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ผลการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี)  

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ELO1 แสดงพฤติกรรมการมีจิตวิญญาณความเป็นครูและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

เป็นครูภาษาอังกฤษนักพัฒนาที่มีทักษะการพัฒนาผู้เรียน ตนเอง และชุมชน  
1.1 รัก ศรัทธา และภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณความเป็นครู ประพฤติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพครู และอยู่ในศีลธรรม 
1.2 ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง ผู้เรียน และชุมชน  
ELO2 ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีจิตสาธารณะ จิตส านึกใน

การธ ารงความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยตระหนักในสิทธิและหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง เหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม  

1.3 มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม แสดงบทบาทหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี
ต่อองค์กรและสังคม ทั้งในการฝึกปฏิบัติงานครู การปฏิบัติการสอน และการท างานร่วมกับชุมชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

1.4 ปฏิบัติตนและบูรณาการเรียนรู้ค่านิยมความสุจริตตามระบอบประชาธิปไตยและการ
ต่อต้านการทุจริต   

 
2. ด้านความรู้  
ELO3 บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ แนวคิด ทฤษฎี วิชาชีพครู หลักสูตร 

ศาสตร์การสอน วิธีการสอนภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้
เต็มตามศักยภาพ มีความเท่าเทียมและเสมอภาค 

2.1 รอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์เพ่ือการ
สอนภาษาอังกฤษ วัฒนธรรม วรรณคดี การแปลภาษาต่างประเทศ และวิชาชีพครู มีทักษะความร่วมมือ 
ทักษะศตวรรษที่ 21 และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ มีผลลัพธ์การเรียนรูและเนื้อหาสาระดานมาตรฐานผลการ
เรียนรูดานความรูของภาษาอังกฤษ 

2.2 บูรณาการศาสตร์ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ การปฏิบัติจริงและการบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ เช่นการบูรณาการการสอน  ( Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 
และชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

2.3 แสดงสมรรถนะด้านทักษะภาษาอังกฤษในฐานะครูภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ  ทั้งจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความหลากหลายของผู้เรียน โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเพ่ือวิเคราะห์ แก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล 

2.4 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ทั้งในสถานการณ์จ าลองและ
สถานการณ์จริง  

2.5 ใช้ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน ประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได้สอดคล้องกับบทบาทความเป็นครูภาษาอังกฤษ 
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3. ทักษะทางปัญญา  
ELO4 สามารถพัฒนาตนเองให้ เป็นครูภาษาอังกฤษผู้น าทางปัญญา  (Innovative 

Teacher) ที่มีความรอบรู้ ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้และ
พัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 

3.1 สังเคราะห์ความรู้ภาษาอังกฤษและศาสตร์การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
เลือกใช้วิธีและรูปแบบการสอนภาษาให้เหมาะสมกับบริบทสากลและบริบทของวัฒนธรรมนานาชาติ 

3.2 ออกแบบสถานการณ์เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
3.3 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสารสนเทศและใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ คิดริเริ่ม

พัฒนางานสอนภาษาอังกฤษไดอ้ย่างสร้างสรรค์ 
ELO5 ใช้วิธีวิทยาทางการวัดและประเมิน ประกันคุณภาพ และวิจัยเพื่อสร้างสรรค์การ

เรียนรู้ นวัตกรรมภาษาอังกฤษและการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
3.4 วิเคราะห์และประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การวิจัย และการประกันคุณภาพ 

ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 
3.5 ออกแบบและใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ของผู้เรียน  
3.6 วิจัย ผลิต และพัฒนานวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

เพ่ือพัฒนาตนเอง ผู้เรียน และชุมชน 
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ELO6 ปฎิบัติการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนเพื่อปรับกระบวนทัศน์การ

ท างานของครูภาษาอังกฤษร่วมกับชุมชนสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ เพื่อเข้าถึงข้อมูล 
ความรู้และบริบทของชุมชน บนฐานชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) 

4.1 รับผิดชอบต่อตนเองและสมาชิก ท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดเชิงบวก สื่อสารกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสมกับบริบทและ

สถานการณ์ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทางสังคม 
4.3 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและผู้ร่วมงาน โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาผู้เรียน   
ELO7 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อพัฒนา

คุณภาพการเรียนสอน ภาษาอังกฤษและทักษะทางภาษาของผู้เรียน 
4.4 ร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและชุมชน เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ

ผู้เรียน   
4.5 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานและ

ชุมชน ตลอดจนถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ELO8 สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ อย่างรู้เท่าทันภาษา ใช้

ดุลยพินิจที่ดีและบูรณาการกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เกิดประโยชน์
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

5.1 ใช้ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าเสนอ
ข้อมูลไดอ้ย่างเหมาะสม   

5.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติพ้ืนฐานโดยมีดุลยพินิจในการเลือกใช้ได้ โดยตระหนักถึง
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกท้ังการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

5.3 ใช้ทักษะภาษาอังกฤษและเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษได้  

 
6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้และบูรณาการอัตลักษณ์ 
ELO9 แสดงสมรรถนะในการวิเคราะห์งานครู การแสวงหาความรู้ และการจัดการความรู้ใน

สถานการณ์ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 
6.1 ใช้ปรัชญาการจัดการเรียนรู้ทางภาษาเพ่ือวิเคราะห์ความรู้ ทฤษฎี และใฝ่รู้งานครูในบริบท

ของครูภาษาอังกฤษที่สะท้อนความรู้รอบเกี่ยวกับผู้เรียน ครู และชุมชน 
6.2 ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ภาษาอังกฤษ ทักษะในการจัดการความรู้ การใช้ภาษาและ

การสื่อสารระหว่างบุคคล และ การท างานเป็นทีม การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสืบค้น จัดเก็บ และ
ปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 

6.3 รับผิดชอบและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
พัฒนาตนเอง ผู้เรียน และชุมชน 

ELO10 แสดงสมรรถนะการเป็นผู้ช่วยครูภาษาอังกฤษในสถานศึกษา ร่วมแก้ปัญหาและ
พัฒนาภาษาอังกฤษของผู้เรียนในสถานการณ์ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 

6.4 วิเคราะห์ปัญหาภาษาอังกฤษ ใช้จิตวิทยาในการพัฒนาผู้เรียนที่มีความแตกต่างเป็น
รายบุคคล และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ 

6.5 สร้างสภาพการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับภาษาอังกฤษ ความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน 
ELO11 แสดงสมรรถนะในการปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสถานการณ์ปฏิบัติงาน
สอนภาษาอังกฤษ ในสถานศึกษา 

6.6 ออกแบบหลักสูตรตามเนื้อหาความรู้ ทักษะทางภาษา วัฒนธรรม วรรณคดี การ
แปลภาษาอังกฤษ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผล ผลิตสื่อ/นวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนา
ผู้เรียน  

6.7 จัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จริงในทุกระดับชั้น ใช้วิธีการวัดและประเมินผลทางภาษาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน ถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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ELO12 แสดงสมรรถนะการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู สร้างนวัตกรรมภาษาอังกฤษ วิจัยพัฒนา

ผู้เรียน และเผยแพร่ 
6.8 วางแผนจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและจัดการชั้นเรียนในสถานการณ์จริงทุกภาคเรียน 

เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร น าทักษะศตวรรษที่ 21 มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ใช้
วิธีการวัดและประเมินผลเพ่ือเสริมพลังการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้และ
สร้างนวัตกรรมภาษาอังกฤษ 

6.9 ใช้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสารระหว่างบุคคล การสร้างสัมพันธภาพ การ
จัดการอารมณ์ของตนเองและเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่น การท างานเป็นทีม การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน   

6.10  ใช้สมรรถนะในการบูรณาการศาสตร์การสอนภาษาอังกฤษ เนื้อหาภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยี และจรรยาบรรณวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยใช้วิจัยในชุมชนเป็นฐาน 

6.11 จัดการความรู้จากการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ภาษาอังกฤษโดยการสะท้อนคิด การถอด
บทเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ และเผยแพร่ 

 
 


