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ค าน า 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 เป็นหลักสูตร 
อิงสมรรถนะ ที่เกิดจากความร่วมมือของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศร่วมจัดท าหลักสูตรเพ่ือ
ผลิตครูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 (มคอ.1) และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู ฉบับที่ 4 พ.ศ.
2562 โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาในการประชุม
วิพากษ์หลักสูตร เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรบนพ้ืนฐาน บริบทและ 
อัตลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการผลิตครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง สร้างครูที่มีคุณภาพ 
มีความรู้และสมรรถนะทางวิชาชีพ เป็นผู้ยึดมั่นในค่านิยม อุดมการณ์ มีจิตวิญญาณความเป็นครูน าไปสู่การสร้าง
ก าลังคนที่มีคุณภาพและตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการจัด  
การเรียนรู้แบบใฝ่เรียนรู้ (Active Learning) ตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของรายวิชาเพ่ือการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  

 
 

 
               รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ 
                                                               คณบดีคณะครุศาสตร์  
                                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย(4ปี) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะครุศาสตร ์
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป 
1.   รหัสและชื่อหลักสูตร  
 ชื่อหลักสูตร  
  ภาษาไทย :  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย(4ปี) 
  ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Education Program in Thai 
 
2.    ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   

      ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 
         ชื่อย่อ :  ค.บ. (ภาษาไทย) 

 ภาษาอังกฤษ    ชื่อเต็ม :  Bachelor of Education (Thai) 
   ชื่อย่อ :  B.Ed. (Thai) 
 

3.   วิชาเอก (ถ้ามี)  - 
  

4.   จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ 142 หน่วยกิต 
  

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี  
5.2  ภาษาที่ใช้ 
   ภาษาไทย 

5.3  การรับเข้าศึกษา 
    รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ 
5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
    เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1  เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

6.2  เริ่มใช้ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
6.3 คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ พิจารณาหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 1 
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
6.4  คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 4/2562 เมื่อวันที่ 10 เดือน 
เมษายน พ.ศ. 2562 
6.5 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ. 
2562 

  6.6 องค์กรวิชาชีพรับรองหลักสูตร เมื่อวันที่ … เดือน… พ.ศ. 2562 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ขอให้ระบุ ดังนี้ หลักสูตรมีความพร้อม
เผยแพร่คุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 
2562 ในปีการศึกษา 2564  
 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  8.1 ครู / อาจารย์สอนภาษาไทย 
  8.2 นักวิชาการด้านภาษาไทย 
  8.3 บุคลากรด้านการผลิตสื่อการสอนภาษาไทย 
  8.4 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
  8.5 ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา 
  8.6 อ่ืน ๆ  
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9.   คุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน   
 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

1. นางทัศนีย์  เศรษฐพงษ์  
3760100743XXX 

อาจารย์ ดร. ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 
ค.ม. (การสอนภาษาไทย)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 
 

ศษ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับสอง  
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2548 

2. นางสาวสิริอร  จุลทรัพย์ 
1101400632XXX 

อาจารย์ ค.ม.(การสอนภาษาไทย)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 
ศศ.บ. (ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร)  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ. 2552 

3.นายชิษณุพงศ์    อินทรเกษม 
1629900131XXX 

อาจารย์ อ.ม. (ภาษาไทย)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 
ศษ.บ. (ภาษาไทย)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2554 

4. นายศรัณย์ภัทร์  บุญฮก 
1101401887XXX 
 

อาจารย์ 
 

อ.ม. (ภาษาไทย)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 
อ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 

5. นางสาวสุมนา  เขียนนิล 
103700160XXX 
 

อาจารย์ 
 

ศศ.ม. (การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2560 
ศศ.บ. (ภาษาไทย)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2555 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
      คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร และสถานศึกษาที่นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งผ่านการรับรองของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

    11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–
2564) อยู่ในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยง
กันใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนา
ประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9–11 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่
ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่  
ความสมดุลและยั่งยืนด้วยเหตุนี้สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบุคลากรวิชาชีพครูจ าเป็นต้องพัฒนาเชิงรุก ด้วยการผลิต
บุคลากรให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นครู เพ่ือให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
โดยเฉพาะในเรื่องการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ และความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถปรับตัวให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน สังคม และประเทศ 
  ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ผลิตครูตามหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต 4 ปี (อิงสมรรถนะ) และมติที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้มีมติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 
แห่งผลิตครูตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (อิงสมรรถนะ) โดยให้จัดท าหลักสูตรและใช้หลักสูตรดังกล่าว
ร่วมกัน เริ่มตั้ งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้น ไป ขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่ า  
การกระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้งคณะท างานจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 (มคอ.1) ขึ้นมาใหม่ จากเหตุผลความจ าเป็นดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอีก 37 แห่ง จึงได้จัดท าการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (อิงสมรรถนะ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ได้แก่ 1.สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 2.สามารถใช้หลักภาษาได้อย่างถูกต้อง 
3.สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์และประยุกต์ใช้วรรณคดี 4.สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยได้สอดคล้อง
กับหลักสูตรและเหมาะสมกับผู้เรียน  5.สามารถปฏิบัติการโครงงาน วิจัยในชั้นเรียน และการน าเสนอสัมมนา 
เชิงวิชาการ 6.สามารถจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนโดยบูรณาการองค์ความรู้ภาษาไทย 
 
  11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  สภาวการณ์ทางสังคมในศตวรรษที่ 21 ก าลังขับเคลื่อนเข้าสู่โลกาภิวัตน์อย่างสมบูรณ์แบบ  
การด ารงชีวิตของมนุษย์จ าเป็นต้องเชื่อมโยงและเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและมองเห็นถึงความ
ต่างทางวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้ หลักสูตรภาษาไทยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยและ
สังคมโลกในทุกมิติ จึงได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาด้านสาขาภาษาไทยที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งค้นคว้าและวิจัย และ
ถ่ายทอดความรู้ตามหลักประชาธิปไตยเพ่ือพัฒนาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม โดย
ก าหนดเป็นรายวิชาไว้ในหลักสูตร 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
            12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

 กระทรวงศึกษาธิการได้มีจุดเน้นในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ , 
2561) มุ่งพัฒนาการศึกษา 4.0 โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างนวัตกรรมของประเทศ   ผลกระทบนี้ท าให้การพัฒนา
หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ ให้มีศักดิ์ศรีความเป็นครู
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
คนดี คนเก่ง ใฝ่รู้  เป็นครูดี ครูเก่ง มีความรู้ และใฝ่รู้ มีทักษะสร้างนวัตกรรม มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
วิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมและเป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติปฎิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะ 
ทางการศึกษาที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความรอบรู้และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ ดังนั้ นหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต จะเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษา เพ่ือให้มีครูที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวและเพ่ือให้สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู โดยเน้นการพัฒนา
บัณฑิตให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ขั้น พ้ืนฐาน มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ทั้งทางด้านสังคม ธุรกิจและศิลปวัฒนธรรม 

  12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าและพัฒนาท้องถิ่น  รวมทั้งมี
กรอบการพัฒนาที่สอดคล้องกับภาพอนาคตตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)  
ซึ่งก าหนดพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  สถานการณ์
ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับ 
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  12.2.1 แสวงหาความจริงเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 
  12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น 
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
  12.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจ ในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ 
 
  12.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
 
13.  ความสัมพันธ์ (ถ้าม)ี กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดิสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่น  
  นักศึกษาในสาขาวิชาอ่ืนๆ /คณะอ่ืนๆ สามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรได้ตามความสนใจ    
และสามารถเทียบเนื้อหารายวิชาในบางรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรอ่ืนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดย
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนของคณะนั้น ๆ 
         13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
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1)  รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนจากหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง 
 พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2) รายวิชาเอกเรียนกับอาจารย์คณะครุศาสตร์ร่วมกับอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
และอาจารย์พิเศษ  ส่วนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัย
ทางการสอนสาขาวิชาภาษาไทย เรียนกับอาจารย์คณะครุศาสตร์ 

 13.3 การบริหารจัดการ  
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีหน้าที่วางแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียน  

 การสอนประสานงานกับผู้สอนและก ากับดูแลให้เกิดมาตรฐานและบรรลุเป้าหมายของรายวิชา
 และสาขาวิชา  

2) คณะครุศาสตร์มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครู รายวิชา
 การสอนสาขาวิชาภาษาไทย และรายวิชาเอก รวมทั้งการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นครู
วิชาชีพ 

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินคุณภาพของ
 หลักสูตรโดยคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก เพ่ือ
ปรับปรุงการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

4) คณะกรรมการนิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา มีหน้าที่นิเทศการจัด 
การเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูคุรุสภา 
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หมวดที ่2   ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
         1.1 ปรัชญา  

   เก่งการสอนภาษาไทย ถนัดการวิจัย ใส่ใจคุณธรรม 
 1.2  ความส าคัญ 

ปีพุทธศักราช 2562 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลอย่างสมบูรณ์ สิ่งที่จะต้องประสบ
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ ภาวะการแข่งขัน การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
ตลอดจนการแสวงหาพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้ก าลังจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน หลังจากประเทศไทย
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่า ปัญหาของนักเรียนไทย คือ  
ขาดความเข้มแข็งในด้านความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการท างานด้านการใช้ภาษาและการคิดขั้นสูง (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,  2561: 48) 

ความต่อเนื่องของแนวทางในการพัฒนาประเทศชาติมีความสอดคล้องกันอย่างเห็นได้ชัด ตั้งแต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 ให้ความส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
สู่ยุคโลกาภิวัตน์ (พ.ศ. 2560 - 2564) อยู่ในช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ เพราะก าลังจะเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 
4.0 ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน  เช่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้ง
ทางด้านการศึกษา ทักษะด้านภาษา ทักษะฝีมือแรงงาน รวมถึงการพัฒนากลไกต่างๆ เป็นต้น  ซึ่งจุดเน้นของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคนี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนามนุษย์โดยตรง 
ดังที่ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคน โดยใช้คนเป็นศูนย์กลาง 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งมีนโยบายมุ่งเน้น คือ จะต้องพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับ พัฒนาคนให้มีทักษะและสมรรถนะระดับสูง มีความสามารถเฉพาะทาง
มากขึ้น มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันดีงามและ 
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม  นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับ 
การผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพและมาตรฐาน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 
2560: 4-16) 

 ด้วยเหตุนี้จึงควรผลิตครูผู้สอนภาษาไทยที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ  มีจิตวิญญาณ 
ความเป็นครู ตระหนักถึงความส าคัญของภาษาไทย  รวมทั้งผลิตครูที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียน 
การสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนสามารถวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้  

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
   เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1.3.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 

1.3.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคต์ามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 1.3.3  เป็นผู้มีความสามารถประยุกตใ์ช้ทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย มาแก้ปัญหาการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทย และสร้างความรู้ใหม่ส าหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต 

1.3.4 เป็นผู้มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้น าทาง
วิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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1.3.5 เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและ
วิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความพร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครู  อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตาม
สมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 

 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. แผนปรับปรุงหลักสูตร 
   ครุศาสตรบัณฑิต ให้มี 
   มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ.  
   และคุรุสภา ก าหนด 
 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน 
    จากแผนพัฒนาการศึกษา 
    แห่งชาติและมาตรฐานวิชาชีพ 
    และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
    ของบุคลากรทางการศึกษา  
2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง 
    สม่ าเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมิน 
    หลักสูตร 
 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตร 
   ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา    
   ภาษาไทย ให้สอดคล้องกับ 
   ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม    
   เศรษฐกิจ การเมืองและ 
   ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 
 
 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน 
   สังคม และวิชาการอย่าง 
   สม่ าเสมอ 

 

1. รายงานความพึงพอใจของ  
    ผู้ใช้บัณฑิต 
2. แผนปรับปรุงหลักสูตรที่ 
    สอดคล้องกับความเปลี่ยน    
    แปลงทาง สังคมเศรษฐกิจ 
    การเมืองและความก้าว 
    หน้าทางวิชาการซึ่ง 
    ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ทั้งภายในและภายนอก 

3. แผนพัฒนาบุคลากร 
   ด้านการเรียนการสอน และ   
   บริการวิชาการให้มีความรู้  
   สมรรถนะและเจตคติท่ี 
   ทันสมัย และเหมาะสมตาม 
   มาตรฐานและจรรยาบรรณ 
   ของวิชาชีพ 
 

1. สนับสนุนบุคลากรด้าน 
   การเรียนการสอนให้ท างาน 
   บริการแก่องค์กรภายนอก 
2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ 
   ของบุคลากรด้านการเรียน 
   การสอนให้มีนวัตกรรมการจัด 
   การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
   ยิ่งขึ้น 

1. ปริมาณงานบริการ  
   วิชาการต่อบุคลากร 
   ด้านการเรียนการสอน 
   ในหลักสูตร 
2. ความพึงพอใจของผู้เรียน   
   ต่อประสิทธิภาพการจัด 
   การเรียนรู้ 
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หมวดที ่3   ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
      1.1  ระบบ  

  ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 

      1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
      มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 มีภาคฤดูร้อน จ านวน 1 ภาคละ 8 สัปดาห์ โดย
ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตท่ีมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
     ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
      2.1  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนพฤศจิกายน 
 ภาคเรียนที่ 2 ระหว่างเดือนธันวาคม– เดือนเมษายน 

  ภาคฤดูร้อน   ระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติที่ดีและ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้
ก าหนด 
 2.3  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา    

  2.3.1 ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สอบผ่านข้อสอบ
วัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด 
 2.3.2 มีคณุสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏสวนสุนันทา 
 2.3.3 ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบตามท่ีคณะก าหนด 
 2.3.4 ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาหรือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  2.4  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
    2.4.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตนเอง 

2.4.2 นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้ในระดับที่แตกต่างกัน อาจเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบทาง 
การศึกษา 

2.5  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.4 
          สาขาวิชาภาษาไทยมีการอบรมให้นักศึกษาใหม่ในโครงการปรับพ้ืนฐานด้านการปรับตัว และ

การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และมีการติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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2.6  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 

ชั้นปีที่ 2  60 60 60 60 

ชั้นปีที่ 3   60 60 60 

ชั้นปีที่ 4    60 60 

รวม 60 120 180 240 240 
คาดว่าจะจบการศึกษา    60 60 
2.7  งบประมาณตามแผน 

 2.7.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 2566 

ค่าบ ารุงการศึกษา*+ค่าลงทะเบียน 1,680,000 3,360,000 5,040,000 6,720,000 8,400,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  4,090,000 4,285,000 4,488,700 4,701,600 4,904,100 
  รวมรายรับ  6,565,000 8,245,000 10,128,700 12,021,600 13,904,100 

   ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี 55,250 บาท 

  2.7.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 3,500,000 3,675,000 3,858,700 4,051,600 4,254,100 
ค่าตอบแทน 200,000 220,000 220,000 220,000 220,000 
ค่าใช้สอย 240,000 260,000 280,000 300,000 300,000 
ค่าวัสดุ 200,000 250,000 300,000 350,000 350,000 
ค่าสาธารณูปโภค 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 
ค่าครุภัณฑ์ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 

รวม 4,570,000 4,835,000 5,088,700 5,351,600 5,554,100 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี 45,250 45,250 45,250 45,250 45,250 

 

   2.8 ระบบการศึกษา  
             แบบชั้นเรียน 
        แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
        แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
        แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
        แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
        อ่ืนๆ (ระบุ) 
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2.9  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

  
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  3.1 หลักสูตร                                          

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร    

    
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป นักศึกษาจะต้องเรียนในรายวิชา 
ศึกษาทั่วไป โดยมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต แบ่งเป็น 
1.1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
1.2) กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
1.4) เลือกเรียนจาก 3 กลุ่มวิชาข้างต้นอีก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
2.1)  กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 

2.1.1) วิชาชีพครู ไม่นอ้ยกว่า 28 หน่วยกิต 
2.1.2) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

2.2)  กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 
2.2.1) วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
2.2.2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
    

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร    
        รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษร 3 ตัวและตัวเลข 4 หลัก ดังนี้  

1) ตัวอักษร 3 ตัว มีความหมาย ดังนี้ 
    ตัวอักษร GEN   หมายถึง  วิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
    ตัวอักษร EDC   หมายถึง  วิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู 
    ตัวอักษร THC   หมายถึง  วิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอกและวิชาเลือก 

2)  ตัวเลข 4 หลัก ของรายวิชาในกลุ่มวิชาเอก มีความหมาย ดังนี้ 
ตัวเลขหลักพัน หมายถึง ชั้นปีของนักศึกษาที่ควรเรียน 
 1 หมายถึง ชั้นปีที่ 1          2 หมายถึง ชั้นปีที่ 2 

3 หมายถึง ชั้นปีที่ 3          4 หมายถึง ชั้นปีที่ 4 
ตัวเลขหลักร้อย หมายถึง หมวดวิชากลุ่มวิชา 

0 หมายถึง วิชาศึกษาท่ัวไป 
1 หมายถึง วิชาการศึกษา 
2 หมายถึง วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

    3 หมายถึง วิชาเอก 
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ตัวเลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง ล าดับวิชา 
 

   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
    1.1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา 

The Royal Court of Suan Sunandha 
3(3-0-6) 

GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต 
Aesthetic Appreciation 

3(3-0-6) 

GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก 
Thai Society in Global Context 

3(3-0-6) 

GEN0104 การพัฒนาตน 
Self Development 

3(3-0-6) 

GEN0105 ความจริงของชีวิต 
Truth of Life 

3(3-0-6) 

GEN0106 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม     
Life in Multicultural Society 

3(3-0-6) 

GEN0107 ความเป็นพลเมืองดี 
Good Citizenship 

3(3-0-6) 

GEN0108 ความคิดอันงดงาม 
Beautiful Thought 

3(3-0-6) 

GEN0109 ศาสตร์แห่งราชันย์ 
King’s Philosophy 

3(3-0-6) 

GEN0110 ส านึกไทย 
Thai Consciousness 

3(3-0-6) 

GEN0111 การสร้างบุคลิกผู้น า 
Building Leadership 

3(3-0-6) 

GEN0112 ปัญญาไทยนอกกรอบ 
Outside of the Box Thai Intellect 

3(3-0-6) 

GEN0113 แรงบันดาลใจแห่งชีวิต 
Inspiration of Life 

3(3-0-6) 

GEN0114 สีสันวรรณกรรม 
Color of Literatures 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
GEN0115 ภาพยนตร์วิจักษ์ 

Film Appreciation 
3(3-0-6) 

GEN0116 ความผิดหวังสู่ฝันที่เป็นจริง 
From Disappointment to a Dream Come True 

3(3-0-6) 

   1.2) กลุ่มวิชาภาษา ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
GEN0201 การใช้ภาษาไทย  

Thai Usage 
3(3-0-6) 

GEN0202 ภาษาไทยเชิงวิชาการ  
Thai for Academic Purposes 

3(3-0-6) 

GEN0203 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ  
Thai for Career 

3(3-0-6) 

GEN0204 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น 
English for Communication and Information Retrieval 

3(3-0-6) 

GEN0205 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน 
English for Study Skills 

3(3-0-6) 

GEN0206 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
English for Academic Purposes 

3(3-0-6) 

GEN0207 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบวิชาชีพ  
English for Career Development 

3(3-0-6) 

GEN0208 ภาษาอังกฤษเพ่ือการดูแลสุขภาพ  
English for Health Care 

3(3-0-6) 

GEN0209 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอและการพูดในที่สาธารณะ  
Public Speaking and Presentation Skills in English 

3(3-0-6) 

GEN0210 วาทกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
Discourse English for Communication 

3(3-0-6) 

GEN0211 ภาษาจีน  
Chinese Language 

3(3-0-6) 

GEN0212 ภาษาพม่า  
Burmese Language 

3(3-0-6) 

GEN0213 ภาษาเขมร  
Khmer Language 

3(3-0-6) 

GEN0214 ภาษาลาว  
Lao Language 

3(3-0-6) 

GEN0215 ภาษาเวียดนาม  
Vietnamese Language 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
GEN0216 ภาษามาเลย์ 

Malay Language 
3(3-0-6) 

 1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  

GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร  
Information Technology for Communication 

3(3-0-6) 

GEN0302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต 
 Science and Technology for Quality of Life 

3(3-0-6) 

GEN0303 วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม  
Science and Environments 

3(3-0-6) 

GEN0304 รู้เท่าทันดิจิทัล 
Digital Literacy  

3(3-0-6) 

GEN0305 นันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต  
Recreation for Quality of Life 

3(3-0-6) 

GEN0306 สุขภาพส าหรับชีวิตยุคใหม่ 
Health Care for New Gen 

3(3-0-6) 

GEN0307 มหัศจรรย์แห่งความคิด 
Miracle of Thought 

3(3-0-6) 

GEN0308 อินโฟกราฟิก 
Info Graphic 

3(3-0-6) 

GEN0309 ชีวิตกับดิจิทัล 
Digital for Life 

3(3-0-6) 

GEN0310 การส่งเสริมสุขภาพทางเพศ 
Sexual Health Promotion 

3(3-0-6) 

GEN0311 ธรรมชาติบ าบัด 
Natural Therapy 

3(3-0-6) 

GEN0312 รู้เท่าทันภาวะการเงิน 
Financial  Literacy 

3(3-0-6) 

GEN0313 การเต้น 
Dancing 

3(3-0-6) 

GEN0314 โยคะ 
Yoga 

3(3-0-6) 

GEN0315 ชีวิตเลิกอ้วน 
Never Get Fat Again 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
GEN0316 ศาสตร์แห่งการชะลอวัย 

Science of Anti-Aging 
3(3-0-6) 

GEN0317 ศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารชาววัง 
State of the Art of Royal Cuisine 

3(3-0-6) 

GEN0318 รักปลอดภัย 
Safe Sex 

3(3-0-6) 

GEN0319 ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล     
Entrepreneurship in Digital 

3(3-0-6) 

   
1.4) นักศึกษาต้องเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จาก 3 กลุ่มวิชาข้างต้น 

 
         2). หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า              106      หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาชีพครู  ไม่น้อยกว่า  43  หน่วยกิต 
2.1.1) วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า  28 หน่วยกิต 

   
EDC1101 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

Language for Communication 
3(2-2-5) 

EDC1102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 3(2-2-5) 
 Ethics and Spirituality for Teachers  
EDC1103 จิตวิทยาส าหรับครู 

Psychology for Teacher 
3(2-2-5) 

EDC1104 การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development 

3(2-2-5) 

EDC2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
Learning Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) 

EDC2102 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 
Instructional Science 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
EDC2103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษา

และการเรียนรู้ 
Innovation and Information Technology for 
Educational Communication and Learning 

3(2-2-5) 

EDC2104 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
Education Administration and Quality Assurance in 
Education 

3(2-2-5) 

EDC3101 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
Research and Development in Innovation and Learning 

3(2-2-5) 

EDC4101 ครุนิพนธ์ 
Individual Study 

1(0-2-1) 

EDC3301 จิตวิทยาการเรียนรู้ 
Psychology of Learning 

3(2-2-5) 

EDC3302 จิตวิทยาการเรียนการสอน 
Psychology of Learning and Instruction 

3(2-2-5) 

EDC3303 การสอนเพศศึกษา 
Teaching of Sex Education 

3(2-2-5) 

EDC3304 ความคิดสร้างสรรค์ส าหรับครู 
Creativity for Teachers 

3(2-2-5) 

EDC3305 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น  

Basic Unit Leader of Boy Scout and Girl Guide 
1(0-2-1) 

 
2.1.2) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   15   หน่วยกิต 
 

EDC1201 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 
Practicum 1 

1(90) 

EDC2202 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 
Practicum 2 

1(90) 

EDC3203 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 
Practicum 3 

1(90) 

EDC4201 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
Internship 1 

6(360) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
EDC4202 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

Internship 2 
6(360) 

 
2.2) กลุ่มวิชาเอก      ไม่น้อยกว่า  63 หน่วยกิต 

        2.2.1) วิชาบังคับ      42 หน่วยกิต 
THC1301 การฟัง การดูและการพูดส าหรับครูภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Listening Watching and Speaking  
THC1302 แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย 3(2-2-5) 

 The Study of Thai Literature  
THC1303 หลักภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Principles of Thai Language  
   THC1304 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต 

Reading, Thinking, and Developing Life 
      3(2-2-5) 

 

THC1305 การเขียนเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ 3(2-2-5) 
 Writing for Academic Communication and Occupation  

THC1306 พัฒนาการของภาษาไทย 
The Development of Thai Language 

3(2-2-5) 

THC2301 พัฒนาการของวรรณคดีไทย 
The Development of  Thai Literature 

3(2-2-5) 

THC2302 ภาษาศาสตร์ส าหรับครูภาษาไทย 
Linguistics for Thai Language Teacher 

3(2-2-5) 

THC2303 วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ 
Literature and Creative Criticism 

3(2-2-5) 

THC2304 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน 
The Best Selected Literatures in  Textbooks 

3(2-2-5) 

THC3301 การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
Learning Design of Thai Language 

3(2-2-5) 

THC3302 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
Design and Production of Educational Media of Thai 
Language Learning Area 

3(2-2-5) 

THC3303 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 
21  
Measurement and Evaluation of Thai Language 
Teaching in 21st Century 

3(2-2-5) 

THC3304 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 3(2-2-5) 
  Instructional of Thai Language 
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   2.2.1) วิชาเลือก      21 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
THC3305 ความคิดสร้างสรรค์กับการสรรสร้างงานเขียน 

Creative Thinking and Creative Writing 
3(2-2-5) 

THC3306 การเขียนสารคดี 
Non-fiction Writing 

3(2-2-5) 

THC3307 ศิลปะการน าเสนอ 
Art of Presentation 

3(2-2-5) 

THC3308 ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ 

Thai for Official Purposes 

3(2-2-5) 

THC3309 ภาษาเพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
Language for Advertising and Public Relations 

3(2-2-5) 

THC3310 ภาษาไทยเพ่ือการแสดง 
Thai for Performances 

3(2-2-5) 

THC3311 ศิลปะการอ่านออกเสียง 
The Art of Read Aloud 

3(2-2-5) 

THC3312 การประพันธ์ร้อยกรองไทย 
Thai Verse Composition       

3(2-2-5) 

THC3313 บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
King Rama II’s Literary Works 

3(2-2-5) 

THC3314 บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
King Rama VI’s Literary Works 

3(2-2-5) 

THC3315 นวนิยายและเรื่องสั้น 
Novels and Short Stories 

3(2-2-5) 

THC3316 วรรณกรรมท้องถิ่น 
Thai Local Literature 

3(2-2-5) 

THC3317 คติชนวิทยา 
Folklore 

3(2-2-5) 

THC3318 ภาษาไทยถิ่น 
Thai Dialects 

3(2-2-5) 

THC3319 ภาษากับวัฒนธรรมไทย 
Thai Language and Culture 

3(2-2-5) 

THC3320 ค าและส านวนในภาษาไทย 
Words and Idiomatic Expression in Thai Language 

3(2-2-5) 

THC3321 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
Foreign Languages in Thai Language 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
THC3322 การสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ 

Teaching Thai Language for Foreigners 
3(2-2-5) 

THC3323 การพัฒนาหนังสือเรียนภาษาไทย 3(2-2-5) 
 Thai Language Textbooks  Development        
THC3324 วิจัยในชั้นเรียน 

Classroom Action Research 
3(2-2-5) 

THC3325 โครงงานและสัมมนา 3(2-2-5) 
                    Project and Seminar 
 
       3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า                6       หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา  
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3.1.4 การจัดแผนการศึกษา  
 

ชั้นปีที่ 1  
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
GENxxxx การศึกษาท่ัวไป 1 3(3-0-6) 
GENxxxx การศึกษาท่ัวไป 2 3(3-0-6) 

EDC1101 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
Language for Communication 

3(2-2-5) 

EDC1102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
Ethics and Spirituality for Teachers  

3(2-2-5) 

THC1301 การฟัง การดูและการพูดส าหรับครูภาษาไทย 
Listening Watching and Speaking 

3(2-2-5) 

THC1302 แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย 
The Study of Thai Literature  

3(2-2-5) 

THC1303 หลักภาษาไทย 
Principles of Thai Language  

3(2-2-5) 

  รวมหน่วยกิต 21 
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ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
GENxxxx การศึกษาท่ัวไป 3 3(3-0-6) 
GENxxxx การศึกษาท่ัวไป 4 3(3-0-6) 

EDC1103 จิตวิทยาส าหรับครู 
Psychology for Teacher 

3(2-2-5) 

EDC1104 การพัฒนาหลักสูตร  
Curriculum Development 

3(2-2-5) 

EDC1201 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 
Practicum 1 

1(90) 

THC1304 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต 
Reading, Thinking, and Developing Life 

3(2-2-5) 

THC1305 การเขียนเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ 
Writing for Academic Communication and Occupation  

3(2-2-5) 

THC1306 พัฒนาการของภาษาไทย 
The Development of Thai Language 

3(2-2-5) 

  รวมหน่วยกิต 22 
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ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
GENxxxx การศึกษาท่ัวไป 5 3(3-0-6) 
GENxxxx การศึกษาท่ัวไป 6 3(3-0-6) 
EDC2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

Learning Measurement and Evaluation 
3(2-2-5) 

EDC2102 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 
Instructional Science 

3(2-2-5) 

THC2301 พัฒนาการของวรรณคดีไทย 
The Development of  Thai Literature 

3(2-2-5) 

THC2302 ภาษาศาสตร์ส าหรับครูภาษาไทย 
Linguistics for Thai Language Teacher 

3(2-2-5) 

THC2303 วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ 
Literature and Creative Criticism 

3(2-2-5) 

  รวมหน่วยกิต 21 
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ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
GENxxxx การศึกษาท่ัวไป 7 3(3-0-6) 
GENxxxx การศึกษาท่ัวไป 8 3(3-0-6) 

EDC2103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
Innovation and Information Technology for Educational 
Communication and Learning 

3(2-2-5) 

EDC2104 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
Education Administration and Quality Assurance in Education 

3(2-2-5) 

EDC2202 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 
Practicum 2 

1(90) 

THC2304 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน 
The Best Selected Literatures in  Textbooks 

3(2-2-5) 

THCxxxx วิชาเลือกเอก 1 3 
THCxxxx วิชาเลือกเอก 2 3 

  รวมหน่วยกิต 22 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชือ่วิชา น(บ-ป-อ) 
GENxxxx การศึกษาท่ัวไป 9 3(3-0-6) 
GENxxxx การศึกษาท่ัวไป 10 3(3-0-6) 
EDC3101 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 

Research and Development in Innovation and Learning 
3(2-2-5) 

EDC3203 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 
Practicum 3 

1(90) 

THC3301 การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
Learning Design of Thai Language 

3(2-2-5) 

THC3302 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
Design and Production of Educational Media of Thai Language 
Learning Area 

3(2-2-5) 

THC3303 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 
Measurement and Evaluation of Thai Language Teaching in 21st 
Century 

3(2-2-5) 

THCxxxx วิชาเลือกเอก 3 3 
  รวมหน่วยกิต 22 

 
ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
THC3304 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 

Instructional of Thai Language 
3(2-2-5) 

THCxxxx วิชาเลือกเอก 4 3 

THCxxxx วิชาเลือกเอก 5 3 
THCxxxx วิชาเลือกเอก 6 3 
THCxxxx วิชาเลือกเอก 7 3 

xxxx วิชาเลือกเสรี 1 3 
xxxx วิชาเลือกเสรี 2 3 

  รวมหน่วยกิต 21 
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ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
EDC4201 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

Internship 1 
6(360) 

รวมหน่วยกิต 6 
 
 

ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
EDC4101 ครุนิพนธ์  

Individual Study 
1(0-2-1) 

EDC4202 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
Internship 2 

6(360) 

  รวมหน่วยกิต 7 
        
 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

  

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา 

The Royal Court of Suan Sunandha  
3(3-0-6) 

ประวัติ ความเป็นมา ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตชาววังสวนสุนันทา อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บุคลิกภาพ การใช้ชีวิต ความรัก และความผูกพันของนักศึกษา 

History, origin, intellect, way of life of the royal court of Suan Sunandha, 
uniqueness and identity of Suan Sunandha Rajbhat University, personality, living one’s life, love, 
and ties of the students 

 
GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต 

Aesthetic Appreciation 
3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญ และขอบข่ายของศิลปะ การสร้างประสบการณ์รับรู้และ
เข้าใจคุณค่าความงามในธรรมชาติ และศิลปกรรม ด้านทัศนศิลป์ โสตศิลป์ การแสดง และวรรณกรรม เน้นความ
เข้าใจและสร้างประสบการณ์เรื่องของสุนทรีภาพ 

Definitions, importance and scope of fine arts, the creation of 
perceptual experience and the insight into the value of beauty in nature and fine arts including 
visual, auditory and performing arts with literatures paying an emphasis on the insight into and 
the creation of aesthetic appreciation 

 
GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก 

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

แนวความคิดพ้ืนฐาน วิวัฒนาการ ทางสังคม เศรษฐกิจ  การเมือง และกฎหมาย 
ความสัมพันธ์และบทบาทของไทยในบริบทโลก เน้นการศึกษาด้านผลประโยชน์ และผลกระทบจากการที่ไทยได้
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก  การมีจิตส านึกและเจตคติที่ดีต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในฐานะประชาคม
โลก 

Basic concept, social evolution, economy, politics, and law, relation and 
roles of Thailand in global context paying an emphasis on the benefits and the effects of being 
a part in global society, the procession of good conscious and attitude towards living together 
peacefully as world citizen 
 
GEN0104 การพัฒนาตน 

Self Development 
3(3-0-6) 

หลักการพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย์ การเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาตน กระบวนการและวิธีการพัฒนาตน การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ทักษะ
การจัดการอารมณ์ การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในชีวิต และการด าเนินชีวิตที่มีคุณค่าอย่างมีความสุข 

Basic principles of human behaviors, the insight into oneself and others, 
the pride of oneself, concept and theories of self-development, process and procedure of self-
development, the creation of interpersonal relationship, skills of emotional quotient management, the 
prevention of risking one’s life behavior, and living one’s valuable and happy life 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
GEN0105 ความจริงของชีวิต 

Truth of Life 
3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญ และหลักการด าเนินชีวิตในทุกมิติ จุดมุ่งหมายและคุณค่าของ
ชีวิตตามแนวศาสนาและหลักปรัชญา กลวิธีเผชิญความแก ่ความเจ็บ และความตาย วิธีแสวงหาความสุขที่ยั่งยืน การ
ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าทางจริยธรรม เพ่ือการอยู่ร่วมอย่างสันติสุขกับผู้อ่ืนในสังคม 

Definitions, importance, and principles of living one’s life in all 
dimensions, goals and value of life based on religious guidelines and philosophical principles, 
strategies to encounter adulthood, sickness and death, methods of seeking sustainable happiness, 
living one’s life with ethical value for peaceful coexistence in societies 

 
GEN0106 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม     

Life in Multicultural Society 
3(3-0-6) 

ความหมายและขอบเขตความหมายของสังคมพหุวัฒนธรรม ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สังคม การเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษา ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ กลุ่มชน เพศ และชนชั้นทาง
สังคมในการด าเนินชีวิต แนวความคิดค่านิยมเชิงบวกเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของมนุษย์  และมีเจตคติที่ดีต่อการใช้
ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรม 

Definitions and scope of the Definitions of multicultural society, the 
insight into society, politics, economy and education, the diversity of culture, races, social 
groups, genders and social status in living one’s life, concept of positive thinking relating to 
human’ coexistence with good attitudes of living with others in multicultural society 
 
 
GEN0107 ความเป็นพลเมืองดี 

Good Citizenship 
3(3-0-6) 

ความหมาย และความส าคัญของความเป็นพลเมือง รู้จักสิทธิ บทบาท หน้าที่ และ
พันธะทางสังคม การมีจิตส านึก คุณธรรม และจริยธรรม  การมีทัศนคติและค่านิยมที่ดีต่อสังคม เน้นการเป็น
พลเมืองที่ดีตามหลักประชาธิปไตย สามารถปฏิบัติตามบรรทัดฐานและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม 

Definitions and importance of good citizenship, awareness of rights, 
roles, responsibilities and social commitment, acquisition of conscious mind, moral and ethics, 
possession of good attitudes about and value of society with an emphasis on being a good 
citizen based on democratic principles capable of following the standard and Thai tradition as 
well as customs 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
GEN0108 ความคิดอันงดงาม 

Beautiful Thought 
3(3-0-6) 

ความรู้ ความเข้าใจแนวคิดและการปฏิบัติเชิงประจักษ์  การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิด
ด้านบวก การฝึกสติเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้ ความเครียดและการจัดการ
กับความเครียด รู้จักการปรับตัวและการเข้าสังคม เน้นทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และทักษะในการ
แก้ปัญหา 

Knowledge about and the insight into concepts and empirical practice, 
analytical thinking, positive thinking, mind training to create emotional stability, true 
understanding of oneself, stress and stress management, awareness of self-adjustment and 
socializing with an emphasis on skills of sensible thought and problem solving 

 
GEN0109 ศาสตร์แห่งราชันย์ 

King’s Philosophy 
3(3-0-6) 

ปรัชญาและองค์ความรู้ของพระราชา ทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ วิถีชีวิตของชุมชน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ส านึกจิตอาสา การพัฒนาตนเอง ทักษะการ
ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

King’s philosophy and sciences, new theory, sustainable economy, the 
royal’s initiative projects, communities’ way of life, local intellect, pubic mindfulness, self-
development, practical skills for sustainable development 
 
GEN0110 ส านึกไทย 

Thai Consciousness 
3(3-0-6) 

ลักษณะทั่วไปและวิวัฒนาการของสังคมไทย  แนวทางการด าเนินชีวิตของคนไทย
ตั้งแต่เกิดจนตาย  ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ค่านิยม การให้คุณค่า คุณธรรมและจริยธรรม  การเมือง การ
ปกครอง  เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของความเป็นไทย วิถีแห่งความเป็นไทย และทิศทางการพัฒนาของสังคมและ
วัฒนธรรมไทย 

General characteristic and evolution of Thai society, way of life of Thai 
people from birth to death, customs, culture, local intellect, value, value raising, moral and 
ethics, politics, governance, uniqueness and identity of being Thai and direction of the social 
and cultural development 

 
GEN0111 การสร้างบุคลิกผู้น า 

Building Leadership 
3(3-0-6) 

ทฤษฎี แนวคิด หลักปฏิบัติ คุณลักษณะหน้าที่พ้ืนฐาน การควบคุม การตัดสินใจ การ
สื่อสาร การจูงใจ ภาวะผู้น า ความรับผิดชอบต่อสังคม การประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือพัฒนาความเป็นผู้น า 

Theories, concept, practical rules, basic characteristic of responsibilities, 
controlling, decision making, communication, motivation, leadership, social responsibilities, the 
application of various situation for leadership development 



29 
 

  

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
GEN0112 ปัญญาไทยนอกกรอบ 

Outside of the Box Thai Intellect  
3(3-0-6) 

แนวคิด บทบาท คุณค่า แนวทางการพัฒนาที่แตกต่างจากเดิมของปัญญาไทย  การ
สร้างสรรค์และต่อยอดปัญญาไทย การประยุกต์แนวคิดปัญญาไทยต่อการด าเนินชีวิตในสังคมยุคใหม่และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมของปัญญาไทย 

Concepts, roles, values, and guidelines on the alternative development 
of Thai intellect, the creation and the extension of Thai intellect, the application of Thai 
intellect to living one’s life in modern society and adding value to Thai intellect 

 
GEN0113 แรงบันดาลใจแห่งชีวิต 

Inspiration of Life 
3(3-0-6) 

ความส าคัญของกระบวนการคิด พื้นอารมณ์และลักษณะการคิด กระบวนทัศน์ในการ
ผสมผสานความหลากหลายของแนวคิดและกระบวนการคิด กรณีศึกษาจากศาสตร์ต่างๆ เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ
ในการด าเนินชีวิต 

Importance of thinking process, basic emotion and thought 
characteristic, paradigm of the integration of various concepts to thinking process, case studies 
from various sciences to create inspiration of life 
 
GEN0114 สีสันวรรณกรรม 

Color of Literatures  
3(3-0-6) 

ความหมายและขอบเขตของวรรณกรรม วิวัฒนาการของวรรณกรรมยุคปัจจุบัน 
วิธีการสร้างอารมณ์ขัน การอ่าน การวิเคราะห์ การตีความ และการวิจารณ์วรรณคดีโลกตะวันออก ตะวันตก และ
ประเทศไทย การตระหนักและเห็นคุณค่าของวรรณกรรม 

Definitions and scope of literatures, evolution of contemporary 
literatures, the creation of humor, reading, analyzing, interpreting, and criticizing east and west 
literatures including those in Thailand, the awareness and the perception of the value of 
literatures 

 
GEN0115 ภาพยนตร์วิจักษ์ 

Film Appreciation 
3(3-0-6) 

ความรู้ รูปแบบ ประวัติ พัฒนาการของภาพยนตร์ในโลกตะวันออก ตะวันตก และ
ประเทศไทย องค์ประกอบการสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ทั้งในด้านโครงสร้าง  ความเป็นมา  ประเภท และรูปแบบ
การน าเสนอ  เพ่ือพัฒนาความรู้และความเข้าใจต่อภาพยนตร์ในฐานะผู้ชมและการประเมินสุนทรีย์ของภาพยนตร์ 

Knowledge, forms, history, development of moving pictures in the 
eastern and western world including Thailand, elements of film production including structure, 
origin, types and presentation forms with the purposes of the development of knowledge and 
the insight into moving pictures as film viewers and the evaluation of film appreciation 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
GEN0116 ความผิดหวังสู่ฝันที่เป็นจริง 

From Disappointment to a Dream Come True  
3(3-0-6) 

หลักการและแนวคิด การรับมือกับสภาวะปัญหาในชีวิต  การเข้าใจตนเองและการ
ปรับตัวเมื่อเผชิญกับปัญหาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม การเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ต่างๆ ในเชิงบวก
และเชิงลบ หลักการด าเนินชีวิตเพ่ือสร้างสุขในทุกมิต ิ

Principles and concepts of coping with problems in life, the insight into 
oneself, self-adjustment when facing psychological, emotional, and social problems, awareness 
of various positive and negative experiences, and principles of living one’s life for the creation 
of happiness in all dimensions 
 
GEN0201 การใช้ภาษาไทย  

Thai Usage 
3(3-0-6) 

ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนตามหลักไวยากรณ์ 
เพ่ือการสื่อสารและการน าเสนอผลงาน การใช้ภาษาไทยให้เหมาะสมกับกาลเทศะและมารยาททางสังคม 

Thai language usage based on grammar for speaking, listening, speaking, 
reading and writing  for communication and presentation,  appropriate Thai usage in variety of 
situation and social manners 

 
GEN0202 ภาษาไทยเชิงวิชาการ  

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

ภาษาไทยเพ่ือการศึกษาการเรียนรู้ การแสดงความคิดเห็น เชิงวิชาการ การเขียน
รายงาน และการอ้างอิง การใช้สารสนเทศเพ่ือการสืบค้นข้อมูลจากสื่อหลากหลายทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการน าเสนองานเชิงวิชาการ 

Thai language study skills, expressing academic opinions, writing reports 
with citing references, information retrieval of printed and electronic materials for academic 
presentation 
 
GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ  

Thai for Career  
3(3-0-6) 

ทักษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการท างาน การเขียนใบสมัครงาน  การเขียนประวัติ
ส่วนตัว  การเขียนหนังสือราชการ การเขียนบันทึก  การเขียนรายงานการประชุม  การแนะน าตนเอง และการใช้
ภาษาไทยในสื่อสังคมออนไลน์ การน าเสนอผลงานในที่สาธารณะและ/หรือการสื่อสารในกลุ่มใหญ่ 

Skills of Thai language usage for future career; completing  application 
forms, writing resumes, writing official letters, taking notes, writing meeting minutes, self-
introduction and Thai language usage on social network, oral presentation in public and/or 
mass communication 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
GEN0204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น 

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

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน การทักทาย
ท าความรู้จัก การบรรยายลักษณะ การพูดถึงเหตุการณ์ในอดีต การใช้ภาษาทางโทรศัพท์ การบรรยายสถานที่ตั้ง
และทิศทาง การให้ค าสั่ง การแก้ไขปัญหา การให้ค าแนะน า การสืบค้นสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ การอ้างอิง 
การเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ต่างๆ  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์ 

English of daily life Communication in various situations; greeting and 
getting to know one another, giving description, talking about the past, talking on the phone, 
describing places, locations and directions, giving instructions, problem solving, giving advice, 
electronic information retrieval; citing references and learning from electronic databases as well 
as printed materials 

 
GEN0205 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 

English for Study Skills 
3(3-0-6) 

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การให้ข้อมูล  การสรุปความ และแสดงความ
คิดเห็น กลวิธีการอ่าน การเขียนในชีวิตประจ าวัน การอ้างอิง และการใช้พจนานุกรม เพ่ือการอ่านและการเขียน 
โดยใช้สื่อระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

English for communication, including giving information, writing summary 
and expressing opinion; reading strategies; writing in daily life; citing references and using 
dictionary for reading and writing via Information system and electronic databases 
 
GEN0206 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

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

ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาการเรียนรู้ การแสดงความคิดเห็น เชิงวิชาการ การเขียน
รายงาน และการอ้างอิง การใช้สารสนเทศเพ่ือการสืบค้นข้อมูลจากสื่อหลากหลายทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการน าเสนองานเชิงวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ 

English for study skills; giving academic opinions, writing reports with 
citing references, electronic information retrieval using a variety of media including printed as 
well as electronic materials for academic presentation in various forms 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ  

English for Career Development 
3(3-0-6) 

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน การเขียนใบสมัครงาน  การเขียนประวัติ
ส่วนตัว  การเขียนหนังสือราชการ การเขียนบันทึก  การเขียนรายงานการประชุม  การแนะน าตนเอง และการใช้
ภาษาอังกฤษในสื่อสังคมออนไลน์ การน าเสนอผลงานในที่สาธารณะและ/หรือการสื่อสารในกลุ่มใหญ่ 

Skills of English language usage for future career; completing  
application forms, writing resumes, writing official letters, taking notes, writing meeting minutes, 
self-introduction and English language usage on social network, oral presentation in public 
and/or mass communication 

 
GEN0208 ภาษาอังกฤษเพื่อการดูแลสุขภาพ  

English for Health Care 
3(3-0-6) 

ศัพท์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานทางด้านสุขภาพ ทักษะการอ่านและการสื่อสาร      การ
ดูแลสุขภาพ ความสามารถในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาและเอกสารก ากับยา  การค้นหาและศึกษา
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับโรคที่พบบ่อย การป้องกันโรค เพ่ือประโยชน์ในการดูแลตนเองและครอบครัว 

Basic English medical terminology relating to health, reading skills and 
communication for health care, ability to create the understanding of medicine usage and 
medical labels in English, information retrieval and further study of frequently found illnesses 
and the prevention of the diseases for the benefit of the individual and the family 
 
GEN0209 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอและการพูดในที่สาธารณะ  

Public Speaking and Presentation Skills in English 
3(3-0-6) 

หลักการพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนโดยค านึงถึงกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการพูด 
การกล่าวแนะน าตนเอง การกล่าวเปิดและกล่าวปิด การเตรียมเค้าโครงเรื่องที่จะพูด การเอาชนะอุปสรรคต่างๆที่
อาจเกิดข้ึนระหว่างการพูด วิธีการสอดแทรกอารมณ์ขัน และการเลือกหัวข้อที่เหมาะสม 

English Public speaking and presentation skill in the areas of defining 
audience, objectives of presentation, self-introduction, dynamic opening and closing, 
appropriate transition, organizing and developing ideas, preparing both mentally and physically, 
fighting fear, humor techniques, and selecting appropriate topics 

 
GEN0210 วาทกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

Discourse English for Communication 
3(3-0-6) 

ความส าคัญ และประเภทของการพูด หลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการพูด การเปล่ง
เสียง  การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน เขียน เพ่ือประยุกต์ใช้ในการท างานจริง และการใช้ชีวิต โดยเน้นการอภิปราย 
การน าเสนอ การกล่าวสุนทรพจน์ และการโต้วาที 

Importance and types of speaking, basic principles of speaking, 
utterance, listening, speaking, reading and writing practices for the application at work and real 
life with an emphasis on discussions, presentation, delivering speech, and debates 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
GEN0211 ภาษาจีน  

Chinese Language 
3(3-0-6) 

การใช้ภาษาจีน ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิด สื่อสารเรื่องราวในสถานการณ์จริง/จ าลอง เพ่ือให้เกิดความสามารถทางภาษาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน  และ
มีความเข้าใจด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม 

Chinese language usage including listening, speaking, reading and writing 
for knowledge and idea exchanging, and communication in authentic situations/ simulation to 
build up language competence for daily communication with the insight into social, custom 
and culture 
 
GEN0212 ภาษาพม่า  

Burmese Language 
3(3-0-6) 

การใช้ภาษาพม่า ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิด สื่อสารเรื่องราวในสถานการณ์จริง/จ าลอง เพ่ือให้เกิดความสามารถทางภาษาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน  และ
มีความเข้าใจด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม 

Burmese language usage including listening, speaking, reading and 
writing for knowledge and idea exchanging, and communication in authentic situations/ 
simulation to build up language competence for daily communication with the insight into 
social, custom and culture 
 
GEN0213 ภาษาเขมร  

Khmer Language 
3(3-0-6) 

การใช้ภาษาเขมร ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิด สื่อสารเรื่องราวในสถานการณ์จริง/จ าลอง เพ่ือให้เกิดความสามารถทางภาษาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน  และ
มีความเข้าใจด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม 

Khmer language usage including listening, speaking, reading and writing 
for knowledge and idea exchanging, and communication in authentic situations/ simulation to 
build up language competence for daily communication with the insight into social, custom 
and culture 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
GEN0214 ภาษาลาว  

Lao Language 
3(3-0-6) 

การใช้ภาษาลาว ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิด สื่อสารเรื่องราวในสถานการณ์จริง/จ าลอง เพ่ือให้เกิดความสามารถทางภาษาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน  และ
มีความเข้าใจด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม 

Lao language usage including listening, speaking, reading and writing for 
knowledge and idea exchanging, and communication in authentic situations/ simulation to 
build up language competence for daily communication with the insight into social, custom 
and culture 
 
GEN0215 ภาษาเวียดนาม  

Vietnamese Language 
3(3-0-6) 

การใช้ภาษาเวียดนาม ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรู้ความคิด สื่อสารเรื่องราวในสถานการณ์จริง/จ าลอง  เพ่ือให้ เกิดความสามารถทางภาษาที่ ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  และมีความเข้าใจด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม 

Vietnamese language usage including listening, speaking, reading and 
writing for knowledge and idea exchanging, and communication in authentic situations/ 
simulation to build up language competence for daily communication with the insight into 
social, custom and culture 

 
GEN0216 ภาษามาเลย์ 

Malay Language 
3(3-0-6) 

การใช้ภาษามาเลย์ ด้านการฟัง การพูด การอ่าน  และการเขียน เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรู้ความคิด สื่อสารเรื่องราวในสถานการณ์จริง/จ าลอง  เพ่ือให้ เกิดความสามารถทางภาษาที่ ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  และมีความเข้าใจด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม 

Malay language usage including listening, speaking, reading and writing 
for knowledge and idea exchanging, and communication in authentic situations/ simulation to 
build up language competence for daily communication with the insight into social, custom 
and culture 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร  

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

หลักการ ความส าคัญ  ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
คอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย การจัดการฐานข้อมูล ข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้งานอินเทอร์เน็ต 
พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศสู่โลกดิจิทัล พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยี เทคโนโลยีดิจิทัลในมิติต่าง 
ๆ และการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล 

Principles, importance, and fundamental knowledge of information 
technology, computer systems, data communications and networking, database management, 
big data, internet usage, development of information technology to the digital world, 
cybercrime act, application of digital technology in various dimensions, and digital world 
revolution 
 
GEN0302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต 

 Science and Technology for Quality of Life 
3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ วิวัฒนาการ ความก้าวหน้า บทบาทการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีมีผลต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

Definitions, importance, benefits, evolution, progress, roles of the 
development of science and technology based on the changing world resulting in living a 
quality life 

 
GEN0303 วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม  

Science and Environments 
3(3-0-6) 

การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับพฤติกรรมของสิ่งแวดล้อมต่อมนุษย์ และมนุษย์
ต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศเชิงบูรณาการ ทรัพยากรธรรมชาติ  ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์ และ
ปัญหามลพิษ มาตรฐานสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้มีความเหมาะสมต่อคุณภาพชีวิต 

Scientific study relating to the effect of environmental behaviors on 
human and human behavior on environment, integrated ecosystem of natural resources, 
biological diversity, environmental conservation and pollution problems, environmental 
standard with the improvement of environment for suitable quality of life 

 
GEN0304 รู้เท่าทันดิจิทัล 

Digital Literacy 
3(3-0-6) 

การพัฒนาทักษะในความเข้าใจดิจิทัล พฤติกรรมสารสนเทศ  มนุษยศาสตร์ดิจิทัล 
ทักษะดิจิทัล ความฉลาดทางดิจิทัล การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล จริยธรรมดิจิทัล การเป็นพลเมืองดิจิทัล 
สภาพแวดล้อมดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 

Development of Digital literacy, Information behavior, Digital Humanities, 
Digital skill, Digital Quotient, Integration of digital technology, Digital Ethics, Digital Citizenship, 
Digital Environment, Digital media literacy 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
GEN0305 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต  

Recreation for Quality of Life 
3(3-0-6) 

แนวคิด ทฤษฎี ความหมายและความส าคัญของนันทนาการ ขอบข่ายและประเภท
ของนันทนาการ การออกแบบกิจกรรมนันทนาการ การพักผ่อนด้วยกิจกรรมนันทนาการ การฝึกจิตเพ่ือสุขภาพ
กายและจิต 

Concepts, theories, Definitions and importance of recreation, scope and 
types of recreation, recreation activity design, relaxation with recreation activities, mind training 
for health and soul 

 
GEN0306 สุขภาพส าหรับชีวิตยุคใหม่ 

Health Care for New Gen 
3(3-0-6) 

การดูแลชีวิตและสุขภาพในมิติการส่งเสริม การป้องกัน การรักษา และการฟ้ืนฟู  
ปัจจัยที่เก่ียวกับชีวิต เพศ วัย โภชนาการ สภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สุขภาพตลอดจน
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบสุขภาพองค์รวมกับชีวิตประจ าวันได้ 

Health care in the dimension of health promotion, health protection, 
treatment and rehabilitation in terms of life health factors of genders, ages, nutrition, health 
risk, including the application of holistic health science in daily life 

 
GEN0307 มหัศจรรย์แห่งความคิด 

Miracle of Thought 
3(3-0-6) 

หลักการแนวคิดธรรมชาติของการคิด กระบวนการคิดของมนุษย์อย่างเป็นระบบ การ
คิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงวิเคราะห์ การเชื่อมโยงความคิด และการผูกเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล
และข่าวสาร การใช้เหตุผล และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

Principles and concepts of nature of thought, human’s systematic 
thinking process, systematic thinking, critical thinking, analytic thinking, the integration of 
thought and the story composition, the analysis of data and information with reasons for 
application in creative daily life problem solving 
 
GEN0308 อินโฟกราฟิก 

Info Graphic 
3(3-0-6) 

กระบวนการคิด การวิเคราะห์ ภายใต้แนวคิดข้อมูล สารสนเทศ  หลักการออกแบบ 
หลักการน าเสนองาน การน าเสนอตัวตน ภาพลักษณ์ขององค์กร รวมถึงการถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านสื่อ
สารสนเทศ 

Thinking process, analysis based on concept of information, principles of 
design, presentation of identity, organization images including experience through information 
technology 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
GEN0309 ชีวิตกับดิจิทัล 

Digital for Life    
3(3-0-6) 

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับดิจิทัล บทบาทดิจิทัลในฐานะแนวโน้มอันยิ่งใหญ่ ที่มีต่อการ
เปลี่ยนสังคมไทยและสังคมโลกในหลากหลายรูปแบบ การก่อก าเนิดสิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมืออัฉริยะ 
ควบคู่กับการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เครือข่ายออนไลน์ พฤติกรรมการบริโภคผ่านเครื่องมือสื่อสาร กฎหมาย 
การท าธุรกิจ ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตหรือสังคมออนไลน์  การด ารงชีวิตและการปรับตัวของมนุษย์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของดิจิทัลได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยในแต่ละช่วงวัย 

Basic knowledge about digital, roles of digital as mega trends influencing 
the changes in Thai and Global societies in variety of forms, the invention of buildings, 
equipment and smart devices accompanied by the application of the Internet of Thinks, social 
network, consumption behavior via communication devices, law, online or social network 
enterprise, living one’s life in and human adjustment to the fast growing digital technology with 
happy and secure life in each age group 
 

GEN0310 การส่งเสริมสุขภาพทางเพศ 
Sexual Health Promotion 

3(3-0-6) 

แนวคิดในการดูแลสุขภาพทางเพศ การเปลี่ยนแปลงทางเพศเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นจนถึงวัย
ผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมก่อนสมรส การมีเพศสัมพันธ์อย่างมีความสุขและปลอดภัย การวางแผนครอบครัว 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และปัญหาสุขภาพทางเพศ ความเสี่ยงของคนในวัยต่างๆ ต่อโรคติดเชื้อ ระบบภูมิคุ้มกัน
ของร่างกายต่อโรคติดเชื้อ การป้องการและการดูแลตนเองเบื้องต้น 

Concepts of sexual health care, sexual change from teen to elder, 
preparation for marriage, happy and safe sex, family planning, sexually transmitted diseases and 
sexual problems, risks of infectious diseases to people in various age groups, human’s immune 
system to prevent infectious diseases, preliminary prevention and self-care 
GEN0311 ธรรมชาติบ าบัด 

Natural Therapy 
 3(3-0-6) 

ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติบ าบัดจากวิทยาศาสตร์การแพทย์  ศิลปะในการด ารงชีวิต 
และความลับเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านและสมุนไพร ผลของการศึกษา เหตุของการเกิดโรค มนตราบ าบัด สมาธิ
บ าบัด อาหาร และการออกก าลังกาย 

Knowledge about natural therapy based on medical science, art in living 
one’s life and secret of local intellect and herbs, results of the studies relating to causes of 
illnesses, mantra therapy, meditation therapy, food and exercising 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
GEN0312 รู้เท่าทันภาวะการเงิน 

Financial  Literacy 
3(3-0-6) 

ทฤษฎีเกี่ยวกับค่าของเงินและภาวะการเงิน หลักการ และวิธีการรู้เรื่องทางการเงิน
และคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการใช้เงินและธุรกิจในชีวิตประจ าวัน  การบริหารการเงินในชีวิตยุกต์
ปัจจุบันอย่างเหมาะสม หนี้ครัวเรือน นิติกรรมและสัญญาต่างๆ  ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือโปรแกรม
ส าเร็จรูปอย่างง่าย 

Theories relating to the value of money and financial state, principles 
and methods of study concerning finance and mathematic relevant to financial activities and 
daily business transaction, suitable financial management in present day; household debts, 
various acts and contracts on electronic devices or easy application 
 
GEN0313 การเต้น 

Dancing 
3(3-0-6) 

ทฤษฎี หลักการ ความรู้พ้ืนฐานส าหรับการเต้น  สมรรถภาพทางกาย ทักษะการ
เคลื่อนไหวในการเต้น ความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของร่างกาย ความปลอดภัย การป้องกันการบาดเจ็บและ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

Theories, principles, fundamental knowledge of dancing, physical 
performance, dance movement skills, body’ s strength and flexibility, security, prevention of 
injuries and basic first aid 
 
GEN0314 โยคะ 

Yoga 
3(3-0-6) 

ความส าคัญและประโยชน์ของการฝึกโยคะ การเตรียมความพร้อมของร่างกาย การยืด
เหยียดข้อต่อและกล้ามเนื้อ เทคนิคการเกร็งและคลายกล้ามเนื้อ การฝึกท่าอาสนะต่างๆ การควบคุมลมหายใจ  
การผ่อนคลายอย่างลึกและปลอดภัยในการฝึก 

Importance and benefits of yoga practice, body preparation, joint and 
muscle stretching, muscle tightening and relaxing techniques, various practices of yoga figures, 
breath control, deep and secure relaxing practice 

 
GEN0315 ชีวิตเลิกอ้วน 

Never Get Fat Again  
3(3-0-6) 

ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ บทบาทและผลกระทบของอาหารให้พลังงานต่อการควบคุม
น้ าหนักตัว ความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักตัวที่เหมาะสมกับสุขภาพ การก าหนดอาหารที่ให้พลังงานและสารอาหาร 
ส าหรับการลดน้ าหนัก และการออกก าลังกายเพ่ือการควบคุมน้ าหนัก 

Knowledge about health, roles and impacts of food providing energy 
leading to weight control, the correlation between suitable body weight and good health, food 
specification of energy and nutrition for weight reduction and exercising for weight control 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
GEN0316 ศาสตร์แห่งการชะลอวัย 

Science of Anti-Aging 
3(3-0-6) 

หลักการ ความรู้เกี่ยวกับความงามและสุขภาพที่ดีบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์ 
โภชนาการเพ่ือความงามและสุขภาพการชะลอวัย ผลิตภัณฑ์และการเสริมความงาม ความฉลาดในการเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ 

Principles, knowledge concerning beauty and good health based on 
science, nutrition for beauty and anti-aging, products and beauty modification, tips for wise 
product choice 
 
GEN0317 ศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารชาววัง 

State of the Art of Royal Cuisine  
3(3-0-6) 

ความรู้เรื่องอาหาร ความสัมพันธ์ของอาหารและโภชนาการต่อสุขภาพบนพื้นฐานของ
อาหารชาววัง บทบาทของอาหารชาววังในปัจจุบัน สังคมและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับอาหารชาววัง การประเมิน
ข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการของอาหาร 

Knowledge about royal cuisine, correlation between cuisine and healthy 
nutrition based on royal cuisine, roles of royal cuisine nowadays, social and culture relating to 
royal cuisine, the evaluation of cuisine recipes and nutrition value of royal cuisine 

 
GEN0318 รักปลอดภัย 

Safe Sex  
3(3-0-6) 

ความรู้ธรรมชาติของเพศ บทบาท ความเชื่อและวัฒนธรรมเกี่ยวกับเพศ  พัฒนาการ 
ความเบี่ยงเบน และความผิดปกติทางเพศ การป้องกันและปัญหาที่เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ การวางแผนครอบครัว 
การปรับตัวและการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมกันในสังคมปัจจุบัน 

Awareness of nature of sex, roles, beliefs and culture relating to sex, 
evolution, deviance, and abnormality of sex, the prevention and problems concerning sexual 
intercourse, family planning, self-adjustment and living equally in the present society 

 
GEN0319 ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล     

Entrepreneurship in Digital 
3(3-0-6) 

แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการการเป็นผู้ประกอบการ สตาร์ตอัป โดยเน้นการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม ตัวแบบการท าธุรกิจ หลักการบริหารจัดการส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ การน านวัตกรรม
และเทคโนโลยีไปสู่เชิงพาณิชย์ กฎหมายการประกอบการ และการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันเพื่อการค้า 

Concepts, theories and process of being start-up entrepreneurs with an 
emphasis on innovative creation, business models, principles of administrative management for 
entrepreneurs, the application of innovation and technologies for commercial purposes, laws 
relating to business operation and the use of applications for commerce 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
EDC1101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

Language for Communication 
3(2-2-5) 

การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการ
วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช้ ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียน ภาษาท่าทาง เพ่ือสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในชั้นเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้
ทักษะการฟัง  การพูด  การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงส าหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลายหลายเพื่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ 

Use Thai-English language for communication in learning management 
appropriately in accordance with context and learner’s differences, learners with special needs, 
by analyzing concepts, theory, speech communication for teachers, principle, and techniques of 
Language Use as well as practice listening, speaking, reading, writing, and gestures to transmit 
Definitions in instruction and communication, design learning management in listening, speaking, 
reading, writing, and gestures to develop learners, seek for general information for broader, up-
to-date self-development and keeping up with the changes, practice the language and culture 
for peaceful living 

 
EDC1102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 

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

ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ
ความเป็นครู  เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธา
ของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู สภาพการณ์
การพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพ่ือ
น าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Behave morally, intend to develop learners as a spiritual teacher, be a 
role model with virtues and ethics, and a good citizen, be admired by students and society 
analyzing, synthesizing, integrating knowledge about teacher values, morality, virtues, ethics of 
teachers, spiritual teacher, law for teachers, condition of teacher professional development 
using experiences and case studies, practice using reflection to apply for self-development to 
become a good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with changes 

 
 
 
 
 

 



41 
 

  

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
EDC1103 จิตวิทยาส าหรับครู   

Psychology for Teacher 
3(2-2-5) 

การวิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์และออกแบบบริหารจัดการพฤติกรรมผู้เรียน เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย  โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา 
จิตวิทยาการแนะแนวและจิตวิทยาให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู้  การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้
ของผู้เรียนตามช่วงวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล เด็กที่มีความต้องการพิเศษ    การศึกษารายกรณี การ
สะท้อนคิด เพ่ือให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนา
ผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ  ให้ค าแนะน าและ
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมพัฒนาและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การสร้างความร่วมมือใน
การพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ 
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Analyze, solve problems, apply, design learner behavior management 
to develop learners according to their potential and ages , focuses on the concepts of 
psychological development theories, educational psychology, guidance psychology and 
counseling psychology, executive brain function for learning, learning and development 
promotion by age and individual difference of learners, learning management for learners with 
special needs, explore the case studies and the reflective practice to design learner assistance 
and development based on individual ability of each learner, persist to develop learners with 
the spirit of being a teacher, well-organized leaner development report system to give  the 
advice guideline and feedback to parents  and related people which leads to collaboration in 
learner development, use the reflective practice in self-development to be a good teacher 
who is proficient, smart, and up to date 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
EDC1104 การพัฒนาหลักสูตร  

Curriculum Development 
3(2-2-5) 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก
ที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน น าหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้ความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐานการพัฒนา
หลักสูตรทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการ
พัฒนาหลักสูตร  เพื่อให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Develop a school-based curriculum and subjects curriculum in nature of 
major related to school and community context, implement and evaluate curriculum through 
application of curriculum basic knowledge, curriculum evolution, curriculum theories and 
development model, backgrounds of curriculum development in educational philosophy, 
psychology, social, culture, technology and other factors; basic education curriculum, school-
based curriculum development, curriculum implementation, curriculum evaluation, problems 
and trends in curriculum development; and to be a person who know broadly, be up-to-date, 
and keep up with changes 
 
EDC2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

Learning Measurement and Evaluation 
3(2-2-5) 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับลักษณะของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  โดย
ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัด
และประเมินผล  การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม
และสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และ
ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

Measure and evaluate through methods which are practical and 
appropriate to the subject matter, context, individual difference of learners, and learners with 
special needs, reflect the evaluation result for learner development and quality development 
of learning management under the concepts and theories of measurement and evaluation, 
authentic assessment, measurement and evaluation instrument design, feedback giving for 
learning promotion in learners, guideline of using measurement and evaluation result in learner 
development, proper and creative measurement and evaluation, and use the reflective 
practice for self-development to be a good teacher who is proficient, smart, and up to date 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
EDC2102 วิทยาการจัดการเรียนรู้  

Instructional Science 
3(2-2-5) 

การวางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
ปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน บูรณา
การความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ทฤษฎีการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการเนื้อหาและภาษา การบูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนท้องถิ่น  สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การชี้แนะผู้เรียน  การบริหารจัดการชั้นเรียน การ
ออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
เป็นผู้มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

Instructional plan and management in nature of major to develop 
learners to be an intellectual and innovator, enhancing student learning, attending and 
accepting individual differences among students, creating activities and learning atmosphere for 
promoting students happiness in learning; awareness in learners’ well-being,  integrating 
knowledge, content, curriculum, teaching science and digital technology in instruction by using 
learning theories, instructional innovation for skills development in the 21st century,  integrated 
instruction,  integrated instruction on sufficiency economy philosophy, content and language 
integrated learning, integrated instruction on media and  learning resources in local community,  
digital technology media, inclusive education, coaching, classroom management, designing and 
lesson plan writing, micro-teaching, practicum in real situation; to be a responsible and 
committed person in developing learners fulfil their potential   
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
EDC2103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและ

การเรียนรู ้  
Innovation and Information Technology for 
Educational Communication and Learning 

3(2-2-5) 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของ
สาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือให้สามารถเลือก และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อ
ความเปลี่ยนแปลง 

Apply digital technologies for learning management design in 
accordance with individual major to develop learners’ intellectual and to be innovators based 
on contexts, learner individual differences, and learners with special needs by analyzing 
principals, concepts, and theories being relevant to innovation and information technology for 
educational communication and learning, laws, and ethics in utilizing digital technologies in 
order to be able to select and apply innovation and information technology for educational 
communication and learning effectively, not pirate intellectual properties, and use reflection to 
apply for self-development to become a good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep 
up with changes 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
EDC2104 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

Education Administration and Quality Assurance in 
Education 

3(2-2-5) 

การวิเคราะห์บริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพ่ือจัดท าแผนงานและโครงการพัฒนา
สถานศึกษาและชุมชน ออกแบบ ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษา 
ด้วยองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาแต่ละระดับการศึกษาและประเภทของการศึกษา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือ
พัฒนาตนเองให้มีทัศนคติที่ดีถูกต้องต่อบ้านเมือง พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีงานท า มีอาชีพ เป็นพลเมืองดี รอบรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคมทันสมัย และทัต่อความเปลี่ยนแปลง 

Analyze the context of the strategic policy for the preparation of plans 
and educational development programs and communities, design; implement the quality 
assurance in education work that is consistent with educational institutions. With knowledge of 
educational administration,  information system for school administration, quality assurance 
education, and the philosophy of sufficiency economy to create immunity for learners, 
educational management of educational institutions at each level and type of education by 
using a variety of learning management processes to develop oneself to have a good attitude, 
right base on country, stable life, work, career, good citizenship,  understand the  world context 
wisely, modern society and keeping pace with changes 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
EDC3101 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 

Research and Development in Innovation and Learning  
3(2-2-5) 

การวิจัย แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่
สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้ เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการ
วิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพ่ือให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และ
พัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และ
ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

Research, solve problems to develop learners, and create innovation to 
develop learners’ learning in accordance with individual major, context of learner individual 
differences, and learners with special needs by studying, analyzing problem conditions and 
needs in learner development in classrooms, design research by applying principals, concepts, 
research theories, researchers’ ethics, research instrumentation, apply digital technologies for 
creating innovation in research to solve problems and develop learners, relevant innovation in 
community in order to be able to implement research results in developing learning 
management and learners, and use reflection to apply for self-development to become a good 
teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with changes 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
EDC4101 ครุนิพนธ์ 

Individual Study 
1(0-2-1) 

การจัดท าครุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่
ครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Individual Study by gathering, analyzing and synthesizing capacity of 
teacher duties together with teachers characteristics through the lesson learned from teaching 
experience in educational institution and self-learning, attend the activities to fulfill capacity in 
after action review (AAR) individually as well as share and learn under the context of profession 
learning community (PLC) to develop oneself to keep up with changes 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
EDC1201 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1    

Practicum 1  
1(90) 

สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจ าชั้นในสถานศึกษา  เข้าใจบริบท
ชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี 
(Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ   สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผ่าน
กระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  
สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Conclude self-characteristics and those of teacher that reflect love 
and faith in teaching profession, identify self-ethics and profession ethics, acknowledge duties 
of teacher and homeroom teacher in school, understand community context, coordinate with 
parents to collect the data used to provide learner care, assistance, and development to the 
preferred characteristics, provide well-organized report of learner development in form of case 
study by applying the knowledge of psychology, digital technology, and ability based learner 
development, conclude the guideline and activities for teacher profession development both 
inside and outside educational institutions through the process of observation and analysis of 
teacher performance, conclude the lesson learned from learning experience in educational 
institution, synthesize the body of knowledge and use the learning result in after action review 
(AAR) as well as share and learn under the context of profession learning community (PLC) to 
develop oneself to keep up with changes 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
EDC2202 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2  

Practicum 2 
1(90) 

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและ
เทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการ
บริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับ
สถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการ
เรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน  ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และ
น าเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์
วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

Behave as a good example with morality and conduct according to 
professional ethics, working as a teacher assistant with a mentor by planning content design, 
media and technology, measurement and evaluation according to the learning strand in each 
course, integrated knowledge in educational administration, innovation design, implementation 
of educational quality assurance in accordance with each level of education, manage quality 
learning and create a learning atmosphere for students to enjoy, cooperate with parents to 
develop and help students to have desirable characteristics, analyze and present guidelines for 
self-development to be a professional teacher who is able to adjust to keep up with the 
change of both professional teaching and core major sciences, participate in projects related to 
promoting conservation of culture and local wisdom and bringing results from learning in 
educational institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting on an individual basis, 
and exchange knowledge in the form of professional learning community (PLC) to develop 
oneself to keep up with changes 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
EDC3203 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3    

Practicum 3 
1(90) 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่าง
ชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) 
เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Practice teaching in educational institutions, behave as a good 
example with morality and conduct according to professional ethnics, design a class 
atmosphere that encourages students to learn and be happy, organize learning activities that 
encourage students to create advanced thinking processes by applying digital technology or 
modern educational innovations, collaborate with parents to develop and strive to solve 
students' problems to have the desirable characteristics with the process of the correct 
research methodology, clearly reflecting the changes that have occurred to students 
themselves from participating in activities that promote professional progress, projects related 
to promoting conservation of culture and local wisdom and bringing results from learning in 
educational institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting on an individual basis, 
and exchange knowledge in the form of professional learning community (PLC) to develop 
oneself to keep up with changes 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
EDC4201 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    

Internship 1 
6(360) 

ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดข้ันสูงและน าไปสู่
การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  โครงการที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Work in teacher duties, behave as a good example with morality and 
conduct according to professional ethics, make learners are happy and have advanced thinking 
process and leading them to be innovators by designing modern educational innovations 
integrated in community context with learning activities in and out of the classroom, create a 
network of cooperation with parents and communities to develop, promote professional 
progress and solve students' problems with desirable characteristics with the correct research 
process according to the research methodology, clearly reflecting the changes that have 
occurred to themselves from participation and participate in projects related to promoting 
conservation of culture and local wisdom and bringing results from learning in educational 
institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange 
knowledge in the form of professional learning community (PLC) to develop oneself to keep up 
with changes 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
EDC4202 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

Internship 2 
6(360) 

ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดข้ันสูงและน าไปสู่
การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  โครงการที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Work in teacher duties, behave as a good example with morality and 
conduct according to professional ethics, make learners are happy and have advanced thinking 
process and leading them to be innovators by designing modern educational innovations 
integrated in community context with learning activities in and out of the classroom, create a 
network of cooperation with parents and communities to develop, promote professional 
progress and solve students' problems with desirable characteristics with the correct research 
process according to the research methodology, clearly reflecting the changes that have 
occurred to themselves from participation and participate in projects related to promoting 
conservation of culture and local wisdom and bringing results from learning in educational 
institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange 
knowledge in the form of professional learning community (PLC) to develop oneself to keep up 
with changes 
 
EDC3301 จิตวิทยาการเรียนรู้ 

Psychology of Learning 
3(2-2-5) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนรู้  พัฒนาการของผู้เรียน ทฤษฎีการเรียนรู้ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียนรู้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ การรับรู้ แรงจูงใจในการเรียนรู้  การจัด
สภาพแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 

Introduction to psychology of learning; development of the learners; 
learning theories; individual differences with learning; the influence factors of learning; 
perception; motivation to learn; arrangement of environment for Learning 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
EDC3302 
 

จิตวิทยาการเรียนการสอน 
Psychology of Learning and Instruction 

3(2-2-5) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนการสอน พัฒนาการของผู้เรียน ทฤษฎีการ
เรียนรู้ ความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านเชาวน์ปัญญา และรูปแบบการเรียนรู้ แรงจูงใจในการเรียน กิจกรรมการ
เรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะด้านการคิด การจัดการชั้นเรียน 

Introduction to psychology of learning and Instruction; development of 
the learners; learning theories; individual differences in intelligence and learning styles; 
motivation to learn; Learning activities; learning management to develop thinking skills; 
classroom management 

 
EDC3303 การสอนเพศศึกษา 

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

ความหมาย และขอบข่ายของเพศศึกษา ความส าคัญและความจ าเป็นในการเรียน
เพศศึกษา เพศวิถี และพัฒนาการของมนุษย์ เจตคติและค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับเพศ สัมพันธภาพระหว่างเพศและ
ทักษะส่วนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาวะทางเพศ สังคมและวัฒนธรรมประเพณีที่มีผลต่อเพศวิถี สิทธิและ
เสรีภาพทางเพศ 

Definitions and scopes of sex education. 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 

 
EDC3304  ความคิดสร้างสรรค์ส าหรับครู 

Creativity for Teachers 
3(2-2-5) 

แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคและทักษะส าหรับครูในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
การจัดบรรยากาศและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

Concepts, theories and process in creative thinking; factors affecting 
creative thinking; learning management for promoting creative thinking; techniques and skills for 
teachers in promoting creative thinking; arranging atmosphere and activities for developing 
creative thinking 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
EDC3305  ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ข้ันความรู้เบื้องต้น 

Basic Unit Leader of Boy Scout and Girl Guide 
1(0-2-1) 

ความเป็นมา ความส าคัญและความจ าเป็นในการเข้ารับการอบรมเพ่ือรับวุฒิบัตร
หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่หลักสูตรการอบรม กระบวนการฝึกอบรม การถ่ายโยงความรู้และ
ทักษะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ สู่สถานศึกษา 

Background, importance and the need to attend training for receiving 
the Diploma of the Major Scout Director-General Guides Program. Training process the transfer 
of knowledge and skills to be a director of the Scout-Commonwealth Guide to the school 

 
THC1301 การฟัง การดูและการพูดส าหรับครูภาษาไทย 

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

ความรู้เกี่ยวกับการฟัง การดู การพูด หลักการฟัง การดูและการพูด กลวิธีการฟัง 
การดูและการพูดในรูปแบบต่างๆ เน้นการฝึกปฏิบัติการฟัง การดูและการพูดทั้งสถานการณ์จ าลอง สถานการณ์
จริง จากสื่อต่าง ๆ ออกแบบประเมินผลการฟังและการพูดอย่างมีส่วนร่วม 

Basic knowledge of listening, watching, speaking, principles of listening 
watching and speaking,  Speaking and listening strategies in various types, focus on practical in 
listening and speaking both in simulation and real situation from medias, designing the 
evaluation of participatory listening and speaking 

 
THC1302 แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย 

The Study of Thai Literature 
3(2-2-5) 

ความรู้พ้ืนฐานทางวรรณคดี ความหมาย ลักษณะของวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ 
ศัพท์วรรณคดี ปกิณกะ และหลักการวิเคราะห์วรรณคดี 

Basic knowledge of literature; meaning; characteristics of various types 
of literature, vocabulary in literature, discipline and principles of literary analysis 

 
THC1303 หลักภาษาไทย 

Principles of Thai Language 
3(2-2-5) 

หลักการและแนวคิดการศึกษาหลักภาษาไทย ระบบเสียง ระบบค า ระบบประโยค 
ข้อความและความหมายในภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตามสถานการณ์ต่างๆ  

Principle and concepts of Thai language; phonology; morphology; 
sentence structure; message and meaning in Thai language 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
THC1304 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต 

Reading, Thinking, and Developing Life 
3(2-2-5) 

ความรู้เกี่ยวกับการอ่านและการคิด แนวคิดทฤษฎีการสอนที่ส่งเสริมการอ่านและ
การคิด หลักการอ่าน การคิดอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกปฏิบัติการอ่านการคิด ทั้งการจับใจความ สรุปความ 
วิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่า และวิจารณญาณ ทั้งงานเขียนร้อยแก้วร้องกรอง ในรูปแบบสารคดีและบันเทิงคดี 
จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ 

Basic knowledge of reading and thinking; teaching theory which 
supporting reading and thinking; principle of reading; effective thinking; reading and thinking 
practice, main ideal, summary, analyze, interpret, evaluation, judgments both prose and poetry 
writing in form of documentary and fiction from printing, electronics media and various type of 
online media 

 
THC1305 การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ 

Writing for Academic Communication and Occupation 
3(2-2-5) 

รูปแบบงานเขียนเชิงวิชาการและกิจธุระ การใช้ภาษาในงานเขียนประเภทต่างๆ ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม ฝึกการเขียนเชิงวิชาการและกิจธุระในรูปแบบต่าง ๆ 

The academic writing types and business writing; language usage in 
various types of writings properly; practice academic writing and business writing in various 
types 

 
THC1306 พัฒนาการของภาษาไทย 

The Development of Thai Language 
3(2-2-5) 

พัฒนาการของภาษาไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาไทยในด้านเสียง ค า ประโยค ความหมายและส านวนในภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลง
ของภาษาไทยจากกรณีศึกษา เอกสารและสารสนเทศท่ีหลากหลาย 

Development of Thai language since Sukhothai era to a present day; 
The change of Thai language in the sound, word, sentence, meaning and Thai idiom; analyze 
the change of Thai language from case study, document, and various information technology 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
THC2301 พัฒนาการของวรรณคดีไทย 

The Development of  Thai Literature 
3(2-2-5) 

ภูมิหลังและพัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สุโขทัยถึงก่อนได้รับอิทธิพลตะวันตก 
ในด้านรูปแบบ  แนวคิด เนื้อหา กลวิธีการประพันธ์ เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของวรรณคดี ความสัมพันธ์
ระหว่างวรรณคดีกับบริบททางสังคมและการเมืองแต่ละสมัย และฝึกปฏิบัติวิเคราะห์วรรณคดีไทยเรื่องส าคัญแต่
ละยุคสมัย เพ่ือเป็นแนวทางการเรียนการสอนวรรณคดีไทยในชั้นเรียน 

Background and development of Thai literature since Sukhothai era to 
before Western influenced in term of the form, concepts, content, literary techniques, 
comparison of literature unique characteristics; the relationship between literature and social 
context and political in each era; analysis of importance Thai literatures in each period to be a 
guide teaching Thai literature classes 

 
THC2302 ภาษาศาสตร์ส าหรับครูภาษาไทย 

Linguistics for Thai Language Teacher 
3(2-2-5) 

ความรู้ทั่วไปทางภาษาศาสตร์ ทฤษฎีภาษาศาสตร์ ระบบเสียง ค า วลี ประโยค 
ความหมาย ภาษาระดับข้อความ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทย 

Basic knowledge of linguistic; linguistic theory; phonetic system; 
morphology system; phrases; sentences; meaning; discourse;  application of linguistic 
knowledge for use in Thai language learning 

 
THC2303 วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ 

Literature and Creative Criticism 
3(2-2-5) 

ลักษณะของวรรณกรรมไทยหลังได้รับอิทธิพลตะวันตก บริบทของสังคมที่ส่งผลต่อ
วรรณกรรมแต่ละสมัย ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์กับการประยุกต์ใช้วิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมไทย การน าเสนอบท
วิจารณ์วรรณกรรมได้อย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Thai literature after Western influences; the context 
of society influences the literature; theory of literary criticism with applying of Thai literary 
criticism analysis; present the creative literary reviews 

 
THC2304 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน 

The Best Selected Literatures in  Textbooks 
3(2-2-5) 

วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน ทั้งด้านเนื้อหา รูปแบบ แนวคิด ความงามทาง
วรรณศิลป์และคุณค่าด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

Selected literature in textbooks in term of content, forms, concepts, 
literary aesthetics and values to be used in the secondary education learning management 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
THC3301 การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 

Learning Design of Thai Language 
3(2-2-5) 

หลักการแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
ทั้งในหลักสูตร การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียน สร้างและพัฒนาออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาและเหมาะสมกับผู้เรียน 

Principle, concepts, theory which related to the learning design of Thai 
language in the curriculum; writing lesson plan; classroom management; design of learning in 
accordance with curriculum and learning style 

 
THC3302 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้   

ภาษาไทย 
Design and Production of Educational Media of Thai 
Language Learning Area 

3(2-2-5) 

การเลือก การใช้และบ ารุงรักษาสื่อการเรียนรู้ภาษาไทย การออกแบบ การผลิต 
ทดลองใช้  ประเมินและปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ภาษาไทย การพัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ภาษาไทย การสร้างและพัฒนาหนังสือเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

The selection; usage and maintenance Thai language medias; 
designing; producing; trial; evaluation and improve Thai language medias; development of 
innovation in accordance with objectives and result of Thai language learning; creating and 
developing books in accordance with the curriculum 

 
THC3303 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 

Measurement and Evaluation of Thai Language 
Teaching in 21st Century  

3(2-2-5) 

ทฤษฎี แนวคิด และหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เนื้อหาวิชาภาษาไทย 
วิธีการสร้าง และพัฒนา เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักสถิติ ออกแบบและ
สร้างเครื่องมือวัดในรูปแบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคล้องกับหลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย แนวคิดของการ
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และการประเมินตามสภาพจริง  

Theory, concepts, and principles of measurement and evaluation of 
Thai language content; know how to create and develop effective measurement and 
evaluation tools according to statistics; design and create measuring instruments in modern 
technology according to Thai language department;  the concept of teaching and learning in 
the 21st century and authentic assessment 

 
 
 
 



58 
 

  

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
THC3304 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 

Instructional of Thai Language 
3(2-2-5) 

การประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิดทฤษฎีทางการสอนสู่การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน หลักภาษา วรรณคดีวรรณกรรม 

 Application of principle; approach; teaching theory through practice; 
micro teaching of listening, speaking, reading, and writing; Thai grammar and literature 

 
THC3305 ความคิดสร้างสรรค์กับการสรรสร้างงานเขียน 

Creative Thinking and Creative Writing  
3(2-2-5) 

หลักและศิลปะการเขียน ฝึกการเขียนทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองชนิดต่าง ๆ โดย
ค านึงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

The principles and the art of writing; writing prose and poem practice 
which base on creative thinking 

 
THC3306 การเขียนสารคดี 

Non-fiction Writing 
3(2-2-5) 

หลักการเขียนสารคดี รูปแบบวิธีการสอนการเขียนสารคดี ศิลปะการเขียนบทสารคดี 
การเลือกเรื่อง การสร้างแนวคิด การรวบรวมและคัดเลือกข้อมูล การสร้างโครงเรื่อง การน าเสนอและการฝึก
ปฏิบัติ 

Principles of non-fiction writing. Teaching patterns of non-fiction 
writing. The art of writing non-fiction; the story selection; creating concepts and plots; gathering 
and selecting information; outlining. The writing practice and the presentation 

 
THC3307 ศิลปะการน าเสนอ 

Art of Presentation 
3(2-2-5) 

หลักการและศิลปะในการน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน การใช้ภาษาให้
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ตา่งๆ ทั้งการพูดและการเขียน การใช้สื่อและการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการน าเสนอ 

Principles and the art of oral presentation and writing presentation; the 
use of appropriate language according to the objectives of speaking and writing; the use of 
media for presentation; teacher’s personality development for presentation 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
THC3308 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ 

Thai for Official Purposes 
3(2-2-5) 

ลักษณะและความส าคัญของภาษาเพ่ือกิจธุระ การใช้ภาษาเพ่ือติดต่อกิจธุระต่างๆ 
ทั้งส่วนราชการและองค์กรเอกชนผ่านเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมารยาทในการใช้ภาษาตามแต่ละ
บริบท   

Characteristics and importance of Thai for official purposes. The use of 
language to communicate in daily life; manners in language use; bureaucratic communication. 
The use of formal communication in legal forms and documents, and postal communication 

 
THC3309  ภาษาเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 

Language for Advertising and Public Relations 
3(2-2-5) 

ความหมาย  ความส าคัญ  บทบาทและหน้าที่   แนวคิดของการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์  ลักษณะภาษาโฆษณาและประชาสัมพันธ์  การวิเคราะห์วิจารณ์ภาษาโฆษณาและประชาสัมพันธ์
จากสื่อประเภทต่าง ๆ 

Definition, Importance, roles and concepts of advertising and public 
relations. Characteristics of language in advertising and public relations. Analyzing and criticizing 
language in different types of media 
 
THC3310 ภาษาไทยเพื่อการแสดง 

Thai for Performances 
3(2-2-5) 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทยและการแสดง  การพัฒนาศักยภาพ สมรรถภาพใน
การแสดงออกด้วยวิธีการต่าง ๆ  ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาไทยประกอบการแสดงแต่ละรูปแบบ 

Introduction to Thai for Performances. The development of self-
potentials and capability through performances;  the practice of Thai language skills used in 
such performances 

 
THC3311 ศิลปะการอ่านออกเสียง 

The Art of Read Aloud 
3(2-2-5) 

ลักษณะของค าประพันธ์รูปแบบต่างๆ ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองในอดีตถึงปัจจุบัน 
หลักการอ่านออกเสียงตามจุดมุ่งหมายต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองอย่างมีศิลปะ 
รูปแบบการสอนอ่านออกเสียงแต่ละประเภท ออกแบบกิจกรรมการอ่านออกเสียง และการประเมินผลการอ่าน
ออกเสียง 

Characteristics of various types of poetry both prose and poetry from 
the past to a present day; the principle of reading aloud for various purposes; practice reading 
aloud on prose and poetry in every type; design read aloud activity and evaluation 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
THC3312 การประพันธ์ร้อยกรองไทย 

Thai Verse Composition    
3(2-2-5) 

ความเป็นมาและวิวัฒนาการของค าประพันธ์ประเภทกาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ และ
ร่ายโดยสังเขป หลักเกณฑ์และศิลปะการประพันธ์  การฝึกหัดแต่งค าประพันธ์แต่ละประเภท และการวิจารณ์งาน
ประพันธ์   

Brief background and evolution of each type of verses or poems, rules 
and arts of poem composition, practice composing each type of verses or poems, poetry 
criticism of verses or poems 

 
THC3313 บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

King Rama II’s Literary Works 
3(2-2-5) 

พระราชประวัติและพระราชนิพนธ์ของพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทั้งในด้านรูปแบบ 
เนื้อหาและกลวิธีการประพันธ์เลือกศึกษาวิเคราะห์พระราชนิพนธ์บางเรื่องโดยเน้นเรื่องที่คัดสรรในแบบเรียนและ
หนังสืออ่านนอกเวลาวิชาภาษาไทย 

King Rama II’s biography. His literary works; its contents and ideas, 
literary style of composing. The study and analysis of his selective masterpieces in Thai 
textbooks 

 
THC3314 บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

King Rama VI’s Literary Works 
3(2-2-5) 

พระราชประวัติและพระราชนิพนธ์ของพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งในด้านรูปแบบ 
เนื้อหาและกลวิธีการประพันธ์เลือกศึกษาวิเคราะห์พระราชนิพนธ์บางเรื่องโดยเน้นเรื่องที่คัดสรรในแบบเรียนและ
หนังสืออ่านนอกเวลาวิชาภาษาไทย 

King Rama VI’s biography. His literary works; its contents and ideas, 
literary style of composing. The study and analysis of his selective masterpieces in Thai 
textbooks 

 
THC3315 นวนิยายและเรื่องสั้น  

Novels and Short Stories 
3(2-2-5) 

  ความหมายและความเป็นมาของนวนิยายและเรื่องสั้นไทย การศึกษาวิเคราะห์นว
นิยายและเรื่องสั้นแนวต่าง ๆ ของไทยในด้านรูปแบบ เนื้อหา แนวคิดและกลวิธี ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างนว
นิยายและเรื่องสั้นกับสังคม โดยเน้นเรื่องท่ีคัดสรรในแบบเรียนและหนังสืออ่านนอกเวลาวิชาภาษาไทย 

Principles and the practice of writing Thai novels and short stories; the 
evolution of forms, contents and concepts appearing in novels and short stories 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
THC3316 วรรณกรรมท้องถิ่น  

Thai Local Literature   
3(2-2-5) 

วรรณกรรมท้องถิ่นมุขปาฐะและวรรณกรรมลายลักษณ์ของท้องถิ่นต่าง ๆ ทั้งในด้าน
ประวัติความเป็นมา รูปแบบการประพันธ์ เนื้อหา แนวคิด คุณค่า และความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิต คุณธรรม 
จริยธรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีสะท้อนผ่านวรรณกรรม 

Folk Thai literature and written literature in local areas; its historical 
backgrounds. The patterns of composing folk literature; contents, concepts, and values. The 
relationship between the way of life, morality, ethics, beliefs, local wisdom local culture and 
folk Thai literature 
 
THC3317 คติชนวิทยา  

Folklore 
3(2-2-5) 

ความหมาย ความเป็นมา ประเภท คุณค่า และบทบาทหน้าที่ของคติชน ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างคติชนวิทยากับศาสตร์แขนงอ่ืน ๆ ระเบียบวิธีการศึกษาคติชนวิทยา การจ าแนกและ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีและ ใช้ทฤษฎีทางคติชนวิทยาในการอภิปรายข้อมูล เน้นการฝึกปฏิบัติภาคสนาม
และการท าวิจัย น าข้อมูลคติชนวิทยาในท้องถิ่นมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 

Meaning, background, types, values, and role of folkloristic;  study the 
relationship between folklore and other sciences; methodology of folklore; classified and data 
analysis by technology and use theory of folklore to discuss; emphasize on field practice and 
research; use folklore data in local integrated with Thai language teaching 

 
THC3318 ภาษาไทยถิ่น  

Thai Dialects  
3(2-2-5) 

ความหมายของภาษาถิ่น วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาถิ่น ในด้านเสียง ค า 
ประโยค และความหมายโดยใช้วิธีการทางภาษาศาสตร์ การจ าแนกภาษาไทยถิ่นในประเทศไทย เปรียบเทียบ
ภาษาไทยถิ่นกับภาษาไทยมาตรฐาน การฝึกรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภาษาไทยถิ่น 

Meanings of dialects; dialect variety analysis in sounds, words, 
sentences, and meaning linguistically; Thailand dialect classification, comparison between 
dialects and standard Thai language, practices of collecting, and analyzing Thailand dialect data 

 
THC3319 ภาษากับวัฒนธรรมไทย  

Thai Language and Culture 
3(2-2-5) 

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทย พลังและภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรม
เกี่ยวกับภาษาและวรรณคดี ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยกับวัฒนธรรมไทยด้านต่าง ๆ อิทธิพลของวัฒนธรรมที่
มีต่อภาษาไทย 

Fundamental concepts about Thai language and culture. The linguistic 
power and Thai local wisdom. Culture concerning Thai language and literature. Relationship 
between the Thai language and Thai culture. The influence of Thai culture on Thai language 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
THC3320 ค าและส านวนในภาษาไทย  

Words and Idiomatic Expression in Thai Language 
3(2-2-5) 

ที่มาและลักษณะของค าและส านวนภาษาแบบต่างๆ ที่ใช้ในภาษาไทย หลักการใช้ค า
และส านวนไทยให้เหมาะสมกับบริบทของการสื่อสาร 

Background and characteristics of words and various idiomatic 
expressions used in Thai language. Principles of use wording and idiomatic expressions in 
properly communicative use of language 
 
THC3321 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  

Foreign Languages in Thai Language 
3(2-2-5) 

ภูมิหลั งของการรับภาษาต่างประเทศมาใช้ ในภาษาไทย หลักกา รสั งเกต
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย หลักการยืมค า การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงค ายืมในด้านเสียง ค า และ
ความหมาย การน าค ายืมมาใช้ในบริบทต่างๆของสังคมไทย อิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่มีต่อภาษาไทย ฝึก
ปฏิบัติ การรวบรวม จ าแนก วิเคราะห์ค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย จากสื่อสารสนเทศที่หลากหลาย เพ่ือน า
ความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

Background of acquiring foreign languages used in Thai language; 
observation principles of foreign language usage in Thai language; principle of borrowing words; 
analysis of borrowing words changes in sound., word and meaning; borrowing words in various 
contexts of Thai society; the influence of foreign languages on Thai language;  Gathering, 
classifieds, analysis of the foreign language in Thai language; analysis of foreign language words 
in Thai language from various information technology media to apply in teaching management 
 
THC3322 การสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ  

Teaching Thai Language for Foreigners 
3(2-2-5) 

ทฤษ ฎี และหลั กการ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การเรี ยนการสอนภาษาในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ  การวิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การออกแบบการเรียนรู้ภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศโดยการวิเคราะห์แบบเรียน การจัดเตรียมเนื้อหา การสร้างสื่อการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรม และการประเมินผลการสอน 

Theories and fundamental principles of teaching Thai as a foreign 
language. The communicative skills’s development for foreign learners. Learners analysis. The 
design of learning; preparing contents and teaching materials, organizing learning activities and 
evaluation in Thai as a foreign language’s class 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
THC3323 การพัฒนาหนังสือเรียนภาษาไทย  

Thai Language Textbooks Development 
3(2-2-5) 

ประวัติความเป็นมาของแบบเรียนภาษาไทย การสร้างและพัฒนาหนังสือเรียนให้
สอดคล้องกับหลักสูตร และการวิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทยที่ใช้ในสถานศึกษา 

Historical background of the Thai textbooks; the development of 
textbooks consistent with school curriculum; the analysis of Thai textbooks used in schools 
 
THC3324 วิจัยในชั้นเรียน  

Classroom Action Research  
3(2-2-5) 

หลักการแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวิจัยในชั้นเรียน ฝึกการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน โดย
ระบุปัญหา เก็บข้อมูล ออกแบบงานวิจัย สร้างเครื่องมือ วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูลผลการวิจัยในรูปแบบ
ต่างๆ 

Principle approach and theory of classroom action research; conduct 
classroom research by identifying problems, data collection, designing, create tools, analysis 
data, and presentation of research results in various forms 
 
THC3325 โครงงานและสัมมนา  

Project and Seminar  
3(2-2-5) 

หลักการท าโครงงานและสัมมนาภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการก าหนดประเด็นปัญหา 
สืบค้นข้อมูล สรุปองค์ความรู้ และน าเสนอในรูปแบบโครงงานและสัมมนาเชิงวิชาการ 

Principle of Thai language projects and seminar; practice in define 
issues; research; summary; presentation in a form of project and academic seminar 
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กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัดส าเนา. (แหล่งทุน:ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 2559) 

ทัศนีย์  เศรษฐพงษ์. (2559). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการ
ทฤษฎีโครงสร้างความรู้กับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือส่งเสริมการรู้
การอ่านตาม PISA ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น . วารสาร 
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 1(1), หน้า 30-37. 

ทัศนีย์  เศรษฐพงษ์. (2560). รายงานการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนว
การสอน อ่าน โดยใช้กลวิธี  เพ่ื อส่ งเสริมความสามารถในการอ่าน 
เชิงวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: เอกสาร 
อัดส าเนา. (แหล่งทุน:ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560) 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขที่บัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

วุฒกิารศึกษา/สถาบัน/ปี 
ที่จบการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

1. นางทัศนีย์   
    เศรษฐพงษ์  
       (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ทัศนีย์  เศรษฐพงษ์. (2561). รายงานการวิจัยและพัฒนาความสามารถในการรู้เรื่อง
การอ่านตามแนวทางการสอบแบบ  PISA โดยใช้แนวคิดการอ่านจาก
ต้นแบบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น . กรุงเทพมหานคร : 
เอกสารอัดส าเนา. (แหล่งทุน: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
2561) 

Satthaphong, T. (2 0 1 6 ) .  Effects of The Matching between Learning and 
Teaching Styles On Learning With Happiness of College Students. 
Proceeding of The ICSSH in Berlin, pp.20-24. 

Satthaphong, T. (2017). Development of Analytical Reading Based on The 
Transactional Strategies Instruction. Proceeding of the International 
conference Academic Multidisciplinary Research Conference in 
London, pp.33-38.   

Satthaphong, T. (2018). Research and Development of Reading Literacy 
Follow The Pisa Test Using by Reading Apprenticeship Approach. 
Proceeding of The 2018 International Academic Research 
Conference in Vienna, (October, 2018), pp.451-456.  

การแต่งต ารา 
ทัศนีย์  เศรษฐพงษ์. (2559). การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  
ทัศนีย์  เศรษฐพงษ์. (2559). การพัฒนาหนังสือเรียนภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร: 

เอกสารอัดส าเนา.  
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขที่บัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

วุฒกิารศึกษา/สถาบัน/ปี 
ที่จบการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

2. นางสาวสิริอร 
   จุลทรัพย์
1101400632XXX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ ค.ม. 
(การสอนภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2555 
 
ศศ.บ.  
(ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร) 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
พ.ศ. 2552 
 

การวิจัย 
สิริอร จุลทรัพย์. (2558) . ข้อบกพร่องในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาครู สาขา

ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา . กรุงเทพมหานคร: เอกสาร 
อัดส าเนา. (แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2558) 

Jullasap, S. (2017). Problems on Management of Learning Activities for 
Reading, Critical Thinking, and Writing of Thai Language Teacher 
in Private Islamic Education Schools in Thailand’s Three 
Southern Provinces. The 12th Inter-University Cooperation 
Program “ASIAN Community Knowledge Networks for the 
Economy, Society, Culture, and Environmental Stability” 
Conference in Philippines, (June, 2017), pp. 76-81. 

การแต่งต ารา 
สิริอร  จุลทรัพย์. (2560). ถอดบทเรียน: การสอนภาษาไทย (เขียนร่วม) การอ่าน 

คืออาหารสมอง. (สิริอร  จุลทรัพย์, บรรณาธิการ). กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

สิริอร  จุลทรัพย์. (2560). GEL 2201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ. กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขที่บัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

วุฒกิารศึกษา/สถาบัน/ปี 
ที่จบการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

3. นายชิษณุพงศ์     
    อินทรเกษม 
1629900131XXX 

   อาจารย์ อ.ม.  
(ภาษาไทย) 
จุฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลั ย 
พ.ศ.2558 
 
ศษ.บ.  
(ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
พ.ศ.2554 

การวิจัย 
ชิษณุพงศ์  อินทรเกษม. (2562). กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในเรื่องข าขันล้านนาที่มี

การล้อเลียนพฤติกรรมของคน, ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 40 ปี 
 ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, (กุมภาพันธ์, 2562), หน้า 143-152. 

Intharakasem, C and Boonhok, S. (2019). The effects of using raft 
strategy on thai creative writing ability of undergraduate 
students. Proceeding of The 2018 International Academic 
Research  Conference in Vienna, Austria. 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขที่บัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี 
ที่จบการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

4. นายศรัณย์ภัทร์  
บุญฮก 
1101401887XXX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  อาจารย์ อ.ม. (ภาษาไทย) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2559 
 
อ.บ. (ภาษาไทย)  
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2556 

การวิจัย 
สุกัญญา สุจฉายาและศรัณย์ภัทร์ บุญฮก. (2561). โครงการวิจัยเพื่อจัดท าต้นฉบับ

หนังสือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะนักคติชนรุ่น
บุกเบิกของสยาม. กรุงเทพฯ: คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ศรัณย์ภัทร์ บุญฮก. (2561). ฟังความสองข้าง: ความส าคัญและนัยยะของผู้เล่าเรื่อง
แบบบุรุษที่หนึ่งในนวนิยายเรื่อง มายาเงา. วารสารมนุษยศาสตร์, 25 (1), 
(มกราคม-มิถุนายน 2561), หน้า 22-54.  

ศรัณย์ภัทร์ บุญฮก. (2562). เมื่อบ้านทับซ้อนกับบ้านเมือง: ลักษณะและ
ความส าคัญของพ้ืนที่บ้านในบทละครเรื่อง หัวใจนักรบ, ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติ 40 ปี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

Intharakasem, C and Boonhok, S. (2019). The effects of using raft 
strategy on thai creative writing ability of undergraduate 
students. Proceeding of The 2018 International Academic 
Research  Conference in Vienna, Austria. 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขที่บัตรประชาชน 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี 

ที่จบการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

5 . น า งส าวสุ ม น า  
เขียนนิล 
103700160XXX 
 
 
 
 
 
 
 

อารย์ ศศ.ม. ภาษาไทย  
(การสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตา่งประเทศ)  
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2560 
 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ.2555 

การวิจัย 
สุมนา เขียนนิล. (2559). การศึกษาแนวทางการสอนค าเสริมในภาษาไทยส าหรับ

ผู้เรียนชาวต่างชาติ โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป. บทความวิจัยในการประชุม
วิชาการ 12th International Conference on Humanities & Social 
Science 2016. 

สุมนา  เขียนนิล. (2562). ข้อเสนอบางประการในการเรียนค าเสริมในภาษาไทยของ
นักศึกษาจีน, การประชุมวิชาการระดับชาติ 40 ปี ศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช "คุณภาพ ความเท่าเทียม และความหลาย
หลายทางศิลปศาสตร์". มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, (กุมภาพันธ์, 2562), หน้า 283-289. 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 
 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

1.นางสาวสจีวรรณ ทรรพวสุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองศาสตราจารย์ 
ดร. 

-กศ.ด. (การอุดมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
พ.ศ.2540 
-กศ.ม. (การอุดมศึกษา)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
พ.ศ.2532 
-กศ.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
พ.ศ.2524 

การวิจัย 
สจีวรรณ ทรรพวสุ. (2559). กลยุทธ์การพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู

เพ่ือส่งเสริมความเป็นครูวิชาชีพของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร : คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: งบประมาณ
รายได้ประจ าปี 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

สจีวรรณ ทรรพวสุ. (2560). แนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์การลักษณะ
สร้างสรรค์ในการจัดการศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา เขตกรุงเทพมหานคร . กรุงเทพมหานคร : คณะ 
ครุศาสตร์  มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั นทา.  (แหล่ งทุ น : 
งบประมาณรายได้ประจ าปี  2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา) 

สจีวรรณ ทรรพวสุ. (2561). การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองของ
นักศึกษาในการจัดการศึกษาครุศาสตร์ยุค 4.0 ของมหาวิทยาลัย 
ราชภั ฏ สวนสุ นั นท า . ก รุ ง เทพมห านคร : คณ ะครุศ าสต ร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: งบประมาณรายได้
ประจ าปี 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

การแต่งต ารา 
สจีวรรณ ทรรพวสุ และคณะ. (2561) คู่มือการประกันคุณภาพภายใน

ของกรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา. 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

2.นางนันทิยา น้อยจันทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองศาสตราจารย์ 
ดร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2550 
-ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2532 
-ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2532 
-ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2528 

การวิจัย 
นันทิยา น้อยจันทร์ และคณะ (2556). มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

กับการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ (นอกระบบราชการ).
กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 
(แหล่งทุน: สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจ าปี 2556) 

นันทิยา น้อยจันทร์ และคณะ (2557). การพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนไทย ทรงด าวัดไผ่สิงห์  
อ าเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค์. กรุงเทพมหานคร : คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. (แหล่งทุน: ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจ าปี 2557) 

นันทิยา น้อยจันทร์ และคณะ (2558). การศึกษาความหลากหลายพันธุ์
ข้าวพ้ืนเมือง  เพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาเชิงคุณค่าทางสังคมและ
เศรษฐกิจชุมชนสู่ ความยั่ งยืนของชุมชน  จั งหวัด อุทั ยธานี . 
กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 
(แหล่งทุน: ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจ าปี 2558) 

 
นันทิยา น้อยจันทร์ และคณะ (2559). บทเรียนท้องถิ่น ภูมิปัญญา 

วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนจากฐานข้อมูลความหลากหลาย ทาง
ชี ว ภ าพ ไก่ พั น ธุ์ พ้ื น เมื อ ง   ใน เข ต ลุ่ ม แ ม่ น้ า เจ้ า พ ร ะ ย า . 
กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 
(แหล่งทุน: ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจ าปี 2559) 

นันทิยา น้อยจันทร์ และ กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์. (2560). รายงานวิจัยแนว
ทางการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือและสมัชชาการศึกษาระดับ
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

นางนันทิยา น้อยจันทร์ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภูมิภาค. กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์. (แหล่งทุน: ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา)  

นันทิยา น้อยจันทร์ และกรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์. (2561). รายงานวิจัย
การศึกษาสภาพและปัญหาการท าวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: งบประมาณรายได้ประจ าปี 2561 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ นันทิยา น้อยจันทร์ และสิริมณี บรรจง. (2561). 
รายงานวิจัยการประเมินโครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.). กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา. (แหล่งทุน: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ.) 

3.นายบรรพต พรประเสริฐ 
 
 

รองศาสตราจารย์ -ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2530 
-ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2526 

การวิจัย 
บรรพต พรประเสริฐ . (2561). รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ มี ผลต่อ 

การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย . กรุงเทพมหานคร : 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: 
งบประมาณรายได้ประจ าปี  2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา) 

4.นางสุชีรา มะหิเมือง 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. 

-ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 
-ศศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 

การวิจัย 
สุชีรา มะหิเมือง. (2561). การสะท้อนคิดของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัย

ราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

นางสุชีรา มะหิเมือง (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2536 
-ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
วิทยาลัยครูเทพสตรี พ.ศ.2528 

สวนสุนันทา. (แหล่งทุน : งบประมาณรายได้ประจ าปี  2561  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

สุชีรา มะหิเมือง. (2560). การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือ
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียน ใน
โรงเรียนสั งกัดส านั กงาน เขต พ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
(แหล่งทุน: ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจ าปี 
2560) 

 
สุชีรา มะหิเมือง. (2559). โครงการวิจัยแนวโน้มภาพอนาคตการศึกษา

และการเรี ยน รู้ ขอ งไทย ใน  พ .ศ .2573. ก รุ ง เทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา ประจ าปี 2559) 

สุ ชี ร า  มะหิ เมื อ ง . (2559). การสอนที่ เน้ น การวิ จั ยกับ ศั กยภ าพ 
ในการพัฒนาความสามารถทางการสะท้อนคิดของนักศึกษาครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: งบประมาณรายได้ประจ าปี 2559 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

สุชีรา มะหิเมือง. (2558). การพัฒนาโมเดลการวัดความสามารถทาง 
การสะท้อนคิดของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุ นั น ท า . (แห ล่ งทุ น : งบ ป ระมาณ ราย ได้ ป ระจ าปี  2 5 58  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

นางสุชีรา มะหิเมือง (ต่อ) สุชีรา มะหิ เมือง. (2557-2558). โครงการถอดบทเรียน โรงเรียนใน
โครงการพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนฯ สยามบรมราช
กุมารี. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่ง
ทุน: ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา) 

สุชีรา มะหิเมือง. (2557). การพัฒนาเครื่องมือวัดความฉลาดทางสุขภาวะ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน . กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา. (แหล่งทุน: งบประมาณรายได้ประจ าปี 2557 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

5.นางอินทิรา รอบรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. 

-ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ พ.ศ.2553 
-ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2538 
-ค.บ.(บรรณารักษศาสตร์)  
วิทยาลัยครูจันทรเกษม พ.ศ.2535 

การวิจัย 
อินทิรา รอบรู้. (2561). รายงานการวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของผู้ เรียนที่ เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมเพ่ือ 
การจัดการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาครู . กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

อินทิรา รอบรู้. (2560). รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนแบบผสมเพ่ือการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาครู . 
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

อินทิรา รอบรู้. (2559). รายงานการวิจัยเรื่อง ศึกษาความต้องการจ าเป็น
ในเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครือข่าย ICT ของชาวชุมชน
เพ่ือการพัฒนาตนเอง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา. 

อินทิรา รอบรู้. (2558). รายงานการวิจัยเรื่อง พัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย
เพ่ือการเรียนแบบสาธิตการใช้โปรแกรมประยุกต์เรื่องการผลิตสื่อ
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

นางอินทิรา รอบรู้ (ต่อ) เสียง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
อินทิรา รอบรู้. (2557). รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษากระบวนการ

เรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  

การแต่งต ารา 
อินทิรา รอบรู้. (2558). การบริหารโครงการ (Project Management ). 

กรุงเทพมหานคร : ศูนย์สื่อสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา.  

อินทิรา รอบรู้. (2557). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการสัมมนาทาง
เทคโนโลยีการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์สื่อสิ่งพิมพ์แก้ว 
เจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  

6.นายสุทธิพงศ์ บุญผดุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. 

-ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2549 
-กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
พ.ศ.2541 
-ค.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (คณิตศาสตร์)  
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา พ.ศ.2532 

การวิจัย 
สุทธิพงศ์ บุญผดุง. (2558). การพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลอย่างมี

วิจารณญาณของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย
ใช้รูปแบบการจูงใจ ARCS. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร, 17(3), หน้า 10-20. 

สุทธิพงศ์ บุญผดุง. (2558). การพัฒนาสมรรถนะการวัดและประเมินผล
การ เรี ย น รู้ ใน ก ารจั ด ก ารศึ ก ษ า ขั้ น พ้ื น ฐ าน ข องค รู สั งกั ด
กรุงเทพมหานครโดยใช้แนวคิดการจูงใจและการร่วมมือร่วมพลัง. 
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 17(4), หน้า 14-25. 

Ratniyom J., Boonphadung, S., & Unnananth, T. (2 016 ). The 
Effect of Online Homework on First Year Pre-service 
Science Teachers' Learning Achievements of Introductory 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

นายสุทธิพงศ์ บุญผดุง (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 

Oganic Chemistry. International Journal of Environment 
and Science Education, 11(15), page 8088-8099. 

สุทธิพงศ์  บุญผดุง. (2560). รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
ความสามารถด้านการคิด เชิงวิ เคราะห์  ส าหรับนักศึกษาค รู
มหาวิทยาลัยราชภัฏตามแนวคิดปริสีมาท่ีสาม. วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 19(2), หน้า 54-70. 

สุทธิพงศ์ บุญผดุง. (2561). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 12(1), หน้า 218-236. 

สุทธิพงศ์ บุญผดุง. (2561). รายงานการวิจัยการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีใน
การจัดการเรียนรู้และประเมินผลการจัดการศึกษาแบบสะเต็มของ
ครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา. 

สุทธิพงศ์ บุญผดุง. (2562). การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ด้านเพื่อส่งเสริมความรู้และความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรของ
นักศึกษาครู. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา. 

7.นายชัยวัฒน์ วารี 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. 

-กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)  
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2552 
-กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2544 
-กศ.บ. (ภาษาไทย)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2541 

การวิจัย 
ชัยวัฒน์ วารี. (2557). ชุดโครงการ การพัฒนาระดับพหุปัญญา ของ

นักเรียนประถมศึกษา โดยการพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียน 
โครงการย่อย การเพ่ิมขีดความสามารถของครูระดับประถมศึกษา 
ด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน.กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

นายชัยวัฒน์ วารี  (ต่อ) 
 

-น.บ. (นิติศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2560 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี 2557)  
ชัยวัฒน์ วารี. (2558). การพัฒนาทักษะการท าวิจัยในชั้นเรียนของ

นักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยเน้นการ
วิเคราะห์และสรุปผล ด้วยการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน.
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี 2558 ) 

ชัยวัฒน์ วารี. (2559). การสร้างแอพพลิเคชั่นบนแท็บเล็ตเพ่ือส่งเสริม
ทักษะการท าวิจัยในชั้นเรียนส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ปี 2559) 

การแต่งต ารา 
ชัยวัฒน์ วารี. (2557). จิตวิทยาส าหรับครู. กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัด

ส าเนา. 
ชัยวัฒน์ วารี. (2556). กระบวนการจัดการเรียนรู้. กรุงเทพมหานคร: 

เอกสารอัดส าเนา. 
 

8.นางเตือนใจ ดลประสิทธิ์ 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. 

-ค.ด. (บริหารการศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2553 
-ค.ม. (บริหารการศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2541 
-ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2533 

การวิจัย 
เตือนใจ  ดลประสิทธิ์. (2558). การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงาน

ตามสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ . กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา. (แหล่งทุน: งบประมาณรายได้ ประจ าปี  2558 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

นางเตือนใจ ดลประสิทธิ์ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-กศ.บ. (ชีววิทยา)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2526 

 เตือนใจ  ดลประสิทธิ์. (2559). ความสามารถในการสอนวิทยาศาสตร์
โดยใช้เทคนิคการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน : กรณีศึกษานักศึกษา 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนั นทา. 
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: 
งบประมาณรายได้  ประจ าปี  2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา) 

เตือนใจ  ดลประสิทธิ์ . (2560). คุณลักษณะความเป็นมืออาชีพของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่  21. 
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: 
งบประมาณรายได้  ประจ าปี  2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา) 

เตือนใจ  ดลประสิทธิ์ . (2561). คุณลักษณะความเป็นมืออาชีพของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21. วารสาร
วิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 14(3), หน้า 45-62. 

เตือนใจ  ดลประสิทธิ์ . (2561). การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน
วิชาการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: งบประมาณรายได้ ประจ าปี 2561 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)  

เตอืนใจ  ดลประสิทธิ์. (2562). การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูยุคดิจิทัล. 
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: 
งบประมาณรายได้ประจ าปี  2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

สวนสุนันทา 
การแต่งต ารา 
เตื อน ใจ   ดลประสิทธิ์ . (2561). การวิจั ย เพ่ื อ พัฒ นาการเรียนรู้ . 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
9.นางอัญชนา  สุขสมจิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ ดร. -ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 
-ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2546 
-นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2539 
-นศ.บ. (ภาพยนตร์)  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช พ.ศ.2552 
-ค.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2532 

การวิจัย 
อัญชนา สุขสมจิตร. (2557). กระบวนการสื่อสารเพ่ือการสร้างการมีส่วน

ร่วมในการด าเนินงานของวิทยุชุมชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร.
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (แหล่งทุน: 
งบประมาณรายได้ประจ าปี 2557 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา) 

 
อัญชนา สุขสมจิตร. (2558). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสาน ด้วยหลักการเรียนรู้โดยการรับใช้สังคมร่วมกับการมีส่วน
ร่วมกับชุมชน เพ่ือพัฒนาจิตส านึกสาธารณะ ส าหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
(แหล่งทุน: งบประมาณรายได้ประจ าปี 2558 ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา) 

อัญชนา สุขสมจิตร. (2560). ปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (แหล่งทุน: 
งบประมาณรายได้ประจ าปี 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา) 

อัญชนา สุขสมจิตร และสุปราณี วัฒนสิน. (2560). การหาประสิทธิภาพ
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

นางอัญชนา  สุขสมจิตร (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของชุดการสอนการรู้เท่าทันสื่อ ในโครงการ "การส่งเสริมการน า
เรื่องการรู้ เท่าทันสื่อวิทยุ -โทรทัศน์ไปใช้ในระดับอุดมศึกษา" . 
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (แหล่งทุน: 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) 

อัญชนา สุขสมจิตร. (2561). การศึกษาความคิดเห็นของครูพ่ีเลี้ยงที่มีต่อ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพ
ค รู  ค ณ ะค รุ ศ าส ต ร์  ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ ส วน สุ นั น ท า . 
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (แหล่งทุน: 
งบประมาณรายได้ประจ าปี  2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา) 

อัญชนา สุขสมจิตร. (2562). สภาพการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: งบประมาณรายได้
ประจ าปี 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

การแต่งต ารา 
อัญชนา สุขสมจิตร. (2559). การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัดส าเนา. 
อัญชนา สุขสมจิตร. (2561). นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา. กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัดส าเนา. 
10.นางวิภาวรรณ เอกวรรณัง 
 
 

อาจารย์ ดร. -ศษ.ด. (การวิจัยและประเมิน) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2560 
-ศษ.ม. (การวิจัยและสถิติการศึกษา) 

การวิจัย 
วิภาวรรณ เอกวรรณัง. (2559). การศึกษาความต้องการจ าเป็นในการ

พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

นางวิภาวรรณ เอกวรรณัง 
(ต่อ) 
 
 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2537 
-ศษ.บ. (การวิจัยและประเมินผลทางการ
ศึกษา)  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2534 

สวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
(แหล่งทุน: งบประมาณรายได้ประจ าปี 2559 ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา) 

 วิภาวรรณ เอกวรรณั ง. (2553). การพัฒนารูปแบบการท าวิ จั ย 
เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เก่ียวข้อง
ในการสนับสนุนการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาครู รุ่นที่ 16 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน 
สุนันทา .(แหล่งทุน: งบประมาณรายได้ประจ าปี  2553 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

11.นางกัญญ์รัชการย์ เลิศอมร
ศักดิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ ดร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ปร.ด. (บริหารการศึกษาและภาวะผู้น า)  
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น พ.ศ.2554 
-นศ.ม. (นิเทศธุรกิจ)  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต พ.ศ.2548 
-นท.บ. (วิทยุ-โทรทัศน์)  
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น พ.ศ.2544 
-ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.2548 

การวิจัย 
กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ . (2561). การศึกษารูปแบบการจัดการขยะใน

ชุมชนตามหลักการ 7Rs กรณีศึกษา ชุมชนประชาระบือธรรม 1-4 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา.  (แหล่งทุน: งบประมาณรายได้ประจ าปี 2561 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ และ สุดาภรณ์ อรุณดี. (2560). การศึกษาการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการ
น้ าเสียของ อบท.ในพ้ืนที่  จ.สมุทรสงคราม . กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: งบประมาณรายได้
ประจ าปี 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

Ganratchakan Ninlawan, Thanachat Aekkahat. (2018). 
Solutions of simultaneous to access audiovisual media 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

นางกัญญ์ รัชการย์  เลิศอมร
ศักดิ์ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 users at Suan Sunandha Rajabhat University. Proceeding 
of International Academic Multidisciplinary Research 
Conference in Zurich, Switzerland 

Ganratchakan Ninlawan (2 0 1 7) .  " Examination of Service 
Quality Performance in the Social Insurance Service 
Business-A Case Study of Suan Sunandha Rajabhat 
University, Bangkok, Thailand". Proceeding of  163 rd 
International Conference on Science Techonology and 
Management (ICSTM)  

Ganratchakan Ninlawan (2016). The Management Strategies 
for Excellence of the schools under the Bureau of 
special Education office of the Basic Education 
Commission. Proceeding of  ISMC . 

Ganratchakan Ninlawan (2015).Effect of Academic Culture in 
Administration of Private School to be ready to Asian 
Economic Community (AEC). Proceeding of  WCES 2015 
February 5-7, 2015, Athens, Greece. 

การแต่งต ารา 
กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ .(2559). วิจัยทางการศึกษา.กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ .(2558). เอกสารประกอบการสอนวิชานวัตกรรม

และเทคโนโลยีทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา   
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

12.นางทับทิมทอง กอบัวแก้ว 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. 

-ศษ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2555 
-ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ พ.ศ.2545 
-ค.บ. (คอมพิวเตอร์)  
วิทยาลัยครูล าปาง พ.ศ.2531 
-ป.กศ.สูง (คณิตศาสตร์) วิทยาลัยครูล าปาง 
พ.ศ.2529 

การวิจัย 
ทับทิมทอง กอบัวแก้ว . (2558). การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง ระบบ

จัดการฐานข้อมูลส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วารสารครุ
ศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา , 9(1),  
67-73.  

13.นางสมหมาย ปวะบุตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -กศ.ม. (การประถมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2546 
-กศ.บ. (การประถมศึกษา)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2540 
 

การวิจัย 
สมหมาย ปวะบุตร. (2558). การสร้างรูปแบบการพัฒนาความเป็นครูไทย

ของนั กศึ กษ าฝึ กป ระสบ การณ์ วิ ช าชี พครูคณ ะครุ ศ าสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: งบประมาณแผนดิน 2558 ของ
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

สมหมาย ปวะบุตร. (2560). การสร้างรูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างความเป็นครูไทยพันธุ์ใหม่ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์. กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: งบประมาณแผนดิน 
2560 ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

สมหมาย ปวะบุตร. (2561). การสร้างรูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูไทยในศตวรรษที่  21 ของ
นักศึกษาชั้นปีที่  1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

นางสมหมาย ปวะบุตร (ต่อ) รัตนโกสินทร์. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
(แหล่งทุน: งบประมาณรายได้ประจ าปี 2561 ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา) 

สมหมาย ปวะบุตร. (2562). การสร้างรูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูไทย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์. กรุงเทพมหานคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: งบประมาณรายได้
ประจ าปี 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

14.นางบุญฤดี อุดมผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ -ค.ม. (ประถมศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2546 
-ค.บ.(ประถมศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2542 
 

การวิจัย 
บุญฤดี อุดมผล. (2558). การพัฒนาหลักสุตรแบบบูรณาการด้วย

กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC). กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: งบประมาณรายได้ 
ประจ าปี 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

บุญฤดี อุดมผล. (2559). รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
กับการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: งบประมาณรายได้ ประจ าปี 2559 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

บุญฤดี อุดมผล. (2560). ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม STEAM ที่
มีผลต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาฃองนักศึกษา  คณะ 
ครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: งบประมาณรายได้ 
ประจ าปี 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

นางบุญฤดี อุดมผล (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุญฤดี  อุดมผล. (2561). การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางActive 
Learningร่วมกับแนวคิดการศึกษาผ่านการเรียนรู้และจิตตปัญญา
ศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาครู  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ ม
รัตนโกสินทร์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
(แหล่งทุน: งบประมาณรายได้ ประจ าปี 2561 ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา) 

15.นายภาณุวัฒน์ ศิวะสกุล
ราช 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ -ศศ.ม (จิตวิทยาการปรึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2545 
-วท.บ. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2542 
 

การวิจัย 
ภาณุวัฒน์ ศิวะสกุลราช. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์

ของนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: 
งบ ป ระ ม าณ ร าย ได้ ป ร ะ จ า ปี  2 5 6 0  ข อ งม ห า วิ ท ย าลั ย 
ราชภัฏสวนสุนันทา) 

ภาณุวัฒน์ ศิวะสกุลราช. (2561). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดย
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD. กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน:งบประมาณรายได้
ประจ าปี 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

16.นางสาวกลัญญู   เพชรา
ภรณ์ 
 

อาจารย์ -ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2543 
-ศศ.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว) 

การวิจัย 
กลัญญู  เพชราภรณ์. (2557). การปรับตัวทางสังคมในมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทาของนักศึกษาชั้นปีที่  1. กรุงเทพมหานคร : 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

นางสาวกลัญญู  เพชราภรณ์ 
(ต่อ) 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2540 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: งบประมาณรายได้
ประจ าปี 2557 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)     

กลัญญู   เพชราภรณ์ . (2558). การใช้กิจกรรมกลุ่มเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคของนักศึกษาชั้นปีที่1 
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
(แหล่งทุน:งบประมาณรายได้ประจ าปี 2558 ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา) 

กลัญญู  เพชราภรณ์. (2559). กิจกรรมกลุ่มกับผลสัมฤทธิ์ในการสร้าง
เส ริ ม ค ว าม ฉ ล าด ท างจ ริ ย ธ ร รม ข อ งนั ก ศึ ก ษ าชั้ น ปี ที่  1 . 
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน:
งบประมาณรายได้ประจ าปี 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา) 

กลัญญู  เพชราภรณ์. (2560). รูปแบบการเรียนรู้ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา. (แหล่งทุน :งบประมาณรายได้ประจ าปี  2560 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

กลัญญู เพชราภรณ์. (2561). การใช้กิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาการรับรู้
ความสามารถของตนเองของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน:งบประมาณรายได้ประจ าปี 2561 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

17.นายสงกรานณ์  ขุนทิพย์
ทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ -กศ.ม. (พลศึกษา)  
มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
พ.ศ.2546 
-กศ.บ. (พลศึกษา)  
มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
พ.ศ.2540 
 

การวิจัย 
สงกรานณ์  ขุนทิพย์ทอง. (2558). รูปแบบการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานผ่านสื่อออนไลน์กับประสิทธิภาพในการพัฒนาการเรียนรู้
ด้ า น วิ ท ย า ศ าส ต ร์ ข อ งนั ก เรี ย น ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  1 . 
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน:
งบประมาณรายได้ประจ าปี 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา) 

สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง. (2559). รูปแบบการฝึกประสบการณ์ครูผู้ช่วยใน
สถานศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา. (แหล่ งทุน :งบประมาณรายได้ประจ าปี  2559 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง. (2560). ความต้องการพัฒนาตนเองก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน:งบประมาณรายได้ประจ าปี 2560 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)  

สงกรานณ์  ขุนทิพย์ทอง. (2561). การทดลองใช้ รูปแบบการฝึก
ประสบการณ์ครูผู้ช่วยในสถานศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน:งบประมาณรายได้
ประจ าปี 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)  
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

นายสงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง 
(ต่อ) 

การแต่งต ารา 
สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง. (2559). ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 

ขั้ น ค วาม รู้ เบื้ อ งต้ น . ก รุ ง เท พ มห าน คร  : คณ ะครุ ศ าสต ร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

18.นางมาลัย ประดับศรี 
 
 
 

อาจารย์ -ศษ.ม. (จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ)  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ.2554 
-ค.บ. (การศึกษาพิเศษ)  
วิทยาลัยครูสวนดุสิต พ.ศ.2536 

การวิจัย 
มาลัย ประดับศรี.(2559). การศึกษาปัญหาการจัดการเรียนร่วมใน

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา. (แหล่งทุน :งบประมาณรายได้ประจ าปี  2559 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

มาลัย ประดับศรี . (2560). ปัจจัยสนับสนุนของผู้ปกครองในการจัด
การศึ กษ าแบบ เรียน ร่วม ใน โรงเรียนส านั ก งานการศึ กษ า
กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน 
สุนันทา. (แหล่งทุน: งบประมาณรายได้ประจ าปี  2560 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

มาลัย ประดับศรี. (2561). การจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลงประกอบเพ่ือ
ส่งเสริมการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ .
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน:
งบ ป ระ ม าณ ร าย ได้ ป ร ะ จ า ปี  2 5 6 1  ข อ งม ห า วิ ท ย าลั ย 
ราชภัฏสวนสุนันทา) 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
 งานและลักษณะการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน คณะครุศาสตร์ก าหนดโดยเน้นงานที่

นักศึกษาครูต้องปฏิบัติจริง และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพ่ือให้นักศึกษา
พร้อมที่จะเป็นผู้เริ่มต้นวิชาชีพครูที่ดี คือ 

      4.1.1  มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตร
และความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

      4.1.2  มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้   
       1)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับ         

การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัด  
การเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน 

      2)  สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน  จัดการชั้นเรียน วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน  และท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

      3)  สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้            
ที่อบอุ่น  มั่นคง ปลอดภัย 

                   4)  ตระหนักถึงคุณค่าของการน าแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ    
การสอน การวัดและการประเมินผล  การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียน
การสอนและการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตาม       
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  มีสมรรถภาพด้านคุณลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้
ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม และมีจิตส านึกในการพัฒนาสังคม 
    4.2 ช่วงเวลา  
             การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบ่งออกเป็น 4 ระยะคือ  
 ระยะที่ 1 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 จัดในภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 1       
 ระยะที่ 2 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 จัดในภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 2  
  ระยะที่ 3 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 จัดในภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 3       
 ระยะที่ 4 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 จัดในภาคเรียนที่ 1 ของชั้นปีที่ 4 
      และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2 จัดในภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 4   
   4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

          การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
ระยะท่ี 1  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 จัดภาคเรียนละไม่น้อยกว่า 15 วัน 
ระยะที่  2  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 จัดภาคเรียนละไม่น้อยกว่า 15   วัน 
ระยะที่  3  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 จัดภาคเรียนละไม่น้อยกว่า 15   วัน 
ระยะที่  4  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 จัดเต็มเวลาตลอดภาคเรียน ส่วน

รายวิชาเอกจัดเวลาตามตารางสอนหรือจัดนอกเวลาตามความเหมาะสม 
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5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย   
5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  

   ก าหนดให้ท างานวิจัยในชั้นเรียนอย่างสั้นมีองค์ประกอบการวิจัยครบถ้วน  หรือโครงงาน   
ผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน หัวข้อของงานวิจัยจะต้องเกี่ยวกับภาระงานที่รับผิดชอบในขณะ
ปฏิบัติงานภาคสนาม เป็นงานที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา  
หรือชุมชนที่เป็นรูปธรรม และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
นักศึกษาสามารถด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมี

คุณภาพตามหลักวิธีวิทยาการวิจัย  
5.3  ช่วงเวลา  

ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 
5.4  จ านวนหน่วยกิต 
     ก าหนดให้ท าวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 

จ านวน  12 หน่วยกิต 
5.5  การเตรียมการ  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษางานวิจัย กรรมการสอบวิจัย ก าหนด
ตารางการด าเนินงาน  จ านวนชั่วโมงการให้ค าปรึกษา การบันทึกรายละเอียดให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูล
เกีย่วกับข่าวสารทางเว็บไซต์อย่างเป็นปัจจุบัน  
    5.6  กระบวนการประเมินผล   

 การประเมินผลจะพิจารณาจากข้อมูลในแบบบันทึกความก้าวหน้าตามขั้นตอนต่างๆ 
รายงานของอาจารย์ที่ปรึกษา รายงานวิจัย และการน าเสนอโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด โดย
คณะกรรมการร่วมพิจารณาไม่ต่ ากว่า 3 คน 

 
 



91 
 

  

หมวดที ่4   ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. ความสามารถด้านการสอน 

 
นักศึกษาสามารถใช้วิธีการสอนอย่างหลากหลายตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือให้นักเรียน เกิดการเรียนรู้ทัน
เหตุการณ์  ทันการเปลี่ ยนแปลงของสั งคม  สามารถใช้
คอมพิวเตอร์รวมถึงโปรแกรมทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับ
การเรียนการสอนได้ มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษและมีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน เข้าใจธรรมชาติ
ของนักเรียน ซึ่งสอดแทรกไปในรายวิชาที่เก่ียวข้อง  

2. ความสามารถด้านวิชาการ  
 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาวิชาของการ
สอน จนสามารถน าไปใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะและมี
วิจารณญาณในการแก้ปัญหา ตระหนักในคุณค่าของภาษาไทย 
และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู รวมทั้งมีความสามารถในการวิจัย 
การวัดและการประเมินผลการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพ่ือใช้ใน
การเรียนการสอน วิเคราะห์หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและ
น าความรู้ไปบูรณาการกับการสอนวิชาอ่ืนๆ ได้  

3. ด้านคุณธรรม นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใช้หลักธรรมในการด าเนิน
ชีวิต มีความอดทน อดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต และมีศีลธรรม  

4. ด้านบุคลิกภาพ  
 

มีท ักษะทางส ังคมท า ให ้น ักศ ึกษ ามีมนุษยสัมพ ัน ธ์ที ่ดี
สามารถท างานร่วมกันกับผู้ อ่ืนได้ ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนได้ 
เป็นคนดี มีน้ าใจ/เอ้ืออาทรศิษย์ รักงานสอน ใฝ่รู้  ใฝ่ก้าวหน้า 
รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน เสมอต้นเสมอปลาย มีจิต
สาธารณะและสามารถบริหารจัดการงานของตนเองได้  
แต่งกายสุภาพเรียบร้อย  

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ใช้ดุลยพินิจ ค่านิยม ความมีเหตุผล และเข้าใจกฎเกณฑ์ทางสังคมในการด าเนิน

ชีวิต 
2) มีวินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และอดทน 
3) ด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
4) ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
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1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ส านักฯ จะถือเป็นภารกิจหลักประการหนึ่ง คือ การจัดการเรียนการสอนใน

แต่ละวิชา ให้นักศึกษามีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ไปพร้อมกับอาจารย์ผู้สอน/วิทยากร โดย
อาจารย์ผู้สอนจะท าหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือ
เป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา แต่งกายที่เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย มีความซื่อสัตย์ และก าหนดเป็นคุณสมบัติที่จะได้รับการประเมินผลในทุก ๆ 
รายวิชา มีระบบการให้คุณและโทษ เช่น ยกย่องนักศึกษาที่แต่งกายถูกระเบียบ เข้าเรียนและท างาน
ตรงเวลา ในทางตรงกันข้าม ตักเตือนไม่ให้ท าซ้ า เป็นต้น   
  1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การเข้าเรียน
อย่างสม่ าเสมอ และการแต่งกาย  

2) ประเมินจากความเอาใจใส่ และความขยันในการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน   
3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 1.2 ด้านความรู้  
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
2) มีความรู้ เข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัจจุบัน  
3) มีความรู้ เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม และ

ธรรมชาติ 
 

1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
มีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ ที่เน้นหลักการทางทฤษฎีร่วมกับ

การปฏิบัติในกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน มีเอกสารประกอบการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบเอกสาร 
และไฟล์เอกสารให้นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ และมี e-book ให้นักศึกษาได้ใช้ประกอบการ
เรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีศึกษาด้วยตนเองในระบบ e-learning บนเว็บไซต์ และประยุกต์ทาง
ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะ
ของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริงโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง  

1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ  
1) การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
2) การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
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 1.3 ด้านทักษะทางปัญญา  
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2) มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 

1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) อาจารย์สอนและแสดงวิธีคิดด้วยหลักเหตุผลเป็นตัวอย่างอยู่เสมอ ๆ  
2) การน าเสนอผลงานและการอภิปรายกลุ่ม 
3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 ประเมินตามสภาพจริงการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น การทดสอบ โดยใช้

แบบทดสอบ เป็นต้น 

 1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ  
2) เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
3) มีภาวะผู้น าและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ในการสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้อง
ประสานงานกับผู้อ่ืน โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล 
เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมโลก และมีความสามารถในการรับผิดชอบการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการท างานเป็นกลุ่ม 
การร่วมด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  

 1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
2) ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 

1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ใช้ในรายวิชาศึกษาท่ัวไป มีเอกสารประกอบการเรียน 
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การสอนทั้งในรูปแบบเอกสาร และไฟล์เอกสารให้นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ และมี e-book ให้
นักศึกษาได้ใช้ประกอบการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีศึกษาด้วยตนเองในระบบ e-learning บน
เว็บไซต์ เพ่ือให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและสามารถสื่อสารให้ผู้ เรียนเข้าใจ
ได้ง่าย 

1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ผ่าน
เว็บบราวเซอร์ในการท าข้อสอบ การเปิดอ่านเอกสารประกอบการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบไฟล์
เอกสาร นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้   และมี e-book ให้นักศึกษาได้ใช้ประกอบการเรียนการ
สอน นอกจากนี้ยังจัดให้ มีการศึกษาด้วยตนเองในระบบ e-learning บนเว็บไซต์ ผ่านเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแทบเลต และมีการจัดสอบกลางภาคและปลายภาคเพ่ือประเมินผล
การเรียนรู้ 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
 

    2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์
ต่องาน ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่
ยั่งยืน   

3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคน
อ่ืน มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 

4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย  
จัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและ
สภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม 
ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและ
ประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียน
ผลงาน 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
1) จัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ  

เน้นความมีวินัย รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ  
2) จัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
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3) การวิเคราะห์แบบวิพากษ์ ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของสังคมและ
วิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

4) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ 
5) การใช้กรณีศึกษา 
6) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร  

  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
2) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน 
3) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด

หลักสูตร 
5) ประเมินผลจากการน าเสนอผลงานกลุ่มและการเป็นผู้น าในการอภิปรายซักถาม 
6) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า 
7) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกา เงื่อนไขข้อบังคับ      

2.2 ด้านความรู้ 
  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ 
ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยา
ส าหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา 
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัย
และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและ
การสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน  ทักษะการร่วมมือ
สร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21  มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริง
และการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน  (TPACK)  การสอนแบบ STEM   
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้  

2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์
ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย 

3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน า
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและ
พัฒนาผู้เรียน  

4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ตามมาตรฐาน  

5) ตระหนักร ูเห็นคุณคาและความส าคัญของศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
และน ามาประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
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  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) ใช้การสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทฤษฎีและการปฏิบัติเพ่ือให้เกิด

องค์ความรู้ในด้านการศึกษาและวิชาชีพครู  
2) จัดการเรียนการสอนให้สามารถคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  ประเมินค่าและ 

น าความรู้จากการเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างเหมาะสมและมี 
ประสิทธิภาพ 

3) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสอบ 
4) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้ 
5) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตขององค์ความรู้และทฤษฎี 
6) การเรียนรู้แบบร่วมมือ เพ่ือประยุกต์และประเมินค่าองค์ความรู้ในสถานการณ์

โลกแห่งความเป็นจริง 
7) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร    

 2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้ 
3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
4) วัดและประเมินจากการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
5) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด

หลักสูตร 
6) ประเมินจากแบบฝึกหัดและแบบทดสอบด้านทฤษฎี 
7) ประเมินจากผลงาน การจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการและกิจกรรม 
8) ประเมินจากการรายงานผลการศึกษาดูงาน และบันทึกการเรียนรู้   
    

  2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
 2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

  1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึง
ความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

2) เป็นผู้น าทางปัญญา สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้น า
ทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้
แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์  

3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียนและพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้ง 
การถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
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  2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) การวิเคราะห์แบบวิพากษ์วิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพ และทาง

สังคม  
2) การท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่  
3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์  
4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
5) การสอนแบบสืบสอบและอภิปรายกลุ่ม 
6) การสอนโดยใช้กรณีศึกษาและการสอนโครงงาน 
7) การสอนโดยการท างานเป็นทีม 
8) การสอนโดยให้ท าวิจัย 
9) การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้  
10) การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    

 2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทาง

วิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม 
2) วัดและประเมินจากผลการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
5) ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
6) ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้า รายงานกรณีศึกษาประเมินจากโครงงาน 
7) ประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
8) ประเมินการน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน 
9) การทดสอบกลางภาคและการทดสอบปลายภาค   

 
2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ
ทางสังคม  

2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม 

3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

4) มีภาวะผูน าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเขมแข็งและกลาหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้น าและถายทอดความรูแกผูเรยีน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอยางสรางสรรค 
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    2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ  
2) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม  
3) การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความคิดเห็นแบบสะท้อนกลับ  
4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร  

  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า/แก้โจทย์ 
3) วัดและประเมินจากผลการน าเสนอผลงานกลุ่มและการเป็นผู้น าในการอภิปราย

ซักถาม 
4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร       

     
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
 2.5.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี 

1) วิเคราะห์เชิงตัวเลข ส าหรับข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือ
คณิตศาสตร์ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

2) สื่อสารกับผู้เรียน บุคคลและกลุ่มต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการหลากหลาย
ทั้งการพูด การเขียน และการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม 

3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัด 
การเรียนรู้ การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและ
สารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้ง
ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

   2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

1) การติดตามวิเคราะห์และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาจากข่าว
หนังสือพิมพ์ 

2) การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
4) การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่หลากหลายโดยใช้สถานการณ์ ปัญหา กรณีศึกษา 

สถานการณ์จริงในการเรียนรู้โครงงาน และการวิจัย และสร้างทักษะด้านวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร  

5) สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
การจัดการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการกลุ่ม และการน าเสนอด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
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    2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

1) วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห์และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้าน
การศึกษา 

2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้น น าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และจากชิ้นงาน 

3) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
4) การน าเสนอ การจัดแสดงผลงานและนิทรรศการ 

 
2.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 2.6.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

  1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลายโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถออกแบบและสร้างหลักสูตรรายวิชาในชั้นเรียน วางแผนและออกแบบ
เนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียน ใช้สื่อและเทคโนโลยีสื่อสาร และ
เทคโนโลยีดิจิทัลและวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์  

2) มีความสามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล เพ่ือน าไปออกแบบ จัดเนื้อหาสาระ การบริหารชั้นเรียน และจัดกิจกรรมการต่าง ๆ เพ่ือ
ช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนอย่างหลากหลาย
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน 
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับ
การเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา 
ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 

4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงาน
และสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวก
และร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตาม
ศักยภาพ 

5) น าทักษะศตวรรษที่ 21 และเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
และพัฒนาตนเอง เช่น ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) ทักษะการรู้เรื่อง (Literacy Skills) และ
ทักษะชีวิต (Life Skills) ทักษะการท างานแบบร่วมมือ และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้                

1) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
2) การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา  
3) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
4) การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
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5) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 
6) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

  2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้                
1) วัดและประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอน 
2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา 
3) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
4) ประเมินจากการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
5) ประเมินจากผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 
6) ประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 
3) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 

 
คุณลักษณะบัณฑิต 

 
 
 
รายวิชา 

1.คุณธรรมและจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 
GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา                

GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต                

GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก                

GEN0104 การพัฒนาตน                

GEN0105 ความจริงของชีวิต                

GEN0106 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม                

GEN0107 ความเป็นพลเมืองดี                

GEN0108 ความคิดอันงดงาม                

GEN0109 ศาสตร์แห่งราชันย์                

GEN0110 ส านึกไทย                

GEN0111 การสร้างบุคลิกผู้น า                

GEN0112 ปัญญาไทยนอกกรอบ                

GEN0113 แรงบันดาลใจแห่งชีวิต                

GEN0114 สีสันวรรณกรรม                

GEN0115 ภาพยนตร์วิจักษ์                

GEN0116 ความผิดหวังสู่ฝันที่เป็นจริง                
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 

 
คุณลักษณะบัณฑิต 

 
 
 
รายวิชา 

1.คุณธรรมและจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 
GEN0201 การใช้ภาษาไทย                

GEN0202 ภาษาไทยเชิงวิชาการ                

GEN0203 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบ
อาชีพ 

               

GEN0204 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและการสืบค้น 

               

GEN0205 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะ
การเรียน 

               

GEN0206 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                

GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อประกอบ
วิชาชีพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 

 
คุณลักษณะบัณฑิต 

 
 
 
รายวิชา 

1.คุณธรรมและจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 
GEN0208 ภาษาอังกฤษเพื่อการดูแล
สุขภาพ 

               

GEN0209 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
น าเสนอและการพูดในที่สาธารณะ 

               

GEN0210 วรรณกรรมภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 

               

GEN0211 ภาษาจีน                

GEN0212 ภาษาพม่า                

GEN0213 ภาษาเขมร                

GEN0214 ภาษาลาว                

GEN0215 ภาษาเวียดนาม                

GEN0216 ภาษามาเลย์                
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 

 
คุณลักษณะบัณฑิต 

 
 
 
รายวิชา 

1.คุณธรรมและจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 
GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การสื่อสาร 

               

GEN0302 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต 

               

GEN0303 วิทยาศาสตร์กับ
สิ่งแวดล้อม  

               

GEN0304 รู้เท่าทันดิจิทัล                

GEN0305 นันทนาการเพ่ือคุณภาพ
ชีวิต 

               

GEN0306 สุขภาพส าหรับชีวิตยุคใหม่                

GEN0307 มหัศจรรย์แห่งความคิด                

GEN0308 อินโฟกราฟิก                

GEN0309 ชีวิตกับดิจิทัล                

 GEN0310 การส่งเสริมสุขภาพทาง
เพศ 

               

GEN0311 ธรรมชาติบ าบัด                
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 

 
คุณลักษณะบัณฑิต 

 
 
 
รายวิชา 

1.คุณธรรมและจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 
GEN0312 รู้เท่าทันภาวะการเงิน                

GEN0313 การเต้น                

GEN0314 โยคะ                

GEN0315 ชีวิตเลิกอ้วน                

GEN0316 ศาสตร์แห่งการชะลอวัย                

GEN0317 ศาสตร์และศิลป์แห่ง
อาหารชาววัง 

               

GEN0318 รักปลอดภัย                

GEN0319 ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล                
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา   (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

                         คุณลักษณะบัณฑิต 
 
 
 
รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี 

 
 

6. วิธีวิทยาการจัด 
การเรียนรู้ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
EDC1101 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร                         
EDC1102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 
และจิตวิญญาณความเป็นครู 

                        

EDC1103 จิตวิทยาส าหรับครู                         
EDC1104 การพัฒนาหลักสูตร                         
EDC2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                         
EDC2102 วิทยาการจัดการเรียนรู้                         
EDC2103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 

                        

EDC2104 การบริหารการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

                        

EDC3101 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา   (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

                         คุณลักษณะบัณฑิต 
 
 
รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี 

 
 

6. วิธีวิทยาการจัด 
การเรียนรู้ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
EDC4101 ครุนิพนธ์                         
EDC1201 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1                         

EDC2202 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2                         

EDC3203 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3                         

EDC4201 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                         
EDC4202 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                            

EDC3301 จิตวิทยาการเรียนรู้                         

EDC3302 จิตวิทยาการเรียนการสอน                         

EDC3303 การสอนเพศศึกษา                         

EDC3304 ความคิดสร้างสรรค์ส าหรับครู                         

EDC3305 ผู้ก ากับลูกเสือ -เนตรนารีสามัญรุ่น
ใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 
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  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา   (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

                         คุณลักษณะบัณฑิต 
 
 
รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี 

 
 

6. วิธีวิทยาการจัด 
การเรียนรู้ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
THC1301 การฟัง การดูและการพูดส าหรบัครู

ภาษาไทย 
                        

THC1302 แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย                         
THC1303 หลักภาษาไทย                         
THC1304 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต                         
THC1305 การเขียนเพื่อการสื่อสารทาง

วิชาการและวิชาชีพ 
                        

THC1306 พัฒนาการของภาษาไทย                         
THC2301 พัฒนาการของวรรณคดีไทย                         
THC2302 ภาษาศาสตร์ส าหรับครูภาษาไทย                         
THC2303 วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่าง

สร้างสรรค ์
                        

THC2304 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน                         
THC3301 การออกแบบการจัดการเรียนรู้

วิชาภาษาไทย 
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  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา   (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

                         คุณลักษณะบัณฑิต 
 
 
รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี 

 
 

6. วิธีวิทยาการจัด 
การเรียนรู้ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
THC3302 การออกแบบและผลิต

สื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

                        

THC3303 การวัดและประเมินผลการเรียน
การสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 
21 

                        

THC3304 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย                         
THC3305 ความคิดสร้างสรรค์กับการสรร

สร้างงานเขียน 
                        

THC3306 การเขียนสารคดี                         
THC3307 ศิลปะการน าเสนอ                         
THC3308 ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ                         
THC3309 ภาษาเพ่ือการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ์ 
                        

THC3310 ภาษาไทยเพ่ือการแสดง                          
THC3311 ศิลปะการอ่านออกเสียง                          
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  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา   (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

                         คุณลักษณะบัณฑิต 
 
 
รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี 

 
 

6. วิธีวิทยาการจัด 
การเรียนรู้ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
THC3312 การประพันธ์ร้อยกรองไทย                          

THC3313 บทพระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา   (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

                         คุณลักษณะบัณฑิต 
 
 
รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี 

 
 

6. วิธีวิทยาการจัด 
การเรียนรู้ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
THC3314   บทพระราชนิพนธ์ในพระบาท   
                สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

                        

THC3315 นวนิยายและเรื่องสั้น                         
THC3316 วรรณกรรมท้องถิ่น                         
THC3317 คติชนวิทยา                          

THC3318 ภาษาไทยถิ่น                           

THC3319 ภาษากับวัฒนธรรมไทย                          

THC3320 ค าและส านวนในภาษาไทย                           

THC3321 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย                          

THC3322 การสอนภาษาไทยส าหรับ
ชาวต่างชาติ 

                        
 

THC3323 การพัฒนาหนังสือเรียนภาษาไทย                          

THC3324 วิจัยในชั้นเรียน                          
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา   (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

                         คุณลักษณะบัณฑิต 
 
 
รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลย ี

 
 

6. วิธีวิทยาการจัด 
การเรียนรู้ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
THC3325    โครงงานและสัมมนา                         
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ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม้ือสิ้นปีการศึกษา 
 

ชั้นปี ความคาดหวัง 
1 นักศึกษามีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักภาษาและวรรณคดีและวรรณกรรมไทยและใช้

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารได้ 
2 นักศึกษาใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างดีเยี่ยมและสร้างสรรค์ รู้หลักภาษาไทย วรรณคดี

และวรรณกรรมไทย และวิเคราะห์วิจารณ์ประเด็นเกี่ยวกับภาษาไทยได้ 
3 นักศึกษามีทักษะในการออกแบบจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยอย่างบูรณาการได้ 
4 นักศึกษาปฏิบัติการสถานศึกษาและน าประเด็นที่น่าสนใจจากการปฏิบัติการสอนมาสัมมนา

เชิงวิชาการ สร้างโครงงานและท าวิจัยในชั้นเรียนได้ 
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หมวดที ่5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลและเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 หมวด 4 การวัดและประเมินผลการศึกษา ข้อ 16  การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา  
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา  
ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนมีทั้งการทวนสอบในระดับรายวิชาและ

การทวนสอบในระดับหลักสูตร ดังนี้ 
1. มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

 และกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการก ากับให้สอดคล้องกับมาตรฐาน    
 ผล การเรียนรู้ของหลักสูตร 

2. สถานศึกษาท่ีรับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาภาษาไทย มีการประเมินนักศึกษา  
     ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
3. ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้ 
4. มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้ 
ทั้งนี้  ก าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของระดับคะแนนสอบวัดความรู้           

ส่วนการทวนสอบในระดับหลักสูตรมีระบบประกันคุณภาพท่ีด าเนินตามมาตรฐานที่ก าหนด 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษา มีการวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบ
อาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง และน าผลวิจัยมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้ง
การประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยด าเนินการวิจัยในประเด็นต่อไปนี้ 

1. ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้านของ
 ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน 
                การประกอบอาชีพ 

2. การประเมินจากหน่วยงานหรือสถานศึกษาโดยการสัมภาษณ์  หรือการส่งแบบสอบถาม
 ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ  

3. การประเมินต าแหน่ง หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
4. ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมินหลักสูตร หรืออาจารย์พิเศษต่อความพร้อมของ

ผู้ เรียนในการเรียน และคุณสมบัติ อ่ืนที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้  และการพัฒน า 
องค์ความรู้ของผู้เรียน 

5. ผลงานของบัณฑิตท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอน สื่อการสอน การจัดกิจกรรมเสริมความรู้ 
 พัฒนาทักษะ รวมทั้งรางวัลจากวิชาชีพ   
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาตรีต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) สอบได้ในรายวิชาหรือชุดวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร ทั้งในรายวิชาหรือชุดวิชาและเงื่อนไขที่ก าหนด
ของสาขาวิชานั้น 

(2) ได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรและค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยในวิชาเอกไม่ต่ ากว่า 
2.00 และไม่มีรายวิชาหรือชุดวิชาใดได้ค่าระดับคะแนนเป็น I หรือ P 

(3) ไม่มีค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรือเงินอ่ืน ๆ ที่ค้างช าระตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ 
(4) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และมีจิตสาธารณะ โดยมีคะแนน

ความประพฤติไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 และความประพฤติดีอันเป็นเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา ตาม
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

(5) ผ่านเกณฑ์การวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามประกาศมหาวิทยาลัย 
(6) มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



116 
 

  

หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
การพัฒนาอาจารย์ใหม่ ประกอบด้วยการปฐมนิเทศ หรือการแนะน าอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษให้

เข้าใจถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่างๆ ที่สอนในหลักสูตรและ
รายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและ
การประเมินผล  การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพ่ือผลิตผลงานวิจัย และ  
การเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

คณาจารย์ได้รับการพัฒนาการเรียนการสอน เช่น การเข้ารับการอบรมความรู้จากหน่วยงานภายใน
และหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่างๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ                  
การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล      

 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

คณาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้จัดท าผลงานวิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  การลาศึกษาต่อ
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์   การท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน     
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หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
การบริหารหลักสูตรด าเนินงานในรูปคณะกรรมการ  ซึ่งท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการด้าน

วิชาการ  และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนตามหลักสูตร  อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน 
ประสานงานกับมหาวิทยาลัยและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และมีการด าเนินงานดังนี้ 

1.1 การประกันคุณภาพภายใน  
1.2 การรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อสภาสถาบัน  
1.3 การน าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร 

มีตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อดังนี้ 
1)  พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

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

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

4)  ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน และการประเมินผลการเรียนรู้              
  จากผลการประเมินการด าเนินงานที่ผ่านมา 

5)  ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
1.4 ก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่สะท้อนการด าเนินงานตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
1. การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

1.1 การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อย 1 ครั้ง  
ใน 5 ปี 

1.2 การพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
     1) การพัฒนาการเรียนการสอนคณาจารย์ใหม่ 

ได้รับการปฐมนิเทศ มีการปฐมนิเทศคณาจารย์ใหม่
ด้านการจัดการเรียนการสอนทุกคน 

2) การพัฒนาการเรียนการสอนคณาจารย์ 
ประจ าการ 

มีการพัฒนาคณาจารย์ประจ าการด้านวิธีการสอน 
และวิธีการวัดผลอย่างน้อย1 ครั้งใน 2 ปี  ทุกคน 

3) การพัฒนาบุคลากรด้านการสนับสนุน              
การจัดการเรียนรู้ 

มีการพัฒนาบุคลากรด้านการสนับสนุนการจัดการ 
เรียนรู้อย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 2 ปี ทุกคน 

2. การวางแผนการด าเนินการหลักสูตร 
2.1 การจัดคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่ครบ
วงจรคือวางแผนการสอน  จัดการสอนและ
ประเมินผลการสอน 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
2.2 การจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู 
 

 
 

 

มีโครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี  
ทุกปี ตลอดหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการ บริหาร
โครงการและมีการประเมินผลการเข้าโครงการของ
นั ก ศึ ก ษ า เป็ น ราย บุ ค ค ล  เพ่ื อ ใช้ ป ระก อ บ 
การพิจารณาอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาควบคู่กับผล
การเรียนรายวิชาตามหลักสูตร 

 2.3 การจัดคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์ 

 2.4 การจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ  
      มคอ.2 

 

หลักสูตรใหม่ให้จัดท ารายละเอียดหลักสูตร(มคอ.2) 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ สาขาภายใน ปีการศึกษา 
2560 

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

รายวิชาใหม่จัดท ารายละเอียดรายวิชาตาม
มาตรฐานคุณวุฒิฯ สาขาภายในปีการศึกษา 2560 

3. การด าเนินการตามแผนและการจัดท ารายงานผล 
3.1 การจัดสรรทรัพยากร 

1)  อาคารสถานที่ส าหรับการเรียนการสอน 

มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเรียน 
การสอนและจ านวนนักศึกษา 

2)  สื่อคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน 
 

มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเรียน 
การสอนและจ านวนนักศึกษา 

3)  อาคารสถานที่ส าหรับการวิจัย 
 

มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสม เอ้ืออ านวยต่อ 
การวิจัย 

4)  หนังสือห้องสมุด มีจ านวนเพียงพอกับวิชาเอกท่ีเปิดสอน 
5)  การจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ 

  ตามอัธยาศัย 
มีการจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ   
อันพึงประสงค ์

 3.2 การจัดการเรียนรู้และรายงานผล          
1) การจัดการประมวลการสอนรายวิชา 

มีประมวลการสอนรายวิชาที่ครอบคลุมพุทธิพิสัย 
จิตพิสัย และทักษะพิสัย 

2) การรายงานผลการด าเนินการรายวิชา                       
 ตามแบบ มคอ.5 

จัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชาที่สอน  
ทุกภาคการศึกษา 

3) การรายงานผลการด าเนินการประสบการณ์
 ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.6 

จัดท ารายงานผลการด าเนินการประสบการณ์
ภาคสนามที่เปิดสอนทุกภาคการศึกษา 

4) การรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร      
 ตามแบบ มคอ.7 

จัดท ารายงานผลการด าเนินการหลักสูตรทุกปี
การศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
4. การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ กลยุทธ์การ
 จัดการเรียนรู้ หรือการประเมินผล  การเรียนรู้จาก
 ผลการประเมินการด าเนินงาน 
 4.1 การประเมินการจัดการเรียนรู้ของคณาจารย์ 

มีการประเมินการจัดการเรียนรู้ของคณาจารย์           
ทุกภาคการศึกษา 

 4.2 การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
  และกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ 
 

มีการน าผลการประเมินการจัดการเรียนรู้มาใช้ใน
การปรับปรุงประมวลการจัดการเรียนรู้รายวิชา โดย
ระบุ ไว้ ในป ระมวล การจั ดการเรี ยนรู้ ในภ าค
การศึกษาถัดไป 

 4.3 การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา มี ก ารป ระ เมิ น ผลการ เรี ยน รู้ ข อ งนั กศึ กษ า             
ที่ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 4.4 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ 
  จัดการเรียนรู้ 

มีการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ต่อสภามหาวิทยาลัย
ทุกปี 

5. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิฯ 

มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิฯของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกรุ่น 

 
2.  บัณฑิต 

หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ ผลการสอบประมวลความรอบรู้ ผลการสอบ
ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และการมีงานท า นอกจากนั้นยังติดตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสังคม  

คณะครุศาสตร์ท าการส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุกปี 
และแจ้งผลการส ารวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรก าหนดว่าผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 
3.5 (จากระดับ 5) 
 
3.  นักศึกษา 

หลักสูตรให้ความส าคัญกับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 
และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 

3.1 หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาในการคัด เลือกจากผลคะแนนการสอบ  
(คะแนน O-Net, GAT และ PAT) เพ่ือแสดงความพร้อมด้านปัญญาและสอบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินความพร้อม
ในการเรียน 

3.2  หลักสูตรส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 
(1) ก าหนดให้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่สามารถให้เกิดการเรียนรู้

และพัฒนาศักยภาพที่จ าเป็นให้กับนักศึกษา โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  
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(2) มีระบบสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา คณะครุศาสตร์แต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยอาจารย์จะแจ้งวันและเวลาที่นักศึกษา
จะขอรับค าปรึกษาไว้หรือผ่านช่องทางอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม เพ่ือให้นักศึกษาที่มีปัญหาใน
การเรียนหรือปัญหาอ่ืน ๆ สามารถขอรับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
ได้  

(3) มีระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา นักศึกษาที่ต้องการอุทธรณ์หรือมีเรื่องร้องเรียนทั้ง
เรื่องท่ัวไปหรือผลการประเมิน สามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ท าหน้าที่
ดูแลการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ 

3.3 หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่
ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
 
4.  อาจารย์ 

หลักสูตรให้ความส าคัญกับคุณภาพของอาจารย์ จึงมีนโยบายและแผนระยะยาวในการรับ
อาจารย์ใหม่ การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผน การติดตามและ
ทบทวนหลักสูตร การบริหาร การส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป   
4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
อาจารย์พิเศษต้องเป็นผู้ เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงในเรื่องที่จะบรรยายหรือมีวุฒิ

การศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท และได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย 
4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนประชุมร่วมกันใน
การวางแผนจัดการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล  เก็บรวบรวมข้อมูลวางแผนส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร  
ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  และผลิตบัณฑิตได้ตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค ์

4.4 การบริหาร การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์ (ดูหมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์) 
 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
คณะครุศาสตร์ให้ความส าคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพ่ือให้ตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้ เรียนและก าหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ มีกระบวนการก าหนดสาระส าคัญของหลักสูตรด้วย  
การวิเคราะห์งาน (task analysis) ซึ่งแสดงความเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีกระบวนการทบทวน
และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษา หรือไม่เกิน 5 ปี 

      หลักสูตรให้ความส าคัญกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา โดยค านึงความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และ
มีศักยภาพในการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา 
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      หลักสูตรก าหนดให้มีการประเมินผู้เรียนด้วยจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผล  
การเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร การประเมินเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
วิธีการเรียนรู้ของตัวนักศึกษาเอง และการประเมินเพ่ือเป็นข้อมูลปรับปรุงการเรียนการสอน 
6.  บุคลากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

คณะครุศาสตร์มีการบริหารบุคลากรและทรัพยากรการเรียนการสอนดังนี้ 
6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

(1) การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนต้องมีวุฒิไม่ต่ า
กว่าปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ มีความเข้าใจในโครงสร้างและ
ธรรมชาติของหลักสูตร  มีความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาหรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(2) การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน บุคลากรต้องสามารถให้บริการอาจารย์และ
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดให้มีการพัฒนาตนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การให้บริการ โดยการเข้ารับการฝึกอบรมเฉพาะทางอย่างเหมาะสม 

6.2 การบริหารงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับตามแผนในแต่ละปีงบประมาณใช้ด าเนินการในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์  

ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ การบริการวิชาการ การจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
วิชาการ กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นครูมืออาชีพ กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  กิจกรรมเพ่ือสังคม  
รวมทั้งการจัดท าโครงงานและการวิจัย   

6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
   สาขาวิชามีสถานที่เรียนทั้งห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   มี

สิ่งอ านวยความสะดวกภายในสถานที่เรียน  มีครุภัณฑ์ประจ าสถานที่เรียน เช่น  เครื่องขยายเสียง   โต๊ะ  เก้าอ้ี   
เครื่องฉายประเภทต่าง ๆ อีกทั้งยังมีแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ส านักวิทยบริการที่มีบริการ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการสืบค้นผ่านเครือข่ายสากล สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออ่ืน  ๆ เช่น ต ารา หนังสือ 
วารสาร วิทยานิพนธ์  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซีดีรอม ดีวีดี วิดีทัศน์  แถบบันทึกเสียง ฯลฯ  ที่จะให้ผู้เรียน
ศึกษาค้นคว้า  มีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ จะให้นักศึกษาเข้าถึงสารสนเทศเพ่ือ 
การเรียนรู้ได้สะดวกรวดเร็ว 

6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
    แหล่งเรียนรู้ภายนอกมหาวิทยาลัย  ได้แก่  สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการศึกษา              

ขั้นพ้ืนฐาน  หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน  สถานประกอบการและชุมชน  โดยมหาวิทยาลัยได้จัดสรร
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนประจ าสาขาวิชา  ซึ่งจะท าให้มีการจัด
และใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
    ในแต่ละภาคเรียนสาขาวิชาจะท าแบบสอบถามความพึงพอใจและความต้องการในการใช้

ทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และการท ากิจกรรม เพ่ือรวบรวมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
หลักสูตรเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณในส่วนที่นักศึกษามีความต้องการ 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562” 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

     

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

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

-     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

 
 
  
 
 
 
 



123 
 

  

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - -   

12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - -  

13.นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน
ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
รอ้ยละ 100ของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

- - -   
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หมวดที ่8   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
  
1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
การประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การสอน  พิจารณาจากผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะประเมินผู้เรียน

จากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรม  การอภิปรายโต้ตอบ  การตอบค าถามของผู้เรียนในชั้นเรียน  
รวมถึงการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนเพ่ือตรวจสอบและสามารถระบุได้ว่าผู้ เรียนมี  
ความเข้าใจในเนื้อหาเพียงใด  หากพบว่ามีปัญหาก็จะมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใน
โอกาสต่อไป   

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
นักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารย์ในด้านความหลากหลายของวิธีการสอน การจัดท าแผน

บริหารการสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผล
รายวิชา การเตรียมตัวสอน การสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
รวมทั้งมีการสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือทีมผู้สอน    
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

การประเมินหลักสูตรด าเนินการเมื่อผู้เรียนอยู่ชั้นปีที่ 4  และต้องออกฝึกปฏิบัติงานในรายวิชา             
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามที่หลักสูตรก าหนด ซึ่งเป็นช่วงเวลานิเทศการสอน  ตลอดจนติดตามประเมิน
ความรู้ว่าสามารถปฏิบัติงานได้  มีความรับผิดชอบและมีจุดอ่อนในด้านใด รวมทั้งท าการส ารวจผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของบัณฑิตที่เพ่ิงจบการศึกษาและการมีงานท า ตลอดจนประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน/
ผู้ประกอบการในช่วงเวลาที่อาจารย์ไปนิเทศนักศึกษา  และเมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงาน  โดยติดตามประเมิน
ความรู้ว่าสามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่  มีความรับผิดชอบและมีข้อด้อยในด้านใด     ซึ่ งจะท าการรวบรวม
ข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้งในภาพรวม
และในแต่ละรายวิชา     
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

หลักสูตรนี้ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานข้างต้น 
รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (SAR)    
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

การรวบรวมข้อมูลในช่วงเวลาที่มีการเรียนการสอนและการนิเทศ จะท าให้ทราบปัญหาและสภาพของ  
การบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา  กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะ
ด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันทีซึ่งจะเป็นการปรับปรุงย่อย สามารถท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา  
ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 5 ปี เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

1. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้เริ่มใช้กับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
2. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข  

   เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีความทันสมัย  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่ตรงต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงานในภาวะปัจจุบัน และเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตส าหรับบัณฑิตที่ต้องการศึกษาในระดับ
มหาบัณฑิต  

 โดยมีแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขดังนี้ 
1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตร 
2. รายวิชาที่ปรับออก  
3. รายวิชาที่ปรับเพิ่ม 
4. เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต และค าอธิบายรายวิชา 
5. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิม กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
 

 



128 
 

  

3. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างเดิม  
(หลักสูตร 5 ปี) 

โครงสร้างใหม่เปลี่ยนเป็น  
(หลักสูตร 4 ปี) 

1) หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

(หลักสูตร 4 ปี พ.ศ. 2562) 
ไม่น้อยกว่า     30  หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      
    จ านวน  30  หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      
   จ านวน  30  หน่วยกิต 

2) หมวดวิชา
เฉพาะ  

(หลักสูตร 4 ปี พ.ศ. 2562) 
ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
    2.1) วิชาชีพครู   
ไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต 
ก. วิชาการศึกษา  
ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
ข. การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
    2.2) วิชาเอก  
ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
ก. วิชาบังคับ 
ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
ข. วิชาเลือก 
ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 
 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 
    ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 
2.1) วิชาชีพครู 
ก. วิชาชีพครูบังคับ 
    จ านวน 33 หน่วยกิต 
ข. วิชาชีพครูเลือก 
    จ านวน 3 หน่วยกิต 
ค. วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู  
จ านวน 14 หน่วยกิต 
2.2) วิชาเอก 
ก. วิชาภาษาไทย    
    จ านวน 69 หน่วยกิต 
ข. วิชาการสอนวิชาเอก 
    จ านวน 6 หน่วยกิต         
ค.  วิชาเลือก 
     จ านวน 4 หน่วยกิต  

2) หมวดวิชาเฉพาะ 
    ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
    2.1) วิชาชีพครู   
ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
ก. วิชาชีพครู  
ไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต 
ข. วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
    2.2) วิชาเอก 
ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 
ก.วิชาบังคับ 
ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
ข. วิชาเลือก 
ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชา
เลือกเสร ี

(หลักสูตร 4 ปี พ.ศ. 2562) 
ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี
    ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี
    ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

รวมท้ัง
หลักสูตร 

(หลักสูตร 4 ปี พ.ศ. 2562) 
ไม่น้อยกว่า   130  หน่วยกิต 
 

หลักสูตร 5 ปี  
ไม่น้อยกว่า   165 หน่วยกิต 

หลักสูตร 4 ปี 
ไม่น้อยกว่า   142  หน่วยกิต 
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2. รายวิชาที่ปรับออก (แยกตามหมวดวิชา) 
1). หมวดวิชาเฉพาะ  
ก. วิชาชีพครู 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
EDP1101 ปรัชญาการศึกษา 

Philosophy of Education 
3(2-2-5) 

EDP4102 ความเป็นครูวิชาชีพ 
Being Professional Teachers 

3(2-2-5) 

    ข. วิชาชีพเอก 
PTH3501 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

Curriculum Design and Development of Thai Language Learning 
Area 

3(2-2-5) 

THP2403 วรรณกรรมวิจารณ์ 
Literature Criticism 

3(2-2-5) 

THP2404 การอ่านและการตีความภาษาไทย 
Reading and Interpreted Thai  Language 

3(2-2-5) 

THP2407 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
Creative Writing 

3(1-4-4) 

THP3411 ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) 
Foreign Language for Communication   

2(1-2-3) 

THP4403 วิจัยทางภาษาไทย  
Thai Language Research   

  2(1-2-3)   

THP4406 กวีนิพนธ์ของสุนทรภู่ 2(1-2-3) 
 Sunthornphu’s Poetry  
THP4408 บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

King Rama V’s Literary Works 
2(1-2-3) 

THP4410 เพลงไทยประกอบบทเรียน 
Thai Songs for Lessons 

2(1-2-3) 

THP3404 วาทการส าหรับครู 
Speech for Teachers 
 
 

    3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
THP3407 ภาษากับการคิด 

Language and Thinking       
2(1-2-3) 

THP3408 โลกทัศน์ในวรรณกรรมไทย 
World  Views in Thai Literature 

2(1-2-3) 

THP3409 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารภาษาไทย 
Usage of Technology for Thai Language Communication       

2(1-2-3) 

THP3412 ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย 
Pali-Sanskrit in Thai Language 

2(1-2-3) 

THP4401 ภาษาสื่อสารมวลชนเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย 
Mass Communicative Language for Thai Language Instruction 

2(1-2-3) 

THP4402 ภาษาอังกฤษส าหรับครูภาษาไทย 
English For Thai Teacher 

3(2-2-5) 

THP4403   วิจัยทางภาษาไทย                                                      
Thai Research       

3(2-2-5) 

THP4418 กิจกรรมพัฒนานักเรียนส าหรับครูภาษาไทย 
Activities Develop Students For Thai Teacher   

2(1-2-3) 

THP4419 การอ่านเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 
Reading for Specific Purpose   

2(1-2-3) 

   2). หมวดวิชาชีพครูเลือก 
EDP4203 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว 

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

EDP4204
  

จิตวิทยาการปรับพฤติกรรม 
Psychology of Behavior Modification 

3(2-2-5) 

EDP4205
  

จิตวิทยาเด็ก 
Child Psychology 

3(2-2-5) 

EDP4206 จิตวิทยาวัยรุ่น 
Adolescent Psychology 

3(2-2-5) 

EDP4208
  

การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา 
Guidance and Counseling  

3(2-2-5) 

EDP4209
  

การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง 
Developing Higher- Order Thinking Skills 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
EDP4210 สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา 

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

EDP4212
  

การออกแบบกราฟิกเพ่ือการศึกษา 
Graphic Design for Education 

3(2-2-5) 

EDP4213 การออกแบบสารเพื่อการศึกษา 
Message Design for Education 

3(2-2-5) 

EDP4214
  

สื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
Computer for Instruction 
 

3(2-2-5) 

2. รายวิชาที่ปรับเพิ่ม (แยกตามหมวดวิชา) 
 

1) หมวดวิชาเฉพาะ 
    ก. วิชาชีพครู 
 
EDC1201 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1   

Practicum 1  
1(90) 

EDC4101 ครุนิพนธ์ 
Individual Study 

1(0-2-1) 

EDC3302 จิตวิทยาการเรียนการสอน 
Psychology of Learning and Instruction 

3(2-2-5) 

   

    ข. วิชาชีพเอก 

THC3305 ความคิดสร้างสรรค์กับการสรรสร้างงานเขียน 
Creative Thinking and Creative Writing 

3(2-2-5) 

THC3318 ภาษาไทยถิ่น  
Thai Dialects 

3(2-2-5) 
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4. ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต และค าอธิบายรายวิชา (แยกตามหมวดวิชา) 
   1)  หมวดวิชาเฉพาะ 
    ก. วิชาชีพครู 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
EDP1102 ภาษาและวัฒนธรรม                                            3(2-2-5) 

Languages and Cultures 
วาทวิทยาส าหรับครู  หลักการ ทฤษฎี และเทคนิควิธีการใช้

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มุ่งเน้นทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียน ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศส าหรับครู ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา
ทีมีต่อสังคมและวัฒนธรรม โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมไทยประชาคม
อาเซียนและของโลกกับการใช้ภาษา การเปลี่ยนแปลงทางภาษาที่เกิดจาก
ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 

EDC1101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร                                                                           3(2-2-5) 
Language for Communication 
การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้อง

กับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการ
วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช้ ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียน ภาษาท่าทาง เพื่อสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในช้ันเรียน ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง  การพูด  การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพื่อ
พัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงส าหรับฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
หลายหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

EDP2101 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครู              3(2-2-5) 
Morals and Ethics for Professional Teachers 
หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริตคุณธรรม และจริยธรรม

ของวิชาชีพครูจรรยาบรรณ วิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด แนวทางปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ การเสริมสร้างกระบวนการคิดด้วยจิตส านึกสาธารณะ 
และการเสียสละให้สังคม การเป็นผู้น าทางวิชาการ ฝึกปฏิบัติการด้าน
การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 

 

EDC1102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ                                                              3(2-2-5)   
และจิตวญิญาณความเป็นคร ู
Ethics and Spirituality for Teachers 
ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็น

ครู  เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธา
ของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู 
สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติ
ใช้การสะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
EDP1103 จิตวิทยาส าหรบัครู                                               3(2-2-5) 

Psychology for Teachers  
จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้

และจิตวิทยาการศึกษา แนวทางการใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุน
การเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้
ค าปรึกษาเพื่อให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

EDC1103 จิตวิทยาส าหรับคร ู                                                                             3(2-2-5) 
Psychology for Teacher 
การวิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์และออกแบบบริหารจัดการพฤติกรรมผู้เรียน เพื่อพัฒนา

ผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย  โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา
การศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและจิตวิทยาให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพื่อการเรียนรู้  การส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล เด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ    การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพื่อให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ  ให้ค าแนะน าและข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมพัฒนา
และดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

EDP2102 การพัฒนาหลักสตูร                                           3(2-2-5) 
Curriculum Development  
หลักการ แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร 

กระบวนการในจัดท าหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ 
แนวทางปฏิบัติในการประเมินหลักสูตรและน าผล การประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตร 

 

EDC1104 การพัฒนาหลักสูตร                                                                             3(2-2-5) 
Curriculum Development 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่
สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน น าหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานการ
พัฒนาหลักสูตรทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และที่เกี่ยวข้อง หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหา
และแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  เพื่อให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
EDP3103 การวัดและประเมินผลการศึกษา                            3(2-2-5) 

Educational Measurement and Evaluation  
ระเบียบ หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา การ

สร้าง การใช้ และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้ม
สะสมงาน การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร 

EDC2101 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้                                                             3(2-2-5) 
Learning Measurement and Evaluation 
การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะ

ของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้  โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบ
และสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล  การให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการ
ใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้สามารถวัดและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

EDP3101 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน                    3(2-2-5) 
Learning Management and Classroom Management 
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ แนว

ทางการน าแผนการเรียนรู้ไปการปฏิบัติให้เกิดผลจริง การจัดการเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการคิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียน
รวม การจัดการช้ันเรียนเพื่อส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาศูนย์
การเรียนในสถานศึกษา 

 

EDC2102 วิทยาการจัดการเรียนรู ้                                                                         3(2-2-5) 
Instructional Science 
การวางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้

คิดและมีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 
บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  การ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการเนื้อหาและ
ภาษา การบูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น  สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การ
ช้ีแนะผู้เรียน  การบริหารจัดการช้ันเรียน การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการ
สอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เป็นผู้มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ 
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EDP3102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา         3(2-2-5) 

Innovation and Information Technology in Education  
แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการ

พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับครู 
แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาที่ เกิดจากการใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยีและสารสนเทศ การออกแบบ การสร้าง การน าไปใช้ การประเมิน
และการปรับปรุงนวัตกรรม นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ 

EDC2103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรยีนรู้            3(2-2-5)  
Innovation and Information Technology for Educational Communication and 
Learning  
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขา

วิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ท่ีสอดคล้องกับบริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อให้สามารถเลือก และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสือ่สารการศกึษาและการจัดการเรยีนรูไ้ด้อยา่งเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และ
ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มี
ความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

EDP2103 การประกันคณุภาพการศึกษา                                  3(2-2-5) 
Quality Assurance in Education 
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา 

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง กระบวนการด าเนินการจัด
กิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวิเคราะห์ การประกัน
คุณภาพการศึกษาของไทยและต่างประเทศ 

EDC2104 การบริหารการศึกษาและการประกันคณุภาพการศึกษา                                   3(2-2-5) 
Education Administration and Quality Assurance in Education  
การวิเคราะห์บริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อจัดท าแผนงานและโครงการพัฒนาสถานศึกษา

และชุมชน ออกแบบ ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษา ด้วย
องค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาแต่ละระดับการศึกษาและประเภทของการศึกษา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เพื่อพัฒนาตนเองให้มีทัศนคติที่ดีถูกต้องต่อบ้านเมือง พื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีงานท า มีอาชีพ 
เป็นพลเมืองดี รอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคมทันสมัย และทันต่อความเปลี่ยนแปลง 
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EDP4101 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                                  3(2-2-5) 

Research for Learning Development  
วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา  ทฤษฎีและรูปแบบการวิจัย 

ก ระบ วน การวิ จั ย  ส ถิ ติ เพื่ อ ก ารวิ จั ย  ก ารวิ จั ย ใน ช้ั น เรี ย น  ก าร ใช้
กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา  การฝึกปฏิบัติการวิจัยโดย การศึกษา
ค้นคว้างานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  เสนอโครงการเพื่อท า
วิจัย ด าเนินการวิจัย  เขียนรายงานการวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัย 

EDC3101 การวิจัยและพัฒนานวตักรรมการเรียนรู ้                                                     3(2-2-5) 
Research and Development in Innovation and Learning  
การวิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่

สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในช้ันเรียน 
ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้าง
และหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพื่อให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการ
เป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

EDP4301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1                           1(60) 
Practicum 1 
สังเกตสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน การบริหารจัดการใน

โรงเรียน สภาพงานครู พฤติกรรมและคุณลักษณะของครู นักเรียน ผู้บริหาร
สถานศึกษา สื่อ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ สังเกตธรรมชาติ
การเรียนรู้ของนักเรียน ศึกษาและสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึก      
การเตรียมการสร้างและการใช้สื่อการเรียนรู้ การบริหารและจัดการช้ันเรียน 
ทดลองฝึกปฏิบัติการสอนผู้เรียน ทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน
เสมือนจริงเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นครูมืออาชีพ 

EDC2202 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2                                                              1(90)             
Practicum 2 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงาน

ผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและ
เทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้
ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่ เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อ
น าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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EDP4302  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2                         1(60) 

Practicum 2  
สังเกตพัฒนาการและธรรมชาติของผู้เรียน การบริหารงานวิชาการ 

หลักสูตร และความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ฝึกปฏิบัติการสอน
แบบจุลภาค ฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
และการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละระดับ
การศึกษาและวิชาเอก และฝึกปฏิบัติการสอนตามแผน บันทึกและรายงานผล
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยในช้ันเรียน สังเกตการสอนของเพื่อน รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ และจัดท ารายงานที่แสดงการคิด การพัฒนางานและการ
ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง 

EDC3203  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3                                                             1(90) 
Practicum 3 
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศช้ันเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษา
ไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

EDP5301  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                            6(360) 
Internship 1 
การปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในหน้าที่ครูทุกด้านเพื่อปลูกฝัง

จิตส านึกความเป็นครู การบริหารจัดการช้ันเรียน การจัดท าโครงการส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรยีนรูเ้พื่อการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อย่างครูมืออาชีพ การน าเสนอผลการวิจัยในช้ันเรียน การจัดท า
รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

EDC4201 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                                                           6(360) 
Internship 1  
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูง
และน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนใน
การพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธี
วิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับตนเองไดอ้ย่างชัดเจนจากการเข้ารว่มกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
EDP5302  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                            6(360) 

Internship 2 
การปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในหน้าที่ครูทุกด้านเพื่อปลูกฝัง

จิตส านึกความเป็นครู การบริหารจัดการช้ันเรียน การจัดท าโครงการส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรยีนรูเ้พื่อการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อย่างครูมืออาชีพ การน าเสนอผลการวิจัยในช้ันเรียน การจัดท า
รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

EDC4202 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                                                           6(360) 
 Internship 2  
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูง
และน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนใน
การพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธี
วิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับตนเองไดอ้ย่างชัดเจนจากการเข้ารว่มกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

EDP4207  จิตวิทยาสร้างสรรค์การเรียนรู้                                 3(2-2-5) 
Creative Psychology of Learning  
จิตวิทยากับการเรียนรู้  พัฒนาการของผู้เรียน ทฤษฎีการเรียนรู้ 

ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียนรู้ การถ่ายโยงการเรียนรู้ การจ าและ
การลืม บุคลิกภาพและการปรับตัว ปัจจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิผลทางการเรียน 
แรงจูงใจในการเรียนรู้  การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 

EDC3301  จิตวิทยาการเรียนรู้                                                                            3(2-2-5) 
Psychology of Learning  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนรู้ พัฒนาการของผู้เรียน ทฤษฎีการเรียนรู้ ความ

แตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียนรู้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ การรับรู้ แรงจูงใจในการเรียนรู้ การจัด
สภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2562 
EDP4211 การสอนเพศศึกษา 

Teaching of Sex Education  
3(2-2-5) EDC3303 การสอนเพศศึกษา 

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

ความหมาย และขอบข่ายของเพศศึกษา ความส าคัญและความจ าเป็นในการเรียน
เพศศึกษา เพศวิถี และพัฒนาการของมนุษย์ เจตคติและค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับเพศ สัมพันธภาพ
ระหว่างเพศและทักษะส่วนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาวะทางเพศ สังคมและวัฒนธรรม
ประเพณีที่มีผลต่อเพศวิถี สิทธิและเสรีภาพทางเพศ 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนรู้ พัฒนาการของผู้เรียน ทฤษฎีการ
เรียนรู้ ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียนรู้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ การรับรู้ แรงจูงใจ
ในการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 

EDP4202 ความคิดสร้างสรรคส์ าหรับคร ู
Creativity for Teacherss 

3(2-2-5) EDC3304 ความคิดสร้างสรรคส์ าหรับคร ู
Creativity for Teachers 

3(2-2-5) 

แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการคิดสร้ างสรรค์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิด
สร้างสรรค์    การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคและทักษะส าหรับครูใน
การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การจัดบรรยากาศและกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อค วามคิด
สร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคและทักษะส าหรับครูในการ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การจัดบรรยากาศและกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

EDP4201 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพฒันาผู้เรยีน 1(0-2-1) EDC3305 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารสีามญัรุ่นใหญ่ ข้ันความรู้เบื้องต้น 1(0-2-1) 
Scouts, Junior Red Cross, and Learning Development  Activities   
การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะของครูผู้สอนลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน และความส าคัญของครูลูกเสือ ครูยุวกาชาด และครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง การพัฒนาความมีระเบียบ ความเป็นผู้น าผู้
ตามที่ดี และการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และ
ท้องถิ่น ฝึกปฏิบัติในฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้สอน 

Basic Unit Leader of Boy Scout and Girl Guide  
ความเป็นมา ความส าคัญและความจ าเป็นในการเข้ารับการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตร

หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่หลักสูตรการอบรม กระบวนการฝึกอบรม การ
ถ่ายโยงความรู้และทักษะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ สู่สถานศึกษา 
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   ข. วิชาเอก 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

PTH3502        การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                      3(2-2-5)                       
                     Measurement and Evaluation of Thai Language Learning Area 
                     ความส าคัญ และแนวคิดของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การก าหนดเป้าหมาย
การเรียนรู้ตามพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย  รูปแบบการประเมินผล การสร้าง การใช้และการ
ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สถิติเบ้ืองต้น
ในการวัดและประเมินผล 
 

THC3303       การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21  3(2-2-5) 
         Measurement and Evaluation of Thai Language  
                    Teaching in 21st Century  
          ทฤษฎี แนวคิด และหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เน้ือหาวิชาภาษาไทย 
วิธีการสร้าง และพัฒนา เคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักสถิติ 
ออกแบบและสร้างเคร่ืองมือวัดในรูปแบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคล้องกับหลักสูตรกลุ่มสาระ
ภาษาไทย แนวคิดของการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และการประเมินตามสภาพจริง 

PTH3503        การออกแบบและผลิตสื่อการศกึษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        3(2-2-5) 
                    Design and Production of Educational Media for Thai Language 
Learning  Area  
                     การเลือก การใช้และบ ารุงรักษาสื่อการเรียนรู้ภาษาไทย การออกแบบ การผลิต 
ทดลองใช้  ประเมินและปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ภาษาไทย การพัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ภาษาไทย 
             

THC3302       การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  3 (2-2-5) 
                    Design and Production of Educational Media of Thai Language 
Learning Area  
                     การเลือก การใช้และบ ารุงรักษาสื่อการเรียนรู้ภาษาไทย การออกแบบ การ
ผลิต ทดลองใช้  ประเมินและปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ภ าษาไทย การพัฒนานวัตกรรมให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ภาษาไทย การสร้างและพัฒนาหนังสือเรียน
ให้สอดคล้องกับหลักสูตร   

PTH4501          วิธีการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย                                          3 (2-2-5) 
                      Method and Management for Learning Thai Language Subject 
Group 
                      ความมุ่งหมายและหลักการสอนวิชาภาษาไทย  วิธีสอนและการจัดกิจกรรม
พัฒนา การอ่าน การเขียน หลักการใช้ภาษา และวรรณคดีวรรณกรรม การสังเกตและการมีส่วน
ร่วมในการเรียนการสอน 

THC3304         การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย                            3 (2-2-5) 
                     Instructional of Thai Language  
          การประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิดทฤษฎีทางการสอนสู่การฝึกปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู้การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน หลักภาษา วรรณคดีวรรณกรรม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
PTH4502         การออกแบบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                    3(2-2-5) 
                      Learning Design of Thai Language Learning Area  
                      สาระส าคัญของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จิตวิทยาการเรียนรู้  
เทคนิคการสอน วิธีสอน สื่อ การวัดและการประเมินผล การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยและน าไปทดลองปฏิบัติการสอน 

THC3301          การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย      3 (2-2-5) 
            Learning Design of Thai Language  
            หลักการแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย ทั้งในหลักสูตร การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการช้ันเรียน สร้างและ
พัฒนาออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาและเหมาะสมกับผู้เรียน 

PTH4503          การวิจัยในช้ันเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                        3(2-2-5) 
                      Classroom Research Thai Language Learning Area  
                      วิธีวิทยาการวิจัยในช้ันเรียน  การศึกษาเอกสารผลงานวิจัยในช้ันเรียนและการ
วิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  การเสนอโครงการเพื่อท าวิจัยในช้ัน
เรียน  ด าเนินการวิจัย  เขียนรายงานการวิจัย  และน าเสนอผลงานวิจัย 

THC3324           วิจัยในช้ันเรียน                                        3 (2-2-5) 
            Classroom Action Research  
            หลักการแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวิจัยในช้ันเรียน ฝึกการปฏิบัติการวิจัยในช้ัน
เรียน โดยระบุปัญหา เก็บข้อมูล ออกแบบงานวิจัย สร้างเครื่องมือ วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอ
ข้อมูลผลการวิจัยในรูปแบบต่างๆ 

THP1401          หลักภาษาไทยส าหรับครู                                                     3(3-0-6) 
                      Thai Grammar for Teachers  
หลักเกณฑ์และลักษณะโครงสร้างส าคัญของภาษาไทย ระบบเสียง ระบบค าและระบบประโยคของ
ภาษาไทย การประยุกต์หลักการและความรู้เรื่องหลักภาษาเพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

THC1303 หลักภาษาไทย                                3 (2-2-5) 
 Principles of Thai Language  
 หลักการและแนวคิดการศึกษาหลักภาษาไทย ระบบเสียง ระบบค า ระบบ
ประโยค ข้อความและความหมายในภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตาม
สถานการณ์ต่างๆ  

THP1402           พัฒนาการภาษาไทย                                                          3(3-0-6) 
                       Development of the Thai Language  
                       ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยด้านเสียง ค า การใช้ค า การประกอบรูป
ค า ความหมายของค าและศัพท์เฉพาะสมัย การผูกประโยค การสัมพันธ์ประโยค ลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงของค าและส านวนในภาษาไทย ทฤษฎีที่มีอิทธิพลต่อการวิเคราะห์หลักภาษาไทย 

THC1306  พัฒนาการของภาษาไทย                                 3(2-2-5) 
                    The Development of Thai Language  
  พัฒนาการของภาษาไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลง
ของภาษาไทยในด้านเสียง ค า ประโยค ความหมายและส านวนในภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยจากกรณีศึกษา เอกสารและสารสนเทศท่ีหลากหลาย 
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THP1403 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย                                              3(3-0-6) 
 Foreign Languages in Thai         
                       ประวัติความเป็นมา ลักษณะโครงสร้างของค ายืมภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย ศัพท์บัญญัติและวิธีการบัญญัติศัพท์ไทย อิทธิพลของภาษาต่างประเทศท่ีมีต่อภาษาไทย 

THC3321 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย                 3 (2-2-5) 
 Foreign Languages in Thai Language  
 ภูมิหลังของการรับภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย หลักการสังเกต
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย หลักการยืมค า การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงค ายืมในด้าน
เสียง ค า และความหมาย การน าค ายืมมาใช้ในบริบทต่างๆของสังคมไทย อิทธิพลของ
ภาษาต่ างประเทศที่ มี ต่ อภาษาไทย ฝึกปฏิบัติ  การรวบรวม จ าแนก วิ เคราะห์ค า
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย จากสื่อสารสนเทศที่หลากหลาย เพื่อน าความรู้ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

THP1404           แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย                                           3(3-0-6) 
                       Thai Literature Approaches 
                       ลักษณะของวรรณกรรมประเภทต่างๆ ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ศัพท์ทาง    
วรรณคดี เทพนิยายที่เป็นพื้นฐานทางวรรณคดี ปกิณกะที่เกี่ยวกับวรรณคดี ความสัมพันธ์ระหว่าง
วรรณคดีไทยกับศาสตร์แขนงต่างๆ 

THC1302 แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย                 3(2-2-5) 
 The Study of Thai Literature  
  ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดี ความหมาย ลักษณะของวรรณกรรมประเภท
ต่าง ๆ ศัพท์วรรณคดี ปกิณกะ และหลักการวิเคราะห์วรรณคดี 
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THP1405           พัฒนาการวรรณคดีไทย                                                      3(3-0-6) 
                       Development of Thai Literature        
                       พัฒนาการวรรณคดีไทยสมัยต่างๆ ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยก่อนการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ .ศ .2475 ในด้านรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด คุณค่า และความสัมพันธ์
ระหว่างประวัติศาสตร์ สังคม และวรรณกรรมไทย 
. 

THC2301 พัฒนาการของวรรณคดีไทย                              3(2-2-5) 
 The Development of  Thai Literature  
 ภูมิหลังและพัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สุโขทัยถึงก่อนได้รับ
อิทธิพลตะวันตก ในด้านรูปแบบ  แนวคิด เนื้อหา กลวิธีการประพันธ์ เปรียบเทียบ
ลักษณะเฉพาะของวรรณคดี ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับบริบททางสังคมและการเมือง
แต่ละสมัย และฝึกปฏิบัติวิเคราะห์วรรณคดีไทยเรื่องส าคัญแต่ละยุคสมัย เพื่อเป็นแนวทางการ
เรียนการสอนวรรณคดีไทยในช้ันเรียน  

THE1406          การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ                                                 3(2-2-5) 
                      Effective Reading  
                       หลักและทฤษฎีการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
ส าคัญ    การสรุปความจากเรื่องที่อ่าน  การสังเคราะห์แนวคิดที่ได้จากการอ่านในการสร้างเสริม
อุดมการณ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  การจัดท าโครงการและกิจกรรมส่งเสริมลักษณะนิสัยรัก
การอ่าน เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
                      

THC1304  การอ่านคิดพัฒนาชีวิต                            3 (2-2-5) 
  Reading, Thinking, and Developing Life  
  ความรู้เกี่ยวกับการอ่านและการคิด แนวคิดทฤษฎีการสอนที่ส่งเสริม
การอ่านและการคิด หลักการอ่าน การคิดอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกปฏิบัติการอ่านการคิด ทั้ง
การจับใจความ สรุปความ วิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่า และวิจารณญาณ ทั้งงานเขียนร้อย
แก้วร้องกรอง ในรูปแบบสารคดีและบันเทิงคดี จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อ
ออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ 

THP1407            การเขียนเพื่อการสื่อสาร                                                   3(2-2-5) 
                        Writing for Communication        
  รูปแบบและกระบวนการเขียนเพื่อการสื่อสาร การใช้ถ้อยค าภาษาในการ
เขียน ฝึกทักษะการน าเสนอความคิดด้วยการเขียนรูปแบบต่างๆ ท้ังการเขียนเรียงความ ย่อความ 
บทความ การเขียนหนังสือราชการ 

THC1305  การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ                3(2-2-5) 
  Writing for Academic Communication and Occupation 
   รูปแบบงานเขียนเชิงวิชาการและกิจธุระ การใช้ภาษาในงานเขียน

ประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ฝึกการเขียนเชิงวิชาการและกิจธุระในรูปแบบต่าง ๆ 
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THP2401             ภาษาศาสตร์ส าหรับครู                                                    3(3-0-6) 
                         Linguistics for Teachers        
                         ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและภาษาศาสตร์ ลักษณะและโครงสร้างของ
ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ ธรรมชาติทั่วไปของภาษา ระบบเสียง ค า ประโยค และ
ความหมาย ของภาษาไทยตามแนวทางภาษาศาสตร์ แนวคิดทฤษฎีไวยากรณ์แนวต่างๆ และการ
ประยุกต์ความรู้ทางภาษาศาสตร์ไปใช้ในการสอนภาษาไทย 

THC2302  ภาษาศาสตร์ส าหรับครูภาษาไทย                     3(2-2-5) 3(2-2-5) 
  Linguistics for Thai Language Teacher  
             ความรู้ทั่วไปทางภาษาศาสตร์ ทฤษฎีภาษาศาสตร์ ระบบเสียง ค า 
วลี ประโยค ความหมาย ภาษาระดับข้อความ การประยุกต์ใชค้วามรู้ทางภาษาศาสตร์
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 

THP2402 วรรณกรรมไทยปัจจุบัน                                            3(2-2-5) 
             Contemporary Thai Literature        
                        ลักษณะของวรรณกรรมปัจจุบันหลังสมัยการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ .ศ .
2475 ในด้านรูปแบบ ภาษา แนวคิด เนื้อหา และคุณค่า สภาพและแนวโน้มของการสร้างและการ

อ่านงานวรรณกรรมสมัยใหม่ ตลอดจนบทบาทของวรรณกรรมในสังคมปัจจุบัน 

THC2303   วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์              3 (2-2-5) 
   Literature and Creative Criticism  
   ลักษณะของวรรณกรรมไทยหลังได้รับอิทธิพลตะวันตก บริบทของสังคม
ที่ส่งผลต่อวรรณกรรมแต่ละสมัย ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์กับการประยุกต์ใช้วิเคราะห์วิจารณ์
วรรณกรรมไทย การน าเสนอบทวิจารณ์วรรณกรรมได้อย่างสร้างสรรค์ 

THP2403 วรรณกรรมวิจารณ์                                                         3(2-2-5) 
             Literature Criticism     
                        ความหมาย ประวัติความเป็นมา หลักการและทฤษฎีเบื้องต้นในการวิจารณ์
วรรณกรรม  การวิจารณ์วรรณกรรมแนวต่างๆ บทละครไทย การประเมินค่าวรรณกรรม และ
แนวทางการสอนวรรณกรรมวิจารณ์ 

THC2303   วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์              3 (2-2-5) 
   Literature and Creative Criticism  
   ลักษณะของวรรณกรรมไทยหลังได้รับอิทธิพลตะวันตก บริบทของสังคม
ที่ส่งผลต่อวรรณกรรมแต่ละสมัย ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์กับการประยุกต์ใช้วิเคราะห์วิจารณ์
วรรณกรรมไทย การน าเสนอบทวิจารณ์วรรณกรรมได้อย่างสร้างสรรค์ 

THP2405 ศิลปะการอ่านค าประพันธ์                                                3(2-2-5) 
                        The Art of Reading Thai Poetry       
             ศิลปะการอ่านค าประพันธ์ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะค าประพันธ์ไทยประเภท
ร้อยกรองที่คัดสรรในหนังสือเรียนภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการอ่านร้อยกรองเพื่อพัฒนาตนเองและ          
การน าไปใช้ในการสอน 

THC3311 ศิลปะการอ่านออกเสียง                                         3 (2-2-5) 
 The Art of Read Aloud  
  ลักษณะของค าประพันธ์รูปแบบต่างๆ ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองในอดีตถึง
ปัจจุบัน หลักการอ่านออกเสียงตามจุดมุ่งหมายต่างๆ ฝึกปฏิบัติการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและ
ร้อยกรองอย่างมีศิลปะ รูปแบบการสอนอ่านออกเสียงแต่ละประเภท ออกแบบกิจกรรมการ
อ่านออกเสียง และการประเมินผลการอ่านออกเสียง 



145 
 

  

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
THP2406          การฟังและการดูอย่างมีวิจารณญาณ                                        3(2-2-5) 
                      Critical Listening and Watching       
           ความหมาย ความส าคัญและหลกัการฟัง การดูอย่างมีวิจารณญาณ  จุดมุ่งหมาย
ของการฟังและการดู  ขั้นตอนในการฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ   การพัฒนาทักษะการจับ
ใจความ  การตีความ   และสรุปประเด็น  การแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู
อย่างมีวิจารณญาณ   

THC1301 การฟัง การดูและการพูดส าหรับครูภาษาไทย                 3 (2-2-5) 
 Listening Watching and Speaking  
 ความรู้เกี่ยวกับการฟัง การดู การพูด หลักการฟัง การดูและการพูด กลวิธี
การฟัง การดูและการพูดในรูปแบบต่างๆ เน้นการฝึกปฏิบัติการฟัง การดูและการพูดทั้ง
สถานการณ์จ าลอง สถานการณ์จริง จากสื่อต่าง ๆ ออกแบบประเมินผลการฟังและการพูด
อย่างมีส่วนร่วม  

THP3401         วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน                                    3(2-2-5) 
                       The Best Selected Literature in Textbooks       
            การวิเคราะห์วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน ทั้งด้านเนื้อหา รูปแบบ 
แนวคิด ความงามทางวรรณศิลป์และคุณค่าด้านต่างๆ เพื่อน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

THC2304 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน                           3 (2-2-5) 
 The Best Selected Literatures in  Textbooks  
  วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน ทั้งด้านเนื้อหา รูปแบบ แนวคิด 
ความงามทางวรรณศิลป์และคุณค่าด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ระดับชั้น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

THP3402            คติชนวิทยาส าหรับครู                                                       3(2-2-5) 
                        Thai Folklore for Teachers       
                        ความรู้พื้นฐานทั่วไปและระเบียบวิธีศึกษาของคติชนวิทยา รูปแบบ ประเภท
บทบาทอิทธิพลของคติชน เน้นภาษา วิถีชีวิตไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาค การ
เก็บข้อมูลภาคสนาม การจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย   

THC3317 คติชนวิทยา                                                   3 (2-2-5) 
 Folklore  
 ความหมาย ความเป็นมา ประเภท คุณค่า และบทบาทหน้าที่ของคติชน 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคติชนวิทยากับศาสตร์แขนงอื่น ๆ ระเบียบวิธีการศึกษาคติชน
วิทยา การจ าแนกและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีและ ใช้ทฤษฎีทางคติชนวิทยาในการ
อภิปรายข้อมูล เน้นการฝึกปฏิบัติภาคสนามและการท าวิจัย น าข้อมูลคติชนวิทยาในท้องถิ่นมา
บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 
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THP3403           การประพันธ์ร้อยกรองไทย                                              3(1-4-4) 
                       Thai Verse Composition       
                       ความเป็นมาและวิวัฒนาการของค าประพันธ์ประเภทกาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ 
และร่ายโดยสังเขป หลักเกณฑ์และศิลปะการประพันธ์  การฝึกหัดแต่งค าประพันธ์แต่ละประเภท 
และการวิจารณ์งานประพันธ์   

THC3312 การประพันธ์ร้อยกรองไทย                                       3(2-2-5) 
 Thai Verse Composition        
  ความเป็นมาและวิวัฒนาการของค าประพันธ์ประเภทกาพย์ กลอน โคลง 
ฉันท์ และร่ายโดยสังเขป หลักเกณฑ์และศิลปะการประพันธ์  การฝึกหัดแต่งค าประพันธ์แต่ละ
ประเภท และการวิจารณ์งานประพันธ์   

THP3405        การพัฒนาหนังสือเรียนภาษาไทย                                      3(2-2-5) 
                      Thai Language Textbooks  Development       
            ประวัติความเป็นมาของแบบเรียนภาษาไทย การสร้างและพัฒนาหนังสือ
เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร และการวิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทยที่ใช้ในสถานศึกษา 

THC3323 การพัฒนาหนังสือเรียนภาษาไทย                          3 (2-2-5) 
 Thai Language Textbooks  Development        
 ประวัติความเป็นมาของแบบเรียนภาษาไทย การสร้างและพัฒนา
หนังสือเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร และการวิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทยที่ใช้ใน
สถานศึกษา 

THP3406         วรรณกรรมท้องถิ่น                                                             2(1-2-3) 
                     Folk Thai Literature       
          วรรณกรรมท้องถิ่นมุขปาฐะและวรรณกรรมลายลักษณ์ของท้องถิ่นต่างๆ ทั้งใน
ด้านประวัติความเป็นมา รูปแบบการประพันธ์ เนื้อหา แนวคิด คุณค่า และความสัมพันธ์ระหว่าง
วิถีชีวิต คุณธรรม จริยธรรม ความเช่ือ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สะท้อนผ่านวรรณกรรม 
 

THC3316 วรรณกรรมท้องถิ่น                                                  3 (2-2-5) 
 Thai Local Literature   
 วรรณกรรมท้องถิ่นมุขปาฐะและวรรณกรรมลายลักษณ์ของท้องถิ่นต่างๆ 
ทั้งในด้านประวัติความเป็นมา รูปแบบการประพันธ์ เนื้อหา แนวคิด คุณค่า และความสัมพันธ์
ระหว่างวิถีชีวิต คุณธรรม จริยธรรม ความเช่ือ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีสะท้อนผ่าน
วรรณกรรม 

THP3410           ภาษากับวัฒนธรรมไทย                                                     2(1-2-3) 
                       Language and Thai Culture       
            แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทย พลังและภูมิปัญญาไทย 
วัฒนธรรมเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดี ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยกับวัฒนธรรมไทยด้านต่างๆ 
อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อภาษาไทย 

THC3319 ภาษากับวฒันธรรมไทย                                    3 (2-2-5) 3(2-2-5) 
 Thai Language and Culture  
               แนวคิดเบื้องต้นเก่ียวกับภาษาและวฒันธรรมไทย พลังและภูมิ
ปัญญาไทย วฒันธรรมเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดี ความสัมพนัธ์ระหว่างภาษาไทยกับ
วัฒนธรรมไทยด้านต่าง ๆ อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อภาษาไทย 
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THP4404           สัมมนาภาษาไทย                                             3(1-4-4) 
                       Seminar in Thai       
            ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการหรือกระบวนการในการศึกษาค้นคว้าวิธีการจัด
สัมมนา การศึกษาค้นคว้าเกีย่วกับประเด็นด้านภาษาและวรรณกรรมไทย การน าเสนอผล
การศึกษาโดยจัดสัมมนาและการจดัท าเอกสารสรุปผลการสัมมนา 

THC3325 โครงงานและสัมมนา                                 3 (2-2-5) 
 Project and Seminar  
 หลักการท าโครงงานและสัมมนาภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการก าหนดประเด็น
ปัญหา สืบค้นข้อมลู สรุปองค์ความรู้ และน าเสนอในรูปแบบโครงงานและสมัมนาเชิงวิชาการ 

THP4405           ค าและส านวนไทย                                                          2(1-2-3) 
                       Words and Idiomatic Expression       
            ที่มาและลักษณะของค าและส านวนภาษาแบบต่างๆ ท่ีใช้ในภาษาไทย หลักการ
ใช้ค าและส านวนไทยให้เหมาะสมกับบริบทของการสื่อสาร 

THC3320 ค าและส านวนในภาษาไทย                                  3 (2-2-5) 
 Words and Idiomatic Expression in Thai Language  
 ที่มาและลักษณะของค าและส านวนภาษาแบบต่างๆ ที่ใช้ในภาษาไทย 
หลักการใช้ค าและส านวนไทยให้เหมาะสมกับบริบทของการสื่อสาร 

THP4407    บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย               2(1-2-3) 
                King Rama II’s Literary Works       
     พระราชประวัติและพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทั้งใน
ด้านเน้ือหาความคิด และลีลาการประพันธ์ เลือกศึกษาวิเคราะห์พระราชนิพนธ์บางเร่ืองที่คัดสรรใน
หนังสือเรียนภาษาไทย 

THC3313 บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  3(2-2-5) 
 King Rama II’s Literary Works  
                       พระราชประวัติและพระราชนิพนธ์ของพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทั้งในด้าน
รูปแบบ เน้ือหาและกลวิธีการประพันธ์เลือกศึกษาวิเคราะห์พระราชนิพนธ์บางเร่ืองโดยเน้นเรื่องที่
คัดสรรในแบบเรียนและหนังสืออ่านนอกเวลาวิชาภาษาไทย 

THP4409     บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว           2(1-2-3) 
                  King Rama VI’s Literary Works       
                 พระราชประวัติและพระราชนิพนธ์ของพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งในด้านเน้ือหา
ความคิด และลีลาการประพันธ์ เลือกศึกษาวิเคราะห์พระราชนิพนธ์บางเรื่องที่คัดสรรในหนังสือเรียน
ภาษาไทย 

THC3314 บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   3(2-2-5) 
 King Rama VI’s Literary Works  
 พระราชประวัติและพระราชนิพนธ์ของพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งในด้าน
รูปแบบ เน้ือหาและกลวิธีการประพันธ์เลือกศึกษาวิเคราะห์พระราชนิพนธ์บางเร่ืองโดยเน้นเรื่องที่
คัดสรรในแบบเรียนและหนังสืออ่านนอกเวลาวิชาภาษาไทย 
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THP4411    การสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ                                          2(1-2-3) 
                Teaching Thai as a Foreign Language 
 ทฤษฎีและหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนส าหรับชาวต่างชาติ การวิเคราะห์
ผู้เรียน การออกแบบการเรียนรู้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศโดยการวิเคราะห์แบบเรียน 
การจัดเตรียมเนื้อหา การสร้างสื่อการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม และการประเมินผลการสอน 

THC3322 การสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ                         3 (2-2-5) 
                       Teaching Thai Language for Foreigners  
 ทฤษฎีและหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ  การวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การออกแบบ
การเรียนรู้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศโดยการวิเคราะห์แบบเรียน การจัดเตรียม
เนื้อหา การสร้างสื่อการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม และการประเมินผลการสอน 

THP4412       ศิลปะการน าเสนอ                                                       2(1-2-3) 
                   Art of Presentation 
 หลักการและศิลปะในการน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน การใช้ภาษาให้
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ต่างๆ ท้ังการพูดและการเขียน การใช้สื่อและการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อ
การน าเสนอ 

THC3307   ศิลปะการน าเสนอ                                      3 (2-2-5) 
    Art of Presentation  
   หลักการและศิลปะในการน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน การใช้ภาษา
ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ต่างๆ ทั้งการพูดและการเขียน การใช้สื่อและการพัฒนา
บุคลิกภาพเพื่อการน าเสนอ 

THP4413  ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ                                                          2(1-2-3) 
               Thai for Official Purposes 
 ลักษณ ะและความส าคัญ ของภาษากิจธุระ  การใช้ภาษาติ ดต่ อใน
ชีวิตประจ าวัน มารยาทในการใช้ภาษา การติดต่อส่วนราชการและองค์กรต่างๆ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์และสัญญาต่างๆ  ที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย  การสื่อสารทางไปรษณีย์ 
ตลอดจนการสื่อความที่เป็นพิธีการ 

THC3308 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ                                     3 (2-2-5) 
 Thai for Official Purposes  
 ลักษณะและความส าคัญของภาษาเพื่อกิจธุระ การใช้ภาษาเพื่อติดต่อกิจ
ธุระต่างๆ ทั้งส่วนราชการและองค์กรเอกชนผ่านเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจน
มารยาทในการใช้ภาษาตามแต่ละบริบท   



149 
 

  

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

THP4414   ภาษาเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์                                   2(1-2-3) 
                Language for Advertising and Public Relations 
 ความหมาย  ความส าคัญ  บทบาทและหน้าที่  แนวคิดของการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์  ลักษณะภาษาโฆษณาและประชาสัมพันธ์  การวิเคราะห์วิจารณ์ภาษาโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์จากสื่อประเภทต่างๆ 

THC3309  ภาษาเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์             3 (2-2-5) 
  Language for Advertising and Public Relations  
   ความหมาย  ความส าคัญ  บทบาทและหน้าที่  แนวคิดของการโฆษณา
และประชาสัมพันธ์  ลักษณะภาษาโฆษณาและประชาสัมพันธ์  การวิเคราะห์วิจารณ์ภาษา
โฆษณาและประชาสัมพันธ์จากสื่อประเภทต่างๆ 

THP4415      ภาษาไทยเพื่อการแสดง                                        2(1-2-3)                   
Thai for Performances 
 การพัฒนาศักยภาพ สมรรถภาพในการแสดงออกด้วยวิธีการต่าง ๆ ฝึกฝน
ทักษะการใช้ภาษาไทยประกอบการแสดงแต่ละรูปแบบ 

THC3310  ภาษาไทยเพื่อการแสดง                                  3 (2-2-5) 
  Thai for Performances  
  การพัฒนาศักยภาพ สมรรถภาพในการแสดงออกด้วยวิธีการต่าง ๆ ฝึกฝน
ทักษะการใช้ภาษาไทยประกอบการแสดงแต่ละรูปแบบ 

THP4416        การเขียนนิยายและเรื่องสั้น                                  2(1-2-3) 
                    Thai Novels and Short Stories Writing 
 หลักการและการฝึกเขียนนวนิยายและเรื่องสั้นภาษาไทย วิวัฒนาการของ
รูปแบบ เนื้อหา และแนวคิดที่ปรากฏในนวนิยายและเรื่องสั้นแนวต่างๆ 

THC3315 นวนิยายและเรื่องสั้น                                  3 (2-2-5) 
 Novels and Short Stories  
 ความหมายและความเป็นมาของนวนิยายและเรื่องสั้นไทย การศึกษา
วิเคราะห์นวนิยายและเรื่องสั้นแนวต่าง ๆ ของไทยในด้านรูปแบบ เนื้อหา แนวคิดและกลวิธี 
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างนวนิยายและเรื่องสั้นกับสังคม โดยเน้นเรื่องที่คัดสรรใน
แบบเรียนและหนังสืออ่านนอกเวลาวิชาภาษาไทย 

THP4417  การเขียนสารคดี                                                             2(1-2-3) 
               Non-fiction Writing 
 หลักการเขียนสารคดี รูปแบบวิธีการสอนการเขียนสารคดี ศิลปะการเขียน
บท  สารคดี การเลือกเรื่อง การสร้างแนวคิด การรวบรวมและคัดเลือกข้อมูล การสร้างโครงเรื่อง 

บัติการน า เสนอ และการฝึกปฏิ  

THC3306  การเขียนสารคดี                                       3 (2-2-5) 
  Non-fiction Writing  
  หลักการเขียนสารคดี รูปแบบวิธีการสอนการเขียนสารคดี ศิลปะการเขียน
บท  สารคดี การเลือกเรื่อง การสร้างแนวคิด การรวบรวมและคัดเลือกข้อมูล การสร้างโครง
เรื่อง การน า เสนอ และการฝึกปฏิบัติ 
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5. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
 5.1  โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
หลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

 
ไม่น้อยกว่า 

 
165 

 
หน่วยกิต 

หลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

 
ไม่น้อยกว่า 

 
142 

 
หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
ไม่น้อยกว่า     

 
30 

 
หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
ไม่น้อยกว่า     

 
30 

 
หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษา  12 หน่วยกิต 1.1 กลุ่มวิชาภาษา    6 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   9 หน่วยกิต 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   9 หน่วยกิต 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต 
    1.4 เลือกเรียนจาก 3 กลุ่มวิชาข้างต้น  อีก   12 หน่วยกิต 

2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 

ก. วิชาชีพครูบังคับ  33 หน่วยกิต ก. วิชาชีพครู  28 หน่วยกิต 
ข.  วิชาชีพครูเลือก   3 หน่วยกิต -    
ค. วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   14 หน่วยกิต ข. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  15 หน่วยกิต 

2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต 2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 
ก.  วิชาภาษาไทย  69 หน่วยกิต ก.  วิชาเอกบังคับ  42 หน่วยกิต 
ข.  วิชาการสอนวิชาเอก   6 หน่วยกิต -    
ค.  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  4 หน่วยกิต ข.  วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
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 5.2 รายวิชาในหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หมวดวิชาเฉพาะ                                          ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                       ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
1.กลุ่มวิชาชีพครู                                           ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 1.วิชาชีพครู                                                   ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
วิชาชีพครูบังคับ                                                          33 หน่วยกิต วิชาชีพครูบังคับ                                                            28 หน่วยกิต 
EDP1101 ปรัชญาการศึกษา 

Philosophy of Education 
3(2-2-5) 

……………………………………………………ปรับออก…………………………………………………… 

EDP1102 ภาษาและวัฒนธรรม 
Languages and Cultures 

3(2-2-5) EDC1101 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
Language for Communication 

3(2-2-5) 

EDP1103 จิตวิทยาส าหรับครู    3(2-2-5) EDC1103 จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Psychology for Teachers   Psychology for Teacher  
EDP2101 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครู  

Morals and Ethics for Professional Teachers 
3(2-2-5) EDC1102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความ

เป็นครู 
Ethics and Spirituality for Teachers 

3(2-2-5) 

EDP2102 การพัฒนาหลักสูตร   
Curriculum Development 

3(2-2-5) EDC1104 การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development 

3(2-2-5) 

EDP2103 การประกันคุณภาพการศึกษา 
Quality Assurance in Education 

3(2-2-5) EDC2104 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
Education Administration and Quality 
Assurance in Education 

3(2-2-5) 

EDP3101 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน  
Learning Management and Classroom Management 

3(2-2-5) EDC2102 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 
Instructional Science 

3(2-2-5) 

EDP3102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
Innovation and Information Technology in 
Education 

3(2-2-5) EDC2103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ 
Innovation and Information Technology for 

3(2-2-5) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
หมวดวิชาเฉพาะ                                          ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                       ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
1.กลุ่มวิชาชีพครู                                           ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 1.วิชาชีพครู                                                   ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
วิชาชีพครูบังคับ                                                          33 หน่วยกิต วิชาชีพครูบังคับ                                                            28 หน่วยกิต 

Educational Communication and Learning 
EDP3103 การวัดและประเมินผลการศึกษา   

Educational Measurement and Evaluation 
3(2-2-5) EDC2101

  
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
Learning Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) 

EDP4101 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  
Research for Learning Development 

3(2-2-5) EDC3101 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
Research and Development in Innovation and 
Learning 

3(2-2-5) 

EDP4102 ความเป็นครูวิชาชีพ 
Being Professional Teachers 

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

……………………………………………………….ปรับเพิ่ม 
……………………….……………………… 

EDC4101 ครุนิพนธ์ 1(0-2-1) 
 Individual Study  

วิชาชีพครูเลือก                                                             3 หน่วยกิต  
EDP4201 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

Scouts, Junior Red Cross, and Learning 
Development Activities 
 
 
 
 
 
 

1(0-2-1) EDC3305 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น 
Basic Unit Leader of Boy Scout and Girl Guide 

1(0-2-1) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
หมวดวิชาเฉพาะ                                          ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                       ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
1.กลุ่มวิชาชีพครู                                           ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 1.วิชาชีพครู                                                   ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
วิชาชีพครูเลือก                                                            3 หน่วยกิต วิชาชีพครู                                                         
EDP4201 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

Scouts, Junior Red Cross, and Learning 
Development Activities 

1(0-2-1) EDC3305 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น 
Basic Unit Leader of Boy Scout and Girl Guide 

1(0-2-1) 

EDP4202 ความคิดสร้างสรรค์ส าหรับครู 
Creativity for Teachers 

3(2-2-5) EDC3304 ความคิดสร้างสรรค์ส าหรับครู 
Creativity for Teachers 

3(2-2-5) 

EDP4203 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว 
Psychology of Personality and Adjustment 

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

EDP4204 จิตวิทยาการปรับพฤติกรรม 
Psychology of Behavior Modification 

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

EDP4205 จิตวิทยาเด็ก  
Child Psychology 

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

EDP4206 จิตวิทยาวัยรุ่น 
Adolescent Psychology 

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

EDP4207 จิตวิทยาสร้างสรรค์การเรียนรู้ 
Creative Psychology of Learning  

3(2-2-5) EDC3301
  

จิตวิทยาการเรียนรู้ 
Psychology of Learning 

3(2-2-5) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
หมวดวิชาเฉพาะ                                          ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                       ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
1.กลุ่มวิชาชีพครู                                           ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 1.วิชาชีพครู                                                   ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
วิชาชีพครูเลือก                                                            3 หน่วยกิต วิชาชีพครู                                                      
EDP4208 การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา  

Guidance and Counseling 
3(2-2-5) 

……………………………………………………ปรับออก…………………………………………………… 

EDP4209 การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง 
Developing Higher- Order Thinking Skills 

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

EDP4210 สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา 
Introduction to Statistics in Education 

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

EDP4211 การสอนเพศศึกษา 
Teaching  of  Sex  Education 

3(2-2-5) EDC3303
  

การสอนเพศศึกษา 
Teaching of Sex Education 

3(2-2-5) 

EDP4212 การออกแบบกราฟิกเพ่ือการศึกษา 
Graphic Design for Education 

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

EDP4213 การออกแบบสารเพื่อการศึกษา 
Message Design for Education 

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

EDP4214 สื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
Computer for Instruction 

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

------------------------------------- ปรับเพิ่ม ------------------------------------------------ 

EDC3302 จิตวิทยาการเรียนการสอน 
Psychology of Learning and Instruction 
 
 
 

3(2-2-5) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
หมวดวิชาเฉพาะ                                          ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                       ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
1.กลุ่มวิชาชีพครู                                           ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 1.วิชาชีพครู                                                   ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                                    14 หน่วยกิต วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                         15 หน่วยกิต 

…………................…………………… ปรับเพิ่ม ………………………………………………… 
EDC1201 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 

Practicum 1 
1(90) 

EDP4301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 
Practicum 1 

1(60) EDC2202 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2   
Practicum 2 

1(90) 

EDP4302 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 
Practicum 2 

1(60) EDC3203 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3  
Practicum 3 

1(90) 

EDP5301 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  
Internship 1 

6(360) EDC4201 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   
Internship 1 

6(360) 

EDP5302 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
Internship 2 

6(360) EDC4202 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    
Internship 2 

6(360) 

2.วิชาเอก                                                   ไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต 2. กลุ่มวิชาเอก                                          เรียนไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 
วิชาภาษาไทย 2.1 วิชาบังคับเอก                                      เรียนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
THP2406 
 

การฟังและการดูอย่างมีวิจารณญาณ  
Critical Listening Watching 

3(2-2-5) THC 1301 การฟัง การดูและการพูดส าหรับครูภาษาไทย 
Listening Watching and Speaking 

3(2-2-5) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
หมวดวิชาเฉพาะ                                         ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                       ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
2.วิชาเอก                                                   ไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต 2. กลุ่มวิชาเอก                                          เรียนไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 
วิชาภาษาไทย 2.1 วิชาบังคับเอก                                      เรียนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
THP1404 
 

แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย 
Thai Literature Approaches  

3(3-0-6) THC 1302 แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย  
The Study of Thai Literature 

3(2-2-5) 

THP1401 
 

หลักภาษาไทยส าหรับครู 
Thai Grammar for Teachers  

3(3-0-6) THC 1303 หลักภาษาไทย 
Principles of Thai Language  

3(2-2-5) 

THP1406 
 

การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ 
Effective Reading                  

3(2-2-5) THC 1304 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต  
Reading, Thinking, and Developing Life 

3(2-2-5) 

THP1407 การเขียนเพ่ือการสื่อสาร  
Writing for Communication 

   3(2-2-5) THC 1305 การเขียนเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ 
Writing for Academic Communication and 
Occupation 

3(2-2-5) 

THP1402 พัฒนาการภาษาไทย 
Development of the Thai Language  

3(3-0-6) THC 1306 พัฒนาการของภาษาไทย 
The Development of Thai Language 

 3(2-2-5) 

THP1403 
 

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย                 
Foreign Language in Thai  

3(3-0-6) THC3321 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
Foreign Languages in Thai Language 

3(2-2-5) 

THP1405 
 

พัฒนาการวรรณคดีไทย 
Development of Thai Literature  

3(3-0-6) THC 2301 พัฒนาการของวรรณคดีไทย 
The Development of  Thai Literature  

3(2-2-5) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
หมวดวิชาเฉพาะ                                         ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                       ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
2.วิชาเอก                                                   ไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต 2. กลุ่มวิชาเอก                                          เรียนไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 
วิชาภาษาไทย 2.1 วิชาบังคับเอก                                      เรียนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
THP2401 
 

ภาษาศาสตร์ส าหรับครู 
Linguistics for Teachers 

3(3-0-6) THC 2302 ภาษาศาสตร์ส าหรับครูภาษาไทย  
Linguistics for Thai Language Teacher 

3(2-2-5) 

THP2405 ศิลปะการอ่านค าประพันธ์  
The Art of Reading Thai Poetry  

3(2-2-5) THC3311  ศิลปะการอ่านออกเสียง 
The Art of Read Aloud  

3(2-2-5) 

THP2402 
 

วรรณกรรมไทยปัจจุบัน 
Contemporary Thai Literature   

3(2-2-5) THC 2303 วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ 
Literature and Creative Criticism 

3(2-2-5) 

THP2403
  

วรรณกรรมวิจารณ์ 
Literature Criticism  

3(2-2-5)  
…………..……………..……ปรับออก...……………….……… 

 

THP2407 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
Creative Writing 

3(1-4-4)  
…………..……………..……ปรับออก...……………….……… 

 

THP3402 
 

คติชนวิทยาส าหรับครู 
Thai Folklore for Teachers   

3(2-2-5) THC3317 คติชนวิทยา 
Folklore   

3(2-2-5) 

THP3403 
 

การประพันธ์ร้อยกรองไทย  
Thai Verse Composition  

3(1-4-4) THC3312 การประพันธ์ร้อยกรองไทย 
Thai Verse Composition      

3(2-2-5) 

THP3404 
 

วาทการส าหรับครู 
Speech for Teachers    

3(2-2-5)  
…………..……………..……ปรับออก...……………….……… 

 

THP3405 การพัฒนาหนังสือเรียนภาษาไทย 
Thai Language Textbook Development 

3(2-2-5) THC3323 การพัฒนาหนังสือเรียนภาษาไทย 
Thai Language Textbooks  Development       

3(2-2-5) 

THP3401 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน 3(2-2-5) THC 2304 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน  3(2-2-5) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
หมวดวิชาเฉพาะ                                         ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                       ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
2.วิชาเอก                                                   ไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต 2. กลุ่มวิชาเอก                                          เรียนไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 
วิชาภาษาไทย 2.1 วิชาบังคับเอก                                      เรียนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 

The Best Selected Literature in Textbooks  The Best Selected Literatures in  Textbooks 
THP4402 
 

ภาษาอังกฤษส าหรับครูภาษาไทย 
English For Thai Teacher  

3(2-2-5)  
…………..……………..……ปรับออก...……………….……… 

 

THP4404 
 

สัมมนาภาษาไทย 
Seminar in Thai Language  

3(1-4-4) THC3325 โครงงานและสัมมนา 
Project and Seminar 

3(2-2-5) 

PTH3501 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
Curriculum Design and Development of Thai 
Language Learning Area 

3(2-2-5)  

…………..……………..……ปรับออก...……………….……… 

 

PTH3502 การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 Measurement and Evaluation of Thai 
Language Learning  Area 

3(2-2-5) THC3303 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยใน
ศตวรรษท่ี 21  
Measurement and Evaluation of Thai 
Language Teaching in 21st Century 

3(2-2-5) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
หมวดวิชาเฉพาะ                                         ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                       ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
2.วิชาเอก                                                   ไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต 2. กลุ่มวิชาเอก                                          เรียนไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 
วิชาภาษาไทย 2.1 วิชาบังคับเอก                                      เรียนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
PTH3503 
 

การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
Design and Production of Educational Media 
for Thai  Language Learning Area  

3(2-2-5) THC3302 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  
Design and Production of Educational Media of 
Thai Language Learning Area 

3(2-2-5) 

PTH4501 วิธีการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
Method and Management for Learning Thai 
Language Subject group  

3(2-2-5) THC 3304 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
Instructional of Thai Language  

3(2-2-5) 

PTH4502 การออกแบบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
Learning Design of Thai Language Learning 
Area 

3(2-2-5) THC3301 การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
Learning Design of Thai Language 

3(2-2-5) 

PTH4503 การวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
Classroom Research in Thai Language 
Learning Area 

3(2-2-5) THC3324 การวิจัยในชั้นเรียน 
Classroom Action Research 

3(2-2-5) 

2.3 วิชาเลือก                                          เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 2.1 วิชาเลือกเอก                                      เรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
THP2404 การอ่านและการตีความภาษาไทย 

Reading and Interpreted Thai  Language 
2(1-2-3)    

...........……………………ปรับออก………........................… 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
หมวดวิชาเฉพาะ                                         ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                       ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
2.วิชาเอก                                                   ไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต 2. กลุ่มวิชาเอก                                          เรียนไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 
2.3 วิชาเลือก                                          เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 2.1 วิชาเลือกเอก                                      เรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
 

……………………ปรับเพิ่ม…………… 
 THC3305 ความคิดสร้างสรรค์กับการสรรสร้างงานเขียน 

Creative Thinking and Creative Writing 
3(2-2-5) 

THP4417 การเขียนสารคดี 
Non-fiction Writing 

2(1-2-3)   THC3306 การเขียนสารคดี 
Non-fiction Writing 

3(2-2-5) 

THP4412 ศิลปะการน าเสนอ 
Art of Presentation 

2(1-2-3)   THC3307 ศิลปะการน าเสนอ  
Art of Presentation 

3(2-2-5) 

THP4413 ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ 
Thai for Official Purposes 

2(1-2-3)   THC3308 ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ 
Thai for Official Purposes  

3(2-2-5) 

THP4414 ภาษาเพ่ือการโฆษณและประชาสัมพันธ์ 
Language for Advertising and Public  
Relations 

2(1-2-3)   THC3309 ภาษาเพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  
Language for Advertising and Public  
Relations 

3(2-2-5) 

THP4415 ภาษาไทยเพ่ือการแสดง  
Thai for Performances 

2(1-2-3)   THC3310 ภาษาไทยเพ่ือการแสดง  
Thai for Performances  

3(2-2-5) 

THP4407 บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย 
King Rama II’s Literary Works 

2(1-2-3)   THC3313 บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย 
King Rama II’s Literary Works  

3(2-2-5) 

THP4408 บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 
King Rama V’s Literary Works 

2(1-2-3)    
……………………ปรับออก…………… 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
หมวดวิชาเฉพาะ                                         ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                       ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
2.วิชาเอก                                                   ไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต 2. กลุ่มวิชาเอก                                          เรียนไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 
2.3 วิชาเลือก                                          เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 2.1 วิชาเลือกเอก                                      เรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
THP4409 บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว 
King Rama VI’s Literary Works 

2(1-2-3)   THC3314 บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว 
King Rama VI’s Literary Works 

3(2-2-5) 

THP4410 เพลงไทยประกอบบทเรียน 
Thai Songs for Lessons 

2(1-2-3)    
……………………ปรับออก…………… 

 

THP4416 การเขียนนิยายและเรื่องสั้น 
Thai Novels and Short Stories Writing 

2(1-2-3)   THC3315 นวนิยายและเรื่องสั้น 
Novels and Short Stories  

3(2-2-5) 

THP3406 วรรณกรรมท้องถิ่น 
Folk Thai Literature       

2(1-2-3)   THC3316 วรรณกรรมท้องถิ่น 
Folk Thai Literature        

3(2-2-5) 

THP3407 ภาษากับการคิด 
Language and Thinking       

2(1-2-3)    
……………………ปรับออก…………… 

 

THP3408 โลกทัศน์ในวรรณกรรมไทย 
World  Views in Thai Literature       

2(1-2-3)    
……………………ปรับออก…………… 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
หมวดวิชาเฉพาะ                                         ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                       ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
2.วิชาเอก                                                   ไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต 2. กลุ่มวิชาเอก                                          เรียนไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 
2.3 วิชาเลือก                                          เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 2.1 วิชาเลือกเอก                                      เรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
THP3409 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารภาษาไทย 

Usage of Technology for Thai Language 
Communication       

2(1-2-3)    
……………………ปรับออก…………… 

 

THP3410 ภาษากับวัฒนธรรมไทย 
Language and Thai Culture       

2(1-2-3)   THC3319 ภาษากับวัฒนธรรมไทย 
Thai Language and Culture 

3(2-2-5) 

THP3412 ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย 
Pali-Sanskrit in Thai Language 

2(1-2-3)    
……………………ปรับออก…………… 

 

 
……………………ปรับเพิ่ม…………… 

 THC3318 ภาษาไทยถิ่น  
Thai Dialects 

3(2-2-5) 

THP4405 ค าและส านวนไทย 
Words and Idiomatic Expression 

2(1-2-3)   THC3320 ค าและส านวนในภาษาไทย  
Words and Idiomatic Expression in Thai Language 

3(2-2-5) 

THP4406 กวีนิพนธ์ของสุนทรภู่ 
Sunthornphu’s Poetry 

2(1-2-3)    
……………………ปรับออก…………… 

 

THP3411 ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร 
Foreign Language for Communication 

2(1-2-3)    
……………………ปรับออก…………… 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
หมวดวิชาเฉพาะ                                         ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                       ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
2.วิชาเอก                                                   ไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต 2. กลุ่มวิชาเอก                                          เรียนไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 
2.3 วิชาเลือก                                          เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 2.1 วิชาเลือกเอก                                      เรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
THP4411 การสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ 

Teaching Thai as a Foreign Language 
2(1-2-3)   THC3322 การสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ  

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

THP4401 ภาษาสื่อสารมวลชนเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย 
Mass Communicative Language for Thai 
Language Instruction 

2(1-2-3)    
……………………ปรับออก…………… 

 

THP4403 วิจัยทางภาษาไทย 
Thai Language Research 

2(1-2-3)    
……………………ปรับออก…………… 

 

THP4418 กิจกรรมพัฒนานักเรียนส าหรับครูภาษาไทย 
Activities Develop Students For Thai Teacher   

2(1-2-3)    
……………………ปรับออก…………… 

 

THP4419 การอ่านเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 
Reading for Specific Purpose   

2(1-2-3)  
……………………ปรับออก…………… 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                 เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                    เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี   พ.ศ. 2561 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างและวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 
 

รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
วันจันทร์ ที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 
ณ ห้อง 1124 อาคารกรรณาภรณ์พิพัฒน์  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

คณะครุศาสตร์ ได้จัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2562 เมื่อวันจันทร์ ที่  25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ ห้อง 1124 อาคารกรรณาภรณ์พิพัฒน์          
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
ประกอบด้วย 

 
1. รศ.ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์  ประธาน 
2. ผศ.ดร.วภิาวรรณ  วงษ์สุวรรณ์ คงเผ่า  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ผศ.ดร.กมลพัทธ์  ใจเยือกเย็น   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นางธิติมาวดี   สกุลศิลป์ศิริ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. อาจารย์ ดร.ทัศนีย์  เศรษฐพงษ์   กรรมการ 
6. อาจารย์สิริอร   จุลทรัพย์   กรรมการ 
7. อาจารย์สมุนา  เขียนนิล   กรรมการ 
8. อาจารย์ศรัณย์ภัทร์  บุญฮก    กรรมการ 
9. อาจารย์ชิษณุพงศ์  อินทรเกษม   กรรมการและเลขานุการ 
10. อาจารย์ฤทัยวรรณ  ปานชา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผลการวิพากษ์หลักสูตร มีดังนี้ 

ประเด็น ข้อเสนอแนะ ผู้เสนอแนะ 
1. หลักสูตร ภาพรวมของหลักสูตรมีความน่าสนใจ  ผศ.ดร.วิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ์ คงเผ่า  

ผศ.ดร.กมลพัทธ์  ใจเยือกเย็น  
นางธิติมาวดี สกุลศิลป์ศิริ 

2. ความเป็นครู ผู้ท รงคุณวุฒิ ให้ ข้อ เสนอแนะเกี่ ยวกับการ
ออกแบบรายวิชาว่า อาจออกแบบจากปัญหาที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันของนักเรียนในโรงเรียน เพ่ือ
มุ่งพัฒนานักศึกษาที่จะไปประกอบอาชีพครูให้มี
ความรู้ และสามารถออกแบบการจัดการเรียน
การสอนในโรงเรียนเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ต่อไป 

ผศ.ดร.วิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ์ คงเผ่า  
ผศ.ดร.กมลพัทธ์  ใจเยือกเย็น  
นางธิติมาวดี สกุลศิลป์ศิริ 

3. ปรัชญา หมวดที่  25 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ควร
ปรับแก ้
- หัวข้อที่ 1 ปรัชญา ความส าคัญ และ

ผศ.ดร.วิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ์ คงเผ่า  
ผศ.ดร.กมลพัทธ์  ใจเยือกเย็น  
นางธิติมาวดี สกุลศิลป์ศิริ 
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ประเด็น ข้อเสนอแนะ ผู้เสนอแนะ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยปรับรูปแบบการ
จัดเรียงเนื้อหา ข้อ 1.2 ข้อย่อยที่ 1.2.1 -1.2.5 
ซ่ึงเดิมการเรยีงล าดับเน้ือหาเป็น เก่ง  คุณธรรม 
และวิจัย ตามล าดับ ควรเรียงใหม่ 

3. ปรัชญา (ต่อ) เป็น เก่ง วิจัย และคุณธรรม เพ่ือให้สอดคล้อง
กับปรัชญาที่ว่า “เก่งการสอนภาษาไทย ถนัด
วิจัย ใส่ใจคุณธรรม” 
- หั วข้อที่  2 แผนพัฒนาปรับปรุง ควรตัด
ข้อความขึ้นต้นในหัวข้อดังกล่าวออก เนื่องจาก
ไม่ควรใช้ค าว่า “คาดว่าจะด าเนินการให้แล้ว
เสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา 2562” 

 

4. โครงสร้าง
หลักสูตร 

- บางรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป GE มี
เนื้อหาซ้ าซ้อนกับรายวิชาในหมวดวิชาเอก 
ดังนั้นควรออกแบบการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาหมวดวิชาเอกให้ลุ่มลึกมากกว่ารายวิชา
หมวดการศึกษาทั่วไป 
- จ านวนหน่วยกิตท้ังหมดในเล่มไม่สอดคล้อง
กัน ควรปรับให้สอดคล้องกันโดยการแก้ไข
จ านวนหน่วยกิตในหน้าที่ระบุว่า 142 หน่วยกิต 
เป็น 139 หน่วยกิต 
- รหัสวิชาหลักพัน ให้เพ่ิมนิยามความหมายเลข 
0 เนื่องจากการระบุรหัสวิชาในเนื้อหาไม่
สอดคล้องกับนิยาม 

ผศ.ดร.วิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ์ คงเผ่า  
ผศ.ดร.กมลพัทธ์  ใจเยือกเย็น  
นางธิติมาวดี สกุลศิลป์ศิริ 

5. ค าอธิบาย
รายวิชา 

ปรับการใช้ค าว่า “สืบค้น วิเคราะห์ และสืบ
สอบ” ออก โดยให้ขึ้นต้นค าอธิบายรายวิชาด้วย
หัวข้อ หรือรายละเอียดของเนื้อหา 

ผศ.ดร.วิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ์ คงเผ่า  
ผศ.ดร.กมลพัทธ์  ใจเยือกเย็น  
นางธิติมาวดี สกุลศิลป์ศิริ 

6. อาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

- - 

 
         
                   อาจารย์ฤทัยวรรณ ปานชา 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 

       อาจารย์ ดร.ทัศนีย์  เศรษฐพงษ์ 
      ประธานหลักสูตร 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก จ 
ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ – นามสกุล   นางทัศนีย์  เศรษฐพงษ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ ดร. 
เลขที่ประจ าต าแหน่ง  039127 สังกัดคณะครุศาสตร์  
คุณวุฒ ิ
ระดับปรญิญา      สาขาวิชา             ปีท่ีส าเร็จ   สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ค.ด. หลักสูตรและการสอน พ.ศ. 2560 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ค.ม. การสอนภาษาไทย พ.ศ. 2550       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ศษ.บ. ภาษาไทย 

เกียรตินิยมอันดับสอง 
พ.ศ. 2548       มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผลงานทางวิชาการ 
การวิจัย 
ทัศนีย์  เศรษฐพงษ์ (2558). การศึกษาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของครูในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในเขตดุสิต. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ 
ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 2. หน้า 60-65. 

ทัศนีย์  เศรษฐพงษ์. (2559). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการทฤษฎีโครงสร้างความรู้กับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือส่งเสริมการรู้การอ่านตาม  PISA ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น. วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 1(1), หน้า 30-37. 

ทัศนีย์  เศรษฐพงษ์. (2559). รายงานการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการทฤษฎีโครงสร้าง
ความรู้กับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือส่งเสริมการรู้การอ่านตาม  PISA ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น.  กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัดส าเนา. (แหล่งทุน:ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 2559) 

ทัศนีย์  เศรษฐพงษ์. (2560). รายงานการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการสอนอ่านโดยใช้กลวิธี 
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: 
เอกสารอัดส าเนา. (แหล่งทุน:ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560) 

ทัศนีย์  เศรษฐพงษ์. (2561). รายงานการวิจัยและพัฒนาความสามารถในการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางการ
สอบแบบ PISA โดยใช้แนวคิดการอ่านจากต้นแบบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น . 
กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัดส าเนา. (แหล่งทุน: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2561) 

Satthaphong, T. (2016). Effects of The Matching between Learning and Teaching Styles On Learning 
With Happiness of College Students. Proceeding of The ICSSH in Berlin, pp.20-24. 

Satthaphong, T. (2017). Development of Analytical Reading Based on The Transactional Strategies 
Instruction. Proceeding of the International conference Academic Multidisciplinary 
Research Conference in London, pp.33-38.   

Satthaphong, T. (2018). Research and Development of Reading Literacy Follow The Pisa Test Using 
by Reading Apprenticeship Approach. Proceeding of The 2018 International Academic 
Research Conference in Vienna, (October, 2018), pp. 451-456.  

การแต่งต ารา 
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ทัศนีย์   เศรษฐพงษ์ . (2559). การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรกลุ่ มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย . 
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  

ทัศนีย์  เศรษฐพงษ์. (2559). การพัฒนาหนังสือเรียนภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัดส าเนา.  
ผลงานด้านการบริหาร/การสอนในอดีต 
 1. หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ปี 2553-2555 
 2. สอนวิชา GED0101  การสื่อสารด้วยภาษาไทย  
   THI1301    พัฒนาการของวรรณกรรม 
   THI3206    การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ    
   EDU3203  หลักสูตรกับการจัดการเรียนรู้ 
   THI1202   ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย 
   ETH3201   การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   ETH3202  การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   THE3402  การพัฒนาหนังสือเรียนภาษาไทย 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 ชื่อ-นามสกุล     นางสาวสิริอร  จุลทรัพย์   
 ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
เลขที่ประจ าต าแหน่ง    056442  สังกัดคณะครุศาสตร์ 
คุณวุฒ ิ
ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ค.ม. การสอนภาษาไทย พ.ศ. 2555 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ศศ.บ. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ผลงานทางวิชาการ 
การวิจัย 
สิริอร จุลทรัพย์. (2558) . ข้อบกพร่องในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาครู สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัดส าเนา. (แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
2558) 

Jullasap, S. (2 0 1 7 ) .  Problems on Management of Learning Activities for Reading, Critical 
Thinking, and Writing of Thai Language Teacher in Private Islamic Education Schools in 
Thailand’s Three Southern Provinces. The 12 th Inter-University Cooperation Program 
“ASIAN Community Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and 
Environmental Stability” Conference in Philippines, (June, 2017), pp. 76-81. 

การแต่งต ารา 
สิริอร  จุลทรัพย์. (2560). ถอดบทเรียน: การสอนภาษาไทย (เขียนร่วม) การอ่านคืออาหารสมอง . (สิริอร  จุล

ทรัพย์, บรรณาธิการ). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
สิริอร  จุลทรัพย.์ (2560). GEL 2201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  

ผลงานด้านการบริหาร/การสอนในอดีต 
 1. หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ปี 2560 
 2. สอนวิชารายวิชา   
  EDU3104  ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 
  THE1406  การอ่านเพื่อพัฒนาปัญญา 
  THE1407  การเขียนเพื่อการสื่อสาร 
  THE2404  วรรณกรรมปัจจุบันส าหรับครู 
  THE2406  การเขียนร้อยแก้วเชิงสร้างสรรค์ 
  THE3407  ภาษากับการคิด 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
ชื่อ-นามสกุล   นายชิษณุพงศ์  อินทรเกษม  
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
เลขท่ีประจ าต าแหน่ง   062268   สังกัดคณะครุศาสตร์ 
คุณวุฒ ิ
ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
อ.ม.   ภาษาไทย พ.ศ. 2558 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ศษ.บ.   ภาษาไทย พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผลงานทางวิชาการ 
การวิจัย 
ชิษณุพงศ์  อินทรเกษม. (2562). กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในเรื่องข าขันล้านนาที่มีการล้อเลียนพฤติกรรมของ

คน, ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 40 ปี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (กุมภาพันธ์, 2562), หน้า 143-152. 

Intharakasem, C and Boonhok, S. (2019). The effects of using raft strategy on thai creative 
writing ability of undergraduate students. Proceeding of The 2018 International 
Academic Research  Conference in Vienna, Austria. 

ผลงานด้านการบริหาร/การสอนในอดีต 
1. หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ปี 2561-ปัจจุบัน 
2. เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3. สอนรายวิชา   

 THE2402  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
 THE2404  วรรณกรรมปัจจุบันส าหรับครู 

  THE4416  ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ 
  THE4417  ภาษาเพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
  THE4418  ภาษาไทยเพ่ือการแสดง 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
ชื่อ-นามสกุล   นายศรัณย์ภัทร์  บุญฮก 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
เลขที่ประจ าต าแหน่ง   066625   สังกัดคณะครุศาสตร์ 
คุณวุฒ ิ
ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
อ.ม.  ภาษาไทย พ.ศ. 2559 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อ.บ. 
     

ภาษาไทย 
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  

พ.ศ. 2556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผลงานทางวิชาการ 
การวิจัย 
สุกัญญา สุจฉายาและศรัณย์ภัทร์ บุญฮก. (2561). โครงการวิจัยเพ่ือจัดท าต้นฉบับหนังสือพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะนักคติชนรุ่นบุกเบิกของสยาม. กรุงเทพฯ: คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

ศรัณย์ภัทร์ บุญฮก. (2561). ฟังความสองข้าง: ความส าคัญและนัยยะของผู้เล่าเรื่องแบบบุรุษที่หนึ่งในนวนิยาย
เรื่อง มายาเงา. วารสารมนุษยศาสตร์, 25 (1), (มกราคม-มิถุนายน 2561), หน้า 22-54.  

ศรัณย์ภัทร์ บุญฮก. (2562). เมื่อบ้านทับซ้อนกับบ้านเมือง: ลักษณะและความส าคัญของพ้ืนที่บ้านในบทละคร
เรื่อง หัวใจนักรบ, ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 40 ปี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

Intharakasem, C and Boonhok, S. (2019). The effects of using raft strategy on thai creative 
writing ability of undergraduate students. Proceeding of The 2018 International 
Academic Research  Conference in Vienna, Austria. 

ผลงานด้านการบริหาร/การสอนในอดีต 
สอนรายวิชา THE 1404 วรรณคดีวิจักษ์ส าหรับครู 
  THE 1405 พัฒนาการวรรณคดีไทย 
  THE 3404 การสอนวรรณกรรมวิจารณ์ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
ชื่อ-นามสกุล    นางสาวสุมนา เขียนนิล 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
เลขที่ประจ าต าแหน่ง   052570   สังกัดคณะครุศาสตร์ 
คุณวุฒ ิ
ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ศศ.ม.  
 

การสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 

พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 

ศศ.บ.  ภาษาไทย พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ผลงานทางวิชาการ 
สุมนา เขียนนิล. (2559). การศึกษาแนวทางการสอนค าเสริมในภาษาไทยส าหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ โดยใช้

บทเรียนส าเร็จรูป. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 12th International Conference on 
Humanities & Social Science 2016. 

สุมนา  เขียนนิล. (2562). ข้อเสนอบางประการในการเรียนค าเสริมในภาษาไทยของนักศึกษาจีน, การประชุม
วิชาการระดับชาติ 40 ปี ศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช "คุณภาพ ความเท่าเทียม 
และความหลายหลายทางศิลปศาสตร์". มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุร:ี 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, (กุมภาพันธ์, 2562), หน้า 283-289. 

ผลงานด้านการบริหาร/การสอนในอดีต 
  สอนรายวิชา   
 THE2401  หลักภาษาไทยส าหรับครู 
 ETH3204  การผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 EDU3101  ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 
  
 


