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คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 



ค าน า 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี สาขาวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
ฉบับนี้เป็นหลักสูตรซึ่งปรับปรุงและผ่านการวิพากษ์จากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านวิชาการศึกษาจากคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และผู้เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ การปรับปรุง
หลักสูตรดังกล่าวด าเนินการโดยยึดกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประก าศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์(หลักสูตร 5 ปี) 
พ.ศ. 2554 รวมทั้งกฏเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูคุรุสภา เพื่อให้เนื้อหาสาระ ความรู้ ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
การบูรณาการผลการเรียนรู้ของวิชาชีพครู และวิชาเอกภาษาไทยมีความครอบคลุมและครบถ้วน 

คณะครุศาสตร์จึงเช่ือมั่นว่าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตร 5 ปี ฉบับนี้มี
มาตรฐาน และสามารถใช้เป็นเครือ่งมอืในการผลติบัณฑิตครูภาษาไทยที่มีคุณภาพได้ อีกทั้งช่วยสร้างความรู้ใหมสู่่
วงวิชาการสอนภาษาไทย เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป 

 
 

อาจารย์ ดร. อารยา  ลี 
คณบดีคณะครุศาสตร ์

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สารบัญ 



หมวด                 หน้า 
หมวด 1   ข้อมูลทั่วไป 
 1. รหัสและช่ือหลักสูตร 1 
 2. ช่ือปริญญา และสาขาวิชา 1 
 3. วิชาเอก 1 
 4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลกัสูตร 1 
 5. รูปแบบของหลักสูตร 1 
 6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
 7. ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 2 
 8. อาชีพที่สามารถประกอบไดห้ลงัส าเรจ็การศึกษา 2 
 9. ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง 3 
    และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 10 
 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร 10 
 12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพฒันาหลักสูตร และความเกี่ยวข้องกบั 10 
      พันธกิจของสถาบัน 
 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 11 

หมวด 2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 12 
 2. แผนพัฒนาปรับปรงุ 13 

หมวด 3 ระบบการจัดการศกึษา การด าเนนิการ และโครงสรา้งของหลักสตูร  
 1. ระบบการจัดการศึกษา 15 
 2. การด าเนินการหลักสูตร 15 
 3. หลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 17 
 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 42 
 5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจัย 43 

หมวด 4 ผลการเรียนรู ้กลยทุธ์การสอนและการประเมินผล  
 1. การพัฒนาคุณลกัษณะพิเศษของนักศึกษา 44 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 44
 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 51 
                    จากหลักสูตรสู่รายวิชา (วิชาศึกษาทั่วไป) 

สารบัญ (ต่อ) 



หมวด                  หน้า 
 4. แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้  55 
  จากหลักสูตรสู่รายวิชา(วิชาเฉพาะ) 

หมวด 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศกึษา 
 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการใหร้ะดับคะแนน (เกรด)  63 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  63 
 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร  63 

หมวด 6  การพัฒนาคณาจารย ์  
 1. การเตรียมการส าหรบัอาจารย์ใหม ่  64 
 2. การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่อาจารย ์  64 

หมวด 7 การประกันคณุภาพหลกัสูตร  
 1. การบรหิารหลักสูตร  65 
 2. การบรหิารทรพัยากรการเรียนการสอน  67 
 3. การบรหิารคณาจารย ์  68 
 4. การบรหิารบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  68 
 5. การสนบัสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา  68 
 6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  69 
 7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  69 

หมวด 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร  
 1. การประเมินประสทิธิผลของการสอน  71 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  71 
 3. การประเมินผลการด าเนินการงานตามรายละเอียดหลักสตูร  71 
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุงหลกัสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน  71 

ภาคผนวก  
  ภาคผนวก ก ค าอธิบายรายวิชา  72 
  ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  100 
                  กับหลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2560                  
  ภาคผนวก ค ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษา                       140 
                  ระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2558 
  ภาคผนวก ง  ประวัติอาจารยป์ระจ าหลักสูตร                                                      158 
 

สารบัญ (ต่อ) 



หมวด                  หน้า 
  ภาคผนวก จ รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5 ปี)                          166 
  ภาคผนวก ฉ ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลกัสูตร                                                 170 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี 



สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะครุศาสตร์  
 

    หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาอังกฤษ  : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Education Program in English  
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย ช่ือเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต  (ภาษาอังกฤษ) 
 ช่ือย่อ (ไทย) : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (English) 
 ช่ือย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (English) 
 

3. วิชาเอก - 
  
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 165 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
หลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒริะดับปรญิญาตรีสาขาครุศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าป)ี 

5.2 ภาษาท่ีใช้ 
ภาษาไทย เอกสารและต าราเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5.3 การรับเข้าศึกษา 
      รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
     ไม่มี 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 



     ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  ปรับปรงุ 

             มาจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 
6.2 เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
6.3 คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร 

   ในการประชุมครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันที่  14 เดือน มกราคม พ.ศ .2559 
6.4 คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาหลักสูตร 

ในการประชุมวาระพิเศษครั้งที่   2/2559   เมื่อวันที่ 12  เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 
6.5 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร 

ในการประชุมครัง้ที่ 4/2559   เมื่อวันที่  27  เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
       หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี         
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในปีการศึกษา 2562 

 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 ครู / อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ 
8.2 นักวิชาการด้านภาษาอังกฤษ 
8.3 บุคลากรด้านการผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
8.4 การท างานที่เกี่ยวกบัการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 



9. ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผู้์รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ช่ือ-นามสกุล 
เลขที่บัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี 
ที่จบการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ ภาคการศึกษา 

ภาระงาน 
สอนที่มี 
อยู่แล้ว 

ภาระงานที่ 
จะมีใน 

หลักสูตรน้ี 
1. นางสาวดวงกมล  
   ฐิตเิวส  
3-1006-01537-93-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ ดร. - D.Ed. (Teaching English  
for Speakers of Other Languages) 
The University of Melbourne, 
Australia, 2009 
- M.S.in Ed. (Human 
Development) Southern Illinois 
University, Carbondale, U.S.A., 
1997 
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 พ.ศ.2535 
 
 
 
 
 
 

งานวิจัย 
-  ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือตามแนวการสอนภาษา 
เพื่อการสื่อสารในการสอนกฎไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาครู 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (The Effects of Cooperative Groups 
as Communicative Language Teaching Techniques for Teaching 
Grammar to English Teacher Candidates in a Rajabhat University) 
ใน ก าร ป ร ะ ชุ ม  2 nd International Conference on Education and 
Management Technology-ICEMT 2012 ประเทศเกาหลีใต้)  
- ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการ
เขียนโดยใช้โครงงาน  (The Use of Project to Enhance Writing Skill)  
ในการประชุม WASET 2013, Zurich, Switzerland, January, 2013   
-  The Use of Project to Enhance Learning Domains Stated by 
National Qualifications Framework: TQF  ในการน าเสนอผลงานวิจัย
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   International Conference on 
Educational and Instructional Technology on January, 2 0 -2 1 , 
2014 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ออนไลน์ 

12 12 



ช่ือ-นามสกุล 
เลขที่บัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี 
ที่จบการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ ภาคการศึกษา 

ภาระงาน 
สอนที่มี 
อยู่แล้ว 

ภาระงานที่ 
จะมีใน 

หลักสูตรน้ี 
 
 
 
 
นางสาวดวงกมล  
 ฐิติเวส  (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
งานวิจัย 
- The Academic Achievement of Writing via Project-Based 
Learning ใน ก ารป ร ะ ชุ ม วิ ช าก าร ร ะ ดั บ น าน าช าติ  International 
Conference on Management, Business and Social Sciences on 
September, ระหว่างวันที่ 18-19, 2014 ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี และ
ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารออนไลน์   
- การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในการท างานของแรงงานไทยในกลุ่ม
อุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ  “The Development of Thai Workforce’s English Speaking 
Using English for Specific Purpose” The Development of Thai 
workforce’s English Speaking Skill in Electronics Industry 
According to the Teaching of English for Specific Purposes.  ใ น
การประชุมวิชาการระดับชาติ  ระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2558 
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ ประเทศไทย  ได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัยงบรายได้
มหาวิทยาลัยปี 2558  
- The Participatory Planning for Strategic Management of Thai 
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ที่จบการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 
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นางสาวดวงกมล  
 ฐิติเวส  (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taxi Cooperative Companies in Bangkok Metropolitan Areas ใ น
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Actual Economy: Local Solutions 
for Gobal Challengers จัดโดย National Academy of Management, 
Ukraine ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  ระหว่างวันที่  7 -13 
ธันวาคม 2558 ณ กรุงปราก  สาธารณรัฐเช็ก  และเป็นผู้ด าเนินการน าเสนอ
ใ น  session 1 . 3 :  Actual issues on business education and 
entrepreneurial skills development. 
งานวิจัย 
- ผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมการพูดภาษาอังกฤษด้วยการวิเคราะห์ความ
ต้องการทางภาษาเพื่อการประกอบอาชีพส าหรับผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ 
( แ ท็ ก ซ่ี )  ( The Use of Training Curriculum for Enhancing Taxi 
Drivers’ English Speaking Skill via the Language Need Analysis)  
ในวรสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 41 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558) 
 
ทุนสนับสนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน (ว.ช.)  :  หัวหน้าโครงการ 
- การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพของผู้ขับรถ
โด ยสารส าธารณ ะ  (แท็ ก ซ่ี )  (The Development of Taxi Drivers’ 
English Speaking Skill)  เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
จาก ว.ช. ปีงบประมาณ 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี                          
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ทุนสนับสนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน (ว.ช.)  :  ผู้ร่วมโครงการ 
- การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพูดภาษาอังกฤษด้วยการวิเคราะห์ความ
ต้องการทางภาษาเพื่อการประกอบอาชีพส าหรับผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ 
(แท็ กซ่ี ) (The Development of Training Curriculum for Enhancing 
Taxi Drivers’ English Speaking Skill via the Language Need 
Analysis)  ภายใต้แผนการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อการประกอบอาชีพของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ (แท็กซ่ี )” (The 
Development of Taxi Drivers’ English Speaking Skill)   เป็นผู้วิจัยร่วม
ได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัยงบประมาณแผ่นดินปี 2558 (ผ่าน วช.) 
 
งานวิจัย 
การพัฒนาสื่อการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับผู้ขับรถของ 
สหกรณ์รถยนต์โดยสารสาธารณะแท็กซ่ีแบบมีส่วนร่วม (The 
Participatory Development of a Multimedia to Enhance 
Communciative English Use for Publicly Hired Vehicle Operators 
(Taxi Drivers)  ภายใต้แผนโครงการวิจัย “การพัฒนาต้นแบบการด าเนิน
ธุรกิจสหกรณ์รถโดยสารสาธารณะแท็กซ่ีแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน   (The 
Sustainable Cooperation to Develop the Standardized  Practices 
of Publicly Hired Vehicle Operators (Taxi Drivers) to Enhance the 
Quality and Public Image)” เป็นผู้วิจัยร่วมได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัย
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งบประมาณแผ่นดินปี 2559 (ผ่าน วช.) 

2. นางธีราภรณ์  
   พลายเล็ก 
3-6799-00129-36-8 
 
 
 
 

   อาจารย์ - กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2543 
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) สถาบัน
ราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ.2540 

งานวิจัย 
 

-   ปัจจัยที่ มีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 
(Factors Affecting English Speaking Abilities of Second Year 
English Major Students in the Faculty of Education, Rajabhat 
Universities in Bangkok) ในการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
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นางธีราภรณ์  
พลายเล็ก (ต่อ) 
 
 

ระดับนานาชาติ  (IJASS : International Journal of Arts and Sciences) 
ระหว่างวันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2557  ณ เมืองไฟร์บรัวก์ ประเทศเยอรมนี 
 

-  การศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
อาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา (A study of 
Instructor and University Personnel’s Problems and Needs for 
English Language Skill Improvement in Suansunandha Rajabhat 
University) ในการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ระหว่างวันที่  30 - 31 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม                
จ.นครปฐม 
 

-  ทั ศนคติต่ อ วิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์  : กรณีศึ กษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
(Attitude towards Teaching Profession of the University Students 
in the Faculty of Education : Case Study Suansunandha Rajabhat 
University and Suan Dusit Rajabhat University) ใ น ก า ร น า เส น อ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ  ระหว่างวันที่  3 - 4 กันยายน 
2558  ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 
งานวิจัย 
-  การศึกษาลักษณะการเรียนรู้และกลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา
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นางธีราภรณ์  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (A study of 
English Learning Styles and English Learning Strategies of Second 
Year Students, Rajabhat Universities in Bangkok) ใน ก าร ป ร ะ ชุ ม
วิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 “ยกระดับ
งานวิจัย เพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก” ระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 
2559  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ 
 
-  เจตคติและความพึงพอใจที่ มีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับอาจารย์              
ชาวต่างประเทศของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
ก รุ ง เท พ ม ห า น ค ร  (The Attitudes and Levels of Satisfaction of 
Students Learning English with Foreign Teachers in Bangkok 
Rajabhat University Demonstration Schools) ใ น ก า ร น า เ ส น อ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  (BESSH : Business, 
Economics, Social Science & Humanities)  ร ะ ห ว่ า ง วัน ที่  25 - 29 
พฤษภาคม 2559 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  
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งานวิจัย 
-  การพัฒนาการออกเสียงพยัญชนะท้ายค าในภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (The 
Development of Pronunciation Skill in English Final Consonant 
Sounds of Prathomsuksa 6 students at Demonstration Schools, 

Suan Sunandha Rajabhat University) ในการน าเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  (ICSSE : International Conference on 
Social Science and Economics) ระหว่างวันที่ 3 - 8 กันยายน 2559  
ณ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย 
 
-  เจตคติที่ มีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนสาธิต

มห า วิท ย าลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั นท า  (The attitude towards English 
Learning of Primary Students at Demonstration Schools, Suan 

Sunandha Rajabhat University) ในการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ   ( IJASS : International Journal of Arts and 
Sciences) ระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2559 ณ เมืองปราก ประเทศ            
สาธารณเช็ก 
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-  การใช้ค าไทยปนอังกฤษในหนังสือนิตยสาร  (Code mixing in Thai 

youth magazine) ในการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ 
กรุงเทพฯ 



10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 คณะครุศาสตร์ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กรุงเทพมหานคร และสถานศึกษาที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่ผ่านการรับรองของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือแนวทางพัฒนาประเทศ 
 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 
2559) อยู่ในช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงทีส่ าคัญ โดยเฉพาะการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนในปี 2558 ประเทศไทย                 
ต้องมีการเตรียมความพรอ้มในหลายด้าน เช่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทัง้ทางด้านการศึกษา ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ ทักษะฝีมอืแรงงาน รวมถึงการพฒันากลไก เปน็ต้น (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาติ, 2554 : 6) ด้วยเหตุน้ีสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบุคลากรวิชาชีพครูจ าเป็นต้องพัฒนาเชิงรุก 
ด้วยการผลิตบุคลากรให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีบุคลิกภาพเหมาะสมกบัการเป็นครู เพื่อใหส้ามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพโดยเฉพาะในเรื่องการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ มีวิจารณญาณ และความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจน
สามารถปรบัตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน สังคม และประเทศ 
      11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษค านึงถึงภาวะปัจจุบันที่อิทธิ พลของ
โลกาภิวัฒน์ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงได้พัฒนาหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลที่น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้เพื่อสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสังคม 
วัฒนธรรมตามสถานการณ์ได้ในทุกทักษะของภาษาอังกฤษ รวมทั้งสร้างเสริมความมีคุณธรรมจริยธรรม 
เพื่อให้สามารถช้ีน าและเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมไปสู่ทิศทางที่สังคมพึงประสงค์  ตลอดจนมี
รับผิดชอบตนเองและส่วนรวม เพื่อน าไปสู่สังคมที่สันติสุข โดยก าหนดเป็นรายวิชาไว้ในหลักสูตร 

 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
      12.1    การพัฒนาหลักสูตร 

  สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมที่รวดเร็วในปัจจุบนั ท าให้จ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
ผลิตครูอังกฤษที่มีศักยภาพด้านการใช้อังกฤษทุกทักษะ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในการ
แสวงหาความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีความเป็นผู้น า มีคุณธรรม
จริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี รวมทั้งตระหนักถึงความส าคัญในวิชาชีพครู 
 12.2    ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีพันธกิจหลักประการหนึ่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 1 (5) คือ เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง  รวมทั้งมีกรอบการพัฒนาที่



สอดคล้องกับภาพอนาคตตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ซึ่งก าหนด
พันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมสอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน 
 
 
 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
      13.1   รายวิชาท่ีต้องเรียนจากคณะ / ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

 1)  รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนจากหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 2)  รายวิชาเอกเรียนกับอาจารย์คณะครุศาสตร์และอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สาขาวิชาอังกฤษและอาจารย์พิเศษ ส่วนวิชาเอกที่เกี่ยวข้องกับการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการ
วิจัยทางการสอนอังกฤษเรียนกับอาจารย์คณะครุศาสตร์ 

 13.2   รายวิชาท่ีเปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ / ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  นักศึกษาในสาขาวิชาอื่นๆ /คณะอื่น ๆ สามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรได้ตามความสนใจ   
และสามารถเทียบเนื้อหารายวิชาในบางรายวิชาที่เปดิสอนในหลักสูตรอื่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนของคณะนั้น ๆ  

 13.3   การบริหารจัดการ 
              1)   บริหารจัดการหลักสูตรในรูปแบบคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ประกอบด้วยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  มีหน้าที่ส าคัญในการบริหารจัดการหลักสูตร  วางแผน
ด าเนินงาน  และท าแผนการเรียนการสอน  ก าหนดเกรฑ์สอบวัดผล  และการประกันคุณภาพการศึกษา และ
การด าเนินการด้านอื่น ๆ  
              2)   คณะครุศาสตร์มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครู รายวิชาการ
สอนอังกฤษ และรายวิชาเอก รวมทั้งการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นครูวิชาชีพ 
              3)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกับคณะครุศาสตร์ในการจัด  
การเรียนการสอนรายวิชาเอกอังกฤษ 
              4)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรโดยคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน
และภายนอก เพื่อปรับปรุงการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
              5)  คณะกรรมการนิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา มีหน้าที่นิเทศการจัดการ
เรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูคุรุสภา 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 
 รอบรู้ สื่อสาร เช่ียวชาญการสอนภาษาอังกฤษ 
1.2 ความส าคัญ  

ปีพุทธศักราช 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลอย่างสมบูรณ์ สิ่งที่จะต้องประสบ
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ ภาวะการแข่งขัน การท างานร่วมกับผู้อื่น การเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
ตลอดจนการแสวงหาพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง สิ่งเหลา่น้ีก าลงัจะเกิดข้ึนอย่างฉับพลัน หลังจากประเทศไทย
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่า ปัญหาของนักเรียนไทย คือ ขาด
ความเข้มแข็งในด้านความรู้และทักษะพื้นฐานในการท างานด้านการใช้ภาษาและการคิดข้ันสูง (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,  2548: 48) 

ความต่อเนื่องของแนวทางในการพัฒนาประเทศชาติมีความสอดคล้องกันอย่างเห็นได้ชัด ตั้งแต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10-11 ให้ความส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่ยุค
โลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  (พ.ศ. 
2555 - 2559) อยู่ในช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ เพราะก าลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ดังนั้น 
ประเทศไทยจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน เช่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งทางด้าน
การศึกษา ทักษะด้านภาษา ทักษะฝีมือแรงงาน รวมถึงการพัฒนากลไกต่างๆ เป็นต้น (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554:6) ซึ่งจุดเน้นของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคนี้จ าเปน็อย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนามนุษย์โดยตรง ดังที่ แผนการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 - 2559)  มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคน โดยใช้คนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งมีนโยบายมุ่งเน้น คือ จะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ในทุกระดับ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันดีงามและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 



ตลอดจนความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมนอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2555: 4-5) 

 ด้วยเหตุนี้ จึงควรผลิตครูผู้สอนอังกฤษที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีจิตวิญญาณความ
เป็นครู ตระหนักถึงความส าคัญของอังกฤษ รวมทั้งผลิตครูที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของผู้อื่นมีทัศนคติและด ารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุข 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 หลักสูตรก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ดังนี้  
1. คุณธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีความรับผิดชอบสูงต่อ

วิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
2. มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการท างานร่วมกันกับ

ผู้เรียนและผู้ร่วมงานทุกกลุ่ม 
3. มีความรอบรู้และมีความสามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี และระเบียบวิธีการ

ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่ 
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา และข้อโต้แย้งโดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าใน

การแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ 
5. มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการ 

วิชาชีพ และสังคมอย่างมีเหตุผลที่สมเหตุสมผล โดยบูรณาการศาสตร์แบบสหวิทยาการและพหุวิทยาการเพื่อ
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

6. มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตร์ทั้งหลายและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
สมรรถนะของตนอยู่เสมอ 

7. มีทักษะการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษและพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการจัด
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยได้อย่างเหมาะสม 

8. สามารถถ่ายทอด บูรณาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสตร์ด้านภาษาอังกฤษเพื่อสร้างสรรค์
สังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. พัฒนาหลักสูตรองักฤษ
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ

1. ติดตามการปรบัปรุงหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

1.  รายงานการประเมินหลักสูตร 
 



แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)  

2. ประชุม/สัมมนาผู้รบัผิดชอบ
หลกัสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2.  เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 

3. ติดตามความก้าวหน้าของ 
องค์ความรู้ในวิชาชีพ 

3.   ผลสรปุและผลการประเมิน   
การประชุม/สัมมนา 

2. พัฒนากระบวนการ
จัดการเรยีนรู ้

1. เพิม่พูนทกัษะการจดัการเรยีนรู้
ให้แกอ่าจารย ์

1. จ านวนโครงการเสริมสร้างทักษะ
ให้แกอ่าจารย ์

2. แลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ะหว่างอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ  

2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกจิกรรม 
การพัฒนาทกัษะการจดัการ
เรยีนรู ้

3. ประเมินประสิทธิภาพการจัดการ
เรยีนรู ้

3. ผลการประเมินประสทิธิภาพการ
เรยีนรู ้

4. ความพงึพอใจของผูเ้รยีนต่อ 
การจัดการเรียนรู้ของอาจารย ์

3. ส่งเสรมิการเรียนรู้ทีเ่น้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้แก่
อาจารย ์

1. บันทกึการเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ทีเ่น้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. ก าหนดกจิกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการประเมินผลทีเ่น้น
พัฒนาการของผู้เรียนในแผนการ
จัดท ารายละเอียดของรายวิชา 

2. ผลการประเมินประสทิธิภาพ การ
จัดการเรยีนรู้ทีเ่น้นผูเ้รียนเปน็
ส าคัญ 
 

3. ประเมินประสิทธิภาพการจัดการ
เรยีนรูท้ี่เนน้ผูเ้รยีนเป็นส าคัญ 
 

3. ความพงึพอใจของผูเ้รยีนต่อ การ
จัดการเรยีนรู้ทีเ่น้นผูเ้รียนเปน็
ส าคัญ 

4. พัฒนาการศึกษาทีส่นับสนนุ  
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

4. คุณภาพของสารสนเทศที่
สอดคล้องกบัความต้องการด้าน
การเรียนรู้ของผูเ้รียน 

4. ปรบัปรงุวิธีการวัดและ
การประเมินผล 

1. พัฒนาทักษะเกี่ยวกบัวิธีการวัด
และประเมนิผลให้แกอ่าจารย ์

1. จ านวนโครงการพฒันาทกัษะ 
ให้แกอ่าจารย ์

2. ก าหนดเกณฑ์ในการวัดและ 2. เกณฑ์การวัดและประเมนิผล 



แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ประเมินผลแตล่ะรายวิชา 
 
 

3. จ านวนรายวิชาที่ใช้วิธีการวัด
และประเมนิผลตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

5. ส่งเสรมิการจัดการเรียนรู้
เพื่อใหบ้รรลมุาตรฐาน 
ผลการเรยีนรู้ ทุกด้าน 

1. พัฒนาทักษะใหแ้ก่อาจารย์ในด้าน
การจัดการเรียนรู้ และ 
การประเมินผลการเรียนรู ้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
ด้านความรู้ และทกัษะทางปญัญา  
ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผดิชอบ   
ด้านทักษะในการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสือ่สาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ  

1. จ านวนโครงการพฒันาทกัษะ
ให้แกอ่าจารย ์

2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกจิกรรม
การพัฒนาทกัษะการจดัการ
เรยีนรู้ตามมาตรฐานผลการ
เรยีนรู ้

3. ผลการประเมินประสทิธิภาพการ
จัดการเรยีนรู้ ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้แตล่ะด้าน 

2. ติดตามประเมินทักษะของอาจารย์
ในการจั ดการเรียนรู้ และการ
ป ระ เมิ น ผ ล ก าร เรี ยน รู้ ข อ ง
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

4. ความพงึพอใจของผูเ้รยีนต่อการ
จัดการเรยีนรู้ของอาจารย ์

5. ผลการประเมินนกัศึกษาในแต่
ละมาตรฐานผลการเรยีนรู ้



หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศกึษา  การด าเนนิการ และโครงสร้างหลกัสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
     1.1   ระบบ  
             ระบบทวิภาค 
     1.2   การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนสามารถด าเนินการได้ตามความจ าเป็นของนักศึกษาหรอืการพจิารณา
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตให้มสี่วนเทียบเคียงกันได้กับ
ภาคการศึกษาในระบบทวิภาค 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
    2.1 วันเวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน 

     ภาคเรียนที่  1  เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
     ภาคเรียนที่  2  เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

    2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
          ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า  และมีคุณสมบัติตามข้อบงัคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ.2558 (ภาคผนวก ค) หมวด 1 ข้อ 6 และ 7 รวมทั้งคุณสมบัติตามข้อก าหนดประกาศอื่นใด/ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา้ 
     พื้นฐานความรู้ของผู้เรียนที่แตกต่างกัน 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  

          นักศึกษาที่มีผลการเรียนอังกฤษค่อนข้างต่ าให้เข้ารับการอบรมในโครงการปรับพื้นฐานวิชาอังกฤษ    
ที่สาขาวิชาอังกฤษจัดให้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

     2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

    2.6 งบประมาณตามแผน 
         2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย:บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

  ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน 1,680,000 3,360,000 5,040,000 6,720,000 8,400,000 

ค่าแรกเข้า 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 4,410,000 4,617,500 4,834,800 5,062,600 5,291,200 

รวม 6,690,000 8,577,500 10,474,800 12,382,600 14,291,200 

          2.6.2 งบประมาณรายจา่ย (หน่วย:บาท) 

หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ก. งบด าเนินการ 

 1.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 3,950,000 4147500 4354800 4572600 4801200 
 2.ค่าตอบแทน 150,000 160000 170,000 180,000 180,000 
 3.ค่าใช้สอย 160,000 170,000 180,000 190,000 190,000 

4.ค่าวัสด ุ 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

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

รวม 60 120 180 240 300 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 60 



หมวด เงิน ปีงบประมาณ 

5.ค่าสาธารณูปโภค 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

ข. งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ 300,000 300000 300000 300000 300000 

รวมรายจ่าย 4,740,000 4967500 5204800 5452600 5691200 

จ านวนนักศึกษา 60 120 180 240 300 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 20519 21504 22532 23604 24637 

           หมายเหตุ: ค่าเทอมนักศึกษาปี 1 เทอม 1 = 27,050 บาท (มีค่าแรกเข้าประมาณ 10,000 บาท) 
เทอมต่อไป เทอมละ 14,000 บาท 



     2.7  ระบบการศึกษา 
 ระบบ การ ศึกษ าเป็ นแบบ ช้ัน เรี ยน  แล ะ เป็ น ไป ตาม ข้อบั ง คั บม ห า วิท ย าลั ยร าชภั ฏ 
สวนสุนันทา  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  หมวด 2 ข้อ 13   
     2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย 

นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนีส้ามารถเทียบโอน
หน่วยกิตได้ โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 หมวด 7 

 
 

3   หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                  ไม่น้อยกว่า 165     หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 1)   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30   หน่วยกิต   
       1.1  กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า  12   หน่วยกิต 

        1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า    9   หน่วยกิต 
        1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า    9   หน่วยกิต 
 2)  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า     129 หน่วยกิต 

  2.1 วิชาชีพครู  ไม่น้อยกว่า   50   หน่วยกิต 
      2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ  ไม่น้อยกว่า   33   หน่วยกิต 
     2.1.2 วิชาชีพครูเลือก  ไม่น้อยกว่า    3   หน่วยกิต 
      2.1.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ไม่น้อยกว่า   14  หน่วยกิต   

  2.2  วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า 79   หน่วยกิต   
      2.2.1 วิชาภาษาอังกฤษ  ไม่น้อยกว่า   69  หน่วยกิต   
      2.2.2 วิชาการสอนภาษาอังกฤษ  ไม่น้อยกว่า     6   หน่วยกิต   
    2.2.3 วิชาเลือก        ไม่น้อยกว่า    4 หน่วยกิต 

 3)  หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
 

3.1.3 รหัสวิชาและรายวิชา 
  รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษร 3 ตัวและตัวเลข 4 หลัก ดังนี้  

1) ตัวอักษร 3 ตัว    มีความหมายดังนี้ 
GEH  หมายถึง   วิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
GEL   หมายถึง   วิชาภาษา 
GES  หมายถึง    วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี



EDP  หมายถึง   วิชาชีพครู 
ENP หมายถึง   วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
 
 
 

  2) ตัวเลข 4 หลัก มีความหมาย ดังนี ้
 ตัวเลขหลักพัน หมายถึง ช้ันปีของนักศึกษาที่ควรเรียน 

1 หมายถึง ช้ันปีที่ 1    
2 หมายถึง ช้ันปีที่ 2 
3 หมายถึง ช้ันปีที่ 3   
4 หมายถึง ช้ันปีที่ 4 
5    หมายถึง ช้ันปีที่ 5 

 ตัวเลขหลักรอ้ย หมายถึง หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 
  0  หมายถึง  วิชาศึกษาทั่วไป 

1 หมายถึง  วิชาชีพครูบังคับ 
2 หมายถึง  วิชาชีพครูเลือก 
3 หมายถึง  วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
4 หมายถึง  วิชาเอกอังกฤษ 
5 หมายถึง  วิชาการสอนองักฤษ 

ตัวเลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง ล าดับวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         3.1.4 รายวิชาในหลักสูตร 



                  1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                      เรียนไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
                      1.1 กลุ่มวิชาภาษา                                         เรียนไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
                          ก. บังคับเรียน 3 รายวิชา  9 หน่วยกิต 
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
GEL1101  การใช้ภาษาไทย  

Thai Usage 
3(3-0-6) 

GEL1102  
  

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสบืค้น  
English for Communication and Information Retrieval 

3(3-0-6) 

GEL1103  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทกัษะการเรียน  
English for Communication and Study Skills 

3(3-0-6) 

 
                         ข. เลือกเรียน 1 รายวิชา  3 หน่วยกิต 
GEL2201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes 
3(3-0-6) 

GEL2202 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
English for Academic Purposes 

3(3-0-6) 

GEL2203 ภาษากลุ่มประชาคมอาเซียน 
ASEAN Languages 

3(3-0-6) 

GEL2204 ภาษาไทยเพื่อการประกอบวิชาชีพ 
Thai for Careers  
 

3(3-0-6) 

                     1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
                        ก. บังคับเรียน 2 รายวิชา  6 หน่วยกิต 
GEH1101 สุนทรียภาพกับชีวิต   

Aesthetic Appreciation 
3(3-0-6) 

GEH1102 สังคมไทยในบรบิทโลก   
Thai Society in Global Context 
 

3(3-0-6) 

                        ข. เลือกเรียน 1 รายวิชา  3 หน่วยกิต 

GEH2201 การพัฒนาตน 
Self Development 

3(3-0-6) 

GEH2202 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 



Truth of Life 

GEH2203 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 
Life in Multicultural Society 

3(3-0-6) 

GEH2204 ความเป็นพลเมอืง 
Civil Education 

3(3-0-6) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
GEH2205 ทักษะชีวิตเพื่อความเป็นมนุษย์ทีส่มบรูณ์ 3(3-0-6) 

Life Skills for the Absolute Human  

 
         1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์       เรียนไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต 

                        ก. บังคับเรียน  2 รายวิชา   6 หน่วยกิต 
GES1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 

Information Technology for Communication and Learning 
3(3-0-6) 

GES1102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัคุณภาพชีวิต 
Science and Technology for Quality of Life 

3(3-0-6) 

                       ข. เลือกเรียน  1 รายวิชา   3  หน่วยกิต 
GES2201 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัสิง่แวดล้อม      

Science and Technology for Environment 
3(3-0-6) 

GES2202  การคิดและการตัดสินใจ   
Thinking and Decision Making 

3(3-0-6) 

GES2203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ 
Information Literacy 

3(3-0-6) 

GES2204 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต   
Mathematics for Life 

3(3-0-6) 

GES2205 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต 
Recreation for Quality of Life 

3(3-0-6) 

GES2206 ชีวิตและสุขภาพ 
Life and Health 

3(3-0-6) 

          
               2. หมวดวิชาเฉพาะ                                     129   หน่วยกิต  
 

                  2.1 วิชาชีพครูเรียนไม่น้อยกว่า                      50    หน่วยกิต 



                       ก. วิชาชีพครูบังคับ  เรียนไม่น้อยกว่า         33    หน่วยกิต 

EDP1101 ปรัชญาการศึกษา    
Philosophy of Education 

  3(2-2-5) 

EDP1102 ภาษาและวัฒนธรรม   
Languages and Cultures 

  3(2-2-5) 

EDP1103 จิตวิทยาส าหรบัครู    
Psychology for Teachers 
 
 
 

3(2-2-5) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

EDP2101 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครู   
Morals and Ethics for Professional Teachers 

3(2-2-5) 

EDP2102 การพัฒนาหลักสูตร    
Curriculum Development 

3(2-2-5) 

EDP2103 การประกันคุณภาพการศึกษา 
Quality Assurance in Education 

3(2-2-5) 

EDP3101 การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน   
Learning Management and Classroom Management 

3(2-2-5) 

EDP3102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
Innovation and Information Technology in Education 

3(2-2-5) 

EDP3103 การวัดและประเมินผลการศึกษา   
Educational Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) 

EDP4101 การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู้    
Research for Learning Development 

3(2-2-5) 

EDP4102 ความเป็นครูวิชาชีพ   
Being Professional Teachers 

3(2-2-5) 
 
 

 
                     ข. วิชาชีพครูเลือก  เรียนไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต   
EDP4201 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

Scouts, Junior Red Cross, and Learning Development 
3(2-2-5) 



Activities 

EDP4202 ความคิดสร้างสรรค์ส าหรบัคร ู
Creativity for Teachers 

3(2-2-5) 

EDP4203 จิตวิทยาบุคลกิภาพและการปรับตัว 
Psychology of Personality and Adjustment 

3(2-2-5) 

EDP4204 จิตวิทยาการปรบัพฤติกรรม  
Psychology of Behavior Modification 

3(2-2-5) 

EDP4205 จิตวิทยาเด็ก  
Child Psychology 

3(2-2-5) 

EDP4206 จิตวิทยาวัยรุ่น 
Adolescent Psychology 

3(2-2-5) 

EDP4207 จิตวิทยาสร้างสรรค์การเรียนรู ้  
Creative Psychology of Learning 

3(2-2-5) 

EDP4208 การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา  
Guidance and Counseling 

3(2-2-5) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
 

EDP4209 การพัฒนาทักษะการคิดระดบัสงู 
Developing Higher- Order Thinking Skills 

3(2-2-5) 

EDP4210 สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา 
Introduction to Statistics in Education 

3(2-2-5) 

EDP4211 
 
EDP4212 
 
EDP4213 
 
EDP4214 
 
 

การสอนเพศศึกษา  
Teaching of Sex Education 
การออกแบบกราฟิกเพื่อการศึกษา 
Graphic Design for Education 
การออกแบบสารเพื่อการศึกษา 
Message Design for Education 
สื่อคอมพิวเตอรเ์พื่อการศึกษา 
Computer for Instruction 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 
 

   
ค. วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    เรียนไม่น้อยกว่า   14  หน่วยกิต 



  2.2 วิชาเอก            ไม่น้อยกว่า  79 หน่วยกิต 
2.2.1 วิชาภาษาอังกฤษ เรียนไม่น้อยกว่า  69 หน่วยกิต 

ENP1401  
 
ENP1402
  
ENP1403
        
ENP1404 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางสังคม      
English for Social Communication 
เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ  
English Reading Techniques 
ภาษาศาสตร์เบื้องต้นส าหรบัครูภาษาอังกฤษ 
Introduction to Linguistics for English Teachers 
วรรณกรรมเบื้องต้น 
Introduction to Literature 

  3(2-2-5)  
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 

   
 
 
 

รหัสวิชา 
ENP1405 
 
ENP1406 
 
ENP1407 
 
ENP2408 
  
ENP2409 
 

ชื่อวิชา 
การเขียนอนเุฉท 
Paragraph Writing 
เสียงและระบบเสียงส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
Phonetics and Phonology for English Teachers 
เรื่องสั้น 
Short Stories 
การอ่านเชิงวิเคราะห์  
Critical reading 
ระบบค าและระบบประโยคส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
Morphology and Syntax for English Teachers 

น(บ-ป-อ) 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 

 

EDP4301 การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 
Practicum 1 

1(0-60-0) 

EDP4302 การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 
Practicum 2 

1(0-60-0) 

EDP5301 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1      
Internship 1 

6(0-360-0)   

EDP5302 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 2 
Internship 2 
 

6(0-360-0)   
 



ENP2410 
 
ENP2411 
 
ENP2412 
 
ENP3413 
 
ENP3414 
 
ENP3415 
 
ENP3416 
 
ENP3417
  
ENP3418 
 
ENP3419 
 
ENP4420 
 
ENP4421 
 
ENP4422 
 
 
รหัสวิชา 
ENP4423  
 
ENP4424 
 
ENP4505 

วรรณกรรมอเมริกัน  
American Literature 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม         
English for Intercultural Communication 
วรรณกรรมองักฤษ      
 English Literature 
การแปลพื้นฐาน       
Basic Translation 
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งและจูงใจ  
Argumantative and Pursuasive English 
การเขียนเรียงความ 
Essay Writing  
การประเมินการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามสภาพจริง 
Authentic Assessment in English Learning 
การสอนโดยใช้โครงงานภาษาอังกฤษ 
Project-based English Teaching 
การสร้างแบบทดสอบภาษาอังกฤษ 
English Language Test Construction  
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
Academic Paragraph Writing 
การอ่านงานวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ  
Reading Research Works on English Teaching 
การสอนภาษาอังกฤษโดยผ่านการแสดง 
Teaching English through Drama 
เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษส าหรบัคร ู
English Teaching Techniques for Teachers 
 
                                   ชื่อวิชา                          
ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนองานวิชาการ  
English for Academic Presentation 
การสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 
Integrated English Teaching 
การนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ   

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

       3(2-2-5) 
 
       3(2-2-5) 
 

       3(2 -2-
5) 

 
 

น(บ-ป-อ) 

3(2 -2- 5) 
 

    3(2 -2- 5) 
 



English Language Instructional Supervision      3(2 -2- 5) 
 
 

 
 2.2.2 วิชาการสอนภาษาอังกฤษ  เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ENP4501 
 
ENP4502 
 
ENP4503 
 
ENP4504 
 
 

การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
Teaching English as a Foreign Language 
การออกแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
English Language Learning Design 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ 
Extra Curricular Activities for English Subject 
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 
English for Specific Purposes 
 
 

          3(2 -2-
5) 

 
         3(2 -2- 5) 

 
         3(2-2-5) 

 
         3(2 -2- 5) 

 

 2.2.3 วิชาเลือก  เรียนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
ENP3201 
 
ENP3202 
 
 
 
ENP3203 
 
 
ENP3204 
 
 
 
ENP4201 
 
 
 

การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
Measurement and Evaluation of Foreign Language Learning 
จิตวิทยาครูส าหรบัการจัดการเรียนรูก้ลุม่สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
Psychology for Teachers and Learning Management of 
Foreign Language Learning 
การออกแบบและพฒันาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
Curriculum Design and Development of Foreign Language 
Learning 
การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุม่สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
Educational Media Design and Production for Teaching and 
Learning Foreign Languages 
การวิจัยการสอนภาษาอังกฤษในช้ันเรียน 
Classroom Research in Teaching English 

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



         2(1 -2-
3) 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
         ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะครุศาสตร์ หรือรายวิชาที่เปิดสอนในคณะอื่นๆ 
ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา 

 
 3.1 แผนการศึกษา 

ชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 
 

รหัสวิชา                                   ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
GEL1101 การใช้ภาษาไทย 

Thai Usage 
3(3-0-6) 

GES1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 
Information Technology for Communication and   Learning 

3(3-0-6) 

EDP1103 จิตวิทยาส าหรบัครู        
Psychology for Teachers   

3(2-2-5) 

ENP1401  
 
ENP1402
  
ENP1403
        
ENP1404 
   
 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางสังคม      
English for Social Communication 
เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ  
English Reading Technique 
ภาษาศาสตร์เบื้องต้นส าหรบัครูภาษาอังกฤษ 
Introduction to Linguistics for Teaching English 
วรรณกรรมเบื้องต้น 
Introduction to Literature 

รวม 21 หน่วยกิต 

3(2-2-5)  
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
 

รหัสวิชา                                   ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
GEL1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น 

English for Communication and Information Retrieval 
3(3-0-6) 

GES1102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต 
Science and Technology for Quality of Life 

3(3-0-6) 

EDP1101 ปรัชญาการศึกษา 
Philosophy of Education 

3(2-2-5)  
 

EDP1102 ภาษาและวัฒนธรรม 
Languages and Cultures   

3(2-2-5)  
 

ENP1405  
 
ENP1406  
 
ENP1407
  

การเขียนอนเุฉท  
Paragraph  Writing  
เสียงและระบบเสียงส าหรับครูภาษาอังกฤษ  
Phonetics and Phonology for English Teachers 
เรื่องสั้น  
Short Stories  

3(2-2-5)  
 

3(2-2-5)  
 

3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 
 
  รหัสวิชา 
GEH1101 

                                      ชื่อวิชา 
สุนทรียภาพกับชีวิต 
Aesthetic Appreciation 

น(บ-ป-อ) 
3(3-0-6) 

GEL1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน 
English for Communication and Study Skills 

3(3-0-6) 



EDP2102 การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development 

3(2-2-5) 

EDP2103 การประกันคุณภาพการศึกษา 
Quality Assurance in Education 

3(2-2-5) 

ENP2408 
  
ENP2409
  
ENP2410 

การอ่านเชิงวิเคราะห์  
Critical Reading 
ระบบค าและระบบประโยคส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
Morphology and Syntax for English Teachers  
วรรณกรรมอเมริกัน  
American Literature 

  3(2-2-5)  
 
  3(2-2-5)  
 
  3(2-2-5) 

     รวม 21 หน่วยกิต               
  

ชั้นปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(บ-ป-อ) 
GEH1102 สังคมไทยในบริบทโลก 

Thai Society in Global Context 
3(3-0-6) 

GES2205 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต 
Recreation for Quality of Life 

3(3-0-6) 

  EDP2101     คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครู               3(2-2-5) 
         Morals and Ethics for Professional Teachers 
  ENP2411    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม          3(2-2-5) 
         English for Intercultural Communication 
  ENP2412    วรรณกรรมอังกฤษ              3(2-2-5) 
         English Literature                
  ENP2413    การแปลพื้นฐาน                    3(2-2-5) 
         Basic Translation 
  XXXXX      (วิชาเลือกเสรี 1)                    3(X-X-X) 

                          รวม 21 หน่วยกิต              
 

 

ชั้นปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 



GEH2201 การพัฒนาตน 
Self Development 

3(3-0-6) 

GEL2203 ภาษากลุ่มประชาคมอาเซียน 
ASEAN Language     

3(3-0-6) 

EDP3102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
Innovation and Information Technology in Education  

3(2-2-5) 

ENP3201 การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
Measurement and Evaluation of Foreign Language Learning  

2(1 -2- 3) 

ENP3413      ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งและจูงใจ          
Argumantative and Pursuasive English                                                       

 3(2-2-5) 
 

ENP3419 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ           
Academic English Writing 

 3(2-2-5) 

    รวม 17 หน่วยกิต             
 
 
 
 

ชั้นปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(บ-ป-อ) 
EDP3101 การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน  

Learning management and classroom management  
3(2-2-5) 

EDP3103 การวัดและประเมินผลการศึกษา  
Educational Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) 

ENP3204 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุม่สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
Educational Media Design and Production for Teaching and 
Learning Foreign Languages 

2(1-2-3) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(บ-ป-อ) 
ENP3417 การสอนโดยใช้โครงงานภาษาอังกฤษ 

Project-Based English Teaching 
3(2-2-5) 

ENP3418 การสร้างแบบทดสอบภาษาอังกฤษ  
English Language Test Construction 

3(2-2-5) 



         รวม 17 หน่วยกิต              
 

ชั้นปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 

 

EDP4102 
 

ความเป็นครูวิชาชีพ 
Being Professional Teachers 

3(2-2-5) 
 

EDP4301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 
Practicum 1 

1(0-60-0) 

ENP4201 การวิจัยการสอนภาษาอังกฤษในช้ันเรียน    

Classroom Research in Teaching English 
2(1-2-3) 
 

ENP4504
    
ENP4422 

 

ENP4501  
 
xxxx 

การสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ  
English for Specific Purposes 
เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษส าหรบัคร ู
English Teaching Techniques for Teachers 
แนวคิดและวิธีการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
Approaches and Methods in Teaching as a Foreign Language 
(วิชาเลือกเสรี 2) 
                                     รวม 18 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
 
3(2-2-5) 
 
3(2-2-5) 
 
3(2-2-5) 
 

ชั้นปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 

 

รหัสวิชา                          ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
EDP4101 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  

Research for Learning Development 
3(2-2-5) 
 

EDP4302  
 

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 
Practicum 2 

1(0-60-0)  
 

ENP4423  ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนองานวิชาการ 
English for Academic Presentation 

3(2-2-5)  
 

ENP4424 การสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3(2-2-5)  



Integrating English Instruction  
EDP4201 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

Scouts, Junior Red Cross, and Learning Development Activities 
3(2-2-5)  

  
รวม 13 หน่วยกิต 

 

 

ชั้นปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 
รหัสวิชา                         ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
EDP5301 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1     

Internship 1       
    รวม 6 หน่วยกิต 

                       
 

6(0-360-0) 
 
        

ชั้นปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา                         ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
EDP5302 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 2      

Internship 2                                                 
6(0-360-0) 

 
รวม 6 หน่วยกิต 



3.3  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย ์
3.3.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขที่บัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี 
ที่จบการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ ภาคการศึกษา 

ภาระงาน 
สอนที่ม ี
อยู่แล้ว 

ภาระงานที ่
จะมีใน 

หลักสูตรนี ้

1. นางสาวดวงกมล  
   ฐิตเิวส  
3-1006-01537-93-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ ดร. 
 

- D.Ed. (Teaching English  
for Speakers of Other 
Languages) The University of 
Melbourne, Australia, 2009 
- M.S.in Ed. (Human 
Development) Southern 
Illinois University, 
Carbondale, U.S.A., 1997 
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ.2535 
 

งานวิจัย 
-  ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือตามแนวการสอนภาษา 
เพื่อการสื่อสารในการสอนกฎไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (The Effects of Cooperative 
Groups as Communicative Language Teaching Techniques 
for Teaching Grammar to English Teacher Candidates in a 
Rajabhat University) ในการประชุม 2nd International 
Conference on Education and Management Technology-
ICEMT 2012 ประเทศเกาหลีใต้)  
- ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ
การเขียนโดยใช้โครงงาน  (The Use of Project to Enhance 
Writing Skill)  ในการประชุม WASET 2013, Zurich, 
Switzerland, January, 2013   
-  The Use of Project to Enhance Learning Domains Stated 
by National Qualifications Framework: TQF  ในการน าเสนอ
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขที่บัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี 
ที่จบการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ ภาคการศึกษา 

ภาระงาน 
สอนที่ม ี
อยู่แล้ว 

ภาระงานที ่
จะมีใน 

หลักสูตรนี ้

 
 
 
 
นางสาวดวงกมล ฐิติเวส 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   International 
Conference on Educational and Instructional Technology 
on January, 20-21, 2014 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
 
งานวิจัย 
- The Academic Achievement of Writing via Project-Based 
Learning ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International 
Conference on Management, Business and Social Sciences 
on September, ระหว่างวันที่ 18-19, 2014 ณ กรุงโรม ประเทศ
อิตาลี  
- การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในการท างานของแรงงานไทย
ในกลุ่มอุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ  “The Development of Thai Workforce’s 
English Speaking Using English for Specific Purpose” The 
Development of Thai workforce’s English Speaking Skill in 
Electronics Industry According to the Teaching of English 
for Specific Purposes.  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  ระหว่าง
วันที่ 3 – 4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ ประเทศไทย  
ได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัยงบรายได้มหาวิทยาลัยปี 2558 
 



ชื่อ-นามสกุล 
เลขที่บัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี 
ที่จบการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ ภาคการศึกษา 

ภาระงาน 
สอนที่ม ี
อยู่แล้ว 

ภาระงานที ่
จะมีใน 

หลักสูตรนี ้

 
 
 
 
 
 
 
นางสาวดวงกมล ฐิติเวส 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
งานวิจัย 
- The Participatory Planning for Strategic Management of 
Thai Taxi Cooperative Companies in Bangkok Metropolitan 
Areas ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Actual Economy: 
Local Solutions for Gobal Challengers จั ด โ ด ย  National 
Academy of Management, Ukraine ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา  ระหว่างวันที่  7-13 ธันวาคม 2558 ณ กรุงปราก  
สาธารณรัฐเช็ก และเป็นผู้ด าเนินการน าเสนอใน session 1.3: 
Actual issues on business education and entrepreneur 
Purial skills development. 
- ผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมการพูดภาษาอังกฤษด้วยการวิเคราะห์ 
ความต้องการทางภาษาเพื่อการประกอบอาชีพส าหรับผู้ขับรถโดยสาร
ส า ธ า ร ณ ะ  (แ ท็ ก ซ่ี )  (The Use of Training Curriculum for 



ชื่อ-นามสกุล 
เลขที่บัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี 
ที่จบการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ ภาคการศึกษา 

ภาระงาน 
สอนที่ม ี
อยู่แล้ว 

ภาระงานที ่
จะมีใน 

หลักสูตรนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวดวงกมล ฐิติเวส 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enhancing Taxi Drivers’ English Speaking Skill via the 
Language Need Analysis)  วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 
41 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558) ทุนสนับสนุนการวิจัยงบประมาณ
แผ่นดิน (ว.ช.)  :  หัวหน้าโครงการ 
- การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพของผู้
ขับรถโดยสารสาธารณะ (แท็กซ่ี)  (The Development of Taxi 
Drivers’ English Speaking Skill)  เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับทุน
สนับสนุนการวิจัยจาก ว.ช. ปีงบประมาณ 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี
ทุนสนับสนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน (ว.ช.)  :  นักวิจัยร่วม 
  
งานวิจัย 
- รูปแบบการด าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ในมิติของการจัดการภาครัฐร่วม
เอกชน” (In Collaborative of Public and Private Sectors for 
The  Social Responsible SMEs in Thailand.) เป็ น ผู้ วิ จั ย ร่ วม  
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก ว.ช. ปีงบประมาณ 2556 ตามมติ
คณะรัฐมนตรี                           
- รูปแบบการด าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ในมิติของการจัดการภาครัฐร่วม 
เอกชน” เป็นผู้วิจัยร่วมได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัยงบประมาณ



ชื่อ-นามสกุล 
เลขที่บัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี 
ที่จบการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ ภาคการศึกษา 

ภาระงาน 
สอนที่ม ี
อยู่แล้ว 

ภาระงานที ่
จะมีใน 

หลักสูตรนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวดวงกมล ฐิติเวส  
(ต่อ) 
 
 
 
 

แผ่นดินปี 2556 (ผ่าน วช.)  
- รูปแบบการด าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม  (CSR) ด้าน
สิ่งแวดล้อมของธุรกิจท่องเที่ยวไทย ในมิติของการจัดการภาครัฐร่วม
เอ ก ช น ”  (The Model of Corporate Social Responsibility 
(CSR) on  GrPEN Issue Project  in Thai SMEs Tourism 
Collaboration of Public and Private Sectors) เป็ นผู้ วิ จั ย ร่วม
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก ว.ช. ปีงบประมาณ 2557 ตามมติ
คณะรัฐมนตรี       
 
 
 
 
 
งานวิจัย 
- การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพูดภาษาอังกฤษด้วยการวิเคราะห์
ความต้องการทางภาษาเพื่อการประกอบอาชีพส าหรับผู้ขับรถโดยสาร
สาธารณะ (แท็กซ่ี) (The Development of Training Curriculum 
for Enhancing Taxi Drivers’ English Speaking Skill via the 
Language Need Analysis)  ภายใต้แผนการวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพของผู้ขับรถโดยสาร



ชื่อ-นามสกุล 
เลขที่บัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี 
ที่จบการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ ภาคการศึกษา 

ภาระงาน 
สอนที่ม ี
อยู่แล้ว 

ภาระงานที ่
จะมีใน 

หลักสูตรนี ้

ส า ธ า ร ณ ะ  (แ ท็ ก ซ่ี )” (The Development of Taxi Drivers’ 
English Speaking Skill)   เป็นผู้วิจัยร่วมได้รับทุนสนับสนุนการท า
วิจัยงบประมาณแผ่นดินปี 2558 (ผ่าน วช.) 
- การพัฒนาสื่อการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับผู้ขับรถของ
สหกรณ์รถยนต์ โดยสารสาธารณ ะแท็ก ซ่ีแบบ มีส่ วนร่วม  (The 
Participatory Development of a Multimedia to Enhance 
Communciative English Use for Publicly Hired Vehicle 
Operators (Taxi Drivers)  ภายใต้แผนโครงการวิจัย “การพัฒนา
ต้นแบบการด าเนินธุรกิจสหกรณ์รถโดยสารสาธารณะแท็กซ่ีแบบมีส่วน 
ร่วมอย่างยั่งยืน   (The Sustainable Cooperation to Develop the 
Standardized  Practices of Publicly Hired Vehicle Operators 
(Taxi Drivers) to Enhance the Quality and Public Image)” เป็น
ผู้วิจัยร่วมได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัยงบประมาณแผ่นดินปี 2559 
(ผ่าน วช.) 
 
 

2. นางธีราภรณ์  
 พลายเล็ก 
3-6799-00129-36-8 
 

อาจารย์ - กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2543 
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ.

งานวิจัย 
-   ปัจจัยที่ มีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่  2 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร (Factors Affecting English Speaking Abilities 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขที่บัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี 
ที่จบการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ ภาคการศึกษา 

ภาระงาน 
สอนที่ม ี
อยู่แล้ว 

ภาระงานที ่
จะมีใน 

หลักสูตรนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางธีราภรณ์  

2540 of Second Year English Major Students in the Faculty of 
Education, Rajabhat Universities in Bangkok) ในการน าเสนอ
ผลงาน วิจัย ในการประชุม วิชาการระดับนานาชาติ   ( IJASS : 
International Journal of Arts and Sciences) ระหว่างวันที่ 2 - 5 
ธันวาคม 2557  ณ เมืองไฟร์บรัวก์ ประเทศเยอรมนี 
 

-  การศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (A study 
of Instructor and University Personnel’s Problems and 
Needs for English Language Skill Improvement in 
Suansunandha Rajabhat University) ในการน าเสนอผลงานวิจัย
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม 
-  ทัศนคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ : กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

(Attitude towards Teaching Profession of the University Students                     
in the Faculty of Education : Case Study Suansunandha Rajabhat 

University and Suan Dusit Rajabhat University) ใ น ก า ร น า เ ส น อ 
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ  ระหว่างวันที่  3 - 4 
กันยายน 2558  ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 

งานวิจัย 



ชื่อ-นามสกุล 
เลขที่บัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี 
ที่จบการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ ภาคการศึกษา 

ภาระงาน 
สอนที่ม ี
อยู่แล้ว 

ภาระงานที ่
จะมีใน 

หลักสูตรนี ้

พลายเล็ก (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  การศึกษาลักษณะการเรียนรู้และกลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (A 
study of English Learning Styles and English Learning 
Strategies of Second Year Students, Rajabhat Universities in 
Bangkok) ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 7 “ยกระดับงานวิจัย เพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยระดับ
โลก” ระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2559  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา กรุงเทพฯ 
-  เจตคติและความพึงพอใจที่ มีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับ
อาจารย์ชาวต่างประเทศของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ใ น เ ข ต ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  (The Attitudes and Levels of 
Satisfaction of Students Learning English with Foreign 
Teachers in Bangkok Rajabhat University Demonstration 
Schools) ในการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ  (BESSH : Business, Economics, Social Science &  
Humanities) ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2559 ณ กรุงโตเกียว 
ประเทศญี่ปุ่น  
-  การพัฒนาการออกเสียงพยัญชนะท้ายค าในภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
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นางธีราภรณ์  
พลายเล็ก (ต่อ) 
 
 
 
 

สุนันทา (The Development of Pronunciation Skill in English 
Final Consonant Sounds of Prathomsuksa 6 students at 
Demonstration Schools, Suan Sunandha Rajabhat  
งานวิจัย 

University) ในการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับ
น า น า ช า ติ   ( ICSSE : International Conference on Social 
Science and Economics) ระหว่างวันที่ 3 - 8 กันยายน 2559  
ณ เมืองซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย 
-  เจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (The attitude towards English 
Learning of Primary Students at Demonstration Schools, 

Suan Sunandha Rajabhat University) ในการน าเสนอผลงานวิจัย

ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (IJASS : International 
Journal of Arts and Sciences) ระหว่างวันที่  1 - 4 พฤศจิกายน 
2559 ณ เมืองปราก ประเทศสาธารณเช็ก 

-  การใช้ค าไทยปนอังกฤษในหนังสือนิตยสาร (Code mixing in Thai 

youth magazine) ในการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริ
เวอร์ กรุงเทพฯ 
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3. Abigail M. Essien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ M.S.(Teaching) 
St. Paul University 
The Philippines, 2009 
B.Ed.(Teaching) 
St. Paul University 
The Philippines, 2001 

งานวิจัย 
- The Use of Project to Enhance Student Teachers’ Writing     
Skills in a Rajabhat University (International Conference on    
Business, Management and Economics (ICBME) January,                   
2013 
- Effectiveness of Cooperative Learning Methodology in          
Improving Students’ Learning  Attitude towards English          
Language (The International Journal of Arts and Sciences (IJ
AS), Freiburg, Germany) Dec. 2-5, 2014 
- Combating the English Language Deficiency: The Labor        
Market Experiences of Graduate Students from Suan              
Sunandha Rajabhat University in Thailand (Business,              
Economics, Social Science, & Humanities (BESSH), Tokyo,         
Japan, May 25-29, 2016 
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4. นายธรรศนันต์  
อุนนะนันทน์ 
3-1002-01184-34-0 
 

อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อ 
การสื่อสารนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ.2549 

งานวิจัย 
- การพัฒนาการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษาครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้แนวคิดของมิลเลอร์, ได้รับทุน
สนับสนุนการวิจัยจาก สกว., สุทธิพงศ์ บุญผดุง, ธรรศนันต์ อุนนะ

12 12 
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ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) สถาบัน 
ราชภัฏพระนคร พ.ศ.2544 

นันทน์ และ พิณทิพา สืบแสง, 2556 
- The Attitudes of Pre-service Teachers Towards Analytical 
Thinking Development Based on Miller's Model , 
Thassanant Unnanantn & Suttipong Boonphadung, 
Barcelona, Spain. International Journal of Social, 
Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial 
Engineering Vol:9, No:2, 2015: 515-519. 
- Miller’s Model for Developing Critical Thinking Skill of 
Pre-Service Teachers at SuanSunandha Rajabhat 
University", Suttipong Boonphadung & Thassanant 
Unnanantn, Barcelona, Spain. International Journal of 
Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and 
Industrial Engineering Vol:9, No:2, 2015 : 561-566. 
- การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนของมิล
เลอร์ส าหรับนักศึกษาครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ, ได้รับทุนสนับสนุน
การวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2558 

5.นางสุพรรัตน์  อาจารย์ ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษใน งานวิจัย 12 12 
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งิ้วลาย 
3-5402-00302-98-1 
 

ฐานะภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2541 
ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2538 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.
2536 

- การศึกษาผลการใช้แบบฝึกหัดเรื่อง Reported Speech ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2551 (A Study of Result 
of Practice for Reported Speech of Grade 10 Students of 
the Demonstration School of Suan Sunandha Rajabhat 
University) 
- การพัฒนาแบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สอนโดยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน 
ปีการศึกษา 2554 (The Development of Communicative 
English Grammar Practice for Grade 10 Students Instructed 
by Co-operative Learning Methods) 
- การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์
เรื่องทรัพยากรหิน โดยใช้การจัดกิจกรรมแบบซิปปาส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ปีการศึกษา 2558 (A Study of Achievement in Learning and 
Ability in Rock Resource Analysis by Sippa Activity for 
Grade 8 Students of the Demonstration School of Suan 
Sunandha Rajabhat University) 

 

 



 
 



3.3.2 อาจารย์ประจ า 
  1)  นางสาวสจีวรรณ ทรรพวสุ รองศาสตราจารย์ ดร. 
    กศ.ด. (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
  2)  นายฤาเดช เกิดวิชัย รองศาสตราจารย์ ดร. 
    ปช.ด. (ประชากรศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  3)  นางนวรัตน์ สมนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
    ค.ม. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  4)  นายสุวิทย์ สว่างโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
    กศ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
  5)  นางสาวผาณิต เย็นแข อาจารย์ 
   ค.ม. (ประถมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  6)  นายสุทธิพงษ์ บุญผดุง อาจารย์ ดร. 
   ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  7)  นางทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ อาจารย์ 
   ค.ม. (การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
  8)  นายรุ่งโรจน์ ตรงสกุล อาจารย์ 
   ศษ.ม. (การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  9)  นางวิภาวรรณ เอกวรรณัง อาจารย์ 
   ศษ.ม. (การวิจัยและสถิติการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  10)  นายภาณุวัฒน์ ศิวะสกุลราช อาจารย์ 
    ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  11)  นางสาวกัลย์ชีรา อ้นขวัญเมือง อาจารย์ 
    กศ.ม. (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
  12)  นางบุญฤดี อุดมผล อาจารย์ 
    ค.ม. (ประถมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  13)  นางสาวสิริอร จุลทรัพย์ อาจารย์ 
   ค.ม. (การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  14)  นายวัชระ สังโขบล อาจารย์ 
    กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
  15)  นายสงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง อาจารย์ 
    กศ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
  16)  นายชัยวัฒน์ จิวพานิชย์ อาจารย์ 
   ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 



  17)  นางสาวกลัญญู เพชราภรณ์ อาจารย์ 
   ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  18) นางอัญชนา  สุขสมจิตร  อาจารย์ ดร. 
    ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
  19) นางสาวกัญญ์รัชการย์  นิลวรรณ อาจารย์ ดร. 
   กศ.ด.(การบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
  20) นายชิษณุพงศ์ อินทรเกษม อาจารย์ 
   อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  21) นายประสิทธ์ิชัย ส าเภาทอง อาจารย์ 
   ศศ.ม. (การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  22) ดร.อินทิรา รอบรู้ 
     ปร.ด.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

ประสบการณ์ภาคสนามของสาขาวิชาอังกฤษ ประกอบด้วย ประสบการณ์ภาคสนามของ
วิชาชีพครูและวิชาเอก   ส าหรับวิชาชีพครู ผู้เรียนจะต้องลงทะเบยีนรายวิชาการฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 
ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานสอนและงานอื่นๆ ในหน้าที่ครูภายในสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของคุรุ
สภา ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของคุรุสภาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2554 ตามระยะเวลาที่ก าหนดใน
แต่ละรายวิชา โดยทางสาขาวิชาท าข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษา จัดท าคู่มือการฝึก
ประสบการณ์ และจัดประชุมเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการจัดประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เรียน  ส าหรับวิชาเอก ผู้เรียนจะมีการเก็บข้อมูลภาคสนามในรายวิชาคติชนวิทยาส าหรับครู  
วิชาสัมมนาอังกฤษ วิชาวิจัยทางอังกฤษ และวิชาการวิจัยในช้ันเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้อังกฤษ   

ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามนี้ ผู้เรียนจะต้องจัดเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อแสดงผลการ
เรียนรู้ดังนี้คือ 
   4.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเพื่อเพิ่มความช านาญในวิชาชีพ สามารถ
คิดวิเคราะห์  ค้นคว้าและวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าสู่วิชาชีพครู 
 4.1.2 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เพิ่มภาวะผู้ น าในการ
ท างาน รู้จักการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเข้าใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 4.1.3  เรียนรู้และแก้ปัญหาในการท างาน และมีการพัฒนาบุคลิกภาพในการเป็นผู้น าและผู้

ตามที่ด ี



4.1.4 น าปัญหาของพื้นที่มาศึกษา  ค้นคว้า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช้ันเรียนพร้อมน าผลไปใช้ใน
สถานการณ์จริง 

4.2  ช่วงเวลา  
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 การเตรียมฝึกประสบการณ์ 

จัดในภาคเรียนที่ 2 ของช้ันปีที่ 3  ระยะที่ 2 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู จัดในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของ
ช้ันปีที่ 4  ระยะที่ 3 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จัดในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของช้ันปีที่ 5  ส่วน
วิชาเอกจะอยู่ในรายวิชาที่จัดในช้ันปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ไปจนถึงช้ันปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
การฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู  
ระยะที่  1  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน จัดภาคเรยีนละไม่น้อยกว่า 15 วัน 
ระยะที่  2  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จัดเต็มเวลาตลอดภาคเรียน 

ส่วนรายวิชาเอกจัดเวลาตามตารางสอนหรือจัดนอกเวลาตามความเหมาะสม  
 
5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
นอกเหนือจากการท าโครงงานในรายวิชาต่างๆ การท างานวิจัยในรายวิชาการวิจั ยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ และการวิจัยในช้ันเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้อังกฤษแล้ว หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษา
วิจัยในช้ันเรียน 1 เรื่อง โดยศึกษาปัญหาการเรียนรูท้ี่พบจรงิในระหว่างการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 เพื่อน ามาวิจัยเพื่อช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังในภาคเรียนที่ 2  ทั้งนี้นักศึกษาต้องเขียน
โครงการวิจัย น าเสนอโครงการแก่คณะกรรมการเพื่อขออนุมัติก่อนสิ้นภาคเรียนที่ 1  เมื่อได้รับอนุมัติ
แล้วจึงด าเนินการวิจัย เขียนรายงานและน าเสนอผลการวิจัยอย่างเป็นระบบก่อนสิ้นภาคเรียนที่ 2  

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
นักศึกษาสามารถด าเนินการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมี

คุณภาพตามหลักวิธีวิทยาการวิจัย  
5.3 ช่วงเวลา  
  ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของช้ันปีที่ 5 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 

ก าหนดให้ท าวิจัยเป็นส่วนหนึง่ของรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจ านวน  12    
หน่วยกิต  

5.5 การเตรียมการ  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษางานวิจัย กรรมการสอบวิจัย ก าหนด

ตารางการด าเนินงาน  จ านวนช่ัวโมงการให้ค าปรึกษา การบันทึกรายละเอียดให้ค าปรึกษา   ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับข่าวสารทางเว็บไซต์อย่างเป็นปัจจุบัน  



5.6 กระบวนการประเมินผล   
การประเมินผลจะพิจารณาจากข้อมูลในแบบบันทึกความก้าวหน้าตามข้ันตอนต่างๆ รายงาน

ของอาจารย์ที่ ปรึกษา รายงานวิจัย และการน าเสนอโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด โดย
คณะกรรมการร่วมพิจารณาไม่ต่ ากว่า 3 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอน และการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาคือ ความเป็นครูมืออาชีพ ซึ่งหลักสูตรก าหนดกลยุทธ์หรือกิจกรรมที่

จะด าเนินการดังนี้  
1.  มีแผนพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู  โดยจัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่าง

หลากหลายและต่อเนื่องทุกช้ันปีตลอดหลักสูตร 
2.  สามารถจัดกิจกรรมสร้างเสริมความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีภาวะผู้น า

และ      ผู้ตามที่ดี ตลอดจนมีบุคลิกภาพที่ดี 
3.  ร่วมมือกับสถานศึกษา โรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

การสร้างเสริมจิตสาธารณะ ความเป็นผู้ใฝ่ดี ใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอและรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
4.  ก าหนดให้นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและคณะเพื่อ

เสริมสร้างและปลูกฝังความมีวินัยในตนเอง มีบทบาทในการท ากิจกรรมกลุ่ม  และการปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับที่ก าหนด   

5.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ และประชาคมโลก  

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 



 ผลการเรียนรู้แต่ละด้านเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) พ.ศ. 2554  
     
 



2.2  ตารางแสดงมาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ (หมวดวิชาเฉพาะดา้น) 
 

รายละเอียดผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ความมี

วินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 
เสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดี 

2. จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพครู 

1. จัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณ เน้นความมีวินัย 
รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ ผ่าน 
1.1. การเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ  

(Cooperative learning) 
1.2. ก า ร เรี ย น รู้ โด ย ก าร ป ฏิ สั ม พั น ธ์ เ ชิ ง

ปฏิบัติการ (Interactive action learning) 
1.3. การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม (Group 

Activities) 
1.4. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็น

รายปีตลอดหลักสูตร 
2.   จัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกจรรยาบรรณ    
      วิชาชีพครู 

1. วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติงานกลุ่ม 
2. วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน 
3. วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม    
    ความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
4. สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาในการปฏิบัติตาม              
    กฎระเบียบ กติกา เงื่อนไขข้อบังคับ 

ด้านความรู้ 
1. มีความรอบรู้ เข้าใจ สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์น า
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูและวิชาเอก     ไป
ประยุกต์ใช้ ตามหัวข้อต่อไปนี้ 

1. การเรียนรู้แบบสบืสอบ (Inquiry method) 
2. การเรียนรู้แบบตั้งค าถาม (Questioning 
method) 

1. ประเมินจากภาระงาน การอภิปราย การปฏิบัติ 
และแบบทดสอบ 

2. ประเมินจากการเรียนรู้แบบร่วมมือ 



รายละเอียดผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ 
1.1 ทักษะการใช้ภาษา ประกอบด้วย หลักเกณฑ์และ
ลักษณะการใช้ภาษาอังกฤษในการพูด การอ่าน และการ
เขียนเพื่อการสื่อสารและการน าเสนองานทางวิชาการ  

3. การบรรยาย 
4. การอภิปราย 
5. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) 

3. ประเมินจากผลงาน โครงงาน การจัดสัมมนา การ
จัดนิทรรศการและกิจกรรม 
 

ด้านความรู้ 
เช่น การฟังเพื่อจับประเด็นส าคัญ  การอ่านเพื่อหาข้อมูล
เฉพาะ การอ่านเพื่อการวิเคราะห์  การสนทนาตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ การสรุปสาระส าคัญจากการฟัง อ่าน
และเขียน  การพูดเชิงโต้แย้งและจูงใจ  การพูดในที่ชุมชน  
การโต้ วาที โดย ใช้ท า เนี ยบภ าษาที่ เห มาะส มกั บ
สถานการณ์  การพูดแสดงความคิดเห็นและน าเสนอ
ประเด็นโต้แย้ง  การเขียนงานทางวิชาการ  การเขียน
เรียงความแบบต่าง ๆ  
1.2 ทฤษฎีทางด้านภาษาศาสตร์ สัทศาสตร์ สัทวิทยา  วจี
วิภาคและวากยสัมพันธ์ ความรู้เบื้องต้นเรื่องเสียง  ระบบ
เสียง  ค า  ระบบค า  กลุ่มค า  และประโยค  ส าหรับการ
สอนภาษาอังกฤษ  การวิเคราะห์ระบบเสียงภาษาอังกฤษ
กับภาษาไทย การเน้นเสียงและแนวทางการแก้ไข 
1.3 วรรณ กรรม อั งก ฤษ แล ะอ เม ริ กั น   คุณ ค่ าใน
วรรณกรรม  ความหมาย  องค์ประกอบ  ประเภทของ
วรรณกรรม  ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม  

6. การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project 
Based Learning)    
7. การท ากจิกรรมเสริมสร้างความเป็นครูผ่าน
โครงการของสาขาวิชา 
8. การเข้าร่วมกจิกรรมเสรมิความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 

 
 

4. วัดและประเมินจากผลการท ากิ จกรรม
โครงการ 

5. ของคณะและสาขาวิชา 
วัดและประเมินจากการเข้ารว่มกิจกรรมเสรมิความ
เป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 



รายละเอียดผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ 
และปรัชญา  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่องานเขียนวรรณกรรม 
ลักษณะและความแตกต่างทางวัฒนธรรมเบื้ องต้น  
องค์ประกอบทางวัฒนธรรม  อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อ
การสื่อสาร ความแตกต่างของวิถีชีวิตและการสื่อสาร
ความหมายในวัฒนธรรมที่ต่างกัน 
1.4  บูรณาการความรู้ภาษาอังกฤษด้วย การใช้โครงงาน 

ด้านความรู้ 



รายละเอียดผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ 
ภาษาอังกฤษ  ข้ันตอนการวางแผนและด าเนินการ  การ
อ่านงานวิจัยในรูปของรายงานการวิจัย บทความ  การจับ
ประเด็นและเลือกสรรที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  
กระบวนการบูรณาการสาระระหว่างศาสตร์  ข้อค้นพบ
จากงานวิจัยเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

  

ด้านทักษะทางปัญญา 
1. สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและประเมิน

ข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งที่หลากหลาย เพื่อน ามาใช้
ในงานสอน การวินิจฉัยผู้เรียนและการวิจัยเพื่อพัฒนา
ผู้ เรี ยน  และพัฒ นาอ งค์ความ รู้ ได้ จ าก ข้อมู ล ที่
หลากหลาย 

 
 
 
 

1. การสอนโดยการท างานเป็นทีม 
2. การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ 

(Problem-based learning) 
3. การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน 

2. ประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

 



รายละเอียดผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ 
 
ด้านทักษะทางปัญญา 
2. สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ มาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้
ที่มีความซับซ้อน เพื่อน าไปสู่การเสนอทางออกและการ
แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ทาง
ภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจาก
การตัดสินใจ 
3. มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่าง

สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และการพัฒนาความรู้ทาง
ภาษาอังกฤษ 

  

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์เข้าใจความแตกต่างระหว่าง

บุคคล และมีมุมมองเชิงบวก โดยแสดงพฤติกรรมที่
เหมาะในการปฏิบัติงานครู 

2. มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาใน
กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

3. แสดงความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดี
กับเพื่อนร่วมงาน 

1. ใช้ ก าร เรี ย น แ บ บ มี ส่ วน ร่ วม ป ฏิ บั ติ ก า ร
(Participative learning through action) 

2. การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม  
(Share leadership) 

3. การให้ความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นแบบ

สะท้อนกลับ )Reflective thinking( 
4. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี

ตลอดหลักสูตร 

1. ประเมินจากผลการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
2. ประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า 
3. ประเมินจากผลการน าเสนอผลงานกลุ่มและการ

เป็นผู้น าในการอภิปรายซักถาม 
4. ประเมินจากการเข้าร่วมกจิกรรมเสริมความเป็นครู

เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 



รายละเอียดผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ 
 
 
 

 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถศึกษา ท าความเข้าใจ เลือกและประยุกต์ใช้

เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม 

2. สามารถศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 

3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด 
การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่
เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ 

 

1. การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่หลากหลาย
โด ย ใช้ ส ถ าน ก า ร ณ์  ปั ญ ห า  ก ร ณี ศึ กษ า 
สถานการณ์จริงในการเรียนรู้โครงงาน และการ
วิจัย และสร้างทักษะด้านวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร  

2. การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ
ด้านการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สร้างสรรค์ 

3. การจัดการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการกลุ่ม 
และการน าเสนอด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

 

1. วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห์และ   
    น าเสนอรายงานที่ได้รับมอบหมาย 
2. วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและน าเสนอ  
    รายงานประเด็นส าคัญโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 



รายละเอียดผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ 
  

 

ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
1. ความเช่ียวชาญการจัดการเรียนรู้ ทั้งรูปแบบที่ เป็น

ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) 
และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) 

2. มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนที่มี
ความหลากหลาย 

3. มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในในวิชาอังกฤษ
อย่างบูรณาการ 

1. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติ 
   การสอนในสถานศึกษา 
2. การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา  
   (Field based learning through action) 
3. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็น
รายปี 
   ตลอดหลักสูตร 
 

1. วัดและประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
    ครูก่อนปฏิบัติการสอน 
2. วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา 
3. วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ   
   เป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 



 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping)  

3.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   
ผลการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไป ตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังปรากฏในตารางที่ 1 มีความหมายดังนี ้
 3.1.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ใช้ดุลยพินิจ ค่านิยม ความมีเหตผุล และกฏเกณฑท์างสังคม 
2) มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ 

3.1.2  ด้านความรู้ 
1) มีความรู้ต่อการด าเนินชีวิต 
2) มีความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในปัจจบุัน 
3)  ตระหนักในกฎระเบียบและข้อบังคับ 

           3.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
1) มีทักษะการแก้ปญัหา 
2) มีการคิดเชิงสร้างสรรค์  
3) ใช้ทักษะทางวิชาการอย่างถ่องแท ้

 3.1.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีบทบาทเหมาะสมในการท างาน 
2) มีความคิดริเริม่ในการวิเคราะห์  

 3.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) เลือกและประยกุต์เทคนิคทางสถิต ิ
2) น าเสนอข้อมูลข่าวสารสม่ าเสมอ 
3) ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 
แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (วิชาศึกษาท่ัวไป) 

● ความรับผิดชอบหลัก    ○ ความรับผิดชอบรอง 
 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4.
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
GEL1101  การใช้ภาษาไทย              

GEL1102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ 
              การสืบค้น 

             

GEL1103  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะ    
              การเรียน 

             

GEL2201  ภาษาไทยเชิงวิชาการ              

GEL2202  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ              

GEL2203  ภาษากลุ่มประชาคมอาเซียน              

GEL2204  ภาษาไทยเพื่อการประกอบวิชาชีพ              

GEH1101  สุนทรียภาพกบัชีวิต              

GEH1102  สังคมไทยในบริบทโลก              



แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (วิชาศึกษาท่ัวไป) 

● ความรับผิดชอบหลัก    ○ ความรับผิดชอบรอง 
 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4.
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
GEH2201  การพัฒนาตน              

GEH2202  ความจริงของชีวิต              

GEH2203  ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม              

GEH2204  ความเป็นพลเมือง              

GEH2205  ทักษะชีวิตเพื่อความเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์              

GES1101   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
               และการเรียนรู ้

             

GES1102  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพ 
              ชีวิต 

             

GES2201  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ 
              สิ่งแวดล้อม 

             



แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (วิชาศึกษาท่ัวไป) 

● ความรับผิดชอบหลัก    ○ ความรับผิดชอบรอง 
 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4.
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

GES2202  การคิดและการตัดสินใจ              

GES2203  ความรู้เท่าทันสารสนเทศ              

GES2204  คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต              

GES2205  นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต              

GES2206  ชีวิตและสุขภาพ              

 

 



3.2  หมวดวิชาเฉพาะดา้น  
  1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

  1. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย ตรงต่อเวลา ความรบัผิดชอบ 
และมจีิตสาธารณะ เสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดี 

2. จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพครู 
     2. ด้านความรู้ 
  1. มีความรอบรู้ เข้าใจ สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์น าองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู
และวิชาเอก    ไปประยุกต์ใช้ ตามหัวข้อต่อไปนี้ 

1.1 ทักษะการใช้ภาษา ประกอบด้วย หลักเกณฑ์และลักษณะการใช้ภาษาอังกฤษในการพูด  
     การอ่าน และการเขียนเพื่อการสื่อสารและการน าเสนองานทางวิชาการ  เช่น การฟัง 
     เพื่อจับประเด็นส าคัญ  การอ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ การอ่านเพื่อการวิเคราะห์  การ 
     สนทนาตามสถานการณ์ต่าง ๆ การสรุปสาระส าคัญจากการฟัง อ่านและเขียน  การพูด  
     เชิงโต้แย้งและจูงใจ  การพูดในที่ชุมชน  การโต้วาทีโดยใช้ท าเนียบภาษาที่เหมาะสมกับ  
     สถานการณ์  การพูดแสดงความคิดเห็นและน าเสนอประเด็นโต้แย้ง  การเขียนงานทาง 
     วิชาการ  การเขียนเรียงความแบบต่าง ๆ  
1.2 ทฤษฎีทางด้านภาษาศาสตร์ สัทศาสตร์ สัทวิทยา  วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ ความรู้ 
     เบื้องต้นเรื่องเสียง  ระบบเสียง  ค า  ระบบค า  กลุ่มค า  และประโยค  ส าหรับการสอน 
     ภาษาอังกฤษ  การวิเคราะห์ระบบเสียงภาษาอังกฤษกับภาษาไทย การเน้นเสียงและ 
     แนวทางการแก้ไข 
1.3 วรรณกรรมอังกฤษและอเมริกัน  คุณค่าในวรรณกรรม  ความหมาย  องค์ประกอบ    
     ประเภทของวรรณกรรม  ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม  และปรัชญา   
     ปัจจัยที่มีผลกระทบต่องานเขียนวรรณกรรม ลักษณะและความแตกต่างทางวัฒนธรรม  
     เบื้องต้น  องค์ประกอบทางวัฒนธรรม  อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อการสื่อสาร ความ  
     แตกต่างของวิถีชีวิตและการสื่อสารความหมายในวัฒนธรรมที่ต่างกัน 
1.4 บูรณาการความรู้ภาษาอังกฤษด้วย การใช้โครงงานภาษาอังกฤษ  ข้ันตอนการวางแผน 
     และด าเนินการ  การอ่านงานวิจัยในรูปของรายงานการวิจัย บทความ  การจับประเด็น 
     และเลือกสรรที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  กระบวนการบูรณาการสาระระหว่าง 
     ศาสตร์  ข้อค้นพบจากงานวิจัยเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็น 
     ภาษาต่างประเทศ 

 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
  1. สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งที่
หลากหลาย เพื่อน ามาใช้ในงานสอน การวินิจฉัยผู้เรียนและการวิจัยเพื่อพฒันาผูเ้รียน และพัฒนาองค์ความรู้
ได้จากข้อมูลที่หลากหลาย 



2. สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและประสบการณ์ภาคปฏิบัติ มาวิเคราะหป์ัญหาที่เกิด 
จากการจัดการเรียนรูท้ี่มีความซบัซ้อน เพือ่น าไปสูก่ารเสนอทางออกและการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดย
ค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ 
      3. มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสั ยทัศน์ และการ
พัฒนาความรู้ทางภาษาอังกฤษ 
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์เข้าใจความแตกต่างระหว่างบคุคล และมีมุมมองเชิงบวก โดยแสดง 
พฤติกรรมที่เหมาะในการปฏิบัติงานครู 

2. มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่าง 
สร้างสรรค์ 

3. แสดงความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดกีับเพื่อนร่วมงาน 
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1. สามารถศึกษา ท าความเข้าใจ เลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่ 
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 

2. สามารถศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 

3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบ 
ของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ 
               6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้   
   1. ความเช่ียวชาญการจัดการเรียนรู้ ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ  
(Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) 

2. มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนที่มีความหลากหลาย 
3. มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในในวิชาอังกฤษอยา่งบูรณาการ 



แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(หมวดวิชาเฉพาะดา้น) 

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
EDP1101 ปรัชญาการศึกษา                   

EDP1102 ภาษาและวัฒนธรรม                   

EDP1103 จิตวิทยาส าหรบัคร ู                   

EDP2101 จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ส าหรับคร ู

                  

EDP2102 การพัฒนาหลักสูตร                   

EDP2103 การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

                  

EDP3101 การจัดการเรียนรู้และการ
จัดการช้ันเรียน 

                  

EDP3102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 

                  



แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(หมวดวิชาเฉพาะดา้น) 

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
EDP3103 การวัดและประเมินผล

การศึกษา 
                  

EDP4101 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการ
เรียนรู ้

                  

EDP4102 ความเป็นครูวิชาชีพ                   

EDP4201 ลูกเสือ ยุวกาชาด และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

                  

EDP4202 ความคิดสร้างสรรค์ส าหรบั
ครู 

  

 
  

 
              

EDP4203 จิตวิทยาบุคลกิภาพและการ
ปรับตัว 

                  

EDP4204 จิตวิทยาการปรบัพฤติกรรม                   



แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(หมวดวิชาเฉพาะดา้น) 

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
EDP4205 จิตวิทยาเด็ก                   

EDP4206 จิตวิทยาวัยรุ่น                   

EDP4207 จิตวิทยาสร้างสรรค์การ
เรียนรู ้

                  

EDP4208 การแนะแนวและการให้
ค าปรึกษา 

                  

EDP4209 การพัฒนาทักษะการคิด
ระดับสูง 

                  

EDP4210 สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา                   

EDP4211 การสอนเพศศึกษา                   

EDP4212 การออกแบบกราฟิกเพื่อ
การศึกษา 

                  



แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(หมวดวิชาเฉพาะดา้น) 

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
EDP4213 การออกแบบสารเพื่อ

การศึกษา 
                  

EDP4214 สื่อคอมพิวเตอรเ์พื่อ
การศึกษา 

                  

EDP4301  การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครู
ระหว่างเรียน 1 

                  

EDP4302 การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครู
ระหว่างเรียน 2 

                  

EDP5301 การปฏิบัตกิารสอนใน
สถานศึกษา 1 

                  

EDP5302 การปฏิบัตกิารสอนใน
สถานศึกษา 2 

                  



 

 
 

 
 
 
 
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(หมวดวิชาเฉพาะดา้น) 

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.

คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะ

ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความ 

สัมพันธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
การจัดการ

เรียนรู้ 

 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
ENP1401  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางสงัคม ○  ○  ○  ○ ○ ○    ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
ENP1402  เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ ○    ○  ○  ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ 
ENP1403  ภาษาศาสตร์เบื้องต้นส าหรับครูภาษาอังกฤษ ○    ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○ ○   ○ 



แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(หมวดวิชาเฉพาะดา้น) 

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.

คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะ

ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความ 

สัมพันธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
การจัดการ

เรียนรู้ 

ENP1404  วรรณกรรมเบื้องต้น   ○ ○  ○ ○  ○    ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
ENP1405  การเขียนอนุเฉท   ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○ ○ ○ ○ 
ENP1406  เสียงและระบบเสียงส าหรับครูภาษาอังกฤษ  ○  ○ ○ ○  ○ ○   ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ 
ENP1407  เรื่องสั้น ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
ENP2408  การอ่านเชิงวิเคราะห ์  ○ ○ ○  ○  ○ ○  ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
ENP2409  ระบบค าและระบบประโยคส าหรบัครูภาษาอังกฤษ  ○  ○ ○ ○  ○ ○  ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ 
ENP2410  วรรณกรรมอเมรกิัน ○ ○  ○  ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
ENP2411  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ○ ○  ○  ○ ○ ○ ○    ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 ENP2412  วรรณกรรมอังกฤษ ○ ○  ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 ENP2413  การแปลพื้นฐาน ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 



แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(หมวดวิชาเฉพาะดา้น) 

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.

คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะ

ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความ 

สัมพันธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
การจัดการ

เรียนรู้ 

 ENP3413  ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งและจงูใจ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ 
 ENE3415  การเขียนเรียงความ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ 
 ENP3416  การประเมินการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามสภาพจริง ○ ○ ○ ○ ○    ○ ○  ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ 
 ENP3417  การสอนโดยใช้โครงงานภาษาอังกฤษ  ○ ○ ○  ○ ○  ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 ENP3418  การสร้างแบบทดสอบภาษาอังกฤษ ○ ○ ○ ○ ○    ○ ○  ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ 
 ENP3419  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ○ ○  ○ ○ ○   ○ ○ ○  ○  ○ ○ ○ ○ ○ 
ENP4420  การอ่านงานวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ  ○  ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ 

 ENP4421  การสอนภาษาอังกฤษโดยผ่านการแสดง  ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○   

 ENP4422  เทคนิคการสอนองักฤษส าหรบัคร ู ○ ○ ○ ○ ○     ○   ○ ○   ○   

 ENP4423  ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนองานวิชาการ ○ ○  ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ 



แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(หมวดวิชาเฉพาะดา้น) 

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.

คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะ

ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความ 

สัมพันธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
การจัดการ

เรียนรู้ 

 ENP4424  การสอนภาษาอังกฤษแบบบรูณาการ ○ ○ ○ ○ ○     ○   ○ ○ ○     

 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
 ENP3201  การวัดและประเมินผลกลุม่สาระการเรียนรู้ 
               ภาษาต่างประเทศ 

 
 ○ 

 
 ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

 ENP3202  จิตวิทยาครูส าหรับการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ 
               การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 ○ 

 
 ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

 ENP3203  การออกแบบและพฒันาหลักสูตรกลุม่สาระการเรียนรู้ 
               ภาษาต่างประเทศ 

 
 ○ 

 
 ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

 ENP3204  การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการ     
              เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ○ ○ ○ ○ ○ 

 
 

 
 

 
 

 
 ○ 

 
 

 
 ○ ○ 

 
 

 
 ○ 

 
 

 
 



แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(หมวดวิชาเฉพาะดา้น) 

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.

คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะ

ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความ 

สัมพันธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
การจัดการ

เรียนรู้ 

 ENP4201  การวิจัยการสอนภาษาอังกฤษในช้ันเรียน ○ ○  ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ 
 ENP4501  แนวคิดและวิธีสอนภาษาอังกฤษ ○ ○ ○ ○ ○     ○   ○ ○ ○     

 ENP4502  การออกแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ○ ○ ○ ○ ○      ○ ○ ○ ○ ○     

 ENP4503  กิจกรรมเสรมิหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ○ ○  ○ ○     ○  ○ ○ ○ ○  ○   

 ENP4504  การสอนภาษาอังกฤษเพือ่จุดประสงค์เฉพาะ ○ ○  ○ ○     ○  ○ ○ ○ ○  ○   

 ENP4505  การนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○ ○ ○  ○   



หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศกึษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  (เกรด) 
 หลักเกณฑ์การให้ระดับคะแนนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วย
การศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ.ศ.2558 หมวด 4 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของผู้เรียนมีทั้งการทวนสอบในระดับ
รายวิชาและการทวนสอบในระดับหลักสูตร  ดังนี้ 

1) มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม และกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการก ากับให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 

2) สถานศึกษาที่นับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาสังคมศึกษามีการประเมิน
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

3) ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้ 
4) มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้ 

  ทั้งนี้ ก าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของระดับคะแนนสอบวัดความรู้
ส่วนการทวนสอบในระดับหลักสูตรมีระบบประกันคุณภาพที่ด าเนินตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษา  มีการวิจัยสัมฤทธิผลของการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและ
หลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยด าเนินการวิจัยในประเด็นต่อไปนี้ 
  1) ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ความสามารถความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบอาชีพ 
  2) การประเมินจากหน่วยงานหรือสถานศึกษาโดยการสัมภาษณ์  หรือก ารส่ ง
แบบสอบถาม  ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่นๆ  
  3)  การประเมินต าแหน่ง หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
  4)  ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมินหลักสูตร หรืออาจารย์พิเศษต่อความ
พร้อมของผู้เรียนในการเรยีน และคุณสมบัติอื่น ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์
ความรู้ของผู้เรียน 
  5)  ผลงานของบัณฑิตที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน สื่อการสอน การจัดกิจกรรมเสริม
ความรู้ พัฒนาทักษะ รวมทั้งรางวัลจากวิชาชีพ 



3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวด 6   
 

หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย ์
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 การพัฒนาอาจารย์ใหม่ ประกอบด้วย การปฐมนิเทศ หรือการแนะน าอาจารย์ใหม่และอาจารย์
พิเศษให้เข้าใจถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย  คณะ  หลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่างๆที่ สอนใน
หลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่
เพื่อผลิตผลงานวิจัย และการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
  คณาจารย์ได้รับการพัฒนาการเรียนการสอน เช่น การเข้ารับการอบรมความรู้จาก
หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่างๆ ศึกษาดูงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
  คณาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้จัดท าผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  การลา
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เพื่อเพิ่มพูนความรูแ้ละประสบการณ์  การท าวิจัยเพื่อสร้างและเผยแพร่
องค์ความรู้ใหม่ และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมคีวามเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ รวมทั้งส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 7 การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
การบริหารหลักสูตรด าเนินงานในรูปคณะกรรมการ  ซึ่งท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการบริหาร  

จัดการด้านวิชาการ  และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเรยีนการสอนตามหลักสูตร  อ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้เรียน ประสานงานกับมหาวิทยาลัยและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน และมีการ
ด าเนินงานดังนี้ 

1.1 การประกันคุณภาพภายใน  
1.2 การรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อสภาสถาบัน  
1.3 การน าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร 

มีตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อดังนี้ 
1) พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

 2) วางแผนด าเนินการหลักสูตร โดยจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 จัดท า
รายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 จัดท ารายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.4 

3) ด าเนินการตามแผนและการจัดท ารายงานผล โดยรายงานผลการด าเนินการรายวิชา           
ตามแบบ มคอ.5 รายงานผลการด าเนินการประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.6 รายงานผล  
การด าเนินงานหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 

4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน และการประเมินผลการเรียนรู้จาก
ผลการประเมินการด าเนินงานที่ผ่านมา 

5) ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
1.4 ก าหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินที่สะท้อนการด าเนินงานตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ ดังนี้ 
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1. การพัฒนาปรบัปรุงหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู ้

1.1 การพัฒนาปรบัปรุงหลกัสูตร 
มีการปรบัปรุงพฒันาหลักสูตรอย่างน้อย 1 ครั้ง
ใน 5 ปี 

1.2 การพฒันาปรบัปรุงการจัดการเรียนรู ้
     (1) การพัฒนาการเรียนการสอนคณาจารย์ใหม่ 

ได้รับการปฐมนเิทศ มีการปฐมนิเทศคณาจารย์
ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอนทุกคน 

(2) การพฒันาการเรียนการสอนคณาจารย์ 
ประจ าการ 

มีการพฒันาคณาจารยป์ระจ าการด้านวิธี 
การสอนและวิธีการวัดผลอย่างน้อย 1 ครั้งใน 2 
ปีทุกคน 

(3) การพฒันาบุคลากรด้านการสนบัสนุน              
การจัดการเรียนรู ้

มีการพฒันาบุคลากรด้านการสนับสนุน 
การจัดการเรียนรูอ้ย่างน้อย 1 ครั้งใน 2 ปีทุกคน 

2. การวางแผนการด าเนินการหลักสูตร 
2.1 การจัดคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 

 

มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่ครบ
วงจรคือวางแผนการสอน จัดการสอนและ
ประเมินผลการสอน 

2.2 การจัดกจิกรรมเสริมความเป็นคร ู
 
 

 
 

 

มีโครงการกจิกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี 
ทุกปี ตลอดหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการ 
บรหิารโครงการและมีการประเมนิผลการเข้า
โครงการของนักศึกษาเป็นรายบุคคล เพื่อใช้
ประกอบการพจิารณาอนุมัติให้ส าเรจ็การศึกษา
ควบคู่กับผลการเรียนรายวิชาตามหลักสูตร 

    2.3 การจัดคณาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร มีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์ 

    2.4 การจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.2 

 

หลักสูตรใหม่ให้จัดท ารายละเอียดหลกัสูตร 
(มคอ.2) ตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ สาขาภายใน           
ปีการศึกษา 2559 

    2.5 การจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 

รายวิชาใหม่จัดท ารายละเอียดรายวิชาตาม
มาตรฐานคุณวุฒิฯ สาขาภายในปีการศึกษา 
2559 

3. การด าเนินการตามแผนและการจัดท ารายงานผล 
3.1 การจัดสรรทรพัยากร 

(1) อาคารสถานทีส่ าหรับการเรียนการสอน 

มีปรมิาณและคุณภาพเหมาะสมกบัการเรียนการ
สอนและจ านวนนักศึกษา 

(2) สื่อคอมพิวเตอรส์ าหรับการเรียนการสอน 
 

มีปรมิาณและคุณภาพเหมาะสมกบัการเรียน 
การสอนและจ านวนนักศึกษา 

(3) อาคารสถานทีส่ าหรับการวิจัย 
 

มีปรมิาณและคุณภาพเหมาะสม เอื้ออ านวยต่อ
การวิจัย 
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(4) หนังสือหอ้งสมุด มีจ านวนเพียงพอกบัวิชาเอกทีเ่ปิดสอน 
(5) การจัดสิ่งแวดลอ้มเพื่อเสรมิสร้างการเรียนรู้ 
    ตามอัธยาศัย 

มีการจัดสิง่แวดล้อมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

    3.2 การจัดการเรียนรู้และรายงานผล          
 (1) การจัดการประมวลการสอนรายวิชา 

มีประมวลการสอนรายวิชาที่ครอบคลมุ 
พุทธิพิสัย จิตพสิัย และทักษะพสิัย 

 (2) การรายงานผลการด าเนินการรายวิชา      
     ตามแบบ มคอ.5 

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชาที่
สอนทุกภาคการศึกษา 

 (3) การรายงานผลการด าเนินการ 
      ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.6 

 

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ประสบการณ์ภาคสนามทีเ่ปิดสอนทุก                      
ภาคการศึกษา 

 (4) การรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร  
     ตามแบบ มคอ.7 

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการหลักสูตร
ทุกปีการศึกษา 

4. การพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนรู้  
กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ หรือการประเมินผล 
การเรียนรูจ้ากผลการประเมินการด าเนินงาน 
4.1 การประเมินการจัดการเรียนรู้ของคณาจารย ์

มีการประเมินการจัดการเรียนรู้ของคณาจารย์           
ทุกภาคการศึกษา 

4.2 การพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนรู ้
     และกลยุทธ์การจัดการเรียนรู ้
 

มีการน าผลการประเมินการจัดการเรียนรูม้าใช้ใน
การปรับปรงุประมวลการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
โดยระบุไว้ในประมวลการจัดการเรียนรู้ในภาค
การศึกษาถัดไป 

4.3 การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา มีการประเมินผลการเรียนรู้ ของนัก ศึกษา             
ที่ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

4.4 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ    
    จัดการเรียนรู ้

มีการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ต่อสภามหาวิทยาลัย
ทุกป ี

5. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูท้ี่ก าหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิฯ 

มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด
ในมาตรฐานคุณวุฒิฯของผูส้ าเรจ็การศึกษาทกุรุ่น 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 ทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนมีการบริหารจัดการดังนี้ 

2.1  การบริหารงบประมาณ 



 งบประมาณที่ได้รับตามแผนในแต่ละปงีบประมาณ ใช้ด าเนินการในการจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ต่างๆที่ส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  การบริการวิชาการ  การจัดกิจกรรม
เสริมสร้างวิชาการ กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นครูมืออาชีพ กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
กิจกรรมเพื่อสังคม  รวมทั้งการจัดท าโครงงานและการวิจัย   

2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
สาขาวิชามีสถานที่เรียนทั้งห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้มีสิ่งอ านวยความสะดวกภายในสถานที่เรียน  มีครุภัณฑ์ประจ าสถานที่เรียน  เช่น  โต๊ะ  เก้าอี้  
เครื่องขยายเสียง  เครื่องฉายประเภทต่างๆ อีกทั้งยังมีแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย  ได้แก่  ส านัก
วิทยบริการที่มีบริการทั้งฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการสืบค้นผ่านเครือข่ายสากล สื่อสิ่งพิมพ์
และสื่ออื่นๆ เช่น ต ารา หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซีดีรอม ดีวีดี วีดิทัศน์  
แถบบันทึกเสียง ฯลฯ  ที่จะให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า  มีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่จะให้นักศึกษาเข้าถึงสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ได้สะดวกรวดเร็ว   
 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกมหาวิทยาลัย  ได้แก่  สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน  สถานประกอบการและชุมชน  โดยมหาวิทยาลัย
ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนประจ าสาขาวิชา  ซึ่ง
จะท าให้มีการจัดและใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

ในแต่ละภาคเรียนสาขาวิชาจะท าแบบสอบถามความพึงพอใจและความต้องการในการใช้
ทรัพยากรต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และการท ากิจกรรม เพื่อรวบรวมเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการหลักสูตรเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณในส่วนที่นักศึกษามีความต้องการ 

 
3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป   
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน  การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

จัดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนประชุม
ร่วมกันในการวางแผนจัดการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล  เก็บรวบรวมข้อมูลวางแผนส าหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร  ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  และ
ผลิตบัณฑิตได้ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
อาจารย์พิ เศษต้องเป็นผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรงในเรื่องที่จะบรรยาย หรือ มีวุฒิ

การศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท และได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย 



 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
บุคลากรสายสนับสนุนต้องมีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ  

มีความเข้าใจในโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร  มีความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาหรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.2 การเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน  
บุคลากรต้องสามารถให้บริการอาจารย์และผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดให้มี              

การพัฒนาตนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ โดยการเข้ารับการฝึกอบรมเฉพาะทาง                
อย่างเหมาะสม 

 
5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  
คณะครุศาสตร์แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มี

ปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคน
จะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องก าหนดช่ัวโมงให้
ค าปรึกษา เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ยังจัดมีที่ปรึกษากิจกรรมเพือ่ให้ค าปรกึษาแนะน า
ในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษาจดัปฐมนิเทศเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อ
หลักสูตร แนะแนววิธีการเรียน  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผลและเกณฑ์การ
จบหลักสูตร  แนะน าสภาพแวดล้อมทั่วไปและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา  
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถยื่นค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
 

6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม  และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 ในการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาได้
อย่างสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม  และความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บัณฑิต จึงมี 
การด าเนินการดังนี้ 

6.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  จะด าเนินการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน
และสังคมอย่างต่อเนื่อง 

6.2 ด าเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา  ที่ปฎิบัติงานอยู่ในหน่วยงานต่างๆ
ภายหลังจากจบการศึกษาไปแล้วเป็นระยะ โดยเก็บข้อมูลจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน 



6.3 ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม 
และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่องทุก  5  ป ี

 
7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. คณาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวน
การด าเนินงานหลักสูตร   

     

2. มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 

   ปริญญญาตรี (มคอ.1) สาขาภาษาอังกฤษ 
     

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3  

   และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและราย
ผลการด าเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60  วันหลังสิ้นสุด ปกีารศึกษา 

     

6. มีการสอบทวนผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 
อยา่งน้อยรอ้ยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปี  

 

     

7. มีการพฒันา/ปรบัปรุงการจัดการเรียน การจัดการ
เรียนรู้ กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มอค.7 ในปีที่แล้ว 

     

8. คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศ หรอื
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนรู ้      

9. คณาจารย์ประจ าทกุคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ 
และ/วิชาชีพอย่างน้อยปลีะหนึง่ครัง้ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนรู้(ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการและหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี  

     

11. ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษา/นักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทีม่ีต่อคุณภาพหลกัสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

ทั้ งนี้  เกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1 -5 จากตารางตัวบ่ ง ช้ี                      
การด าเนินงาน และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมวดที่ 8  การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 



 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
การประเมินและปรับปรงุกลยุทธ์การสอน  พิจารณาจากผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะประเมิน

ผู้เรียนจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรม  การอภิปรายโต้ตอบ  การตอบค าถามของผู้เรียนใน
ช้ันเรียน  รวมถึงการทดสอบกลางภาคเรยีนและปลายภาคเรยีน  เพื่อตรวจสอบและสามารถระบุได้ว่า  
ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาเพียงใด หากพบว่ามีปัญหาก็จะมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนในโอกาสต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
นักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารย์ในด้านความหลากหลายของวิธีการสอน การจัดท า

แผนบริหารการสอน การตรงต่อเวลา การช้ีแจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์รายวิชา ช้ีแจงเกณฑ์ การ
ประเมินผลรายวิชา การเตรียมตัวสอน การสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน และการใช้สื่อการสอน
ในทุกรายวิชา รวมทั้งมีการสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือทีมผู้สอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรด าเนินการเมื่อผู้เรียนอยู่ช้ันปีที่  4 และต้องออกฝึกปฏิบัติงานในรายวิชา             
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามที่หลักสูตรก าหนด ซึ่งเป็นช่วงเวลานิเทศการสอน  ตลอดจนติดตาม
ประเมินความรู้ว่าสามารถปฏิบัติงานได้  มีความรับผิดชอบและมีจุดอ่อนในด้านใด รวมทั้งท าการ
ส ารวจผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของบัณฑิตที่เพิ่งจบการศึกษาและการมีงานท า ตลอดจนประเมิน
ความพึงพอใจของหน่วยงาน/ผู้ประกอบการในช่วงเวลาที่อาจารย์ไปนิเทศนักศึกษา  และเมื่อสิ้นสุด
การฝึกปฏิบัติงาน  โดยติดตามประเมินความรู้ว่าสามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่  มีความรับผิดชอบและ
มีข้อด้อยในด้านใด  ซึ่งจะท าการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  
ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

หลักสูตรนี้ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน
ข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (SAR) 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

การรวบรวมข้อมูลในช่วงเวลาทีม่ีการเรยีนการสอนและการนิเทศ จะท าให้ทราบปัญหาและสภาพ
ของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา  กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่
จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชาน้ันๆ ได้ทันทีซึ่งจะเป็นการปรับปรุงย่อย สามารถท าได้ตลอดเวลาที่พบ
ปัญหา  ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 5 ปี เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ)                     
GEL1101 การใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Thai Usage  

หลักเกณฑ์แนวคิดที่เป็นพื้นฐานของการสื่อสาร พัฒนาทักษะของการใช้ภาษาไทย การ
อ้างอิง การเช่ือมโยงภาษาไทยในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน การสืบค้นสารนิเทศและการ
น าเสนอผลงานด้วยสื่อต่างๆ 

Principles of communication; Thai usage skills development; Making 
reference; Thai discourse through ASEAN; Information retrieval and variety of presentation. 
    
GEL1102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น 3(3-0-6) 
 English for Communication and informal 

Retrieval 
 

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการสืบค้น
สารนิเทศทางอิเลก็ทรอนิกส ์การอ้างอิงและเรียนรูจ้ากสือ่การเรยีนรู้ต่างๆ ฐานข้อมูลอิเล็ก ทรอนิกส์ และสื่อ
สิ่งพิมพ์ 

English for daily life communication; Electronic information retrieval; Making 
references and learning from electronic databases and printing materials. 
    
GEL1103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
 English for Communication and Study Skills  

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การให้ข้อมูล การสรุปความ และแสดงความคิดเห็น 
กลวิธีการอ่าน การเขียนในชีวิตประจ าวัน การอ้างอิง และการใช้พจนานุกรม เพื่อการอ่านและการเขียน โดย
ใช้สื่อระบบ สารนิเทศ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

English for communication, including giving information, making summary and   
expressing opinion; Reading strategies; Writing in daily life; Making references and dictionary 
application for reading and writing; Information system and electronic databases 
application. 

 
 
 
 



 
 

 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ)                     
GEL2201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 Thai for Academic Purpose  

ภาษาไทยเพื่อการศึกษาเรียนรู้ การสื่อสาร การแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ การเขียน
รายงานและผลงาน การอ้างอิง การใช้สารนิเทศ เพื่อการสืบค้นข้อมูลจากสื่อหลากหลายทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการน าเสนอรายงาน และการเขียนงานวิจัยเบื้องต้นในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

Thai for study skills and communication; Expressing academic opinion; 
Writing   report and academic works; Making references; Information retrieval via printing 
and  electronic materials for basic research, report presentation or other academic works 
related. 

 
GEL2202 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 English for Academic Purpose  

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาเรียนรู้ การสื่อสาร การแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ การเขียน
รายงานและผลงาน การอ้างอิง การใช้สารนิเทศ เพื่อการสืบค้นข้อมูลจากสื่อหลากหลายทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเขียนงานวิจัยเบื้องต้นและการน าเสนอรายงานหรือผลงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

English for study skills and communication; Expressing academic 
opinion;Writing report and academic works; Making references; Information retrieval via 
printing and electronic materials for basic research, report presentation or other academic 
works related. 

 
GEL2203 ภาษากลุ่มประชาคมอาเซยีน 3(3-0-6) 
 ASEAN Languages  

การพัฒนาทักษะทางภาษา ด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ในกลุ่ มประเทศ
ประชาคมอาเซียน ส าหรับการสื่อสารและท าความเข้าใจด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม (ตามความ
สนใจ 1 ภาษา) 

ASEAN language development on listening, speaking, reading and writing; 
Communication and understanding on ASEAN social, tradition and culture. (depending on   
individual interest). 
    



 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ)                     
GEL2204 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบวิชาชีพ 3(3-0-6) 
 Thai for Careers  
                   การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน การบันทึกเรื่องราว การจดบันทึก การอ่าน  การฟัง   การ
ดูและการพูด ที่มีความส าคัญต่อวิชาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพ และพัฒนาอาชีพ 
                   The use of Thai in daily life, journal keeping, note taking, reading, listening, 
viewing and speaking essential for career studies as foundation for future careers and 
career development. 

 
GEH1101 สุนทรียภาพกับชีวิต 3(3-0-6) 
 Aesthetic Appreciation  
                  การสร้างประสบการณ์การรบัรู้และเข้าใจด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และการแสดงของไทย
และกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยผ่านกระบวนการพื้นฐานทางสุนทรียศาสตร์ เพื่อน าไปสู่ความซาบซึ้งและ
เห็นในคุณประโยชน์ในด้านความงามทางศิลปกรรมศาสตร์ 
                  Acknowledgement and understanding on Thai and ASEAN arts, music, 
dramatic arts and performances via aesthetic foundation leading to appreciation and value  
recognition on artistic beauty. 
    
GEH1102 สังคมไทยในบริบทโลก 3(3-0-6) 
 Thai Society in Global Context  
                   แนวความคิดพื้นฐานในเรื่องวิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา การเมืองของไทย
ความสัมพันธ์ และบทบาทของประเทศไทยในบริบทอาเซียนและระดบัสากล โดยเน้นการศึกษาด้าน
ผลประโยชน์ ความร่วมมือที่ไทยได้รบัจากการเข้าเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมโลก 
                   Basic notion on Thai social, economic, education and politics; Relationship 
and role of Thailand in global and ASEAN contexts with concentration on benefits and 
cooperation gained as global member. 



 
GEH2201 การพัฒนาตน 3(3-0-6) 
 Self Development  
                  หลักการพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ การเข้าใจตนเองและผู้อื่น ความภาคภูมิใจในตนเอง 
แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาตน กระบวนการและวิธีการพัฒนาตน การสร้างสมัพันธภาพระหว่างบุคคล ทกัษะ
การจัดการอารมณ์ การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในชีวิต และการด าเนินชีวิตที่มีคุณค่าอย่างมีความสุข 

Basic principle of human behavior; Self and others understanding; Self dignity;  
Self development theories; Self development process and methods; Interpersonal skills  
development; Emotional management; Risk behavior prevention and ways to live a happy 
life. 

 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ)                     
GEH2202 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
 Truth of Life  
                   การเข้าใจความจริงของชีวิตตามหลักธรรม เพื่อก าหนดเป้าหมายและการด ารงชีวิตในสังคม
โลกยุคโลกาภิวัฒน์ การน าหลักศาสนธรรมและทักษะชีวิตไปประยุกต์ใช้พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมและ
จริยธรรม เพือ่การด ารงตนในสังคมอย่างมีความสุข 
                   Understanding facts of life according to Dharma principles for identifying goal  
and pattern of life; Application of religious Dharma and life skills for self development on 
ethics and morality. 

 
GEH2203 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Life in Multicultural Society  
                   ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจ และมีเจตคติที่ดีต่อ
การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรม 
                   Cultural diversity in way of living, knowledge, awareness and good attitudes 
towards living with others in multicultural society. 
 
  GEH2204 ความเป็นพลเมือง 3(3-0-6) 
 Civil Education  
                   ความหมายและความส าคัญ บทบาทหน้าที่  พันธะทางสังคม จิตส านึกทางคุณธรรม 
จริยธรรมและการพัฒนาจิตสาธารณะของพลเมือง เพื่อการเป็นพลเมืองที่ดีตามหลักประชาธิปไตย 
                   The definition and the essence of role and responsibility in society, moral 



and ethical consciousness, and the development of people’s public mind for good 
citizens. 
 
GEH2205 ทักษะชีวิตเพ่ือความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  3(3-0-6) 
 Life Skills for The Absolute Human  
                  การเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะที่ส าคัญของการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ ในศตวรรษที่ 21 
เพื่อส่งเสริมการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
                  Learning and developing life skills essential for quality living in the 21st 
century and for the facilitation of being absolute human 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ)                     
GES1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
 Information Technology for Communication and 

Learning 
 

                  หลักการ ความส าคัญระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารนิเทศ ในการสืบค้นการสร้าง
สารนิเทศ การใช้ข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนการแสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการพัฒนาการสื่อสารและการเรียนรู้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
                  Principles and importance of IT system and information system for retrieval; 
Setting information; Information usage and searching from various forms of 
resources,including electronic databases for communication development and on-line 
study. 
 
GES1102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Science and Technology for Quality of Life  
                  บทบาทการพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังงาน การสื่อสารและโทรคมนาคม การ
ส่งเสริมและดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ความปลอดภัยในการใช้ยาและสารเคมีในชีวิตทั้งทางด้านกายภาพ
และชีวภาพที่มีต่อคุณภาพชีวิต 
                  Role and development of science and technology, ENPrgy, communication 



and telecommunication; Physical and mental health care and promotion; Safety on drugs  
and chemicals application in daily life physically and biologically. 

 
GES2201 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Science and Technology for Environment  
                  ความส าคัญและผลกระทบของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม
ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
                  Importance and effects of science and technology development towards 
environment, ecosystem and natural resources; Biodiversity and conservation; 
Environmental pollution; Natural resources and eco environments management. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ)                     
GES2202 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
 Thinking and Decision Making  

หลักการ และกระบวนการคิดของมนุษย์ การคิดข้ันวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า 
การให้เหตุผลอย่างสมเหตุสมผลในการตัดสินใจ การใช้ข้อมูลและเหตุผลในกระบวนการแก้ปัญหา มีการบูร
ณาการเครื่องมือคุณภาพร่วมกับการคิดส าหรับการตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 

Principles and process of human thoughts; Analytical, synthetic and 
evaluative thinking; Rational for decision making; Application of data and reason for 
problem solving process; Integration of qualitative tools for decision making in daily life. 

 
GES2203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Information Literacy  



                   ความส าคัญของข้อมูลสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้เร็วและมีประสิทธิภาพ 
ประเมินสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณ ใช้และจัดการสารสนเทศได้ตรงและสร้างสรรค์ ประยุกต์ความ
เข้าใจเชิงจริยธรรม และเชิงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศ 

Importance of information data; Efficient access to information 
sources;Considerate information assessment; Creative information usage and management; 
Ethical and legal application on information access and usage. 
 
GES2204 คณิตศาสตร์เพ่ือชีวิต   3(3-0-6) 
 Mathematics for Life  
                  หลักการและวิธีทางคณิตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน นิติกรรมสัญญาและ
ตราสารหนี้ต่างๆด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือโปรแกรมส าเร็จรูปอย่างง่าย 

                  Mathematical principles and approach related to daily life, making 
legalcontract and bond via electronic devices or basic instant program. 
    
GES2205 นันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 
 Recreation for Quality of Life  
                   แนวคิด ทฤษฎีและความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัย ซึ่งส่งอทิธิพลต่อเจตคติและพฤติกรรม
นันทนาการ การออกแบบกจิกรรมนันทนาการอย่างเป็นระบบและการน าเอากิจกรรมนันทนาการไปใช้เพือ่
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับบุคคล กลุ่มและชุมชน 
                   Concepts, theories and relationship among related factors affecting 
recreational attitudes and behaviors; Systemized recreational program design; Application 
of recreational activities for developing quality of life at individual level, group level and 
community level. 
 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ)                     
GES2206 ชีวิตและสุขภาพ                          3(3-0-6) 
 Life and Health  
                  การดูแลชีวิตและสุขภาพ ในมิติการป้องกัน การส่งเสริม การรักษา และการฟื้นฟูเกี่ยวกับชีวิต 
เพศ วัย โภชนาการ ตลอดจนน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

Health care in the dimension of prevention, promotion of health, treatment, 
and rehabilitation in terms of life, genders, ages, nutrition, including the application of 
health science in daily life. 



EDP1101  ปรัชญาการศึกษา  3(2-2-5) 
 Philosophy of Education  
                   ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
วิวัฒนาการของการจัดการศึกษาไทย แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
การสร้างวิสัยทัศน์ทางการศึกษา การประยุกต์ใช้ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
สถานศึกษา แนวโน้มการศึกษาไทยในอนาคต 

Philosophy concepts and theories in education; Religious, economic, social 
and cultural evolutionary education of Thailand. The concepts and techniques of 
education management to strengthen the sustainable development. The creation of 
educational Vision Applications of Philosophy concepts for development educational 
institutions and tendencies of future Thai education. 
 
EDP1102 ภาษาและวัฒนธรรม   3(2-2-5) 
 Languages and Cultures  

วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ ทฤษฎี และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
มุ่งเน้นทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศส าหรับครู 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาทีมีต่อสังคมและวัฒนธรรม โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมไทยประชาคม
อาเซียนและของโลกกับการใช้ภาษา การเปลี่ยนแปลงทางภาษาที่เกิดจากปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 

Speech communication for teachers; principles, theories and techniques in 
application of Thai and foreign languages Focus on the skills of listening, speaking, reading, 
writing. The relationship between language and society the interaction between language 
usage, social structure, and cultural structure. Including Language change caused by social 
and cultural factors.  

 
 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ)                     
EDP1103 จิตวิทยาส าหรับครู    3(2-2-5) 
 Psychology for Teachers  
                 จิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 
แนวทางการใช้จิตวิทยาเพ่ือความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ จิตวิทยาการ



แนะแนวและการให้ค าปรึกษาเพ่ือให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ข้ึน  

Basic psychology; Psychology of human development; Psychology of learning 
and educational psychology; Psychological approaches to understanding and supporting 
the learning of the learner to their full potential; Psychology of guidance and counseling to 
make recommendations to help the learner to have a better quality of life. 

 
EDP2101 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Morals and Ethics for Professional Teachers  
               หลักธรรมาภิบาลและความซื ่อสัตย์สุจ ริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู จ รรยาบรรณ 
วิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด แนวทางปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ การเสริมสร้างกระบวนการคิดด้วย
จิตส านึกสาธารณะ และการเสียสละให้สังคม การเป็นผู้น าทางวิชาการ ฝึกปฏิบัติการด้านการศึกษาเพื่อ
พัฒนาชุมชนและสังคม 
                The good governance, loyalty and honesty, moral and ethics of teaching 
profession, profession ethics that Teachers Council set, guidelines for practice according to 
professional ethics, reinforcement thinking process of public awareness and sacrifice to 
social, the academic leadership, educational practice for developing community and 
social. 

 
EDP2102 การพัฒนาหลักสูตร    3(2-2-5) 
 Curriculum Development  
                 หลักการ แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร กระบวนการในจัดท าหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ แนวทางปฏิบัติในการประเมินหลักสูตรและน าผลการประเมินไป
ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
                 Principle, concept for maneuver curriculum, curriculum analysis, process for 
curriculum manipulation, curriculum development, bringing to use curriculum, guidelines 
for curriculum evaluation and bringing the result of this evaluation to use in curriculum 
development. 

 
 

 
 
 



 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ)                     
EDP2103 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
 Quality Assurance in Education  
                 หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดการคุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่ อง 
กระบวนการด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวิเคราะห์การประกัน
คุณภาพการศึกษาของไทยและต่างประเทศ 
                  Principle, concept, line operation for quality educational management, guidelines for 
quality educational management, activities for learning and developing learning quality successively, 
activity process to estimate learning activity quality, analysis quality assurance in education of 
Thailand and foreign. 

 
EDP3101 การจัดการเรยีนรู้และการจัดการชั้นเรียน   3(2-2-5) 
 Learning Management and Classroom 

Management 
 

                  หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ แนวทางการน าแผนการเรียนรู้ไปการ
ปฏิบัติให้เกิดผลจริง การจัดการเรียนรู้และส่ิงแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เ พ่ือการคิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการช้ันเรียนเพ่ือส่งเสริม
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา 
                 Principles, concept, guidelines on the preparation of learning plans; learning 
plan practice guidelines to achieve real results; learning management and learning 
environment; theories and models of learning for critical thinking, creativity and problem 
solving; integrated inclusive education;  classroom management to make an atmosphere 
for learning; the development of learning centers in schools. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ) 
EDP3102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       3(2-2-5) 
 Innovation and Information Technology in 

Education 
 

                 แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับครู แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ การออกแบบ การสร้าง การน าไปใช้ การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม นวัตกรรมแห่งการ
เรียนรู้ 
                 Concepts and principles in educational innovation and technology that assist 
the quality of learning; Information technology and communication for teachers; Learning 
sources and learning networks; The application of computer programs in education; 
analyses of problems and solution in educational innovation and technology: The design, 
the development, the application, the evaluation and the improvement of innovations; 
Innovations for learning. 
   
EDP3103 การวัดและประเมินผลการศึกษา   3(2-2-5) 
 Educational Measurement and Evaluation  
                 ระเบียบ หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา การสร้าง การใช้ และ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินตามสภาพ
จริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร 
                 Principles and techniques in educational evaluation; The development of 
learning evaluation device, the implication of the device, and the quality monitoring 
process; Field assessment; authentic assessment; Portfolio assessment; discrete and 
holistic evaluation; The improvement of learning management and curriculum after the 
assessment. 
   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ) 
EDP4101 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้   3(2-2-5) 
 Research for Learning Development  
                 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา  ทฤษฎีและรูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการ
วิจัย การวิจัยในช้ันเรียน การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา  การฝึกปฏิบัติการวิจัยโดย การศึกษา
ค้นคว้างานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  เสนอโครงการเพื่อท าวิจัย ด าเนินการวิจัย  เขียน
รายงานการวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัย 
                   Educational research methodology; theories and research design; Research process; 
statistics for research; classroom research; research process for problem solving; Research practice in 
education for improving learning management process; Research proposal; research implementation; 
Writing research reports; Presentation of completed research. 

EDP4102 ความเป็นครูวิชาชีพ 3(2-2-5) 
 Being Professional Teachers  
                 ภาระงานและบทบาทหน้าที่ของครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพ ความเป็นครูวิชาชีพ 
การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู และในด้านเนื้อหาวิชาที่สอน กลยุทธ์การสอน การสร้างเสริมทักษะการ
คิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ กระบวนการแสวงหาและเลือกใช้สารสนเทศ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู  การสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครู การพัฒนาวิชาชีพครูอย่าง
ต่อเนื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
                 Work load and role of teachers, characteristic and professional standard, being 
professional teachers, management of knowledge related to professional teachers and in 
the sense of teaching subject substances, teaching strategy, reinforcement analysis, 
synthesis and creative skills, process of seeking and choosing information, Laws related to 
teacher and teaching profession, creation advancement in teaching profession, 



development of teaching profession, development learners’ potentiality. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ) 
EDP4201 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3(2-2-5) 
 Scouts, Junior Red Cross, and Learning 

Development Activities 
 

การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะของครูผู้สอนลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
และความส าคัญของครูลูกเสือ ครูยุวกาชาด และครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนให้รู้จกัตนเอง การพัฒนาความมีระเบียบ ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี และการจัดกิจกรรมที่สง่เสริม
ให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถ่ิน ฝึกปฏิบัติในฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ
ผู้สอน 

Personality development and skills of teachers, scouts and Red Cross Youth 
activities. And significance of teachers, scouts, Red Cross Youth and Teachers of student 
activity. Activities that promote and develop the students to know themselves. The 
Development of the rules of leadership as well. And conduct activities that encourage 
Learners to benefit local communities and practice as participants and instructors. 

 
EDP4202 ความคิดสร้างสรรค์ส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Creativity for teacher  



แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ การจัดการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสรา้งสรรค์ เทคนิคและทักษะส าหรบัครูในการสง่เสรมิความคิดสรา้งสรรค์ การจัด
บรรยากาศและกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

Concepts, theories, and process in creative thinking; Factors affecting creative 
thinking; Learning management for promoting creative tinking; Techniques and skills for 
teachers in promoting creative thinking; Arranging atmosphere and activities for developing 
creative thinking. 

 
EDP4203  จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว 3(2-2-5) 
 Psychology of Personality and Adjustment  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบุคลิกภาพ  ทฤษฏีบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ การวัด
บุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพ  การปรับตัว  กลไกในการปรับตัว  การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่
เป็นปัญหา 

Basic knowledge about personality; Personality of theory; The influence factors 
of personality; Personality measurement and development and adjustment; Adjustment 
mechanism; The prevention and solving of abnormal behavior. 

  
 

  

 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา        น(บ-ป-อ)                     
EDP4204 จิตวิทยาการปรับพฤติกรรม 3(2-2-5) 
 Psychology of Behavior Modification  

ความรู้พื้นฐานในการปรับพฤติกรรม ทฤษฎีการเรียนรู้แนวคิดเทคนิคและวิธีการปรับพฤตกิรรม 
วิธีการสังเกตและการบันทึกพฤติกรรม การวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อเข้าใจสาเหตุของพฤติกรรม การสร้าง
โปรแกรมการปรับพฤติกรรม การประยุกต์หลักการปรับพฤติกรรมไปใช้ในการลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
และส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

Basic knowledge about behavior modification; Learning theory; Concept, 
techniques and behavior modification approaches; Methods of behavior observation and 
recording; Behavior analyses for understanding of causes of behaviors; Program 
development for behavior modification; the application of behavior modification; Principles 
in reducing undesirable behaviors and encouraging desirable behaviors. 



 

EDP4205 จิตวิทยาเด็ก 3(2-2-5) 
 Child Psychology  

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็ก พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ของ
วัยเด็กตอนต้นถึงวัยเด็กตอนปลาย  บุคลิกภาพ  การเล่น การเรียนรู้ตามวัย ปัญหาทางอารมณ์และปัญหา
ทางพฤติกรรมของเด็ก และวิธีการแก้ปัญหา 
                General knowledge about child psychology; Physical, emotional, social and 
intellectual development of early childhood up to late childhood; Personality; Playing and 
learning in each age group; Emotional problems and behavioral problems of child and 
ways to solve such problems. 

 
EDP4206 จิตวิทยาวัยรุ่น 3(2-2-5) 
 Adolescent Psychology  
                ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิตวิทยาวัยรุ่น พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาของ
วัยรุ่น เอกลักษณ์ สิ่งแวดล้อมทางสังคมของวัยรุ่น ปัญหาทางอารมณ์และปัญหาทางพฤติกรรมของวัยรุ่นและ
วิธีการแก้ปัญหา 
                General knowledge about adolescent psychology; Physical, emotional, social 
and intellectual development of adolescent; Identity; social environment of adolescent; 
Emotional problems and behavioral problems of adolescent and ways to solve such 
problems. 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา        น(บ-ป-อ)                     
EDP4207 จิตวิทยาสรา้งสรรค์การเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Creative Psychology of learning  

จิตวิทยากับการเรียนรู้  พัฒนาการของผู้เรียน ทฤษฎีการเรียนรู้ ความแตกต่างระหว่างบุคคล
ในการเรียนรู้ การถ่ายโยงการเรียนรู้ การจ าและการลืม บุคลิกภาพและการปรับตัว ปัจจัยที่มีผลต่อ
สัมฤทธิผลทางการเรียน แรงจูงใจในการเรียนรู้  การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 



Psychology and learning; Development of the learners; Learning theories; 
Individual differences with learning; Transfer of learning; Remember and forgetfulness; 
Personality and adjustment; The influence factors of learning achievement; Motivation to 
learn; Arrangement of environment for Learning. 
 
EDP4208 การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา 3(2-2-5) 
 Guidance and Counseling  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแนะแนว ประเภทของการแนะแนว บริการต่างๆของการแนะแนว 
เครื่องมือและเทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการแนะแนว กระบวนการและเทคนิคการให้ค าปรึกษา 
คุณสมบัติและจรรยาบรรณผู้ให้ค าปรึกษา การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน 

Introduction to guidance; Type of guidance; Guidance services; Tools and 
techniques to collect data for guidance; Process and techniques of counseling; 
Characteristic and ethics for counselor; Guidance services in schools. 

    
EDP4209 การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง 3(2-2-5) 
 Developing Higher Order Thinking Skills  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคิด และความคิดระดับสูง ทฤษฎีหรือรูปแบบการเรียนการสอนที่
เน้นกลยุทธ์ความคิดระดับสูง ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการแก้ปัญหา การสอนความคิดระดับสูง 
การบูรณาการทักษะความคิดระดับสูงกับการเรียนการสอน 

Introduction to thinking and higher-order thinking theories or models of 
instruction that focuses on higher-order thinking. The Critical Thinking and the 
development of critical thinking, creative thinking and creative thinking development, 
Problem-solving strategies teaching higher-order thinking integrating higher-order thinking 
skills for teaching 

 
 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา        น(บ-ป-อ)                     



EDP4210 สถิติเบ้ืองต้นทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Introduction to Statistics in Education  

หลักการทางสถิติเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณทางการศึกษาด้วยสถิติบรรยายและ
สถิติอ้างอิง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดกระท าข้อมูล การวิเคราะห์และ
แปลความหมายข้อมูล ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปค านวณและน าเสนอผลค่าสถิติเพื่อการวิจัยทาง
การศึกษา 

Principles Basic Statistics; Quantitative data analysis with descriptive statistics 
and statistical references; Qualitative data analysis; statistical data collection; Analysis and 
interpretation of the data; Practice software packages for calculating including 
presentations for educational research. 

 
EDP4211 การสอนเพศศึกษา 3(2-2-5) 
 Teaching of Sex Education  

ความหมาย และขอบข่ายของเพศศึกษา ความส าคัญและความจ าเป็นในการเรียนเพศศึกษา 
เพศวิถี และพัฒนาการของมนุษย์ เจตคติและค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับเพศ สัมพันธภาพระหว่างเพศและทักษะ
ส่วนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาวะทางเพศ สังคมและวัฒนธรรมประเพณีที่มีผลต่อเพศวิถี สิทธิและ
เสรีภาพทางเพศ 

Meanings and scopes of sex education; The importance and the need for sex; 
Education learning, sexuality and human development, attitudes and values related to sex, 
the relationship between gender and personal skills; Sexual behavior, Issues in sexual 
health: social and cultural traditions that influence sexuality, sexuality rights and freedom. 

 
EDP4212    การออกแบบกราฟิกเพ่ือการศึกษา         3(2-2-5) 
                Graphic Design for Education  

พื้นฐานในการออกแบบกราฟิก ความรู้ด้านองค์ประกอบศิลป์ การสื่อความหมายและการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างสรรค์งานกราฟิก กระบวนการผลิตสื่อกราฟิก การใช้กราฟิกเพื่อการศึกษา 
การประเมินผลการออกแบบกราฟิกอย่างเป็นระบบ 

Fundamental elements of graphic designs; Knowledge on art components; 
Communication and uses of computer programs to create graphics; Graphic production 
processes; Uses of graphics for education; Systematic evaluation of graphic designs. 

 
 
 
 



 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา        น(บ-ป-อ) 
EDP4213   การออกแบบสารเพ่ือการศึกษา         3(2-2-5) 
               Message Design for Education  

หลักการเขียน การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์ การออกแบบ 
และการประยุกต์ใช้สื่อ หลักการ ทฤษฎีจิตวิทยา และงานวิจัยเพื่อการออกแบบสื่อ การประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ช่วยพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาตามคุณลักษณะเฉพาะ 

Principles of writing; Language use for communication through various forms of 
media, Analysis, design and application of media; Principles, theories of psychology and 
research for media design; Tool application for developing and creating educational 
innovations according to specific attributes. 

 
EDP4214     สื่อคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา         3(2-2-5) 
                 Computer for Instruction  
                  หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การสร้าง การทดลองใช้และการประเมินสื่อ 
การศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสื่อการศึกษา การจัดท าโครงงาน
ผลิตสื่อเพื่อการศึกษา 

Principles and theories of designing, developing, testing and evaluating media; 
Study of computer programs applicable in educational media development; Educational 
media production project. 

 
EDP4301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(0-60-0) 
 Practicum 1  

สังเกตสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน การบริหารจัดการในโรงเรียน สภาพงานครู 
พฤติกรรมและคุณลักษณะของครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา สื่อ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
เรียนรู้ สังเกตธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียน ศึกษาและสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกการ
เตรียมการสร้างและการใช้สื่อการเรียนรู้ การบริหารและจัดการช้ันเรียน ทดลองฝึกปฏิบัติการสอนผู้เรียน 
ทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นครูมืออาชีพ 



Observational study the general environment of the school. Management in 
the school climate, teacher behavior and characteristics of school administrators, teachers, 
students, media sources and environment for learning. Observing nature of student 
learning. Study and learning activities. Training, preparation, creation and use of learning 
materials. Management classes Trial and trial practice instructional activities for learning in 
a virtual classroom to prepare to become professional teachers. 

 
 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา        น(บ-ป-อ)                     
EDP4302 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1(0-60-0) 
 Practicum 2  

สังเกตพัฒนาการและธรรมชาติของผู้เรียน การบริหารงานวิชาการ หลักสูตร และความสัมพันธ์
ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู ้และการวัดและประเมินผลทีส่อดคลอ้งกบัจดุประสงค์การเรียนรูใ้นแต่ละระดับการศึกษา
และวิชาเอก และฝึกปฏิบัติการสอนตามแผน บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยในช้ัน
เรียน สังเกตการสอนของเพื่อน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และจัดท ารายงานที่แสดงการคิด การพัฒนางาน
และการประเมินการเรียนรู้ของตนเอง 

Observational study the nature of the learner. Academic Affairs Administration 
curriculum and relationships between the schools and community. Practice learning 
management plan and designing learning activities and assessment and evaluation in 
accordance with the purpose of learning at each level of education and study. Plan and 
practice in teaching Recorded and reported to the curriculum using the class as a research 
process. Notifications of friends gather, analyze and provide reports the evaluation of their 
own learning. 

 
EDP5301 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1     6(0-360-0) 
 Internship 1  

การปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในหน้าที่ครูทุกด้านเพื่อปลูกฝังจิตส านึกความเป็นครู การ
บริหารจัดการช้ันเรียน การจัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างครูมืออาชีพ การน าเสนอผลการวิจัยในช้ันเรียน การจัดท ารายงาน



การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

The teaching practice tasks and responsibilities in teaching profession in order 
to cultivate the teacher mind; Classroom administrative management; Projects for 
encouraging and developing learners; Measurement, evaluation and assessment for the 
better quality of learning management to meet the professional level; The presentation of 
classroom research project and the report of the internship experience. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา        น(บ-ป-อ)                     
EDP5302 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    6(0-360-0) 
 Internship 2  

การปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในหน้าที่ครูทุกด้านเพื่อปลูกฝังจิตส านึกความเป็นครู การ
บริหารจัดการช้ันเรียน การจัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างครูมืออาชีพ การน าเสนอผลการวิจัยในช้ันเรียน การจัดท ารายงาน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

The teaching practice tasks and responsibilities in teaching profession in order 
to cultivate the teacher mind; Classroom administrative management; Projects for 
encouraging and developing learners; Measurement, Evaluation and assessment for the 
better quality of learning management to meet the professional level; The presentation of 
classroom research project and the report of the internship experience. 

 

ENP1401    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางสังคม                     3(2-2-5) 
 English for Social Communication    



หลักการ โครงสร้าง ระดับภาษา ธรรมเนียมปฏิบัติ และมารยาททางสังคมของเจ้าของภาษาใน
การพูด และการสนทนาตาม สถานการณ์ต่างๆ การสรุปสาระส าคัญจากการฟังภาษาอังกฤษในสถานการณ์
ต่างๆ   

Principles, structures and levels of language; Social manners and etiquettes in 
various situations; Listening for main idea in various; Listening occasions. 

 

ENP1402    เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 English Reading Techniques  
                การอ่านในระดับค า วลี ประโยค และย่อหน้าโดยใช้กลวิธีการอ่านเบื้องต้น การอ่านแบบกวาด
สายตา การอ่านแบบหาข้อมูลเฉพาะ การอ่านแบบตีความ การวิเคราะห์โครงสร้างของเนื้อความ ค าหรือ
ข้อความที่ใช้ในการเช่ือมเนื้อความ  

Reading at word, phrase, sentence and paragraph levels by using basic reading 
strategies; Skimming, scanning, reading between lines; Analyzing text organization; 
Connectors.  

 

ENP1403    ภาษาศาสตร์เบ้ืองต้นส าหรับครูภาษาอังกฤษ                                  3(2-2-5) 
 Introduction to Linguistics for English Teachers  

ทฤษฏีทางด้านภาษาศาสตร์ ขอบเขตของภาษาศาสตร์  แนวคิดทางด้านสัทศาสตร์              
สัทวิทยา วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ และธรรมชาติของภาษา ความรู้เบื้องต้นเรื่องเสียง ระบบเสียง ค า 
ระบบค า กลุ่มค า และประโยค เพื่อใช้ส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ  

Linguistics theories, scope of linguistics, linguistics concepts on phonetics, 
phonology, morphology, syntax, and nature of languages; Generral knowledge on sounds, 
structures, phrases and sentences for English teaching. 

 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา        น(บ-ป-อ)                     
ENP1404 วรรณกรรมเบ้ืองต้น                    3(2-2-5) 
 Introduction to Literature  

ความหมาย องค์ประกอบ ประเภทและลักษณะของงานวรรณกรรมอังกฤษและอเมริกัน 
วรรณศิลป์  ค าศัพท์ทางวรรณกรรม คุณค่าในงานวรรณกรรม 

Definitions, components, types and characteristic of English and American 
literature, figurative languages and vocabularies used and value in literatures. 

 
ENP1405 การเขียนอนุเฉท                    3(2-2-5) 
 Paragraph Writing                  



การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทการเขียนงานทางวิชาการทั่วไป การเขียนระดับประโยคและ
โครงสร้างประโยคพื้นฐาน ลักษณะและประเภทของการเขียนอนุเฉท  ความสัมพันธ์ระหว่างประโยคในระดบั
ย่อหน้า  ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

Use of English in academic writing; Sentence formation and basic sentence 
structures; Features and kinds of paragraph writing; Sentence relations in a paragraph; 
Vocabulary relevant to teaching and learning English. 

 
ENP1406 เสียงและระบบเสียงส าหรับครูภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
 Phonetics and Phonology for English Teachers  

ระบบเสียงของภาษา   กลไกการออกเสียง เสียงพยัญชนะ เสียงสระในภาษาอังกฤษ                   
การเน้นเสียงในภาษาอังกฤษ น้ าเสียงในภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์ระบบเสียงภาษาอังกฤษกับภาษาไทย 
การวิเคราะห์ปัญหาการออกเสียงของคนไทยและแนวทางแก้ไข 

English sound systems, articulation, consonants, vowels, stress, intonation and 
tone; Comparative analyses of English and Thai sounds; Analysis of English pronunciation 
of Thai students and solutions. 

 
ENP1407 เรื่องสั้น  3(2-2-5) 
 Short Stories  
                 เรื่องและความหมายของเรื่อง วรรณศิลป์ของบันเทิงคดีประเภทเรื่องสั้น รูปแบบ โครงสร้าง 
และองค์ประกอบของบันเทิงคดีประเภทเรื่องสั้น เรื่องสั้นตัวอย่างตามองค์ประกอบของบันเทิงคดี 
                 Stories and meaning;  Figurative languages in short stories, formats, structures, 
and components of short stories,  samples of short stories.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา        น(บ-ป-อ)                     
ENP2408 การอ่านเชิงวิเคราะห์ 3(2-2-5) 
 Critical Reading  

ความคิดรวบยอดของการอ่านเชิงวิเคราะห์ ความเข้าใจประเภทของเนือ้ความ เจตนารมณ์ของ
ผู้เขียน   ความสามารถในการสรปุย่อความ สรุปอ้างอิง การวิเคราะห์ความคิดและโครงสร้างวิธีการเขียนของ



ผู้เขียนได ้

                 Concepts of critical reading; Comprehension of genres of writing; Tones and 
purposes of the writers; Summarizing; making inferences; Critical understanding of text 
organization. 
 
ENP2409 ระบบค าและระบบประโยคส าหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 Morphology and Syntax for English Teachers        

โครงสร้างภาษาระดับค า วลี อนุประโยคและประโยค  การวิเคราะหป์ระเภทและหน้าที่ของ
หน่วยค าในโครงสร้าง  ความสัมพันธ์ของประเภทและหน้าทีข่องหน่วยค าในโครงสร้างกับความหมายทีห่น่วย
ไวยากรณ์นั้นหมายถึง 
                Structures of words, phrases, clauses and sentences; Analyses of categories and 
functions of constituents; Relations of categories and functions of the constituents.  
 
ENP2410 วรรณกรรมอเมริกัน  3(2-2-5) 
 American Literature   
                ยุคต่างๆทางวรรณกรรมของอเมริกัน ประเภทและลกัษณะของงานวรรณกรรม ภูมหิลงัทาง
ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และปรัชญา ปรากฏการณ์เชิงประวัติศาสตร์ สงัคม วัฒนธรรม และปัจจัย
ต่างๆที่มผีลกระทบตอ่งานวรรณกรรม 
                 Periods of American literature; Types and characteristics of American literature 
historical social and cultural background; Historical, social, and cultural forces and factor 
affecting literary works. 

 

ENP2411 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
 English for Intercultural Communication       
                ลักษณะและความแตกต่างทางวัฒนธรรมเบื้อต้น องค์ประกอบทางวัฒนธรรมประเภทต่างๆ 
อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อการสื่อสาร การสือ่สารระหว่างวัฒนธรรมที่ต่างกัน ความแตกต่างของวิถีชีวิตและ
การสือ่สารความหมายในวัฒนธรรมที่ต่างกัน 
                 Introduction to characteristic and differences of culture; Components and 
concepts concerning culture, Influences of culture on communicative pattern;  Different 
cultural communicative patterns; Differences in lifestyle and communicative style as the 
result of cultural background. 
 
    



 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา        น(บ-ป-อ)                     
ENP2412 วรรณกรรมอังกฤษ                      3(2-2-5) 
 English Literature  
                ยุคต่างๆทางวรรณกรรมของอังกฤษ ประเภทและลักษณะของงานวรรณกรรม ภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และปรัชญา ปรากฏการณ์เชิงประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และปัจจัย
ต่างๆที่มีผลกระทบต่องานวรรณกรรม 
                Periods of English literature; Types and characteristics of English literature; 
Historical, social and cultural background; Historical, social, and cultural forces and factors 
affecting literary works. 
 

ENP3413 การแปลพ้ืนฐาน  3(2-2-5) 
 Basic Translation  
                เทคนิคการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ลักษณะภาษาใน
งานเขียนและการแปลประเภทต่างๆ  วัฒนธรรมในการใช้ภาษา การแปลส านวนต่างๆ การวิเคราะห์ปัญหา
ต่างๆในการแปล 
                Techniques of translating English into Thai and vice versa; Language use and 
styles of translation in a variety of materials; Effect of culture on language use and word 
selection; Idioms, figurative language and proverbs in translation; Translation problem 
analyses. 

 

ENP3201 
 

การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
Measurement and Evaluation of Foreign Lanague 
Learning  

2(1-2-3) 
 

                การออกแบบ การสร้าง การใช้และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและวัดประเมินผลการ
เรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตร
สถานศึกษา สถิติเบื้องต้นในการวัดและประเมินผลแลการแปลความหมาย 
                The design, development, application and quality monitoring of measurement, 
evaluation and assessment device of foreign language learning area according to the 
standards and indicators from the National Core Curriculum and the school curriculum; 
Basic statistics in measurement, evaluation and assessment process and interpretation  
 
 
 



 
 
 
 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา        น(บ-ป-อ)                     
ENP3202 จิตวิทยาครูส าหรับการจัดการเรยีนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
2(1-2-3) 

 Psychology for Teachers and Learning Management of 
Foreign Language Learning 

 

                 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ ทฤษฎีการเรียนรู้ การเรียนรู้
ภาษาแรกและภาษาที่สอง ความแตกต่างระหว่างบุคคล ทฤษฎีพหุปัญญา การประยุกต์ใช้ความรู้จิตวิทยา
เพื่อจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
                Fundamental knowledge of educational psychology; Developmental 
psychology; Learning theories; First and second language learning; Individual differences; 
Multiple intelligence theory; Application of psychology for foreign language learning 
management. 
 
ENP3203 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
2(1-2-3) 

 Curriculum Design and Development of Foreign 
Languag Learning  

 

                 หลักการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปัญหาและ
แนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มภาษาต่างประเทศ ปฏิบัติการวิเคราะห์ ออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
                Principles of curriculum design and development for the foreign language 
strand and obstacles and trends of program development; Analyses, designs and develops 
institutional curriculum of foreign language learning area.  
 
ENP3204 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
2(1-2-3) 

 Educational Media Design and Production for 
Teaching and Learning Foreign Languages 

 

                การเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การออกแบบ การผลิต ทดลองใช้ ประเมินและ



ปรับปรงุสือ่การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การพฒันานวัตกรรมใหส้อดคลอ้งกบัวัตถุประสงค์และผลลัพทก์าร
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
                Selection of foreign language learning media; Design, production, 
implementation, evaluation and improvement of foreing language learning media; 
Development of innovation based on foreign language learning objectives and outcomes.  
 
 
 
รหัสวิชา 

 
 

ชื่อและค าอธิบายวิชา 

        
 

น(บ-ป-อ)                     
ENP3414 ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งและจูงใจ 3(2-2-5) 
 Argumentative and Persuasive English  
                หลักการพูดในที่ชุมชน  การโต้วาทีโดยท าเนียบภาษาที่เหมาะสมกับบทบาทและสถานการณ์  
การสรุปสาระส าคัญ  การเปรียบเทียบความต่างของแนวคิดจากบทความ ข่าว การอภิปราย  การแสดงความ
คิดเห็นและการน าเสนอประเด็นโต้แย้ง 
                Public speaking principles, language styles and techniques of public speaking, 
debate and speaking in various situations; Briefing techniques, comparison and discussion 
about news, articles and academic writings; Opinion sharing and persuasive and 
argumentative communication. 
 
ENP3415    การเขียนเรียงความ 3(2-2-5) 
 Essay Writing   
               องค์ประกอบของเรียงความ  บทน า เนื้อเรือ่ง บทสรุป ประเภทของเรียงความ การเขียน
เรียงความประเภทต่าง ๆ 
                Essay components, introduction, body, conlusion; Essay types; Writing a variety 
of essays. 
 
ENP3416 การประเมินการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามสภาพจริง 3(2-2-5) 
 Authentic Assessment in English Learning  
                แนวคิด หลักการการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง ประเภทและการสร้างเครือ่งมือตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  การวิเคราะห์ตัวช้ีวัดและมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อการออกแบบการวัดและ
การประเมินผล 
                 Approaches and principles of authentic assessment in English learning; Types 
and construction of authentic assessment instruments according to the Basic Educational 
Curriculum; Analysis of indicators and learning standards for designing the measurement 



and assessment. 
 

ENP3417 การสอนโดยใช้โครงงานภาษาอังกฤษ       3(2-2-5) 
 Project-based English Teaching  
                ความหมาย  ประเภทของโครงงาน  วิธีการท าโครงงาน  ข้ันตอนการวางแผนและด าเนินงาน
การจัดกจิกรรมการสอนภาษาโดยใช้โครงงาน  การประเมินผลโครงงานภาษาอังกฤษ 
                Definitions; Types of projects; Steps and plans for project-based language 
learning design; Project assessment. 
 
 
 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา        น(บ-ป-อ)                     
ENP3418 การสรา้งแบบทดสอบภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
 English Language Test Construction  
                แนวคิด หลักการการวัดและการประเมินผล  วิธีการสร้างแบบทดสอบ   รูปแบบของ
แบบทดสอบ  คุณภาพของแบบทดสอบ การวิเคราะห์ตัวช้ีวัดและมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อการออกแบบการ
วัดและการประเมินผล 

Approaches and principles of assessment; Methods of test construction; Test 
types; Quality of test; Analysis of indicator and learning standards for measurement and 
assessment design. 
 
ENP3419 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 
 Academic Paragraph Writing  
                การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทการเขียนงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 
ภาษาอังกฤษ  โครงสร้างและความเป็นเอกภาพของย่อหน้า  หลักการใช้ค าเช่ือมเอกภาพ และการอ้างอิง
ผลงานทางวิชาการและการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 
                Use of English in academic writing in the field of teaching and learning English 
in primary education; Sentence structures and the unity of a paragraph; Use of cohesion 
markers; Citation and plagiarism. 
 
ENP4420 การอ่านงานวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
 Reading Research Works on English Teaching  



                ทักษะการอ่านงานวิจัยในรูปของรายงานการวิจัยและบทความวิชาการ  การจับประเด็นและ
เลือกสรรข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การสรุปประเด็นจากเรื่อง 
                Research papers and academic article reading skill; Critical reading and sorting 
of information to be specific with language teaching and learning; Summary with reasoning. 

 

ENP4421 การสอนภาษาอังกฤษโดยผ่านการแสดง   3(2-2-5) 
 Teaching English through Drama  
                 ทฤษฎีการสอนโดยใช้ละคร  องค์ประกอบของละคร  การศึกษาบทละครภาษาอังกฤษ  
บทบาทสมมติ น้ าเสียง การจัดฉากและเวทีการแสดง  การประยุกต์ละครเพื่อประโยชน์ในการสอน
ภาษาอังกฤษ  
                 Dramatization method; Components of drama; The study of play scripts, role 
plays, voicing, stage arrangement; Application of drama in English teaching. 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา        น(บ-ป-อ)                     
ENP4422 เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษส าหรับครู 3(2-2-5) 
 English Teaching Techniques for Teachers   
                กลวิธีเสริมกระบวนการสอนทักษะการฟัง พูด  อ่าน เขียน ไวยากรณ์ และศัพท์  ตามของ
แนวคิดการสอนภาษาอังกฤษ  ประเภทของสื่อและการน าไปใช้  กิจกรรมเสรมิหลักสูตรเพือ่ส่งเสริมการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ 
                Strategies and techniques to promote listening, speaking, reading, writing, 
grammar and vocabulary teaching; Instructional media and their application; Extra-
curricular activities to promote English language teaching and learning. 
 
ENP4423 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนองานวิชาการ  3(2-2-5) 
 English for Academic Presentation  
                ทักษะการอ่านและการสรุปความ  ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนองานทางวิชาการ 
แนวทางการก าหนดขอบเขตของเนื้อหาที่จะน าเสนอ 
                Reading skill and summarization; Speaking skill for academic presentation; 
Guidance for structuring content and points making to be presented. 
 



ENP4424 การสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ  3(2-2-5) 
 Integrated English Teaching  
                หลักการ  กระบวนการการบูรณาการสาระวิชา  ทักษะในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันหรือต่าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้มาสัมพันธ์เช่ือมโยงให้เป็นหน่วยการเรียน  ตามจุดประสงค์การสอนภาษาอังกฤษ 
                Principles and processes in integrating contents from different subject strands 
into learning units according to teaching purposes. 
   
ENP4201 การวิจัยการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน 2(1-2-3) 
 Classroom Research in Teaching English  
                 การศึกษาเอกสารผลงานวิจัยในช้ันเรียน  และการวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การเสนอโครงการเพื่อท าวิจัยในช้ันเรียน  วิธีด าเนินการวิจัย  เขียนรายงานการ
วิจัยเพื่อน าเสนอผลการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา 

 
ชื่อและค าอธิบายวิชา 

        
น(บ-ป-อ)                     

ENP4501 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ   3(2-2-5) 
 Teaching English as a Foreign Language  
                 ความหมาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  
แนวคิดและวิธีสอนภาษาอังกฤษแบบต่างๆ การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศในบริบทที่
หลากหลาย 
                 Definition, principles, approaches and theories in teaching English as a foreign 
language; Approaches and methods in teaching English; Teaching English as a foreign 
language in various contexts. 

 

ENP4502 การออกแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 English Language Learning Design   



                 การศึกษาหลักสูตรระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน การวิเคราะห์ตัวช้ีวัดและมาตรฐานการเรียนรู้  
การเขียนค าอธิบายรายวิชา การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินการออกแบบการเรีย นรู้
ภาษาอังกฤษ 
                Core curriculum of basic education; Analysis of indicators and learning 
standards; Instructional planning; Lesson planning; Evaluation of learning design. 

 
ENP4503   

 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ 

              
             3(2-2-5) 

 Extra Curricular Activities for English Subject  
                 ความหมาย หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ การใช้
เพลง เกมทางภาษา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  นิทรรศการ ค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษ 
                Definition, principles and approaches in conducting extra-curricular activities for 
English teaching; Use of songs, language games, innovative materials, exhibition, English 
camp, in order to promote English language learning. 
 
ENP4504 ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ  

English for Specific Purposes 
             3(2-2-5) 

                 นโยบายการศึกษาของชาติและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม  การวิเคราะห์ความ
ต้องการทางภาษาอังกฤษ ต้นเหตุและความจ าเป็นของความต้องการเพื่อการจัดการเรียนกา รสอน               
การจัดสร้างหลกัสตูรการสอนภาษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  รวมทั้งการวิเคราะห์ลักษณะงานการใช้ภาษาใน 
แต่ละอาชีพ 
                Educational policies, economic and social changes; English language need 
analysis; Forces that led to the needs for English language teaching and learning; 
Curriculum design both theories and practices for specific groups of learners in professional 
areas. 
 
รหัสวิชา 

 
ชื่อและค าอธิบายวิชา 

        
น(บ-ป-อ)                     

ENP4505 การนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 English Language Instructional Supervision  
                 แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติในการนิเทศการสอนภาษาอังกฤษ ข้อค้นพบจากงานวิจัยเพื่อ 
กระบวนการนิเทศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ แนวโน้มการนิเทศการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในปัจจุบันอนาคต 
                 Approaches, theories and principles in English teaching supervision; Findings 
from research for English as Foreign Language (EFL) teaching supervision; Current and 



future trends in EFL supervision. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555  

กับหลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2560  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

 
1. หลักสูตรนี้ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันการอุดมศึกษาเมื่อวันที่....เดือน... พ.ศ....... 
2.  สภาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้วในคราวประชุม ครั้งที่ 4     
     เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 
3.  หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้เริ่มใช้กับนักศึกษาต้ังแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
4.  เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
 -  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีความทันสมัย 
 -  เพื่อผลิตบัณฑิตที่ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานในภาวะปัจจุบัน 
 -  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตส าหรับบัณฑิตที่ต้องการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต 
 โดยมีแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้ 
 4.1. เปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตร 
 4.2.  เปลี่ยนรหัสวิชา  
 4.3.  รายวิชาที่ปรับออก 
 4.4.  รายวิชาที่ปรับเพิ่ม  
 4.5.  รายวิชาที่ย้ายกลุ่มวิชา 
 4.6.  ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต และเนื้อหารายวิชา 
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
 5.1  เปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตร 
         5.1.1 หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 

เดิม 166 หน่วยกิต ปรับเป็น 165 หน่วยกิต 
 5.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
 ก. กลุ่มวิชาเอก 
 เดิม 80 หน่วยกิต ปรับเป็น 79 หน่วยกิต 
 5.2  เปลี่ยนรหัสวิชา (แยกตามหมวดวิชา) 
   5.2.1 หมวดวิชาเฉพาะ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
EDU1101 หลักการศึกษา 

Principles of Education 
3(2-2-5) EDP1101 ปรัชญาการศึกษา 

Philosophy of Education 
3(2-2-5) 

EDU3101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) EDP1102 ภาษาและวัฒนธรรม  3(2-2-5) 



หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
ส าหรับคร ู
Communicative 
Languages for Teachers 

Languages and Cultures 

EDU1103 จิตวิทยาส าหรบัคร ู
Psychology for 
Teachers 

3(2-2-5) EDP1103 จิตวิทยาส าหรบัครู  
Psychology for Teachers 
 

3(2-2-5) 

EDU2102 หลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู ้
Curriculumand 
Learning 
Management 

3(2-2-5) EDP2102 การพัฒนาหลักสูตร   
Curriculum Development 

3(2-2-5) 

EDU2103 การบริหารจัดการใน
ห้องเรียน 
Classroom 
Management 

3(2-2-5) EDP3101 การจัดการเรียนรู้และการ
จัดการช้ันเรียน   
Learning management 
and classroom 
management 

3(2-2-5) 

EDU2104 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษา 
Innovation and 
Information 
Technology in 
Education 

3(2-2-5) EDP3102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 
Innovation and 
Information Technology 
in Education 
 
 

3(2-2-5) 

EDU2101 การวัดและประเมินผล
การศึกษา   
Educational 
Measurement and 
Evaluation 

3(2-2-5) EDP3103 การวัดและประเมินผล
การศึกษา 
Educational 
Measurement and 
Evaluation 

3(2-2-5) 

EDU3102 การวิจัยเพื่อพฒันาการ
เรียนรู้ Research for 
Learning 
Development   

3(2-2-5) EDP4101 การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู ้
Research for Learning 
Development 

3(2-2-5) 
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EDU1102 ความเป็นครูวิชาชีพ 

Being Professional 
Teachers 

3(2-2-5) EDP4102 ความเป็นครูวิชาชีพ 
Being Professional 
Teachers 

3(2-2-5) 

ESS4301 การปฏิบัตงิานวิชาชีพครู 
1  
Practicum 1 

1(0-60-0) EDP4301 การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครู
ระหว่างเรียน 1  
Practicum 1 

1(0-60-0) 

ESS4302 การปฏิบัตงิานวิชาชีพครู 
2 
Practicum 2 

1(0-60-0) EDP4302 การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครู
ระหว่างเรียน 2 
Practicum 2 

1(0-60-0) 

ESS5301 การปฏิบัตกิารสอนใน
สถานศึกษา 1  
Internship 1 

5(0-300-0) EDP5301 การปฏิบัตกิารสอนใน
สถานศึกษา 1     
Internship 1 

6(0-360-0) 

ESS5302 การปฏิบัตกิารสอนใน
สถานศึกษา 2 
Internship 2 

5(0-300-0) EDP5302 การปฏิบัตกิารสอนใน
สถานศึกษา 2 
Internship 2 

6(0-360-0) 

ENE1401 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารทางสงัคม 
English for Social 
Communication 

3(1-4-3)  
 

ENP1401 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางสงัคม 
English for Social 
Communication      

3(2-2-5) 

ENE1402 การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษทั่วไป 
Reading and Writing 
English for General 
Purposes 

3(1-4-3) 
 

ENP1402 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ  
English Reading 
Techniques 
 

3(2-2-5) 
 

ENE1403 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
เพื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ 
Introduction to 
Linguistics for 
Teaching English 

 3(1-4-3) 
 

ENP1403 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นส าหรบั
ครูภาษาอังกฤษ 
Introduction to 
Linguistics for English 
Teachers 

3(2-2-5) 
 

ENE1404 วรรณกรรมเบื้องต้น 
Introduction to 

3(1-4-3) 
 

ENP1404 วรรณกรรมเบื้องต้น 
Introduction to 

3(2-2-5) 
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Literature Literature 

ENE1405 การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
1 
Reading and Writing 
English for Academic 
Purposes 1 

3(1-4-3) 
 

ENP1405 การเขียนอนเุฉท  
Paragraph Writing 

3(2-2-5) 

ENE1406 ภาษาศาสตร์ส าหรับครู
ภาษาองักฤษ 1 
Linguistics for 
Primary English 
Teacher 

3(1-4-3) 
 

ENP1406 เสียงและระบบเสียงส าหรับ
ครูภาษาอังกฤษ  
Phonetics and 
Phonology for English 
Teachers 

3(2-2-5) 

ENE1407 เรื่องสั้น  
Short Stories 

3(1-4-3) 
 

ENP1407 
 

เรื่องสั้น  
Short Stories 
 

3(2-2-5) 

ENE2408 การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2  
Reading and Writing 
English for Academic 
Purposes 2 

3(1-4-3) ENP2408 การอ่านเชิงวิเคราะห์  
Critical reading 
 

3(2-2-5) 

ENE2409 ภาษาศาสตร์ส าหรับครู
ภาษาอังกฤษ 2  
Linguistic for 
Secondary English 
Teachers 

3(1-4-3) ENP2409 
 

ระบบค าและระบบประโยค
ส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
Morphology and Syntax 
for English Teachers 

3(2-2-5) 

ENE2410 วรรณกรรมอเมริกัน  
American Literature 

3(1-4-3) ENP2410 
 

วรรณกรรมอเมริกัน  
American Literature 

3(2-2-5) 

ENE2411 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม        
English for 
Intercultural 

3(1-4-3) ENP2411 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ระหว่างวัฒนธรรม       
English for Intercultural 
Communication 

3(2-2-5) 
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Communication 

ENE2412 วรรณกรรมองักฤษ 
English Literature 

3(1-4-3) ENP2412 
 

วรรณกรรมองักฤษ 
English Literature 

3(2-2-5) 

ENE2413 
 

การแปลพื้นฐาน  
Basic Translation 

3(1-4-3) ENP2413 การแปลพื้นฐาน  
Basic Translation 

3(2-2-5) 

ENE3414 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารระดับสูง  
English for Advanced 
Communication 

3(1-4-3) ENP3414 
 

ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งและ
จูงใจ  
Argumantative and 
Pursuasive English 

3(2-2-5) 

ENE3416 การประเมินการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษตามสภาพ
จริง 
Authentic 
Assessment in 
English Learning 

3(1-4-3) ENP3416 
 

การประเมินการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษตามสภาพจริง 
Authentic Assessment in 
English Learning 

3(2-2-5) 

ENE3417 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารทางวิชาการ 
English for Academic 
Communication 
Purposes 

3(1-4-3) ENP3417 การสอนโดยใช้โครงงาน
ภาษาอังกฤษ 
Project-Based English 
Teaching 
 
 

3(2-2-5) 

ENE3418 การสร้างแบบทดสอบ
และการวัดประเมินผล
ทางภาษา 

3(1-4-3) ENP3418 
 

การสร้างแบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษ 
English Language Test 
Construction  

3(2-2-5) 

ENE3419 การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษส าหรบัครู
ภาษาอังกฤษ 
Reading and Writing 
English for English 
Language Teachers 

3(1-4-3) ENP3419 
 

การเขียนภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ 
Academic Paragraph 
Writing 
 

3(2-2-5) 

ENE4420 การอ่านงานวิจัยทางการ 3(1-4-3) ENP4420 การอ่านงานวิจัยทางการสอน 3(2-2-5) 
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สอนภาษาอังกฤษ  
Reading Research 
Works on English 
Teaching 

 ภาษาอังกฤษ  
Reading Research Works 
on English Teaching 

ENE4421  การสอนไวยากรณ์เพื่อ
การสือ่สาร 1  
Communicative 
Grammar Teaching 1 

3(1-4-3) ENP4421 
 

การสอนภาษาอังกฤษโดย
ผ่านการแสดง 
Teaching English through 
Drama 

3(2-2-5) 

ENE4422 เทคนิคการสอนองักฤษ
ส าหรับคร ู
English Teaching 
Techniques for 
Teachers 

3(1-4-3) ENP4422 
 

เทคนิคการสอนองักฤษ
ส าหรับคร ู
English Teaching 
Techniques for Teachers 

3(2-2-5) 

ENE4423 การสอนไวยากรณ์เพื่อ
การสือ่สาร 2  
Communicative 
Grammar Teaching 2 

3(1-4-3) ENP4423  
 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
น าเสนองานวิชาการ 
English for Academic 
Presentation 

3(2-2-5) 

ENE4424 การสอนภาษาอังกฤษ
แบบบรูณาการ 
Integrating English 
Instruction 

3(1-4-3) ENP4424 การสอนภาษาอังกฤษแบบ
บูรณาการ 
Integrating English 
Instruction 

3(2-2-5) 

 
 
 
 
 5.3 รายวิชาที่ปรับออก 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา  น(บ-ป-อ) 
EEN3301 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  1(0-60-0) 
 Preparation for Field Experience in Teaching Profession  
ENE4503 การออกแบบการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับ

มัธยมศึกษา 
3(2-2-5) 

 Learning Design of English Learning Area at Secondary Level  



รหัสวิชา  ชื่อวิชา  น(บ-ป-อ) 
ENE4504 พฤติกรรมการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับมธัยมศึกษา 3(0-6-3) 
 Teaching Behaviors of English Learning Area at Secondary 

Level 
 

ENE4501 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 3(2-2-5) 
 Teaching English as a Foreign Language  
ENE4505 การสอนภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 3(2-2-5) 
 English Language Teaching for ASEAN Community  
ENE3415       การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ์                                   3(1-4-3) 
                   Critical Reading and Writing in English  
 
 5.4 รายวิชาที่ปรับเพิ่ม 
EDP2101 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครู  

Morals and Ethics for Professional Teachers 
3(2-2-5) 

EDP2103 การประกันคุณภาพการศึกษา 
Quality Assurance in Education 

3(2-2-5) 

EDP4201 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
Scouts, Junior Red Cross, and Learning DevelopmentActivities 
 

3(2-2-5) 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา   น(บ-ป-อ) 
EDP4202 ความคิดสร้างสรรค์ส าหรบัคร ู

Creativity for Teachers 
3(2-2-5) 

EDP4203 จิตวิทยาบุคลกิภาพและการปรับตัว 
Psychology of Personality and Adjustment 

3(2-2-5) 

EDP4204 จิตวิทยาการปรบัพฤติกรรม 
Psychology of Behavior Modification 

3(2-2-5) 

EDP4205 จิตวิทยาเด็ก  
Child Psychology 

3(2-2-5) 

EDP4206 จิตวิทยาวัยรุ่น 
Adolescent Psychology 

3(2-2-5) 

EDP4207 จิตวิทยาสร้างสรรค์การเรียนรู ้
Creative Psychology of Learning  

3(2-2-5) 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา   น(บ-ป-อ) 
EDP4208 การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา  3(2-2-5) 



Guidance and Counseling 
EDP4209 การพัฒนาทักษะการคิดระดบัสงู 

Developing Higher- order Thinking Skills 
3(2-2-5) 

EDP4210 สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา 
Introduction to Statistics in Education 

3(2-2-5) 

EDP4211 
 
EDP4212 
 
EDP4213 
 
EDP4214 
 

การสอนเพศศึกษา 
Teaching of Sex Education  
การออกแบบกราฟิกเพื่อการศึกษา                                           
Graphic Design for Education 
การออกแบบสารเพื่อการศึกษา  
Message Design for Education 
สื่อคอมพิวเตอรเ์พื่อการศึกษา  
Computer for Instruction 

3(2-2-5) 
 
3(2-2-5) 
 
3(2-2-5) 
 
3(2-2-5) 

ENP4501 แนวคิดและวิธีสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 Approaches and Methods in English Teaching  
ENP4502 การออกแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 English Language Learning Design  
ENP4503 กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 Extra-curricular Activities for English Subject  
ENP4504 การสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 3(2-2-5) 
 English for Specific Purposes  
ENP4505 การนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 English Language Instructional Supervision   
 
 5.5 รายวิชาที่ปรับย้ายกลุ่มวิชา 
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เดิมอยู่กลุ่มวิชาเลือก ย้ายไปกลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก 

ENE4505 การนิเทศการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ 
English Language 
Instructional 
Supervision 
 

3(2-2-5) ENP4505 การนิเทศการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ 
English Language 
Instructional Supervision 

3(2-2-5) 
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เดิมอยู่กลุ่มวิชาชีพครูภาษาอังกฤษ ย้ายไปกลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก 
EEN3201 การวัดและประเมินผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ   
Measurement and 
Evaluation of Foreign 
Language Learning 

2(1-2-3) ENP3201 การวัดและประเมินผลกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ   
Measurement and 
Evaluation of Foreign 
Language Learning 

2(1 -2- 3) 

EEN3202 จิตวิทยาครูส าหรบัการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
Psychology for 
Teachers and 
Learning Management 
of Foreign Language 
Learning 

2(1-2-3) ENP3202 จิตวิทยาครูส าหรบัการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

Psychology for Teachers 
and Learning 
Management of Foreign 
Language Learning 

2(1 -2- 3) 

EEN3203 การออกแบบและพฒันา
หลักสูตรกลุม่สาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
Curriculum Design 
and Development of 
Foreign Language 
Learning 

2(1-2-3) ENP3203 การออกแบบและพฒันา
หลักสูตรกลุม่สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

Curriculum Design and 
Development of Foreign 
Language Learning 

2(1 -2- 3) 

EEN3204 การออกแบบและผลิต
สื่อการศึกษากลุม่สาระ
การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
Educational Media 
Design and Production 

2(1-2-3) ENP3204 การออกแบบและผลิต
สื่อการศึกษากลุม่สาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
Educational Media 
Design and Production 
for Teaching and 

2(1 -2- 3) 
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for Teaching and 
Learning Foreign 
Languages 

Learning Foreign 
Languages 

EEN4201 การวิจัยการสอน
ภาษาอังกฤษในช้ันเรียน 
Classroom Research in 
Teaching English 

2(1-2-3) ENP4201 การวิจัยการสอน
ภาษาอังกฤษในช้ันเรียน   
Classroom Research in 
Teaching English 

2(1 -2- 3) 



  5.6  ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต และค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2560 

EDU1101 หลักการศึกษา                                              3(2-2-5) 
 Principles of Education 

หลักการ ปรัชญาแนวคิดทฤษฎีการศึกษา ประวัติความเป็นมาและ
ระบบการจัดการศึกษาไทย  วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย แผนการศึกษา
แห่งชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม  การบริหารการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษาแนวโน้มการศึกษาไทยในอนาคต 

EDP1101  ปรัชญาการศึกษา         3(2-2-5) 
  Philosophy of Education 

ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม วิวัฒนาการของการจัดการศึกษาไทย แนวคิดและกลวิธีการจัด
การศึกษา เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน การสร้างวิสัยทัศน์ทางการศึกษา การ
ประยุกต์ใช้ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
แนวโน้มการศึกษาไทยในอนาคต 
 

EDU3101 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรบัครู                            3(2-2-5) 
 Communicative Languages for Teachers 
      วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ ทฤษฎี และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย
และ ภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง 
เพื่อการสื่อความหมายในการเรียนการสอน การน าเสนอทางวิชาการและงาน
บริการวิชาการแก่สังคม 

EDP1102  ภาษาและวัฒนธรรม       3(2-2-5) 
  Languages and Cultures 

          วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ ทฤษฎี และเทคนิควิธีการใช้
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มุ่งเน้นทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศส าหรับครู ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาที่มีต่อสังคม
และวัฒนธรรม โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมไทยประชาคมอาเซียนและของ
โลกกับการใช้ภาษา การเปลี่ยนแปลงทางภาษาที่ เกิดจากปัจจัยทางสังคมและ
วัฒนธรรม 
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EDU1103 จิตวิทยาส าหรบัครู 3                                         (2-2-5) 
 Psychology for Teachers 
              จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะ
แนวและให้ค าปรึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร          
มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร ธรรมชาติของผู้เรียน การส่งเสริมและช่วยเหลือผู้เรียนแต่
ละช่วงวัยให้เรียนรู้และพัฒนาตามศักยภาพ การปรับพฤติกรรมผู้เรียน 

EDP1103  จิตวิทยาส าหรับครู        3(2-2-5) 
  Psychology for Teachers 
         จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์จิตวิทยาการเรียนรู้และ
จิตวิทยาการศึกษาแนวทางการใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้
ของผู้ เรียนให้เต็มศักยภาพจิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษาเพื่อให้
ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 

  
EDU2102 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้                               3(2-2-5) 
 Curriculum and Learning Management 
 ทฤษฎีหลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตร  ปัญหาและแนวโน้มในการ
พัฒนาหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และมาตรฐานช่วงช้ัน  การออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน  รูปแบบการเรียนรู้และ
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้ การ
ออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  การบูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวม   
 

EDP2102  การพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5)
  Curriculum Development 
หลักการ แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร กระบวนการในจัดท า
หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ แนวทางปฏิบัติในการประเมิน
หลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
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EDU2103 การบริหารจัดการในหอ้งเรียน                               3(2-2-5) 
 Classroom  Management 
 ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ  การบริหารจัดการช้ันเรียนและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  การประกันคุณภาพการเรียนรู้  วัฒนธรรม มนุษย
สัมพันธ์และการสื่อสารในห้องเรียน  การจัดท าโครงงานทางวิชาการ  โครงการฝึก
อาชีพ โครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน  การใช้นวัตกรรมและการจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการช้ันเรียน 

EDP3101  การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน       3(2-2-5) 
  Learning management and classroom management 

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
แนวทางการน าแผนการเรียนรู้ไปการปฏิบัติให้เกิดผลจริง การจัดการเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการคิดวิเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการ
ช้ันเรียนเพื่อส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาศูนย์การเรียนใน
สถานศึกษา 

 
EDU2104 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา      3(2-2-5)  
 Innovation and Information Technology in Education 
 แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับครู แหล่ง
การเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาที่ เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ การออกแบบ การสร้าง การน าไปใช้ การประเมินและการปรับปรุง
นวัตกรรม นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ 

EDP3102  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       3(2-2-5) 
  Innovation and Information technology in Education 

แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับครู แหล่ง
การเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาทีเ่กิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
การออกแบบ การสร้าง การน าไปใช้ การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม 
นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ 
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EDU2101 การวัดและการประเมินผลการศึกษา                       3(2-2-5) 
 Educational Measurement and Evaluation 
      ระเบียบ หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา  
การสร้าง การใช้และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินตามสภาพจริง  การประเมินจากแฟ้มสะสม
งาน การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้และหลักสูตร 

EDP3103  การวัดและประเมินผลการศึกษา          3(2-2-5) 
Educational Measurement and Evaluation 
ระเบียบ หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา การ

สร้าง การใช้ และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การ
ประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การ
ประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้และหลักสูตร 

 
EDU3102 การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู้                               3(2-2-5)  
 Research for Learning Development 
 วิ ธี วิทยาการวิจัยทางการศึกษา  ทฤษฎีและรูปแบบการวิจัย 
กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยในช้ันเรียน การใช้กระบวนการวิจัยใน
การแก้ปัญหา  การฝึกปฏิบัติการวิจัยโดย การศึกษาค้นคว้างานวิจัยเพื่อพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้  เสนอโครงการเพื่อท าวิจัยด าเนินการวิจัย  เขียน
รายงานการวิจัยและน าเสนอผลงานวิจัย 
 

EDP4101  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้          3(2-2-5) 
Research for Learning Development 
วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา  ทฤษฎีและรูปแบบการวิจัย 

กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยในช้ันเรียน การใช้กระบวนการวิจัยใน
การแก้ปัญหา  การฝึกปฏิบัติการวิจัยโดย การศึกษาค้นคว้างานวิจัยเพื่อพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้  เสนอโครงการเพื่อท าวิจัยด าเนินการวิจัย  เขียนรายงาน
การวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย 

 
 



 
 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2560 
EDU1102 ความเป็นครูวิชาชีพ  

Being Professional Teachers 
3(2-2-5) EDP4102 ความเป็นครูวิชาชีพ  

Being Professional Teachers 
3(2-2-5) 

                ความส าคัญ บทบาทหน้าที่ ภาระงานครู พัฒนาการของวิชาชีพครู  
คุณลักษณะ  ทัศนคติ  ศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครูวิชาชีพ  การเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้และผู้น าทางวิชาการ ภาวะผู้น าทางการศึกษา การท างาน
เป็นทีม เกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครูกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน 

               ภาระงานและบทบาทหน้าที่ของครู  คุณลักษณะ และมาตรฐาน
วิชาชีพ ความเป็นครูวิชาชีพ การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู และในด้าน
เนื้อหาวิชาที่สอน กลยุทธ์การสอน การสร้างเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ กระบวนการแสวงหาและเลือกใช้สารสนเทศ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู  การสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 
การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
 

ENE1401 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางสังคม  
English for Social Communication 

3(1-4-3) ENP1401 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางสังคม 
English for Social Communication 

3(2-2-5) 

              หลักการ โครงสร้าง ระดับภาษา ธรรมเนียมปฏิบัติ และมารยาททาง
สังคมของเจ้าของภาษาในการพูด และการสนทนาตาม สถานการณ์ต่างๆ การสรุป
สาระส าคัญจากการฟังภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ 

               หลักการ โครงสร้าง ระดับภาษา ธรรมเนียมปฏิบัติ และมารยาททาง
สังคมของเจ้าของภาษาในการพูด และการสนทนาตาม สถานการณ์ต่างๆ การสรุป
สาระส าคัญจากการฟังภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ 
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ENE1402 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป 

Reading and Writing English for General 
Purposes 

3(1-4-3) ENP1402 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ 
English Reading Techniques 

3(2-2-5)
  

                ความคิดรวบยอด หลักการ และเทคนิคการอ่านบทอ่านในรูปแบบ
ต่างๆ หลักการเขียนอนุเฉท งานเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การเขียน
บันทึก เรื่องเล่าต่างๆ การเขียนจดหมาย การสรุปย่อความ 

                การอ่านในระดับค า วลี ประโยค และย่อหน้าโดยใช้กลวิธีการอ่าน
เบื้องต้น การอ่านแบบกวาดสายตา การอ่านแบบหาข้อมูลเฉพาะ การอ่านแบบ
ตีความ การวิเคราะห์โครงสร้างของเนื้อความ ค าหรือข้อความที่ใช้ในการเช่ือม
เนือ้ความ 

ENE1403 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นเพือ่ครูภาษาอังกฤษ  
Introduction to Linguistics for Teaching English 

3(1-4-3) ENP1403 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นส าหรบัครูภาษาอังกฤษ  
Introduction to Linguistics for English Teachers  

3(2-2-5) 

                แนวคิดทฤษฏีภาษาศาสตร์   สัทศาสตร์ สัทวิทยา วจีวิภาคและ
วากยสัมพันธ์  ธรรมชาติของภาษา ความรู้เบื้องต้นเรื่องระบบเสียง โครงสร้างค า 
กลุ่มค า ประโยคส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ 

                ทฤษฏีทางด้านภาษาศาสตร์ ขอบเขตของภาษาศาสตร์ แนวคิด
ทางด้านสัทศาสตร์ สัทวิทยา วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ และธรรมชาติของภาษา 
ความรู้เบื้องต้นเรื่องเสียง ระบบเสียง ค า ระบบค า กลุ่มค า และประโยค เพื่อใช้
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ส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ 
 

ENE1404 วรรณกรรมเบื้องต้น  
Introduction to Literature 

3(1-4-3) ENP1404 วรรณกรรมเบื้องต้น  
Introduction to Literature 

3(2-2-5) 

               ความหมาย องค์ประกอบ ประเภทและลักษณะของงานวรรณกรรม
อังกฤษและอเมริกัน วรรณศิลป์  ค าศัพท์ทางวรรณกรรม คุณค่าในงานวรรณกรรม 

               ความหมาย องค์ประกอบ ประเภทและลักษณะของงานวรรณกรรม
อังกฤษและอเมริกัน วรรณศิลป์  ค าศัพท์ทางวรรณกรรม คุณค่าในงานวรรณกรรม 
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ENE1405 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1   

Reading and Writing English for Academic 
Purposes 1 

3(1-4-3) ENP1405 การเขียนอนเุฉท  
Paragraph Writing   

3(2-2-5) 

                การสรุปสาระส าคัญของเรื่องที่อ่าน อ่านเชิงวิเคราะห์ การน าเสนอ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  เขียนความเรียงโดยใช้ข้อมูลอ้างอิง การใช้
ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้ 

                การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทการเขียนงานทางวิชาการทั่วไป การเขียน
ระดับประโยคและโครงสร้างประโยคพื้นฐาน ลักษณะและประเภทของการเขียนอนุ
เฉท  ความสัมพันธ์ระหว่างประโยคในระดับย่อหน้า  ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

EED1406 ภาษาศาสตร์ส าหรับครูภาษาอังกฤษ 1  
Linguistics for Primary English Teachers 

3(1-4-3) ENP1406 เสียงและระบบเสียงส าหรับครูภาษาอังกฤษ  
Phonetics and Phonology for English Teachers 

3(2-2-5) 
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                ระบบเสียงของภาษา   กลไกการออกเสียง เสียงพยัญชนะ เสียงสระ
ในภาษาอังกฤษ  การเน้นเสียงในภาษาอังกฤษ  น้ าเสียงในภาษาอังกฤษ การ
วิเคราะห์ระบบเสียงภาษาอังกฤษกับภาษาไทย การวิเคราะห์ปัญหาการออกเสียง
ของคนไทยและแนวทางแก้ไข 

                ระบบเสียงของภาษา กลไกการออกเสียง เสียงพยัญชนะ เสียงสระใน
ภาษาอังกฤษ การเน้นเสียงในภาษาอังกฤษ น้ าเสียงในภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์
ระบบเสียงภาษาอังกฤษกับภาษาไทย การวิเคราะห์ปัญหาการออกเสียงของคนไทย
และแนวทางแก้ไข 
 

ENE1407 เรื่องสั้น  
Short Stories 

3(1-4-3) ENP1407 เรื่องสั้น  
Short Stories 

3(2-2-5) 

               เรื่องและความหมายของเรื่อง วรรณศิลป์ของบันเทิงคดีประเภทเรื่อง
สั้น รูปแบบ โครงสร้าง และองค์ประกอบของบันเทิงคดีประเภทเรื่องสั้น เรื่องสั้น
ตัวอย่างตามองค์ประกอบของบันเทิงคดี 

                เรื่องและความหมายของเรื่อง วรรณศิลป์ของบันเทิงคดีประเภทเรื่อง
สั้น รูปแบบ โครงสร้าง และองค์ประกอบของบันเทิงคดีประเภทเรื่องสั้น เรื่องสั้น
ตัวอย่างตามองค์ประกอบของบันเทิงคดี 
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ENE2408 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2  

Reading and Writing English for Academic 
Purposes 2   

3(1-4-3) ENP2408 การอ่านเชิงวิเคราะห์  
Critical Reading 

3(2-2-5) 

               อ่านเชิงคิดวิเคราะห์ การน าเสนอ  การเปรียบเทียบความต่างและ
ความคล้ายคลึงของแนวคิดในเรื่องที่อ่าน  เขียนความเรียงโดยใช้ข้อมูลอ้างอิง              

                ความคิดรวบยอดของการอ่านเชิงวิเคราะห์ ความเข้าใจประเภทของ
เนื้อความ เจตนารมณ์ของผู้เขียน     ความสามารถในการสรุปย่อความ สรุปอ้างอิง 
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การสังเคราะห์ความรู้ การวิเคราะห์ความคิดและโครงสร้างวิธีการเขียนของผู้เขียนได้ 
ENE2409 ภาษาศาสตร์ส าหรับครูภาษาอังกฤษ 2  

Linguistics for Secondary English Teachers 2 
3(1-4-3) ENP2409 ระบบค าและระบบประโยคส าหรับครูภาษาอังกฤษ 

Morphology and Syntax for English Teachers 
3(2-2-5) 

                โครงสร้างภาษาระดับค า วลี อนุประโยคและประโยค  การวิเคราะห์
ประเภทและหน้าที่ของหน่วยค าในโครงสร้าง การวิเคราะห์ ข้อผิดพลาดใน
โครงสร้างภาษาอังกฤษ แนวทางในการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 

                โครงสร้างภาษาระดับค า วลี อนุประโยคและประโยค  การวิเคราะห์
ประเภทและหน้าที่ของหน่วยค าในโครงสร้าง  ความสัมพันธ์ของประเภทและหน้าที่
ของหน่วยค าในโครงสร้างกับความหมายที่หน่วยไวยากรณ์นั้นหมายถึง 
 

ENE2410 วรรณกรรมอเมริกัน  
American Literature  

3(1-4-3) ENP2410 วรรณกรรมอเมริกัน  
American Literature 

3(2-2-5) 

               ยุคต่างๆ ทางวรรณกรรมของอเมริกัน ประเภทและลักษณะของงาน
วรรณกรรม  ภูมิหลั งทางประวัติ ศาสตร์  สั งคม วัฒ นธรรม และปรัชญา 
ปรากฏการณ์เชิงประวัติศาสตร ์สังคม วัฒนธรรม และปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อ
งานวรรณกรรม 

                ยุคต่าง ๆ ทางวรรณกรรมของอเมริกัน ประเภทและลักษณะของงาน
วรรณกรรม ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และปรัชญา ปรากฏการณ์
เชิงประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และปัจจัยต่างๆทีม่ีผลกระทบต่องานวรรณกรรม 
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ENE2411 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  3(1-4-3) ENP2411 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
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English for Intercultural Communication English for Intercultural Communication 

               ลักษณะและความแตกต่างทางวัฒนธรรมเบื้อต้น องค์ประกอบทาง
วัฒนธรรมประเภทต่าง ๆ  อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อการสื่อสาร การสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรมที่ต่างกัน การสื่อสารทางวัฒนธรรมที่ล้มเหลว ความแตกต่างของวิถีชีวิต
และการสื่อสารความหมายในวัฒนธรรมที่ต่างกัน 

                ลักษณะและความแตกต่างทางวัฒนธรรมเบื้อต้น องค์ประกอบทาง
วัฒนธรรมประเภทต่างๆ อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อการสื่อสาร การสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรมที่ต่างกัน ความแตกต่างของวิถีชีวิตและการสื่อสารความหมายใน
วัฒนธรรมที่ต่างกัน 
 

ENE2412 วรรณกรรมองักฤษ  
English Literature 

3(1-4-3) ENP2412 วรรณกรรมองักฤษ  
English Literature 

3(2-2-5) 

                ยุคต่าง ๆ ทางวรรณกรรมของอังกฤษ ประเภทและลักษณะของงาน
วรรณกรรม  ภูมิหลั งทางประวัติ ศาสตร์  สั งคม วัฒ นธรรม และปรัชญา 
ปรากฏการณ์เชิงประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบ
ต่องานวรรณกรรม 

                ยุคต่าง ๆ ทางวรรณกรรมของอังกฤษ ประเภทและลักษณะของงาน
วรรณกรรม ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และปรัชญา ปรากฏการณ์
เชิงประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่องาน
วรรณกรรม 
 

ENE2413 การแปลพื้นฐาน 
Basic Translation 

3(1-4-3) ENP2413 การแปลพื้นฐาน  
Basic Translation 

3(2-2-5) 

                เทคนิคการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ ลักษณะภาษาในงานเขียนและการแปลประเภทต่างๆ  วัฒนธรรมกับ
การใช้ภาษา การแปลส านวนต่างๆ การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆในการแปล 

               เทคนิคการแปลภาษาอั งกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ ลักษณะภาษาในงานเขียนและการแปลประเภทต่าง ๆ  วัฒนธรรมใน
การใช้ภาษา การแปลส านวนต่างๆ การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆในการแปล 
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ENE3414 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดบัสงู  

English for Advanced Communication 
3(1-4-3) ENP3413 ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งและจูงใจ  

Argumentative and Persuasive English 
3(2-2-5) 

                หลักการ วิธีการ  เทคนิคการพูดในที่ชุมชน  การโต้วาทีโดยท าเนียบ
ภาษาที่ เห ม าะส มกั บบทบาทและสถานก ารณ์   การสรุป ส าระส า คัญ                        
การเปรียบเทียบความต่างของแนวคิดจากบทความ ข่าว การอภิปราย  การแสดง
ความคิดเห็นและการน าเสนอประเด็นโต้แย้ง 
 

               หลักการพูดในที่ชุมชน  การโต้วาทีโดยท าเนียบภาษาที่เหมาะสมกับ
บทบาทและสถานการณ์  การสรุปสาระส าคัญ  การเปรียบเทียบความต่างของ
แนวคิดจากบทความ ข่าว การอภิปราย  การแสดงความคิดเห็นและการน าเสนอ
ประเด็นโต้แย้ง 

ENE3416 การประเมินการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามสภาพจริง 
Authentic Assessment in English Learning    

3(1-4-3) ENP3416 การประเมินการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามสภาพจริง  
Authentic Assessment in English Learning 

3(2-2-5) 

                แนวคิด หลักการการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง ประเภทและ
การสร้างเครื่องมือตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  การวิเคราะห์ตัวช้ีวัดและ
มาตรฐานการเรียนรู้เพื่อการออกแบบการวัดและการประเมินผล 

                แนวคิด หลักการการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง ประเภทและ
การสร้างเครื่องมือตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  การวิเคราะห์ตัวช้ีวัดและ
มาตรฐานการเรียนรู้เพื่อการออกแบบการวัดและการประเมินผล 
 

ENE3417 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ 
English for Academic Communication Purposes 

3(1-4-3) ENP3417 การสอนโดยใช้โครงงานภาษาอังกฤษ  
Project-based English Teaching 

3(2-2-5) 
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                ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง
วิชาการ บูรณาการภาษาอัวกฤษกับเนื้อหาแนวทางแวดวงการศึกษาแบะการสอน
ภาษาอังกฤษ หลักการ เทคนิค วิธีการฟังและอ่านเพื่อจับใจความ การจดบันทึกสิ่ง
ที่ฟังหรืออ่าน การพูดอย่างเป็นทางการ การเขียนเชิงวิชาการในรูปแบบ ต่างๆ 
หลักการอ้างอิงทางวิชาการเพื่อหลีกเลี่ยงการลอกเลียนแบบผลงานทางวิชาการ 

                ความหมาย ประเภทของโครงงาน วิธีการท าโครงงาน ข้ันตอนการวาง
แผยและด าเนินงานการจัดกิจกรรมการสอนภาษาโดยใช้โครงงาน การประเมินผล
โครงงานภาษาอังกฤษ 
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ENE3418 การสร้างแบบทดสอบและการวัดประเมินผลทางภาษา 

Language Test Construction and Evaluation 
3(1-4-3) ENP3418 การสร้างแบบทดสอบภาษาอังกฤษ  

English Language Test Construction 
3(2-2-5) 

               แนวคิด หลักการการ วัดและการประเมิ นผล   วิ ธีก ารสร้าง
แบบทดสอบ   รูปแบบ ประเภทการวัดและการประเมินผล การตรวจสอบ
คุณภาพของแบบทดสอบ การวิเคราะห์ตัวช้ีวัดและมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อการ
ออกแบบการวัดและการประเมินผล  
 

               แนวคิด หลักการการวัดและการประเมินผล  วิธีการสร้างแบบทดสอบ   
รูปแบบของแบบทดสอบ  คุณภาพของแบบทดสอบ การวิเคราะห์ตัวช้ีวัดและ
มาตรฐานการเรียนรู้เพื่อการออกแบบการวัดและการประเมินผล  

ENE3419 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษส าหรบัครู
ภาษาอังกฤษ 
Reading and Writing English for English 
Language Teachers 

3(1-4-3) ENP3419 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ   
Academic Paragraph Writing 

3(2-2-5) 
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               หลักการ เทคนิคการอ่านเพื่อสรุปสาระส าคัญ รูปแบบ โครงสร้าง 
อนุเฉท สุนทรียศาสตร์ หลักการและเทคนิคการเขียนเพื่อจุดประสงค์ต่อหลักการ
เบื้องต้นในการน าเสนองานทางวิชาการ 

                การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทการเขียนงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการสอน ภาษาภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
โครงสร้างและความเป็นเอกภาพของย่อหน้า  หลักการใช้ค าเช่ือมเอกภาพ และการ
อ้างอิงผลงานทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2560 
ENE442
0 

การอ่านงานวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ 
Reading Research Works on English Teaching 

3(1-4-3) ENP4420 การอ่านงานวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ  
Reading Research Works on English Teaching 

3(2-2-5) 

               ทักษะการอ่านงานวิจัย  วิทยานิพนธ์  บทความวิชาการ  การจับ
ประเด็นและเลือกสรรข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการ
เขียนรายงาน การใช้แหล่งอ้างอิง 

               ทักษะการอ่านงานวิจัยในรูปของรายงานการวิจัยและบทความวิชาการ  
การจับประเด็นและเลือกสรรข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ การสรุปประเด็นจากเรื่อง 
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ENE4421 การสอนไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร 1 

Communicative Grammar Teaching 1 
3(1-4-3) ENP4421 การสอนภาษาอังกฤษโดยผ่านการแสดง  

Teaching English through Drama 
3(2-2-5) 

               ไวยากรณ์กับความสัมพันธ์ของค าในระดับประโยค  หน้าที่  โครงสร้าง  
และความหมายที่ใช้ในการสื่อสาร  ไวยากรณ์กับการเรียนรู้ภาษา  แนวคิดพื้นฐาน
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 

                ทฤษฎีการละคร องค์ประกอบของการแสดงละคร การเขียนบทละคร 
การใช้น้ าเสียง การจัดฉากและเวที การแสดง การก ากับการแสดงละคร การประยุกต์
การละครเพื่อประโยชน์ในการสอนภาษาอังกฤษ การจัดการแสดงละครภาษาอังกฤษ 
 

ENE4422 เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษส าหรบัคร ู
English Teaching Techniques for Teachers 

3(1-4-3) ENP4422 เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษส าหรบัคร ู
English Teaching Techniques for Teachers 

3(2-2-5) 

                กลวิธีเสริมกระบวนการสอนทักษะการฟัง พูด  อ่าน เขียน ไวยากรณ์ 
และศัพท์  ตามของแนวคิดการสอนภาษาอังกฤษ  ประเภทของสื่อและการน าไปใช้ 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

               กลวิธีเสริมกระบวนการสอนทักษะการฟัง พูด  อ่าน เขียน ไวยากรณ์ 
และศัพท์  ตามของแนวคิดการสอนภาษาอังกฤษ  ประเภทของสื่อและการน าไปใช้  
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 

 
 
 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2560 
ENE4423 การสอนไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร 2 

Communicative Grammar Teaching 2 
3(1-4-3) ENP4423 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนองานวิชาการ 

English for Academic Presentation 
3(2-2-5) 
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                ไวยากรณ์กับความสัมพันธ์ระหว่างประโยคในระดับข้อความต่อเนื่อง  
หน้าที่  โครงสร้าง และความหมายที่ใช้ในการสื่อสาร  ไวยากรณ์กับการเรียนรู้
ภาษา  แนวคิดพื้นฐานการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 

                ทักษะการอ่านและการสรุปความ  ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อ
น าเสนองานทางวิชาการ แนวทางการก าหนดขอบเขตของเนื้อหาทีจ่ะน าเสนอ   

ENE4424   การสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 
Integrating English Instruction  

3(1-4-3) ENP4424 การสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ  
Integrated English Language Teaching 

3(2-2-5) 

                หลักการ  กระบวนการการบูรณาการสาระวิชา  วิธีการสอน  ทักษะ
ในศาสตร์เดียวกันหรือต่างศาสตร์มาสัมพันธ์เช่ือมโยงให้เป็นหน่วยการเรียนตาม
จุดประสงค์การสอนภาษาอังกฤษ 

                หลักการ  กระบวนการการบูรณาการสาระวิชา  ทักษะในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เดียวกันหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้มาสัมพันธ์เช่ือมโยงให้เป็นหน่วยการเรียน  
ตามจุดประสงค์การสอนภาษาอังกฤษ 
 
 

EEN3201 การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
Measurement and Evaluation of Foreign 
Language Learning 

2(1-2-3) ENP3201 การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  
Measurement and Evaluation of Foreign 
Language Learning 

 
 
3(2-2-5) 

                การออกแบบ การสร้าง การใช้และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
วัดและประเมินผล การเรยีนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตามมาตรฐาน
และตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางและหลกัสตูรสถานศึกษา สถิติเบื้องต้นในการวัด
และประเมินผลและการแปลความหมาย 

                หลั กการออกแบบและพัฒ นาหลั กสู ตรกลุ่ มส าระการเรียน รู้
ภาษาต่างประเทศ ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  มาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มภาษาต่างประเทศ ปฏิบัติการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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EEN3202 จิตวิทยาครูส าหรบัการจัดการเรียนรูก้ลุม่สาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ  
Psychology for Teachers and Classroom 
Management 

2(1-2-3) ENP3202 จิตวิทยาครูส าหรบัการจัดการเรียนรูก้ลุม่สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  
Psychology for Teachers and Learning 
Management of Foreign Language Learning 

3(2-2-5) 

                ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ 
ทฤษฎีการเรียนรู้ การเรียนรู้ภาษาแรกและภาษาที่สอง ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ทฤษฎีพหุปัญญา การประยุกต์ใช้ความรู้จิตวิทยาเพื่อจัดการเ รียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
 

                ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ ทฤษฎี
การเรียนรู้ การเรียนรู้ภาษาแรกและภาษาที่สอง ความแตกต่างระหว่างบุคคล ทฤษฎี
พหุปัญญา การประยุกต์ใช้ความรู้จิตวิทยาเพื่อจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

EEN3203 การออกแบบและพฒันาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  
Curriculum Design and Development of Foreign 
Language Learning 

2(1-2-3) 
 
 
 

ENP3203 
 
 

การออกแบบและพฒันาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  
Educational Media Design and Production for 
Teaching and Learning Foreign Languages   

3(2-2-5) 
 
 

               หลักการออกแบบและพัฒ นาหลักสูตรกลุ่ มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มภาษาต่างประเทศ ปฏิบัติการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

                หลั กการออกแบบและพัฒ นาหลั กสู ตรกลุ่ มส าระการเรียน รู้
ภาษาต่างประเทศ ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  มาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มภาษาต่างประเทศ ปฏิบัติการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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EEN3204 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุม่สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  
Design and Production of Educational Media for 
Foreign Language Learning 

2(1-2-3) ENP3204 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุม่สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  
Educational Media Design and Production for 
Teaching and Learning Foreign Languages 

3(2-2-5) 

                การเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การออกแบบ การผลิต 
ทดลองใช้ ประเมินและปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การพัฒนา
นวัตกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

                การเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การออกแบบ การผลิต 
ทดลองใช้ ประเมินและปรับปรงุสือ่การเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ การพัฒนานวัตกรรม
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
EEN4201 การวิจัยในช้ันเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

Classroom Research in Foreign Language 
Learning 

2(1-2-3) ENP4201 การวิจัยการสอนภาษาอังกฤษในช้ันเรียน  
Classroom Research in Teaching English 

3(2-2-5) 

               วิธีวิทยาการวิจัยในช้ันเรียน การศึกษาเอกสารผลงานวิจัยในช้ันเรียน
และการวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ               
การเสนอโครงการเพื่อท าวิจัยในช้ันเรียน  ด าเนินการวิจัย  เขียนรายงานการวิจัย 

               วิธีวิทยาการวิจัยในช้ันเรียน การศึกษาเอกสารผลงานวิจัยในช้ันเรียนและ
การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การเสนอ
โครงการเพื่อท าวิจัยในช้ันเรียน  ด าเนินการวิจัย  เขียนรายงานการวิจัย และน าเสนอ



หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2560 
และน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2560 
ENE4505 การนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  

English Language Instructional Supervision 
3(2-2-5) ENP4505 การนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  

English Language Instructional Supervision 
3(2-2-5) 

                แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติในการนิเทศการสอนภาษาอังกฤษ 
ข้อค้นพบจากงานวิจัยเพื่อกระบวนการนิเทศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ แนวโน้มการนิเทศการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
ในปัจจุบันอนาคต 

                แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติในการนิเทศการสอนภาษาอังกฤษ ข้อ
ค้นพบจากงานวิจัยเพื่อกระบวนการนิเทศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ แนวโน้มการนิเทศการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศใน
ปัจจุบันอนาคต 
 

 



6. โครงสร้างหลักหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมือ่เปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตรี พ.ศ.2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ยังคงปรากฏดังนี ้
 

โครงสร้างหลักสูตร เกณฑ์กระทรวง 
(หน่วยกิต) 

โครงสร้างเดิม 
(หน่วยกิต) 
พ.ศ. 2555 

โครงสร้างใหม ่
(หน่วยกิต) 
พ.ศ. 2560 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี

≥30 
≥84 
≥6 

30 
130 
6 

 30 
129 
  6 

จ านวนหน่วยกิต  
รวมไม่น้อยกว่า 

120 166 165 

 
 



7. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมพ.ศ. 2555 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
 7.1  โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
หลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

 
ไม่น้อยกว่า 

 
166  

 
หน่วยกิต 

หลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

 
ไม่น้อยกว่า 

 
165 

 
หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
ไม่น้อยกว่า 

 
30   

 
หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
ไม่น้อยกว่า     

 
30 

 
หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษา  12   หน่วยกิต 1.1 กลุ่มวิชาภาษา  12 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   9 หน่วยกิต 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   9 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   9   หน่วยกิต 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   9 หน่วยกิต 

2)  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 130  หน่วยกิต 2)  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า    50 หน่วยกิต 2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 

ก. วิชาการศึกษา  27 หน่วยกิต ก. วิชาชีพครูบังคับ  33 หน่วยกิต 
ข. วิชาชีพครูภาษาอังกฤษ  10   หน่วยกิต ข.  วิชาชีพครูเลือก   3 หน่วยกิต 
ค. วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  13 หน่วยกิต ค. วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   14 หน่วยกิต 

2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า    80 หน่วยกิต 2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต 
          ก.  วิชาภาษาอังกฤษ  70   หน่วยกิต ก. วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต 

ข.  วิชาการสอนภาษาอังกฤษ  6 หน่วยกิต ข.  วิชาการสอนภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
          ค. วิชาเลือก  4 หน่วยกิต  ค. วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  4 หน่วยกิต 
3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

 



 
 
 
 7.2 รายวิชาในหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                     ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                              ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1. กลุ่มวิชาภาษา                                          ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 1. กลุ่มวิชาภาษา                                                   ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
บังคับเรียน 3 รายวิชา                                                    9 หน่วยกิต บังคับเรียน 3 รายวิชา                                                             9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
GEL1101 การใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) GEL1101 การใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Thai Usage   Thai Usage  
GEL1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสบืค้น 3(3-0-6) GEL1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสบืค้น 3(3-0-6) 
 English for Communication and Information 

Retrieval 
  English for Communication and Information 

Retrieval 
 

GEL1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทกัษะการเรียน 
English for Communication and Study Skills 

3(3-0-6) GEL1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทกัษะการเรียน 
English for Communication and Study Skills 

3(3-0-6) 

ข.เลือกเรยีน 1 รายวิชา                                                    3 หน่วยกิต ข.เลือกเรยีน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
GEL2201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 3(3-0-6) GEL2201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 Thai for Academic Purposes   Thai for Academic Purpose  



หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
GEL2202 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) GEL2202 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ   3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes   English for Academic Purpose  
GEL2203 ภาษากลุ่มประชาคมอาเซียน 

ASEAN Languages 
 GEL2203 ภาษากลุ่มประชาคมอาเซียน 

ASEAN Languages 
3(3-0-6) 

 
 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  GEL2204 ภาษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ 

Thai for Careers 
3(3-0-6) 

 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                    ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
บังคับเรียน 2 รายวิชา                                                     6 หน่วยกิต บังคับเรียน 2 รายวิชา                                                         6 หน่วยกิต 
GEH1101 สุนทรียภาพกับชีวิต 3(3-0-6) GEH1101 สุนทรียภาพกับชีวิต 3(3-0-6) 
 Aesthetics Appreciation   Aesthetic Appreciation  
GEH1102 สังคมไทยในบรบิทโลก 3(3-0-6) GEH1102  สังคมไทยในบรบิทโลก 3(3-0-6) 
 Thai Society in Global Context  

 
 Thai Society in Global Context  

เลือกเรียน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต เลือกเรียน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 

GEH2201 การพัฒนาตน 3(3-0-6) GEH2201 การพัฒนาตน   3(3-0-6) 
 Self Development   Self Development  
GEH2202 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) GEH2202  ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
 Philosophy of Life   Truth of Life  



หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  GEH2203 

 
ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 
Life in Multicultural Society 

3(3-0-6) 
 
 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  GEH2204 
 

ความเป็นพลเมอืง 
Civil Education 

3(3-0-6) 
 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  GEH2205 
 

ทักษะชีวิตเพื่อความเป็นมนุษย์ทีส่มบรูณ์ 
Life  Skills for The Absolute Human 
 
 

3(3-0-6) 

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                   ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์                      ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

บังคับเรียน 2 รายวิชา                                                     6 หน่วยกิต บังคับเรียน 2 รายวิชา                                                          6 หน่วยกิต 

GES1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 3(3-0-6) GES1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 3(3-0-6) 

 Technology for Communication and Learning   Information Technology for Communication and 
Learning 

 

GES1102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) GES1102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Science and Technology for Quality of Life   Science and Technology for Quality of Life  
เลือกเรียน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต เลือกเรียน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 

GES2201 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัสิง่แวดล้อม 3(3-0-6) GES2201 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัสิง่แวดล้อม 3(3-0-6) 



หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 Science, Technology and Environment   Science and Technology for Environment  
GES2202 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) GES2202 การคิดและการตัดสินใจ   3(3-0-6) 
 Thinking and Decision Making   Thinking and Decision Making  
GES2203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ 

Information Literacy 
3(3-0-6) GES2203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ 

Information Literacy 
3(3-0-6) 

GES2204 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต 
Mathematics for Life 

3(3-0-6) GES2204 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต 
Mathematics for Life 

3(3-0-6) 

GES2205 
 

นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต 
Recreation for Quality of Life 

3(3-0-6) GES2205 
 

นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต 
Recreation for Quality of Life 

3(3-0-6) 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  
 

GES2206 ชีวิตและสุขภาพ 
Life and Health 

3(3-0-6) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 
1. กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า50 หน่วยกิต 1. กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 
วิชาการศึกษา                                                             27 หน่วยกิต วิชาชีพครูบังคับ                                                                      33 หน่วยกิต 
EDU1101 หลักการศึกษา 

Principles of Education 
3(2-2-5) EDP1101 ปรัชญาการศึกษา 

Philosophy of Education 
3(2-2-5) 

EDU3101 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรบัคร ู
Communicative Languages for Teachers 

3(2-2-5) EDP1102 ภาษาและวัฒนธรรม 
Languages and Cultures 

3(2-2-5) 



หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
EDU1103 จิตวิทยาส าหรบัคร ู 3(2-2-5) EDP1103 จิตวิทยาส าหรบัครู    3(2-2-5) 
 Psychology for Teachers   Psychology for Teachers  
 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  EDP2101 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครู Morals 

and Ethics for Professional Teachers 
3(2-2-5) 

EDU2102 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
Curriculumand Learning Management 

3(2-2-5) EDP2102 การพัฒนาหลักสูตร   
Curriculum Development 

3(2-2-5) 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  EDP2103 การประกันคุณภาพการศึกษา 
Quality Assurance in Education 

3(2-2-5) 

EDU2103 การบริหารจัดการในหอ้งเรียน 
Classroom Management 

3(2-2-5) EDP3101 การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน  
Learning Management and Classroom 
Management 

3(2-2-5) 

EDU2104 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
Innovation and Information Technology in 
Education 

3(2-2-5) EDP3102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
Innovation and Information Technology in 
Education 

3(2-2-5) 

EDU2101 การวัดและประเมินผลการศึกษา   
Educational Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) EDP3103 การวัดและประเมินผลการศึกษา   
Educational Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) 

EDU3102 การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู ้ 3(2-2-5) EDP4101 การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 
 Research for Learning Development   Research for Learning Development  



หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
EDU1102 ความเป็นครูวิชาชีพ 

Being Professional Teachers 
3(2-2-5) EDP4102 ความเป็นครูวิชาชีพ 

Being Professional Teachers 
3(2-2-5) 

 วิชาชีพครูเลือก                                    3 หน่วยกิต 
 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  EDP4201 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

Scouts, Junior Red Cross, and Learning 
DevelopmentActivities 

3(2-2-5) 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  EDP4202 ความคิดสร้างสรรค์ส าหรบัคร ู
Creativity for Teachers 

3(2-2-5) 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  EDP4203 จิตวิทยาบุคลกิภาพและการปรับตัว 
Psychology of Personality and Adjustment 

3(2-2-5) 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  EDP4204 จิตวิทยาการปรบัพฤติกรรม 
Psychology of Behavior Modification 

3(2-2-5) 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  EDP4205 จิตวิทยาเด็ก  
Child Psychology 

3(2-2-5) 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  EDP4206 จิตวิทยาวัยรุ่น 
Adolescent Psychology 
 

3(2-2-5) 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  EDP4207 จิตวิทยาสร้างสรรค์การเรียนรู ้ 3(2-2-5) 



หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
Creative Psychology of Learning  

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  EDP4208 การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา  
Guidance and Counseling 

3(2-2-5) 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  EDP4209 การพัฒนาทักษะการคิดระดบัสงู 
Developing Higher- Order Thinking Skills 

3(2-2-5) 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  EDP4210 สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา 
Introduction to Statistics in Education 

3(2-2-5) 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  EDP4211 การสอนเพศศึกษา 
Teaching  of  Sex  Education 

3(2-2-5) 

   EDP4212 
 

การออกแบบกราฟิกเพื่อการศึกษา 
Graphic Design for Education 

3(2-2-5) 

   EDP4213 
 

การออกแบบสารเพื่อการศึกษา 
Message Design for Education 

3(2-2-5) 
 

   EDP4214 
 

สื่อคอมพิวเตอรเ์พื่อการศึกษา 
Computer for Instruction 

3(2-2-5) 
 

วิชาชีพครูภาษาอังกฤษ                                    ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต  
EEN3201 การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ   
2(1 -2- 3)  ----- ย้ายไปกลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก -----  



หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
Measurement and Evaluation of Foreign 
Language Learning 

EEN3202 จิตวิทยาครูส าหรบัการจัดการเรียนรูก้ลุม่สาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
Psychology for Teachers and Learning 
Management of Foreign Language Learning 

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

EEN3203 การออกแบบและพฒันาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
Curriculum Design and Development of 
Foreign Language Learning 

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

EEN3204 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุม่สาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
Educational Media Design and Production for 
Teaching and Learning Foreign Languages 

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

EEN4201 การวิจัยการสอนภาษาอังกฤษในช้ันเรียน    
Classroom Research in Teaching English 

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

วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                                    13 หน่วยกิต วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                                        14 หน่วยกิต 
ESS3301 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1(0-60-0)  ----- ปรับออก -----  



หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
Preparation for Field Experience in Teaching 
Profession 

ESS4301 การปฏิบัตงิานวิชาชีพครู 1  
Practicum 1 

1(0-60-0)   EDP4301 การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 
Practicum 1 

1(0-60-0) 

ESS4302 การปฏิบัตงิานวิชาชีพครู 2 
Practicum 2 

1(0-60-0) EDP4302 การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 
Practicum 2 

1(0-60-0) 

ESS5301 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1  
Internship 1 

5(0-300-0) EDP5301 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1  
Internship 1 

6(0-360-0) 

ESS5302 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 2 
Internship 2 

5(0-300-0) EDP5302 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 2 
Internship 2 

6(0-360-0) 

2.วิชาเอกไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต 2.วิชาเอกไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต 
วิชาภาษาอังกฤษ 70 หน่วยกิต วิชาภาษาอังกฤษ 72 หน่วยกิต 
ENE1401 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางสังคม      

English for Social Communication 
3(1-4-3) 

 
ENP1401 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางสังคม      

English for Social Communication 
    3(2-2-5) 

ENE1402 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป 
Reading and Writing English for General 
Purposes 

3(1-4-3) 
 

ENP1402 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ  
English Reading Techniques 
 

3(2-2-5) 
 

ENE1403 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นเพือ่การสอนภาษาอังกฤษ 3(1-4-3) ENP1403 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นส าหรบัครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 



หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
Introduction to Linguistics for Teaching 
English 

 Introduction to Linguistics for English Teachers  

ENE1404 วรรณกรรมเบื้องต้น 
Introduction to Literature 

3(1-4-3) 
 

ENP1404 วรรณกรรมเบื้องต้น 
Introduction to Literature 

3(2-2-5) 

 
 
 
 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
ENE1405 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1 

Reading and Writing English for Academic 
Purposes 1 

3(1-4-3) 
 

ENP1405 การเขียนอนเุฉท  
Paragraph Writing 
 

3(2-2-5) 

ENE1406 ภาษาศาสตร์ส าหรับครูภาษาอังกฤษ 1 
Linguistics for Primary English Teacher 

3(1-4-3) 
 

ENP1406 เสียงและระบบเสียงส าหรับครูภาษาอังกฤษ  
Phonetics and Phonology for English Teachers 

3(2-2-5) 

ENE1407 
 

เรื่องสั้น  
Short Stories 

3(1-4-3) 
 

ENP1407 
 

เรื่องสั้น  
Short Stories 

 
3(2-2-5) 

ENE2408 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2  
Reading and Writing English for Academic 

3(1-4-3) 
 

ENP2408 การอ่านเชิงวิเคราะห์  
Critical reading 

3(2-2-5) 



หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
Purposes 2  

ENE2409 
 

ภาษาศาสตร์ส าหรับครูภาษาอังกฤษ 2  
Linguistic for Secondary English Teachers 

3(1-4-3) 
 

ENP2409 
 

ระบบค าและระบบประโยคส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
Morphology and Syntax for English Teachers 

3(2-2-5) 

ENE2410 
 

วรรณกรรมอเมริกัน  
American Literature 

3(1-4-3) 
 

ENP2410 
 

วรรณกรรมอเมริกัน  
American Literature 

3(2-2-5) 

ENE2411 
 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม        
English for Intercultural Communication 

3(1-4-3) 
 

ENP2411 
 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม       
English for Intercultural Communication 

3(2-2-5) 

ENE2412 
 

วรรณกรรมองักฤษ     
English Literature 

3(1-4-3) 
 

ENP2412 
 

วรรณกรรมองักฤษ     
English Literature 

3(2-2-5) 

ENE2413 
 

การแปลพื้นฐาน       
Basic Translation 

3(1-4-3) 
 

ENP2413 
 

การแปลพื้นฐาน     
Basic Translation 

3(2-2-5) 

ENE3414 
 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดบัสงู   
English for Advanced Communication 

3(1-4-3) 
 

ENP3414 
 

ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งและจูงใจ  
Argumantative and Pursuasive English 

3(2-2-5) 

ENE3415 
 

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ์  
Critical Reading and Writing in English 

3(1-4-3) 
 

 
 

----------------ปรับออก----------------  
 

ENE3416 
 

การประเมินการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามสภาพจริง 
Authentic Assessment in English Learning 

3(1-4-3) 
 

ENP3416 
 

การประเมินการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามสภาพจริง 
Authentic Assessment in English Learning 

3(2-2-5) 

ENE3417 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ 3(1-4-3) ENP3417 การสอนโดยใช้โครงงานภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 



หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
English for Academic Communication 
Purposes 

 Project-Based English Teaching 

ENE3418 
 

การสร้างแบบทดสอบและการวัดประเมินผลทาง
ภาษา 
Language Test Construction and Evaluation 

3(1-4-3) 
 

ENP3418 
 

การสร้างแบบทดสอบภาษาอังกฤษ 
English Language Test Construction  
 

3(2-2-5) 

ENE3419 
 

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษส าหรบัครู
ภาษาอังกฤษ 
Reading and Writing English for English 
Language Teachers 

3(1-4-3) 
 

ENP3419 
 

การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
Academic Paragraph Writing 
 

3(2-2-5) 

ENE4420 
 

การอ่านงานวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ  
Reading Research Works on English Teaching 

3(1-4-3) 
 

ENP4420 
 

การอ่านงานวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ  
Reading Research Works on English Teaching 

3(2-2-5) 

ENE4421 
 

 การสอนไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร 1  
Communicative Grammar Teaching 1 

3(1-4-3) 
 

ENP4421 
 

การสอนภาษาอังกฤษโดยผ่านการแสดง 
Teaching English through Drama 

3(2-2-5) 

ENE4422 
 

เทคนิคการสอนองักฤษส าหรบัคร ู
English Teaching Techniques for Teachers 

3(1-4-3) 
 

ENP4422 
 

เทคนิคการสอนองักฤษส าหรบัคร ู
English Teaching Techniques for Teachers 

3(2-2-5) 

ENE4423  
 

การสอนไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร 2  
Communicative Grammar Teaching 2 

3(1-4-3) 
 

ENP4423  
 

ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนองานวิชาการ 
English for Academic Presentation 

3(2-2-5) 

ENE4424 การสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3(1-4-3) ENP4424 การสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3(2-2-5) 



หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
Integrating English Instruction  Integrating English Instruction 

วิชาการสอนภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต  
ENE4503 การออกแบบการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา 
Learning Design of English Learning Area at 
Secondary Level 

3(2-2-5)  ----------- ปรับออก --------  

ENE4504   พฤติกรรมการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษา 
Teaching Behaviors of English Learning Area 
at Secondary Level 

3(0-6-3)  ----------- ปรับออก -------- 
 

 



 
วิชาเลือก                                                                     4 หน่วยกิต  
ENE4501 การออกแบบการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 

Learning Design of English Learning Area at 
Elementary Level 

3(2-2-5)  ----------- ปรับออก --------  

ENE4505 การสอนภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
English Language Teaching for ASEAN 
Community 

3(2-2-5)  ----------- ปรับออก --------  

ENE4506 การนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
English Language Instructional Supervision 

3(2-2-5)  --- ย้ายไปกลุ่มวิชาการสอนภาษาอังกฤษ --- 
 
 
 

 

 ----- ปรับเพิ่ม  -----  ENP4501 แนวคิดและวิธีสอนภาษาอังกฤษ 

Approaches and Methods in English 
Teaching 

3(2-2-5) 

 ----- ปรับเพิ่ม  -----  ENP4502 การออกแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
English Language Learning Design 

3(2-2-5) 

 ----- ปรับเพิ่ม  -----  ENP4503 กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ 

Extra-curricular Activities for English Subject 
3(2-2-5) 

 ----- ปรับเพิ่ม  -----  ENP4504 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 

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

 ----- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเลือก -----  
 

ENP4505 การนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
English Language Instructional Supervision 

3(2-2-5) 

 วิชาการสอนวิชาเอก                                                          6 หน่วยกิต 
 ----- ย้ายมาจากวิชาชีพครูภาษาอังกฤษ -----  ENP3201 การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ   
Measurement and Evaluation of Foreign 
Language Learning 

2(1 -2- 3) 

 ----- ย้ายมาจากวิชาชีพครูภาษาอังกฤษ -----  ENP3202 จิตวิทยาครูส าหรบัการจัดการเรียนรูก้ลุม่สาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

Psychology for Teachers and Learning 
Management of Foreign Language Learning 

2(1 -2- 3) 

 ----- ย้ายมาจากวิชาชีพครูภาษาอังกฤษ -----  ENP3203 การออกแบบและพฒันาหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

2(1 -2- 3) 



Curriculum Design and Development of 
Foreign Language Learning 

 ----- ย้ายมาจากวิชาชีพครูภาษาอังกฤษ -----  ENP3204 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุม่สาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
Educational Media Design and Production 
for Teaching and Learning Foreign 
Languages 

2(1 -2- 3) 

 ----- ย้ายมาจากวิชาชีพครูภาษาอังกฤษ -----  ENP4201 การวิจัยการสอนภาษาอังกฤษในช้ันเรียน   
Classroom Research in Teaching English 
 

2(1 -2- 3) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
 ระดบัปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
คณะครศุาสตร์ 

 



หมวดท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1.  ชื่อหลกัสตูร (ภาษาไทย)  หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษ 
           (ภาษาองักฤษ)  Bachelor of Education Program in English  

2.  ชื่อปรญิญา (ภาษาไทย) ครุศาสตรบณัฑติ  (ภาษาองักฤษ) 

          (ภาษาองักฤษ)  Bachelor of Education (English) 
 

     อกัษรยอ่ปรญิญา (ภาษาไทย) ค.บ. (ภาษาองักฤษ) 
         (ภาษาองักฤษ)  B.Ed. (English) 

 
     หลกัเกณฑใ์นการเรยีกชื่อปรญิญา 
                       เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีา ชื่อ..........................................................พ.ศ. ……… 

   เป็นไปตามเกณฑก์ารก าหนดชื่อปรญิญาของ กกอ. 
                       ไม่เป็นไปตามเกณฑแ์ต่ไดร้บัความเหน็ชอบใหใ้ชช้ื่อปรญิญานี้จาก กกอ. เมื่อ............. 

3.  สถานสภาพของหลกัสตูร 
                       หลกัสตูรใหม่      ก าหนดเปิดสอน เดอืน.............................พ.ศ. ....................... 
                       หลกัสตูรปรบัปรุง     ก าหนดเปิดสอน เดอืน  สงิหาคม    พ.ศ.2559 
                       ปรบัปรุงจากหลกัสตูร ชื่อ ........................................................................ 

   เริม่ใชม้าตัง้แต่ปีการศกึษา ………………………………………………….. 
                       ปรบัปรุงครัง้สุดทา้ยเมื่อปีการศกึษา............................................................. 

4.  การพจิารณาอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสตูร 
   ไดพ้จิารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร ์ 

ในการประชุมครัง้ที ่  1 / 2559   เมื่อวนัที ่ 14  เดอืน มกราคม  พ.ศ. 2559  
   ไดร้บัอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสตูรจากสภาวชิาการ ในการประชุมวาระพเิศษครัง้ที ่2 / 2559       
  เมื่อวนัที ่12 เดอืน เมษายน พ.ศ. 2559 
   ไดร้บัอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสตูรจากสภาสถาบนัฯ ในการประชุมครัง้ที่ 3 / 2559  
                    เมื่อวนัที ่27 เดอืน เมษายน  พ.ศ.2559 

 
 
 
5.   แนวทางทีใ่ชใ้นการพฒันาหลกัสตูร  

                     เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ 

                     เป็นไปตามมาตรฐานคุณวฒุริะดบัปรญิญาตรสีาขา/สาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ............. 

  .................................................................................................................................. 
 ………………………………………………………………………………………………. 



6.  สถานทีจ่ดัการเรยีนการสอน  

                    เฉพาะในสถาบนั 
                    วทิยาเขต (ระบุ) ..................................................................................... 
                    นอกสถานทีต่ ัง้ (ระบุ) .............................................................................. 
 

7.  รปูแบบของหลกัสตูร 
 7.1 รปูแบบ 
                     หลกัสตูรปรญิญาตร ี(ต่อเนื่อง)       หลกัสตูรปรญิญาตร ี4 ปี 
                     หลกัสตูรปรญิญาตร ี5 ปี        หลกัสตูรปรญิญาตร ี6 ปี 
                     อื่น ๆ (ระบุ) ........................................................... 
 7.2 ภาษาทีใ่ช ้

           หลกัสตูรจดัการศกึษาเป็นภาษาไทย 
                     หลกัสตูรจดัการศกึษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา).......................... 
                     หลกัสตูรจดัการศกึษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)................. 
 7.3 การรบัผูเ้ขา้ศกึษา 
                     รบัเฉพาะนกัศกึษาไทย 
                      รบัเฉพาะนกัศกึษาต่างชาต ิ
                     รบัทัง้นกัศกึษาไทยและนกัศกึษาต่างชาต ิ
 7.4 ความร่วมมอืกบัสถาบนัอื่น 
                     เป็นหลกัสตูรของสถาบนัโดยเฉพาะ 
                     เป็นหลกัสตูรทีไ่ดร้บัความร่วมมอืสนบัสนุนจากสถาบนัอื่น 

   ชื่อสถาบนั...................................................................................... 
   รปูแบบของความร่วมมอืสนบัสนุน............................................................. 
  ..................................................................................................................................... 

                     เป็นหลกัสตูรร่วมกบัสถาบนัอื่น 
 ชื่อสถาบนั.......................................ประเทศ.................................. 
 รปูแบบของการร่วม 
 ร่วมมอืกนั โดยสถาบนัฯ เป็นผูใ้หป้รญิญา 
 ร่วมมอืกนั โดยสถาบนัฯอื่น เป็นผูใ้หป้รญิญา 

 ร่วมมอืกนั โดยผูศ้กึษาอาจไดร้บัปรญิญาจากสองสถาบนั (หรอืมากกวา่ 2สถาบนั) 
  
 7.5 การใหป้รญิญา แก่ผูส้ าเรจ็การศกึษา 
                     ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 
                     ใหป้รญิญามากกวา่ 1 สาขาวชิา (เช่น ทวปิรญิญา) 
                     อื่น ๆ (ระบุ)............................................... 
 

8.  อาชพีทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัส าเรจ็การศกึษา  



 1. คร ู/ อาจารยส์อนภาษาองักฤษ    

 2. นกัวชิาการดา้นภาษาองักฤษ 

 3. บุคลากรดา้นการผลติสื่อการจดัการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ 

 4. การท างานทีเ่กีย่วกบัการจดัการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ 
 
 

หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 
                     สมัพนัธส์อดคลอ้งกบัแผนพฒันาการอุดมศกึษาของชาต ิ
                     สอดคลอ้งกบัปรชัญาการอุดมศกึษา 
                     สอดคลอ้งกบัปรชัญาของมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
                     สอดคลอ้งกบัมาตรฐานวชิาการ สาขาวชิา............................................... 
                     สอดคลอ้งกบัมาตรฐานวชิาชพี สาขาวชิา................................................ 
                     เน้นการผลติบณัฑติใหม้คีณุลกัษณะ (ระบุ)............................................. 

    มคีวามรอบรูแ้ละความสามารถประยกุตค์วามเขา้ใจอนัถ่องแทใ้นทฤษฎี  บูรณา
การความรู้ภาษาอังกฤษ  ทักษะการใช้ภาษา หลักเกณฑ์และลักษณะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการ
น าเสนองานทางวิชาการ  พื้นฐานการศึกษาภาษาต่างประเทศ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์     

    แสดงออกซึง่พฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพีคร ูใน
ดา้นความมวีนิยั ตรงต่อเวลา ความรบัผดิชอบ  มจีติสาธารณะ เสยีสละ และเป็นแบบอยา่งทีด่ ี

    มคีวามสามารถในการจดัการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ เพือ่การจดัการศกึษาคดิ
แกปั้ญหาทีม่คีวามสลบัซบัซอ้น เสนอทางออก และน าไปสู่การแกไ้ขไดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์โดยค านึงถงึความรู้
ทางภาคทฤษฎ ีประสบการณ์ภาคปฏบิตั ิและผลกระทบจากการตดัสนิใจ 
                     อื่น ๆ (ระบุ)........................................................................................... 
 

2. แผนพฒันาปรบัปรุงหลกัสตูร  
 มแีผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง  

                     มกีลยทุธใ์นการด าเนินการ 
                     มกีารก าหนดหลกัฐาน/ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็ 
 
 
 

แผนพฒันาปรบัปรงุ 
แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

2. พัฒนาหลักสูตรองักฤษ
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ

4. ติดตามการปรบัปรุงหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

1.  รายงานการประเมินหลักสูตร 
 



แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)  

5. ประชุม/สัมมนาผู้รบัผิดชอบ
หลกัสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2.  เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 

6. ติดตามความก้าวหน้าของ 
องค์ความรู้ในวิชาชีพ 

3.   ผลสรปุและผลการประเมิน   
การประชุม/สัมมนา 

3. พัฒนากระบวนการ
จัดการเรยีนรู ้

4. เพิม่พูนทกัษะการจดัการเรยีนรู้
ให้แกอ่าจารย ์

5. จ านวนโครงการเสริมสร้างทักษะ
ให้แกอ่าจารย ์

5. แลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ะหว่างอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ  

6. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกจิกรรม 
การพัฒนาทกัษะการจดัการ
เรยีนรู ้

6. ประเมินประสิทธิภาพการจัดการ
เรยีนรู ้

7. ผลการประเมินประสทิธิภาพการ
เรยีนรู ้

8. ความพงึพอใจของผูเ้รยีนต่อ 
การจัดการเรียนรู้ของอาจารย ์

4. ส่งเสรมิการเรียนรู้ทีเ่น้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้แก่
อาจารย ์

5. บันทกึการเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ทีเ่น้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

6. ก าหนดกจิกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการประเมินผลทีเ่น้น
พัฒนาการของผู้เรียนในแผนการ
จัดท ารายละเอียดของรายวิชา 

6. ผลการประเมินประสทิธิภาพ การ
จัดการเรยีนรู้ทีเ่น้นผูเ้รียนเปน็
ส าคัญ 
 

7. ประเมินประสิทธิภาพการจัดการ
เรยีนรูท้ี่เนน้ผูเ้รยีนเป็นส าคัญ 
 

7. ความพงึพอใจของผูเ้รยีนต่อ การ
จัดการเรยีนรู้ทีเ่น้นผูเ้รียนเปน็
ส าคัญ 

8. พัฒนาการศึกษาทีส่นับสนนุ  
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

8. คุณภาพของสารสนเทศที่
สอดคล้องกบัความต้องการด้าน
การเรียนรู้ของผูเ้รียน 

5. ปรบัปรงุวิธีการวัดและ
การประเมินผล 

3. พัฒนาทักษะเกี่ยวกบัวิธีการวัด
และประเมนิผลให้แกอ่าจารย ์

4. จ านวนโครงการพฒันาทกัษะ 
ให้แกอ่าจารย ์

4. ก าหนดเกณฑ์ในการวัดและ
ประเมินผลแตล่ะรายวิชา 

 
 

5. เกณฑ์การวัดและประเมนิผล 

6. จ านวนรายวิชาที่ใช้วิธีการวัด
และประเมนิผลตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 



แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

6. ส่งเสรมิการจัดการเรียนรู้
เพื่อใหบ้รรลมุาตรฐาน 
ผลการเรยีนรู้ ทุกด้าน 

3. พัฒนาทักษะใหแ้ก่อาจารย์ในด้าน
การจัดการเรียนรู้ และ 
การประเมินผลการเรียนรู ้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
ด้านความรู้ และทกัษะทางปญัญา  
ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผดิชอบ   
ด้านทักษะในการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสือ่สาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ  

6. จ านวนโครงการพฒันาทกัษะ
ให้แกอ่าจารย ์

7. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกจิกรรม
การพัฒนาทกัษะการจดัการ
เรยีนรู้ตามมาตรฐานผลการ
เรยีนรู ้

8. ผลการประเมินประสทิธิภาพการ
จัดการเรยีนรู้ ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้แตล่ะด้าน 

4. ติดตามประเมินทักษะของอาจารย์
ในการจั ดการเรียนรู้ และการ
ป ระ เมิ น ผ ล ก าร เรี ยน รู้ ข อ ง
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

9. ความพงึพอใจของผูเ้รยีนต่อการ
จัดการเรยีนรู้ของอาจารย ์

10. ผลการประเมินนกัศึกษาในแต่
ละมาตรฐานผลการเรยีนรู ้

หมวดท่ี 3.   ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 

1.  ระบบการจดัการศกึษา 
   1.1 ระบบ 
                     ระบบทวภิาค ภาคการศกึษาละ ไมน้่อยกวา่  15 สปัดาห ์

ระบบไตรภาค ภาคการศกึษาละ....................................สปัดาห์ 
ระบบจตุรภาค ภาคการศกึษาละ....................................สปัดาห์ 
ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอยีด)...........................................................    

 1.2 การเทยีบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค (ในกรณีทีม่ใิช่ระบบทวภิาค - ระบุรายละเอยีด) 
 ..................................................................................................................................... 
    1.3 การจดัการศกึษาภาคฤดรูอ้น 

 

                      การจดัการศกึษาภาคฤดรูอ้น อาจจดัตามความจ าเป็นของนกัศกึษาทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัการ
พจิารณาของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
                      ไม่มภีาคฤดรูอ้น 
2.  การด าเนินการหลกัสตูร 
   2.1 วนั – เวลาด าเนินการ 
                     วนั – เวลาราชการปกต ิ

นอกวนั – เวลาราชการ (ระบุ)............................................. 
    



 2.2 การเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ศกึษา 
                      เฉพาะแบบศกึษาเตม็เวลา 

เฉพาะแบบศกึษาบางเวลา 
ทัง้แบบศกึษาเตม็เวลาและแบบศกึษาบางเวลา 

 2.3 คุณสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 
                      เป็นผูส้ าเรจ็การศกึษามธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่า  

เป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงูหรอืเทยีบเท่า หรอือนุปรญิญา 
มเีกณฑค์ณุสมบตัเิพิม่เตมิ (ระบุ)........................................... 

  

2.4 จ านวนผูเ้ขา้ศกึษาในหลกัสตูร 60 คน  
 

2.5 รปูแบบการจดัการเรยีนการสอน 
                       แบบชัน้เรยีน 

      แบบทางไกลผ่านสื่อสิง่พมิพเ์ป็นหลกั 
        แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลกั 
       แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลกั (E-learning) 
       แบบทางไกลทางอนิเตอรเ์น็ต 
       อื่นๆ (ระบุ)  …………………….. 
 
 

2.6 ระบบการเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบยีนเรยีนขา้มมหาวทิยาลยั (ถ้าม)ี 
มรีะบบการเทยีบโอนหน่วยกติ 
มกีารลงทะเบยีนเรยีนขา้มสถาบนั 

 
 

3.  หลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อน 
  3.1 จ านวนหน่วยกติรวมและระยะเวลาศกึษา 
                       จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร ไม่น้อยกวา่ 165 หน่วยกติ 
     แบบศกึษาเตม็เวลา      ใหศ้กึษาไดไ้ม่เกนิ      8 ปีการศกึษา 
 ส าเรจ็การศกึษาไดไ้ม่ก่อน 10 ภาคการศกึษา 
 
 แบบศกึษาบางเวลา ใหศ้กึษาไดไ้ม่เกนิ.................ปีการศกึษา 
 ส าเรจ็การศกึษาไดไ้ม่ก่อน................ภาคการศกึษา 

 

 

 

 

 



 

 

 

 3.2 โครงสรา้งหลกัสตูร 
                       หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป       30 หน่วยกติ 
                       หมวดวชิาเฉพาะ    129 หน่วยกติ 
  
                             วิชาชีพคร ู ไม่น้อยกวา่ 50  หน่วยกติ 
      วชิาชพีครบูงัคบั ไม่น้อยกวา่ 33  หน่วยกติ 
      วชิาชพีครเูลอืก ไม่น้อยกวา่ 3  หน่วยกติ 
      วชิาการฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู
    
 

ไม่น้อยกวา่ 14  หน่วยกติ   

          วิชาเอก                                     ไม่น้อยกวา่            79  หน่วยกติ   
       วชิาสงัคมศกึษา ไม่น้อยกวา่ 69  หน่วยกติ   
       วชิาการสอนวชิาเอก ไม่น้อยกวา่ 6  หน่วยกติ   
       วชิาเลอืก ไม่น้อยกวา่ 4  หน่วยกติ   
 

                    หมวดวชิาเลอืกเสร ี      6 หน่วยกติ  



 3.3  จ านวนและคุณวฒุขิองอาจารย ์
3.3.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 

       เลขประจ าตวัประชาชน  ต าแหน่งทางวชิาการ            ชื่อ – สกุล คุณวฒุริะดบัอุดมศกึษา    สาขาวชิา      ส าเรจ็การศกึษาจาก 
       (เรยีงล าดบัจากคุณวฒุสิงูสุด               สถาบนั       ปี พ.ศ. 
      ถงึระดบัปรญิญาตร)ี 
 
 3-1006-01537-93-2 อาจารย ์ดร.       นางสาวดวงกมล ฐติเิวส          D.Ed.           Teaching       The University      พ.ศ.2552 
                        English for        of Melbourne 
                   Speakers of       ประเทศออสเตรเลยี  
                   Other Languages 
            M.S.in Ed.      Human Development    Southern   พ.ศ. 2540 
                        Illinois University 
                        at Carbondale 
            ศศ.บ.       ภาษาองักฤษ        มหาวทิยาลยั พ.ศ.2535 
                        ธรรมศาสตร ์   
      3-6799-00129-36-8       อาจารย ์         นางธรีาภรณ์  พลายเลก็  กศ.ม.       การสอนภาษา        มหาวทิยาลยั  พ.ศ.2543 
                        นเรศวร 
            ศศ.บ.       ภาษาองักฤษธรุกจิ        สถาบนัราชภฏั  พ.ศ.2540 
                        สวนดุสติ          
 
 
 
 
   



       เลขประจ าตวัประชาชน  ต าแหน่งทางวชิาการ            ชื่อ – สกุล คุณวฒุริะดบัอุดมศกึษา    สาขาวชิา      ส าเรจ็การศกึษาจาก 
       (เรยีงล าดบัจากคุณวฒุสิงูสุด)               สถาบนั       ปี พ.ศ. 
               อาจารย ์         Abigail M. Essien  M.S.       Teaching    St. Paul University พ.ศ.2552 
                      ประเทศฟิลลปิปินส ์ 
            B.Ed.           Teaching  St. Paul University พ.ศ.2544 
                 ประเทศฟิลลปิปินส ์
          3-1002-01184-34-0 อาจารย ์  นายธรรศนนัต ์อุนนะนนัทน์  ศศ.ม.       ภาษาองักฤษธรุกจิ  มหาวทิยาลยั        พ.ศ.2549 
                   เพื่อการสื่อสาร  ศรนีครนิทรวโิรฒ 
                   นานาชาต ิ
            ศศ.บ.       ภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยั        พ.ศ.2544 
                 ราชภฏัพระนคร 
 
 
 
 
 
 
 
    หมายเหตุ ให้แนบข้อมลูประวติัอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรตามหวัข้อดงักล่าวพร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 



*4. การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
      ม ี (ระบุวา่เป็นฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรอืสหกจิศกึษา หรอือื่นๆ)  
 ประสบการณ์ภาคสนามของสาขาวชิาภาษาองักฤษ ประกอบด้วย ประสบการณ์ภาคสนามของ
วชิาชีพครูและวชิาเอก   ส าหรบัวชิาชีพครู ผู้เรยีนจะต้องลงทะเบียนรายวชิาการฝึกประสบการณ์
วชิาชพีครู ซึ่งเป็นการปฏบิตังิานสอนและงานอื่นๆในหน้าที่ครภูายในสถานศกึษาที่มคีุณสมบตัติาม
เกณฑ์ของคุรุสภา ภายใต้การดูแลของอาจารยน์ิเทศกแ์ละครูพีเ่ลีย้ง ซึ่งมคีุณสมบตัติามเกณฑข์องคุรุ
สภาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  พ.ศ. 2554 ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดในแต่ละรายวชิา  โดยทางสาขาวิชาท าข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน
การศกึษา จดัท าคู่มอืการฝึกประสบการณ์ และจดัประชุมเพื่อให้เกดิความเขา้ใจที่ตรงกนัในการจดั
ประสบการณ์ให้เกดิประโยชน์สงูสุดแก่ผู้เรยีน  ส าหรบัวชิาเอก ผู้เรยีนจะมกีารเกบ็ขอ้มลูภาคสนามใน
รายวชิาคตชินวทิยาส าหรบัครู  วชิาสมัมนาองักฤษ วชิาวจิยัทางองักฤษ และวชิาการวจิยัในชัน้เรยีน
กลุ่มสาระการเรยีนรูอ้งักฤษ 
 ไม่ม ี

 

5. การท าโครงงานหรอืการวจิยั 
       ม ี (ระบุวา่เป็นโครงงานหรอืการวจิยั) 

นอกเหนือจากการท าโครงงานหรอืงานวจิยัในรายวชิาต่างๆ  และการท างานวจิยัในรายวชิา
การวจิยัเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และการวจิยัในชัน้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้องักฤษแล้ว  หลกัสูตร
ก าหนดให้นกัศกึษาท าการวจิยัในชัน้เรยีน 1 เรื่อง โดยศกึษาปัญหาการเรยีนรูท้ ี่พบจรงิในระหว่างการ
ปฏบิตังิานสอนในสถานศกึษาภาคเรยีนที่ 1 เพื่อช่วยเหลอืนักเรยีนในภาคเรยีนที่ 2   ทัง้นี้นักศกึษา
ต้องเขยีนโครงการวจิยั น าเสนอโครงการแก่คณะกรรมการเพื่อขออนุมตักิ่อนสิ้นภาคเรยีนที่ 1  เมื่อ
ได้รบัอนุมตัแิล้วจงึด าเนินการวจิยั เขยีนรายงานและน าเสนอผลการวจิยัอย่างเป็นระบบก่อนสิ้นภาค
เรยีนที ่2  
 

 
หมวดท่ี 4 มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 

 
*1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนกัศกึษา  (ระบุลกัษณะพเิศษของนกัศกึษาทีน่อกเหนือไปจาก
ความคาดหวงัโดยทัว่ๆ ไปทีส่ถาบนั คณะ หรอืภาควชิา พยายามพฒันาใหม้ขี ึน้ในตวันกัศกึษาของ
หลกัสตูรนี้) 

คุณลกัษณะพเิศษของนกัศกึษาคอื ความเป็นครมูอือาชพี ซึง่หลกัสตูรก าหนดกลยทุธห์รอื
กจิกรรมทีจ่ะด าเนินการดงันี้  

1.1 มแีผนพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคร ู โดยจดัเป็นกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรอยา่งหลากหลาย
และต่อเนื่องทุกชัน้ปีตลอดหลกัสตูร 

1.2 สามารถจดักจิกรรมสรา้งเสรมิความคดิเชงิบวก มวีฒุภิาวะทางอารมณ์ มภีาวะผูน้ าและผู้
ตามทีด่ ีตลอดจนมบุีคลกิภาพทีด่ ี



1.3 ร่วมมอืกบัสถานศกึษา โรงเรยีนร่วมพฒันาวชิาชพีคร ูและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการ
สรา้งเสรมิจติสาธารณะ ความเป็นผูใ้ฝ่ด ีใฝ่รู ้พฒันาตนเองอยูเ่สมอและรู้เท่าทนัต่อการเปลีย่นแปลง 

 
 
1.4 ก าหนดใหน้กัศกึษาเขา้ไปมสี่วนร่วมในกจิกรรมของมหาวทิยาลยัและคณะเพื่อเสรมิสรา้ง

และปลกูฝังความมวีนิยัในตนเอง มบีทบาทในการท ากจิกรรมกลุ่มและการปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบั
ทีก่ าหนด   

1.5 ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการจดักจิกรรม ดา้นคุณธรรม จรยิธรรมดา้นความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม ประเทศชาต ิและประชาคมโลก 
 
*2.  มาตรฐานผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวฒุ ิ

 มมีาตรฐานผลการเรยีนรูต้ามทีก่ าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวฒุคิรบ 5 ดา้น 
   มมีาตรฐานผลการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ 1 ดา้น (ระบุ) ดา้นทกัษะการจดัการเรยีนรู ้  
 
 

*3.  การแสดงแผนทีก่ารกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสู่รายวชิา 
(Curriculum Mapping) เพื่อแสดงถงึความร่วมมอืกนัของคณาจารยใ์นหลกัสตูรในการเพื่อพฒันา
มาตรฐานผลการเรยีนรูใ้หแ้ก่นกัศกึษา 

 ม ี
 ไม่ม ี

 
หมวด 5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1.  เกณฑก์ารใหร้ะดบัคะแนน 
   เกณฑก์ารวดัผล (ระบุ)  
  หลกัเกณฑก์ารใหร้ะดบัคะแนนใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทาวา่
ดว้ยการศกึษาระดบั ปรญิญาตร ีพ.ศ.2551 หมวด 4 

  เกณฑข์ ัน้ต ่ารายวชิา (ถ้าม ี– ระบุ)............................................................................ 
   เกณฑอ์ื่น ๆ (ถ้าม ี– (ระบุ)....................................................................................... 
 
*2.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษา  

  ม ี(ระบุกระบวนการทวนสอบโดยยอ่ 
ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสมัฤทธิก์ารเรียนรู้ของผู้เรยีนมีทัง้การทวนสอบในระดบั

รายวชิาและการทวนสอบในระดบัหลกัสตูร ดงันี้ 



 2.1 มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอยีดของรายวชิา รายละเอยีดของประสบการณ์
ภาคสนาม และกจิกรรมเสรมิความเป็นครูตลอดหลกัสตูร รวมทัง้การก ากบัใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน
ผลการเรยีนรูข้องหลกัสตูร 
 2.2 สถานศกึษาที่นับนักศกึษาไปปฏบิตักิารสอนในสาขาวชิาสงัคมศกึษามกีารประเมิน
นกัศกึษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรู ้และกลยทุธก์ารประเมนิผลการเรยีนรู ้

2.3 ผูใ้ชบ้ณัฑติมสี่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรยีนรู้ 
2.4 มผีูท้รงคุณวฒุภิายนอกร่วมทวนสอบผลการเรยีนรู้ 

 ไม่ม ี



3.  เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร 
    3.1 การส าเรจ็การศกึษา 
                      เรยีนครบตามจ านวนหน่วยกติทีก่ าหนดไวใ้นหลกัสตูร 

ระดบัแตม้คะแนนเฉลีย่สะสมขัน้ต ่า..............................(จากระบบ 4 ระดบั
คะแนน) 

                      เกณฑอ์ื่น ๆ (ระบุ) 
การส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัสภามหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสุนนัทาวา่ดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2551 หมวด 6    
                3.2 อนุปรญิญา - มกีารใหอ้นุปรญิญา เป็นส่วนหนึ่งของหลกัสตูรปรญิญาตรนีี้หรอืไม่ 

 

ม ี      เงื่อนไข 
(ระบุ)......................................................................................... 

ไม่ม ี

หมวดท่ี 6 การพฒันาคณาจารย์ 

*1.  การเตรยีมการส าหรบัอาจารยใ์หม ่  
                        ม ี(ระบุ) 

การพฒันาอาจารยใ์หม่ ประกอบดว้ย การปฐมนิเทศ หรอืการแนะน าอาจารย์
ใหม่และอาจารยพ์เิศษใหเ้ขา้ใจถงึนโยบายของมหาวทิยาลยั  คณะ  หลกัสตูรและบทบาทของ
รายวชิาต่างๆที ่สอนในหลกัสตูรและรายวชิาทีต่นรบัผดิชอบสอน การฝึกอบรมคณาจารยใ์หม่
ดา้นการจดัการเรยีนการสอน กลยทุธก์ารสอนและการประเมนิผล  การพฒันาดา้นการวจิยั การ
จดัเงนิทนุส าหรบันกัวจิยัหน้าใหม่เพื่อผลติผลงานวจิยั และการเขา้ร่วมเป็นคณะผูว้จิยัร่วมกบั
นกัวจิยัอาวโุส 

ไม่ม ี
*2.  การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์ 
     มกีารพฒันาดา้นวชิาการ 
     มกีารพฒันาดา้นวชิาชพี 
                        มกีารพฒันาทกัษะการจดัการเรยีนการสอน 
                        มกีารพฒันาทกัษะการวดัและประเมนิผล 
 

หมวด 7 การประกนัคณุภาพหลกัสูตร 
 

 หลกัสตูรไดก้ าหนดระบบและวธิกีารประกนัคณุภาพหลกัสตูรในแต่ละประเดน็ ดงันี้ 
 

1.  การบรหิารหลกัสตูร เชน่ 
    มคีณะกรรมการประจ าหลกัสตูรเป็นผู้ก ากบัดูแลและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจน

แนวปฏบิตัใิหแ้ก่อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 



               อาจารยผ์ู้รบัผดิชอบหลกัสตูรวางแผนการจดัการเรยีนการสอนร่วมกบัผู้บรหิาร
ของคณะและอาจารยผ์ู้สอน ตดิตามและรวบรวมขอ้มูล ส าหรบัใช้ในการปรบัปรุงและพฒันาหลกัสูตร 
โดยกระท า ทุกปีอยา่งต่อเนื่อง 

 
                มกีารประเมนิความพงึพอใจของหลกัสตูรและการเรยีนการสอน โดยบณัฑติที่

ส าเรจ็การศกึษา 
   อื่นๆ 
(ระบุ)............................................................................................................. 
  

2.  การบรหิารทรพัยากรการเรยีนการสอน  เช่น  
         คณะมกีารจดัสรรงบประมาณประจ าปี เพื่อจดัซือ้ต ารา สือ่การเรยีนการสอน 
โสตทศันูปกรณ์ และ วสัดุครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์อื่นๆ อยา่งเพยีงพอ 
         คณะมคีวามพรอ้มดา้นหนงัสอื ต ารา และการสบืคน้ผ่านฐานขอ้มลูโดยมสี านกั
หอสมุดกลางทีม่หีนงัสอืดา้นการบรหิารจดัการและดา้นอืน่ ๆ รวมถงึฐานขอ้มลูทีจ่ะใหส้บืคน้ 
   อื่นๆ (ระบุ) 
 

*3.  การบรหิารคณาจารย ์  เช่น 
                        มรีะเบยีบและหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยัในการรบัอาจารยใ์หม่ 
                      มกีารวางแผนและด าเนนิการเพื่อใหเ้กดิการมสี่วนร่วมของคณาจารยใ์นการ
วางแผน 
  การตดิตามและทบทวนหลกัสตูร 
                        มหีลกัเกณฑใ์นการแต่งตัง้คณาจารยพ์เิศษ 
  อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 
*4.  การบรหิารบุคลากรสนบัสนุนการเรยีนการสอน  เชน่ 
                      มกีารก าหนดคุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 
                        มกีารวางแผนและด าเนนิการเพิม่ทกัษะความรูเ้พื่อการปฏบิตังิาน 
  อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

5.  การสนบัสนุนและการใหค้ าแนะน านกัศกึษา (ระบุ)  
 5.1 การใหค้ าปรกึษาดา้นวชิาการ และอื่นๆ แก่นกัศกึษา  

คณะแต่งตัง้อาจารยท์ี่ปรกึษาทางวชิาการให้แก่นักศกึษาทุกคน โดยนักศกึษาที่มปัีญหาใน
การเรยีนสามารถปรกึษากบัอาจารย์ที่ปรกึษาทางวชิาการได้ โดยอาจารยข์องคณะทุกคนจะต้องท า
หน้าที่อาจารยท์ี่ปรกึษาทางวชิาการให้แก่นักศกึษา และทุกคนต้องก าหนดชัว่โมงใหค้ าปรกึษา เพื่อให้
นักศกึษาเข้าปรกึษาได้ นอกจากนี้ ยงัจดัมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้ค าปรกึษาแนะน าในการจดัท า
กจิกรรมแก่นักศกึษา จดัปฐมนิเทศเพื่อให้นักศกึษามคีวามรู้ความเขา้ใจและมเีจตคตทิี่ดต่ีอหลกัสูตร 



แนะแนววธิกีารเรยีน  กจิกรรมการจดัการเรยีนรู ้การวดัและการประเมนิผลและเกณฑก์ารจบหลกัสตูร  
แนะน าสภาพแวดลอ้มทัว่ไปและแหล่งเรยีนรูท้ ัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 

 5.2 การอุทธรณ์ของนกัศกึษา  
กรณีที่นักศึกษามคีวามสงสยัเกี่ยวกบัผลการประเมนิในรายวชิาใดสามารถยื่นค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดคูะแนนและวธิกีารประเมนิของอาจารยใ์นแต่ละรายวชิาได้ 
 
 
 

6.  การส ารวจความตอ้งการทัง้เชงิปรมิาณและคุณภาพของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรอืความพงึ
พอใจของ  
    ผูใ้ชบ้ณัฑติต่อการพฒันาหรอืปรบัปรุงหลกัสตูร (ระบุ)  
  ในการบรหิารหลกัสตูรใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ  สามารถพฒันาการเรยีนรู้ของนกัศกึษา
ไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน  สงัคม  และความพงึพอใจใหก้บัผูใ้ชบ้ณัฑติ จงึ
มกีารด าเนินการดงันี้ 

6.1 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร  จะด าเนินการวเิคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน
และสงัคมอยา่งต่อเนื่อง 
6.2 ด าเนินการตดิตามผลการปฏิบตัิงานของนักศึกษา  ที่ปฎิบตัิงานอยู่ในหน่วยงานต่างๆ
ภายหลงัจากจบการศกึษาไปแลว้เป็นระยะ โดยเกบ็ขอ้มลูจากผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน 
6.3 ด าเนินการปรบัปรุงหลกัสตูร  เพื่อใหส้อดคล้องกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคม 
และสรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูใ้ชบ้ณัฑติอยา่งต่อเนื่องทุก  5  ปี 

*7.  การก าหนดตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) มที ัง้หมดจ านวน 12 ตวั
บ่งชี ้ 

   ดงันี้ (ถ้ามมีากกวา่ทีก่ าหนดไวใ้หร้ะบุใหค้รบถ้วน) 

 7.1 สอดคลอ้งกบัตวับ่งชีใ้นกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ12 ตวับ่งชี ้

 7.2 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา/สาขาวิชา 
…………………… จ านวน  ................................. ตวับ่งชี ้

 7.3 มตีวับ่งชีเ้พิม่เตมิจากขอ้ 1 และ/หรอื ขอ้ 2 อกี ........................................................ 
ตวับ่งชี ้
 
 

หมวดท่ี 8 การประเมินและการปรบัปรงุการด าเนินการของหลกัสูตร 
 

*1.  การประเมนิประสทิธผิลของการสอนในหลกัสตูร 
1.1 มกีารประเมนิกลยทุธก์ารสอน เช่น 



                   การสงัเกตพฤตกิรรมและการโตต้อบของนกัศกึษา 
                   การประชุมคณาจารยใ์นภาควชิา เพื่อการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละขอค าแนะน า 
                   การสอบถามจากนกัศกึษา 
                   อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

1.2 มกีารประเมนิทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยทุธก์ารสอน  
                   ประเมนิจากนกัศกึษาเกีย่วกบัการสอนของอาจารยใ์นทุกดา้น เชน่ กลวธิกีารสอน 
                 การตรงต่อเวลา การชีแ้จงเป้าหมาย วตัถุประสงคข์องรายวชิา  เกณฑก์ารวดัและ 
 ประเมนิผล  และการใชส้ื่อการสอน 
                   ประเมนิโดยตวัอาจารยเ์องและเพื่อนร่วมงาน 
                   อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 
 

*2.  การประเมนิหลกัสตูรในภาพรวม มกีระบวนการทีไ่ดข้อ้มลูยอ้นกลบัในการประเมนิคณุภาพของ
หลกัสตูรในภาพรวม เช่น 
                   ประเมนิหลกัสตูรในภาพรวมโดยนกัศกึษาชัน้ปีสุดทา้ย 
                    ประชุมผูแ้ทนนกัศกึษากบัผูแ้ทนอาจารย ์
                    ประเมนิโดยทีป่รกึษาหรอืผูท้รงคณุวฒุจิากรายงานผลการด าเนินการหลกัสตูร 
                    ประเมนิโดยผูใ้ชบ้ณัฑติหรอืผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งอื่นๆ 
                     อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

*3.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของ
หลกัสตูร โดย 
                     คณาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
                     คณะกรรมการประเมนิคณุภาพภายในระดบัภาควชิา 
                     อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

*4.  กระบวนการทบทวนผลการประเมนิและการวางแผนปรบัปรุงหลกัสตูร เช่น 
                     การน าขอ้มลูจากการรายงานผลการด าเนินการรายวชิาเสนออาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ 
  หลกัสตูร 
                     อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอหวัหน้าภาควชิา 
                     ประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรเพื่อพจิารณาทบทวนผลการด าเนนิการหลกัสตูร 
                     อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 
 

        รบัรองความถูกตอ้งของขอ้มลู 
       
 



         (ลงชื่อ) 
            (รองศาสตราจารย ์ดร.ฤาเดช  เกดิวชิยั) 
                  ต าแหน่ง  อธกิารบด ีมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

             วนัที.่.......เดอืน............พ.ศ. ........ 
 
 *  หมายถึง หวัข้อท่ีเพ่ิมเติมจากเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คณุวฒิุฯ 
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Speakers of Other 
Languages 
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ผลงานทางวิชาการ 
- งานวิจัย  
1. ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารในการสอนกฎไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา (The Effects of Cooperative Groups as 
Communicative Language Teaching Techniques for Teaching Grammar to English Teacher 
Candidates in a Rajabhat University) ในการประชุม 2nd International Conference on Education 
and Management Technology-ICEMT 2012 ประเทศเกาหลีใต้)  
2. ผลการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพือ่พฒันาทักษะการเขียนโดยใช้โครงงาน  (The Use of 
Project to Enhance Writing Skill)  ในการประชุม WASET 2013, Zurich, Switzerland, January, 
2013   
3. The Use of Project to Enhance Learning Domains Stated by National Qualifications 
Framework: TQF  ในการน าเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ   International 
Conference on Educational and Instructional Technology on January, 20-21, 2014 ณ กรุงลอด
ดอน ประเทศอังกฤษ และไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารออนไลน์ 
4. The Academic Achievement of Writing via Project-Based Learning ในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ International Conference on Management, Business and Social Sciences on 
September, ระหว่างวันที่ 18-19, 2014 ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี และได้รบัการตีพิมพล์งในวารสาร
ออนไลน ์
5. การพัฒนาทกัษะการพูดภาษาอังกฤษในการท างานของแรงงานไทยในกลุ่มอุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตาม
แนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  “The Development of Thai Workforce’s English 
Speaking Using English for Specific Purpose” The Development of Thai workforce’s English 
Speaking Skill in Electronics Industry According to the Teaching of English for Specific 
Purposes.  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
ประเทศไทย  ได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัยงบรายได้มหาวิทยาลัยปี 2558  
 
 
6. The Participatory Planning for Strategic Management of Thai Taxi Cooperative Companies 
in Bangkok Metropolitan Areas ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Actual Economy: Local 
Solutions for Gobal Challengers จัดโดย National Academy of Management, Ukraine ร่วมกบั
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาระหว่างวันที่ 7-13 ธันวาคม 2558 ณ กรุงปราก  สาธารณรัฐเช็ก  และเป็น



ผู้ด าเนินการน าเสนอใน session 1.3: Actual issues on business education and entrepreneurial 
skills development. 
7. ผลการใช้หลกัสูตรฝกึอบรมการพูดภาษาอังกฤษด้วยการวิเคราะห์ความต้องการทางภาษาเพื่อการประกอบ
อาชีพส าหรับผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ (แทก็ซี่) (The Use of Training Curriculum for Enhancing Taxi 
Drivers’ English Speaking Skill via the Language Need Analysis)  ในวรสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 21 
ฉบับที่ 41 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558) 
 
ผลงานวจัยทุนสนับสนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน (ว.ช.)  :  หัวหน้าโครงการ 
1. การพัฒนาทกัษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี)่  (The 
Development of Taxi Drivers’ English Speaking Skill)  เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับทุนสนับสนุนการ
วิจัยจาก ว.ช. ปีงบประมาณ 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี                          
 
ผลงานทุนสนับสนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน (ว.ช.)  :  นักวิจัยร่วม 
1. “รูปแบบการด าเนินธุรกจิอย่างรบัผิดชอบตอ่สงัคม ของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 
ในมิติของการจัดการภาครัฐร่วมเอกชน” (In Collaborative of Public and Private Sectors of The 
Social Responsible SMEs in Thailand.) เป็นผู้วิจยัร่วม ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก ว.ช. 
ปีงบประมาณ 2556 ตามมติคณะรัฐมนตร ี
2. “รูปแบบการด าเนินธุรกจิอย่างรบัผิดชอบตอ่สงัคม ของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 
ในมิติของการจัดการภาครัฐร่วมเอกชน” เป็นผู้วิจัยร่วมได้รบัทุนสนบัสนุนการท าวิจัยงบประมาณแผ่นดินปี 
2556 (ผ่าน วช.) 
3. “รูปแบบการด าเนินธุรกจิอย่างรบัผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) ด้านสิ่งแวดล้อมของธุรกจิท่องเที่ยวไทยในมิติ
ของการจัดการภาครัฐร่วมเอกชน” (The Model of Corporate Social Responsibility (CSR) on Green 
Issue Project in Thai SMEs Tourism Collaboration of Public and Private Sectors) เป็นผู้วิจัยร่วม
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก ว.ช. ปีงบประมาณ 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
4. การพัฒนาหลกัสูตรฝึกอบรมการพูดภาษาอังกฤษด้วยการวิเคราะห์ความต้องการทางภาษาเพือ่การ
ประกอบอาชีพส าหรับผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี)่ (The Development of Training Curriculum 
for Enhancing Taxi Drivers’ English Speaking Skill via the Language Need Analysis)  ภายใต้
แผนการวิจัยเรือ่ง “การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพือ่การประกอบอาชีพของผู้ขับรถโดยสาร
สาธารณะ (แท็กซี่)” (The Development of Taxi Drivers’ English Speaking Skill)   เป็นผู้วิจัยร่วม
ได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัยงบประมาณแผ่นดินปี 2558 (ผ่าน วช.) 
5. การพัฒนาสื่อการพูดภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารส าหรับผู้ขับรถของสหกรณ์รถยนต์โดยสารสาธารณะ
แท็กซี่แบบมสี่วนร่วม (The Participatory Development of a Multimedia to Enhance 
Communicative English Use for Publicly Hired Vehicle Operators (Taxi Drivers)  ภายใต้แผน



โครงการวิจัย “การพัฒนาต้นแบบการด าเนินธุรกิจสหกรณ์รถโดยสารสาธารณะแท็กซี่แบบมีส่วนร่วมอย่าง
ยั่งยืน   (The Sustainable Cooperation to Develop the Standardized  Practices of Publicly 
Hired Vehicle Operators (Taxi Drivers) to Enhance the Quality and Public Image)” เป็นผู้วิจัย
ร่วมได้รับทุนสนบัสนุนการท าวิจัยงบประมาณแผ่นดินปี 2559 (ผ่าน วช.) 
 
ผลงานด้านการบริการ/การสอนในอดีต 
                   - 
ผลงานด้านการบริหาร 
ประธานแขนงวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 
 
 
    

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ชื่อ-สกุล                 นางธีราภรณ์ พลายเล็ก 
ต าแหน่งทางวิชาการ                 อาจารย์ 
เลขที่ประจ าต าแหน่ง                 สังกัดคณะครุศาสตร ์
คุณวุฒิ 
ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ี

ส าเร็จ 
สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 

ค.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2540 สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 
กศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ 2543 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผลงานทางวิชาการ 
- งานวิจัย  
1. ปัจจัยที่มีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปีที่  2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร (Factors Affecting English Speaking Abilities of Second 
Year English Major Students in the Faculty of Education, Rajabhat Universities in Bangkok) 
ในการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  (IJASS : International Journal of Arts 
and Sciences) ระหว่างวันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2557  ณ เมืองไฟร์บรัวก์ ประเทศเยอรมนี 
2. การศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์และเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (A study of Instructor and University Personnel’s Problems and 
Needs for English Language Skill Improvement in Suansunandha Rajabhat University) ในการ
น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม 



3. ทัศนคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  (Attitude towards Teaching Profession of the University Students 
in the Faculty of Education : Case Study Suansunandha Rajabhat University and Suan Dusit 
Rajabhat University) ในการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ  ระหว่างวันที่  3 - 4 
กันยายน 2558  ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 
 
4. การศึกษาลักษณะการเรียนรู้และกลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มห าวิทยาลั ยราชภัฏสวนสุนั นทา (A study of English Learning Styles and English Learning 
Strategies of Second Year Students, Rajabhat Universities in Bangkok) ในการประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 “ยกระดับงานวิจัย เพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก” 
ระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2559  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ 
5. เจตคติและความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างประเทศของนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร (The Attitudes and Levels of Satisfaction 
of Students Learning English with Foreign Teachers in Bangkok Rajabhat University 
Demonstration Schools) ในการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  (BESSH : 
Business, Economics, Social Science & Humanities) ระหว่างวันที่  25 - 29 พฤษภาคม 2559 ณ 
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  
6. การพัฒนาการออกเสียงพยญัชนะท้ายค าในภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (The Development of Pronunciation Skill in English Final 
Consonant Sounds of Prathomsuksa 6 students at Demonstration Schools, Suan Sunandha 
Rajabhat University) ในการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  (ICSSE : 
International Conference on Social Science and Economics) ระหว่างวันที่ 3 - 8 กันยายน 2559  
ณ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย 
7.  เจตคติที่มีต่อการเรยีนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา (The 
attitude towards English Learning of Primary Students at Demonstration Schools, Suan 
Sunandha Rajabhat University) ในการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (IJASS 
: International Journal of Arts and Sciences) ระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2559 ณ เมืองปราก 
ประเทศสาธารณเช็ก 
8.  การใช้ค าไทยปนอังกฤษในหนังสือนิตยสาร (Code mixing in Thai youth magazine) ในการน าเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ระหว่างวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ 
กรุงเทพฯ 
ผลงานด้านการบริการ/การสอนในอดีต 

1. เป็นอาจารย์พเิศษที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 



2. เป็นอาจารย์พเิศษที่โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม) 
 

ผลงานด้านการบริหาร 
                    - 
 
  

 
 
 
 
 

  

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ชื่อ-สกุล                 นาง Abigail M. Essien 
ต าแหน่งทางวิชาการ                 อาจารย์ 
เลขที่ประจ าต าแหน่ง                 สังกัดคณะครุศาสตร ์
คุณวุฒิ 
ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ี

ส าเร็จ 
สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 

B.Ed.  Teaching 2544 St. Paul University 
M.S. Teaching 2552 St. Paul University 
ผลงานทางวิชาการ 
- งานวิจัย  
1. The Use of Project to Enhance Student Teachers’ Writing     Skills in a Rajabhat 
University (International Conference on    Business, Management and Economics (ICBME) 
January,                   2013 
2. Effectiveness of Cooperative Learning Methodology in Improving Students’ Learning  
Attitude towards English Language (The International Journal of Arts and Sciences (IJAS), 
Freiburg, Germany) Dec. 2-5, 2014 
3. Combating the English Language Deficiency: The Labor        Market Experiences of 
Graduate Students from Suan Sunandha Rajabhat University in Thailand (Business,              
Economics, Social Science, & Humanities (BESSH), Tokyo, Japan, May 25-29, 2016 
ผลงานด้านการบริการ/การสอนในอดีต 
                       - 



ผลงานด้านการบริหาร 
                       - 
 
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ชื่อ-สกุล                 นายธรรศนันต์ อุนนะนันท์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ                 อาจารย์ 
เลขที่ประจ าต าแหน่ง                 สังกัดคณะครุศาสตร ์
คุณวุฒิ 
ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ี

ส าเร็จ 
สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 

ศศ.บ.  ภาษาอังกฤษ 2544 สถาบันราชภัฏพระนคร 
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

นานาชาติ 
2549 มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 

ผลงานทางวิชาการ 
- งานวิจัย  
1. การพัฒนาการพฒันาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้
แนวคิดของมิลเลอร,์ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สกว., สุทธิพงศ์ บญุผดุง, ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์ และ 
พิณทิพา สืบแสง, 2556 
2. The Attitudes of Pre-service Teachers Towards Analytical Thinking Development Based 
on Miller's Model , Thassanant Unnanantn & Suttipong Boonphadung, Barcelona, Spain. 
International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial 
Engineering Vol: 9, No: 2, 2015: 515-519. 
3. Miller’s Model for Developing Critical Thinking Skill of Pre-Service Teachers at 
SuanSunandha Rajabhat University", Suttipong Boonphadung & Thassanant Unnanantn, 
Barcelona, Spain. International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, 
Business and Industrial Engineering Vol: 9, No: 2, 2015 : 561-566. 



4. การพัฒนาทกัษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนของมลิเลอรส์ าหรับนกัศึกษาครสูาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ, ได้รับทุนสนบัสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2558 
ผลงานด้านการบริการ/การสอนในอดีต 
                           - 
ผลงานด้านการบริหาร 
                           - 
 
    

 
 

 

 

 

 

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ชื่อ-สกุล                 นาง สุพรรัตน์ งิ้วลาย 
ต าแหน่งทางวิชาการ                 อาจารย์ 
เลขทีป่ระจ าต าแหน่ง                 สังกัดคณะครุศาสตร ์
คุณวุฒิ 
ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ี

ส าเร็จ 
สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2536 สถาบันราชภัฏเชียงใหม ่
ศษ.บ. การประถมศึกษา 2538 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 
2541 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

    
ผลงานทางวิชาการ 
- งานวิจัย  
1. การศึกษาผลการใช้แบบฝึกหัดเรื่อง Reported Speech ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 
2551 (A Study of Result of Practice for Reported Speech of Grade 10 Students of the 
Demonstration School of Suan Sunandha Rajabhat University๗ 
2. การพัฒนาแบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สอนโดย
วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมอืกัน ปีการศึกษา 2554 (The Development of Communicative English 
Grammar Practice for Grade 10 Students Instructed by Co-operative Learning Method 
3. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะหเ์รื่องทรัพยากรหิน โดยใช้การจัด



กิจกรรมแบบซิปปาส าหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 2 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ปีการศึกษา 2558 (A Study of Achievement in Learning and Ability in Rock Resource Analysis 
by Sippa Activity for Grade 8 Students of the Demonstration School of Suan Sunandha 
Rajabhat University) 
ผลงานด้านการบริการ/การสอนในอดีต 
                            - 
ผลงานด้านการบริหาร 
                           - 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
รายงานการประชุมการวิพากษพ์ัฒนาหลกัสูตรครุศาสตร์ (5 ปี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายงานการประชุมการวิพากษพ์ัฒนาหลกัสูตรสรปุรายงานการประชุมการวิพากษพ์ัฒนา
หลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร  

(ปรับปรุงหลักสตูร) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
วันจันทร์ที่ ๒๑ธันวาคม  ๒๕๕๘  

ณ  หอ้งประชุม ๑๑๒๔ ชั้น ๒ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

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

 

เริ่มประชุม เวลา  ๐๘.๐๐ น. 

๑. ประธานที่ประชุม อาจารย์ ดร.อัญชนา  สุขสมจิตรรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ 

๒. ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่อาจารย์ประจ า อาจารย์ธรรศนันต์  อุนนะนันทน์  อาจารย์สุพรรัตน์  งิ้วลาย 

อาจารย์ธีราภรณ์ พลายเล็กและผู้เกี่ยวข้อง รวม ๙ คน 

๓. ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ ดร.อุดมลักษณ์  กูลศรีโรจน์  อาจารย์ ดร.มาลินี  ประพิณ

วงศ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงจันทร์  เหมเช้ือ 

๔. หลักสูตรที่น ามาวิพากษ์พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ปรับปรุงหลักสูตร) คือ  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

๕.สรปุผลการวิพากษ์หลักสูตร ดังนี ้

อาจารย์ธรรศนันต์  อุนนะนันทน์  อาจารย์ประจ าสาขาวิชากล่าวถึงความเป็นมาและความส าคัญ

ของการประชุมวิพากษ์พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ปรับปรุงหลักสูตร) สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษพร้อมทั้งแนะน าผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจ านวน ๓คนได้แก่  

๑.อาจารย์  ดร.อุดมลั กษณ์   กูลศรี โรจน์   ผู้ท รงคุณ วุฒิ  หน่ วยงานคณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๒ . อ าจ ารย์  ด ร .ม าลิ นี   ป ระพิ ณ วง ศ์  ผู้ ท ร ง คุ ณ วุฒิ ห น่ ว ย งาน ค ณ ะ ศึก ษ าศ าส ต ร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงจันทร์ เหมเช้ือ ผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยงานวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษา

ความยั่งยืน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและอาจารย์ที่เข้าร่วมการวิพากษ์พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์



มาตรฐานหลักสูตร (ปรับปรุงหลักสูตร)สาขาวิชาภาษาอังกฤษประกอบด้วย อาจารย์ธรรศนันต์  อุนนะนันทน์  

อาจารย์สุพรรัตน์  งิ้วลาย อาจารยีราภรณ์ พลายเล็ก และผู้เกี่ยวข้อง รวม ๙ คน 

อาจารย์ธรรศนันต์  อุนนะนันทน์  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาได้กล่าวถึงความส าคัญของการ
วิพากษ์ครั้งนี้ ตามนโยบายการปฏิรูปหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้มีความสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานคุณวุฒิTQF ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้
ก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ให้หลักสูตรระดับปริญญาตรี โท  และเอก มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่ตลอดจนคุรุสภาได้ก าหนดมาตรฐานความรู้ ๑๑ มาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 
โดยคาดว่าจะเริ่มใช้หลักสูตร พ.ศ.๒๕๖๐ ใช้เปิดสอนส าหรับนักศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐พร้อมกันนี้
ประธานได้เชิญผู้ทรงทรงคุณวุฒิด าเนินการวิพากษ์และให้ข้อแนะน า แนวทางการจัดท าหลักสูตรฯ ให้แก่
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเพื่อน าไปปรับปรุงใช้ในหลักสูตรให้มีคุณภาพ ดังนี้ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอให้สาขาวิชาด าเนินการปรับรายละเอียด ดังนี้ 
๑) รายวิชาเอกมีรายช่ือวิชาในหลักสูตรมีบางรายวิชาเอนเอียงทางสายของหลักสูตรคณะ

มนุษยศาสตร์มากเกินไปจึงควรปรับช่ือรายวิชาให้อยู่ในสายของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตซึ่งเป็นศาสตร์
ทางการสอนทางด้านศึกษาศาสตร์ 

๒) ควรเพิ่มรายวิชา Pedagogical Content ให้มากข้ึนเพื่อให้นักศึกษามีความสามารถเก่งด้าน
ไวยากรณ์ที่สามารถน ามาสอน ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนต่อไปได้อย่างดี 

๓) ปัจจุบันครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษยังขาดทักษะด้านการฟัง และการพูด จึงเน้นเพิ่มวิชาที่ส่งเสริม
ทักษะทางด้านน้ีให้มากขึ้นเพื่อให้เป็นการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาของคณะให้เป็นอัตลักษณ์ 

๔) รายวิชาในหลักสูตรมีรายวิชาการเขียนระดับสูง จึงแนะน าให้เพิ่มเติมรายวิชาการเขียนเบื้องต้น
เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานให้แก่นักศึกษาน าไปสู่การเรียนรู้ และสามารถเขียนวิชาการในระดับสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๕) ควรเพิ่มรายวิชา Listening-Note taking ในการนี้อาจจะแยก Listening กับ Speaking ออก
จากกัน 

๖) การปรับช่ือรายวิชาและค าอธิบายรายวิชาในหมวดรายวิชาเลือก (หน้า ๑๖) ให้มีการปฏิบัติมาก
ข้ึน 

๗) ให้พิจารณารายวิชาบังคับกับวิชาเลือกวิชาใดส าคัญควรให้น้ าหนักว่าวิชาใดส าคัญมากกว่า 
อย่างเช่น รายวิชาวรรณกรรมมีหลายรายวิชาซึ่งอาจซ้ าซ้อน หรือคล้ายคลึงกันหรือไม่ปรากฏ (หน้า ๑๗-๑๘) 

๘) ให้พิจารณาช่ือรายวิชาและค าอธิบายรายวิชาในทุกรายวิชาให้มีความสอดคล้อง ซึ่งหากมีบาง
รายวิชาที่ไม่สอดคล้องกันควรปรับให้สอดคล้อง 

 
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 



๑) พิจารณาตรวจสอบช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษและค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้มีความถูกต้อง 
สมบูรณ์ 

๒) รายวิชา ENE4423 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนองานวิชาการ เห็นควรเปลี่ยนช่ือรายวิชาเป็น 
English for Oral Presentation เพื่อให้สัมพันธ์กับค าอธิบายรายวิชา (หน้า ๒๑) 

๓) ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร ควรปรับให้เป็นปัจจุบัน 
 
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
๑) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา ควร

ก าหนดรายวิชาที่มีจุดด า-จุดขาว ให้สาขาวิชาพิจารณาตรวจสอบอีกครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับการเขียน มคอ.
๓ รายละเอียดรายวิชา 

๒) รายวิชาการอ่านภาอังกฤษทั่วไป ควรเปลี่ยนเป็น Reading for information มากกว่า ซึ่งหากใช้
การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไปควรเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชาให้มีความสอดคล้องกัน 

ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิได้เน้นรายวิชาที่ เป็น listening กับ Speaking ให้มากข้ึนเนื่องจากมี รายวิชา
Reading กับ Writhing จ านวนหลายรายวิชา จึงควรเพิ่มรายวิชาการเขียนที่เป็นพื้นฐาน เพราะเรามีวิชาการ
เขียนในระดับสูงอยู่แล้ว ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการเขียนรายวิชาที่เป็นพื้นฐานหลังจากสาขาวิชาได้ด าเนินการ
ปรับปรุงข้อมูลในเลม่หลักสูตรเสร็จเรยีบรอ้ยแล้วควรสง่ใหผู้้ทรงคุณพิจารณาอีกครัง้เพื่อดูว่ารายช่ือวิชาที่เป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เป็นช่ือที่ได้รับการยอมของสากล ชาวต่างชาติสามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ 

 
ในการนี้หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและอาจารย์ประจ าสาขาวิชารับทราบและ 

พิจารณาด าเนินการปรับปรุงข้อมูลหลักสูตรฯ ให้มีคุณภาพมีความสมบูรณ์ 

 

เลิกประชุมเวลา: ๑๖.๐๐ น. 
 
 
(นางสาวธิดารัตน์  โชคนาคะวโร) 

    จดรายงานการประชุม 

 
        
 

(อาจารย์ธรรศนันต์  อุนนะนันทน์) 
 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
      ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

 
 



 

 (อาจารย์ ดร.อัญชนา  สุขสมจิตร) 
         รองคณบดฝี่ายวิชาการคณะครุศาสตร ์
       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ฉ 
ค าสั่งแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

..................................................... 

สมอ. 08 



 

1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวน้ีได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2556 

2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งน้ีแล้ว ในคราวประชุม                          ครั้งที่       
เม่ือวันที่    เดือน    
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขน้ี  
มีผลกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 55 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป  
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

 เน่ืองจากอาจารย์ลาศึกษาต่อเต็มเวลา  

หมายเหตุ 1)  แบบฟอร์ม 1 ฉบับ ให้ใช้กับการปรับปรุงแก้ไข 1 หลักสูตรเท่าน้ัน 
2) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพิจารณารับทราบเป็นรายหลักสูตร ฉะน้ัน การ

ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องหน่ึง หากมีผลกระทบต่อหลักสูตรใดบ้าง มหาวิทยาลัย/สถาบันจะต้อง
แจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบเป็นรายหลักสูตรเช่นกัน ยกเว้น การ
เปิดรายวิชาเลือกเสรี 

3) ในกรณีที่การปรับปรุงแก้ไขมีจ านวนมากรายการ หรือการปรับปรุงแก้ไขน้ัน         มี
ผลกระทบต่อการเสนอข้อมูลในเอกสารหลายแห่ง ควรจัดท าเป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่ทั้งฉบับ 

 
 

             รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

              (ลงช่ือ) 
 

             (รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย) 
          ต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

           วันที่............เดือน..........................พ.ศ............ 
 
 



 

รายชื่อขอปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555 

 

ล าดับที่ รายชื่ออาจารย์ชุดเดิม ล าดับที่ รายชื่ออาจารย์ชุดใหม่ 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1 อาจารย์ ดร.ดวงกมล  ฐิติเวส 1 อาจารย์ ดร.ดวงกมล  ฐิติเวส 

2 อาจารย์ธีราภรณ์  พลายเล็ก 2 อาจารย์ธีราภรณ์  พลายเล็ก 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

3 อาจารย์ธรรศนันต์  อุนนะนันทน์ 3 อาจารย์ธรรศนันต์  อุนนะนันทน์ 

4 อาจารย์ศศิพร  พงศ์เพลินพิศ 4 อาจารย์สุพรรัตน์ งิ้วลาย 
5 อาจารย์พิณทิพา  สืบแสง 5 อาจารย์ Abigail M. Essien 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อขอปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล วุฒิการศึกษา/สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา/ปี
การศึกษา 
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