
 
 
 
 
 
 

 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรหาป) 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะครุศาสตร  
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรหาป) 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะครุศาสตร  
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

คำนำ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เปดสอนใน

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ประกอบดวยหัวขอหลัก ไดแก วิสัยทัศน (Vision)  พันธกิจ (Mission) เปาประสงค 
(Goals)  และประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป หมวด
ที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางหลักสูตร 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร และหมวดที่ 8 การประเมินและ
ปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร    

หลักสูตรนี้ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ป) หลักสูตรใหม พ.ศ. 
2555 ที่ไดใชในการเรียนการสอนตั้งแตภาคการศกึษาที่ 1 ปการศกึษา 2555 เปนตนมา ซึ่งหลักสูตรนี้พัฒนาข้ึน
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2552 และ มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2554 (ฉบับที ่ 2) ที่
กำหนดมาตรฐานความรูของผูประกอบวิชาชีพครูไว 9 มาตรฐาน  

ตอมา มีการประกาศใชขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ซึ่งเพิ่มมาตรฐานความรู
ของผูประกอบวิชาชีพครูเปน 11 มาตรฐาน และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 คณะครุศาสตรจึงไดดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรดังกลาวใหเปนไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 นั้น 

อนึ่ง หลักสูตรนี้ยังไดรับการปรับปรุงใหแสดงถึงอัตลักษณของครูภาษาอังกฤษที่สำเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  ที ่ว า “เกงสื ่อสาร จัดการสอนดี มีจรรยางาม” (Good Communication, Good 
Instruction, Good Action) โดยเนนจัดรายวิชาที ่จะชวยพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารดวยการฟง พูด อาน และเขียนใหมากยิ่งขึ้น โดยมีความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบอางอิง
ความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป หรือ CEFR (Common European Framework of Reference for 
Languages) ในระดับที่กำหนด และชวยพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะในการสอนภาษาอังกฤษ พรอมกับบูรณา
การการกับการปลูกฝงใหนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อกาวสู การเปนครู
ภาษาอังกฤษมืออาชีพ (Professional English teacher)  

หลักสูตรเปนเอกสารสำคัญที่เอื้อใหการจัดการเรียนการสอน  บรรลุตามวัตถุประสงค  คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรไดดำเนินการอยางละเอียดรอบคอบ  เพ่ือใหผูใชสามารถนำไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
คณะครุศาสตร 

     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 สารบัญ 
หนา 

หมวดท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป  
 1 ช่ือหลักสูตร  1 
 2 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  1 
 3 วิชาเอก  1 
 4 จำนวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  1 
 5 รูปแบบของหลักสูตร  1 
 6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  2 
 7 ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  2 
 8 อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศกึษา  2 
            9 ช่ือ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย   
               ผูรับผิดชอบหลักสูตร..............................................................................................................  3 
 10 สถานที่จัดการเรียนการสอน  3 
 11 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเปนมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  3 
          12 ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจ 
  ของมหาวิทยาลัย  4 
 13 ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน  5 
หมวดท่ี  2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 1 ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร  6 

 2 แผนพัฒนาปรับปรุง  6 
หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 1 ระบบการจัดการศึกษา  10 
 2 การดำเนินการหลักสูตร  10 
 3 หลักสูตรและอาจารยผูสอน  12 
 4 องคประกอบที่เก่ียวกับประสบการณวิชาชีพครู  78 
 5 ขอกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย  81 
หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  84 
 2 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน  85 
 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา   
                (Curriculum Mapping)  94 
หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)  113 
 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  113 
 3 เกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  114 



 

 

 
 
 
 
 

สารบัญ (ตอ) 
หนา 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 
 1 การเตรียมการสำหรับอาจารยใหม  115 

 2 การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  115 
หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 1 การกำกับมาตรฐาน  116 
 2 บัณฑิต  116 
 3 นักศึกษา  117 
 4 อาจารย  118 
 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน   119 
 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู   120 
 7 ตัวบงช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)  122 
หมวดท่ี 8 การประเมินและการปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน  123 
 2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  123 
 3 การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  123 
 4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน  123 
ภาคผนวก 

ก   ขอบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ วาดวยการศกึษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2559…………………   ก-1 
ข ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ วาดวยการโอนผลการเรียน 
 การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู ทักษะและประสบการณ  
 ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ............................................................................  ข-1 
ค   ประวัติและผลงานทางวิชาการ................................................................................................  ค-1 
ง ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรและรายวชิา.................................................................  ง-1 

           จ   คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการวิพากษหลักสูตร 
                และสรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการวิพากษหลักสูตร................................................  จ-1 

ฉ มตคิณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร..................................................................................  ฉ-1 
ช   มติสภาวชิาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ......................................................................................  ช-1 
ซ   มติสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ...................................................................................................  ซ-1
ฌ  นโยบายในการปรับปรุงหลักสูตร...............................................................................................  ฌ-1 
ญ  สัญญาจางอาจารยชาวตางประเทศ...........................................................................................  ญ-1 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
วิสัยทัศน (Vision) มหาวิทยาลัยช้ันนำดานวิชาชีพ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแหงอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง 

 
พันธกิจ (Mission) 1) ผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพรูจักคิดอยาง 
     มีเหตุผลมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความใฝเรียนรู  

2) จัดการศึกษาทางดานวิชาชีพทั้งระดับต่ำกวาปริญญาและระดับปริญญาเพื่อ  
    ตอบสนองความตองการตลาดแรงงานและประเทศ  
3) ใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพถายทอดความรูและเทคโนโลยีที่เปนประโยชน 

         เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการผลิตและบริการชุมชน สังคมและประเทศ  
4) ทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 

 
เปาประสงค (Goals)  บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะในการประกอบอาชีพ และสามารถบูรณาการ 

ความรูที่สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงและความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ( Strategic Issues) เปาประสงค ( Goals) 
1. ผลิตบัณฑิตใหมีทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
สามารถบูรณาการกับความรูดานวิทยาศาสตร/
เทคโนโลยี/นวัตกรรม/ภูมิปญญาทองถิ่น อยาง
เช่ียวชาญ  

1. บัณฑิตมีความรู ความสามารถมีทักษะในการ
ประกอบอาชีพสามารถบูรณาการความรูที่สอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน  

2. พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยแหงการ
วิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานสรางสรรค เพ่ือ
การพัฒนาชุมชนทองถ่ินและประเทศ  

2. งานวิจัยและงานสรางสรรคนำไปพัฒนาองคกร 
ชุมชน ทองถ่ินและประเทศชาติไดอยางแทจริง  

3. พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลางแหงการ
เรียนรูและแหลงบริการวิชาการและวิชาชีพที่
สอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถ่ินและ
ประเทศ  

3.เปนศูนยกลางบริการวิชาการ และวิชาชีพที่ได
มาตรฐาน สอดคลองกับความตองการของชุมชน 
ทองถิ่นและประเทศ  

4. พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนแหลงการเรียนรูเพ่ือ
การอนุรักษทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน
เช่ือมโยงองคความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน  

4. เปนศูนยกลางการเรียนรู การเผยแพรและการ
อนุรักษดานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของทองถิ่น  

5. พัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยใหมี
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่สูง
ควบคูกับการมีคุณภาพชีวิตที่ด ี 

5. บุคคลท่ีมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หนาที่ ซื่อสัตย สุจริต มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และมีคุณภาพชีวิตที่ด ี 

6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให
เปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง มุงเนนการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิผล คุณภาพ และประสิทธิภาพภายใต
หลักธรรมาภิบาล  

6. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได และมีวัฒนธรรม
องคกรที่ด ี 
 



 

 

 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ( Strategic Issues) เปาประสงค ( Goals) 
 
 
 

7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย (ICT) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพงานและ
การพัฒนาความรูเสริมสรางทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของประชาคมมหาวิทยาลัย  

7. มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทันสมัย และมีคณุภาพสำหรับปฏิบัติงานตามพันธกิจ
อยางเพียงพอและเหมาะสม  

8. พัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีทักษะเปนเลิศ 
เกงงาน เกงคน เกงคิด เกงวิชาการ มีจิตสำนึก
รับผิดชอบตอสังคมและมีคุณธรรมจริยธรรม  

8. นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความเปนผูนำ
และผูตามที่ด ีมีจิตสาธารณะ รูรักสามัคคีและ
สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ  

9. สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดำริและพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุควบคู
การสรางความสมดุลกับธรรมชาติและการเปน GOE 
University (Green, Organic and Eco 
University)  

9. สนองโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหบรรลุตาม
วัตถุประสงค และและพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
ควบคูการสรางความสมดุลกับธรรมชาติ และการ
เปน Green, Organic and Eco University  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรหาป) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
ช่ือสถาบันอดุมศึกษา   มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะครุศาสตร  
         

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1.  ช่ือหลักสูตร   
 1.1 ภาษาไทย    หลักสูตรครุศาสตรบัณทิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                                
 1.2 ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Education Program in English 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 2.1 ช่ือเต็มภาษาไทย  ครุศาสตรบัณฑติ (ภาษาอังกฤษ)                                                            
 2.2 ช่ือยอภาษาไทย  ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)                                                                      
 2.3 ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Education (English)                                                                     
 2.4 ช่ือยอภาษาอังกฤษ  B.Ed. (English) 

3.  วิชาเอก 
 ภาษาอังกฤษ 

4.  จำนวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 จำนวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 170 หนวยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ป  
 5.2  ประเภทหลักสูตร   

 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ  
 5.3  ภาษาท่ีใช 
    ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 5.4  การรับเขาศึกษา 

      นักศึกษาไทยและ/หรือนักศกึษาตางประเทศท่ีใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดดี 



 

 

 
 
 
 
 

 5.5  ความรวมมือกับสถาบันอื่น 
       เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.6  การใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษา 
       ใหปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพียงสาขาเดียว 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร  
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

- เปดดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป 
 - คณะกรรมการประจำคณะ เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการมหาวิทยาลัย  
    ในการประชุม  

คร้ังที ่    1/2560  วันท่ี  19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560  
- สภาวิชาการ เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม  

คร้ังที่     1/2560  วันที่  2 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560  
- สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  

คร้ังที ่    2/2560  วันที่  10 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.  2560  

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  
 หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี
สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรหาป) ในปการศึกษา 2563 

8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา      
 8.1  ทำงานในหนวยงานภาครัฐ เชน ครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษา พนักงานทางดานภาษาอังกฤษ 

เปนตน                                                                                                
 8.2  ทำงานในหนวยงานเอกชน เชน ครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษา พนักงานทางดานภาษาอังกฤษ 
เปนตน    
9.  ช่ือ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   

เลขประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหนง 
วิชาการ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สถาบัน ปที่จบ

การศึกษา 
3301700262xxx อาจารย นายสุริยาวุธ  สวุรรณบุบผา ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษศกึษา) 

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษศึกษา) 
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ม.เทคโนโลยีสุรนาร ี
ม.เทคโนโลยีสุรนาร ี

ม.มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั 

2555 
2549 
2546 

1400500010xxx 
 

อาจารย นายนันทนัฏฐ เวียงอินทร 
 

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ศศ.บ. (ปรัชญา) 

ม.รามคำแหง 
ม.รามคำแหง 
ม.รามคำแหง 

2555 
2559 
2550 

N1667xxx อาจารย Ms. Nguyen Thi Thuy Loan 
 

ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษศกึษา) 
M.A. (Teaching English to 

Speakers of Other 

ม.เทคโนโลยีสุรนาร ี
University of Canberra, 

Australia 

2557 
 

2547 



 

 

 
 
 
 
 

Languages) 
B.Sc. (English Teaching) 

 
Can Tho University, 

Vietnam 

 
2542 

5469990002xxx อาจารย นางสาวฉัฐพร พรหมอาจ กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)  
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ม.มหาสารคาม 
ม.ขอนแกน 

2558 
2549 

1471200123xxx อาจารย นางสาวสุรีรัตน ตลับเงิน ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ม.ขอนแกน 
ม.แมฟาหลวง 

2560 
2553 

หมายเหตุ : อักษรยอ ม. หมายถึง มหาวิทยาลัย 

 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
   จากสถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมไทย ที ่กำลังพัฒนาไปสู ยุคสังคมแหง             
การเรียนรูในยุคของขาวสารขอมูลอยางเต็มรูปแบบ อีกทั้งการปรับตัวเขาสูประชาคมอาเซียนประชาคมโลก 
ระบบการจัดการศึกษาของประเทศจึงจำเปนตองนำมาพิจารณาเพื่อการวางแผนการพัฒนาคนทุกระดับ          
ทุกองคกร  และเปนการพัฒนาความสามารถของประชาชน  ในดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเรียนรูที่เหมาะสมใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา ตองเอื้อตอ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ช้ีใหเห็นถึงการเสริมสราง และพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย การสรางความเปนธรรมลดความเหล่ือมล้ำในสังคม และวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม จึงจำเปนตองเตรียมพรอมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต สอดคลอง
ตามพระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย
ที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถ
อยูรวมกับผูอื่นได อยางมีความสุข โดยจะตองมีการบริหารจัดการองคความรูอยางเปนระบบทั้งการพัฒนาหรือ
สรางองคความรู รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมผสมผสานรวมกับจุดแข็งในสังคมไทยกับเปาหมาย
ยุทธศาสตร กระทรวงศึกษาธิการ การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ประเทศไทย 4.0 และ ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ  อันจะนำไปสูการพัฒนากำลังคน ดังนั้น ในการผลิตครูในกลุ มสาระตาง ๆ โดยเฉพาะกลุมสาระ
ภาษาอังกฤษ จึงเปนภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงของประเทศ 
 11.2  สถานการณหรือการพัฒนาของสังคมและวัฒนธรรม 
          ในสังคมปจจุบันกลาวคือเปนสังคมฐานความรู อาศัยการเรียนรูของบุคคลในสังคม เพื่อสรางความ
เขมแข็งของชุมชนสังคม ทำใหเกิดการแขงขันดานการศึกษาของประเทศตาง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับ
โลก ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตครูที่มีความสามารถ ความรู คุณธรรม 
จริยธรรมและทักษะวิชาชีพช้ันสูง จึงจะสงผลไปยังภาคประชาชนท่ีจะเขาสูกระบวนการเรียนรูทั้งในระบบ นอก
ระบบ หรือตามอัธยาศัยอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลใหสังคมเกิดความเขมแข็ง ความเพียงพอ 



 

 

 
 
 
 
 

สอดคลองทรัพยากรทองถิ่น เปนสังคมแหงการเรียนรูดวยตนเองที่กาวหนาทันความเปลี่ยนแปลง ชวยใหการ
ช้ีนำการขับเคล่ือนที่สอดคลองกันและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 

12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย        
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  12.1.1 มีการกำหนดตัวชี้วัดดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
  12.1.2 จัดใหมีการประเมินคุณภาพในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยมีกรรมการประกันคุณภาพ  
ทำหนาที่กำกับ ควบคุม ติดตามผลการดำเนินงาน  และนำผลการประเมินมากำหนดแผนพัฒนาหลักสูตรอยาง
ตอเนื่อง 
  12.1.3  มีการเพิ่มหรือปรับรายวิชาใหเหมาะสมอยางสม่ำเสมอเพ่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในสถานการณปจจุบัน 
  12.1.4  มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรทุก  5  ป  โดยผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวของจาก
หนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 
  12.1.5  ปรับปรุงหลักสูตรใหตอบสนองความตองการของประเทศดานกำลังคนและความรูความ
เช่ียวชาญดานการศึกษา 
 12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบันที่สอดคลองกับหมวดที่ 1 มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พ.ศ. 2558 กำหนดภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันทาง
วิชาการที่ใหความรู และความชํานาญในการปฏิบัติที่เกี ่ยวของกับวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค
เพื่อใหการศึกษาและสงเสริมงานวิจัยเพื่อสราง และพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยี ใหบริการทางวิชาการแก
ทองถิ ่นและสังคม ใหโอกาสทางการศึกษาแกประชาชน ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา 
รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและทองถิ่น และมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและอนุรักษสิ่งแวดลอม จึง
ปรับปรุงหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปล่ียนไดตามวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร และรองรับ
การแขงขันทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ โดยการผลิตครูบุคลากรทางการศึกษาดานคอมพิวเตอร ใหมี
ความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันทีมีศักยภาพและขีดความสามารถในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานทั้ง
ดานวิชาการและวิชาชีพครู ซึ่งเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยที่มุ งสูความเปนเลิศทาง           
ดานวิชาการ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม ตลอดจนการวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่เกง
และดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นท่ีเปดสอนในคณะ / สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุใชระบบการบริหารจัดการแบบรวมบริการประสานภารกิจ โดยใหสาขาวิชาที่มี
ความเชี่ยวชาญในศาสตรนั้น ๆ เปนผูรับผิดชอบในการเปดสอนรายวิชาที่มีนักศึกษาเรียนรวมกันหลากหลาย
หลักสูตร อีกทั้ง ไดเชิญคณาจารย และวิทยากรจากภาครัฐ เอกชนอ่ืน ๆ ที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง เขารวม
เปนผูสอน รวมถึงการจัดการเรียนการสอน มีการวางแผนและประสานงานกับคณะตาง ๆ ระหวางผูเกี่ยวของ



 

 

 
 
 
 
 

ตั้งแตผูบริหารและอาจารยผูสอนซึ่งอยูตางคณะ เพื่อกำหนดเนื้อหาและกลยุทธการสอนตลอดจนการวัดและ
ประเมินผล ทั้งนี ้เพ่ือใหนักศึกษาไดบรรลุผลการเรียนรูตามหลักสูตร  
 
 

หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  ปรัชญา  ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 
     ครูภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพตองประกอบดวยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความ
เปนกัลยาณมิตร มีจิตสาธารณะมุงพัฒนาทองถิ่น มีความรอบรูในศาสตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความสามารถ
ในการสื่อสารและใชเทคโนโลยี และมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยในการผลิต
บัณฑิตวิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษนั้น จำเปนตองพัฒนาใหมีความเขาใจในแนวคิดทฤษฎีและหลักการของ
วิชาเอกภาษาอังกฤษและวิชาชีพครูอยางลึกซึ้ง สามารถบูรณาการองคความรูกับศาสตรสาขาอื่น มีความเปน
มนุษยที่สมบูรณทั้งทางกายและใจ และดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขภายใตกรอบของคุณธรรม
จริยธรรม  
 1.2  ความสำคัญของหลักสูตร 
    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มุงพัฒนาบัณฑิตใหเปนผูมีความสามารถในวิชาเอก
ภาษาอังกฤษโดยมทีักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารตามกรอบอางอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป 
หร ือ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ในระด ับท ี ่ กำหนด มี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู และมีคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับครูภาษาอังกฤษ 
ดังอัตลักษณน ักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษที ่ว า “เกงส ื ่อสาร จัดการสอนดี มีจรรยางาม” (Good 
Communication, Good Instruction, Good Action) 
 1.3  วัตถุประสงค 

 วัตถุประสงคของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มดีังนี้ 
 1)  เพ่ือผลิตบัณฑิตใหเปนพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

          2)  เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถดานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สามารถนำไปประยุกตใช 
ในการประกอบอาชีพ  และการศึกษาตอในระดับสูง 
          3)  เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีทักษะในการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ 
          4)  เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีทักษะในการวิจัยและนำผลการวิจัยมาใชในการจัดการเรียนรูวิชา
ภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ  
          5)  เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีทักษะการคิด การแกปญหา การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน 
การจัดการเรียนรูและการดำเนินชีวิต 

 



 

 

 
 
 
 
 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 กระบวนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มี 2 ระยะ ดังนี ้
 ระยะท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 มาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2556 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรหาป) โดยเนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรยีน
มีสมรรถนะทั้งทางดานวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกำหนด เริ่มจากการกำหนดปจจัย
นำเขาที่ไดมาตรฐาน เชน คณาจารย กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากร โดยอาศัยความรวมมือกับทุกฝาย 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การพัฒนาดังกลาวจะจัดทำใหเสร็จภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560                
และเร่ิมจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2560 
 ระยะที่ 2 ปรับปรุงหลักสูตรใหไดมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพภายในโดยพิจารณาทั้งปจจัยนำเขา 
กระบวนการและผลผลิตตลอดจนมีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากพื้นฐานการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการ
ความรูของผูเก่ียวของ 
แผนพัฒนาการปรับปรุง มีดังน้ี 
 
 

แผนการพัฒนา/
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

1.  แผนสงเสริม 
     และสนับสนุน 

     บุคลากร 

1.  กำหนดเปาหมายทั้งเชิงปริมาณ 
     และคุณภาพของบุคลากร 

     สายผูสอนและสายสนับสนุน 
2.  สรรหา คัดเลือกบุคลากรท่ีมี     

     คณุภาพ ปฐมนิเทศ ฝกอบรม 
     วธิีการทำงานและทักษะที่จำเปน 

     ในการปฏิบัติงาน 
3.  จัดสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำป 

     และสรางขวัญกำลังใจ  
     สรางบรรยากาศของความสุข 

     ในการทำงาน 
4.  ประเมินปฏิบัติงานและพิจารณา 

     หาแนวทางสนับสนุนและปรับปรุง 
     แกไข 

5.  สงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
     ใหกาวหนาตามแผน 
     และตำแหนงงาน 

1.  แผนพัฒนาบุคลากรของสาขาวิชา 
 
 

2.  รายงานการประเมินตนเอง 
     ของสาขาวิชา 

 
 

3.  แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
     ประจำป 

 
 

4.  งบประมาณและทรัพยากรตาง ๆ  
    ที่เก่ียวของ 

 
5.  งบประมาณและทรัพยากรตาง ๆ  

    ที่เก่ียวของ 



 

 

 
 
 
 
 

แผนการพัฒนา/
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

2.  แผนพัฒนานักศึกษา 1.  จัดทำแผนพัฒนานักศึกษา 
     ท้ังทางดานการเรียนรู 

     ตามหลักสูตรกิจกรรมนักศึกษา 
     ท่ีสงเสริมผลการเรียนรู กิจกรรม 

     ใหความรูและทักษะดานการ 
     ประกันคุณภาพการศึกษา 
     และกิจกรรมที่ดำเนินการ 

     โดยนักศึกษา 
2.  สนับสนุน สงเสริมใหนักศึกษา 

    จัดกิจกรรมตามแผน 5 ประเภท  
     คอื 

     2.1  กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริม 
           คุณลักษณะบัณฑติที่พึง 
           ประสงคตามปรัชญา 

           ของหลักสูตร 
     2.2  กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริม 

           สุขภาพ 
     2.3  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน 

           หรือรักษาสิ่งแวดลอม 
     2.4  กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 

           และจริยธรรม 
     2.5  กิจกรรมสงเสริมศิลป 

           และวัฒนธรรม 
3.  สนับสนุนใหนักศึกษา 

     สรางเครือขายพัฒนาคณุภาพ 
     ภายในมหาวิทยาลัยและระหวาง 

     มหาวิทยาลัย 
4.  ประเมินผลความสำเร็จ  

     ความพึงพอใจและนำผล 
     การประเมินไปปรับปรุง 
     การจัดกิจกรรมตอไป 

1.  แผนพัฒนานักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

2.  งบประมาณและทรัพยากรตาง ๆ  
     ท่ีเก่ียวของ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. บันทึกกิจกรรมนักศึกษา 
 
 
 

4. แบบประเมินผลความพึงพอใจ 



 

 

 
 
 
 
 

แผนการพัฒนา/
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

3.  แผนปรับปรุง 
    หลักสูตรใหได 

    มาตรฐานตามระบบ 
    ประกันคณุภาพ 

    ภายใน 
 

1.  ประเมินการดำเนินงานของ 
     สาขาวิชาตามระบบและกลไก 

     ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดตามตัวบงช้ี 
     ในองคประกอบที่เก่ียวของ 
2.  นำแผนการประเมินไปสูการ 

     กำหนดแนวทางในการพัฒนา 
     คุณภาพไปสูเปาหมายที่ตั้งไว 

     ตามจุดเนนของสาขาวิชา 

1.  รายงานผลการประเมิน 
     การดำเนินงานของสาขาวิชา 

 
 

2.  รายงานการประเมินตนเอง 
     ของสาขาวิชา 

 
 

4.  แผนการจัด 
     การเรียนรู 

     ท่ีพัฒนาจากการวิจัย   
     หรือจาก 

     กระบวนการจัดการ 
     ความรูของสาขา 

 
 
 

1.  สำรวจผลงานดานการสอน  
     ดานการปฏิบัติการวิจัยที่เปน 

     จุดเดนของคณาจารย 
     และนักศึกษาที่เก่ียวของ 

     กับสาขาวิชา 
2.  กำหนดประเด็นจากการสำรวจ 

     ผลงานนำมาจัดการความรู 
3.  นำองคความรูมาพิจารณาจัด 

     การเรียนรูหรือกิจกรรมนักศึกษา 
4.  ประเมินผลความสำเร็จ  

     ความพึงพอใจและนำผล 
     การประเมินไปปรับปรุงแผนตอไป 

1.  รายงานผลการสำรวจผลงานเดน 
     ท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชา 

 
 
 

2.  รายงานการจัดการความรูสาขาวิชา 
 

3.  แบบวัดประเมินการเรียนรู 
     ของนักศึกษา 

4.  แบบสำรวจความพึงพอใจ 
     ของนักศึกษา 

 
หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
    1.1  ระบบ 

  การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ขอกำหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ   
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
    1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
 ไมมีภาคฤดูรอน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
    1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบไตรภาค  
       ไมม ี

2.  การดำเนินการหลักสูตร 



 

 

 
 
 
 
 

    2.1  วัน–เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน มิถุนายน - ตุลาคม 
 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน พฤศจิกายน - มีนาคม  
    2.2  คุณสมบัติของผูเขารับการศึกษา 

เปนผูสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา มีความถนัดทางวิชาชีพคร ูมีบุคลิกภาพ
และจิตใจที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู และมีคุณสมบัติอ่ืนตามประกาศของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

    2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
           2.3.1  ปญหาดานการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเปนการเรียนที่มีรูปแบบแตกตางไป
จากเดิมที่คุนเคย มีสังคมกวางขึ้น ตองดูแลและรับผิดชอบตนเองมากขึ้น ตองมีการวางแผนการบริหารเวลาทั้ง
ในหองเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหเหมาะสม  
      2.3.2  ปญหาดานทักษะภาษาตางประเทศ เชน ไมสามารถพูดส่ือสารดวยภาษาอังกฤษได เปนตน 
    2.4  กลยุทธในการดำเนินการแกไขปญหา / ขอจำกัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
          2.4.1 จ ัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม อบรมเร ื ่อง การวางเป าหมายชีว ิต เทคนิคการเร ียนใน
มหาวิทยาลัย วิธีการแบงเวลา การรับผิดชอบตนเอง และจัดอาจารยที่ปรึกษาทำหนาที่สอดสอง ดูแล ตักเตือน 
ใหคำปรึกษาในดานวิชาการ และแนะนำทางดานตาง ๆ  
          2.4.2 จัดกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะดานตาง ๆ โดยเฉพาะดานทักษะภาษาอังกฤษ 
 
    2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
 

ระดับชั้นป 2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปที่ 2 - 60 60 60 60 
ชั้นปที่ 3 - - 60 60 60 
ชั้นปที่ 4 - - - 60 60 
ชั้นปที่ 5 - - - - 60 

รวม 60 120 180 240 300 
จำนวนนักศึกษาที่คาดวาจะสำเร็จการศึกษา - - - - 60 

 
    2.6  งบประมาณตามแผน 
 

หมวดเงิน ปงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

งบประมาณรายรับ 

1. งบประมาณเงินแผนดิน 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 



 

 

 
 
 
 
 

2. งบประมาณเงินรายได 3,480,000 3,480,000 3,480,000 3,480,000 3,480,000 

รวมรายรับ 3,960,000 3,960,000 3,960,000 3,960,000 3,960,000 

งบประมาณรายจาย 

1.  คาใชจายบุคลากร 1,590,000 1,685,400 1,786,524 1,893,715 2,007,338 

2.  คาใชสอย/คาวัสดุ 124,400 198,800 273,200 347,600 422,000 

3.  คาสาธารณูปโภค 60,000 63,600 67,416 71,461 75,749 

4. คาใชจายงานสนับสนุน 180,000 190,800 202,248 214,383 227,246 

5.  คาใชจายอ่ืน ๆ   18,000 36,000 54,000 72,000 90,000 

รวมรายจาย 1,972,400 2,174,600 2,383,388 2,599,159 2,822,333 

   หมายเหตุ : ประมาณการคาใชจายตอหัวนักศึกษาตอหลักสูตร 58,000 บาท 
 

    2.7  ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 

    แบบทางไกลผานสื่อส่ิงพิมพเปนหลัก 
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนส่ือหลัก (E-learning) 

         แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต 
         อ่ืนๆ (ระบุ)  …………………….. 

 
    2.8  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอดุมศึกษา 
      หลักเกณฑการเทียบโอนใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และระเบียบมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ  วาดวยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู  ทักษะและ
ประสบการณ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และขอบังคบัมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผนการเรียนปริญญาตรี 5 ป มีจำนวนหนวยกิตรวม
ไมนอยกวา 170 หนวยกิต    
    3.1  โครงสรางหลักสูตร 5 ป  
          3.1.1  จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา        170   หนวยกิต 
 

          3.1.2  โครงสรางหลักสูตร  

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 32 หนวยกิต 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          3.1.3  รายวิชา     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
ตำแหนงท่ี 1-2 หมายถึง กลุมศาสตรสาขาวิชา โดยมีความหมายดังตอไปน้ี 

     1.1  กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 
     1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร 
     1.3  กลุมวิชาสังคมศาสตร 
     1.4  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
     1.5  กลุมวิชากีฬาและนันทนาการ 

10 
7 
7 
6 
2 

หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 

2.  หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 
     2.1  กลุมวิชาชีพครู 
           2.1.1  วิชาชีพครู 
                    1) วิชาชีพครูบังคับ 
                    2) วิชาชีพครูเลือก 
           2.1.2  วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ 
     2.2  กลุมวิชาเอก 
           2.2.1  วิชาเอกพื้นฐาน  
           2.2.2  วิชาเอกบังคับ 
           2.2.3  วิชาการสอนวิชาเอก 
           2.2.4  วิชาเอกเลือก             

132 
51 
37 
34 
3 
14 
81 
32 
37 
6 
6 

หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

       X   X    -   X   X    X   -     X    X   X 
 1    2      3   4    5       6    7   8 

กลุมศาสตรสาขาวิชา 

ลำดับสาขาวิชา 

กลุมรายวิชา 

ปที่ควรศึกษา 
ลำดับรายวิชา 



 

 

 
 
 
 
 

GE กลุมศึกษาทั่วไป (General Education) 
SC กลุมวิทยาศาสตร (Science) 
EN กลุมวิศวกรรมศาสตร (Engineering) 
PH กลุมสาธารณสุขศาสตร (Public Health) 
AR กลุมศิลปศาสตร (Arts) 
BA กลุมบริหารธุรกิจ (Business Administration) 
AC กลุมบัญช ี(Accountancy) 
PA กลุมรัฐประศาสนศาสตร (Public Administration) 
LA กลุมนิติศาสตร (Law) 
PS กลุมรัฐศาสตร (Political Sciences) 
AT กลุมสถาปตยกรรมศาสตร (Architecture) 
CA กลุมนิเทศศาสตร (Communication Art) 
ED กลุมศึกษาศาสตร (Education) 
ID กลุมอุตสาหกรรมศาสตร (Industry) 
IS กลุมสารสนเทศศาสตร (Information Science) 
VM กลุมสัตวแพทยศาสตร (Veterinary Medicine) 
AG กลุมเกษตรศาสตร (Agriculture) 

ตำแหนงท่ี 3-4 หมายถึง ลำดับสาขาวิชาในกลุมสาขา 
GE กลุมศึกษาท่ัวไป (General Education) 

01 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 
02 กลุมวิชามนุษยศาสตร  
03 กลุมวิชาสังคมศาสตร  
04 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
05 กลุมวิชากีฬาและนันทนาการ   

SC กลุมวิทยาศาสตร (Science) 
00 พื้นฐานกลุมวิทยาศาสตร 

01 สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
02 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
03 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
04 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
05 สาขาวิชาการจัดการอนามัยส่ิงแวดลอมและสุขภาพชุมชน 

EN กลุมสาขาวิศวกรรมศาสตร (Engineering) 
00 พื้นฐานกลุมวิศวกรรมศาสตร 

    01 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
02 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
03 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส 



 

 

 
 
 
 
 

04 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรแอนิเมชันและเกม 
05 สาขาวิชาเคร่ืองจักรกลเกษตร 

PH กลุมสาธารณสุขศาสตร (Public Heath) 
00 พื้นฐานกลุมสาธารณสุขศาสตร 
01 สาขาวิชาการจัดการสุขภาพทองถิ่นและชุมชน 

AR กลุมศิลปศาสตร (Arts) 
00 พื้นฐานกลุมศิลปศาสตร 
01 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
02 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล 
03 สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 
04 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
05 สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
06 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
07 สาขาวิชาการทองเที่ยว 

BA กลุมบริหารธุรกิจ (Business Administration) 
00 พื้นฐานกลุมบริหารธุรกิจ 
01 สาขาวิชาการจัดการ 
02 สาขาวิชาการตลาด 
03 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร 
04 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
05 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 

AC กลุมบัญชี (Accountancy) 
00 พื้นฐานกลุมบัญชี 
01 สาขาวิชาการบัญชี 

 
PA กลุมรัฐประศาสนศาสตร (Public Administration) 

00 พื้นฐานกลุมรัฐประศาสนศาสตร 
01 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

LA กลุมนิติศาสตร (Law) 
00 พื้นฐานกลุมนิติศาสตร 
01 สาขาวิชานิติศาสตร 
02 สาขาวิชากฎหมายมหาชน  
03 สาขาวิชากฎหมายระหวางประเทศ  

PS กลุมรัฐศาสตร (Political Sciences) 
00 พื้นฐานกลุมรัฐศาสตร 
01 สาขาวิชาการปกครอง 



 

 

 
 
 
 
 

02 สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ 
03 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเมือง 

AT กลุมสถาปตยกรรมศาสตร (Architecture) 
00 พื้นฐานกลุมสถาปตยกรรมศาสตร 
01 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 

CA กลุมนิเทศศาสตร (Communication Art) 
00 พื้นฐานกลุมนิเทศศาสตร 
01 สาขาวิชานิเทศศาสตร 

ED กลุมศึกษาศาสตร (Education) 
00 พื้นฐานกลุมศึกษาศาสตร 
01 สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 
02 สาขาวิชาคณิตศาสตร 
03 สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
04 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
05 สาขาวิชาภาษาไทย 
06 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
07 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ID กลุมอุตสาหกรรมศาสตร (Industry) 
00 พื้นฐานกลุมอุตสหากรรมศาสตร 
01 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
02 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 

IS กลุมสารสนเทศศาสตร (Information Sciences) 
00 พื้นฐานกลุมสารสนเทศศาสตร 
01 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 

VM กลุมสัตวแพทยศาสตร (Veterinary Medicine) 
00 พื้นฐานกลุมสัตวแพทยศาสตร 
01 สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย 

AG กลุมเกษตรศาสตร (Agriculture) 
00 พื้นฐานกลุมเกษตรศาสตร 
01 สาขาวิชาพืชศาสตร 
02 สาขาวิชาสัตวศาสตร 
03 สาขาวิชาประมง 
04 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว 
05 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตยางพารา 
06 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

ตำแหนงท่ี 5 หมายถึง กลุมรายวิชาในสาขาวิชา โดยมีความหมายดังน้ี 



 

 

 
 
 
 
 

0 กลุมรายวิชาการศกึษาทั่วไป 
1 กลุมรายวิชาพ้ืนฐาน/กลุมวิชาแกน ป.โท 
2 กลุมรายวิชาชีพบังคับ/กลุมวิชาเอก 
3 กลุมวิชาชีพเลือก/กลุมวิชาเอกเลือก 
4 กลุมวิชาชีพเลือกเสรี/กลุมวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 
5 กลุมฝกประสบการวิชาการชีพ 
6 กลุมรายวิชาวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระโครงงาน/โครงการ/การเรียนรู

ภาคปฏิบัติดานการจัดการธุรกิจคาปลีก 
7 กลุมรายวิชาสัมมนา 

ตำแหนงท่ี 6 หมายถึง ปท่ีควรศึกษา โดยมีความหมายดังนี ้
0 หมายถึง ไมระบุปการศึกษา 
1 หมายถึง ป 1 ของปริญญาตร ี
2 หมายถึง ป 2 ของปริญญาตร ี
3 หมายถึง ป 3 ของปริญญาตร ี
4 หมายถึง ป 4 ของปริญญาตร ี
5 หมายถึง ป 5 ของปริญญาตร ี
6 หมายถึง ป 6 ของปริญญาตร ี
7 หมายถึง ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
8 หมายถึง ระดับปริญญาโท 
9 หมายถึง ระดับปริญญาเอก 

ตำแหนงท่ี 7-8 หมายถึง ลำดับรายวิชาในกลุมวิชา 

ช่ือรายวิชาและจำนวนหนวยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 32 หนวยกิต 

 1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 10 หนวยกิต ใหเลือกเรียนจากวิชาตอไปนี้ 
       1) บังคับเรียน 2 รายวิชา 

GE-010-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Foundation English  
GE-010-002 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 
 Thai for Communication  

          2) เลือกเรียนตามความสนใจ 2 รายวิชา 
GE-010-003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 English for Communication  
GE-010-004 สุนทรียภาพในภาษาไทย 2(2-0-4) 
 Aesthetics in Thai Language  



 

 

 
 
 
 
 

GE-010-005 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการนำไปใช 2(2-0-4) 
 English Reading and Writing for Usage  
GE-010-006 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคทั่วไป 2(2-0-4) 
 Reading and Writing English for General Purpose  
GE-010-007 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารชีวิตประจำวัน 2(2-0-4) 
 Chinese for Daily Life Communication  
GE-010-008 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4) 
 English for Communication in Daily Life  
GE-010-009 การอานและเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2(2-0-4) 
 Academic English Reading and Writing  
GE-010-010 ภาษาเวียดนามเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4) 
 Vietnamese for Communication in Daily Life  
GE-010-011 ภาษาลาวเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4) 
 Laos for Communication in Daily Life  
GE-010-012 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4) 
 Khmer for Communication in Daily Life  

 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 7 หนวยกิต ใหเลือกเรียนจากวิชาตอไปนี้ 
         1) บังคับเรียน 1 รายวิชา 

GE-020-001 จริยธรรมเพ่ือการดำรงชีวติ 3(3-0-6) 
 Morality for Living   

         2) เลือกเรียนตามความสนใจ 2 รายวิชา 
 GE-020-002 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต 2(2-0-4) 
 Aesthetics for Life   

 
GE-020-003 การรูสารสนเทศ 2(2-0-4) 
 Information Literacy  
GE-020-004 ภาวะผูนำและการจัดการ 2(2-0-4) 
 Leadership and Management  
GE-020-005 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 2(2-0-4) 
 Human Behavior and Self-Development  
GE-020-006 คุณคาของมนุษยในการดำรงชีวิต 2(2-0-4) 
 Human Value and Living  
GE-020-007 ภูมิปญญาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 2(2-0-4) 
 Wisdom for Local Development  
GE-020-008      การพัฒนาบุคลิกภาพ 2(2-0-4) 



 

 

 
 
 
 
 

 Personality Development  
 
 1.3  กลุมวิชาสังคมศาสตร  7 หนวยกิต ใหเลือกเรียนจากวิชาตอไปนี้ 
          1) บังคับเรียน 1 รายวิชา 

 GE-030-001 พลวัตทางสังคมโลก 3(3-0-6) 
 World Social Dynamics  

          2) เลือกเรียนตามความสนใจ 2 รายวิชา 
GE-030-002 กฎหมายในชีวิตประจำวัน  2(2-0-4) 
  Law in Daily Life  
GE-030-003 พหุวัฒนธรรมศึกษา 2(2-0-4) 
 Multiculturalism Studies  
GE-030-004 ประชาคมอาเซียนศึกษา 2(2-0-4) 
 ASEAN Community Studies  
GE-030-005 กาฬสินธุศึกษา  2(2-0-4) 
 Kalasin Studies  
GE-030-006 เพศวิถีศกึษา 2(2-0-4) 
 Sexuality Education  
GE-030-007 จริยธรรมแหงพลเมือง 2(2-0-4) 
 Citizenship Ethics  

 

 1.4  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6 หนวยกิต ใหเลือกเรียนจากวิชา
ตอไปนี้ 

  1) บังคับเรียน 1 รายวิชา 
GE-040-001 ชีวิตกับส่ิงแวดลอม 2(1-2-3) 
 Life and Environment  

  2) เลือกเรียนตามความสนใจ 2 รายวิชา 
GE-040-002 การคดิและการตัดสินใจ 2(1-2-3) 
 Thinking and Decision Making   
GE-040-003 คณิตศาสตรเพ่ือชีวิต 2(1-2-3) 
 Mathematics for Life  
GE-040-004 ทักษะและการรูสารสนเทศในยุคดิจิตัล 2(1-2-3) 
 Skills and Information Literacy in Digital Age  
GE-040-005 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน 2(1-2-3) 
 Information Technology for Work  
GE-040-006 สมุนไพรไทยเพ่ือสุขภาพและความงาม 2(1-2-3) 
 Thai Herb for Health and Beauty  



 

 

 
 
 
 
 

GE-040-007 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสรางสุข 2(1-2-3) 
 Science and Technology for Happiness  

 1.5  กลุมวิชากีฬาและนันทนาการ 2 หนวยกิต 
GE-050-001  กีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ 2(1-2-3) 
  Sport and Recreation for Health  

 2.  หมวดวิชาชีพเฉพาะ ไมนอยกวา 132 หนวยกิต  
2.1 กลุมวิชาชีพครู 51 หนวยกิต  

 2.1.1 วิชาชีพครู 37 หนวยกิต  
   1) วิชาชีพครูบังคับ 34 หนวยกิต    

 ED-002-101  ความเปนครู 3(2-2-5) 
 To Be a Teacher  
ED-002-102 ปรัชญาทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Philosophy of Education  
ED-002-103 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู                2(1-2-3) 
 Language and Culture for Teachers  
ED-002-104 ภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศสำหรับครู 2(1-2-3) 
 Foreign Language and Culture for Teachers  
ED-002-205 จิตวิทยาและการแนะแนวสําหรับครู       3(2-2-5) 
 Psychology and Guidance  for Teachers  
ED-002-206 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร   3(2-2-5) 
 Curriculum Design and Development  
ED-002-207 การจัดการเรียนรูและการจัดการช้ันเรียน 3(2-2-5) 
 Learning Management and Classroom Management  
ED-002-208 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Innovation and Information Technology  
ED-002-309 การวัดและประเมินผลการเรียนรู   3(2-2-5) 
 Learning Measurement and Evaluation  
ED-002-310 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
 Education Administration and  Quality Assurance  
ED-002-311 ทักษะและเทคนิคการสอน 3(2-2-5) 
 Teaching Skills and Techniques  
ED-002-412 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 3(2-2-5) 
 Research for Learning Development  

 2) วิชาชีพครูเลือก ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
ED-003-313 สัมมนาปญหาการศึกษา 3(2-2-5)   



 

 

 
 
 
 
 

 Seminar on Educational Problems  
ED-003-314 การจัดกิจกรรมรวมหลักสูตร    3(2-2-5) 
 Co-curriculum Activity  
ED-003-315 การใชและการบำรุงรักษาอุปกรณเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5) 
 Operation and Maintenance of Educational  

Technology Equipment 
 

ED-003-316 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศกึษา 3(2-2-5)   
 Information Technology in Education  
ED-003-317 การผลิตและนำเสนอมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 
 Production and Presentation of Educational 

Multimedia  
 

ED-003-318 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  3(2-2-5) 
 Computer-Assisted Instruction Development  
ED-003-319 การสรางแบบทดสอบ 3(2-2-5) 
 Test Construction  
ED-003-320 การวัดจิตพิสัย 3(2-2-5) 
 Measurement of Affective Domain  
ED-003-321 การประเมินผลการเรียนดานการปฏิบัติ 3(2-2-5) 
 Performance Evaluation  
ED-003-322 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 3(2-2-5) 
 Research and Development of Learning Innovation  
ED-003-323 วิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 3(2-2-5) 
 Qualitative Research for Learning Development  
ED-003-324 การสรางเคร่ืองมือวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 3(2-2-5) 
 Construction of Research Instruments for Learning         

Development 
 

ED-003-325 โปรแกรมประยุกตดานสถิติและวิจัย 3(2-2-5) 
 Statistical Packages for Research  
ED-003-326 โปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือการวิจัย 3(2-2-5) 
 Computer Programs for Research  
ED-003-327 จิตวิทยาเด็กและวัยรุน 3(2-2-5) 
 Child and Adolescent Psychology  
ED-003-328 บุคลิกภาพและการปรับตัว 3(2-2-5) 
 Personality and Adaptation  
ED-003-329 ทฤษฎีและเทคนิคการใหคำปรึกษาในสถานศึกษา 3(3-0-6) 
 Theories and Techniques of Counseling in   



 

 

 
 
 
 
 

Educational Institution 
ED-003-330 ทักษะการปรึกษาเบื้องตนและการปรึกษารายบุคคล 3(2-2-5)   
 Basic Counseling Skills and Individual Counseling  
ED-003-331 เทคนิคกลุมในการปรึกษา 3(2-2-5) 
 Group Techniques in Counseling  
ED-003-332 การศกึษาแบบเรียนรวม 3(2-2-5) 
 Inclusive Education  
ED-003-333 พลศึกษาและสุขศึกษาสำหรับครู 2(1-2-3) 
 Physical Education and Health Education for Teachers  
ED-003-334 ผูกำกับลูกเสือ–เนตรนาร–ี ยุวกาชาด 2(1-2-3) 
 Unit leaders of Boy– scouts, Girl–scouts and  

Girl–guides 
 

2.1.2 วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ 14 หนวยกิต 
*ED-005-435 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 1(60) 
 Practicum 1  
*ED-005-436 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2   1(60) 
 Practicum 2  
ED-005-537 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(360) 
 Internship 1  
ED-005-538 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(360) 
 Internship 2  

    *เปนรายวิชาในกลุมวิชาชพีครูบังคับ                   
  2.2 กลุมวิชาเอก ไมนอยกวา 81 หนวยกิต 
   2.2.1)  วิชาเอกพื้นฐาน 32 หนวยกิต ใหเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 

ED-061-001 ภาษาศาสตรอังกฤษเบื้องตน 
Introduction to English Linguistics 

3(3-0-6) 

ED-061-002 การออกเสียงภาษาอังกฤษ 
English Pronunciation 

3(2-2-5) 

ED-061-003 ไวยากรณภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 
Basic English Grammar 

3(3-0-6) 

ED-061-004 ไวยากรณภาษาอังกฤษแบบเขมขน 
Intensive English Grammar 

3(3-0-6) 

ED-061-005 กลวิธีในการอานภาษาอังกฤษเบื้องตน 
Basic English Reading Strategies 

3(3-0-6) 



 

 

 
 
 
 
 

ED-061-006 การเขียนภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 
Basic English Writing 

3(2-2-5) 

ED-061-007 การฟงภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 
Basic English Listening 

3(2-2-5) 

ED-061-008 วัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกัน 
British and American Culture 

3(3-0-6) 

ED-061-009 การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 
English Oral Communication 1 

2(1-2-3) 

ED-061-010 การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 
English Oral Communication 2 

2(1-2-3) 

ED-061-011 ภาษาอังกฤษสำหรับครูภาษาอังกฤษ 1 
English for English Language Teachers 1 

2(1-2-3) 

ED-061-012 ภาษาอังกฤษสำหรับครูภาษาอังกฤษ 2 
English for English Language Teachers 2 

2(1-2-3) 

   2.2.2)  วิชาเอกบังคับ 37 หนวยกิต ใหเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 
ED-062-301 การฟงและการพูด 1 

Listening and Speaking 1 
3(2-2-5) 

ED-062-302 การฟงและการพูด 2 
Listening and Speaking 2 

3(2-2-5) 

ED-062-303 การอาน 1 
Reading 1 

3(3-0-6) 

ED-062-304 การอาน 2 
Reading 2 
 

3(3-0-6) 

ED-062-305 การเขียน 1 
Writing 1 

3(2-2-5) 

ED-062-306 การเขียน 2 
Writing 2 

3(2-2-5) 

ED-062-407 การเขียนเชิงวิชาการ 
Academic Writing 

3(2-2-5) 

ED-062-408 การแปล 
Translation 

3(3-0-6) 

ED-062-409 วรรณคดีอังกฤษ  
English Literature  

3(3-0-6) 



 

 

 
 
 
 
 

ED-062-310 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการชั้นเรียน 
English for Classroom Management 

2(2-0-4) 

ED-062-011 การพูดเสนองานวิชาการดวยภาษาอังกฤษ 
Academic Presentation in English 

2(1-2-3) 

ED-062-412 การเรียนภาษาอังกฤษดวยการแสดง 
Learning English through Drama 

3(2-2-5) 

ED-062-413 ภาษาศาสตรเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 
Linguistics for English Language Teaching 

3(3-0-6) 

      2.2.3)  วิชาการสอนวิชาเอก 6 หนวยกิต ใหเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 
ED-062-414 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 1 

Teaching English as a Foreign Language 1 
3(2-2-5) 

ED-062-415 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 2 
Teaching English as a Foreign Language 2 

3(2-2-5) 

   2.2.4)  วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 
ED-063-001 คายภาษาอังกฤษ 

English Camp 
3(2-2-5) 

ED-063-002 การเรียนรูภาษาใชอุปกรณเคล่ือนท่ีชวย 
Mobile-Assisted Language Learning 

3(3-0-6) 

ED-063-003 การสอนบนเว็บ 
Web-Based Instruction 

3(3-0-6) 

ED-063-004 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
Business English 

3(3-0-6) 

ED-063-005 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว 
English for Tourism 

3(3-0-6) 

ED-063-006 ภาษาอังกฤษสำหรับการโรงแรม 
English for Hotel Business 

3(3-0-6) 

ED-063-007 การวิจัยในช้ันเรียนทางการสอนภาษาอังกฤษ 
Classroom Research in English Language Teaching 

3(3-0-6) 

ED-063-008 การฟงเชิงวิชาการและการบันทึกยอ  
Academic Listening and Note Taking 

3(3-0-6) 

ED-063-009 การลาม 
Interpretation 

3(2-2-5) 

ED-063-010 วิทยาหนวยคำและวากยสัมพันธ 
Morphology and Syntax 

3(3-0-6) 



 

 

 
 
 
 
 

ED-063-011 เทพนิยายและศาสนาตะวันตก 
Mythology and Western Religions 

3(3-0-6) 

ED-063-012 นวนิยายและเร่ืองส้ันภาษาอังกฤษ 
English Novels and Short Stories 

3(3-0-6) 

           3. หมวดวิชาเลือกเสร ีไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ และตองไมเปนรายวิชาที่
กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตร และไมซ้ำกับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแลว 
 
 
     3.1.4 แผนการศึกษาเสนอแนะสาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผนการเรียน 5 ป 
           

ปการศึกษาท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รายวิชา  
บังคับกอน 

หนวยกิต 
(ทฤษฎ-ี

ปฏิบัต-ิศึกษา
ดวยตนเอง) 

หมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป 

กลุมวิชาภาษา 
และการสื่อสาร 

GE-010-001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
Foundation English 

 3(3-0-6) 

GE-010-002 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  
Thai for Communication 

 3(3-0-6) 

หมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป 
กลุมวิชากีฬา 

และนันทนาการ 

GE-050-001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ       
Sport and Recreation for Health 

 2(1-2-3) 

หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
กลุมวิชาชีพคร ู

ED-002-101 ความเปนคร ู
To Be a Teacher 

 3(2-2-5) 

ED-002-103 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู  
Language and Culture  
for Teachers 
 

 2(1-2-3) 

หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
กลุมวิชาเอก 

ED-061-001 ภาษาศาสตรอังกฤษเบื้องตน 
Introduction to English Linguistics 
 

 3(3-0-6) 

ED-061-002 การออกเสียงภาษาอังกฤษ 
English Pronunciation 

 3(2-2-5) 



 

 

 
 
 
 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รายวิชา  
บังคับกอน 

หนวยกิต 
(ทฤษฎ-ี

ปฏิบัต-ิศึกษา
ดวยตนเอง) 

ED-061-007 
 

การฟงภาษาอังกฤษเบื้องตน 
Basic English Listening 

 3(2-2-5) 

รวม 22 หนวยกิต 
 

ปการศึกษาท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รายวิชา   
บังคับกอน 

หนวยกิต 
(ทฤษฎ-ี

ปฏิบัต-ิศึกษา
ดวยตนเอง) 

หมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป 

กลุมวิชาภาษา 
และการสื่อสาร 

Xx-xxx-xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 1  2(x-x-x) 

หมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป 

กลุมวิชามนุษยศาสตร 

GE-020-001 จริยธรรมเพ่ือการดำรงชีวิต       
Morality for Living  

 3(3-0-6) 

หมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป 

กลุมวิชาคณติศาสตร 
วิทยาศาสตร 

และเทคโนโลย ี

GE-040-001 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม  
Life and Environment  

 2(1-2-3) 

Xx-xxx-xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 2  2(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาชีพคร ู

ED-002-102 ปรัชญาทางการศึกษา  
Philosophy of Education 

 3(2-2-5) 

ED-002-104 ภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศสำหรับคร ู
Foreign Language and Culture for 
Teachers 

 2(1-2-3) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาเอก 

ED-061-003 
 

ไวยากรณภาษาอังกฤษเบื้องตน 
Basic English Grammar 

 3(3-0-6) 

ED-061-009 
 

การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 
English Oral Communication 1 

 2(1-2-3) 

รวม 19 หนวยกิต 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

ปการศึกษาท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รายวิชา    
บังคับกอน 

หนวยกิต 
(ทฤษฎ-ี

ปฏิบัต-ิศึกษา
ดวยตนเอง) 

หมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป 

กลุมวิชาภาษา 
และการสื่อสาร 

Xx-xxx-xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3  2(x-x-x) 

หมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป 

กลุมวิชา
มนุษยศาสตร 

Xx-xxx-xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 4  2(x-x-x) 

หมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป 

กลุมวิชาสังคมศาสตร 

GE-030-001 พลวัตทางสังคมโลก 
World Social Dynamics 

 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาชีพคร ู

ED-002-205 จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับคร ู 
Psychology and Guidance for 
Teachers 

 3(2-2-5) 

ED-002-206 การออกแบบและพัฒนาหลักสตูร  
Curriculum Design and Development 

 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาเอก 

ED-061-008 
 

วัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกัน 
British and American Culture 

 3(3-0-6) 

ED-061-004 
 

ไวยากรณภาษาอังกฤษแบบเขมขน 
Intensive English Grammar 

 3(3-0-6) 

ED-061-010 
 

การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 
English Oral Communication 2 

ED-061-009 
การพูดภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสาร 1 

English Oral 
Communication 1 

2(1-2-3) 

รวม 21 หนวยกิต 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

ปการศึกษาท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รายวิชา   
บังคับกอน 

หนวยกิต 
(ทฤษฎ-ี

ปฏิบัต-ิศึกษา
ดวยตนเอง) 

หมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป 
มนุษยศาสตร 

Xx-xxx-xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 5  2(x-x-x) 

หมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป 
สังคมศาสตร 

Xx-xxx-xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 6  2(x-x-x) 

หมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป 
สังคมศาสตร 

Xx-xxx-xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 7  2(x-x-x) 

หมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป 
คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร 

และเทคโนโลย ี

Xx-xxx-xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 8  2(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาชีพคร ู

ED-002-207 การจัดการเรยีนรูและการจัดการชั้นเรียน 
Learning Management and Classroom 
Management 

 3(2-2-5) 

ED-002-208 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทาง
การศึกษา  
Educational Innovation and 
Information Technology 

 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาเอก 

ED-061-006 
 

การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน 
Basic English Writing 

 3(2-2-5) 

ED-061-005 
 

กลวิธีในการอานภาษาอังกฤษเบื้องตน 
Basic English Reading Strategies 

 3(3-0-6) 

ED-061-011 
 

ภาษาอังกฤษสำหรับครูภาษาอังกฤษ 1 
English for English Language Teachers 
1 

 2(1-2-3) 

รวม 22 หนวยกิต 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

ปการศึกษาท่ี 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รายวิชา   
บังคับกอน 

หนวยกิต 
(ทฤษฎ-ี

ปฏิบัต-ิศึกษา
ดวยตนเอง) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาชีพคร ู

ED-002-309 การวดัและประเมินผลการเรียนรู   
Learning Measurement and Evaluation 

 3(2-2-5) 

ED-002-311 ทักษะและเทคนิคการสอน 
Teaching Skills and Techniques 

 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาเอก 

ED-062-011 
 

การพูดเสนองานวิชาการดวยภาษาอังกฤษ 
Academic Presentation in English 

 2(1-2-3) 

ED-061-012 
 

ภาษาอังกฤษสำหรับครูภาษาอังกฤษ 2 
English for English Language Teachers 
2 

ED-061-011 
ภาษาอังกฤษ
สำหรับครู

ภาษาอังกฤษ 1 
English for 

English 
Language 

Teachers 1 

2(1-2-3) 

ED-062-301 
 

การฟงและการพูด 1 
Listening and Speaking 1 

 3(2-2-5) 

ED-062-303 
 

การอาน 1 
Reading 1 

 3(3-0-6) 

ED-062-305 
 

การเขียน 1 
Writing 1 

 3(2-2-5) 

หมวดวิชา 
เลือกเสร ี

Xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1   3(x-x-x) 

รวม 22 หนวยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

ปการศึกษาท่ี 3 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รายวิชา   
บังคับกอน 

หนวยกิต 
(ทฤษฎ-ี

ปฏิบัต-ิศึกษา
ดวยตนเอง) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาชีพคร ู

ED-002-310 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา  
Education Administration and Quality 
Assurance 

 3(2-2-5) 

Xx-xxx-xxx วิชาชีพครูเลือก 1  3(x-x-x) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาเอก 
ED-062-302 

 
การฟงและการพูด 2 
Listening and Speaking 2 

ED-062-301 
การฟงและการ

พูด 1 
Listening and 
Speaking 1 

3(2-2-5) 

ED-062-304 
 

การอาน 2 
Reading 2 

ED-062-303 
การอาน 1 
Reading 1 

3(3-0-6) 

ED-062-306 
 

การเขียน 2 
Writing 2 

ED-062-305 
การเขียน 1 
Writing 1 

3(2-2-5) 

ED-062-310 
 

ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการชัน้เรียน 
English for Classroom Management 

 2(2-0-4) 

หมวดวิชา 
เลือกเสร ี

Xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2  3(x-x-x) 

รวม 20 หนวยกิต 
 

ปการศึกษาท่ี 4 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รายวิชา   
บังคับกอน 

หนวยกิต 
(ทฤษฎ-ี

ปฏิบัต-ิศึกษา
ดวยตนเอง) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาชีพคร ู

ED-002-412 การวจิัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู  
Research for Learning Development 

 3(2-2-5) 

ED-005-435 การปฏิบัติงานวิชาชีพคร ู1   
Practicum 1 

 1(60) 



 

 

 
 
 
 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รายวิชา   
บังคับกอน 

หนวยกิต 
(ทฤษฎ-ี

ปฏิบัต-ิศึกษา
ดวยตนเอง) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาเอก 

ED-062-407 
 

การเขียนเชิงวชิาการ 
Academic Writing 
 

 3(2-2-5) 

ED-062-409 
 

วรรณคดีอังกฤษ  
English Literature  

 3(3-0-6) 

ED-062-413 
 

ภาษาศาสตรเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 
Linguistics for English Language 
Teaching 

 3(3-0-6) 

ED-062-414 
 

การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศ 1 
Teaching English as a Foreign 
Language 1 

 3(2-2-5) 

Xx-xxx-xxx วิชาเอกเลือก 1  3(x-x-x) 
รวม 19 หนวยกิต 

 
 

ปการศึกษาท่ี 4 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รายวิชา    
บังคับกอน 

หนวยกิต 
(ทฤษฎ-ีปฏิบตั-ิ

ศึกษาดวย
ตนเอง) 

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาชีพคร ู

ED-005-436 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2  
Practicum 2 

ED-005-435 
การปฏิบัติงาน
วิชาชีพครู 1   
Practicum 1 

1(60) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาเอก 

ED-062-408 
 

การแปล 
Translation 

 3(3-0-6) 

ED-062-412 
 

การเรยีนภาษาอังกฤษดวยการแสดง 
Learning English through Drama 

 3(2-2-5) 

ED-062-415 
 

การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศ 2 
Teaching English as a Foreign 
Language 2 

ED-062-414 
การสอน

ภาษาอังกฤษ 
ในฐานะ

ภาษาตางประเทศ 1 

3(2-2-5) 



 

 

 
 
 
 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รายวิชา    
บังคับกอน 

หนวยกิต 
(ทฤษฎ-ีปฏิบตั-ิ

ศึกษาดวย
ตนเอง) 

Teaching English 
as a Foreign 
Language 1 

Xx-xxx-xxx วิชาเอกเลือก 2  3(x-x-x) 
รวม 13 หนวยกิต 

 
 

ปการศึกษาท่ี 5 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รายวิชา   

บังคับกอน 
หนวยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบตั-ิ
ศึกษาดวย
ตนเอง) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาชีพคร ู

ED-005-537 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
Internship 1 

ED-005-436 
การปฏิบัติงาน
วิชาชีพครู 2  
Practicum 2 

6(360) 

รวม 6 หนวยกิต 
 

ปการศึกษาท่ี 5 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รายวิชา   
บังคับกอน 

หนวยกิต 
(ทฤษฎ-ีปฏิบตั-ิ

ศึกษาดวย
ตนเอง) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาชีพคร ู

ED-005-538 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
Internship 2 

ED-005-537 
การปฏิบัติการ

สอนใน
สถานศึกษา 1 
Internship 1 

6(360) 

รวม 6 หนวยกิต 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

    3.2 คำอธิบายรายวิชา 
  3.2.1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

              1) กลุมวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร  
  GE-010-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 
     Foundation English 

การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันดวยการฟง พูด อาน และเขียน
เกี ่ยวกับการบรรยายส ิ ่งที ่ทำอย ู  เป นประจำ การเล าเร ื ่องที ่เก ิดขึ ้นในอดีต              
การบรรยายแฟช ันและร ูปแบบการแต  งต ั ว  การ เล าประสบการณ ช ีวิต                 
การเปรียบเทียบส่ิงท่ีมนุษยและธรรมชาติสรางขึ้น  การอภิปรายเก่ียวกับการบริหาร
เวลา 
Use of English language for daily communication through listening, 
speaking, reading and writing about describing permanent situation; 
telling personal story from the past; describing fashion and clothing 
style; telling life experience; comparing natural and human-made thing; 
discussing about time management. 
 

  GE-010-002 ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) 
     Thai for Communication 

ความรู้พนืฐานการใช้ภาษาไทย  ทกัษะการใช้ภาษาด้านการพูด การฟัง การ
อ่านและการเขยีน เพอืใชเ้ป็นเครอืงมอืในการศกึษาหาความรู ้และการสอืสาร
ใชช้วีติประจาํวนัอย่างมปีระสทิธภิาพ 
Basic knowledge of Thai usage; skills in speaking, listening, reading and 
writing as a tool for effective study and daily life communication. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

  GE-010-003 ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 3(3-0-6) 
     English for Communication 

ทกัษะการพูด การฟัง การอ่านและการเขยีนภาษาองักฤษ โดยเน้นทกัษะการ
พูดและการฟัง  การเลอืกใชภ้าษาทเีหมาะสมและสุภาพในการสนทนา  สํานวน
ภาษาทีเหมาะสม  โครงสร้างไวยากรณ์พืนฐานเพือการติดต่อสือสารใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน และในสถานทีทํางานจริงอย่างมี
ประสทิธภิาพ 
English language skills in speaking, listening, reading, and writing, with an 
emphasis on speaking and listening skills; selection of an appropriate and 
polite language for conservation; appropriate idiom; basic grammar 
structure for effective communication in various daily life situation and in 
working place. 
 

  GE-010-004 สุนทรียภาพในภาษาไทย 2(2-0-4) 
Aesthetics in Thai Language 
ความหมายและความสําคญัของสุนทรยีภาพทางภาษา  กลวธิกีารสรา้งสรรคแ์ล
สอืสารภาษาทมีสีุนทรียภาพในคําและสุนทรยีภาพในรูปแบบ  งานเขยีนเชิง
สรา้งสรรคท์งัรอ้ยแกว้และรอ้ยกรอง 
Meaning and importance of language aesthetics; strategy of creation and 
communication with words and format aesthetics; creative writing both in 
prose and poetry. 
 

  GE-010-005 การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษเพือการนําไปใช้ 2(2-0-4) 
English Reading and Writing for Usage 
ทกัษะการใช้ภาษาองักฤษผ่านการเรยีนรู้จากสอืต่าง ๆ ทถีูกใช้ในการซอืขาย
สนิค้าการทําธุรกรรมทางการเงนิ การเดินทางท่องเทยีว และการส่งการ์ดใน
โอกาสต่าง ๆโดยเน้นการใชท้กัษะการอ่านและการเขยีนเพอืใชเ้ป็นเครอืงมอืใน
การตดิต่อสอืสารในชวีติประจาํวนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
English using skills through various media used in shopping, banking, 
traveling, and card sending with an emphasis on reading and writing skills 
as a tool for effective daily life communication. 

 



 

 

 
 
 
 
 

  GE-010-006 การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษเพือจุดประสงคท์วัไป 2(2-0-4) 
Reading and Writing English for General Purpose 
การอ่านและตคีวามขอ้ความจากสอืต่าง ๆ โดยใชก้ลวธิกีารเดาความหมายจาก
การสรา้งคํา ตวัชแีนะในบรบิท การใชพ้จนานุกรมภาษาองักฤษ-ไทย การอ่าน
คําแนะนํา ป้ายสญัลักษณ์ ฉลากยา และผลิตภัณฑ์ การเขยีนแนะนําตนเอง 
และผูอ้นื การเขยีนเพอืการสมคัรงาน 
Reading and interpreting of message from various source using a 
meaning guess technique from contextual word; usage of English-Thai 
dictionary; reading instruction, sign, drug and product label; writing about 
one-self and others introduction; writing for job application. 

 
  GE-010-007 ภาษาจีนเพือการสือสารชีวิตประจาํวนั 2(2-0-4) 

Chinese for Daily Life Communication 
ระบบสทัอกัษรจนี  ความสมัพนัธร์ะหว่างสทัอกัษรจนีกบัตวัอกัษรจนี ไวยากรณ์
จนี คําศพัท์ และรูปแบบประโยคทเีกียวขอ้งกบัคนทกัทาย ครอบครวัของฉัน            
การซอืของ การบอกเวลา การทาํงาน และกจิกรรมชนืชอบ ฝึกการใชภ้าษาจนี 
Chinese phonetic system; relationship between Chinese phonetics and 
alphabet; Chinese grammar, vocabulary and sentence format related to 
greeting, my family, shopping, time telling, working and favorite activity. 
 

  GE-010-008 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชวีิตประจำวัน 2(2-0-4) 
English for Communication in Daily Life 
การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจำวันในระดับที่สูงข้ึนดวยการฟง พูด 
อาน และเขียนเก่ียวกับการบรรยายบุคลิกภาพ  การอภิปรายปญหาสิ่งแวดลอมและ
แนวทางแกไข  การอภิปรายสัมพันธภาพที่ดี  การบรรยายคุณสมบัติที ่นำไปสู
ความสำเร ็จ  การพ ูดค ุยเก ี ่ ยวก ับแนวดนตร ีและบทเพลงในความทรงจำ              
การอภิปรายการทองเท่ียวที่ช่ืนชอบ 
Usage of English language for daily communication at a higher level 
through listening, speaking, reading, and writing about people’s 
personality; discussing environmental problem and solution; discussing 
good relationship; describing quality for success; talking about music 
and memorable song; discussing travel preference. 

   



 

 

 
 
 
 
 

  GE-010-009 การอานและเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2(2-0-4) 
Academic English Reading and Writing  
การอานเพื่อความเขาใจและการเขียนยอหนาในหัวขอเกี ่ยวกับขอมูลสวนบุคคล
ครอบครัว สิ่งของในบาน โฆษณาสินคา การบริการอาหาร กิจกรรมในเวลาวาง และ
สถานที่นาสนใจ 
Comprehension reading and paragraph writing on topic related to 
personal profile, family and items at home, product advertisement, 
food service; free-time activity, and interesting place. 

 
GE-010-010 ภาษาเวียดนามเพือการสือสารในชีวิตประจาํวนั 2(2-0-4) 

Vietnamese for Communication in Daily Life 
ระบบสัทอักษรเวียดนาม ความสัมพันธระหวางสัทอักษรกับตัวอักษรเวียดนาม 
ไวยากรณเว ียดนาม คำศัพท และรูปแบบประโยคที ่เกี ่ยวของกับการทักทาย 
ครอบครัวของฉัน การซื้อของ การบอกเวลา การทำงาน และกิจกรรมที่ชื ่นชอบ  
Vietnamese phonetic system, relationship between Vietnamese 
phonetics and alphabet, Vietnamese grammar, vocabulary and 
sentence format related to greeting, my family, shopping, time telling, 
working and favorite activity. 
 

  GE-010-011 ภาษาลาวเพือการสือสารในชีวิตประจาํวนั 2(2-0-4) 
Laos for Communication in Daily Life 
ระบบส ัทอ ักษรลาว ความส ัมพันธ ระหว างส ัทอ ักษรลาวกับต ัวอ ักษรลาว       
ไวยากรณลาว คำศ ัพท และร ูปแบบประโยคที ่ เก ี ่ยวข องก ับการท ักทาย         
ครอบครัวของฉัน การซื้อของ การบอกเวลา การทำงาน และกิจกรรมท่ีชื่นชอบ 
Laos phonetic system, relationship between Laos phonetics and 
alphabet, Laos grammar, vocabulary and sentence format related to 
greeting, my family, shopping, time telling, working and favorite activity. 

  
  GE-010-012 ภาษาเขมรเพือการสือสารในชีวิตประจาํวนั 2(2-0-4) 

Khmer for Communication in Daily Life 
ระบบสัทอักษรเขมร ความสัมพันธระหว างสัทอักษรเขมรกับตัวอักษรเขมร 
ไวยากรณเขมร คำศ ัพท  และร ูปแบบประโยคท ี ่ เก ี ่ยวข องก ับการท ักทาย      
ครอบครัวของฉัน การซื้อของ การบอกเวลา การทำงาน และกิจกรรมที่ชื ่นชอบ
Khmer phonetic system, relationship between Khmer phonetics and 



 

 

 
 
 
 
 

alphabet, Khmer grammar, vocabulary and sentence format related to 
greeting, my family, shopping, time telling, working and favorite activity. 
 

              2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  
  GE-020-001 จริยธรรมเพือการดาํรงชีวิต 3(3-0-6) 

Morality for Living 
ความหมายและบอกชนิดของจริยธรรมในทัศนะของปรัชญา ศาสนา ทัง
ตะวนัออก และตะวนัตก  ปรชัญาความจรงิของชวีติ โดยเน้นจรยิธรรมตามแนว
ศาสนาพุทธ ครสิต์ อสิลาม พราหมณ์-ฮนิดู ฯลฯ การพฒันาคุณภาพชวีติให้มี
คุณค่าโดยเน้นการพฒันาตน พฒันาคน และพฒันางาน 
Meaning and origin of morality in philosophy and religious point of view 
both Eastern and Western philosophy; truth of life focusing on morality 
according to Buddhism, Christianity, Islam, Brahmanism-Hinduism etc; life 
quality improvement with valuing focusing on self, people and work 
improvement. 
 

  GE-020-002 สุนทรียภาพเพือชีวิต 2(2-0-4) 
Aesthetics for Life 
คุณค่าทางสุนทรยีศาสตร์ด้านดนตร ีนาฏศลิป์ และศลิปะ เพอืให้เกดิจติใจทดีี
งาม จากการสมัผสัและการรบัรู้ศาสตร์แต่ละแขนง ซึงนํามาด้วยความชนืชม
คุณค่าสุนทรยีภาพ 
Aesthetic values in music, classical dance and arts for building virtuous 
mind through feeling and perception of each discipline resulting in an 
appreciation of aesthetic value. 
 

  GE-020-003 การรู้สารสนเทศ 2(2-0-4) 
Information Literacy 
แนวคดิและความสําคญัของการรูส้ารสนเทศกบัการศกึษา  กระบวนการพฒันา
ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ การคัดเลือกแหล่งและทรัพยากรสารสนเทศ          
การสืบค้นสารสนเทศ การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ การวิเคราะห์และ
สงัเคราะหส์ารสนเทศ การเรยีบเรยีงและนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 



 

 

 
 
 
 
 

Concept and importance of information literacy with education; process 
development of information literacy skill; selecting source of information; 
information searching; evaluation of information value; information 
analysis and synthesis; information composition and presentation in 
various formats. 
 

  GE-020-004 ภาวะผู้นําและการจดัการ 2(2-0-4) 
Leadership and Management 
แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับภาวะผู้นํา บุคลิกภาพ ลักษณะและบทบาทผู้นํา        
การสร้างทีมงานและการทํางานเป็นทีม หลักการและทฤษฎีการจัดการ               
การจดัตนเอง การจดัการภาวะวกิฤต การจดัการการเปลยีนแปลง การจดัการ   
ความขดัแย้ง การจดัการเชิงกลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําและการ
จดัการ 
Concept and theory of leadership; personality, characteristic and role of a 
leader; team building and working; management principle and theory; self-
management; crisis management; change management; conflict 
management; strategic management; guide-line for leadership 
development and management. 
 

  GE-020-005 พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน 2(2-0-4) 
Human Behavior and Self-Development 
ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์ สาเหตุและปัจจัยแห่ง
พฤตกิรรม แนวคดิในการพฒันาตนเพอืการทํางานร่วมกบัผูอ้นือย่างมคีวามสุข 
ศลิปะในการสร้างมนุษยส์มัพนัธ์ การตดิต่อสอืสารและอยู่ร่วมกนัในสงัคมอย่าง
มคีวามสุข 
Meaning, concept and theory of human behavior; cause and factor of 
behavior; concept of self-development for happy working with others; arts 
of human relation building; communication and happily social co-
existence. 
 

  GE-020-006 คณุค่าของมนุษยใ์นการดาํรงชีวิต 2(2-0-4) 
Human Value and Living 



 

 

 
 
 
 
 

ความหมายชองชีวติและพฒันาการของมนุษย์ แนวความคดิ ความเชือ และ
ความมเีหตุผลของมนุษย ์คุณธรรม จรยิธรรมในการดําเนินชวีติ เอกลกัษณ์ของ
วฒันธรรมและมารยาทไทย ภูมปัิญญาท้องถนิ และเศรษฐกจิพอเพียงในการ
ดาํรงชวีติอย่างมคีวามสุข 
Meaning of life and human development; concept, belief, and human 
reasoning; moral, ethics of living; Thai culture and manner identity; local 
wisdom and sufficiency economy for happy living. 

  GE-020-007 ภมิูปัญญาเพือการพฒันาท้องถิน 2(2-0-4) 
Wisdom for Local Development 
แนวคิดและความรู้เบืองต้นเกียวกับภูมิปัญญา  ภูมิปัญญาท้องถินกับการ
ดํารงชีวติ  ภูมปัิญญาท้องถนิกบัการพฒันาของชุมชน  ภูมปัิญญาท้องถนิกบั
ผลกระทบทางสงัคมและกระแสโลกาภิวตัน์  การพฒันาภูมิปัญญาท้องถินสู่
สากล 
Concept and basic knowledge of wisdom; local wisdom and living; local 
wisdom and community development; local wisdom and impact of society 
and globalization; development of local wisdom for internationalization. 
 

  GE-020-008 การพฒันาบุคลิกภาพ 2(2-0-4) 
Personality Development 
ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ 
เทคนิควิธีปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรูเก่ียวกับตนและการพัฒนาตนเอง  สุขภาพจิต
และการปรับตัว ความงดงามแหงบุคลิกภาพ  
Meaning, concept, and theory of personality; factor influencing personality; 
technique and method of personality improvement; self-perception and 
self-development; mental health and improvement; beauty of personality. 
 

    3) กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์ 
  GE-030-001 พลวตัทางสงัคมโลก  3(3-0-6) 

World Social Dynamics 
ววิฒันาการทางด้านสงัคม วฒันธรรม ระบบเศรษฐกจิ และระบอบการเมอืงการ
ปกครองของโลก สถานการณ์การเปลยีนแปลงทมีผีลกระทบต่อสงัคมไทยและ   
สงัคมโลก การปรบัตวัเขา้กบัการเปลยีนแปลงของโลก 



 

 

 
 
 
 
 

Evolution of society, culture, economic system, and politics in the world; 
changing situation affecting Thai and world society; adjustment of one-self 
in the changing of the world. 

 
  GE-030-002  กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 2(2-0-4) 

Law in Daily Life 
ความรู้เบอืงต้นเกยีวกบักฎหมายทวัไป หลกักฎหมายเกยีวกบัลกัษณะบุคคล 
ทรัพย์ ครอบครัวและมรดก เอกเทศสัญญาชีวิตประจําวัน พินัยกรรม 
กระบวนการยุตธิรรมเบอืงต้น หลกักฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา สทิธมินุษยชน 
Basic knowledge about general law; legal principle of person property, 
thing, family, and legacy; contract in daily life; basic justice procedure; 
criminal principle; criminal justice procedure; human right. 
 

  GE-030-003 พหวุฒันธรรมศึกษา 2(2-0-4) 
Multiculturalism Studies 
ความหมายและความสําคญัของวฒันธรรม  ความหลากหลายทางวฒันธรรม 
วฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตก วฒันธรรมไทย วฒันธรรมอสีาน วฒันธรรม
ภาคเหนือและวฒันธรรมภาคใต้  การวเิคราะหก์ารเปลยีนแปลงทางสงัคม และ
กระแสโลกาภวิตัน์ทมีผีลกระทบต่อวฒันธรรมและวถิชีวีติของมนุษย ์
Meaning and importance of culture, cultural diversity, Eastern and 
Western culture, Thai culture, Isan culture, northern and southern culture; 
analysis of change in society and globalization affecting culture and 
human way of life. 

   
  GE-030-004 ประชาคมอาเซียนศึกษา 2(2-0-4) 

ASEAN Community Studies 
แนวคิดและหลกัการของประชาคมเอาเซียน เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของ
อาเซียน  การเมอืง การปกครอง เศรษฐกจิ สงัคม การศึกษา และวฒันธรรม
ของประเทศสมาชกิ ขอ้ดแีละขอ้ด้อยของการร่วมเป็นสมาชกิของอาเซยีน การ
ปรบัตวัของไทยเพอืรองรบัการเป็นสมาชกิของอาเซยีน 



 

 

 
 
 
 
 

Concept and principle of ASEAN member; goal and strategy of ASEAN; 
politics, governance, economy, society, education, and culture of ASEAN 
countries; advantage and disadvantage of being as ASEAN member; 
Thailand adaptation for being as ASEAN countries. 
 

  GE-030-005 กาฬสินธุศึ์กษา 2(2-0-4) 
Kalasin Studies 
ประวัติความเป็นมาของกาฬสินธุ์ ประเพณี วัฒนธรรม อาชีพ รายได้ และ
เศรษฐกิจ ภูมิปัญญาท้องถิน แหล่งท่องเทียวและโบราณสถาน ปัญหาและ
แนวทางแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจของจงัหวดักาฬสินธุ์ บทบาทมหาวทิยาลัย
กาฬสนิธุใ์นการพฒันาทอ้งถนิ 
History and background of Kalasin; tradition culture, income and economy; 
local wisdom; tourism attractive site and historical place; problem and 
solution of Kalasin economy; Kalasin University’s role for local 
development. 

  GE-030-006 เพศวิถีศึกษา 2(2-0-4) 
Sexuality Education 
แนวคิดและความสําคญัของเพศวิถี อนามยัเจริญพนัธุ์ พฒันาการทางเพศ 
สุขอนามยัของวยัเจรญิพนัธุ์ และการดูแลสุขภาพตามช่วงวยัอายุ ค่านิยมและ
ความหลากหลายทางเพศ สมัพนัธภาพระหว่างบุคคล สถานภาพและสถาบนั
ครอบครวั ทกัษะการต่อรองและการสอืสารตามเพศ พฤตกิรรมเสยีงตามเพศ 
การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ การเข้าถึงแหล่งบรกิารสุขภาพทเีป็น
มติร อทิธพิลของ   สอืสงัคม และวฒันธรรมทมีผีลกระทบต่อเพศวถิ ี
Concept and importance of sexuality; reproductive sanitation; sex 
development; health of reproductive age and health caring at different age; 
value and sexual diversity; interpersonal relation; status and family 
institution; skill in sexual negotiation and communication; sexual risk 
behavior; prevention of sexual transmitted disease; friendly health care 
service access; influence of media, society and culture on sexuality. 

 
  GE-030-007  จริยธรรมแห่งพลเมือง 2(2-0-4) 

Citizenship Ethics 



 

 

 
 
 
 
 

ความหมาย ความสําคญัของจรยิธรรมแห่งพลเมอืง สทิธิหน้าทีของพลเมือง 
และสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์ สาเหตุ ประเภท สถานการณ์การทุจริต การ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ จติสํานึกสาธารณะ สทิธชุิมชนกบัการดูแล
ประโยชน์สว่นรวม ความกตญั ตู่อแผ่นดนิ 
Meaning and importance of ethics of citizen; right and duty of citizen and 
human right; cause, type, and corruption situation and anti-corruption; 
public consciousness, community right and public interest protection; 
gratitude towards country. 
 

              4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี    
  GE-040-001 ชีวิตกบัสิงแวดล้อม 2(1-2-3) 

Life and Environment 
ความหมายและความสําคญัของสงิแวดล้อม ความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบั
สงิแวดลอ้ม นิเวศวทิยาเบอืงต้นและระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชวีภาพ 
ทรัพยากรธรรมชาติ มลภาวะ พลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน  
สถานการณ์และปัญหาสงิแวดล้อมระดบัโลกและประเทศไทย การอนุรกัษ์และ
การจดัการสงิแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาตเิพอืใชป้ระโยชน์อย่างยงัยนื 
Meaning and importance of environment; relationship between human and 
environment; basic ecology and ecological system; biological diversity; 
natural resource, pollution, alternative energy and energy conservation; 
situation and environment problem around the world and Thailand; 
conservation and management of environment and natural resource for 
sustainable usage. 
 

  GE-040-002 การคิดและการตดัสินใจ 2(1-2-3) 
Thinking and Decision Making 
หลกัการและกระบวนการคดิ การคดิระดบัสูง ได้แก่ การคดิวเิคราะห์ การคดิ
สงัเคราะห ์การคดิวจิารญาณ การคดิสรา้งสรรค ์การแก้ปัญหาเชงิวทิยาศาสตร ์     
การใชเ้หตุผล การประยุกตก์ารคดิและการตดัสนิใจทสีมเหตุผลในการแก้ปัญหา
การดาํรงชวีติประจาํวนั 
Principle and thinking process; high order thinking such as analytic, 
synthetic, critical, creative; scientific problem-solving; reasoning usage; 



 

 

 
 
 
 
 

application of reasonable thinking and decision making for solving daily 
living problem. 

 
  GE-040-003 คณิตศาสตรเ์พือชีวิต 2(1-2-3) 

Mathematics for Life 
การคิด กระบวนการและรูปแบบการคิด กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ตรรกศาสตร์ การให้เหตุผล การแปลความหมายทางคณิตศาสตร์ การ
เปรียบเทียบหน่วยวดั  อัตราการเปลียนแปลงสกุลเงิน ดอกเบีย ภาษี การ
ประยุกตค์ณิตศาสตรแ์ละสถติเิพอืการตดัสนิใจและแกปั้ญหาในชวีติประจําวนั 
Thinking, thinking process and form; mathematical process; logic, 
rationalization; mathematical interpretation; comparison of measurement 
unit; exchange rate of currency, interest, tax; application of mathematics 
and statistics for decision making and daily life problem solving. 
 

  GE-040-004 ทกัษะและการรู้สารสนเทศในยุคดิจิตลั 2(1-2-3) 
Skills and Information Literacy in Digital Age 
แนวคิดและความสําคัญของสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โครงข่าย
อินเตอร์เน็ต และการสบืค้นข้อมูลมลัติมเีดีย ระบบฐานข้อมูลเบืองต้น ระบบ
สารสนเทศและการประยุกต์ใช้ในองค์กร การวิเคราะห์และสังเคราะห์
สารสนเทศ การนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ กฎหมายและจรยิธรรม
ทางคอมพวิเตอรแ์นวโน้มเทคโนโลยสีารสนเทศในอนาคต 
Concept and importance of information; computer technology, internet 
network and searching, multimedia information; basic data base system; 
information system and application in organization; information analysis 
and synthesis; various forms of information presentation; law and ethics 
of computer usage; future trend of information technology. 
 

  GE-040-005 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการปฏิบติังาน 2(1-2-3) 
Information Technology for Work 
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศต่อชวีติ และ    
การดํารงชีวติของมนุษย์ องค์ประกอบด้านฮาร์ดแวร์ การใช้ระบบโปรแกรม        
การใช้โปรแกรมประยุกต์เพือการจดัทําเอกสาร การทําตารางคํานวณ การ



 

 

 
 
 
 
 

นําเสนอและการจดัฐานขอ้มลู การใชง้านโครงขา่ยคอมพวิเตอร ์การแลกเปลยีน
ขอ้มลูบนระบบโครงร่างคอมพวิเตอร ์การเคารพในทรพัยส์นิทางปัญญา 
Information technology system; impact of information technology on 
human life and living; hardware component; program system usage; 
application program usage for making document; calculation table; data 
presentation and database management; usage of computer network; 
data exchange on computer network system; respect for intellectual 
property and copyright. 
 

  GE-040-006 สมุนไพรไทยเพือสุขภาพและความงาม 2(1-2-3) 
Thai Herb for Health and Beauty 
ความหมายและความสำคัญของสมุนไพรไทย สวนตาง ๆ  ของพืชสมุนไพร หลักเบื้องตน  
ในการใชสมุนไพร สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ สมุนไพรเพื่อความงาม เครื ่องสำอาง         
จากสมุนไพร สมุนไพรไทยสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
Meaning and importance of Thai herb; part of medicinal plant; 
fundamental of herbal usage; herb and health care; herb for beauty; 
herbal cosmetic; Thai herb in ASEAN. 
  

  GE-040-007 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีสร้างสุข 2(1-2-3) 
Science and Technology for Happiness 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอืสารประยุกต์ 
ความก้าวหน้าและผลกระทบของเทคโนโลยี คุณธรรมและจริยธรรมใน              
การใชเ้ทคโนโลย ีการสรา้งความสุขจากการใชเ้ทคโนโลย ี
Science and technology; information technology and applied 
communication; advancement and impact of technology; morality and 
ethics in using technology; making happiness from technology usage. 

 
              5) กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ  

  GE-050-001 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3) 
Sport and Recreation for Health 
พัฒนาความรูและทักษะเกี่ยวกับวิธีการออกกำลังกาย การเสริมสรางสมรรถภาพ
ทางกาย ฝกทักษะการออกกำลังกาย และเลือกกิจกรรมกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง  
รูหลักโภชนาการสำหรับบุคคลวัยตาง ๆ จัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อใชเวลาวาง             



 

 

 
 
 
 
 

ใหเปนประโยชน การเรียนรู การใชชีวิตและการทำงานรวมกัน ฝกการเปนผูนำ              
ผูตามที่ดี ในการดำรงตนในสังคมอยางมีความสุข ทั้งรางกาย จิตใจ และเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
Knowledge and exercise skill development; physical fitness strengthening; 
exercise skill practicing and appropriate sport activity selection; nutrition 
for people at various ages; recreation activity organization for making use 
of time; learning to live and cooperate with others; leadership and 
fellowship practicing for living in society with physical and mental 
happiness for developing quality of life. 
 

  3.2.2. หมวดวิชาเฉพาะดาน  
              1) กลุมวิชาชีพครู  

    ED-002-101 ความเปนครู             3(2-2-5) 
      To Be a Teacher 

สภาพงานครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครู การปลูกฝงจิตวิญญาณความเปน
ครู กฎหมายที่เกี่ยวของกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครู 
การสรางความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื ่อง ใชความรอบรู ใน
เนื ้อหาวิชาที ่สอนและกลยุทธการสอน เพื ่อใหผู เร ียนคิดวิเคราะหสังเคราะห 
สรางสรรคสิ่งใหมๆ ได แสวงหาและเลือกใชขอมูลขาวสารความรูเพื่อใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียนมี
จ ิตว ิญญาณความเปนครูหลักธรรมมาภิบาลและความซื ่อสัตยสุจริต คุณธรรม
จริยธรรมของวิชาชีพครูจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที ่ด ี  ม ีจ ิตสำนึกสาธารณะ และเส ียสละใหส ังคม และปฏิบ ัต ิตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
State of teacher’s work, attributes and standards of teaching profession; 
cultivation of teacher’s spirit; laws related to teachers and teaching 
profession; knowledge management about teaching profession; 
promotion and development of teaching profession on a continous 
basis; using technical skills in a major subject and teaching strategies in 
order to enable learners to think critically and to synthesize for creating 
new things; seeking for and using information and knowledge to keep 
pace with the change; interaction between teachers and learners 
promoting learners’ potential development; maintaining spirit of 
teachers, principle of good governance and honesty, morality and ethics 
of teaching profession, and professional code of ethics determined by 



 

 

 
 
 
 
 

the Teachers' Council; behaving as a good model; maintaining the public 
mind and sacrificing for society; and behaving in accordance with 
professional code of ethics. 
 

ED-002-102 ปรัชญาทางการศึกษา   3(2-2-5) 
         Philosophy of Education 

ปรัชญาการศึกษา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ ส ังคม 
วัฒนธรรม แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสราง การพัฒนาที่ยั่งยืน  
ประยุกตใชเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา วิเคราะหเก่ียวกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
ที่ย่ังยืน 
Educational philosophy; concepts and theories of education; religion, 
economy, society and culture; concepts and strategies in educational 
management for promoting sustainable development; application in 
school development; analysis of education for sustainable development. 

ED-002-103 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู                         2(1-2-3) 
Language and Culture for Teachers 

ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเปนครู การใชทักษะการฟง การพูด การอาน การ
เขียนภาษาไทย เพื่อการสื่อความหมายอยางถูกตอง การใชภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือ
การอยูรวมกันอยางสันติ  
Thai language and culture for teaching profession; correct use of listening, 
speaking, reading, and writing skills for communication; using language 
and culture for peaceful living. 
 

ED-002-104 ภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศสำหรับครู           2(1-2-3) 
Foreign Language and Culture for Teachers 

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู การใชทักษะการฟง การพูด การอาน และการ
เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อความหมายอยางถูกตอง การใชภาษาและวัฒนธรรม
ตางประเทศเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันต ิ
English language for teaching profession development; correct use of 
English listening, speaking, reading, and writing skills for communication; 
using foreign languages and cultures for peaceful living. 

 
ED-002-205 จิตวิทยาและการแนะแนวสําหรับครู                3(2-2-5) 

Psychology and Guidance for Teachers 
จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย จิตวิทยาการเรียนรูและจิตวิทยา
การศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา การใหคําแนะนําชวยเหลือ



 

 

 
 
 
 
 

ผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปฏิบัติการใชจิตวิทยาเพื่อความเขาใจและสนับสนุน
การเรียนรูของผูเรียนใหเต็มศกัยภาพ  
Basic psychology and human developmental psychology; learning 
psychology and educational psychology; guidance psychology and 
counseling, guidance for helping learners to have well-being; practices 
of using psychology for understanding and promoting students’ learning 
according to their full potentials. 

ED-002-206 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร             3(2-2-5) 
Curriculum Design and Development 

หลักการและแนวคิดในการจัดทำหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช การพัฒนาหลักสูตร 
ปฏิบัติการวิเคราะหหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร ประเมินหลักสูตรและนำผลการ
ประเมินไปใชในการพัฒนาหลักสูตร  
Principles and concepts for curriculum making; implementation of 
curriculum, curriculum development; practices of curriculum analysis 
and development; curriculum evaluation; and application of evaluation 
results for curriculum development. 

 
ED-002-207 การจดัการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน             3(2-2-5) 

                Learning Management and Classroom Management  
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทำแผนการเรียนรู การจัดการเรียนรูและ
สิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนรูจักคิด
วิเคราะห คิดสรางสรรคและแกปญหาได การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม การ
จัดการศึกษาพิเศษ การพัฒนาศูนยการเรียนในสถานศึกษา ปฏิบัติการจัดทำแผนการ
เรียนรูและนำไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลจริง และการสรางบรรยากาศการจัดการช้ัน
เรียนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
Principles, concepts, guidelines for writing a lesson plan: learning 
management and environment for learning; theories and models of 
learning management in order to enhance learners’ critical thinking, 
creative thinking, and problem-solving; integration of inclusive 
education; special education management; development of learning 
centers in school; practices of writing a lesson plan and bring it into 
practice; creating a good classroom management climate for learners to 
learn. 
 

ED-002-208 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา      3(2-2-5) 



 

 

 
 
 
 
 

      Educational Innovation and Information Technology 
หลักการ แนวคิด การออกแบบการประยุกตใช และการประเมินสื ่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร  และ
การประยุกตใชและการประเมินสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรูและการสื่อสาร  
Principles, concepts, design, application, and evaluation of media; 
innovation, information technology for learning and information 
technology for communication; and application and evaluation of 
media, innovation and information technology for learning and 
communications. 

 
ED-002-309 การวัดและประเมินผลการเรียนรู          3(2-2-5) 

Learning Measurement and Evaluation 
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู ของผูเรียน  
และปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการเรียนรู ของผู เรียน และการนำผลการ
ประเมินไปใชในการพัฒนาผูเรียนได  
Principles, concepts, and guidelines for learners’ learning measurement 
and evaluation; practices of learning measurement and evaluation, and 
utilizing evaluation results for learner development. 
 

ED-002-310  การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา      3(2-2-5) 
Education Administration and Quality Assurance 

ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผู นำทางการศึกษา วัฒนธรรมในองคกร 
มนุษยสัมพันธในองคกร การทำงานเปนทีม และการจัดการโครงงานและโครงการฝก
อาชีพ หลักการฝกอาชีพ หลักการ แนวคิดและแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการจัดการ
คุณภาพการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยางตอเนื่อง และสามารถดำเนินการจัด
กิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูได  
Theory and principles of administration, educational leadership, 
organizational culture, human relationship in organization, teamwork, 
and  management of project and career training program; principles of 
career training; principles, concepts, and guidelines for educational 
quality management; educational quality assurance; management of 
quality of learning activities and continuous improvement of learning 
quality; and conducting evaluation activities of learning activities quality. 
 



 

 

 
 
 
 
 

           ED-002-311  ทักษะและเทคนิคการสอน               3(2-2-5) 
Teaching Skills and Techniques 
ความหมาย ขอบขาย และความสำคัญของทักษะและเทคนิคการสอน บุคลิกภาพของ
ครูในการสอน  การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ การฝกทักษะการ
สอน เชน ทักษะการนำเขาสูบทเรียน ทักษะการเราความสนใจ การตั้งคำถาม การ
อธิบายและการเลาเรื ่อง การใชกระดานดำ การใชกิริยาวาจาทาทาง การสรุป
บทเรียน การใชเพลงและเกมประกอบการสอน การสอนกลุมใหญ การสอนกลุมยอย 
วิธีการสอนแบบตาง ๆ เทคนิคการสอนแบบมีสวนรวม เทคนิคการสอนโดยใช
กระบวนการคิด และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการจัดการ
เรียนการสอน 
Meaning, scope, and importance of teaching skills and techniques; 
teacher’s personalities in teaching; student-centered instructional 
management; practices of teaching skills such as lesson introducing, 
arousing, questioning, explaining, narrative telling, blackboard using, 
verbal and non-verbal using; summarizing; using songs and games for 
teaching; large and small group teaching; teaching methods; participatory 
teaching techniques; teaching techniques using thinking-process; and 
application of information and communication technology for 
instructional management. 

ED-002-412  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู           3(2-2-5) 
       Research for Learning Development 
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวิจัย การใชและผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู การนำผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอน  และปฏิบัติการทำวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน 
Principles, concepts, and guidelines for conducting research; using and 
producing research works for learning development; utilizing research 
results in instructional management; and practices of research for 
developing instruction and learners. 
 

ED-003-313  สัมมนาปญหาการศึกษา           3(2-2-5)   
Seminar on Educational Problems 

ระบบการจัดสัมมนา และการปฏิบัติการสัมมนาปญหาการศึกษา 
Seminar systems and practices of organizing a seminar on educational 

problems. 
 

            ED-003-314  การจัดกิจกรรมรวมหลักสูตร              3(2-2-5)  



 

 

 
 
 
 
 

               Co-curriculum Activity  
ความหมายและความมุงหมายของกิจกรรมรวมหลักสูตร ประเภทและประโยชนของ
กิจกรรมรวมหลักสูตร ความสัมพันธระหวางหลักสูตรกับกิจกรรมรวมหลักสูตร 
ลักษณะของผูนำและผูตามวิถีแหงประชาธิปไตย หลักการจัดและการบริหารกิจกรรม
รวมหลักสูตร การจัดกิจกรรมนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปญหาและแนวทางแกปญหาการจัดกิจกรรมรวมหลักสูตร การประเมินผลกิจกรรม
รวมหลักสูตร และการเลือกจัดโครงการตามประเภทของกิจกรรมรวมหลักสูตร 
Meaning and objectives of co-curriculum activities; types and advantages 
of co-curriculum activities; relationship between curriculum and co-
curriculum activities; characters of leader and follower based on 
democracy; principles for administration and management of co-
curriculum activities;  organization of students’ activities in basic 
education school; problems and guidelines for solving problems in co-
curriculum activities; evaluation of co-curriculum activities; and selection 
of projects according to the types of co-curriculum activities. 

 
ED-003-315 การใชและการบำรุงรักษาอุปกรณเทคโนโลยีการศึกษา       3(2-2-5) 

         Operation and Maintenance of Educational  
         Technology Equipment 

หลักการ ระบบการทำงาน วิธีใช และการบำรุงรักษาอุปกรณเทคโนโลยีการศึกษา 
และปฏิบัติการใชและการบำรุงรักษาอุปกรณเทคโนโลยีการศึกษา 
Principles, operating systems, methods of and maintenance of 
educational technology equipment; and practices of using and 
maintaining educational technology equipment. 

 
ED-003-316 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา          3(2-2-5)   
        Information Technology in Education 

การทำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การทำงานของอินเทอรเน็ต การใชงาน
อินเทอร  เน ็ต ไปรษณีย อ ิ เล ็กทรอนิกส  เว ิลด ไวด เว ็บ การประช ุมทางไกล 
(Teleconference) อินเทอรเน็ตในวงการศึกษาไทยเพื่อพัฒนาและการคนควาทาง
การศึกษา และปฏิบัติการสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต และรับสงไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส  
Operation of information technology systems; operation of Internet; 
Internet usages; e-mails, www, teleconference, internet in Thai education 
for educational research and development; practices of retrieving 
information from the Internet and sending and receiving e-mails. 



 

 

 
 
 
 
 

 
ED-003-317 การผลิตและนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา          3(2-2-

5) 
        Production and Presentation of Educational Multimedia 

ความหมายและความสำคัญของการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพ่ือการนำเสนอ การใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการนำเสนอ และปฏิบัติการออกแบบและสรางผลงาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร เพ่ือการนำเสนอในการเรียนการสอนและการเผยแพร  
Meaning and importance of using multimedia computer for presentation; 
uses of computer programs for presentation; and practices of designing 
and constructing computer programs for presentation in instruction and 
dissemination. 
 

ED-003-318 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน          3(2-2-5) 
        Computer-Assisted Instruction Development 

หลักการ ทฤษฎี การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบตาง ๆ การออกแบบ 
ขั้นตอนการสราง เทคนิควิธีการใชโปรแกรมนิพนธ หรือโปรแกรมประยุกตที่เก่ียวของ
เพื่อสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การหาประสิทธิภาพของบทเรียน และ
ปฏิบัติการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบใดแบบหนึ่ง และสามารถนำไปใช
ในหองเรียนได 
Principles and theories of constructing various types of computer-
assisted instruction (CAI) lessons; designs and procedures of construction; 
techniques of using authoring programs or applications to construct a 
computer-assisted instruction lesson; investigating efficiency of CAI 
lessons; and practices of constructing a type of CAI lessons and 
implementing it in the classroom. 
 
 
 

            ED-003-319  การสรางแบบทดสอบ                    3(2-2-5)  
        Test Construction 

ประเภทของแบบทดสอบ การวางแผนการสรางแบบทดสอบชนิดตาง ๆ และการ
สรางแบบทดสอบมาตรฐาน การนำแบบทดสอบไปใช และการประเมินและปรับปรุง
แบบทดสอบ   
Test types; planning of constructing different types of tests; constructing 
a standardized test; implementing a test; and evaluating and improving 
a test. 



 

 

 
 
 
 
 

 
ED-003-320 การวัดจิตพสิัย                    3(2-2-5) 
            Measurement of Affective Domain 

ความหมายและลักษณะของการวัดจิตพิสัย กระบวนการวัด หลักและวิธีการสราง
เครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การแปลผลและการนำผลการวัดจิตพิสัย
ไปใช และปญหาและแนวทางแกไขการวัดจิตพิสัย 
Meaning and features of measurement of affective domain; process of 
measurement; principles and methods of constructing measurement 
tools; checking quality of measurement tools; interpreting and 
implementing measurement results; and problems and solutions of 
measurement of affective domain. 

 
ED-003-321 การประเมินผลการเรียนดานการปฏิบัติ                   3(2-2-5) 
        Performance Evaluation 

บทบาท ความสำคัญ ธรรมชาติ และจุดมุงหมายของการประเมินผลการเรียนดานการ
ปฏิบัติ การสรางเครื่องมือวัดและการประเมินผลการเรียนรู ดานการปฏิบัติ การ
ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ การแปลผลและการนำผลการประเมินดานการปฏิบัติไป
ใช และปญหาและแนวทางแกไขการประเมินดานการปฏิบัติ 
 Roles, importance, nature, and objectives of performance evaluation; 
constructing tools for measurement and evaluation of performance; 
checking quality of measurement tools; interpreting and applying the 
results of performance evaluation; and problems and solutions of 
performance evaluation. 
 

ED-003-322 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู           3(2-2-5)  
       Research and Development of Learning Innovation 
แนวคิด ร ูปแบบ และวิธ ีการว ิจ ัยและพัฒนานว ัตกรรมการเร ียนรู   อภิปราย 
ความสําคัญและกระบวนการของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู  การฝก
ปฏิบัติการเก็บขอมูลเพื ่อกำหนดปญหาการเรียนรู ของนักเรียน ฝกปฏิบัติการ
ออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู การพัฒนาเครื่องมือเก็บขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล และการเขียนโครงรางการวิจัย ทดลองปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
การนําเสนอและประเมินผลการวิจัย  
Concepts, models, and research methods for learning innovation 
development; discussing about importance and process of research and 
development of learning innovations; practices of collecting data for 
determining students’ learning problems; practices of designing research 
method for learning development; developing instruments for collecting 



 

 

 
 
 
 
 

data; data analysis; and writing a research proposal; conducting research 
for learning development; presentation and evaluation of research. 
 

ED-003-323  วิจัยเชงิคุณภาพเพื่อพัฒนาการเรียนรู           3(2-2-5) 
Qualitative Research for Learning Development  

หลักการพื้นฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใชในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู การ
ออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพสําหรับการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ขอมูลเชิงคุณภาพ 
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ความเที่ยงและความตรงของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการวิจัยเชิงคุณภาพ และการประยุกตใชการวิจัยเชิง
คุณภาพเพ่ือพัฒนาการเรียนรู  
Basic principles of qualitative research used in research for learning 
development; designing qualitative research in research for learning 
development; qualitative data; analysis of qualitative data; reliability and 
validity of qualitative research; use of computer program in qualitative 
research; and application of qualitative research for learning 
development. 
 

ED-003-324  การสรางเครื่องมือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู         3(2-2-5)  
       Construction of Research Instruments for Learning  

 Development 
ความหมาย และลักษณะของการเก็บขอมูลดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 
หลักและวิธีการสรางเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ปญหาและแนว 
ทางแกไขสําหรับการพัฒนาเครื่องมือวัด และฝกปฏิบัติเพื่อสรางเครื่องมือวัดสําหรับ
เก็บขอมูลของการวิจัยเพ่ือการเรียนรู  
Meaning and characteristics of data collection of cognitive, affective and 
psychomotor domains; principles and methods of constructing 
instruments, checking quality of instruments; problems and solutions for 
development of measuring instruments; as well as practices of 
constructing measuring instruments for collecting data of research for 
learning development. 

ED-003-325  โปรแกรมประยุกตดานสถิติและวิจัย                      3(2-2-5) 
        Statistical Packages for Research 

การใชโปรแกรมประยุกตเพื่อคำนวณคารอยละ การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง และ
การวัดการกระจาย การทดสอบสมมติฐาน การวัดความสัมพันธ การวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียวและสองทาง และการทดสอบแบบไมอิงพารามิเตอร เชน ไคส
แควร การฝกวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิต ิ  



 

 

 
 
 
 
 

Uses of statistical software packages for calculating percentages; 
measures of central tendency, measures of dispersion, hypothesis 
testing, analysis of correlation and regression, one-way and two-way 
ANOVA, and non-parametric testing such as chi-square, practices of data 
analysis using a statistical software package. 
 

            ED-003-326  โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย             3(2-2-5) 
        Computer Programs for Research  

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการใชคอมพิวเตอร ประเภทและลักษณะสำคัญของโปรแกรม  
สำเร็จรูป กระบวนการทำงานของโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย และการสราง
แฟมขอมูล (Data file) และการสรางแฟมคำส่ัง (Command file) เพ่ือการวิเคราะห
ขอมูลลักษณะตาง ๆ  
Introduction to computer usage; types and features of computer 
programs for research; working process of software programs for 
research; and creating a data file and command file for analysis of various 
data. 
 

ED-003-327 จิตวิทยาเด็กและวัยรุน                        3(2-2-5) 
        Child and Adolescent Psychology  

ความเขาใจพื ้นฐานของจิตวิทยาเด็กและวัยร ุ น ว ิธีการศึกษาพฤติกรรม การ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ ทฤษฎีพัฒนาการ พฤติกรรมและปญหาของเด็กและ
วัยรุน และการใหความชวยเหลือและใหคำปรึกษาเด็กและวัยรุน 
Understanding the foundation of child and adolescent psychology; 
methods of behavior study; growth and development; developmental 
theories; behavior and problems of children and adolescents; and giving 
assistance and counseling services to children and adolescents. 
 

ED-003-328 บุคลิกภาพและการปรับตัว           3(2-2-5) 
        Personality and Adaptation  

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ การวัดบุคลิกภาพ และการ
พัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัว และกลไกในการปรับตัวเพื่ออยู ในสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
Introduction to personality; personality theories; personality 
measurement and development; the adjustment; and mechanism in 
adjustment for effectively living in community. 
 



 

 

 
 
 
 
 

ED-003-329 ทฤษฎีและเทคนิคการใหคำปรึกษาในสถานศึกษา        3(3-0-6) 
       Theories and Techniques of Counseling in Educational Institution 

มโนคติตางๆ เกี ่ยวกับธรรมชาติมนุษย โครงสรางและพัฒนาการทางบุคลิกภาพ 
ธรรมชาติของความวิตกกังวล เปาหมายของการปรึกษา บทบาทหนาที่ของผูใหการ
ปรึกษา จรรยาบรรณการเปนผูใหการปรึกษา กระบวนการและขั้นตอนการปรึกษา 
เทคนิคตางๆ ตามแนวคิดทฤษฎีตางๆ ประโยชนและขอจำกัดของทฤษฎีการปรึกษา
ตางๆ ที่ใชในสถานศึกษา การเลือกสรรและบูรณาการทฤษฎีการปรึกษาที่เหมาะสม
กับตนเอง 
Concepts of human nature; structure and development of personality; 
nature of anxiety; goals of counseling, roles and duties of counselors; 
ethics in counseling profession; counseling process and stages; 
counseling techniques based on theories; advantages and limitations of 
counseling theories used in school; selection and integration of 
counseling theories suitable for oneself. 

   ED-003-330  ทักษะการปรึกษาเบ้ืองตนและการปรึกษารายบุคคล       3(2-2-5)   
     Basic Counseling Skills and Individual Counseling 

การฝกทักษะพื้นฐาน และเทคนิคตางๆ ในการปรึกษารายกรณี การสัมภาษณ การ
สรางสัมพันธภาพ การฟง และการเลือกวิธีการบำบัดที่มีประสิทธิภาพ การวิเคราะห
ประเมินปญหาและความตองการของผูรับการปรึกษา กระบวนการสงตอในกรณี
เรงดวน การวางแผนกระบวนการและการบูรณาการเทคนิคที่เหมาะสมในการใหการ
ปรึกษา 
Practice of basic individual counseling skills and techniques, interviewing 
techniques, rapport building, listening and selecting effective 
interventions; analysis and appraisal of counselee’s problems and 
needs; individuals with crisis and referral, and planning and integrating 
effective techniques appropriate for in counseling services. 
 

   ED-003-331  เทคนิคกลุมในการปรึกษา          3(2-2-5) 
       Group Techniques in Counseling 

ความเขาใจเกี่ยวกับกลุมตางๆ องคประกอบของกลุมกระบวนการ ขั้นตอนของกลุม 
จุดมุงหมายของกลุม ขอเดนขอจำกัดของการดำเนินการกลุม กลุมชนิดตางๆ การ
ประเมินและการใชเทคนิคตางๆ จรรยาบรรณในการดำเนินการกลุ ม เทคนิคการ
ปรึกษาแบบกลุมเนนการพัฒนาแนวคิด เจตคติ ทักษะในการนำกลุม การฝกทักษะ
การปรึกษาแบบกลุม และการฝกทักษะการเปนผูนำกลุมที่มีประสิทธิภาพ 
Understanding about groups, components of process group, stages of 
group, purposes of group, strengths and weaknesses of group operation, 



 

 

 
 
 
 
 

and kinds of groups; assessment and uses of various techniques; ethical 
codes in group counseling; techniques in group counseling with an 
emphasis on developing concepts, attitudes and skills of leading groups; 
practices of group counseling skills and skills in being an effective group 
leader. 
 

              ED-003-332 การศึกษาแบบเรียนรวม                     3(2-2-5) 
        Inclusive Education 

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวมและการศึกษาพิเศษ ลักษณะและ
ประเภทเด็กที่มีความตองการพิเศษ การปรับเปลี่ยนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวม เทคนิคการสอนและการจัดการพฤติกรรมและบริการสนับสนุน  
Introduction to inclusive and special education; characters and types of 
children with special need; adjustment for inclusive education 
management; teaching techniques and management of behaviors and 
supporting services. 

ED-003-333 พลศึกษาและสุขศึกษาสำหรับครู          2(1-2-3) 
           Physical Education and Health Education for Teachers  

ความหมาย ความสำคัญ และประโยชนของพลศึกษา สุขศึกษา การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ประเภทและวิธีการออกกำลังกายที่ถูกตองและเหมาะสมกับ
เพศและวัยของนักเรียน การเสริมสรางคุณธรรมดานตางๆ เชน รับผิดชอบ วินัย 
ความเปนผู นำ ผู ตาม ความมีน้ำใจเปนนักกีฬา ฯลฯ ตลอดจนวิธีการเสริมสราง
สุขภาพ สมรรถภาพ การปองกันโรค และการบำบัดรักษาเบื้องตน เพ่ือการดำรงชีวิต
อยางปลอดภัย รวมถึงการศึกษากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
Meaning, importance and advantages of physical education and health 
education; human growth and development; types and methods of 
correct exercises suitable for students’ sexes, and ages; promoting 
moralities such as responsibility, discipline, leadership, followership, 
sporting spirit, as well as methods of promoting health, competence, 
disease protection, and fundamental therapy for safety living, including 
studying content cluster of physical education and health education 
according to the basic education curriculum. 

 
            ED-003-334  ผูกำกับลูกเสือ–เนตรนารี–ยุวกาชาด          2(1-2-3) 

        Unit leaders of Boy– scouts, Girl–scouts and Girl–guides 



 

 

 
 
 
 
 

ประวัติ ความมุงหมาย ความสำคัญ และอุดมการณของลูกเสือ เนตรนารี และยุว
กาชาด ความรูเบื้องตน คุณธรรมและจริยธรรมของการเปนผูกำกับลูกเสือเนตรนารี 
และยุวกาชาดและการฝกอบรมตามหลักสูตรผูกำกับลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
ขั้นความรูเบื้องตน 
History, goals, importance and ideals of boy–scouts, girl–scouts and girl–
guides; basic knowledge, morality and ethics of being a leader of boy–
scouts, girl–scouts and girl–guides; taking a basic training course (BTC). 

 
ED-005-435 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1          1(60) 

Practicum 1 
ปฏิบัติการสังเกตการจัดการเรียนรู การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสราง
ความรูดวยตนเอง สามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรูเพื่อจุดประสงคการสอนที่
หลากหลาย  และการออกแบบทดสอบ ขอสอบหรือเคร่ืองมือวัดผล  
Practices of observation of learning management, writing a lesson plan 
for learners to teaching construct knowledge; be able to write a lesson 
plan for various objectives; designing of tests, test items, or 
measurement tools. 
 
 
 

ED-005-436 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2           1(60) 
        Practicum 2  

           รายวิชาบังคับกอน: ED-005-435 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 
Prerequisite: ED-005-435 Practicum 1 

ปฏิบัติการทดลองสอนในสถานการณจําลอง และสถานการณจริง การตรวจขอสอบ
การใหคะแนนและการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการใหคะแนน 
การวิจัยแกปญหาผูเรียน การพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ และสามารถปฏิบัติการ
สอน ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผูเรียน  
Practices of teaching in simulative and real situations, checking answers 
of test, scoring, and grading, performance testing and scoring, conducting 
research for solving learners’ problems, developing being as a 
professional teacher, and be able to teach, design a test, assess and 
evaluate learners. 
 

ED-005-537 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1        6(360) 



 

 

 
 
 
 
 

Internship 1 
           รายวิชาบังคับกอน: ED-005-436 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2   

Prerequisite: ED-005-436 Practicum 2  
ปฏิบัติการสอนวิชาเอก แลกเปลี ่ยนเรียนรู  หรือแบงปนความรู ในการสัมมนา
การศึกษา การวัดและประเมินผล และนำผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน การทำการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน และปฏิบัติงานอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 
Practices of teaching a major subject, exchanging or sharing knowledge 
in educational seminar; assessing, evaluating and utilizing the results for 
learner development; conducting research for learner development; and 
carrying out other tasks as assigned.  

 
ED-005-538 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                   6(360) 

Internship 2 
            รายวิชาบังคับกอน: ED-005-437 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

Prerequisite: ED-005-437 Internship 1  
ปฏิบัติงานการจัดการเรียนรูในสาขาวิชาเอก แลกเปลี่ยนเรียนรู หรือแบงปนความรู
ในการสัมมนาการศึกษา ทำการประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน
ในสถานศึกษา และปฏิบัติงานอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 
Practices of learning management in a major subject; exchanging or 
sharing knowledge in educational seminar; evaluating, improving, 
conducting a research for learner development in school, and carrying 
out other tasks as assigned.    
 

2) กลุมวิชาชีพเอก 
          (1) วิชาเอกพื้นฐาน   

  ED-061-001 ภาษาศาสตรอังกฤษเบื้องตน           3(3-0-6) 
      Introduction to English Linguistics 

      ความหมายของภาษาและภาษาศาสตร ขอบเขตของภาษาศาสตร สัทศาสตร 
      และสรวิทยา วิทยาหนวยคำ วากยสัมพันธ อรรถศาสตร และวัจนปฏิบัติศาสตร  
      Meaning of language and linguistics; scope of linguistics; phonetics and  
      phonology; morphology; syntax; semantics; and pragmatics. 
 

  ED-061-002 การออกเสียงภาษาอังกฤษ           3(2-2-5) 
English Pronunciation 

      สัญลักษณทางสัทศาสตรในภาษาอังกฤษ การเนนเสียง จังหวะในการอานออกเสียง                 



 

 

 
 
 
 
 

      การออกเสียงสูงต่ำ และการออกเสียงสระ พยัญชนะ พยัญชนะทายคำ พยัญชนะ 
      ควบกล้ำ กริยารูปอดีตกาล คำพหูพจน กริยาบุรุษที่ 3 คำแสดงความเปนเจาของ  
      และคำรูปยอ 
      Phonetic symbols of English language; stress, rhythm and intonation;                
      and pronouncing vowels, consonants, final consonant sounds,  
      consonant clusters, past tense verbs, plurals, third-person verbs,   
      possessives and contractions. 
 
  ED-061-003 ไวยากรณภาษาอังกฤษเบ้ืองตน          3(3-0-6) 
      Basic English Grammar 
      วจีวิภาค คำนำหนานาม คำนามเอกพจนและพหูพจน การใชกริยาและประธานให 
      สอดคลองกัน คำที่ใชสรางประโยคคำถาม และประโยคที่บงบอกกาลเวลา   
      Parts of speech; articles; singular and plural nouns; subject-verb  
      agreement; question words; and tenses.   
 
  ED-061-004 ไวยากรณภาษาอังกฤษแบบเขมขน         3(3-0-6) 

Intensive English Grammar 
            รายวิชาบังคับกอน: ED-061-003 ไวยากรณภาษาอังกฤษเบื้องตน  
            Prerequisite: ED-061-003 Basic English Grammar 
      ประโยคกรรตุวาจกและกรรมวาจก ประโยครายงานโดยตรงและโดยออม ประโยค 
      ความเดียว ประโยคความรวม ประโยคความซอนและประโยคผสม อนุประโยค วล ี 

    สัมพันธานุประโยค ประโยคแสดงเงื่อนไข การสรางประโยคบอกเลาใหลง 
  ทายดวยคำถาม การสรางคำดวยอุปสรรค รากคำและปจจัย  กริยาที่ใชเปน 
  คำนามและคำคุณศัพท และการเปรียบเทียบดวยคำคุณศัพทและกริยาวิเศษณ  

      Passive and active voices; direct and indirect speech; simple sentence,  
      compound sentence, complex sentence, and compound-complex  
      sentence; clauses; phrases; relative clauses; if-clause; question tag;  
      building a word with prefixes, stems, and suffixes; gerunds and  
      participles; and comparison of adjectives and adverbs.  
 
  ED-061-005 กลวิธีในการอานภาษาอังกฤษเบื้องตน        3(3-0-6) 

      Basic English Reading Strategies 
      ความหมายของกลวิธีในการอานภาษาอังกฤษ ความสัมพันธระหวางกลวิธีกับทักษะ  
      ในการอานภาษาอังกฤษ การเดาความหมายโดยอาศัยบริบทหรือตัวช้ีแนะในบริบท  
      การอานเร็ว การหาสรรพนามอางอิงในบทอาน การคาดเดา การหาชื่อเร่ืองและ 



 

 

 
 
 
 
 

      ประโยคใจความสำคัญหรือใจความสำคัญของทั้งบทอานและของบางยอหนา  
      การลำดับเหตุการณของบทอาน การตีความ และการสรุปความ  
      Meaning of English reading strategies; relationship between strategies  
      and skills for English reading; guessing meaning through contexts or  
      context clues; speed reading; identifying pronoun references;  
      anticipating; extracting topics and topic sentences or the main idea of a  
      reading text or a paragraph; sequencing events; making inferences; and  
      drawing conclusions. 

  ED-061-006 การเขียนภาษาอังกฤษเบ้ืองตน           3(2-2-5) 
      Basic English Writing 

      กระบวนการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน หลักไวยากรณสำหรับการเขียนประโยค ให 
      ถูกตอง ขอผิดพลาดทั่วไปในการเขียนประโยค ความหมายของอนุเฉท รูปแบบการ 
      เขียนอนุเฉท และการเขียนอนุเฉทตามกระบวนการเขียน   
      Basic English writing process; grammar for writing a correct sentence;  
      common mistakes in writing a sentence; meaning of paragraph;  
      paragraph format; and writing a paragraph based on the writing process. 

  ED-061-007 การฟงภาษาอังกฤษเบื้องตน           3(2-2-5) 
      Basic English Listening 

      การฟงเพ่ือหาใจความสำคัญ หารายละเอียด และตีความ และกิจกรรมการฟง 
      เก่ียวกับเหตุการณในชีวิตประจำวัน ไดแก การสำรวจขอมูลของเพ่ือนรวมชั้น การ 
      แบงปนขอมูลของสมาชิกในครอบครัว การหาตัวเลขที่ถูกตอง การรับประทานอาหาร 
      ในรานอาหาร การทำกิจกรรมในเวลาวาง การเลือกใสเส้ือผา การหาสิ่งของภายใน 
      บาน การเปล่ียนแผนกิจกรรม การชมภาพยนตร การทำตารางกิจกรรมประจำวัน  
      การดูแผนที่ การมอบของขวัญ การหางาน การรวมงานเฉลิมฉลอง การใชงาน 
      นวัตกรรมใหมๆ และการฟงนิทานพื้นบานหรือเร่ืองเลา  
      Listening for main ideas, details, and inferences; and listening activities  
      in daily situations, including making a survey to find out about  
      classmates, sharing information about a family member, finding the  
      correct number, eating in a restaurant, doing free-time activities,  
      choosing an outfit, looking for things in a house, changing plans, seeing  
      the movie, making a daily schedule, using the map, giving a gift, finding  
      jobs, joining celebrations, using inventions, and listening to a folktale or  
      a story-telling.  
 

  ED-061-008 วัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกัน           3(3-0-6) 
      British and American Culture 



 

 

 
 
 
 
 

      ประวัติศาสตรอังกฤษและอเมริกา การเปรียบเทียบวัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกันใน 
      ดานการเมืองการปกครอง ศาสนา การศึกษา เทศกาล ดนตรี ศิลปะ วรรณกรรม  
      อาหาร เปนตน      
      History of Britain and America; comparison between British culture and  
      American culture in terms of politics, religion, education, festival,  
      music, arts, literature works, food, etc. 
 

  ED-061-009 การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1          2(1-2-3) 
      English Oral Communication 1 

      การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ไดแก การใชคำที่ใชพูดบอยในชีวิตประจำวัน 
      การขอความชวยเหลือในช้ันเรียน การแสดงความสนใจในขณะสนทนาดวยการพูดซ้ำ 
      และการถามคำถาม การแสดงความสนใจและประหลาดใจขณะสนทนา การ 
      ตอบแบบยาว การพูดเม่ือตองการใชเวลาคิดกอนตอบ การถามสองคำถามในเวลา 
      เดียวกันเพ่ือใหคำถามชัดเจน และตรงประเด็น การพูดเพ่ือขยายความใหสิ่งท่ีตองการ 
      ส่ือสารชัดเจนหรือตรงประเด็นยิ่งข้ึน การแสดงความเห็นดวยหรือแสดงวากำลังฟงอยู   
      English oral communication, consisting of using everyday expressions, 
      asking for help in class, showing interest in conversation with repeating 
      information and asking questions, showing interest or surprise while  
      talking, answering longer, taking time to think before answering, asking  
      questions in two ways to be clear and precise, repeating ideas by  
      saying more to make them clearer and more precise, agreeing with  
      someone, and showing listerner’s interest.  
 

  ED-061-010 การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2         2(1-2-3) 
      English Oral Communication 2 

           รายวิชาบังคับกอน: ED-061-009  การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
           Prerequisite: ED-061-009  English Oral Communication 1 
      การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในระดับที่สูงขึ้น ไดแก การถามเพ่ือใหการ 
      สนทนาดำเนินตอไป การแสดงความรูสึกตอขาวดีและขาวราย การขอเวลาคิด การ 
      อธิบายคำพูดเพ่ิมเติม การยกตัวอยาง การตอบอยางเหมาะสม การแสดงความสนใจ 
      หรือประหลาดใจ การตอบคำถามและถามคำถามที่คลายกัน และการเปลี่ยนเร่ืองคุย 
      หรือจบการสนทนา  
      English oral communication at a higher level including asking follow-up  
      questions to keep a conversation going, reacting to good and bad  
      news, taking time to think, explaining words, giving examples,  



 

 

 
 
 
 
 

      responding with appropriate expressions, showing interest and surprise,  
      answering questions and then asking a similar one, and changing the  
      topic or ending a conversation. 

  ED-061-011 ภาษาอังกฤษสำหรับครูภาษาอังกฤษ 1         2(1-2-3) 
      English for English Language Teachers 1 

      การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสำหรับครูภาษาอังกฤษดวยการฟง พูด อาน และ 
      เขียนเก่ียวกับการเลาขาว การอภิปรายวิธีเรียนภาษา การบรรยายวิธีเตรียมอาหาร  
      การอภิปรายพฤติกรรมที่ดีและไมด ีการเปรียบเทียบเมืองทองเที่ยว และการบรรยาย 
      อุปนิสัย   
      Use of English language for communication of English language  
      teachers through listening, speaking, reading, and writing about telling  
      news stories, discussing language-learning tips, describing ways of food  
      preparation, discussing polite and impolite behavior, making  
      comparisons about tourist cities, and describing character traits. 
 

  ED-061-012 ภาษาอังกฤษสำหรับครูภาษาอังกฤษ 2          2(1-2-3) 
      English for English Language Teachers 2   

           รายวิชาบังคับกอน: ED-061-012 ภาษาอังกฤษสำหรับครูภาษาอังกฤษ 1 
           Prerequisite: ED-061-012 English for English Language Teachers 1 
      การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสำหรับครูภาษาอังกฤษในระดับที่สูงข้ึนดวยการ 
      ฟง พูด อาน และเขียนเก่ียวกับการบรรยายส่ิงประดิษฐ การบรรยายเหตุการณใน 
      อดีต การคาดเดาสถานการณในชีวิตประจำวัน การแสดงมุมมองตอเหตุการณ การ 
      พูดคุยเก่ียวกับงาน และการอภิปรายขอกังวลเก่ียวกับสิ่งแวดลอม  
      Use of English language for communication of English language  
      teachers at a higher level through listening, speaking, reading, and  
      writing about describing inventions, describing events in the past,  
      speculating about everyday situations, expressing perspectives, talking  
      about jobs, and discussing environmental concerns. 
 

          (2) วิชาเอกบังคับ   
  ED-062-301 การฟงและการพูด 1          3(2-2-

5) 
      Listening and Speaking 1 

      การหาใจความสำคัญ หารายละเอียด และตีความจากเร่ืองที่ฟงที่ยาวขึ้น และ 
      กิจกรรมการฟงและการพูดเก่ียวกับเหตุการณในชีวิตประจำวัน ไดแก การ 



 

 

 
 
 
 
 

      แลกเปล่ียนขอมูลสวนบุคคลกับเพ่ือนรวมชั้น การบรรยายสถานที่ที่ไปเที่ยว การบอก 
      ตัวเลข การส่ือสารดวยภาษากาย การบรรยายรูปรางหนาตา การไปซื้อของ การส่ัง 
      อาหารนานาชาติ การบรรยายการทองเที่ยวในวันหยุดพักผอน การชมรายการ 
      โทรทัศน การบรรยายสถานที่ทองเที่ยวท่ีนาสนใจ การรวมงานระดับนานาชาติ การ 
      รักษาส่ิงแวดลอม การลดความเครียดเพ่ือสุขภาพ การบรรยายบุคลิกภาพ การ 
      เปรียบเทียบความจำในวัยตางๆ และการเลาความฝน    
      Identifying main ideas, details, and inferences from the longer listening  
      text; and listening and speaking activities in daily situations, including  
      sharing personal information with classmates, describing places to visit,  
      telling numbers, communicating with a body language, describing  
      appearances, shopping, ordering from an international menu, describing  
      vocations, watching TV programs, describing interesting places to visit,  
      attending international fair, maintaining the environment, reducing  
      stress for a better health, describing personalities, comparing memories  
      of younger years, and retelling a dream. 
 

  ED-062-302 การฟงและการพูด 2           3(2-2-5) 
       Listening and Speaking 2 
           รายวิชาบังคับกอน: ED-062-301 การฟงและการพูด 1 
           Prerequisite: ED-062-301 Listening and Speaking 1 
      เหตุผลในการฟง การคาดเดากอนการฟง การหาใจความสำคัญ หารายละเอียด                   
      และตีความจากเร่ืองท่ีฟงที่ยาวข้ึน และกิจกรรมการฟงและการพูดเก่ียวกับเหตุการณ 
      ในชีวิตประจำวัน ไดแก การสรางความประทับใจแรกพบ การออกแบบผลิตภัณฑให 
      ดึงดูดประสาทสัมผัสทั้งหา การแบงปนขอมูลเก่ียวกับสิ่งสำคัญในตัวเพ่ือน การ 
      แบงปนวิธีการสื่อสารที่ดี การออกแบบเว็บไซต ความเชื่อในส่ิงงมงาย การแบงปน 
      เหตุการณที่แทบทำใหบา การรักษาสุขภาพดวยวิธีธรรมชาติ การบรรยายเร่ืองราว 
      ทางวิทยาศาสตรท่ีไมสำคัญ การโฆษณาทางวิทยุหรือโทรทัศน การไปศึกษาตอ 
      ตางประเทศ การอธิบายวิธีทำงานของเคร่ืองใช การแบงปนลักษณะบุคลิกภาพ การ 
      ตัดสินใจในสถานการณท่ียากลำบาก การบริหารธุรกิจใหประสบความสำเร็จ และ 
      การศึกษาเร่ืองราวที่ยังคงเปนปริศนา     
      Reasons for listening; Identifying main ideas, details, and inferences  

     from the longer listening text; and listening and speaking activities in  
     daily situations, including a good first impression, designing a product  
     stimulating five senses, sharing information about what is  
     important in a friend, sharing tips for good communication, designing a  



 

 

 
 
 
 
 

     homepage, superstitions, sharing situations driving you crazy, staying  
     healthy with natural methods, describing scientific trivia stories,  
     advertising through TV or radio, studying aboard, describing how things  
     work, sharing personality traits, making difficult decisions, administrating  
     a successful business, and studying unsolved mysteries. 
 
  ED-062-303 การอาน 1             3(3-0-6) 

Reading 1 
      การอานเพ่ือความเขาใจในบทอานประเภทตางๆ การเขียนสรุปความจากบทอาน  
      และการคดิอยางมีวิจารณญาณเก่ียวกับบทอาน 
      Reading comprehension in various types of texts; summarizing a  
      reading text; and critical thinking about a reading text.  

 
  ED-062-304 การอาน 2             3(3-0-6) 

      Reading 2 
            รายวิชาบังคับกอน: ED-062-303 การอาน 1 
            Prerequisite: ED-062-304 Reading 1 
      การอานเพ่ือความเขาใจในบทอานที่ซับซอนขึ้นและยาวข้ึน การเขียนสรุปความจาก                 
      บทอาน และการคิดอยางมีวิจารณญาณเก่ียวกับบทอาน 
      Reading comprehension in various types of texts with more complexity  
      and length; summarizing a reading text; and critical thinking about a  
      reading text.  
 

  ED-062-305 การเขียน 1             3(2-2-5) 
      Writing 1 

      กระบวนการเขียนอนุเฉท การเขียนประโยคใจความหลักและประโยคสนับสนุน  
      สัญลักษณที่ใชในการตรวจงานเขียน ขอผิดพลาดในการเขียนโดยท่ัวไป  
      และการเขียนอนุเฉทในหัวขอที่นาสนใจตามกระบวนการเขียน  
      Paragraph writing process; writing a topic sentence and supporting  
      sentences; editing symbols; common mistakes in writing; and writing a  

    paragraph on interesting topics based on the writing process. 
 
ED-062-306 การเขียน 2             3(2-2-5) 

      Writing 2 
            รายวิชาบังคับกอน: ED-062-305 การเขียน 1  



 

 

 
 
 
 
 

            Prerequisite: ED-062-305 Writing 1 
      ความหมายของเรียงความ รูปแบบการเขียนเรียงความ โครงสรางเรียงความ  
      วัตถุประสงคของเรียงความ การกำหนดกลุมผูอาน การเลือกหัวขอ กระบวนการ 
      เขียนเรียงความ  หลักไวยากรณที่ใชในการเขียนเรียงความ การเขียนเรียงความแบบ 
      อธิบาย การเขียนเรียงความแบบแกไขปญหา การเขียนเรียงความเปรียบเทียบ- 
           แสดงขอแตกตาง การเขียนเรียงความแบบโนมนาวผูอาน การเขียนเรียงความเพ่ือ 
      แสดงความคิดเห็นตอเร่ืองท่ีอาน และการเขียนเรียงความภายในเวลา ที่กำหนด  
      Meaning of essay; essay format; structure and purposes of essay;  
      identifying the audience; topic selection; essay writing process;  
      grammar for writing an essay; writing an explanatory essay; writing a  
      problem-solution essay; writing a comparison-contrast essay; writing a  
      persuasive essay; writing respondences to a reading; and writing a  
      timed essay. 

  ED-062-407 การเขียนเชิงวิชาการ            3(2-2-5) 
      Academic Writing 

     รูปแบบการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ โครงสรางเรียงความเชิงวิชาการ การ 
      คนควาขอมูลเพ่ือเขียนเรียงความเชิงวิชาการ การคัดลอก การถอดความและการสรุป 
      ความ การอางอิงในเนื้อหา การเขียนรายการอางอิง หลักไวยากรณในการเขียน 
      เรียงความเชิงวิชาการ และการเขียนเรียงความเชิงวิชาการแบบอธิบายความ แบบ 
      โตแยง แบบเปรียบเทียบและแสดงขอแตกตาง       
      Academic essay writing format; academic essay structure; research;  
      quotation, paraphrasing, and summarizing; in-text citation and  
      references; grammar for writing an academic essay; and writing  
      academic essays, including an expository essay, an argumentative  
      essay, and a comparison and contrast essay.  
 

  ED-062-408 การแปล             3(3-0-6) 
      Translation 

      ความหมายของการแปล วิธีการแปล การเปรียบเทียบความแตกตางในดานไวยากรณ 
      และความหมายในภาษาอังกฤษและภาษาไทย และการตีความระดับคำ วลี และ 
      ประโยค เพื่อแปลจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเปน 
      ภาษาอังกฤษ  
      Meaning of translation; methods of translation; comparison of  
      grammatical and lexical differences between English and Thai; and  
      interpreting words, phrases, and sentences for translating from English  
      into Thai or from Thai into English. 



 

 

 
 
 
 
 

 
  ED-062-409 วรรณคดีอังกฤษ             3(3-0-6) 

English Literature  
      ความหมายของวรรณคดี องคประกอบของวรรณคด ี วิวัฒนาการของวรรณคด ี
      อังกฤษ วิธีอานวรรณคดี การอานบทรอยแกวและรอยกรอง การวิเคราะห 
      วรรณกรรมของผูแตงที่มีช่ือเสียง เชน Shakespeare, Chaucer, Spenser,  
      Marlowe, Milton, Pope, Dryden, Wordsworth, และ Coleridge   
      Meaning of literature, components of literature, and evolution of  
      English literature; methods for reading literatures; reading prose and  
      poetry. An analysis of literary works composed by famous authors such  
      as Shakespeare, Chaucer, Spenser, Marlowe, Milton, Pope, Dryden,  
      Wordsworth, and Coleridge.   
 

  ED-062-310 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการช้ันเรียน          2(2-0-4) 
  English for Classroom Management 

      คำส่ังท่ัวไปที่ใชในช้ันเรียน การใหขอมูลปอนกลับ การเร่ิมสอน การจัดการระหวาง 
      สอนและการส้ินสุดการสอน  
      Common instructions used in classroom; providing feedback; beginning  
      the class; teaching management during the class; and ending the class. 
 
 
  ED-062-011 การพูดเสนองานวิชาการดวยภาษาอังกฤษ          2(1-2-

3) 
      Academic Presentation in English 

      เทคนิคในการนำเสนองานวิชาการ บุคลิกภาพของผูพูด โครงสรางการนำเสนอ  
      คำเช่ือมความ การเตรียมบทพูดและสื่อประกอบ และปฏิบัติการนำเสนองานวิชาการ 
      Techniques for academic presentation; personalities of speakers;  
      structure of presentation; transition words; preparing scripts and  
      media; and practices of academic presentation. 
 

  ED-062-412 การเรียนภาษาอังกฤษดวยการแสดง          3(2-2-5) 
      Learning English through Drama 

      ความหมายของละคร ประเภทของละคร กระบวนการสรางละครเวท ีเทคนิคการ 
      แสดงการใชภาษาอังกฤษในการแสดง และปฏิบัติการแสดงละครเวท ี  
      Meaning and types of drama; process of constructing a play;  
      acting techniques; use of English in a play; and practices of play. 



 

 

 
 
 
 
 

  ED-062-413 ภาษาศาสตรเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ          3(3-0-6) 
      Linguistics for English Language Teaching 

     ความสัมพันธระหวางภาษาศาสตรและการสอนภาษา สมมติฐานการรูภาษาที่สอง  
     และวิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบตาง ๆ    
     Relationship between linguistics and language teaching; hypotheses of  
     second language acquisition; and approaches and methods of language  
     teaching. 

          (3) วิชาการสอนวิชาเอก   
  ED-062-414 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 1         3(2-2-5) 

       Teaching English as a Foreign Language 1 
     แนวการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ไดแก การสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร การ 
     สอนแบบธรรมชาติ การเรียนรูแบบรวมมือ การสอนอิงวิชาเนื้อหา และการสอน 
     ภาษาเนนภาระงาน และการสอนทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน  
     รวมถึงการสอนแบบบูรณาการทักษะ   
     Communicative approaches, including communicative language  
     teaching, natural approach, cooperative language learning, content- 
     based instruction, and task-based language teaching; and teaching  
     English language skills: listening, speaking, reading, and writing, as well  
     as integrated skills. 
 
  ED-062-415 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 2         3(2-2-5) 

      Teaching English as a Foreign Language 2  
            รายวิชาบังคับกอน: ED-062-414 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 1 

            Prerequisite: ED-062-414 Teaching English as a Foreign Language 1 
      การวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูตาม 

      แนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และการวัดทักษะ 
      การฟง พูด อานและเขียน   

     Analysis of basic education curriculum; development of a lesson plan  
     based on communicative approaches; development of language  
     learning materials; and measurement of listening, speaking, reading,  
     and writing skills. 
 

   (4) วิชาเอกเลือก   
  ED-063-001 คายภาษาอังกฤษ            3(2-2-5) 

  English Camp 



 

 

 
 
 
 
 

     กระบวนการจัดคาย เกมและกิจกรรมภาษาอังกฤษที่ใชในการจัดคาย การเขียน 
     โครงการ การประเมินโครงการ และการเขียนรายงานโครงการ การเขาคาย 
     ภาษาอังกฤษกับเจาของภาษา และการจัดคายภาษาอังกฤษใหโรงเรียน  
     Process of organizing an English camp; games and activities used in an  
     English camp; writing, evaluating, and reporting a project; attending an  
     English camp organized by native speakers; and organizing an English  
     camp for school. 

 
  ED-063-002 การเรียนรูภาษาใชอปุกรณเคล่ือนท่ีชวย          3(3-0-6) 

      Mobile-Assisted Language Learning 
     ความหมาย ประเภท ประโยชน และขอจำกัดของการเรียนรูภาษาใชอุปกรณ 
     เคล่ือนที่ชวย กระบวนการพัฒนาโปรแกรมประยุกตสำหรับการเรียนภาษาผาน 
     อุปกรณเคล่ือนที่ การสรางโปรแกรมประยุกตสำหรับการเรียนภาษาผานอุปกรณ 
     เคล่ือนที่และการสอนโดยใชโปรแกรมประยุกตสำหรับการเรียนภาษาผานอุปกรณ 
     เคล่ือนที่       
     Meaning, types, advantages and limitations of mobile-assisted  
     language learning (MALL); process of developing a MALL application;  
     constructing a MALL application; and instruction through a MALL  
     application. 
 
 

  ED-063-003 การสอนบนเว็บ                         3(3-0-6) 
      Web-Based Instruction 

      ความหมาย ประเภท ประโยชน และขอจำกัดของการสอนบนเว็บ  
      กระบวนการพัฒนาบทเรียนสำหรับการสอนบนเว็บ การสรางบทเรียนสำหรับการ 
      สอนบนเว็บ และวิธีการสอนบนเว็บ 
      Meaning, types, advantages and limitations of web-based instruction  
      (WBI); process of developing a WBI lesson; constructing a WBI lesson;  
      and methods of web-based instruction. 
 

  ED-063-004 ภาษาอังกฤษธุรกิจ            3(3-0-6) 
      Business English 

      การแสวงหางาน การเตรียมตัวสมัครงาน การเขียนประวัติสวนตัวโดยยอ การเขียน 
      จดหมายสมัครงาน การสัมภาษณงาน การติดตามผลการสมัครงาน การใช 
      ภาษาอังกฤษในสำนักงาน และการโตตอบเอกสาร  
      Finding jobs; preparation for job application; writing a curriculum vitae;  



 

 

 
 
 
 
 

      writing a cover letter; job interview; use of English language in the  
      office; and business correspondence. 
 

  ED-063-005 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียว           3(3-0-6) 
      English for Tourism 

      การใชภาษาอังกฤษในการทองเที่ยว การวางแผนกำหนดการทองเที่ยว และการ 
      บรรยายแหลงทองเที่ยว  
      Use of English language in tourism; planning a tour itinerary; and  
      describing tourist attractions.   
 

  ED-063-006 ภาษาอังกฤษสำหรับการโรงแรม           3(3-0-6) 
      English for Hotel Business 

      การใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับลูกคา ผูบริหาร และเพ่ือนรวมงานชาว 
      ตางประเทศ ไดแก การจองที่พัก การตอนรับ การรองเรียน การรายงานเหตุฉุกเฉิน  
      การซอมแซม และการบริการอ่ืนๆ ของโรงแรม  
      Use of English language for communication with guests, executives, and  
      foreign coworkers, including room reservation, reception, complain,  
      reporting emergencies, repair, and other services of a hotel. 
 
 
 
  ED-063-007 การวิจัยในช้ันเรียนทางการสอนภาษาอังกฤษ        3(3-0-6) 

      Classroom Research in English Language Teaching 
      การวิจัยเชิงกระบวนการและการวิจัยเชิงผลลัพธในการสอนภาษาอังกฤษ การวิจัย 
      นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ การวิเคราะหปญหาในการสอนภาษาอังกฤษ การ 
      ออกแบบการวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ และการเขียนรายงานการวิจัย  
      Process-oriented and outcome-oriented research in English language  
      teaching; research on innovations in English language teaching; analysis  
      of problems in English language teaching; research design in English  
      language teaching; and writing a research report. 
 

  ED-063-008 การฟงเชิงวิชาการและการบันทึกยอ           3(3-0-6) 
      Academic Listening and Note Takings 
      การบันทึกยอเฉพาะคำสำคัญ การใชสัญลักษณและคำยอ การเขียนแผนผังความคิด  
      และเทคนิคการฟงบรรยายและการเขียนบันทึกยอ   
      Noting key words; using note-taking symbols and abbreviations; drawing  



 

 

 
 
 
 
 

      a mind-map; and techniques for listening to lecture and note-taking. 
 

  ED-063-009 การลาม              3(2-2-5) 
      Interpretation 
      ความหมายของการลาม ประเภทของการลาม คณุสมบัติของลาม จรรยาบรรณของ 
      ลาม และการฝกแปลแบบลามขั้นตน ขั้นกลาง และขั้นสูง   
      Meaning and types of Interpretation; qualifications of interpreters;  
      code of ethics of interpreters; and basic, intermediate, and  
      advanced practices of interpretation. 
 

  ED-063-010 วิทยาหนวยคำและวากยสัมพันธ           3(3-0-6) 
      Morphology and Syntax 

      หนวยคำ หนวยคำยอย อุปสรรค รากคำ ปจจัย โครงสรางวลี โครงสรางประโยค  
      และทฤษฎีวากยสัมพันธในภาษาอังกฤษ  
      Morphemes; allomorphs; prefixes, word roots, and suffixes; phrasal  
      structures; clausal structures; and syntactic theories. 
 

  ED-063-011 เทพนิยายและศาสนาตะวันตก           3(3-0-6) 
      Mythology and Western Religions 
      เทพนิยายกรีกที่สำคัญและศาสนาตะวันตก และเทพนิยายและศาสนาที่ปรากฏใน 
      ภาษาและวรรณกรรมภาษาอังกฤษ และในส่ือสมัยใหม 
      Important Greek mythology and western religions; and mythological  
      and religious issues as appeared in English language and literature and 
      in modern media. 
 

  ED-063-012 นวนิยายและเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ         3(3-0-6) 
      English Novels and Short Stories 
      การวิเคราะหนวนิยายหรือเร่ืองส้ันภาษาอังกฤษที่ไดรับการยกยองในดานโครงเร่ือง  
      ตัวละคร ฉากภาพลักษณ สัญลักษณ น้ำเสียงท่ีสื่อถึงอารมณความรูสึก และแกนเร่ือง 
      Analysis of a renowned novel or English short story in terms of plots,  
      characters, settings, images, symbols, tones, and themes. 
 
    3.3  ช่ือ นามสกุล ตำแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 
          3.3.1 อาจารยประจำหลักสูตร / อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 



 

 

 
 
 
 
 

ท่ี ตำแหนงทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ สำเร็จการศึกษาจาก ปท่ีจบ 

1 อาจารย นายสุริยาวุธ สุวรรณบุบผา* ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษศึกษา) 
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษศึกษา) 

พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2555 
2549 
2546 

2 อาจารย นายนันทนัฏฐ เวียงอินทร* 
 

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ศศ.บ. (ปรัชญา) 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

2555 
2559 
2550 

3 อาจารย Ms. Nguyen Thi Thuy Loan* ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษศึกษา) 
M.A. (Teaching English  
        to Speakers of  

        Other Languages) 
B.Sc. (English Teaching) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
University of Canberra, Australia 

 
 

Can Tho University, Vietnam 

2557 
2547 

 
 

2542 

4 อาจารย นางสาวฉัฐพร พรหมอาจ* กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)  
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2558 
2549 

5 อาจารย นางสาวสุรีรัตน ตลับเงิน* ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

2560 
2553 

หมายเหตุ  *อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          3.2.2 อาจารยประจำ 

ท่ี ตำแหนงทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ สำเร็จการศึกษาจาก ปท่ีจบ 

1 อาจารย นางสาวประภาพร หนองหารพิทักษ วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต) 
วท.บ. (คณิตศาสตรประยุกต) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2559 
2555 

2 ผูชวยศาสตราจารย นายชัยยนต เพาพาน ปร.ด. (บริหารการศึกษา) 
ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา) 

 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาสารคาม 
วิทยาลัยครูมหาสารคาม 

2554 
2530 

 
2522 

3 อาจารย นายรศรงค พัฒนาอนุสรณ วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2556 
2551 

4 อาจารย นายปญญา เถาวชาลี ค.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสาร 
       ศึกษา) 

ค.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

สถาบันราชภัฏมหาสารคาม 

2552 
 

2541 
5 อาจารย วาที ่ร.ต.สุรจักษ พิริยะเชิดชูชัย วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
2550 
2543 

6 อาจารย นายไพฑูรย ทิพยสันเทียะ วศ.ม. (วิศวกรรมศาสตร) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2556 
2544 



 

 

 
 
 
 
 

ท่ี ตำแหนงทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ สำเร็จการศึกษาจาก ปท่ีจบ 

7 อาจารย นายศักดิ์สิทธ์ิ ฤทธิลัน ค.ด. (การวัดและประเมินผล 
       การศึกษา) 

กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 
กศ.บ. (การประถมศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม 

2555 
 

2541 
2534 

8 อาจารย นายอมร มะลาศรี ปร.ด. (วิจัยและประเมินผล 
        การศึกษา) 

กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 
กศ.บ. (การประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2554 
 

2542 
2539 

9 อาจารย นายสุพจน ดวงเนตร กศ.ด. (วิจัยและประเมินผล 
         การศึกษา) 

กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 
ค.บ. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
วิทยาลัยครูมหาสารคาม 

2556 
 

2542 
2534 

1
0 

อาจารย นางนิติยา  คอไผ ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) 
ศศ.ม. (สังคมศาสตรเพื่อการ 

         พัฒนา) 
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สถาบันราชภัฏมหาสารคาม 

 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2559 
2546 

 
2537 

1
1 

อาจารย นายปนพงศ งามมาก ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา 
         และการแนะแนว) 
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2557 
 

2556 
1
2 

อาจารย นางสาวอัญญปารย ศิลปนิลมาลย ปร.ด. (คอมพิวเตอรศึกษา) 
ค.ม. (คอมพิวเตอรศึกษา) 
ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

2559 
2552 
2541 

1
3 

อาจารย นางสาวลาวัณย ดุลยชาติ ปร.ด. (คอมพิวเตอรศึกษา) 
ศศ.ม. (สารสนเทศศาสตร) 

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

2558 
2550 
2541 

1
4 

อาจารย นางสาวสวียา สุรมณี ปร.ด. (คอมพิวเตอรศึกษา) 
ค.ม. (คอมพิวเตอรศึกษา) 

น.บ. (นิติศาสตร) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

2559 
2552 
2544 

1
5 

อาจารย นางสาวนคินทร พัฒนชัย วท.ม. (วิทยาศาสตร
คอมพิวเตอร) 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2554 
2549 

1
6 

อาจารย นายธีรชาติ  นอยสมบัติ ศษ.ม. (เทคโนโลยกีารศึกษา) 
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2549 
2545 

1
7 

อาจารย นายอนุชา พิมศักดิ์ อ.ม. (ภาษาไทย) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2551 
2546 

1
8 

อาจารย นางสาวณิชาภาท กันขุนทศ กศ.ม. (การสอนภาษาไทย) 
ค.บ. (ประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

2552 
2541 

1
9 

อาจารย นางสาวชนิดา  พันธุโสภณ กศ.ม. (ภาษาไทย) 
ค.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

2555 
2543 

2
0 

ผูชวยศาสตราจารย นางสาวสายหยุด  ภูปุย 
 

ค.ด. (หลักสูตรและการเรียน) 
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 

นศ.บ. (นิเทศศาสตร) 
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4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา) 



 

 

 
 
 
 
 

      การฝกประสบการณวิชาชีพครู เพื่อใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและ
ขอกำหนดของคุรุสภา  ทางหลักสูตรจงไดกำหนดรายวิชาฝกประสบการณภาคสนาม ดังนี้  1) การปฏิบัติงาน
วิชาชีพครูระหวางเรียน ประกอบดวย การสังเกตการสอน การมีสวนรวมกับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร 
การออกแบบการสอนและการทดลองใชในชั้นเรียน และ 2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา
เฉพาะ ประกอบดวย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระควบคูกับการนิเทศ การบูรณาการความรูใน
การจัดทำแผนการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสื่อนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรูในวิชา
เฉพาะหรือวิชาเอกไดอยางเหมาะสมกับผูเรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู
และผูเรียน การจัดทำบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือพัฒนาผูเรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา 
     4.1  มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  
           4.1.1  ดานคุณธรรม จริยธรรม 
   1) คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู เชน กัลยาณมิตรธรรม 7 การแตงกายดี 
การมีสัมมาคารวะ ปยวาจา การตรงตอเวลา จิตสาธารณะ การมีระเบียบวินัย การมีนิสัยใฝเรียนรู ความซื่อสัตย

สุจริต ความรับผิดชอบ ความขยัน และความอดทน 
              2) จรรยาบรรณวิชาชีพครูที่กำหนดโดยองคกรวิชาชีพ คือ คุรุสภา 
   3) สามารถจัดการและคิดแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม โดยใชดุลยพินิจทางคานิยม 
ความรูสึกของผูอ่ืน และประโยชนของสังคมสวนรวม 
         
   4.1.2  ดานความรู 
   1) มีความรู ว ิชาชีพครู (Pedagogical knowledge) ไดแก 1)  หลักการศึกษา ปรัชญา
การศึกษา วิชาชีพครู และความเปนครู  2)  จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา 3)  การออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตร  4)  การออกแบบและจัดการเรียนรู  5)  การจัดการช้ันเรียนและส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู  6)  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารสำหรับครู  7)  การสรางนวัตกรรมทางการศึกษา  8)  การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา  9)  การศึกษาพิเศษ  10)  การวิจัยทางการศึกษา  และ 11)  การบริหารการศึกษาและ
กฎหมายที่เก่ียวของ 
                  2) มีความรู เช ิงบูรณาการระหวางวิชาชีพครูกับวิชาเอกภาษาอังกฤษ (Pedagogical-
content knowledge) เกี่ยวกับ 1) จิตวิทยาครูสำหรับการจัดการเรียนรูแตละระดับการศึกษาและวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ  2) การพัฒนาหลักสูตรวิชาเฉพาะสำหรับการจัดการเรียนรูแตละระดับการศึกษาและวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ  3)  การจัดการเรียนรูวิชาเฉพาะสำหรับการจัดการศึกษาแตละระดับการศึกษาและวิชาเอก  4)  
การจัดการช้ันเรียนแตละระดับการศึกษาและวิชาเอกภาษาอังกฤษ 5)  นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารทางการศึกษาสำหรับการจัดการเรียนรูแตละระดับการศึกษาและวิชาเอกภาษาอังกฤษ และ 6)  การวัด
และประเมินผลการศึกษาวิชาเฉพาะสำหรับการจัดการเรียนรูแตละระดับการศึกษาและวิชาเอกภาษาอังกฤษ 
                     3) มีความรอบรูในวิชาเอกภาษาอังกฤษอยางกวางขวาง ลึกซึ้ง และเปนระบบในดานทักษะ
ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตรเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ วัฒนธรรม และวรรณคด ี
                     4) มีความตระหนักรูหลักการและทฤษฎีในองคความรูที่เกี่ยวของอยางบูรณาการทั้งการบูร
ณาการขามศาสตร และการบูรณาการกับโลกแหงความเปนจริง 



 

 

 
 
 
 
 

                     5) มีความเขาใจความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชาภาษาอังกฤษอยางลึกซึ้ง  
           4.1.3  ดานทักษะทางปญญา 
   1) สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทำความเขาใจและประเมินขอมูลสารสนเทศ แนวคิด และ
หลักการที ่เกี ่ยวของในศาสตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จากแหลงขอมูลที ่หลากหลายเพื ่อนำมาใชในการ
ปฏิบัติงานสอนและงานครู รวมทั้ง การวินิจฉัยผูเรียนและการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
      2) สามารถคิดแกปญหาในการจัดการเรียนรูท่ีมีความสลับซับซอน เสนอทางออกและนำไปสู
การแกไขไดอยางสรางสรรค 
      3) มีความเปนผูนำทางปญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู อยางสรางสรรค และมี
วิสัยทัศน 
     4.1.4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
                 1) มีความไวในการรับความรูสึกของผูเรียนภาษาอังกฤษดวยความเขาใจและความรูสึกเชิง
บวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม 
   2) มีความเอาใจใส มีสวนชวยเหลือและเอื ้อตอการแกปญหาความสัมพันธในกลุมและ
ระหวางกลุมผูเรียนอยางสรางสรรค 
   3) มีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน เปนผูนำและผูตามที่มีความรับผิดชอบตอสวนรวม ทั้งดาน
เศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอม 
   4) มีความรับผิดชอบตอสวนรวม ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
     4.1.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช 
          เทคโนโลยีสารสนเทศ 
              1) มีความไวในการวิเคราะหและเขาใจขอมูลสารสนเทศดานภาษาอังกฤษที่ไดรับจากผูเรียน
อยางรวดเร็ว ทั้งที่เปนตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร ภาษาพูดหรือภาษาเขียน อันมีผลใหสามารถเขาใจองค
ความรู หรือประเด็นปญหาไดอยางรวดเร็ว 
   2) มีความสามารถในการใชดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช
ขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับวิชาที่สอน และงานครูที่รับผิดชอบโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดด ี
   3) มีความสามารถในการส่ือสารกับผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน  
   4) สามารถนำเสนอขอมูลสารสนเทศสำหรับผูเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาดวย
รูปแบบที่เหมาะสม 
     4.1.6  ดานทักษะการจัดการเรียนรู 
              1) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลายทั้งรูปแบบ 
ที่เปนทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Semi-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal) อยาง
สรางสรรค 
   2) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษสำหรับผูเรียนท่ีหลากหลาย ท้ังผูเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษ ผูเรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผูเรียนที่มีความตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม 
   3) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาเอกภาษาอังกฤษอยางบูรณาการ 
     4.2  ชวงเวลา 



 

 

 
 
 
 
 

       4.2.1 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสาขาวิชาเฉพาะตามที่ครุสุภากำหนด ในปการศึกษาที่ 4 ไมนอยกวา
120 ชั่วโมง 

 4.2.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะตามท่ีคุรุสภากำหนด ในปการศึกษาที่ 5 
เปนเวลาไมนอยกวา 1 ปการศึกษา 
     4.3  จำนวนหนวยกิต 

  กลุมวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ มจีำนวน 14 หนวยกิต รายละเอียดดังนี้ 
 4.3.1  การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 จำนวน 1 หนวยกิต ไมนอยกวา 60 ชั่วโมง 

  4.3.2  การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 จำนวน 1 หนวยกิต ไมนอยกวา 60 ชั่วโมง 
  4.3.3  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จำนวน 6 หนวยกิต ไมนอยกวา 360 ชั่วโมง 

4.3.4  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 จำนวน 6 หนวยกิต ไมนอยกวา 360 ช่ัวโมง 

4.4  การจัดเวลาและตารางสอน 
 4.4.1 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาที่มีสาขาวิชาเฉพาะ จัดใหในชั้นปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 

และภาคเรียนที ่2 ภาคเรียนละไมนอยกวา 60 ชั่วโมง 
4.4.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเต็มรูปแบบในสาขาวิชาเฉพาะ  ตลอด 1 ปการศึกษา จำนวน 

ภาคเรียนละไมนอยกวา 360 ชั่วโมง  

5.  ขอกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 
    5.1  คำอธิบายโดยยอ 
 งานวิจัยเปนสวนหนึ่งของรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และการปฏิบัตกิารสอนใน
สถานศึกษา 2 ซึ่งเปนการทำวิจัยในช้ันเรียนขณะปฏิบัติการสอนในช้ันปที่ 5 
    5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู 
           5.2.1  ดานคุณธรรม จริยธรรม 
   1) คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู เชน กัลยาณมิตรธรรม 7 การแตงกายดี 
การมีสัมมาคารวะ ปยวาจา การตรงตอเวลา จิตสาธารณะ การมีระเบียบวินัย การมีนิสัยใฝเรียนรู ความซื่อสัตย
สุจริต ความรับผิดชอบ ความขยัน และความอดทน 
              2) จรรยาบรรณวิชาชีพครูที่กำหนดโดยองคกรวิชาชีพ คือ คุรุสภา 
   3) สามารถจัดการและคิดแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม โดยใชดุลยพินิจทางคานิยม 
ความรูสึกของผูอ่ืน และประโยชนของสังคมสวนรวม 
           5.2.2  ดานความรู 
   1) มีความรู ว ิชาชีพครู (Pedagogical knowledge) ไดแก 1)  หลักการศึกษา ปรัชญา
การศึกษา วิชาชีพครู และความเปนครู  2)  จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา 3)  การออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตร  4)  การออกแบบและจัดการเรียนรู  5)  การจัดการช้ันเรียนและส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู  6)  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู  7)  การสรางนวัตกรรมทางการศึกษา  8)  การวัดและ



 

 

 
 
 
 
 

ประเมินผลการศึกษา  9)  การศึกษาพิเศษ  10)  การวิจัยทางการศึกษา  และ 11)  การบริหารการศึกษาและ
กฎหมายที่เก่ียวของ 
                  2) มีความรู เช ิงบูรณาการระหวางวิชาชีพครูกับวิชาเอกภาษาอังกฤษ (Pedagogical-
content knowledge) เกี่ยวกับ 1) จิตวิทยาครูสำหรับการจัดการเรียนรูแตละระดับการศึกษาและวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ  2) การพัฒนาหลักสูตรวิชาเฉพาะสำหรับการจัดการเรียนรูแตละระดับการศึกษาและวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ  3)  การจัดการเรียนรูวิชาเฉพาะสำหรับการจัดการศึกษาแตละระดับการศึกษาและวิชาเอก  4)  
การจัดการช้ันเรียนแตละระดับการศึกษาและวิชาเอกภาษาอังกฤษ 5)  นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารทางการศึกษาสำหรับการจัดการเรียนรูแตละระดับการศึกษาและวิชาเอกภาษาอังกฤษ และ 6)  การวัด
และประเมินผลการศึกษาวิชาเฉพาะสำหรับการจัดการเรียนรูแตละระดับการศึกษาและวิชาเอกภาษาอังกฤษ 
                     3) มีความรอบรูในวิชาเอกภาษาอังกฤษอยางกวางขวาง ลึกซึ้ง และเปนระบบในดานทักษะ
ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตรเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ วัฒนธรรม และวรรณคด ี
                     4) มีความตระหนักรูหลักการและทฤษฎีในองคความรูที่เกี่ยวของอยางบูรณาการทั้งการบูร
ณาการขามศาสตร และการบูรณาการกับโลกแหงความเปนจริง 
                     5) มีความเขาใจความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชาภาษาอังกฤษอยางลึกซึ้ง  
           5.2.3  ดานทักษะทางปญญา 
   1) สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทำความเขาใจและประเมินขอมูลสารสนเทศ แนวคิด และ
หลักการที ่เกี ่ยวของในศาสตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จากแหลงขอมูลที ่หลากหลายเพื ่อนำมาใชในการ
ปฏิบัติงานสอนและงานครู รวมทั้ง การวินิจฉัยผูเรียนและการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
      2) สามารถคิดแกปญหาในการจัดการเรียนรูท่ีมีความสลับซับซอน เสนอทางออกและนำไปสู
การแกไขไดอยางสรางสรรค 
      3) มีความเปนผูนำทางปญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางสรางสรรค และมี
วิสัยทัศน 
     5.2.4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
                 1) มีความไวในการรับความรูสึกของผูเรียนภาษาอังกฤษดวยความเขาใจและความรูสึกเชิง
บวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม 
   2) มีความเอาใจใส มีสวนชวยเหลือและเอื ้อตอการแกปญหาความสัมพันธในกลุมและ
ระหวางกลุมผูเรียนอยางสรางสรรค 
   3) มีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน เปนผูนำและผูตามที่มีความรับผิดชอบตอสวนรวม ทั้งดาน
เศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอม 
   4) มีความรับผิดชอบตอสวนรวม ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
     5.2.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช 
          เทคโนโลยีสารสนเทศ 
              1) มีความไวในการวิเคราะหและเขาใจขอมูลสารสนเทศดานภาษาอังกฤษที่ไดรับจากผูเรียน
อยางรวดเร็ว ทั้งที่เปนตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร ภาษาพูดหรือภาษาเขียน อันมีผลใหสามารถเขาใจองค
ความรู หรือประเด็นปญหาไดอยางรวดเร็ว 



 

 

 
 
 
 
 

   2) มีความสามารถในการใชดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช
ขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับวิชาที่สอน และงานครูที่รับผิดชอบโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดด ี
   3) มีความสามารถในการส่ือสารกับผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน  
   4) สามารถนำเสนอขอมูลสารสนเทศสำหรับผูเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาดวย
รูปแบบที่เหมาะสม 
     5.2.6  ดานทักษะการจัดการเรียนรู 
              1) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลายทั้งรูปแบบ 
ที่เปนทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Semi-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal) อยาง
สรางสรรค 
   2) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษสำหรับผูเรียนท่ีหลากหลาย ท้ังผูเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษ ผูเรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผูเรียนที่มีความตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม 
   3) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาเอกภาษาอังกฤษอยางบูรณาการ 
 
    5.3  ชวงเวลา 
 นักศึกษาดำเนินการวิจัยในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปการศึกษาที่ 5 ตามแผนการเรียนของ
รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  
    5.4  จำนวนหนวยกิต 
       งานวิจัยเปนสวนหนึ่งของรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ที่มี 6 หนวยกิต และรายวิชา
การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2 ที่มี 6 หนวยกิต 
   5.5  การเตรียมการ 
 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน มีคณะกรรมการและอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย 
รวมถึงอาจารยนิเทศของคณะครุศาสตร ใหคำแนะนำชวยเหลือตลอดระยะเวลาการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาทั้ง 2 ภาคการศึกษา     
    5.6  กระบวนการประเมินผล 
 ประเมินผลงานวิจัยโดยคณะกรรมการท่ีปรึกษางานวิจัย 
 
 
 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   
  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู  1.  สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามีจรรยาบรรณ 



 

 

 
 
 
 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
     มีความรับผิดชอบสูงตอวิชาการ วิชาชีพ  
     เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 

     ในวิชาชีพ  เคารพในสิทธิของบุคคล 
     ตามกฎหมาย   
2.  จัดคายพัฒนาชุมชน  เพ่ือใหนักศึกษามีโอกาส 
     ประยุกตหรือเผยแพรความรูที่ไดศึกษามา 

2.  มีความอดทน ใจกวางและมีความเช่ียวชาญ             
     ในการจัดการเรียนรู รวมทั้งการทำงานรวมกัน 
     กับผูเรียนและผูรวมงานทุกกลุม 

1.  มีระบบเพ่ือส่ือสารแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
     ในหมูนักศึกษาหรือบุคคลภายนอกที่สงเสริม 
     ใหเกิดการแสวงหาความรูที่ทันสมัย   
     การเผยแพร  การถามตอบ  และการแลกเปลี่ยน 
     ความรู 

3.  มีความรอบรูและมีความสามารถประยุกต            
     ความเขาใจอันถองแทในทฤษฎี และระเบียบวิธี             
     การศึกษาวิจัย เพ่ือสรางความรูใหม 

1.  รายวิชาบังคบัของหลักสูตรตองปูพ้ืนฐาน 
     ของศาสตรและสรางความเช่ือมโยงระหวาง 
     ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  มีปฏิบัติการจำลอง 
     เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจ และสามารถประยุกต  
     องคความรูเขากับขอเท็จจริงได 
2.  รายวิชาเลือกที่เปดสอนตองตอยอดความรู 
     พ้ืนฐานในภาคบังคับ  และปรับตามวิวัฒนาการ 
     ของศาสตร  เพ่ือใหนักศึกษาคนควาหาความรู 
     ในการพัฒนาศักยภาพใหทันกับสภาวการณ 
     ปจจุบัน 

4.  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการแกไขปญหา  
     และขอโตแยงโดยการแสดงออกซึ่งภาวะผูนำ 
     ในการแสวงหาทางเลือกใหมที่เหมาะสม 
     และปฏิบัติได 

1.  ทุกรายวิชาตองใหนักศึกษาไดฝกคิด  ฝกปฏิบัติ              
     ฝกแกปญหา  เพ่ือใหเขาใจในหลักการ 
     และทฤษฎีทางสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

5.  มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา  
     และเสนอแนะแนวทางในการแกปญหา 
     ทางวิชาการ วิชาชีพและสังคมอยางมีเหตุผล 
     ท่ีสมเหตุสมผลเพ่ือเสริมสรางการพัฒนาทักษะ 
     การส่ือสารที่ยั่งยืน 

1.  โจทยปญหาและโครงงานของรายวิชาตาง ๆ  
     จัดแบบคณะทำงาน เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษา 
     ไดฝกฝนการทำงานเปนหมูคณะ 

       
 
 

6.  มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการ 
     ของศาสตรท้ังหลาย และมีความมุงมั่น 

ในการพัฒนาสมรรถนะของตนอยูเสมอ 

1.  ศึกษาคนควาบทความวิจัยทางดานการสอน 
     ภาษาอังกฤษ สัมมนาทางวิชาการเก่ียวกับ 

พัฒนาการลาสุดของศาสตรทางดานการเรียน 
     การสอนภาษาอังกฤษ รวมถึงศึกษาและพัฒนา 



 

 

 
 
 
 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
     เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม 
 
 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน  
 2.1  การพฒันาผลการเรียนรูในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
  2.1.1  คุณธรรมจริยธรรม 
   2.1.1.1  ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

    นักศึกษาตองมีคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือใหสามารถดำเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมอยาง
ราบรื่น  และเปนประโยชนตอสวนรวมมีวินัย มีความซื่อสัตยสุจริต เคารพกฎหมายระเบียบและกฎเกณฑของ
มหาวิทยาลัยและสังคมโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน คุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  ครอบคลุมส่ิงตอไปนี ้

     1) มีวินัย ตรงเวลา  
     2) มีความซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและสังคม 
     3) เคารพในกฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑของมหาวิทยาลัย และสังคม  
     4) ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และตระหนักถึงความเปนไทย 
 

   2.1.1.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 
     1) สอนแบบบรรยาย(Lecture) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหา 
     2) การแบงกลุมผูเรียน (Group Work) 
     3) สอนโดยใชกรณศึีกษา (Case Study) ในดานคุณธรรมจริยธรรม 
     4) สอนโดยใชกิจกรรมในชั้นเรียน (Activity-Based Learning) 
     5) สอนโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning) 
      6) กฎกติกาหรือขอตกลงที่ไดกำหนด  
     7) มอบหมายงานใหทำในรูปแบบของใบงานหรือรายงาน 

          2.1.1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 
   1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียนการสงงานตามกำหนด

ระยะเวลาที่มอบหมายและการรวมกิจกรรม ประเมินพฤติกรรมการเขาเรียนโดยใชแบบบันทึกพฤติกรรม 
   2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 
     3) ประเมินจากการกระทำทุจริตในการสอบ 
    4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
   5) ประเมินพฤติกรรมการทำตามขอตกลงหรือสัญญาที่ใหไวตอตนเอง เพ่ือนรวมงาน 

และสังคม 
 



 

 

 
 
 
 
 

  2.1.2  ความรู 
 2.1.2.1  ผลการเรียนรูดานความรู 

     นักศึกษาตองมีความรูเกี ่ยวกับสาขาวิชาการที่ศึกษามีความรูเกี ่ยวกับสาขาวิชาที่
ศึกษานั้น  ตองเปนสิ่งที่นักศึกษาตองรูเพื่อใชดำรงชีวิตในสังคมอยางมีความสุขและชวยพัฒนาสังคมดังนั้น
มาตรฐานความรูตองครอบคลุมส่ิงตอไปนี ้

       1) มีความสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีตาง ๆ ที่ไดเรียนรู 
   2) มีความสามารถเอาหลักการและทฤษฎีตาง ๆ ที่ไดเรียนรู นำไปประยุกตใชเปน

พ้ืนฐานการดำรงชีวิตประจำวันได 
   3) มีการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

 
       2.1.2.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพฒันาการเรียนรู 

    1) สอนแบบบรรยาย(Lecture) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหา 
    2) การแบงกลุมผูเรียน (Group Work) 
    3) สอนโดยใชกรณศึีกษา (Case Study) ในดานคุณธรรมจริยธรรม 
    4) สอนโดยใชกิจกรรมในชั้นเรียน (Activity-Based Learning) 
   5) สอนโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning) 
   6) มอบหมายงานใหทำในรูปแบบของใบงานหรือรายงาน 

 
   2.1.2.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
    ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ ดังนี้ 

   1) การทดสอบยอย 
   2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
   3) ประเมินจากผลงานของงานที่ไดรับการมอบหมาย 

 
  2.1.3  ทักษะทางปญญา 

       2.1.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
   นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโดยพ่ึงตนเองไดเม่ือจบ 

การศกึษาแลวดังนั้นนักศึกษาจำเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรมดังนี้ 
   1) สามารถในการวิเคราะหสถานการณ โดยใชหลักการที ่ไดเรียนมา ตลอดจน

สามารถนำความรูไปประยุกตในสถานการณจริงได 
   2) สามารถสังเคราะหความรูที่ไดเรียนรูในการสรางสรรคผลงาน 
   3) สามารถแกปญหาไดโดยนำหลักการและทฤษฎีตาง ๆ มาอางอิงไดอยางเหมาะสม 

    2.1.3.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
   1) สอนแบบบรรยาย (Lecture) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหา 
   2) การแบงกลุมผูเรียน (Group Work) 
   3) สอนโดยใชกรณศึีกษา (Case Study) ในดานคุณธรรมจริยธรรม 



 

 

 
 
 
 
 

   4) สอนโดยใชกิจกรรมในชั้นเรียน (Activity-Based Learning) 
   5) สอนโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning) 
   6) มอบหมายงานใหทำในรูปแบบของใบงาน หรือรายงาน 

     2.1.3.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
   1) ประเมินการคิดวิเคราะหแยกแยะประเด็นของผูเรียนจากใบงาน 
     2) การทดสอบยอย 
     3) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
         4) ประเมินจากผลงานของงานที่ไดรับการมอบหมาย  

2.1.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.1.4.1  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

     นักศึกษาจะตองมีพฤติกรรมและมนุษยสัมพันธที่ดี และมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่
รับผิดชอบ  เพื่อใหเปนที่รักใคร ไดรับการยอมรับในเกียรติและศักดิ์ศรีของตน  ดังนั้น มาตรฐานผลการเรียนรู
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  ดังนี ้

     1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี และสามารถปรับตัวเขากับผูอ่ืน สถานการณและวัฒนธรรม 
องคกรที่มีความแตกตาง และยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล 

   2) มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตองานที่ไดรับมอบหมาย และตอสังคม 
     3) มีภาวะผูนำและเปนแบบอยางที่ด ี
     4) มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ 

2.1.4.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง 
บุคคลและความรับผดิชอบ 
    1) สอนแบบบรรยาย(Lecture) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหา 
     2) การแบงกลุมผูเรียน (Group Work) 
     3) สอนโดยใชกรณีศึกษา (Case Study) ในดานคุณธรรมจริยธรรม 

     4) สอนโดยใชกิจกรรมในช้ันเรียน (Activity-Based Learning) 
     5) สอนโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning) 

        6) มอบหมายงานใหทำในรูปแบบของโครงงานหรือรายงาน 
2.1.4.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

               1) ประเมินพฤติกรรมการทำงานรวมกับผูอ่ืน  
        2) ประเมินพฤติกรรมการแสดงความรัก เอ้ืออาทรตอผูอ่ืน  
        3) ประเมินพฤติกรรมการรับผิดชอบงาน 
        4) ประเมินพฤติกรรมการเปนผูนำ 

     5) ประเมินการคิดวิเคราะหแยกแยะประเด็นของผูเรียนจากใบงาน 
        6) การทดสอบยอย 
        7) ประเมินจากผลงานของงานที่ไดรับการมอบหมาย 

 



 

 

 
 
 
 
 

2.1.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1.5.1  ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี 
                  สารสนเทศ 

        1) มีทักษะในการส่ือสารใชภาษาไทย ใชภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ 
        2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู การประมวลความรู และ
การส่ือสาร 
        3) สามารถนำเสนอผลการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ   
 
2.1.5.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) สอนแบบบรรยาย(Lecture) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหา 
     2) การแบงกลุมผูเรียน (Group Work) 
     3) สอนโดยใชกรณีศึกษา (Case Study) ในดานคุณธรรมจริยธรรม 

     4) สอนโดยใชกิจกรรมในช้ันเรียน (Activity-Based Learning) 
     5) สอนโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning) 
     6) การนำเสนอผลงานที่ไดรับมอบหมาย 

     7) มอบหมายงานใหทำในรูปแบบของใบงานหรือรายงาน 
 
         2.1.5.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  
    การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      1) ผลการนำเสนอผลงานที่ไดรับมอบหมาย ดานภาษาและดานการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข และการใชเทคโนโลย ี
      2) ประเมินความสามารถเขียนอาน พูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารใน
ชีวิตประจำวัน 
      3) ประเมินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเสาะแสวงหา/สืบคนความรู การ
บันทึก/วิเคราะห/ประมวลความรู การนำเสนอและการส่ือสาร 
 
 2.2  การพัฒนาผลการเรียนรูในหมวดวิชาเฉพาะดาน  
  2.2.1  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
   2.2.1.1  ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 
        นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหสามารถดำเนินชีวิตรวมกับผูอื ่นในสังคม
อยางราบรื่นและเปนประโยชนตอสวนรวม นอกจากนั้นเพื่อใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
เกิดขึ้นเชนเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่น ๆ อาจารยที่สอนในแตละวิชาตองพยายามสอดแทรกเรื่อง              
ทีเ่ก่ียวกับสิ่งตอไปนี้เพ่ือใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการตาง ๆ ที่ศึกษา 

  1)  คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู เชน กัลยาณมิตรธรรม 7 การแตงกายดี การมีสัมมา 



 

 

 
 
 
 
 

คารวะ ปยวาจา การตรงตอเวลา จิตสาธารณะ การมีระเบียบวินัย การมีนิสัยใฝเรียนรู ความซื่อสัตยสุจริต 
ความรับผิดชอบ ความขยัน และความอดทน 

    2)  จรรยาบรรณวิชาชีพครูที่กำหนดโดยองคกรวิชาชีพ คือ คุรุสภา 
    3)  สามารถจัดการและคิดแกป ญหาทางคุณธรรมจริยธรรม โดยใชด ุลยพินิจ                  
ทางคานิยม ความรูสึกของผูอ่ืน และประโยชนของสังคมสวนรวม 
           นอกจากนั้น อาจารยผูสอนตองจัดใหมีการวัดมาตรฐานในดานคุณธรรมจริยธรรมทุก
ภาคการศึกษา อาจใชการสังเกตพฤติกรรมระหวางทำกิจกรรมที่กำหนด มีการกำหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมใหเปนสวนหนึ่งของคะแนนความประพฤติ นักศึกษาที่คะแนนความประพฤติไมผานเกณฑอาจตองทำ
กิจกรรมเพ่ือสังคมเพิ่มกอนจบการศึกษา 
 
                  2.2.1.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 
       1)  การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตดานคุณธรรมจริยธรรม            

ของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
       2)  การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ (Interactive action learning) 
       3)  การใชกรณีศกึษา (Case study) 
      4)  การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร เปนรายป
ตลอดหลักสูตร 
 
                  2.2.1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 
       1)  วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธ ี
       2)  วัดและประเมินจากกลุมเพ่ือน 
       3)  วัดและประเมินผลจากผลงานกรณีศึกษา 

       4)  วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู หรือกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เปนรายปตลอดหลักสูตร 

 
 
 

2.2.2 ความรู 
 2.2.2.1  ผลการเรียนรูดานความรู 
    1)  มีความรูว ิชาช ีพครู (Pedagogical knowledge) ได แก 1)  หล ักการศึกษา 
ปรัชญาการศึกษา วิชาชีพครู และความเปนครู  2)  จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา 3)  การ
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  4)  การออกแบบและจัดการเรียนรู  5)  การจัดการช้ันเรียนและสิ่งแวดลอมเพ่ือ
การเรียนรู  6)  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสำหรับครู  7)  การสรางนวัตกรรมทางการศึกษา  8)  การ
วัดและประเมินผลการศึกษา  9)  การศึกษาพิเศษ  10)  การวิจัยทางการศึกษา  และ 11)  การบริหาร
การศกึษาและกฎหมายที่เก่ียวของ 



 

 

 
 
 
 
 

                  2)  มีความรูเชิงบูรณาการระหวางวิชาชีพครูกับวิชาเอกภาษาอังกฤษ (Pedagogical-
content knowledge) เก่ียวกับ 1) จิตวิทยาครูสำหรับการจัดการเรียนรูแตละระดับการศึกษาและวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ  2) การพัฒนาหลักสูตรวิชาเฉพาะสำหรับการจัดการเรียนรูแตละระดับการศกึษาและวิชาเอก

ภาษาอังกฤษ  3)  การจัดการเรียนรูวิชาเฉพาะสำหรับการจัดการศึกษาแตละระดับการศึกษาและวิชาเอก  4)  
การจัดการช้ันเรียนแตละระดับการศึกษาและวิชาเอกภาษาอังกฤษ 5)  นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารทางการศึกษาสำหรับการจัดการเรียนรูแตละระดับการศึกษาและวิชาเอกภาษาอังกฤษ และ 6)  การวัด

และประเมินผลการศกึษาวิชาเฉพาะสำหรับการจัดการเรียนรูแตละระดับการศึกษาและวิชาเอกภาษาอังกฤษ 
                     3)  มีความรอบรู ในวิชาเอกภาษาอังกฤษอยางกวางขวาง ลึกซึ ้ง และเปนระบบ                
ในดานทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตรเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ วัฒนธรรม และวรรณคด ี
                     4)  มีความตระหนักรูหลักการและทฤษฎีในองคความรูที ่เกี ่ยวของอยางบูรณาการ             
ทั้งการบูรณาการขามศาสตร และการบูรณาการกับโลกแหงความเปนจริง 
                     5)  มีความเขาใจความกาวหนาของความรู เฉพาะดานในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ               
อยางลึกซึ้ง                 

 
             2.2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
      1)  การวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู และการเรียนรู แบบสืบสวน (Inguiry 
method) 
      2)  การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององคความรู 
      3)  การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤตขององคความรูและทฤษฎ ี
      4)  การเรียนรูรวมมือ (Collaborative learning) การสอนภาษาแบบอิงวิชาเนื้อหา 
(Content-based instruction) การสอนแบบเนนภาระงานในชีวิตจริง (Task-based instruction) การสอน
แบบมีปญหาเปนฐาน (Problem-based instruction) และการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative 
language teaching) เพ่ือประยุกตและประเมินคาองคความรูในสถานการณโลกแหงความจริง 
                   5) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเปนรายป ตลอด
หลักสูตร 
      2.2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

1)  วัดและประเมินผลจากผลการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู 
2)  วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององคความรู 
3)  วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธ ี
4)  วัดและประเมินจากการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบตาง ๆ 

    5)  วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูหรือกิจกรรมเสริม 
หลักสูตรเปนรายป ตลอดหลักสูตร 
 
  2.2.3  ทักษะทางปญญา 
   2.2.3.1  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 



 

 

 
 
 
 
 

          นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพึ่งตนเองไดเมื ่อจบ
การศึกษา ดังนั้น นักศึกษาจำเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรมจริยธรรมและ
ความรูในขณะที่สอนนักศึกษาอาจารยตองเนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจที ่มาและสาเหตุของปญหา 
วิธีการแกปญหารวมทั้งแนวคิดดวยตนเอง ไมสอนในลักษณะทองจำ นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตาง ๆ  จากการ
สอนเพ่ือใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี้ 

     1)  สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทำความเขาใจและประเมินขอมูลสารสนเทศ 
แนวคิด และหลักการที่เกี่ยวของในศาสตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จากแหลงขอมูลที่หลากหลายเพื่อนำมาใชใน
การปฏิบัติงานสอนและงานครู รวมท้ัง การวินิจฉัยผูเรียนและการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

     2)  สามารถคิดแกปญหาในการจัดการเรียนรูที ่มีความสลับซับซอน เสนอทางออก
และนำไปสูการแกไขไดอยางสรางสรรค 

     3)  มีความเปนผูนำทางปญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางสรางสรรค 
และมีวิสัยทัศน 

       การวัดมาตรฐานในขอนี้สามารถทำไดโดยการออกขอสอบที่ใหนักศึกษาแกปญหา
อธิบายแนวคิดของการแกปญหาและวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูท่ีเรียนมา หลีกเลี่ยงขอสอบที่เปน
การเลือกคำตอบที่ถูกมาคำตอบเดียวจากกลุมคำตอบที่ใหมา 
 
                 2.2.3.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
                   1)  การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ ทางวิชาชีพ ทาง
สังคม และทางการสอนภาษาอังกฤษ (Problem-based learning) 
                   2)  การทำวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม (Research-based learning) 
                   3)  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอยางมีวิสัยทัศน (Research and Development 
และ Vision-based learning) 
                   4)  การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร เปนรายป
ตลอดหลักสูตร 
 
   2.2.3.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
                   1)  วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี ่ยวกับประเด็นวิกฤตทาง
วิชาการ ทางวิชาชีพ ทางสังคม และทางการสอนภาษาอังกฤษ 
                   2)  วัดและประเมินการทำวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม  
                   3)  วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  

                   4)  วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูหรือกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เปนรายปตลอดหลักสูตร 

 
 
 

  2.2.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 



 

 

 
 
 
 
 

   2.2.4.1  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
       นักศึกษาตองออกไปประกอบวิชาชีพ ซึ่งสวนใหญตองเกี่ยวของกับคนที่ไมรู จ ักมา
กอน คนที่มาจากสถาบันอื ่นๆ และคนที่จะมาเปนผู บังคับบัญชาหรือคนที่จะมาอยู ภายใตบังคับบัญชา
ความสามารถท่ีจะปรับตัวใหเขากับกลุมคนตางๆ เปนเร่ืองจำเปนอยางย่ิง ดังนั้น อาจารยตองสอดแทรกวิธีการ
ที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติตางๆ ตอไปนี้ใหนักศึกษาระหวางที่สอนวิชา หรืออาจใหนักศึกษาไปเรียนวิชาทางดาน
สังคมศาสตรท่ีเก่ียวกับคุณสมบัติตางๆ นี ้

  1) มีความไวในการรับความรู ส ึกของผู เรียนภาษาอังกฤษดวยความเขาใจและ
ความรูสึกเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม 

  2)  มีความเอาใจใส มีสวนชวยเหลือและเอื้อตอการแกปญหาความสัมพันธในกลุม
และระหวางกลุมผูเรียนอยางสรางสรรค 

  3)  มีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน เปนผูนำและผูตามที่มีความรับผิดชอบตอสวนรวม 
ทั้งดานเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอม 

  4)  มีความรับผิดชอบตอสวนรวม ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 
 

   2.2.4.2  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผดิชอบ 
         ใชการสอนที ่มีการกำหนดกิจกรรมใหมีการทำงานเปนกลุ ม การทำงานที ่ต อง
ประสานงานกับผูอ่ืนขามหลักสูตรหรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอ่ืนหรือผูมีประสบการณโดย
มีความคาดหวังในผลการเรียนรูดัานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
ดังนี้ 
                     1)  การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ (Participative learning through action) 
                     2)  การเปนผูนำแบบมีสวนรวม (Shared leadership) ในการนำเสนองานวิชาการ 

                      3)  การคิดใหความเห็นและการรับฟงความเห็นแบบสะทอนกลับ (Reflective 
thinking) 

                     4)  การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร เปนรายป
ตลอดหลักสูตร  
 
   2.2.4.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผดิชอบ 
         1)  วัดและประเมินจากการเรียนแบบมีสวนรวมมือ 
                     2)  วัดและประเมินจากผลการศึกษาคนควา/แกโจทย 
                     3)  วัดและประเมินจากผลนำเสนอผลงานกลุม และการเปนผู นำในการอภิปราย
ซักถาม 
                     4)  วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูหรือกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เปนรายปตลอดหลักสูตร 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
  2.2.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2.2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี 
             สารสนเทศ 
    1) มีความไวในการวิเคราะหและเขาใจขอมูลสารสนเทศดานภาษาอังกฤษที่ไดรับจาก
ผูเรียนอยางรวดเร็ว ทั้งที่เปนตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร ภาษาพูดหรือภาษาเขียน อันมีผลใหสามารถเขาใจ
องคความรู หรือประเด็นปญหาไดอยางรวดเร็ว 

 2) ม ีความสามารถในการใชดุลยพิน ิจที ่ด ีในการประมวลผล แปลความหมาย               
และเลือกใชขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับวิชาที่สอน และงานครูที่รับผิดชอบโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดด ี
                      3)  มีความสามารถในการสื่อสารกับผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการ

เขียน  
    4) สามารถนำเสนอขอมูลสารสนเทศสำหรับผูเรียนระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศกึษาดวยรูปแบบที่เหมาะสม 
          การวัดมาตรฐานนี ้อาจทำไดในระหวางการสอนโดยอาจใหนักศึกษาแกปญหา
วิเคราะหประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา และใหนำเสนอแนวคิดของการแกปญหาผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ 
ตอนักศึกษาในช้ันเรียน อาจมีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา 
 
   2.2.5.2  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข          
การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       1)  การติดตามวิเคราะห และนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญดานการศึกษาจากขาว

หนังสือพิมพ 
       2)  การสืบคนและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญดานการศึกษาโดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
          3)  การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร เปนรายป

ตลอดหลักสูตร 
 

            2.2.5.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
           1)  วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห และนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญ        
ดานการศึกษาจากขาวหนังสือพิมพ 
      2)  วัดและประเมินผลจากการสืบคนและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญดาน
การศกึษา โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      3)  วัดและประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอด
หลักสูตร 
 
  2.2.6 ทักษะการจัดการเรียนรู 
            2.2.6.1  ผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู 



 

 

 
 
 
 
 

       จัดการศึกษาโดยนักศึกษามีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ปรับเปลี่ยน
บทบาทตนเอง จากการเปนผูรับความรูไปเปนผูถายทอดความรู ผูวางแผน ผูชวยเหลือ สงเสริมและสนับสนุน  
ในการแสวงหาความรูจากสื่อและแหลงเรียนรูตาง ๆ นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตางๆ จากการสอนเพื่อใหเกิด
ทักษะการปฏิบัติ ดังนี ้

   1)  มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลายท้ังรูปแบบที่เปน 
ทางการ (Formal) รูปแบบก่ึงทางการ (Semi-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal) อยางสรางสรรค 
                     2)  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษสำหรับผูเรียนที่หลากหลาย ทั้ง
ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผูเรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผูเรียนที่มีความตองการพิเศษอยางมี
นวัตกรรม 
                  3)  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาเอกภาษาอังกฤษอยางบูรณาการ 
 
   2.2.6.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู 

  1)  การฝกประสบการณวิชาชีพครูกอนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  2)  การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา (Field based learning through 

action) 
  3)  การบูรณาการกิจกรรมการสอนในกลุมวิชาเอก 
  4)  การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร เปนรายป 

ตลอดหลักสูตร  
   

   2.2.6.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัต ิ
          1)  วัดและประเมินผลจากผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูกอนปฏิบัติการสอน 
       2)  วัดและประเมินผลจากการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา 
    3)  วัดและประเมินผลจากการทำกิจกรรมสอนที่บูรณาการในกลุมวิชาเอก 

       4)  วัดและประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอด
หลักสูตร 

 

3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  

    (Curriculum Mapping)  

 3.1  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  

     หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป 
 3.1.1  ความหมายของผลการเรียนรูในตารางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

3.1.1.1  คุณธรรมจริยธรรม 
   1)  มีวินัย ตรงเวลา 



 

 

 
 
 
 
 

 2)  มีความซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและสังคม 
 3)  เคารพในกฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑของมหาวิทยาลัย และสังคม 
 4)  ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และตระหนักถึงความเปนไทย  
      
  3.1.1.2  ความรู 

       1) มีความสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีตาง ๆ ที่ไดเรียนรู 
   2) มีความสามารถเอาหลักการและทฤษฎีตาง ๆ ที่ไดเรียนรู นำไปประยุกตใชเปน

พ้ืนฐานการดำรงชีวิตประจำวันได 
   3) มีการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

 3.1.1.3 ทักษะทางปญญา 
                      1) สามารถในการวิเคราะหสถานการณ โดยใชหลักการที่ไดเรียนมา ตลอดจน
สามารถนำความรูไปประยุกตในสถานการณจริงได 
                      2) สามารถสังเคราะหความรูที่ไดเรียนรูในการสรางสรรคผลงาน 
                      3) สามารถแกปญหาไดโดยนำหลักการและทฤษฎีตาง ๆ มาอางอิงไดอยางเหมาะสม 

 3.1.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
       1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี และสามารถปรับตัวเขากับผูอ่ืน สถานการณและวัฒนธรรม 

องคกรที่มีความแตกตาง และยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล 
     2) มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตองานที่ไดรับมอบหมาย และตอสังคม 
       3) มีภาวะผูนำและเปนแบบอยางที่ด ี
       4) มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ 

    3.1.1.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                          1) มีทักษะในการส่ือสารใชภาษาไทย ใชภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ 
        2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู การประมวลความรู และ
การส่ือสาร 
        3) สามารถนำเสนอผลการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ   
 
 



 3.1.2  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

 

 

                                                      มาตรฐาน 
 
 
 

ระดับผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                  
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร                  
GE-010-001  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                  
GE-010-002  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                  
GE-010-003   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                  
GE-010-004   สุนทรียภาพในภาษาไทย                  
GE-010-005  การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช                  
GE-010-006  การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงค
ทั่วไป                  

GE-010-007  ภาษาจีนเพ่ือการสือ่สารชีวิตประจำวัน                  
GE-010-008  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน                  
GE-010-009  การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                  
GE-010-010  ภาษาเวียดนามเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจำวัน                  
GE-010-011  ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน                  
GE-010-012  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน                  



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน 
 
 
 

ระดับผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                  
กลุมวิชามนุษยศาสตร                  

GE-020-001  จริยธรรมเพ่ือการดำรงชีวิต                  
GE-020-002  สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต                  
GE-020-003  การรูสารสนเทศ                  
GE-020-004  ภาวะผูนำและการจัดการ                  
GE-020-005  พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                  
GE-020-006  คุณคาของมนุษยในการดำรงชีวิต                  
GE-020-007  ภูมิปญญาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน                  



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

GE-020-008   การพัฒนาบุคลิกภาพ                  

                                                      มาตรฐาน 
 
 
 

ระดับผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                  
กลุมวิชาสังคมศาสตร                  

GE-030-001  พลวัตทางสังคมโลก                  
GE-030-002  กฎหมายในชีวิตประจำวัน                  

GE-030-003  พหุวัฒนธรรมศึกษา                  
GE-030-004  ประชาคมอาเซียนศึกษา                  

GE-030-005  กาฬสินธุศึกษา                  
GE-030-006  เพศวิถีศึกษา                  

GE-030-007  จริยธรรมแหงพลเมือง                  



 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

                                                      มาตรฐาน 
 
 
 

ระดับผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                  

กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี                  
GE-040-001  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม                  

GE-040-002  การคิดและการตัดสินใจ                  
GE-040-003  คณิตศาสตรเพื่อชีวิต                  

GE-040-004  ทักษะและการรูสารสนเทศในยุคดิจิตัล                  
GE-040-005  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน                  
GE-040-006  สมุนไพรไทยเพ่ือสขุภาพและความงาม                  
GE-040-007  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสรางสุข                  

กลุมวิชากีฬาและนนัทนาการ                  
GE-050-001  กีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ                  



 
 

 
 
 
 
 

3.2  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา  
      หมวดวิชาเฉพาะดาน  

 3.2.1  ความหมายของผลการเรียนรูในตารางหมวดวิชาเฉพาะดาน  
  3.2.1.1  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู เชน กัลยาณมิตรธรรม 7 การแตงกายดี 
การมีสัมมาคารวะ ปยวาจา การตรงตอเวลา จิตสาธารณะ การมีระเบียบวินัย การมีนิสัยใฝเรียนรู 
ความซื่อสัตยสุจริต ความรับผิดชอบ ความขยัน และความอดทน 
           2) จรรยาบรรณวิชาชีพครูที่กำหนดโดยองคกรวิชาชีพ คือ คุรุสภา 
           3) สามารถจัดการและคิดแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม โดยใชดุลยพินิจทาง
คานิยม ความรูสึกของผูอ่ืน และประโยชนของสังคมสวนรวม 
   3.2.1.2  ดานความรู 
    1) มีความรูวิชาชีพครู (Pedagogical knowledge) ไดแก 1)  หลัก
การศึกษา ปรัชญาการศึกษา วิชาชีพครู และความเปนครู  2)  จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยา
การศึกษา 3)  การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  4)  การออกแบบและจัดการเรียนรู  5)  การจัดการ
ช้ันเรียนและส่ิงแวดลอมเพื่อการเรียนรู  6)  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสำหรับครู  7)  การ
สรางนวัตกรรมทางการศึกษา  8)  การวัดและประเมินผลการศึกษา  9)  การศึกษาพิเศษ  10)  การ
วิจัยทางการศึกษา  และ 11)  การบริหารการศึกษาและกฎหมายที่เก่ียวของ 
                  2) มีความรูเชิงบูรณาการระหวางวิชาชีพครูกับวิชาเอกภาษาอังกฤษ 
(Pedagogical-content knowledge) เก่ียวกับ 1) จิตวิทยาครูสำหรับการจัดการเรียนรูแตละระดับ
การศึกษาและวิชาเอกภาษาอังกฤษ  2) การพัฒนาหลักสูตรวิชาเฉพาะสำหรับการจัดการเรียนรูแตละ
ระดับการศึกษาและวิชาเอกภาษาอังกฤษ  3)  การจัดการเรียนรูวิชาเฉพาะสำหรับการจัดการศึกษาแต
ละระดับการศึกษาและวิชาเอก  4)  การจัดการช้ันเรียนแตละระดับการศึกษาและวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ 5)  นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทางการศึกษาสำหรับการจัดการ
เรียนรูแตละระดับการศึกษาและวิชาเอกภาษาอังกฤษ และ 6)  การวัดและประเมินผลการศึกษาวิชา
เฉพาะสำหรับการจัดการเรียนรูแตละระดับการศึกษาและวิชาเอกภาษาอังกฤษ 
                     3) มีความรอบรูในวิชาเอกภาษาอังกฤษอยางกวางขวาง ลึกซึ้ง และเปน
ระบบในดานทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตรเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ วัฒนธรรม และวรรณคด ี
                     4) มีความตระหนักรูหลักการและทฤษฎีในองคความรูท่ีเก่ียวของอยางบูรณา
การทั้งการบูรณาการขามศาสตร และการบูรณาการกับโลกแหงความเปนจริง 
                     5) มีความเข าใจความก าวหน าของความรู เฉพาะด านในสาขาว ิชา
ภาษาอังกฤษอยางลึกซึ้ง  
                       
   3.2.1.3  ดานทักษะทางปญญา 



 
 

 
 
 
 
 

  1) สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทำความเขาใจและประเมินขอมูลสารสนเทศ 
แนวคิด และหลักการที่เกี่ยวของในศาสตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จากแหลงขอมูลที่หลากหลายเพื่อ
นำมาใชในการปฏิบัติงานสอนและงานครู รวมท้ัง การวินิจฉัยผูเรียนและการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

     2) สามารถคิดแกปญหาในการจัดการเรียนรูที ่มีความสลับซับซอน เสนอ
ทางออกและนำไปสูการแกไขไดอยางสรางสรรค 

            3) มีความเปนผูนำทางปญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรูอยาง
สรางสรรค และมีวิสัยทัศน 

   3.2.1.4  ดานความสัมพันธระหวางบุคคลเเละความรับผิดชอบ 
             1) มีความไวในการรับความรูสึกของผูเรียนภาษาอังกฤษดวยความเขาใจ

และความรูสึกเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม 
  2) มีความเอาใจใส มีสวนชวยเหลือและเอื้อตอการแกปญหาความสัมพันธ

ในกลุมและระหวางกลุมผูเรียนอยางสรางสรรค 
  3) มีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน เปนผูนำและผูตามที่มีความรับผิดชอบตอ

สวนรวม ทั้งดานเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอม 
  4) มีความรับผิดชอบตอสวนรวม ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

 
   3.2.1.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) มีความไวในการวิเคราะหและเขาใจขอมูลสารสนเทศดานภาษาอังกฤษที่
ไดรับจากผูเรียนอยางรวดเร็ว ทั้งที่เปนตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร ภาษาพูดหรือภาษาเขียน อันมี
ผลใหสามารถเขาใจองคความรู หรือประเด็นปญหาไดอยางรวดเร็ว 

 2) มีความสามารถในการใชดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย 
และเลือกใชขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับวิชาที่สอน และงานครูที่รับผิดชอบโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศได
ด ี
                      3) มีความสามารถในการสื่อสารกับผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด
และการเขียน  
    4) สามารถนำเสนอขอมูลสารสนเทศสำหรับผูเรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาดวยรูปแบบที่เหมาะสม 
 
   3.2.1.6  ทักษะดานการจัดการเรียนรู 

  1) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลายทั้งรูปแบบ 
ที่เปนทางการ (Formal) รูปแบบก่ึงทางการ (Semi-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal) 
อยางสรางสรรค 
    2) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษสำหรับผูเรียนที่หลากหลาย 
ทั้งผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผูเรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ
อยางมีนวัตกรรม 



 
 

 
 
 
 
 

    3) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาเอกภาษาอังกฤษอยางบูรณา
การ 



 
 

 
 
 
 
 

 3.2.2  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)  
                  ของหมวดวิชาเฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 
ความรับผิดชอบหลัก              ความรับผิดชอบรอง 

                        มาตรฐาน 
ระดับผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคล ฯลฯ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข ฯลฯ 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู 

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

กลุมวิชาชีพครูบังคับ                       
ED-002-101 ความเปนคร ู                       

ED-002-102 ปรัชญาทาง
การศึกษา                       

ED-002-103 ภาษาและ
วัฒนธรรมสำหรับ

คร ู
              

 
   

 
  

 
 
 

ED-002-104 ภาษาและ
วัฒนธรรม

ตางประเทศ
สำหรับครู     

   

 
 

 

 
 

          

 

   

 

   



 
 

 
 
 
 
 

                        มาตรฐาน 
ระดับผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคล ฯลฯ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข ฯลฯ 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู 

ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
ED-002-205 จิตวิทยาและการ

แนะแนวสำหรับ
คร ู

              
 

   
 
   

ED-002-206 การออกแบบและ
พัฒนาหลักสตูร                

    
   

ED-002-207 การจัดการเรยีนรู
และการจัดการชั้น

เรียน 
              

 
   

 
   

ED-002-208 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี

สารสนเทศทาง
การศึกษา 

              

 

   

 

   

ED-002-309 การวัดและ
ประเมินผลการ

เรียนรู 
              

 
   

 
   

ED-002-310 การบริหาร
การศึกษาและการ                

       

 



 
 

 
 
 
 
 

                        มาตรฐาน 
ระดับผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคล ฯลฯ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข ฯลฯ 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู 

ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
ประกันคณุภาพ

การศึกษา 
ED-002-311 ทักษะและเทคนิค

การสอน                
    

   

ED-002-412 การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู                

       

กลุมวิชาชีพครูเลือก                       
ED-003-313 สัมมนาปญหา

การศึกษา                
    

   

ED-003-314 การจัดกิจกรรม
รวมหลักสูตร                

    
   

ED-003-315 การใชและการ
บำรุงรักษา

อุปกรณเทคโนโลยี
การศึกษา 

              

 

   

 

   



 
 

 
 
 
 
 

                        มาตรฐาน 
ระดับผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคล ฯลฯ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข ฯลฯ 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู 

ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
ED-003-316 เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา 

              
 
   

 
   

ED-003-317 การผลิตและ
นำเสนอมัลติมเีดีย

เพ่ือการศึกษา 
              

 
   

 
   

ED-003-318 การพัฒนา
บทเรียน

คอมพิวเตอรชวย
สอน 

              

 

   

 

   

ED-003-319 การสราง
แบบทดสอบ                

    
   

ED-003-320 การวัดจิตพิสัย                       
ED-003-321 การประเมินผล

การเรยีนดานการ
ปฏิบัต ิ

              
 
   

 
   



 
 

 
 
 
 
 

                        มาตรฐาน 
ระดับผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคล ฯลฯ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข ฯลฯ 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู 

ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
ED-003-322 การวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรม
การเรยีนรู 

              
 
   

 
   

ED-003-323 วิจัยเชิงคณุภาพ
เพ่ือพัฒนาการ

เรียนรู 
              

 
   

 
   

ED-003-324 การสรางเครื่องมือ
วิจัยเพ่ือพัฒนาการ

เรียนรู 
              

 
   

 
   

ED-003-325 โปรแกรมประยุกต
ดานสถิติและวิจยั                

    
   

ED-003-326 โปรแกรมสำเร็จรูป
เพ่ือการวิจัย                

    
   

ED-003-327 จิตวิทยาเด็กและ
วัยรุน                    

   

ED-003-328 บุคลิกภาพและ
การปรับตัว                    

   



 
 

 
 
 
 
 

                        มาตรฐาน 
ระดับผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคล ฯลฯ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข ฯลฯ 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู 

ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
ED-003-329 ทฤษฎีและเทคนิค

การใหคำปรึกษา
ในสถานศึกษา 

              
 
   

 
   

ED-003-330 ทักษะการปรึกษา
เบ้ืองตนและการ
ปรึกษารายบุคคล 

              
 
   

 
   

ED-003-331 เทคนิคกลุมในการ
ปรึกษา                

    
   

ED-003-332 การศึกษา
แบบเรียนรวม                    

   

ED-003-333 พลศึกษาและสุข
ศึกษาสำหรับคร ู                

    
   

ED-003-334 ผูกำกับลูกเสือ – 
เนตรนารี –  
ยุวกาชาด 

              
 
   

 
   

วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ                       



 
 

 
 
 
 
 

                        มาตรฐาน 
ระดับผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคล ฯลฯ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข ฯลฯ 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู 

ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
ED-005-435 การปฏิบัติงาน

วิชาชีพครู 1                   
    

   

ED-005-436 การปฏิบัติงาน
วิชาชีพครู 2                

    
   

ED-005-537 การปฏิบัติการ
สอนใน

สถานศึกษา 1 
              

 
   

 
   

ED-005-538 การปฏิบัติการ
สอนใน

สถานศึกษา 2 
              

 
   

 
   

                        
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 3.2.3  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา : หมวดวิชาเฉพาะดาน (กลุมวิชาเอก) 
   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

มาตรฐาน 
 

ระดับผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคล ฯลฯ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข ฯลฯ 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู 

รหัส ช่ือวิชา 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
หมวดวิชาเฉพาะดาน                       

กลุมวิชาเอก                       
วิชาเอกพื้นฐาน                       

ED-061-001 ภาษาศาสตร
อังกฤษเบื้องตน                       

ED-061-002 การออกเสียง
ภาษาอังกฤษ                       

ED-061-003 ไวยากรณ
ภาษาอังกฤษ

เบ้ืองตน 
          

 
           

ED-061-004 ไวยากรณ
ภาษาอังกฤษแบบ

เขมขน 
          

 
           

ED-061-005 กลวิธีในการอาน
ภาษาอังกฤษ

เบ้ืองตน 
          

 
           



 
 

 
 
 
 
 

มาตรฐาน 
 

ระดับผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคล ฯลฯ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข ฯลฯ 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู 

รหัส ช่ือวิชา 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
ED-061-006 การเขียน

ภาษาอังกฤษ
เบ้ืองตน 

          
 

           

ED-061-007 การฟง
ภาษาอังกฤษ

เบ้ืองตน 
          

 
           

ED-061-008 วัฒนธรรมอังกฤษ
และอเมริกัน                       

ED-061-009 การพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสาร 1 
          

 
           

ED-061-010 การพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสาร 2 
          

 
           

ED-061-011 ภาษาอังกฤษ
สำหรับครู

ภาษาอังกฤษ 1 
          

 
           



 
 

 
 
 
 
 

มาตรฐาน 
 

ระดับผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคล ฯลฯ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข ฯลฯ 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู 

รหัส ช่ือวิชา 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
ED-061-012 ภาษาอังกฤษ

สำหรับครู
ภาษาอังกฤษ 2 

          
 

           

วิชาเอกบังคับ                       
ED-062-301 การฟงและการพูด 

1            
           

ED-062-302 การฟงและการพูด 
2            

           

ED-062-303 การอาน 1                       

ED-062-304 การอาน 2                       

ED-062-305 การเขียน 1                       

ED-062-306 การเขียน 2                       

ED-062-407 การเขียนเชิง
วิชาการ                       

ED-062-408 การแปล                       



 
 

 
 
 
 
 

มาตรฐาน 
 

ระดับผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคล ฯลฯ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข ฯลฯ 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู 

รหัส ช่ือวิชา 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
ED-062-409 วรรณคดีอังกฤษ                        

ED-062-310 ภาษาอังกฤษ
สำหรับการจัดการ 

ชั้นเรียน 
          

 
           

ED-062-011 การพูดเสนองาน
วิชาการ 

ดวยภาษาอังกฤษ 
                      

ED-062-412 การเรยีน
ภาษาอังกฤษ 
ดวยการแสดง 

                      

ED-062-413 ภาษาศาสตรเพื่อ
การสอน

ภาษาอังกฤษ 
          

 
           

วิชาการสอนวิชาเอก                       



 
 

 
 
 
 
 

มาตรฐาน 
 

ระดับผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคล ฯลฯ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข ฯลฯ 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู 

รหัส ช่ือวิชา 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
ED-062-414 การสอน

ภาษาอังกฤษใน
ฐานะ

ภาษาตางประเทศ 
1 
 

          

 

           

ED-062-415 การสอน
ภาษาอังกฤษใน

ฐานะ
ภาษาตางประเทศ 

2 
 

          

 

           

วิชาเอกเลือก                       
ED-063-001 คายภาษาอังกฤษ                       

ED-063-002 การเรียนรูภาษาใช
อุปกรณเคลื่อนที่

ชวย 
          

 
           

ED-063-003 การสอนบนเว็บ                       



 
 

 
 
 
 
 

มาตรฐาน 
 

ระดับผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคล ฯลฯ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข ฯลฯ 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู 

รหัส ช่ือวิชา 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
ED-063-004 ภาษาอังกฤษธุรกิจ                       

ED-063-005 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การทองเที่ยว                       

ED-063-006 ภาษาอังกฤษ
สำหรับการโรงแรม                       

ED-063-007 การวิจัยในชั้นเรียน
ทางการสอน
ภาษาอังกฤษ 

          
 

           

ED-063-008 การฟงเชิงวิชาการ
และการบันทึกยอ                        

ED-063-009 การลาม                       

ED-063-010 วิทยาหนวยคำและ
วากยสัมพันธ           

 
           

ED-063-011 เทพนิยายและ
ศาสนาตะวันตก           

 
           



 
 

 
 
 
 
 

มาตรฐาน 
 

ระดับผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคล ฯลฯ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข ฯลฯ 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู 

รหัส ช่ือวิชา 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
ED-063-012 นวนิยายและเรื่อง

สั้นภาษาอังกฤษ           
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
     เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2559 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
     2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสำเร็จการศึกษา 
  กำหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ และนำไปดำเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยผูประเมินภายนอกตอง
สามารถตรวจสอบได ซึ่งดำเนินการดังตอไปนี ้

2.1.1 มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
และกิจกรรมเสริมความเปนครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการกำกับใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูของ
หลักสูตร  

2.1.2 สถานศึกษาที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะดานหรือวิชาเอกมีการประเมิน
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูและกลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

2.1.3 ผูใชบัณฑิตมีสวนรวมในการทวนสอบผลการเรียนรู 
2.1.4 มีผูทรงคณุวุฒิภายนอกรวมทวนสอบผลการเรียนรู  

     2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
  กำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสำเร็จการศึกษา โดยเนน

การประเมินสัมฤทธิ ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที ่ทำอยางตอเนื่องและนำผลการประเมินที่ได
ยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพ
ของหลักสูตร โดยการประเมินอาจจะดำเนินการดังตัวอยางตอไปนี ้

2.2.1 ภาวะการไดงานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุ นที ่จบการศึกษา ในดานของ
ระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ  

2.2.3 การประเมินตำแหนง และ/หรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับ

ความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และคุณสมบัติดานอื่นๆ ของบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับปริญญาที่
สูงข้ึนในสถานศึกษานั้น ๆ 

2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตที ่ไปประกอบอาชีพ ในดานความพรอมและความรูที ่ไดศึกษาจาก
หลักสูตร ที่เก่ียวของกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตร
ใหดียิ่งข้ึน 
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2.2.6 ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก หรืออาจารยพิเศษ ที่มาประเมินหลักสูตรในภาพรวม ตอ
ความพรอมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนา
องคความรูของนักศึกษา 

2.2.7 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปนรูปธรรมได เชน (ก) โครงงาน (ข) จำนวนสิทธิบัตร (ค) จำนวน
รางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ง) จำนวนสื่อ/นวัตกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้น  (จ) จำนวนกิจกรรมจิตอาสา/คาย
ภาษาอังกฤษที่เปนประโยชนตอสถานศึกษา 

3.  เกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ วาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารยใหม 
 1.1 การปฐมนิเทศ หรือใหคำแนะนำแกอาจารยใหม ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการ

บริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหนาที่ของอาจารยมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู  
 1.2 การฝกอบรมอาจารยใหมดานการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 1.3 การพัฒนาดานการวิจัยการจัดเงินทุนสำหรับนักวิจัยหนาใหมเพ่ือผลิตผลงานวิจัย และการเขารวมเปน

คณะผูวิจัยรวมกับนักวิจัยอาวุโส 

2. การพฒันาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล 

  การพัฒนาการเรียนการสอน เชน การอบรมความรูจากหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก  
รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการตางๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศสงเสริมใหมีสวนรวมใน
กิจกรรมชุมชน  

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ 
 1) การพัฒนาวิชาการ สงเสริมการจัดทำผลงานเพื่อพัฒนาเขาสูตำแหนงทางวิชาการสงเสริมให

คณาจารยไปศึกษาตอ 
 2) การพัฒนาดานการวิจัย การจัดเงินทุนเพื่อผลิตผลงานวิจัยเพื่อใหมีผลงานตีพิมพในระดับชาติ

และนานาชาติ 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1.  การกำกับมาตรฐาน 
 การบริหารหลักสูตรจะกำหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีบทบาทในการบริหารหลักสูตร โดยมีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีการตรวจติดตามประเมินผลทุกปการศึกษาและนำผลการประเมินมา
ปรับปรุงใหดำรงไวซึ่งมาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือองคกรวิชาชีพ ซึ่ง
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองทำหนาที่ ดังนี ้
 1.1 พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ 
 1.2 จัดหาและกำหนดอาจารยผูสอนรายวิชาในหลักสูตร ที่มีความรูความสามารถและมีคุณสมบัติตรงตาม
รายวิชาที่สอน 
 1.3 มีสวนรวมในการดำเนินการวางแผนการจัดการเรียนการสอนเชน ตารางเรียน ตารางสอบ ตารางการ
ฝกปฏิบัติงาน การฝกภาคสนาม การฝกงาน และสหกิจศึกษาตามที่กำหนดในหลักสูตรรวมกับผูบริหารของคณะ
และอาจารยผูสอน  
 1.4 ควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารยใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ และเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตรและรายวิชา 
 1.5 สงเสริมและจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพอาจารยดวยวิธีการตางๆ เชน การจัด/เขารวมประชุมวิชาการ 
การสงเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ 
 1.6 สงเสริมและจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเปาหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ
หลักสูตร 
 1.7 ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา อาจารยและนักศึกษา
ปจจุบัน 

2. บัณฑิต 
 การผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยบัณฑิต
จะตองเปนผูมีความรู  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองในการทำงานใน
วิชาชีพหรือประกอบอาชีพอิสระ  โดยพิจารณาจากผลลัพธการเรียนรู  การมีงานทำ  ผลงานของนักศึกษาและ
ผูสำเร็จการศึกษาดังนี ้
 2.1 สาขาวิชาตองประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 6 ดานคือ  
  1. ดานคุณธรรมจริยธรรม  
  2. ดานความรู 
  3. ดานทักษะทางปญญา  
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  4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
  5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  6. ดานทักษะการจัดการเรียนรู  
 2.2 สาขาวิชาตองประเมินรอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ 
3. นักศึกษา 
 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา การควบคุมการดูแล การใหคำปรึกษาวิชาการ
และแนะแนว การคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ และผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา มีดังนี ้
 3.1 การรับนักศึกษา 

 หลักสูตรดำเนินการตามระบบการรับนักศึกษา ดังนี้ 
3.1.1 หลักสูตรเสนอแผนการรับนักศึกษาตอคณะครุศาสตร  เพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัย ในการ

ประชาสัมพันธรับสมัครนักศึกษาในระบบสารสนเทศตาง ๆ ตามกำหนดปฏิทินการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอ 
3.1.2 สาขาวิชากำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ใหเปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
3.1.3 มหาวิทยาลัยออกคำสั่งแตงตั ้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาประจำปและ

อาจารยประจำหลักสูตรดำเนินการตามคำสั่งที ่ไดร ับมอบหมายคือคณะกรรมการออกขอสอบวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ คณะกรรมการคุมสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ   

3.1.4 ผูสมัครเขาศึกษาตอสอบขอเขียนโดยสอบความรูวิชาเอกภาษาอังกฤษและวัดแววความ                  
เปนครู และสอบสัมภาษณโดยอาจารยประจำหลักสูตรเปนคณะกรรมการสอบสัมภาษณ   

3.1.5 มหาวิทยาลัยประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอใน Website ของมหาวิทยาลัย 
 3.2 การเตรียมความพรอมนักศึกษา 

 3.2.1 หลักสูตรมีระบบและกลไกการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาตามระบบกลไกของ 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

3.2.2 หลักสูตรมกีระบวนเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษาโดยวางแผนเตรียมความ
พรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษกอนเปดภาคการศึกษา โดยสาขาวิชาจัดอบรมให

ความรูพื้นฐานใหกับนักศกึษาหรือเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนักศึกษา   
 3.3 การควบคุมและการดูแล 
 3.3.1 หลักสูตรมีระบบการควบคุม การดูแล การใหคำปรึกษางานวิชาการ และแนะแนวแกนักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีตามแนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลและใหคำปรึกษาของคณะครุศาสตรท่ีไดกำหนด  
และจัดชวงเวลาที่ใหนักศึกษาเขาพบที่ปรึกษาของแตละหมูเรียน  
  3.3.2 หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 
     3.4 การใหคำปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา  
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  3.4.1 มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษา เพ่ือกำกับดูแลนักศึกษาทั้งวิชาการและการเขารวม
ทำกิจกรรม ซึ่งระบบการดูแลนักศึกษาจัดทำในรูปแบบแฟมอาจารยที่ปรึกษาและระบบออนไลน ESS โดย
นักศึกษาทุกคนที่มีปญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาได สัดสวนอาจารย 1 คน ตอนักศึกษา 
1 หองเรียน (ขนาดไมเกิน 30 คน) และตองกำหนดช่ัวโมงใหคำปรึกษาอยางนอยสัปดาหละ 2 ชั่วโมง ฯลฯ ตาม
เกณฑมาตรฐานและระเบียบของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  

3.4.2 หลักสูตรจัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาทุกหมูเรียน ตามระบบอาจารยที่ปรึกษาของ
มหาวิทยาลัย เพื่อทำหนาที่ในการติดตาม ดูแลและใหคำปรึกษาทั้งเรื่องการเรียนและการใชชีวิต เพื่อปองกัน
ความเส่ียงที่จะทำใหนักศึกษาไมสำเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่กำหนด  

3.4.3 หลักสูตรจัดใหมีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อใหเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่กำหนดและมี
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลการเรียนรู ทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.4.4 มหาวิทยาลัยและคณะมีระบบการกำกับใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา โดย
ใชสมุดกิจกรรมและใบรายงานผลกิจกรรม 

3.4.5 หลักสูตรและคณะจัดใหมีกิจกรรม/โครงการเตรียมความพรอมกอนเขาสู ตลาดแรงงานและ
จัดระบบขอมูลแหลงประกอบอาชีพและการศึกษาตอหลังสำเร็จการศึกษา 

3.5 การอุทธรณของนักศึกษา 
 3.5.1  หลักสูตรจัดใหมีระบบการรองเรียนของนักศึกษาผานชองทางตางๆ เชน สื่อสังคมออนไลนของ
หลักสูตร หรือนักศึกษาอาจเขียนขอรองเรียนถึงอาจารยประจำหลักสูตร  อาจารยผูสอน อาจารยท่ีปรึกษา หรือ
หัวหนาสาขาวิชาเพื่อดำเนินการตามขอรองเรียน และแจงผลการดำเนินการตอขอรองเรียนใหนักศึกษาที่
รองเรียนทราบ 
 3.5.2  ในกรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถย่ืนบันทึกขอความ
ถึงอาจารยผูสอนเพ่ือขอดูหลักฐานคะแนนการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได 
 3.5.3  หลักสูตรจัดใหมีการสำรวจประเมินความพึงพอใจที่มีตอการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 
เพ่ือนำผลการประเมินไปปรบัปรุงระบบการรองเรียนและการอุทธรณของนักศึกษาตอไป 

4. อาจารย 
 4.1 การรับอาจารยใหม 

การรับอาจารยใหมอาจทำได 3 วิธี ดังนี้  
4.1.1 การเปดสอบคัดเลือก โดยใหการคัดเลือกอาจารยใหมเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ที่เกี ่ยวของกับการบริหารงานบุคคล โดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาภาษาอังกฤษหรือสาขาวิชาที่เก่ียวของ  

4.1.2 การสนับสนุนใหอาจารยไดศึกษาตอในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาภาษาอังกฤษหรือสาขาวิชา
ที่เก่ียวของ โดยใหเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  
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4.1.3 การสรรหานักเรียนทุนรัฐบาลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวของ  
       4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารยประจำสาขาวิชา มีการบริหารหลักสูตรอยางมีสวนรวม
ผานการประชุมปรึกษาหารือตลอดปการศกึษา เพ่ือดำเนินการในหลักสูตรอาทิเชน 
 4.2.1 การจัดทำแผนอัตรากำลังและแผนบริหารและพัฒนาอาจารย เพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณสมบัติทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
 4.2.2 การประชุมรวมกันระหวางอาจารยประจำหลักสูตรและคณะกรรมการโปรแกรมวิชาเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร ทั้งกอนเปดภาคการศึกษา ระหวางภาคการศึกษา และเมื่อสิ้นสุด
ภาคการศึกษาและส้ินปการศึกษา โดยดำเนินการใหเปนไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA) อยางตอเนื่อง 
 4.2.3 กำหนดใหมีคณะกรรมการที่มีองคประกอบจากอาจารยประจำหลักสูตรและคณะกรรมการ
โปรแกรมวิชาเพื่อตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา รวมถึงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของแตละ
รายวิชา 
 4.2.4 ประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษาเพื่อให
บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร และใหไดบัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค 
       4.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 
 เพ่ือใหนักศึกษาไดรับประสบการณเฉพาะดานหรือในกรณีขาดแคลนอาจารยผูสอน จึงมนีโยบายในการ
แตงตั ้งอาจารยพิเศษดำเนินการสอนในบางรายวิชาตามความเหมาะสม โดยใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2558 และเกณฑอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  

หมายเหตุ อาจารยผูสอนที่เปนอาจารยพิเศษ เปนอาจารยผูสอนที่ไมใชอาจารยประจำและมีชั่วโมง
สอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจำเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
 หลักสูตรที่เปดสอนตองผานการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุง
ทุก 5 ป โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการบริหารจัดการ 3 ดานที่สำคัญ คือ  

1. สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
2. การวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน  
3. การประเมินผูเรียน  

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วางแผนการจัดทำระบบการออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาใน
หลักสูตรใหมีความทันสมัย สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
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 2. ผูรับผิดชอบหลักสูตร ดำเนินการจัดทำรายวิชาตางๆ ใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย กาวทันความกาวหนา
ทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปดรายวิชาตางๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกท่ี
เนนนักศึกษาเปนสำคัญ โดยสนองความตองการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตร 
สาขานั้นๆ 
 
 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน 
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วางระบบผูสอนในแตละรายวิชา มีการกำหนดผูสอนในแตละ
รายวิชา โดยคำนึงถึงความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเปนความรูที ่ทันสมัยของ
อาจารยที่มอบหมายใหสอน ในวิชานั ้นๆ เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูประสบการณ และไดรับการพัฒนา
ความสามารถจากผูรูจริง 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดำเนินการกำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนและ 
ตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4)  

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดำเนินการสงเสริมใหผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
สำหรับยุคศตวรรษที่ 21 ที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ที่เนนการพัฒนานักศึกษาใหมีความรูความสามารถตามโครงสรางหลักสูตรและพัฒนาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ   

5.3 การประเมินผูเรียน 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วางระบบการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วางระบบการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของ 

ผูเรียน   
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดำเนินการกำกับใหมีการตรวจสอบการประเมินผล 

การเรียนรูของนักศึกษา โดยใหความสำคัญกับการกำหนดเกณฑการประเมิน วิธีการประเมิน 
เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการใหเกรดที่สะทอนผลการเรียนรูที่เหมาะสม เชน จัดใหมีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูเปนประจำทุกปการศึกษา (มคอ.5  มคอ.6) 

4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดำเนินการกำหนดมาตรการและเกณฑ เพ่ือเปนแนวทาง 
ใหการจัดทำของผูสอน และแนวทางในการตรวจสอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดังนี ้

4.1 มคอ.5 และ มคอ. 6 สงภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศกึษา 
4.2 มคอ.7 สงภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา  

5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประเมินผลผูเรียนเพื่อใหขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอ
การปรับปรุงการเรียนการสอนของผูสอน  มีการประเมินที่ทำใหนักศึกษาสามารถประเมินตนเองเปนมีการนำ
ผลการประเมินไปใชในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหมจนเกิดการเรียนรู และการประเมินผลการเรียนรู
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ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธการเรียนรู  ซึ่งชวยใหผูสอนและผูเรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียน
การสอนตอไป 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทำแผนการใชจายงบประมาณประจำป จากงบประมาณที่ไดรับจัดสรร

จากคณะ/มหาวิทยาลัย โดยมีการแบงคาใชจายดังนี้ คาวัสดุ ตำรา สื่อการเรียนการสอน ครุภัณฑ คาใชจายใน
การพัฒนาอาจารย คาใชจายในการพัฒนานักศึกษา ฯลฯ อยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ัน
เรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษาโดยพิจารณาการดําเนินการ
ปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยประจำหลักสูตร   
          6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอน  
   1. อาคารเรียน  
   2. ชุดปฏิบัติการ  
   3. ชุดส่ือการสอน  
   4. อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9 ช้ัน) 
   5. อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย  
  หนังสือและตำราเรียนภาษาไทย   36,197    เลม 
  หนังสือตำราเรียนภาษาอังกฤษ        876    เลม 
  วารสารตางๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   1,817    รายช่ือ 
  เอกสารพิเศษ      2,264    เลม 
   ฐานขอมูลวิชาการทางอินเทอรเน็ต สำหรับใหบริการนักศึกษาสืบคนขอมูลผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต ซึ่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุเปนสมาชิกของผูใหบริการฐานขอมูลดังตอไปนี้ 
   E – Database ประกอบดวย ABI/Inform Complete, ProQuest Digital Dissertation, ACM 
Digital Library, The Institute of Electrical and Electronics Engineers ( IEEE) , The Institution of 
Engineering and Technology (IET), Web of Science และ H.W. Wilson 12 subjects 
   E-Book ประกอบดวย มติชนออนไลน และ E-book 
   E – Thesis ประกอบดวย Thai LIS, ABI/Inform Complete, ProQuest Digital Dissertation 
   E – Journals ประกอบดวย MUSE GLOBAL, Science Direct, American Chemical Society 
Journal (ACS), Emerald Management, Academic Search Premier และ Springer Link 
   6. ดานแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ นักศึกษาสามารถออกฝกประสบการณวิชาชีพยังสถาน
ประกอบการท่ีมีการดำเนินงานที่เก่ียวของกับการศึกษาปฐมวัย 
         6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

       6.3.1 มหาวิทยาลัยและคณะครุศาสตรกำหนดใหมีการสำรวจความตองการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูและสิ่งสนับสนุนทางกายภาพที่จำเปน จากอาจารยผูสอน เชน อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด 
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หนังสือ ตำรา สิ่งพิมพ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส รวมทั้งหองเรียน หองปฏิบัติการ พื้นที่/สถานที่สำหรับการ
แลกเปล่ียนเรียนรูของนักศึกษาและอาจารย   

       6.3.2  มหาวิทยาลัยและคณะจัดบริการและจัดหาสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู ที ่เพียงพอและ
เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
            6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

       6.4.1 คณะมีการสำรวจและสรุปแหลงทรัพยากรและส่ิงสนับสนุนการเรียนรูภายในมหาวิทยาลัย 
เพ่ือใหทุกหลักสูตรไดใชทรัพยากรรวมกัน 

       6.4.2 คณะจัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในแตละ
รายวิชาทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษาซึ่งประเมินพรอมกับการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย 

       6.4.3 หลักสูตรจัดใหมีการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยที่มีตอสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูและเสนอผลการประเมินตอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการจัดบริการตามผลการประเมิน 
       6.4.4 ประเมินความเพียงพอและความพึงพอใจในการใชทรัพยากรจากขอมูลสถิติของผูใช จากขอ 
6.2 เพ่ือนำผลการประเมินไปดำเนินการในขอ 6.3 

7. ตัวบงชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ตัวบงชี้และเปาหมาย 
ปการศึกษา 

ปที่ 
1 

ปที่ 
2 

ปที่ 
3 

ปที่ 
4 

ปที่ 
5 

ปที ่
6 

1) อาจารยประจำหลักสตูรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ตดิตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร       

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคณุวฒิุสาขา/สาขาวิชา(ถามี)       

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอน
ในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวชิา 

      

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30วนั หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา 

      

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60วนั หลังสิ้นสุดปการศึกษา       

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ี
กำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศกึษา 
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ตัวบงชี้และเปาหมาย 
ปการศึกษา 

ปที่ 
1 

ปที่ 
2 

ปที่ 
3 

ปที่ 
4 

ปที่ 
5 

ปที ่
6 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรอื 
การประเมินผลการเรยีนรู จากผลการประเมินการดำเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว  

      

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดาน
การจัดการเรยีนการสอน       

9) อาจารยประจำทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อยางนอยปละหน่ึงครั้ง       

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50ตอป       

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มตีอคุณภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0       

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0       

ตัวบงชี้ (ขอ) รวมในแตละป 9 10 10 10 11 12 
ตัวบงชี้บังคับ (ขอที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบงชี้ตองผานรวม (ขอ)  8 8 8 8 9 10 

ทั้งนี้ เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดำเนินงานตามขอ 1-5 จากตารางตัวบงชี ้การดำเนินงาน           
และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินงานของหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

1.1.1 การประชุมรวมของอาจารยในหลักสูตร/สาขาวิชาฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคำแนะนำ 
ขอเสนอแนะจากอาจารยที่มีความรูและประสบการณ หรือเพ่ือนรวมงาน 

1.1.2 การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะทอนผลการจัดการเรียนการสอนในชวงของการ
เรียนแตละรายวิชา 

1.1.3 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการใชกลยุทธการสอนที่แตกตางกัน 

1.1.4 การทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาหรือ
กลุมรายวิชา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
1.2.1 พิจารณาจากการประเมินผลการจัดการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา ทุกสิ้นภาคการศึกษา ตาม

ระบบของมหาวิทยาลัย 
1.2.2 การประเมินการสอนโดยหัวหนาสาขา/ประธานหลักสูตร/ผูรับผิดชอบหลักสูตร และ/หรือทีม

ผูสอนตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปของอาจารย/พนักงาน สายผูสอน 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยสำรวจขอมูลจากนักศึกษาปจจุบันนักศึกษาชั้นปสุดทาย อาจารย

บัณฑิตใหมผูใชบัณฑิตผูทรงคุณวุฒิภายนอก และผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิต เพื่อนำขอมูลมาทบทวน และปรับปรุง
การจัดการแผนการเรียน  

3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินตามตัวบงชี้ผลการดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร

และการเรียนการสอน และเปนไปตามระบบประเมินของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ (ตามที่กำหนดในหลักสูตรนี้คือ 
หมวดท่ี 7 ขอท่ี 7) โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชา
เดียวกันอยางนอย 1 คน 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 
 4.1 รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูลจากการประเมินจากนักศึกษาผูใชบัณฑิตผูทรงคุณวุฒ ิและขอมูล                

การรายงานผลการดำเนินการรายวิชา 
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 4.2 วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน สรุปผลการดำเนินการประจำป โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารยประจำหลักสูตร ประธานหลักสูตรเสนอหัวหนาสาขาวิชา 

 4.3 ประชุมอาจารยประจำหลักสูตร เพ่ือพิจารณาทบทวนผลการดำเนินการหลักสูตร เสนอการปรับปรุง
หลักสูตรและแผนกลยุทธ 
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ภาคผนวก ข  

ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
วาดวยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู ทักษะและประสบการณ 

ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ค 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 
 

 
ช่ือ-สกุล 
(ภาษาไทย)  :  นายสุริยาวุธ สุวรรณบุบผา   
(ภาษาอังกฤษ)  :  Mr. Suriyawuth Suwannabubpha 
    
1.  บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย ท่ีเผยแพรในวารสารวิชาการ 

1.1 ระดับนานาชาต ิ 
       - 

1.2 ระดับชาติ 
ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน, ณัฏฐนันท สีดาแกว, สุริยาวุธ สุวรรณบุบผา, สุวรรณ เทียนยุธ, และ 

บุษบา แฝงสาเคน. 2559. กระบวนการพัฒนาทักษะการสรางแบบทดสอบและแบบสอบถามของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ. วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ. 3(1): 27-44.  

ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน, ณัฏฐนันท สีดาแกว, สุริยาวุธ สุวรรณบุบผา, และสุวรรณ เทียนยุธ.  
2558. การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการตั้งโจทยวิจัยในกระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และสารสนเทศศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ. วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 13(59): 36-47.  
2.  บทความวิชาการ/บทความวิจัย ท่ีเผยแพรในการประชมุวิชาการ 

2.1 ระดับนานาชาต ิ 
       - 

2.2 ระดับชาติ 
สุริยาวุธ สุวรรณบุบผา นันทนัฏฐ เวียงอินทร ฉัฐพร พรหมอาจ และสุรีรัตน ตลับเงิน. 

2561. การพัฒนาทักษะการถอดความของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ. รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตรประยุกต คร้ังที่ 7 กรุงเทพมหานคร : คณะศิลปศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง : 218-227. 
3.  ตำรา/หนังสือ 
     - 
4.  เผยแพรผลงานวิชาการ/วิจัย ทางเว็บไซต 
5.  โครงงานวิจัย 
 
ช่ือ-สกุล 
(ภาษาไทย)  :  นายนันทนัฏฐ เวียงอินทร   
(ภาษาอังกฤษ)  :  Mr. Nanthanut Wiangin 
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1.  บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย ท่ีเผยแพรในวารสารวิชาการ 

1.1 ระดับนานาชาต ิ 
       - 

1.2 ระดับชาติ 
Nanthanut Wiangin. 2016. The phrase structure rules of Thai sentences. Journal of 

Language Studies Suan Sunandha Rajabhat University. 3(1) : 59-74. 
 

2.  บทความวิชาการ/บทความวิจัย ท่ีเผยแพรในการประชมุวิชาการ 
2.1 ระดับนานาชาต ิ 
      - 
2.2 ระดับชาติ 
สุริยาวุธ สุวรรณบุบผา นันทนัฏฐ เวียงอินทร ฉัฐพร พรหมอาจ และสุรีรัตน ตลับเงิน. 

2561. การพัฒนาทักษะการถอดความของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ. รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตรประยุกต คร้ังที่ 7 กรุงเทพมหานคร : คณะศิลปศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง : 218-227. 

 
3.  ตำรา/หนังสือ 
     - 
4.  เผยแพรผลงานวิชาการ/วิจัย ทางเว็บไซต 
     - 
5.  โครงงานวิจัย 
     - 
 
  
 
ช่ือ-สกุล 
(ภาษาไทย)  :  นางสาวเงวน เถ ทวิ้ โลน   
(ภาษาอังกฤษ)  :  Ms. Nguyen Thi Thuy Loan 
    
1.  บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย ท่ีเผยแพรในวารสารวิชาการ 

1.1 ระดับนานาชาต ิ 
Nguyen Thi Thuy Loan. 2015. Move analysis of result-discussion chapters in TESOL  

master’s theses written by Vietnamese students. 3L: The Southeast Asian Journal of  
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English Language Studies. 21(2): 1-15.  
Nguyen Thi Thuy Loan. 2012. Motivating activities in test preparation writing classes:  

A case study in Vietnam. Language Education in Asia, 3(1), 71-84.  
1.2 ระดับชาติ 

       - 
2.  บทความวิชาการ/บทความวิจัย ท่ีเผยแพรในการประชมุวิชาการ 

2.1 ระดับนานาชาต ิ 
       - 

2.2 ระดับชาติ 
      - 

3.  ตำรา/หนังสือ 
     - 
4.  เผยแพรผลงานวิชาการ/วิจัย ทางเว็บไซต 

     - 
5.  โครงงานวิจัย 
     - 

 
 
 
 
 

 
ช่ือ-สกุล 
(ภาษาไทย)  :  นางสาวฉัฐพร พรหมอาจ 
(ภาษาอังกฤษ)  :  Ms. Chathapon Phromart 
    
1.  บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย ท่ีเผยแพรในวารสารวิชาการ 

1.1 ระดับนานาชาต ิ 
       - 

1.2 ระดับชาติ 
       - 
2.  บทความวิชาการ/บทความวิจัย ท่ีเผยแพรในการประชมุวิชาการ 

2.1 ระดับนานาชาต ิ 
       - 
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2.2 ระดับชาติ 
สุริยาวุธ สุวรรณบุบผา นันทนัฏฐ เวียงอินทร ฉัฐพร พรหมอาจ และสุรีรัตน ตลับเงิน. 

2561. การพัฒนาทักษะการถอดความของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ. รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตรประยุกต คร้ังที่ 7 กรุงเทพมหานคร : คณะศิลปศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง : 218-227. 

อธิราชย นันขันตี สุมาลี ศรีพุทธรินทร ฉัฐพร พรหมอาจ และธิดาพร อุทากิจ. 2559.  
ผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม. 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 5. ชัยภูมิ : มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภูมิ : 118-125. 
3.  ตำรา/หนังสือ 
     - 
4.  เผยแพรผลงานวิชาการ/วิจัย ทางเว็บไซต 
     - 
5.  โครงงานวิจัย 
     - 
 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล 
(ภาษาไทย)  :  นางสาวสุรีรัตน ตลับเงิน  
(ภาษาอังกฤษ)  :  Ms. Sureerat Talapngoen 
    
1.  บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย ท่ีเผยแพรในวารสารวิชาการ 

1.1 ระดับนานาชาต ิ 
       - 

1.2 ระดับชาติ 
       - 
2.  บทความวิชาการ/บทความวิจัย ท่ีเผยแพรในการประชมุวิชาการ 

2.1 ระดับนานาชาต ิ 
       - 

2.2 ระดับชาติ 
สุริยาวุธ สุวรรณบุบผา นันทนัฏฐ เวียงอินทร ฉัฐพร พรหมอาจ และสุรีรัตน ตลับเงิน. 
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2561. การพัฒนาทักษะการถอดความของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ. รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตรประยุกต คร้ังที่ 7 กรุงเทพมหานคร : คณะศิลปศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง : 218-227. 
3.  ตำรา/หนังสือ 
     - 
4.  เผยแพรผลงานวิชาการ/วิจัย ทางเว็บไซต 
     - 
5.  โครงงานวิจัย 
     - 
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ภาคผนวก ฉ 
มติคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร 
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รายงานการประชมุคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีท่ี ๑9 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐    

ณ  หองประชุมคณะครุศาสตร ช้ัน ๑ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
.................................................. 

ผูมาประชุม 
๑. ผูชวยศาสตราจารยชัยยนต เพาพาน  ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารยกนกอร สมปราชญ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยทวีชัย บุญเติม               กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๔. นางสาวนาตยา  หกพันนา   กรรมการ 

๕. นายศักดิ์สิทธิ์  ฤทธิลัน   กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูเขารวมประชุม 
๑. วาที่รอยตรีธนิต  ภูอินนา       ผูชวยเลขานุการ 

 

เริ่มประชุม  เวลา ๑๓.๐๐ น. 
  ประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
- ไมมี    - 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยนต  เพาพาน คณบดีคณะครุศาสตร ประธานกรรมการ                               

แจงในที่ประชุม เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร คร้ังที่ 7 /๒๕๕๙  
                      มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร คร้ังท่ี 7 /๒๕๕๙ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
- ไมมี    - 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ืองท่ีเสนอใหท่ีประชมุพิจารณา 
๔.๑ การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

      หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
       ๔.๑.๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

๔.๑.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
๔.๑.๓ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
๔.๑.๔ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 
๔.๑.๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร 
๔.๑.๖ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
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       ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยนต  เพาพาน คณบดีคณะครุศาสตร ประธานกรรมการ                               

แจงในที่ประชุม เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน ๖ สาขาวิชา ไดแก  สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย  สาขาวิชาคอมพิวเตอร  สาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป  สาขาวิชาคณิตศาสตร  และ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งนี้จึงขอหารือคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตรเพ่ือพิจารณารวมกัน 

นายศักดิ์สิทธิ์  ฤทธิลัน  แจงในที่ประชุม การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน                
๖ สาขาวิชา คณะไดดำเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรหาป) ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐาน
วิชาชีพครู พ.ศ. 2556 ประกาศคุรุสภาเรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการ
ประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๗ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2558 และสอดคลองตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ โดยไดดำเนินการพัฒนาในสวนของ         
มีสาระสำคัญดังตอไปนี ้

๔.๑.๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) 

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ใหปรับปรุงแกไข รายละเอียดดังนี้  
1. เพ่ิมขอมูล ในหมวดที่ 1 ขอ ขอมูลทั่วไป ขอที่ 5 ใหเปน 6 หัวขอ โดยเพ่ิมขอ 5.2  

ประเภทหลักสูตร 
2. รายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหใสจำนวน 5 คน 
3. ปรับหมวดที่ 1 ขอ 12 ใหเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

                  4. หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล ใหเพิ่มเติม ในขอ 3.2.6 
ทักษะการจัดการเรียนรู  ในกลุมวิชาชีพครู ซึ่งคณะกรรมการมีมติใหคณะจัดทำเพ่ิมเติมแลวสงใหหลักสูตรตางๆ 
ตอไป 

๕. ตรวจสอบแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดขอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร        
สูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบรับรอง เร่ือง การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และใหสาขาแกไขตามท่ีคณะกรรมการประจำคณะเสนอแนะ 

๔.๑.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ใหปรับปรุงแกไข รายละเอียดดังนี้  
1. ขอ 11.1 สถานการณ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพิ่มคำสำคัญ ที่สอดคลองกับ พรบ. 

การศกึษาแหงชาติ พ.ศ.2542 นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) และการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

  2. ขอ 12.1 การปรับปรุง หลักสูตร เพ่ิม คำสำคัญ ที่สอดคลองกับคุรุสภา วาดวยมาตรฐาน
วิชาชีพครู พ.ศ.2556 

3. ขอ 12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน เพ่ิมคำสำคัญที่มีความสอดคลอง กับ  
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หมวดที่ ๑ มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดภาระหนาที่ของ
มหาวิทยาลัย 

  4. หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล ใหเพ่ิมเติม ในขอ 3.2.6 
ทักษะการจัดการเรียนรู  ในกลุมวิชาชีพครู ซึ่งคณะกรรมการมีมติใหคณะจัดทำเพ่ิมเติมแลวสงใหหลักสูตรตางๆ 
ตอไป 

๕. ตรวจสอบแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดขอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร        
สูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบรับรอง เร่ือง การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร และใหสาขาแกไขตามที่คณะกรรมการประจำคณะเสนอแนะ 
 

๔.๑.๓ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ใหปรับปรุงแกไข รายละเอียดดังนี้  
1. ปรับแกรูปแบบของภาคผนวกใหครบถวน ตรวจสอบความถูกตอง 

2. ตรวจสอบรหัสวิชาใหสอดคลองกันในแตละสวน 

3. ปรับรูปแบบใหสอดคลองกับรูปแบบของมหาวิทยาลัย 

4. หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล ใหเพ่ิมเติม ในขอ 3.2.6  
ทักษะการจัดการเรียนรู  ในกลุมวิชาชีพครู ซึ่งคณะกรรมการมีมติใหคณะจัดทำเพ่ิมเติมแลวสงใหหลักสูตรตางๆ 
ตอไป 

  ๕. ตรวจสอบแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดขอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร        
สูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบรับรอง เร่ือง การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย และใหสาขาแกไขตามที่คณะกรรมการประจำคณะเสนอแนะ 
 

๔.๑.๔ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) 

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ใหปรับปรุงแกไข รายละเอียดดังนี้  
  1. ควรพิจารณาภาคผนวก ง  ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร
ปรับปรุง 

2. หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล ใหเพ่ิมเติม ในขอ 3.2.6  
ทักษะการจัดการเรียนรู  ในกลุมวิชาชีพครู ซึ่งคณะกรรมการมีมติใหคณะจัดทำเพ่ิมเติมแลวสงใหหลักสูตรตางๆ 
ตอไป 

๓. ตรวจสอบแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดขอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร        
สูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบรับรอง เร่ือง การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป และใหสาขาแกไขตามที่คณะกรรมการประจำคณะเสนอแนะ 
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๔.๑.๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ใหปรับปรุงแกไข รายละเอียดดังนี้  
1. รายวิชาชีพครูเลือก ใหเพิ่มการเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรใหม 
2. หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล ใหเพ่ิมเติม ในขอ 3.2.6  

ทักษะการจัดการเรียนรู  ในกลุมวิชาชีพครู ซึ่งคณะกรรมการมีมติใหคณะจัดทำเพ่ิมเติมแลวสงใหหลักสูตรตางๆ 
ตอไป 

  ๓. ตรวจสอบแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดขอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร        
สูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบรับรอง เร่ือง การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร และใหสาขาแกไขตามที่คณะกรรมการประจำคณะเสนอแนะ 

๔.๑.๖ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ใหปรับปรุงแกไข รายละเอียดดังนี้  
1. ปรับแกรูปแบบของภาคผนวกใหครบถวน ตรวจสอบความถูกตอง 

2. ตรวจสอบรหัสวิชาใหสอดคลองกันในแตละสวน 

3. ปรับเคาโครงใหสอดคลองกับเคาโครงของมหาวิทยาลัย 

4. ควรพิจารณาภาคผนวก ง ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตร 
เดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

5. หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล ใหเพ่ิมเติม ในขอ 3.2.6  
ทักษะการจัดการเรียนรู  ในกลุมวิชาชีพครู ซึ่งคณะกรรมการมีมติใหคณะจัดทำเพ่ิมเติมแลวสงใหหลักสูตรตางๆ 
ตอไป 

๖. ตรวจสอบแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดขอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร        
สูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

๗. ตรวจสอบคำอธิบายรายวิชาที่เปนภาษาอังกฤษอยางละเอียด 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบรับรอง เร่ือง การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และใหสาขาแกไขตามทีค่ณะกรรมการประจำคณะเสนอแนะ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอื่นๆ 
-ไมม-ี 

 

ปดประชุมเวลา   ๑๘.๐๐  น. 
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(วาที่รอยตรีธนิต  ภูอินนา) 
 ผูพิมพรายงานการประชุม 

 
                

 
(นายศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน) 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารยชัยยนต  เพาพาน) 
รับรองรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก ช 
มติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฌ-31 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



ฌ-32 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฌ-33 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฌ-34 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฌ-35 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฌ-36 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฌ-37 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
มติสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
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ภาคผนวก ฌ 
นโยบายและแผนงานการปรับปรุงหลักสูตร 
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นโยบายการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (2) (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ.2550 และอำนาจความใน
ขอ 7 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ วาดวยการจัดตั้งสวนงานระดับคณะในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 และ
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายในของสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ. 
2555 โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ในคราวการประชุมคร้ังท่ี 10/2555 เมื่อวันที่ 
14 กันยายน 2555 และ ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ เร่ืองการจัดตั้งคณะครุศาสตร เมื่อวันที่ 14 
กันยายน 2555 คณะครุศาสตรจึงไดออกประกาศนโยบายการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

 เพ่ือใหหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ มีความถูกตองสมบูรณ และทันสมัย คณะครุศาสตรจึงมีนโยบายในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
ดังนี้ 

๑. ใหมีการพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ คุรุสภา และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

๒. การพัฒนาหลักสูตรตองมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
มหาวิทยาลัย และความตองการกำลังคนของตลาดแรงงานและสังคม 

๓. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับหลักการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ มุงใหเกิด
ทักษะการคิดวิเคราะห การคิดเชิงวิจารณญาณ และการคดิสรางสรรค พรอมทั้งใหผูเรียนสามารถสราง
นวัตกรรมทางการศึกษาได 

๔. เนื้อหาสาระของหลักสูตรตองใหมีความทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาตาง ๆ 
 ๕. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตองเปนไปตามหวงเวลาและความเหมาะสม 
 ๖. ใหมีการประเมินการใชหลักสูตรทุก ๆ ๒ ป 
 ๗. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีคณุสมบัติ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง  เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘  

  
 
 
 

        (ผูชวยศาสตราจารยชัยยนต เพาพาน) 
                                          คณบดีคณะครุศาสตร 
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แผนงานการปรับปรุงหลักสูตรคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  
เพื่อเปดสอนในปการศึกษา 2560 (ควรเสร็จกอนเดือน  มีนาคม 2560)  กรณีเปดสอนเดือน มิถุนายน 2560 

ลำ 
ดับ กิจกรรม 

ป พ.ศ. 2559 ป พ.ศ. 2560 ป พ.ศ. 2561 
ผูรับผิดชอบ ปงบ 

ประมาณ 
พ.ศ. 2559 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2560  
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1 

แตงตั้งคณะกรรมการยก
รางหลักสูตรพัฒนา
หลักสูตรและวิพากษ

หลักสูตร 

                        คณะ และ
มหาวิทยาลัย 

2 ยกรางหลักสูตร  
                        คณะกรรมกา

รยกราง
หลักสูตร 

3 พัฒนาหลักสูตร 
                        คณะกรรมกา

รพัฒนา
หลักสูตร 

4 วิพากษหลักสูตร 

                        คณะกรรมการ
วิพากษหลักสูตร
และผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

5 เสนอคณะกรรมการประจำ
คณะ พิจารณา 

                        คณะ 

หมายเหตุ : สวท. คอื สาํนักส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 



ฌ-2 
 

 
 
 
 
 

6 

สง สำนักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนตรวจสอบ

หลักสูตรกอนเสนอสภา
วิชาการ 

     
 

 
 

                  

สวท. 

7 เสนอสภาวิชาการพิจารณา                         คณะและ สวท. 

8 เสนอสภามหาวิทยาลัย 
พิจารณาอนุมัติ 

                        คณะและ สวท. 

9 
 

แจง สกอ. รับทราบ/
รับรองหลักสูตร  

(ภายใน  วนันบัจาก
วนัทีสภามหาวิทยาลยั
อนุมติั) 

                        

คณะและ สวท. 

10 
แจงสำนักงานเลขาธิการคุ
รสภา รับรอง (กอนเปด

ภาคเรียน 60 วัน) 

          
 

 
 

        
  

 
คณะ 

11 เปดภาคการศึกษา                         คณะ 
 



ฌ-๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ 
สัญญาจางอาจารยชาวตางประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฌ-๒ 
 

 
 
 
 
 

สัญญาจางอาจารยชาวตางประเทศ 
Ms. Ngueyn Thi Thuy Loan (นางสาวเงวน เถ ทว้ิ โลน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฌ-๓ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฌ-๔ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


