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คานา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
เป็นหลักสูตรอิงสมรรถนะ ที่เกิดจากความร่วมมือของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
ร่วมจัดทาหลักสูตรเพื่อผลิตครูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 (มคอ.1) และข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาในการประชุมวิพากษ์หลักสูตร เพื่อให้เกิดผลลัพธ์
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนั นทา ได้ปรับปรุงพั ฒ นาหลั กสู ตรบนพื้นฐาน
บริบทและอัตลักษณ์ความเป็ นสวนสุนันทา มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการผลิตครูให้เป็นวิชาชีพ
ชั้น สูง สร้างครูที่มีคุณ ภาพ มีความรู้และสมรรถนะทางวิชาชีพ เป็นผู้ยึดมั่นในค่านิยม อุดมการณ์
มีจิตวิญญาณความเป็นครูนาไปสู่การสร้างกาลั งคนที่มีคุณภาพและตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ โดย
ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่เรียนรู้ (Active Learning) ตาม
ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ข อ งร า ย วิ ช า เพื่ อ ก า ร พั ฒ น า ผู้ เรี ย น ให้ มี ผ ล ก า ร เรี ย น รู้
(Learning Outcomes) ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์
คณบดีคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(4ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะครุศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
1.1 รหัส (เลข 14 หลัก)
1.2 ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(4ปี)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in English
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
3. วิชาเอก (ถ้ามี)

:
:
:
:

ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Education (English)
B. Ed. (English)

-

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ 142 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
6.2 เริ่มใช้ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
6.3 คณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ พิจารณาหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3/2562
เมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
6.4 คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 10
เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
6.5 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 24 เดือน
เมษายน พ.ศ. 2562
6.6 องค์กรวิชาชีพรับรองหลักสูตร เมื่อวันที่ … เดือน… พ.ศ. 2562
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั กสู ต รมี ค วามพร้ อ มเผยแพร่คุ ณ ภาพตามมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดั บ ปริญ ญาตรี สาขา
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ในปีการศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ครู / อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
8.2 นักวิชาการด้านภาษาอังกฤษ
8.3 บุคลากรในสายงานการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
8.4 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
8.5 ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา
8.6 อื่น ๆ
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9. คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาของอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร ชื่ อ นามสกุ ล เลขประจ าตั ว บั ต ร
ประชาชน
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทาง
วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปีที่สาเร็จการศึกษา
เลขประจาตัวประชาชน
วิชาการ
1. นางสาวดวงกมล ฐิติเวส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - D.Ed. (Teaching English to Speakers of Other
3-1006-01537- XXX
ดร.
Languages) The University of Melbourne,
Australia, 2009
- M.S.in Ed. (Human Development) Southern
Illinois University, Carbondale, U.S.A., 1997
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2535
2. นางศศิพร พงศ์เพลินพิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - Ed.D. (Teaching English to Speakers of Other
3-1012-00106- XXX
ดร.
Languages), University of Exeter, England, 2016
- ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2548
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การแปล)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2547
- ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541
3. นางธีราภรณ์ พลายเล็ก อาจารย์
- กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
3-6799-00129- XXX
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2543
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ.2540
4. นายธรรศนั น ต์ อุ น นะ อาจารย์ ดร.
- ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)
นันทน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2561
3-1002-01184- XXX
- ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2549
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
สถาบันราชภัฏพระนคร พ.ศ.2544
5. น า ง อ า บิ เก ล มิ ล า ด อาจารย์
- M.S. (Teaching) St. Paul University
เอสเซียน
The Philippines, 2009
P82937 XXX
- B.Ed. (Teaching) St. Paul University
The Philippines, 2001
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร และสถานศึกษาที่นักศึกษา
ฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ ซึ่งผ่ านการรับรองของส านักงานรับ รองมาตรฐานและประเมินคุ ณ ภาพ
การศึกษา (สมศ.)
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560–2564) อยู่ในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มา
เป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
9–11 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน
และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศมีความสมดุลและยั่งยืน
ด้วยเหตุนี้สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบุคลากรวิชาชีพครูจาเป็นต้องพัฒนาเชิงรุกด้วยการผลิตบุคลากรให้
เป็ น ผู้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี มี บุ ค ลิ ก ภาพเหมาะสมกั บ การเป็ น ครู เพื่ อ ให้ ส ามารถพั ฒ นาผู้ เรีย นให้ มี คุ ณ ภาพ
โดยเฉพาะในเรื่องการคิดวิเคราะห์ สั งเคราะห์ มีวิจารณญาณ และความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจน
สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน สังคม และประเทศ
ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ผลิตครูตามหลักสูตร
ครุศาสตรบั ณ ฑิต 4 ปี (อิงสมรรถนะ) และมติที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้มีมติให้
มหาวิทยาลัยราชภั ฏทั้ง 38 แห่งผลิตครูตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (อิงสมรรถนะ) โดยให้
จัดทาหลักสูตรและใช้หลักสูตรดังกล่าวร่วมกันเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ขณะเดียวกัน
กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้งคณะทางานจัดทามาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 (มคอ.1) ขึ้นมาใหม่ จาก
เหตุผลความจาเป็นดังกล่าว จึงได้จัดทาการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (อิงสมรรถนะ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สภาวการณ์ทางสังคมในศตวรรษที่ 21 กาลังขับเคลื่อนเข้าสู่โลกาภิวัตน์อย่างสมบูรณ์แบบ
การดารงชีวิตของมนุษย์ จาเป็ น ต้องเชื่อมโยงและเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและ
มองเห็ น ถึงความต่างทางวัฒ นธรรม ด้วยเหตุนี้ หลั กสู ตรภาษาไทยคานึงถึงการเปลี่ ยนแปลงด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยและสังคมโลกในทุกมิติ จึงได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาด้านสาขา
ภาษาไทยที่มีคุณภาพ เป็น แหล่งค้นคว้าและวิจัย และถ่ายทอดความรู้ตามหลั กประชาธิปไตยเพื่อ
พัฒนาความรู้ กระบวนการคิ ดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ยึด มั่น ในคุ ณ ธรรมจริย ธรรม ตลอดจนมีค วามรับ ผิ ดชอบต่อตนเองและส่ วนรวม โดยกาหนดเป็ น
รายวิชาไว้ในหลักสูตร
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่รวดเร็วในปัจจุบัน ทาให้จาเป็นต้องพัฒนา
หลักสูตรเพื่อผลิตครูอังกฤษที่มีศักยภาพด้านการใช้ ภาษาอังกฤษทุกทักษะ ทั้งด้านการฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียน ในการแสวงหาความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่ างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นผู้
ใฝ่เรียนรู้ มีความเป็นผู้นา มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี รวมทั้งตระหนักถึงความสาคัญใน
วิชาชีพครู
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ สวนสุนันทา มีพันธกิจหลั กประการหนึ่งตามพระราชบัญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 1 (5) คือ เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
รวมทั้งมีกรอบการพัฒนาที่สอดคล้องกับภาพอนาคตตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่
2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ซึ่งกาหนด พันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่น
นักศึกษาในสาขาวิชาอื่นๆ /คณะอื่นๆ สามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรได้ตาม
ความสนใจ และสามารถเที ย บเนื้ อ หารายวิ ช าในบางรายวิ ช าที่ เปิ ด สอนในหลั ก สู ต รอื่ น ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนของคณะนั้น ๆ
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
1) รายวิ ช าในหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป เรี ย นจากหลั ก สู ต รหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2) รายวิช าเอกเรียนกับอาจารย์คณะครุศาสตร์ และอาจารย์พิเศษ ส่วนวิชาเอกที่
เกี่ยวข้องกับ การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษเรียนกับ
อาจารย์คณะครุศาสตร์
13.3 การบริหารจัดการ
1) คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร มี ห น้ า ที่ ว างแผนการด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนประสานงานกับผู้สอนและกากับดูแลให้เกิดมาตรฐานและบรรลุ
เป้าหมายของรายวิชาและสาขาวิชา
2) คณะครุศาสตร์มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครู
รายวิชาการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และรายวิชาเอก รวมทั้งการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเป็น
ครูวิชาชีพ
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3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินคุณภาพ
ของหลักสูตรโดยคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก เพื่อปรับปรุง
การใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
4) คณะกรรมการนิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา มีหน้าที่นิเทศ
การจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
เชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษ ผู้นาการคิดนวัตกรรม บูรณาการก้าวล้างานวิจัย ใส่ใจ
คุณธรรม นาความเป็นครูสู่สากล
1.2 ความสาคัญ
ปีพุทธศักราช 2562 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลอย่างสมบูรณ์ สิ่งที่จะต้อง
ประสบอย่ างหลี กเลี่ ย งไม่ ได้ คือ ภาวะการแข่งขั น การทางานร่ว มกับ ผู้ อื่น การเรียนรู้และเข้าใจ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง ตลอดจนการแสวงหาพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้กาลังจะเกิดขึ้นอย่าง
ฉับพลัน หลังจากประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
พบว่า ปัญหาของนักเรียนไทย คือ ขาดความเข้มแข็งในด้านความรู้และทักษะพื้นฐานในการทางาน
ด้านการใช้ภาษาและการคิดขั้นสูง (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,
2561: 48)
ความต่อเนื่องของแนวทางในการพัฒนาประเทศชาติมีความสอดคล้องกันอย่างเห็นได้
ชัด ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ให้ความสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมสู่ยุคโลกาภิวัตน์ (พ.ศ. 2560 - 2564) อยู่ในช่วงเวลาเปลี่ ยนแปลงที่สาคัญ เพราะกาลังจะ
เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน เช่น การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งทางด้านการศึกษา ทักษะด้านภาษา ทักษะฝีมือแรงงาน รวมถึงการพัฒนา
กลไกต่างๆ เป็นต้น ซึ่งจุดเน้นของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคนี้
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนามนุษย์โดยตรง ดังที่ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาคน โดยใช้คนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและการดารงชีวิต
อย่างมีความสุข ซึ่งมีนโยบายมุ่งเน้น คือ จะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับ
พัฒ นาคนให้ มีทักษะและสมรรถนะระดับสูง มีความสามารถเฉพาะทางมากขึ้น มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
ทักษะในศตวรรษที่ 21 และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันดีงามและความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย ตลอดจนความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม นอกจากนี้ยังให้ความสาคัญกับการผลิตและพัฒนา
ครูให้มีคุณภาพและมาตรฐาน (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 416)
ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง ควรผลิ ต ครู ผู้ ส อนภาษาอั งกฤษที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถทางวิช าการ
มีจิตวิญญาณความเป็นครู ตระหนักถึงความสาคัญของภาษาอังกฤษ รวมทั้งผลิตครูที่มีประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรีย นการสอนและการพัฒ นาคุณ ภาพผู้ เรียนเป็น ส าคัญ ตลอดจนสามารถวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้
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1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้
1.3.1 เป็ น ผู้ ที่ มี ความรู้ ค วามสามารถในด้ านการสอน สามารถประยุ ก ต์ใช้ องค์ค วามรู้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ
1.3.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียน
การสอนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3.3 เป็นผู้มี ความสามารถประยุกต์ ใช้ทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย มาแก้ปัญหา
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และสร้างความรู้ใหม่ คิดนวัตกรรมสาหรับการประกอบวิชาชีพ
หรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต
1.3.4 เป็นผู้มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็น
ผู้นาทางวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
1.3.5 เป็ น ผู้ ที่ มีคุณ ธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิช าชีพ ครู มีความรับ ผิ ดชอบสู งต่ อ
วิชาการและวิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความพร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครู อย่างมีคุณภาพ
และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดว่าจะดาเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา 4 ปี
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. แผนปรับปรุงหลักสูตร
1. พัฒนาหลักสูตรโดยมี
1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต ให้มี
พื้นฐานจากแผนพัฒนา
2. รายงานผลการประเมิน
มาตรฐานไม่ต่ากว่าที่ สกอ .
การศึกษาแห่งชาติและ
หลักสูตร
และคุรุสภา กาหนด
มาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
ของบุคลากรทางการศึกษา
2. ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ
2. แผนปรับปรุงหลักสูตร
1. ติดตามความเปลี่ยนแปลง 1. รายงานความพึงพอใจของ
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ในสังคม และวิชาการอย่าง
ผู้ใช้บัณฑิต
ภาษาอังกฤษ ให้สอดคล้อง
สม่าเสมอ
2. แผนปรับปรุงหลักสูตรที่
กับความเปลี่ยนแปลงทาง
สอดคล้องกับความ
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
และ ความก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจการเมืองและ
วิชาการ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ
ซึ่งประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งภายในและภายนอก
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
3. แผนพัฒนาบุคลากรด้านการ 1. สนับสนุนบุคลากรด้าน
เรียนการสอน และ
การเรียนการสอนให้
บริการวิชาการให้มีความรู้
ทางานบริการแก่องค์กร
สมรรถนะและเจตคติที่
ภายนอก
ทันสมัย และเหมาะสมตาม 2. พัฒนาทักษะการจัดการ
มาตรฐานและจรรยาบรรณ
เรียนรู้ของบุคลากรด้าน
ของวิชาชีพ
การเรียนการสอนให้มี
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. ปริมาณงานบริการ
วิชาการต่อบุคลากรด้าน
การเรียนการสอนใน
หลักสูตร
2. ความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อประสิทธิภาพการจัด
การเรียนรู้
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภ าค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มี ก ารจั ด การศึ ก ษาภาคฤดู ร้ อ น ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ การพิ จ ารณาและเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ.ศ.2561 มีภาคฤดูร้อน จานวน
1 ภาคละ 8 สัปดาห์ โดยกาหนดระยะเวลาและจานวนหน่วยกิตที่มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาค
การศึกษาปกติ
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างเดือน สิงหาคม – เดือน ธันวาคม
ภาคเรียนที่ 2 ระหว่างเดือน มกราคม – เดือน พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้เข้าศึกษาต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจต
คติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และ
ผ่านเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการ
คัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กาหนด
2.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
2.3.1 ผู้เข้าศึกษาต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สอบ
ผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กาหนด
2.3.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ภาคผนวก ค)
2.3.3 ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบตามที่คณะกาหนด
2.3.4 ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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2.4 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.4.1 การปรับ ตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุม
ตนเอง
2.4.2 นั ก ศึ ก ษาแรกเข้ า มี พื้ น ฐานความรู้ในระดั บ ที่ แ ตกต่ างกั น อาจเกิ ด การได้ เปรีย บ
เสียเปรียบทางการศึกษา
2.5 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.4
นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในปีการศึกษาแรกจะได้รับการปรับพื้นฐานความรู้สาหรับการศึกษา
ในสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียนเพื่อให้คาปรึกษาในด้านต่างๆ และ
นักศึกษาต้องเข้าร่วมในโครงการอบรมภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดให้และมีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจนผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
2.6 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2562
2563
2564
2565
ชั้นปีที่ 1
60
60
60
60
ชั้นปีที่ 2
60
60
60
ชั้นปีที่ 3
60
60
ชั้นปีที่ 4
60
รวม
60
120
180
240
คาดว่าจะจบการศึกษา
60

2566
60
60
60
60
240
60

2.7 งบประมาณตามแผน
2.7.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรับ

2562
2563
ค่าบารุงการศึกษา*+ค่าลงทะเบียน 1,680,000 3,360,000
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
4,090,000 4,285,000
รวมรายรับ
6,565,000 8,245,000
ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี 55,250 บาท

ปีงบประมาณ
2564
5,040,000
4,488,700
10,128,700

2565
2566
6,720,000 8,400,000
4,701,600 4,904,100
12,021,600 13,904,100
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2.7.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท)
หมวดเงิน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์
รวม
ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี

2562
2563
3,500,000 3,675,000
200,000 220,000
240,000 260,000
200,000 250,000
80,000
80,000
350,000 350,000
4,570,000 4,835,000
45,250
45,250

ปีงบประมาณ
2564
3,858,700
220,000
280,000
300,000
80,000
350,000
5,088,700
45,250

2565
2566
4,051,600 4,254,100
220,000 220,000
300,000 300,000
350,000 350,000
80,000
80,000
350,000 350,000
5,351,600 5,554,100
45,250
45,250

2.8 ระบบการศึกษา



แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
อื่นๆ (ระบุ)
2.9 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2561
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30
การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาจะต้องเรียนในรายวิชา
ศึกษาทั่วไป โดยมีจานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต แบ่งเป็น
1.1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
6
1.2) กลุ่มวิชาภาษา
ไม่น้อยกว่า
6
1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
6
1.4) เลือกเรียนจาก 3 กลุ่มวิชาข้างต้นอีก
ไม่น้อยกว่า
12
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1) กลุ่มวิชาชีพครู

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
43 หน่วยกิต
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2.1.1) วิชาชีพครู
2.1.2) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.2) กลุ่มวิชาเอก
2.2.1) วิชาบังคับ
2.2.2) วิชาเลือก
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

28
15
63
42
21
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษร 3 ตัวและตัวเลข 4 หลัก ดังนี้
1) ตัวอักษร 3 ตัว มีความหมาย ดังนี้
ตัวอักษร GEN หมายถึง วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ตัวอักษร EDC หมายถึง วิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู
ตัวอักษร EEC หมายถึง วิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอก
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 วิชาศึกษาทั่วไป
1 หมายถึง วิชาการศึกษา
2 หมายถึง วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3 หมายถึง วิชาเอก
ตัวเลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง ลาดับวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
GEN0101
GEN0102
GEN0103
GEN0104

ชื่อวิชา
ชาววังสวนสุนันทา
The Royal Court of Suan Sunandha
สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
สังคมไทยในบริบทโลก
Thai Society in Global Context
การพัฒนาตน
Self Development

น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
GEN0105
GEN0106
GEN0107
GEN0108
GEN0109
GEN0110
GEN0111
GEN0112
GEN0113
GEN0114
GEN0115
GEN0116

ชื่อวิชา
ความจริงของชีวิต
Truth of Life
ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม
Life in Multicultural Society
ความเป็นพลเมืองดี
Good Citizenship
ความคิดอันงดงาม
Beautiful Thought
ศาสตร์แห่งราชันย์
King’s Philosophy
สานึกไทย
Thai Consciousness
การสร้างบุคลิกผู้นา
Building Leadership
ปัญญาไทยนอกกรอบ
Outside of the Box Thai Intellect
แรงบันดาลใจแห่งชีวิต
Inspiration of Life
สีสันวรรณกรรม
Color of Literatures
ภาพยนตร์วิจักษ์
Film Appreciation
ความผิดหวังสู่ฝันที่เป็นจริง
From Disappointment to a Dream Come True

1.2) กลุ่มวิชาภาษา ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
GEN0201 การใช้ภาษาไทย
Thai Usage
GEN0202 ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic Purposes
GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
Thai for Career
GEN0204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
English for Communication and Information Retrieval

น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
GEN0205
GEN0206
GEN0207
GEN0208
GEN0209
GEN0210
GEN0211
GEN0212
GEN0213
GEN0214
GEN0215
GEN0216

ชื่อวิชา
น(บ-ป-อ)
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3(3-0-6)
English for Study Skills
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ
3(3-0-6)
English for Career Development
ภาษาอังกฤษเพื่อการดูแลสุขภาพ
3(3-0-6)
English for Health Care
ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอและการพูดในที่สาธารณะ
3(3-0-6)
Public Speaking and Presentation Skills in English
วาทกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Discourse English for Communication
ภาษาจีน
3(3-0-6)
Chinese Language
ภาษาพม่า
3(3-0-6)
Burmese Language
ภาษาเขมร
Khmer Language
ภาษาลาว
Lao Language
ภาษาเวียดนาม
Vietnamese Language
ภาษามาเลย์
Malay Language

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

1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
GEN0301
GEN0302
GEN0303
GEN0304
GEN0305

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
Information Technology for Communication
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
Science and Technology for Quality of Life
วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
Science and Environments
รู้เท่าทันดิจิทัล
Digital Literacy
นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
Recreation for Quality of Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
GEN0306
GEN0307
GEN0308
GEN0309
GEN0310
GEN0311
GEN0312
GEN0313
GEN0314
GEN0315
GEN0316
GEN0317
GEN0318
GEN0319

ชื่อวิชา
สุขภาพสาหรับชีวิตยุคใหม่
Health Care for New Gen
มหัศจรรย์แห่งความคิด
Miracle of Thought
อินโฟกราฟิก
Info Graphic
ชีวิตกับดิจิทัล
Digital for Life
การส่งเสริมสุขภาพทางเพศ
Sexual Health Promotion
ธรรมชาติบาบัด
Natural Therapy
รู้เท่าทันภาวะการเงิน
Financial Literacy
การเต้น
Dancing
โยคะ
Yoga
ชีวิตเลิกอ้วน
Never Get Fat Again
ศาสตร์แห่งการชะลอวัย
Science of Anti-Aging
ศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารชาววัง
State of the Art of Royal Cuisine
รักปลอดภัย
Safe Sex
ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
Entrepreneurship in Digital

น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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

ภาษาเพื่อการสื่อสาร
Language for Communication

3(2-2-5)
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รหัสวิชา
EDC1102

EDC1103
EDC1104
EDC2101
EDC2102
EDC2103

EDC2104

EDC3101

EDC4101
EDC3301
EDC3302
EDC3303
EDC3304

ชื่อวิชา
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความ
เป็นครู
Ethics and Spirituality for Teachers
จิตวิทยาสาหรับครู
Psychology for Teacher
การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Learning Measurement and Evaluation
วิทยาการจัดการเรียนรู้
Instructional Science
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้
Innovation and Information Technology for
Educational Communication and Learning
การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
Education Administration and Quality Assurance
in Education
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
Research and Development in Innovation and
Learning
ครุนิพนธ์
Individual Study
จิตวิทยาการเรียนรู้
Psychology of Learning
จิตวิทยาการเรียนการสอน
Psychology of Learning and Instruction
การสอนเพศศึกษา
Teaching of Sex Education
ความคิดสร้างสรรค์สาหรับครู
Creativity for Teachers

น(บ-ป-อ)
3(2-2-5)

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

3(2-2-5)

3(2-2-5)

1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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รหัสวิชา
EDC3305

ชื่อวิชา
ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
Basic Unit Leader of Boy Scout and Girl Guide

น(บ-ป-อ)
1(0-2-1)

2.1.2) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 15 หน่วยกิต
EDC1201
EDC2202
EDC3203
EDC4201
EDC4202

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
Practicum 1
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
Practicum 2
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3
Practicum 3
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Internship 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Internship 2

1(90)
1(90)
1(90)
6(360)
6(360)

2.2) กลุ่มวิชาเอก ให้เรียนไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต
2.2.1) วิชาบังคับ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
EEC1301
EEC1302
EEC1303
EEC1304
EEC1305

การฟังและการพูดสาหรับครูภาษาอังกฤษ
Listening and Speaking for Teachers of English
หลักภาษาสาหรับครูภาษาอังกฤษ
English Structure for Teachers of English
วัฒนธรรมโลกสาหรับครูภาษาอังกฤษ
World Cultures for Teachers of English
การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
English Classroom Management
การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์สาหรับครูภาษาอังกฤษ
Critical Reading for Teachers of English

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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รหัสวิชา
EEC2306
EEC2307
EEC2308
EEC2309
EEC2310
EEC3311
EEC3312
EEC3313
EEC3314

ชื่อวิชา
สัทศาสตร์และสัทวิทยาสาหรับครูภาษาอังกฤษ
Phonetics and Phonology for Teachers of English
วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
Literary Works for English Language Teaching
ไวยากรณ์ขั้นสูงสาหรับครูภาษาอังกฤษ
Advanced Grammar for Teachers of English
การแปลสาหรับครูภาษาอังกฤษ
Translation for Teachers of English
การเขียนเชิงวิชาการสาหรับครูภาษาอังกฤษ
Academic Writing for Teachers of English
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
Curriculum and English Learning Activities
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
English Language Assessment
การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
Research in English Language Teaching
สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
Seminar in English Language Teaching
2.2.1) วิชาเลือก

EEC1315

EEC2316
EEC3317

21

ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ
Linguistics and Digital Technology for English
Language Teaching
การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
Material Development and Learning Innovations
in English Language Teaching
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสาหรับผู้เรียนในศตวรรษที่
21
English Language Learning Management for the
21st Century Learners

น(บ-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

หน่วยกิต
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
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รหัสวิชา
EEC3318
EEC3319

EEC3320

EEC3321

EEC3322
EEC3323

EEC3324
EEC3325

ชื่อวิชา
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนสองภาษา
English Language Learning Management in
Bilingual Schools
การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กร
วิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ
Integration of Academic Reading and
Development of English Teachers Association
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับ
มัธยมศึกษา
Design of English Language Learning Area at
Secondary Level
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรม
สาหรับเด็ก
Learning Management for Thinking Skill
Development through Children Literature
ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
English for Language Proficiency Tests
การวิเคราะห์ความต้องการทางภาษาเพื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ
Language Needs Analysis for English Language
Teaching
วิจัยวิพากษ์ทางการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
Research Critique on English Language Learning
Management
การนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
English Language Instructional Supervision

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

6

น(บ-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

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

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

หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
สาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา

21
3.1.4 การจัดแผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
GENxxxx การศึกษาทั่วไป 1
GENxxxx การศึกษาทั่วไป 2
EDC1101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
Language for Communication
EDC1102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
Ethics and Spirituality for Teachers

น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

EEC1301 การฟังและการพูดสาหรับครูภาษาอังกฤษ
Listening and Speaking for Teachers of English
EEC1302 หลักภาษาสาหรับครูภาษาอังกฤษ
English Structure for Teachers of English
EEC1303 วัฒนธรรมโลกสาหรับครูภาษาอังกฤษ
World Cultures for Teachers of English
รวมหน่วยกิต

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
21

22
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
GENxxxx การศึกษาทั่วไป 3
GENxxxx การศึกษาทั่วไป 4
EDC1103 จิตวิทยาสาหรับครู
Psychology for Teacher
EDC1104 การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
EDC1201 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
Practicum 1
EEC1304 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
English Classroom Management
EEC1305 การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์สาหรับครูภาษาอังกฤษ
Critical Reading for Teachers of English
EECxxxx วิชาเลือกเอก 1
รวมหน่วยกิต

น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(90)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
22

23
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
GENxxxx การศึกษาทั่วไป 5
GENxxxx การศึกษาทั่วไป 6
EDC2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Learning Measurement and Evaluation
EDC2102 วิทยาการจัดการเรียนรู้
Instructional Science
EEC2306 สัทศาสตร์และสัทวิทยาสาหรับครูภาษาอังกฤษ
Phonetics and Phonology for Teachers of English
EEC2307 วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
Literary Works for English Language Teaching
EEC2308 ไวยากรณ์ขั้นสูงสาหรับครูภาษาอังกฤษ
Advanced Grammar for Teachers of English
รวมหน่วยกิต

น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21

24
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
น(บ-ป-อ)
GENxxxx การศึกษาทั่วไป 7
3(3-0-6)
GENxxxx การศึกษาทั่วไป 8
3(3-0-6)
EDC2103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่ อสารการศึกษาและการ 3(2-2-5)
เรียนรู้
Innovation and Information Technology for Educational
Communication and Learning
EDC2104 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
Education Administration and Quality Assurance in Education
EDC2202 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
1(90)
Practicum 2
EEC2309 การแปลสาหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Translation for Teachers of English
EEC2310 การเขียนเชิงวิชาการสาหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Academic Writing for Teachers of English
EECxxxx วิชาเลือกเอก 2
3(2-2-5)
รวมหน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
GENxxxx การศึกษาทั่วไป 9
GENxxxx การศึกษาทั่วไป 10
EDC3101 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
Research and Development in Innovation and Learning
EDC3203 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3
Practicum 3
EEC3311 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
Curriculum and English Learning Activities
EEC3312 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
English Language Assessment
EECxxxx วิชาเลือกเอก 3
xxxx วิชาเลือกเสรี 1
รวมหน่วยกิต

รหัสวิชา
EEC3313
EEC3314
EECxxxx
EECxxxx
EECxxxx
EECxxxx
xxxx

ชัน้ ปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
Research in English Language Teaching
สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
Seminar in English Language Teaching
วิชาเลือกเอก 4
วิชาเลือกเอก 5
วิชาเลือกเอก 6
วิชาเลือกเอก 7
วิชาเลือกเสรี 2
รวมหน่วยกิต

น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(90)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3
22

น(บ-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3
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ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
EDC4201 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Internship 1
รวมหน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
EDC4101 ครุนิพนธ์
Individual Study
EDC4202 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Internship 2
รวมหน่วยกิต
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา

น(บ-ป-อ)
6(360)
6

น(บ-ป-อ)
1(0-2-1)
6(360)
7
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รหัสวิชา
GEN0101

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ชาววังสวนสุนันทา
3(3-0-6)
The Royal Court of Suan Sunandha
ประวัติ ความเป็นมา ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตชาววังสวนสุนันทา อัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ สวนสุนันทา บุคลิกภาพ การใช้ชี วิต ความรัก และความ
ผูกพันของนักศึกษา
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
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ความหมาย ความสาคัญ และขอบข่ายของศิลปะ การสร้างประสบการณ์
รับรู้และเข้าใจคุณค่าความงามในธรรมชาติ และศิลปกรรม ด้านทัศนศิลป์ โสตศิลป์ การแสดง และ
วรรณกรรม เน้นความเข้าใจและสร้างประสบการณ์เรื่องของสุนทรีภาพ
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
3(3-0-6)
Thai Society in Global Context
แนวความคิดพื้นฐาน วิวัฒ นาการ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
กฎหมาย ความสั ม พั น ธ์และบทบาทของไทยในบริบ ทโลก เน้ นการศึกษาด้ านผลประโยชน์ และ
ผลกระทบจากการที่ไทยได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก การมีจิตสานึกและเจตคติที่ดีต่อการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติในฐานะประชาคมโลก
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
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รหัสวิชา
GEN0104

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
การพัฒนาตน
3(3-0-6)
Self Development
หลักการพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ การเข้าใจตนเองและผู้อื่น ความ
ภาคภู มิ ใจในตนเอง แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารพั ฒ นาตน กระบวนการและวิธี ก ารพั ฒ นาตน การสร้า ง
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล ทักษะการจัดการอารมณ์ การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในชีวิต และการ
ดาเนินชีวิตที่มีคุณค่าอย่างมีความสุข
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
GEN0105

ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
Truth of Life
ความหมาย ความสาคัญ และหลักการดาเนินชีวิตในทุกมิติ จุดมุ่งหมาย
และคุณค่าของชีวิตตามแนวศาสนาและหลักปรัชญา กลวิธีเผชิญความแก่ ความเจ็บ และความตาย
วิธีแสวงหาความสุขที่ยั่งยืน การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าทางจริยธรรม เพื่อการอยู่ร่วมอย่างสันติสุขกับผู้อื่นใน
สังคม
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
3(3-0-6)
Life in Multicultural Society
ความหมายและขอบเขตความหมายของสังคมพหุวัฒนธรรม ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษา ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ กลุ่มชน
เพศ และชนชั้นทางสังคมในการดาเนินชีวิต แนวความคิดค่านิยมเชิงบวกเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของ
มนุษย์ และมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรม
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
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รหัสวิชา
GEN0107

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ความเป็นพลเมืองดี
3(3-0-6)
Good Citizenship
ความหมาย และความสาคัญของความเป็นพลเมือง รู้จักสิ ทธิ บทบาท
หน้าที่ และพันธะทางสังคม การมีจิตสานึก คุณธรรม และจริยธรรม การมีทัศนคติและค่านิยมที่ดีต่อ
สั ง คม เน้ น การเป็ น พลเมื อ งที่ ดี ต ามหลั ก ประชาธิ ป ไตย สามารถปฏิ บั ติ ต ามบรรทั ด ฐานและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม
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
GEN0108

ความคิดอันงดงาม
3(3-0-6)
Beautiful Thought
ความรู้ ความเข้ า ใจแนวคิ ด และการปฏิ บั ติ เชิ ง ประจั ก ษ์ การคิ ด เชิ ง
วิเคราะห์ การคิดด้านบวก การฝึกสติเพื่อสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้
ความเครียดและการจัดการกับความเครียด รู้จักการปรับตัวและการเข้าสังคม เน้นทักษะด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
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
3(3-0-6)
King’s Philosophy
ปรั ช ญาและองค์ ค วามรู้ข องพระราชา ทฤษฎี ใหม่ เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ วิถีชีวิตของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สานึกจิตอาสา การพัฒนา
ตนเอง ทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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

30
รหัสวิชา
GEN0110

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
สานึกไทย
3(3-0-6)
Thai Consciousness
ลักษณะทั่วไปและวิวัฒนาการของสังคมไทย แนวทางการดาเนินชีวิตของ
คนไทยตั้ งแต่ เกิด จนตาย ประเพณี วัฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญา ค่ านิ ยม การให้ คุ ณ ค่ า คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม การเมือง การปกครอง เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของความเป็นไทย วิถีแห่งความเป็นไทย
และทิศทางการพัฒนาของสังคมและวัฒนธรรมไทย
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

การสร้างบุคลิกผู้นา
3(3-0-6)
Building Leadership
ทฤษฎี แนวคิด หลักปฏิบัติ คุณลักษณะหน้าที่พื้นฐาน การควบคุม การ
ตัดสินใจ การสื่อสาร การจูงใจ ภาวะผู้นา ความรับผิดชอบต่อสังคม การประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ
เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นา
Theories, concept, practical rules, basic characteristic of
responsibilities, controlling, decision making, communication, motivation, leadership,
social responsibilities, the application of various situation for leadership development
GEN0112

ปัญญาไทยนอกกรอบ
3(3-0-6)
Outside of the Box Thai Intellect
แนวคิด บทบาท คุณค่า แนวทางการพัฒนาที่แตกต่างจากเดิมของปัญญา
ไทย การสร้างสรรค์และต่อยอดปัญญาไทย การประยุกต์แนวคิดปัญญาไทยต่อการดาเนินชีวิตในสังคม
ยุคใหม่และสร้างมูลค่าเพิ่มของปัญญาไทย
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
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รหัสวิชา
GEN0113

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
แรงบันดาลใจแห่งชีวิต
3(3-0-6)
Inspiration of Life
ความสาคัญของกระบวนการคิด พื้นอารมณ์และลักษณะการคิด กระบวน
ทัศน์ในการผสมผสานความหลากหลายของแนวคิดและกระบวนการคิด กรณีศึกษาจากศาสตร์ต่างๆ
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดาเนินชีวิต
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
3(3-0-6)
Color of Literatures
ความหมายและขอบเขตของวรรณกรรม วิวัฒนาการของวรรณกรรมยุค
ปัจจุบัน วิธีการสร้างอารมณ์ขัน การอ่าน การวิเคราะห์ การตีความ และการวิจารณ์ วรรณคดีโลก
ตะวันออก ตะวันตก และประเทศไทย 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
3(3-0-6)
Film Appreciation
ความรู้ รูป แบบ ประวั ติ พั ฒ นาการของภาพยนตร์ในโลกตะวั น ออก
ตะวันตก และประเทศไทย องค์ประกอบการสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ ทั้งในด้านโครงสร้าง ความ
เป็นมา ประเภท และรูปแบบการนาเสนอ เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจต่อภาพยนตร์ในฐานะ
ผู้ชมและการประเมินสุนทรีย์ของภาพยนตร์
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
GEN0116

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ความผิดหวังสู่ฝันที่เป็นจริง
3(3-0-6)
From Disappointment to a Dream Come True
หลักการและแนวคิด การรับมือกับสภาวะปัญหาในชีวิต การเข้าใจตนเอง
และการปรั บ ตั ว เมื่ อ เผชิ ญ กั บ ปั ญ หาทางด้ า นจิ ต ใจ อารมณ์ และสั ง คม การเรี ย นรู้ เกี่ ย วกั บ
ประสบการณ์ต่างๆ ในเชิงบวกและเชิงลบ หลักการดาเนินชีวิตเพื่อสร้างสุขในทุกมิติ
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
3(3-0-6)
Thai Usage
ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนตาม
หลักไวยากรณ์ เพื่อการสื่อสารและการนาเสนอผลงาน การใช้ภาษาไทยให้เหมาะสมกับกาลเทศะและ
มารยาททางสังคม
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
3(3-0-6)
Thai for Academic Purposes
ภาษาไทยเพื่อการศึกษาการเรียนรู้ การแสดงความคิดเห็น เชิงวิชาการ
การเขียนรายงาน และการอ้างอิง การใช้สารสนเทศเพื่อการสื บค้นข้อมูลจากสื่อหลากหลายทั้งสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการนาเสนองานเชิงวิชาการ
Thai language study skills, expressing academic opinions,
writing reports with citing references, information retrieval of printed and electronic
materials for academic presentation
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GEN0203

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
3(3-0-6)
Thai for Career
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการทางาน การเขียนใบสมัครงาน การเขียน
ประวัติส่วนตัว การเขียนหนังสือราชการ การเขียนบันทึก การเขียนรายงานการประชุม การแนะนา
ตนเอง และการใช้ภ าษาไทยในสื่อสังคมออนไลน์ การนาเสนอผลงานในที่ สาธารณะและ/หรือการ
สื่อสารในกลุ่มใหญ่
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
GEN0204

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
English for Communication and Information Retrieval
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่ างๆ ในชีวิตประจาวัน
การทักทายทาความรู้จัก การบรรยายลักษณะ การพูดถึงเหตุการณ์ในอดีต การใช้ภาษาทางโทรศัพท์
การบรรยายสถานที่ ตั้ งและทิ ศ ทาง การให้ ค าสั่ ง การแก้ ไขปั ญ หา การให้ ค าแนะน า การสื บ ค้ น
สารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ การอ้างอิง การเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ ต่างๆ 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
3(3-0-6)
English for Study Skills
การใช้ภ าษาอั งกฤษเพื่ อการสื่ อสาร การให้ ข้อมูล การสรุป ความ และ
แสดงความคิดเห็น กลวิธีการอ่าน การเขียนในชีวิตประจาวัน การอ้างอิง และการใช้พจนานุกรม เพื่อ
การอ่านและการเขียน 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
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GEN0206

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาการเรียนรู้ การแสดงความคิดเห็น เชิงวิชาการ
การเขียนรายงาน และการอ้างอิง การใช้สารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลจากสื่อหลากหลายทั้งสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการนาเสนองานเชิงวิชาการในรูปแบบต่าง 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
GEN0207

ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ
3(3-0-6)
English for Career Development
ทักษะการใช้ภ าษาอังกฤษเพื่อการทางาน การเขียนใบสมัครงาน การ
เขียนประวัติส่วนตัว การเขียนหนังสือราชการ การเขียนบันทึก การเขียนรายงานการประชุม การ
แนะนาตนเอง และการใช้ภาษาอังกฤษในสื่อสังคมออนไลน์ การนาเสนอผลงานในที่สาธารณะและ/
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
3(3-0-6)
English for Health Care
ศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานทางด้านสุขภาพ ทักษะการอ่านและการสื่อสาร
การดูแลสุขภาพ ความสามารถในการสร้ างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาและเอกสารกากับยา การ
ค้นหาและศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคที่พบบ่อย การป้องกันโรค เพื่อประโยชน์ในการดูแลตนเองและ
ครอบครัว
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
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GEN0209

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอและการพูดในที่สาธารณะ
3(3-0-6)
Public Speaking and Presentation Skills in English
หลั ก การพู ด ภาษาอั ง กฤษในที่ ชุ ม ชนโดยค านึ ง ถึ ง กลุ่ ม เป้ า หมาย
วัตถุประสงค์ในการพูด การกล่าวแนะนาตนเอง การกล่าวเปิดและกล่าวปิด การเตรียมเค้าโครงเรื่องที่
จะพูด การเอาชนะอุปสรรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการพูด วิธีการสอดแทรกอารมณ์ขัน และการ
เลือกหัวข้อที่เหมาะสม
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
3(3-0-6)
Discourse English for Communication
ความสาคัญ และประเภทของการพูด หลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการพูด
การเปล่งเสียง การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อประยุกต์ใช้ในการทางานจริง และการใช้ชีวิต
โดยเน้นการอภิปราย การนาเสนอ 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
GEN0211

ภาษาจีน
3(3-0-6)
Chinese Language
การใช้ ภ าษาจี น ด้ า นการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย น เพื่ อ
แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด สื่อสารเรื่องราวในสถานการณ์จริง/จาลอง เพื่อให้เกิดความสามารถทาง
ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน และมีความเข้าใจด้านสังคม 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
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GEN0212

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ภาษาพม่า
3(3-0-6)
Burmese Language
การใช้ ภ าษาพม่ า ด้ า นการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย น เพื่ อ
แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด สื่อสารเรื่องราวในสถานการณ์จริง/จาลอง เพื่อให้เกิดความสามารถทาง
ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน และมีความเข้าใจด้านสังคม 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
3(3-0-6)
Khmer Language
การใช้ ภ าษาเขมร ด้ า นการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย น เพื่ อ
แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด สื่อสารเรื่องราวในสถานการณ์จริง/จาลอง เพื่อให้เกิดความสามารถทาง
ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน และมีความเข้าใจด้านสังคม 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
GEN0214

ภาษาลาว
3(3-0-6)
Lao Language
การใช้ ภ าษาลาว ด้ า นการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย น เพื่ อ
แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด สื่อสารเรื่องราวในสถานการณ์จริง/จาลอง เพื่อให้เกิดความสามารถทาง
ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน และมีความเข้าใจด้านสังคม 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
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GEN0215

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ภาษาเวียดนาม
3(3-0-6)
Vietnamese Language
การใช้ภาษาเวียดนาม ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด สื่อสารเรื่องราวในสถานการณ์จริง/จาลอง เพื่อให้เกิดความสามารถทาง
ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน 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
3(3-0-6)
Malay Language
การใช้ ภ าษามาเลย์ ด้านการฟั ง การพู ด การอ่ าน และการเขียน เพื่ อ
แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด สื่อสารเรื่องราวในสถานการณ์จริง/จาลอง เพื่อให้เกิดความสามารถทาง
ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน 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
GEN0301

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information Technology for Communication
หลั ก การ ความส าคั ญ ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ระบบคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย การจัดการฐานข้อมูล ข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้งาน
อินเทอร์เน็ต 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

38
รหัสวิชา
GEN0302

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Science and Technology for Quality of Life
ความหมาย ความสาคัญ ประโยชน์ วิวัฒนาการ ความก้าวหน้า บทบาท
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีผลต่อการดารงชีวิตอย่างมี
คุณภาพ
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
3(3-0-6)
Science and Environments
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับพฤติกรรมของสิ่งแวดล้อมต่อมนุษย์
และมนุ ษ ย์ ต่อ สิ่ งแวดล้ อม ระบบนิ เวศเชิงบู รณาการ ทรัพ ยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การอนุ รักษ์ และปั ญหามลพิษ มาตรฐานสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้มีความ
เหมาะสมต่อคุณภาพชีวิต
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
3(3-0-6)
Digital Literacy
การพั ฒ น าทั กษ ะในความเข้ า ใจดิ จิ ทั ล พ ฤติ ก รรมสารสน เท ศ
มนุษยศาสตร์ดิจิทัล ทักษะดิจิทัล ความฉลาดทางดิจิทัล การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล จริยธรรม
ดิจิทัล 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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GEN0305

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Recreation for Quality of Life
แนวคิด ทฤษฎี ความหมายและความสาคัญของนันทนาการ ขอบข่าย
และประเภทของนันทนาการ การออกแบบกิจกรรมนันทนาการ การพักผ่อนด้วยกิจกรรมนันทนาการ
การฝึกจิตเพื่อสุขภาพกายและจิต
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

สุขภาพสาหรับชีวิตยุคใหม่
3(3-0-6)
Health Care for New Gen
การดูแลชีวิตและสุขภาพในมิติการส่งเสริม การป้องกัน การรักษา และ
การฟื้น ฟู ปั จจัย ที่เกี่ย วกับ ชีวิต เพศ วัย โภชนาการ สภาวะเสี่ ยงทางสุขภาพ ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพตลอดจนนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบสุขภาพองค์รวมกับชีวิตประจาวันได้
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
3(3-0-6)
Miracle of Thought
หลักการแนวคิ ดธรรมชาติของการคิด กระบวนการคิดของมนุษย์อย่าง
เป็นระบบ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงวิเคราะห์ การเชื่อมโยงความคิด และการ
ผู กเรื่ อง การวิเคราะห์ ข้ อมู ล และข่ าวสาร การใช้ เหตุ ผ ล และการประยุก ต์ใช้ ในการแก้ปั ญ หาใน
ชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์
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
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GEN0308

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
อินโฟกราฟิก
3(3-0-6)
Info Graphic
กระบวนการคิด การวิเคราะห์ ภายใต้แนวคิดข้อมูล สารสนเทศ หลักการ
ออกแบบ หลั กการน าเสนองาน การน าเสนอตัว ตน ภาพลั กษณ์ ขององค์กร รวมถึงการถ่ายทอด
ประสบการณ์ผ่านสื่อสารสนเทศ
Thinking process, analysis based on concept of information,
principles of design, presentation of identity, organization images including
experience through information technology
GEN0309

ชีวิตกับดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital for Life
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดิจิทัล บทบาทดิจิทัลในฐานะแนวโน้มอันยิ่งใหญ่
ที่มีต่อการเปลี่ยนสังคมไทยและสังคมโลกในหลากหลายรูปแบบ การก่อกาเนิดสิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์
และเครื่องมืออัฉริยะ ควบคู่กับการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต ของสรรพสิ่ง เครือข่ายออนไลน์ พฤติกรรมการ
บริโภคผ่านเครื่องมือสื่อสาร กฎหมาย การทาธุรกิจ ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตหรือสังคมออนไลน์ การดารงชีวิต
และการปรับตัวของมนุษย์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของดิจิทัลได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยในแต่ละช่วงวัย
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
3(3-0-6)
Sexual Health Promotion
แนวคิดในการดูแลสุ ขภาพทางเพศ การเปลี่ยนแปลงทางเพศเมื่อเข้าสู่
วัย รุ่ น จนถึงวัย ผู้ สู งอายุ การเตรี ย มความพร้อมก่อนสมรส การมีเพศสั มพั น ธ์อย่างมีความสุ ขและ
ปลอดภัย การวางแผนครอบครัว โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และปัญหาสุขภาพทางเพศ ความเสี่ยง
ของคนในวัยต่างๆ ต่อโรคติดเชื้อ ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อโรคติดเชื้อ การป้องการและการดูแล
ตนเองเบื้องต้น
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
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GEN0311

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ธรรมชาติบาบัด
3(3-0-6)
Natural Therapy
ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติบาบัดจากวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศิลปะในการ
ดารงชีวิต และความลับเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านและสมุนไพร ผลของการศึกษา เหตุของการเกิด
โรค มนตราบาบัด สมาธิบาบัด อาหาร และการออกกาลังกาย
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
GEN0312

รู้เท่าทันภาวะการเงิน
3(3-0-6)
Financial Literacy
ทฤษฎีเกี่ยวกับค่าของเงินและภาวะการเงิน หลักการ และวิธีการรู้เรื่อง
ทางการเงินและคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการใช้เงินและธุรกิจในชีวิตประจาวัน การบริหาร
การเงินในชีวิตยุกต์ปัจจุบันอย่างเหมาะสม หนี้ครัวเรือน นิติกรรมและสัญญาต่างๆ ด้วยเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์หรือโปรแกรมสาเร็จรูปอย่างง่าย
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
3(3-0-6)
Dancing
ทฤษฎี หลั กการ ความรู้พื้ น ฐานส าหรับ การเต้ น สมรรถภาพทางกาย
ทักษะการเคลื่อนไหวในการเต้น ความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของร่างกาย ความปลอดภัย การ
ป้องกันการบาดเจ็บและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
Theories, principles, fundamental knowledge of dancing,
physical performance, dance movement skills, body’ s strength and flexibility,
security, prevention of injuries and basic first aid
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GEN0314

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
โยคะ
3(3-0-6)
Yoga
ความสาคัญและประโยชน์ของการฝึกโยคะ การเตรียมความพร้อมของ
ร่างกาย การยืดเหยียดข้อต่อและกล้ามเนื้อ เทคนิคการเกร็งและคลายกล้ามเนื้อ การฝึกท่าอาสนะ
ต่างๆ 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
3(3-0-6)
Never Get Fat Again
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ บทบาทและผลกระทบของอาหารให้พลังงานต่อ
การควบคุมน้าหนักตัว ความสัมพันธ์ระหว่างน้าหนักตัวที่เหมาะสมกับสุขภาพ การกาหนดอาหารที่ให้
พลังงานและสารอาหาร สาหรับการลดน้าหนัก และการออกกาลังกายเพื่อการควบคุมน้าหนัก
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
GEN0316

ศาสตร์แห่งการชะลอวัย
3(3-0-6)
Science of Anti-Aging
หลั ก การ ความรู้ เกี่ ย วกั บ ความงามและสุ ข ภาพที่ ดี บ นพื้ น ฐานของ
วิทยาศาสตร์ โภชนาการเพื่อความงามและสุขภาพการชะลอวัย ผลิตภัณฑ์และการเสริมความงาม
ความฉลาดในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
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
3(3-0-6)
State of the Art of Royal Cuisine
ความรู้เรื่องอาหาร ความสัมพันธ์ของอาหารและโภชนาการต่อสุขภาพบน
พื้นฐานของอาหารชาววัง บทบาทของอาหารชาววังในปัจจุบัน สังคมและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับ
อาหารชาววัง การประเมินข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการของอาหาร
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
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GEN0318

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
รักปลอดภัย
3(3-0-6)
Safe Sex
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
3(3-0-6)
Entrepreneurship in Digital
แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการการเป็นผู้ประกอบการ สตาร์ตอัป โดย
เน้ น การสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม ตั ว แบบการท าธุ ร กิ จ หลั ก การบริ ห ารจั ด การส าหรั บ การเป็ น
ผู้ประกอบการ การนานวัตกรรมและเทคโนโลยีไปสู่เชิงพาณิชย์ กฎหมายการประกอบการ และการ
ประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันเพื่อการค้า
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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EDC1101

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Language for Communication
การใช้ภ าษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ บริบ ทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ เรียน ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาสาหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช้
ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาท่าทาง เพื่อสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้
และการสื่อสารในชั้นเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การเขียน และภาษา
ท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
สาหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลายหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
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-todate self-development and keeping up with the changes, practice the language and
culture for peaceful living
EDC1102

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็น 3(2-2-5)
ครู
Ethics and Spirituality for Teachers
ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วย
จิตวิญญาณความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ดารง
ตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์
ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสาหรับครู จิตวิญญาณ
ความเป็นครู กฎหมายสาหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูที่ดี 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
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EDC1103

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
จิตวิทยาสาหรับครู
3(2-2-5)
Psychology for Teacher
การวิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์และออกแบบบริหารจัดการพฤติกรรม
ผู้เรี ยน เพื่อพัฒ นาผู้ เรีย นตามศักยภาพและช่ว งวัย โดยใช้ห ลั กการ แนวคิด ทฤษฎีท างจิตวิท ยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและจิตวิทยาให้คาปรึกษา ทักษะสมองเพื่อการ
เรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล
เด็กที่ มีค วามต้ องการพิ เศษ การศึกษารายกรณี การสะท้ อนคิด เพื่ อให้ ส ามารถออกแบบดูแ ล
ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพั ฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความ
เป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ให้คาแนะนาและข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมพัฒนาและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การสร้างความร่วมมือในการ
พัฒ นาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพื่อนาไปประยุกต์ ใช้ในการพัฒ นาตนเองในการเป็นครูที่ดี มี
ความรอบรู้ 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 selfdevelopment to be a good teacher who is proficient, smart, and up to date
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รหัสวิชา
EDC1104

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Development
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของ
สาขาวิชาเอกที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน นาหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร
โดยประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร วิวัฒ นาการของหลักสู ตร ทฤษฎีและรูปแบบการ
พั ฒ นาหลั ก สู ต ร พื้ น ฐานการพั ฒ นาหลั ก สู ต รทางปรัช ญาการศึ ก ษา จิ ต วิท ยา สั งคม วั ฒ นธรรม
เทคโนโลยี และที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒ นาหลักสูตรสถานศึกษา การนา
หลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร เพื่ อให้เป็นผู้มีความ
รอบรู้ 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
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รหัสวิชา
EDC2101

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
Learning Measurement and Evaluation
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับลักษณะของสาระสาคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียน
และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การ
ประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัย
ต่อความเปลี่ยนแปลง
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 selfdevelopment to be a good teacher who is proficient, smart, and up to date
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EDC2102

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
วิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
Instructional Science
การวางแผนและจั ด การเรีย นรู้ต ามธรรมชาติ ส าขาวิช าเอกที่ ส ามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความ
แตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการ
เรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพี ย ง การบู ร ณาการเนื้ อหาและภาษา การบูรณาการสื่ อและแหล่ งเรียนรู้ในชุม ชน
ท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การชี้แนะผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การ
ออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรี ยนรู้
ในสถานศึกษา 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
EDC2103

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
การศึกษาและการเรียนรู้
Innovation and Information Technology for
Educational Communication and Learning
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เ รียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับ
บริบ ทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ โดยการ
วิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึก ษาและการเรี ย นรู้ กฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อ ง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิ จิทั ล เพื่ อ ให้
สามารถเลือก และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อน
คิ ด ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาตนเองในการเป็ น ครู ที่ ดี มี ค วามรอบรู้ และทั น สมั ย ต่ อ ความ
เปลี่ยนแปลง
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
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ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
Education Administration and Quality Assurance
in Education
การวิเคราะห์บริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อจัดทาแผนงานและโครงการ
พัฒนาสถานศึกษาและชุมชน ออกแบบ ดาเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้อง
กับสถานศึกษา ด้วยองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน
การจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ การศึ ก ษาและประเภทของการศึ ก ษา โดยใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาตนเองให้มีทัศนคติที่ดีถูกต้องต่อบ้านเมือง พื้นฐาน
ชีวิตที่มั่นคง มีงานทา มีอาชีพ เป็นพลเมืองดี รอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคมทันสมัย
และทันต่อความเปลี่ยนแปลง
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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ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research and Development in Innovation and
Learning
การวิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนา
ของผู้ เรี ย นในชั้ น เรี ย น ออกแบบการวิจั ย โดยประยุ ก ต์ ใช้ ห ลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี ท างการวิ จั ย
จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
สร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
เพื่ อให้ สามารถน าผลการวิจั ยไปใช้ในการพัฒ นาการจัดการเรียนรู้ และพั ฒ นาผู้ เรียน และใช้การ
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง
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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ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ครุนิพนธ์
1(0-2-1)
Individual Study
การจัดทาครุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการ
ปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอน
และการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล
และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้ 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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ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
1(90)
Practicum 1
สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาใน
วิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจาชั้นใน
สถานศึกษา เข้าใจบริบทชุมชน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา
ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้
อย่ างเป็ น ระบบในรูป แบบของการศึ กษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ ความรู้ทาง
จิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ สรุปแนวทางและ
ลักษณะกิจกรรมการพัฒ นาวิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและ
วิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา สังเคราะห์
องค์ความรู้และนาผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้ อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้ 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
EDC2202

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
1(90)
Practicum 2
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน
บู รณาการองค์ความรู้ทางการบริห ารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การดาเนินการเกี่ยวกับ การ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรี ยน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒ นา
ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และนาเสนอแนวทางในการพัฒนา
ตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์
สาขาวิชาเอก เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
และน าผลจากการเรี ย นรู้ ในสถานศึ ก ษาไปประเมิ น สะท้ อ นกลั บ (AAR) เป็ น รายบุ ค คลและร่ว ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
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
EDC3203

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3
1(90)
Practicum 3
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรม
และจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิช าชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมี
ความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒ นาและมุ่งมั่นในการ
แก้ปั ญ หาผู้ เรียนให้ มีคุณ ลัก ษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย
สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด
ความก้าวหน้ าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒ นธรรม และภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่นและนาผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้ 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
EDC4201

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(360)
Internship 1
ปฏิ บั ติ งานในหน้ าที่ ค รู ประพฤติ ตนเป็ น แบบอย่ างที่ ดี มี คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะ
บวนการคิดขั้นสูงและนาไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณา
การบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กั บ ผู้ ป กครองและชุ ม ชนในการพั ฒ นาและแก้ ปั ญ หาผู้ เรี ย นให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ด้ ว ย
กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่าง
ชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนาผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
(PLC) เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 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
EDC4202

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(360)
Internship 2
ปฏิ บั ติ งานในหน้ าที่ ค รู ประพฤติ ตนเป็ น แบบอย่ างที่ ดี มี คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะ
บวนการคิดขั้นสูงและนาไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณา
การบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กั บ ผู้ ป กครองและชุ ม ชนในการพั ฒ นาและแก้ ปั ญ หาผู้ เรี ย นให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ด้ ว ย
กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่าง
ชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนาผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
(PLC) เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 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
EDC3301

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
จิตวิทยาการเรียนรู้
3(2-2-5)
Psychology of Learning
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนรู้ พัฒนาการของผู้เรียน ทฤษฎี
การเรียนรู้ ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียนรู้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ การรับรู้ แรงจูงใจ
ในการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
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
EDC3302

จิตวิทยาการเรียนการสอน
3(2-2-5)
Psychology of Learning and Instruction
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนการสอน พัฒนาการของผู้เรียน
ทฤษฎีการเรียนรู้ ความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านเชาวน์ปัญญา และรูปแบบการเรียนรู้ แรงจูงใจใน
การเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านการคิด การจัดการชั้น
เรียน
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
3(2-2-5)
Teaching of Sex Education
ความหมาย และขอบข่ายของเพศศึกษา ความสาคัญและความจาเป็นใน
การเรี ย นเพศศึ ก ษา เพศวิ ถี และพั ฒ นาการของมนุ ษ ย์ เจตคติ แ ละค่ า นิ ย มที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เพศ
สั ม พั น ธภาพระหว่างเพศและทั ก ษะส่ ว นบุ ค คล พฤติ กรรมทางเพศ สุ ข ภาวะทางเพศ สั งคมและ
วัฒนธรรมประเพณีที่มีผลต่อเพศวิถี สิทธิและเสรีภาพทางเพศ
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
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รหัสวิชา
EDC3304

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ความคิดสร้างสรรค์สาหรับครู
3(2-2-5)
Creativity for Teachers
แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิด
สร้างสรรค์ การจั ดการเรียนรู้เพื่อส่ งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคและทักษะสาหรับครูในการ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การจัดบรรยากาศและกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
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
EDC3305

ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
1(0-2-1)
Basic Unit Leader of Boy Scout and Girl Guide
ความเป็นมา ความสาคัญและความจาเป็นในการเข้ารับการอบรมเพื่อรับ
วุฒิ บัตรหลักสูตรผู้กากับลูกเสือ -เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่หลักสูตรการอบรม กระบวนการฝึกอบรม
การถ่ายโยงความรู้และทักษะการเป็นผู้กากับลูกเสือ-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 ScoutCommonwealth Guide to the school
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รหัสวิชา
EEC1301

ชื่อและคาอธิบายวิชา
น(บ-ป-อ)
การฟังและการพูดสาหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Listening and Speaking for Teachers of English
การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อใช้สื่อสาร กิจกรรมการเรียนรู้การฟังและพูด ให้ ผล
สะท้อนกลับในสถานการณ์จาลองต่างๆในบริบทการศึกษา
English listening and speaking for communication, listening and speaking
learning activities, reflect on various educational simulations
EEC1302

หลักภาษาสาหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Structure for Teachers of English
โครงสร้ างประโยคและไวยากรณ์ ภ าษาอังกฤษ กิจกรรมการเรีย นรู้ในสถานการณ์
จาลองต่างๆในบริบทการศึกษา
Sentence structures and grammar, learning activities in educational
simulations
EEC1303

วัฒนธรรมโลกสาหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
World Cultures for Teachers of English
การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ วัฒนธรรมของตนเอง และวัฒนธรรมของสังคมโลก การมี
ส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนในการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนผ่านการทาโครงงาน มี
ส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาชีพและสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษตามการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกและบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม
Analyze, comparison local cultures and the world society, collaboration
with guardians and community to promote and publish local cultures through project
implementation and participate in exchanging professional experiences and establishing
English teacher professional networks based on the world change and the cultural
differences
EEC1304

การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Classroom Management
การจัดการชั้นเรียนที่หลากหลายส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้กิจกรรม
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Various classroom management strategies which encourage and equip
learners with effective models to create successful learning environment appropriate for
English classroom activities

61
รหัสวิชา
EEC1305

ชื่อและคาอธิบายวิชา
น(บ-ป-อ)
การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์สาหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Critical Reading for Teachers of English
การอ่านงานเขีย นประเภทต่ างๆ เพื่อ ความเข้าใจ กลวิธีก ารอ่านต่างๆ ในการเพิ่ ม
ศักยภาพทักษะการอ่าน วิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาบทอ่าน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน
Practice a wide range of reading texts for comprehension and use
reading strategies for enhancing reading ability, analyze text types and reading texts,
conduct reading activities.
EEC1315

ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Linguistics and Digital Technology for English Language
Teaching
ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ และภาษาศาสตร์ประยุกต์ เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัลในสถานการณ์จาลองต่างๆในบริบทการศึกษา
Theories in linguistics and applied linguistics, focus on organizing learning
activities with digital technology in educational simulations
EEC2306

สัทศาสตร์และสัทวิทยาสาหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Phonetics and Phonology for Teachers of English
ระบบเสี ย ง หลั ก สั ท ศาสตร์แ ละสั ท วิท ยา หลั ก การออกเสี ย งภาษาอั งกฤษ ระบบ
สัทสัญลักษณ์และการถ่ายทอดเสียง สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษ
Sound systems, phonetics and phonology, phonological rules, phonetic
symbols and pronunciation, be able to conduct activities concerning English
pronunciation
EEC2307

วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Literary Works for English Language Teaching
รูป แบบ และองค์ประกอบบทประพั นธ์ร้อยแก้วและร้อยกรอง ตีความ วิเคราะห์
วิจารณ์งานวรรณกรรมภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอนอ่านวรรณกรรม
Patterns and elements of prose and poetry, interpret, analyze and
criticize literary works, conduct learning activities, relating to literature reading
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EEC2308

ชื่อและคาอธิบายวิชา
น(บ-ป-อ)
ไวยากรณ์ขั้นสูงสาหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Advanced Grammar for Teachers of English
ประเภทประโยคและวิ เคราะห์ โ ครงสร้ า งประโยค อนุ ประโยค และไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษขั้นสูง จัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับไวยากรณ์ขั้นสูงผ่านสถานการณ์จาลองและกรณีศึกษา
Types of sentences, analyze sentence structures, clauses, and advanced
grammar, focus on organizing learning activities in educational simulations and case
studies
EEC2309

การแปลสาหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Translation for Teachers of English
หลักการและขั้นตอนการแปล ฝึกฝนและปรับบทแปล จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ประยุกต์การแปลเข้าสู่การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
The principles and translation procedures, practice translation and text
adaption from English to Thai and Thai to English, apply translation into English learning
management
EEC2310

การเขียนเชิงวิชาการสาหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Academic Writing for Teachers of English
รูปแบบ ลักษณะ และฝึกฝนการเขียนเชิงวิชาการ การเขียนรายงานทางวิชาการ การ
เขียนบทความทางวิชาการภาษาอังกฤษ
Academic formats and characteristics, and practice academic writing,
academic report writing, and English academic article writing
EEC2316

การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Material Development and Learning Innovations in
English Language Teaching
การเลื อก ออกแบบ พัฒ นา สร้าง ใช้และประเมิ นสื่ อและนวัตกรรมเพื่อการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่หลากหลาย
Selection, design, development, production, utilization and evaluation
learning materials and innovations for a variety of English language learning.
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EEC3311

ชื่อและคาอธิบายวิชา
น(บ-ป-อ)
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Curriculum and English Learning Activities
หลักการ แนวคิด และจุดเน้นในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานและหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับต่างๆ ออกแบบหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร ฝึกปฏิบัติการวางแผน และการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
General principles, concepts, and essential issues behind the Basic
Education Core Curriculum and English curriculum in different levels, develop and create
various activities developing learners to meet the core standards, practice lesson planning
and English language learning management strategies
EEC3312

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Language Assessment
ทฤษฎี การวัดและการประเมิ น ผลการเรียนรู้ภ าษาอังกฤษ แนวโน้ ม ในการวัด และ
ประเมินผล การหาคุณภาพเครื่องมือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการทดสอบภาษา พัฒนา ทดลองใช้
และวิเคราะห์เครื่องมือประเมินผลในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
Theories in language testing and assessment, new approaches to
language testing and assessment, test design and their validation, advances in language
testing technology, develop skills in designing, trialing and analyzing assessment
instruments in English learning context
EEC3313

การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Research in English Language Teaching
ระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ สืบค้นข้อมูล เรียบเรียง ดาเนินการ
วิจัย น าเสนอข้อมูลและเผยแพร่ผลงานวิจัยได้อย่างเป็นระบบและถูกต้องตามรูปแบบวิจัยทางการสอน
ภาษาอังกฤษ
Research methodology in English language teaching, search for
information, organize, conduct research, prepare and publish research report
systematically and accurately based on research in English language teaching
EEC3314

สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Seminar in English Language Teaching
แนวโน้มและประเด็นการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่
ได้จ ากการฝึ กปฏิบั ติก ารสอนในสถานศึก ษา และจัด กิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม สอดคล้ องกั บ
ศักยภาพและบริบทของผู้เรียน
Current trends and issues of English language learning management,
exchange and reflect on Internship’s experiences, and how to design English classroom
activities to meet learners’ needs, potentials, and contexts
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EEC3317

ชื่อและคาอธิบายวิชา
น(บ-ป-อ)
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสาหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
3(2-2-5)
st
English Language Learning Management for the 21
Century Learners
ทฤษฎี แนวคิด และรูปแบบการจัด การเรียนรู้ภาษาอังกฤษสาหรับผู้เรียนในศตวรรษที่
21 เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก และจัดค่ายภาษาอังกฤษ
Theories, principles, and approaches of English language learning
management for the 21st-century learners, learn various techniques for active learning
management and organizing English camps
EEC3318

การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนสองภาษา
3(2-2-5)
English Language Learning Management in Bilingual
Schools
รูปแบบการศึกษาระบบสองภาษาและยุทธวิธีการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสอง
ภาษา อภิปรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับยุทธวิธีการสอนและการประเมินการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน
สองภาษา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสอดคล้องกับการศึกษาระบบสองภาษา
Bilingual program models and English language instruction in bilingual
schools. Discuss related research on English language instruction and English language
learning evaluation in bilingual schools. Design English language learning activities
corresponding to bilingual education
EEC3319

การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กรวิชาชีพของ
3(2-2-5)
ครูภาษาอังกฤษ
Integration of Academic Reading and Development of
English Teachers Association
การอ่านเชิงวิชาการ อภิปรายประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูภาษาอังกฤษและ
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรวิชาชีพ
Academic reading skills, discuss about English teachers’ professional and
English language teaching management, exchange and transfer knowledge within a
professional community
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EEC3320

ชื่อและคาอธิบายวิชา
น(บ-ป-อ)
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
3(2-2-5)
Design of English Language Learning Area at Secondary
Level
การคิ ด ขั้ น พื้ น ฐาน การคิ ด ขั้ น สู ง การบู ร ณาการการคิ ด กั บ การจั ด การเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ หลักการออกแบบกิจกรรมตามแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการของผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษา
Basic thinking skills; higher-order thinking skills; integration of thinking
and knowledge management for teaching English as a Foreign Language (EFL); principles
for designing activities according to the developmental theories for secondary school
learners
EEC3321

การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรมสาหรับเด็ก 3(2-2-5)
Learning Management for Thinking Skill Development
through Children Literature
วรรณกรรมสาหรับเด็ก ระบุและอธิบายองค์ประกอบ ประเภท ลักษณะเฉพาะ ใช้
วรรณกรรมสาหรับเด็กในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษควบคู่กับทักษะการคิด
Children’s literature, identify and explain elements, types, and
characteristics of children’s literature, use children’s literature in teaching English to
develop thinking skills
EEC3322

ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
3(2-2-5)
English for Language Proficiency Tests
เทคนิคการทาแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL IELTS และ TOEIC
และฝึกทาแบบทดสอบเพื่อให้มีสมรรถนะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ B2
Various techniques needed for English proficiency tests, such as TOEFL,
IELTS and TOEIC, do a variety of relevant tests to prepare learners for level B2 in CEFR
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EEC3323

ชื่อและคาอธิบายวิชา
น(บ-ป-อ)
การวิเคราะห์ความต้องการทางภาษาเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Language Needs Analysis for English Language Teaching
เข้าใจธรรมชาติการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ วิเคราะห์สมรรถนะผู้เรียนเพื่อพัฒนา
ทั ก ษะการน าภาษาไปใช้ งานวิ ช าการและในสถานประกอบการตามกรอบมาตรฐ าน CEFR พั ฒ นา
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เรี ย น น าเสนอและแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ ในชุ ม ชนทางวิ ช าชี พ ครู
ภาษาอังกฤษ
Having a basic understanding on language teaching and learning. Able
to analyze learner competencies for improving communicative skills both for academic
and occupational purposes according to CEFR. Possessing the ability to improve
learners’ desired characteristics, carry academic presentation, and exchange views on
knowledge with academics in conferences
EEC3324

วิจัยวิพากษ์ทางการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Research Critique on English Language Learning
Management
การวิเคราะห์ การประเมินคุณค่างานวิจัยด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การอ่าน
งานวิจั ย การแลกเปลี่ ย นความรู้จ ากการอ่าน การรายงานความรู้จากการอ่านงานวิจัย การเสนอแน ว
ทางการนาความรู้จากการอ่านไปใช้
Analysis and evaluation research on English language learning
management; reading research pieces; exchanging information and research ideas;
reporting knowledge from research; presenting logical implementation to English learning
management after readings
EEC3325

การนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Language Instructional Supervision
การวิเคราะห์ กระบวนการนิ เทศการสอนภาษาอังกฤษส าหรับนั กศึกษาครูและครู
ประจาการที่สอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ รูปแบบการนิเทศ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
นิเทศการสอนภาษาอังกฤษทั้งในประเทศและต่างประเทศ เครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับการนิเทศเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
Analyze supervisory process of English instruction for pre-service and inservice English as a Foreign Language (EFL) teachers; models of supervision; research on
English language instructional supervision in Thailand and abroad; cooperative supervision
network in improving English language instruction

67
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

1. นางสาวดวงกมล ฐิติเวส ผู้ช่วย
3-100 60153 7- XXX ศาสตราจารย์
ดร.

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ/ปี
การศึกษาที่สาเร็จ

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา

D.Ed.
การวิจัย
(Teaching English to Speakers of ดวงกมล ฐิติเวส. (2558). การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ
Other Languages)
ของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
The University of Melbourne,
สวนสุนันทา. (แหล่งทุน: ปีงบประมาณ 2558 สานักงานคณะกรรมการวิจัย
Australia, 2009
แห่งชาติ (วช.)
ดวงกมล ฐิติเวส. (2558). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพูดภาษาอังกฤษด้วยการ
M.S.in Ed.
วิเคราะห์ความต้องการทางภาษาเพื่อการประกอบอาชีพสาหรับผู้ขับรถโดยสาร
(Human Development)
สาธารณะ (แท็กซี่). ภายใต้แผนการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทักษะการพูด
Southern Illinois University,
ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่)”
Carbondale, U.S.A., 1997
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: ปีงบประมาณ
2559 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผ่าน สานักงานคณะกรรมการ
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
วิจัยแห่งชาติ.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2535 ดวงกมล ฐิติเวส. (2559). การพัฒนาสื่อการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับผู้ขับรถ
ของสหกรณ์รถยนต์โดยสารสาธารณะแท็กซี่แบบมีส่วนร่วม ภายใต้แผน
โครงการวิจัย “การพัฒนาต้นแบบการดาเนินธุรกิจสหกรณ์รถโดยสารสาธารณะ
แท็กซี่แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา. (แหล่งทุน: ปีงบประมาณ 2559 สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)
ดวงกมล ฐิติเวส. (2561). การพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบ
มีส่วนร่วมตามแนวการสอนภาษาอังกฤษพื่อจุดประสงค์เฉพาะ. กรุงเทพมหานคร:
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ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นางสาวดวงกมล ฐิ ติเวส
(ต่อ)

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ/ปี
การศึกษาที่สาเร็จ

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: ปีงบประมาณ 2561 สานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ดวงกมล ฐิติเวส. (2561). การพัฒนาสื่อการพูดภาษาอังกฤษแบบมีส่วนร่วมสาหรับผู้ขับรถ
โดยสารสาธารณะ(แท็กซี่)เพื่อแนะนาเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม.
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: ปีงบประมาณ
2561 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ดวงกมล ฐิติเวส. (2562). การพัฒนาหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับผู้ขับ
รถสาธารณะแท็กซี่. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่ง
ทุน: ปีงบประมาณ 2562 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ดวงกมล ฐิติเวส. (2561). การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับผู้
ขับรถแท็กซี่. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน:
งบประมาณรายได้ประจาปี 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา)
ดวงกมล ฐิติเวส. (2560). ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ตามแนวการสอนภาษาอังกฤษแบบเพื่อน
ช่วยเพื่อน. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน:
งบประมาณรายได้ประจาปี 2560)
ดวงกมล ฐิติเวส. (2559). โครงการคัดแยกขยะแบบวิถีชุมชนสู่การเป็นชุมชนต้นแบบ หน้า
บ้าน..น่ามอง. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน:
งบประมาณรายได้ประจาปี 2559)
ดวงกมล ฐิติเวส. (2559). การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับผู้
ขับรถแท็กซี่. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน:
งบประมาณรายได้ประจาปี 2559)
Thitivesa, D. (2012). The Effects of Cooperative Groups as Communicative
Language Teaching Techniques for Teaching Grammar to English Teacher
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ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นางสาวดวงกมล ฐิ ติเวส
(ต่อ)

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ/ปี
การศึกษาที่สาเร็จ

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา
Candidates in a Rajabhat University. Proceedingss of The 2 nd
International Conference on Education and Management TechnologyICEMT 2012 in South Korea, pp 231 – 238.
Thitivesa, D. (2013). The Use of Project to Enhance Writing Skill.
Proceedingss of The World Academy of Science, Engineering and
Technology 2013 (WASET) in Zurich, Switzerland, pp 451 – 460.
Thitivesa, D. (2014). The Use of Project to Enhance Learning Domains
Stated by National Qualifications Framework: TQF. Proceedings of The
International Conference on Educational and Instructional Technology
in London, England, pp 329 – 338.
Thitivesa, D. (2014). The Academic Achievement of Writing via ProjectBased Learning. Proceedings of The International Conference on
Management, Business and Social Sciences in Rome, Italy, pp 378 – 388.
Thitivesa, D. (2015). The Participatory Planning for Strategic Management of
Thai Taxi Cooperative Companies in Bangkok Metropolitan Area.
Proceedings of The Actual €Conomy: Local Solutions For Global
Challenges (A€E-16+) in Prague, Czech Republic, pp 437 – 448.
ดวงกมล ฐิติเวส. (2558). การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในการทางานของแรงงาน
ไทยในกลุ่มอุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉ พ า ะ (The Development of Electronics Industry Workforce’s English
Speaking Using English for Specific Purposes Approach) น าเสนอประมวล
บทความใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ” ระหว่าง
วันที่ 3 – 4 กันยายน 2558 โรงแรมรอยัล รีเวอร์ กรุงเทพฯ หน้า 74 – 85.
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ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ/ปี
การศึกษาที่สาเร็จ

นางสาวดวงกมล ฐิ ติเวส
(ต่อ)

2.นางศศิพร พงศ์เพลินพิศ ผู้ช่วย
3-1012-00106- XXX
ศาสตราจารย์
ดร.

Ed.D. (Teaching English to
Speakers of Other Languages)
University of Exeter, England,
2016
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2548

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา
Thitivesa, D. (2018). Enhancing Language Competency of Human Resources
as a Business Competitive Advantage via English for Business Purposes.
Proceedings in The Academic Multidisciplinary Research Conference in
Viena, Republic of Austria, pp 177 – 188.
ดวงกมล ฐิติเวส. (2560). การกาหนดรู้ของนักศึกษาที่มีต่อระดับสมรรถนะทาง
ภาษาอังกฤษของตนเองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา. วารสารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม)
2560.
การแต่งตารา
ดวงกมล ฐิ ติ เวส. (2559). เอกสารประกอบการสอน รายวิ ช าการอ่ านและการเขี ย น
ภาษาอั ง กฤษส าหรั บ ครู ภ าษาอั ง กฤษ. กรุ ง เทพมหานคร: มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สวนสุนันทา.
การวิจัย
ศศิพร พงศ์เพลินพิศ (2560). การศึกษาประสิทธิผลของ Content-based Instruction
(CBI) ต่อการฝึกประสบการวิชาชีพครู: กรณีศึกษานักศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 5. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่ง
ทุน: งบรายได้ประจาปี 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
ศศิพร พงศ์เพลินพิศ (2561). การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษในประเทศไทยกับสมาชิกอาเซียนอื่น. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: งบรายได้ประจาปี 2561 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา)
ศศิพร พงศ์เพลินพิศ (2562). การพัฒนาแบบเรียนบูรณาการวิชาภาษาอังกฤษและวิชา
พุทธศาสนาเพื่อการท่องเที่ยววัดราชาธิวาส. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นางศศิพร พงศ์เพลินพิศ
(ต่อ)

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ/ปี
การศึกษาที่สาเร็จ

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การแปล)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2547

สวนสุนันทา. (แหล่งทุน: งบรายได้ประจาปี 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา)
Phongploenpis, S. (2019). Content-Based Instruction (CBI) in Serving
Internship: the CBI in Serving an Internship: Perspectives from Thai PreService Teachers Majoring in English. International Journal of
Education, Psychology and Counseling (IJEPC). (publication in progress)
Phongploenpis, S. (2017). The Nature and Use of Research-based Learning
for Enhancing Pre-service Teachers’ Research Skills. Proceedings of the
ICBTS The International Academic Multidisciplinary Research
Conference in Berlin, pp. 384-389
Phongploenpis, S. and Samart N. (2018). The Relationship between
Personality Types and Cognitive Learning Styles. Proceedings of the
International Conference on Multidisciplinary Research & Practice
(ICMRP), Paris, pp. 21-25.
Phongploenpis , S and Supangyut M. (2018). The Effect of Mind Map
Technique on Students’ Reading Comprehension. Proceedings of the
International Conference on Multidisciplinary Research & Practice
(ICMRP), Paris, (December 2018), pp. 45-49.
Phongploenpis, S. (2018). The Study of English Language Teaching and
Learning in Thailand and Other ASEAN. Paper to be presented at the
International Conference on Language, Literature and Culture (ICLLC),
Singapore (2-3 December, 2018).

ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541
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ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ/ปี
การศึกษาที่สาเร็จ

นางศศิพร พงศ์เพลินพิศ
(ต่อ)

3. นางธีราภรณ์ พลายเล็ก อาจารย์
3-6799-00129- XXX

กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2543
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2540

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา
การแต่งตารา
Phongploenpis, S. (2018). English for Academic Communication Purposes.
Mimeographed. Bangkok: Suan Sunandha University.
Phongploenpis, S. (2018). English Reading Techniques. Mimeographed.
Bangkok: Suan Sunandha University.
Phongploenpis, S. (2018). English Melody. Bangkok: Suan Sunandha Rajabhat
University Publication.
การวิจัย
ธีราภรณ์ พลายเล็ก. (2558). ทัศนคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ :
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: งบรายได้ประจาปี
2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
ธีราภรณ์ พลายเล็ก. (2560). พฤติกรรมการอ่านตาราภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา. (แหล่งทุน: งบรายได้ประจาปี 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา)
ธีราภรณ์ พลายเล็ก. (2561). การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อเสริมสร้าง
ความคิดเชิง มโนทัศน์เรื่องสัทศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: งบรายได้ประจาปี 2561 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา)
ธีราภรณ์ พลายเล็ก. (2558). การศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. ในการ
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ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นางธีราภรณ์ พลายเล็ก
(ต่อ)

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ/ปี
การศึกษาที่สาเร็จ

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หน้า 137.
ธีราภรณ์ พลายเล็ก. (2558). ทัศนคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ : กรณี
ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่าง
วันที่ 3 - 4 กันยายน 2558 โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ หน้า 113-114.
ธีราภรณ์ พลายเล็ก. (2559). การศึกษาลักษณะการเรียนรู้และกลวิธีการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
เอกสารการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7
“ยกระดับงานวิจัย เพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก” ระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม
2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หน้า 550-563.
ธีราภรณ์ พลายเล็ก. (2560). พฤติกรรมการอ่านตาราภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ.
ระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2560 โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ หน้า 183-192.
ธีราภรณ์ พลายเล็ก. (2561). การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อเสริมสร้าง
ความคิดเชิงมโนทัศน์เรื่องสัทศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. วันที่ 29 มิถุนายน 2561
Plailek, T. (2016). The Attitudes and Levels of Satisfaction of Students
Learning English with Foreign Teachers in Bangkok Rajabhat University
Demonstration Schools. Proceedings of the Business, Economics,
Social Science & Humanities (BESSH), Tokyo, pp. 33-38
Plailek, T. (2016). The Development of Pronunciation Skill in English Final
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ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นางธีราภรณ์ พลายเล็ก
(ต่อ)

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ/ปี
การศึกษาที่สาเร็จ

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา
Consonant Sounds of Prathomsuksa 6 students at Demonstration
Schools, Suan Sunandha Rajabhat University. Proceedings of the
International Conference on Social Science and Economics (ICSSE),
Saint Petersburg, pp. 148-151
Plailek, T. (2016). The attitude towards English Learning of Primary
Students at Demonstration Schools, Suan Sunandha Rajabhat
University. Proceedings of the International Journal of Arts and
Sciences (IJASS), Prague, pp. 89-94
Plailek, T. (2017). RBL : The Development of Learners’ Learning Skills.
Proceedings of the International Academic Multidisciplinary Research
Conference (ICBTS), Berlin, pp. 378-383
Plailek, T. and Chauphudee, P. (2018). The Propelling Reasons Leading the
Students and Parents to Opt for Tutorials. Proceedings of the
International Conference on Multidisciplinary Research & Practice
(ICMRP), Paris, pp. 5-8.
Plailek, T. and Saichofa, P. (2018). The Perceptions of Students, Teachers,
and Parents toward Students’Homework. Proceedings of the
International Conference on Multidisciplinary Research & Practice
(ICMRP), Paris, pp. 1-4.
Plailek T. (2018). The Use of research-Based Learning for Enhancing the
Students’Learning Skills and the Creative Ways to help Solve the
Students’ Pronunciation Problems. Proceedingss of the International
Academic Multidisciplinary Research Conference, Rome, pp. 128-131
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ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

4. นายธรรศนันต์
อุนนะนันทน์
3-1002-01184- XXX

อาจารย์ ดร.

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ/ปี
การศึกษาที่สาเร็จ
ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2561
ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการ
สื่อสารนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2549
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
สถาบันราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2544

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา
การวิจัย
ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์ และ Kian Fasihi Harandi. (2560). การพัฒนาความสามารถ
ด้านการประเมินผลด้วยรูปแบบการสอนของมิลเลอร์ : กรณีศึกษาในการสร้าง
ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา. (แหล่งทุน: งบประมาณรายได้ประจาปี 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา)
ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์ และ Kian Fasihi Harandi. (2561). การพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษและการคิดขั้นสูงในการอ่านงานวิจัยโดยใช้ PLADSER Model.
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: งบประมาณรายได้
ประจาปี 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Unnanantn, T. & Boonphadung, S. (2015). The Attitudes of Pre-service
Teachers Towards Analytical Thinking Development Based on Miller's
Model. International Journal of Social, Behavioral, Educational,
Economic, Business and Industrial Engineering, 9(2), pp 515-519.
Boonphadung, S. & Unnanantn, T. (2015). Miller’s Model for Developing
Critical Thinking Skill of Pre-Service Teachers at SuanSunandha
Rajabhat University. International Journal of Social, Behavioral,
Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 9(2), pp
561-566.
Unnanantn, T. & Boonphadung, S. (2015). The Attitudes of Pre-service
Teachers Towards Analytical Thinking Development Based on Miller's
Model. Proceedingss of ICE 2015 : 17th International Conference on
Education in Barcelona, pp 515-519.
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ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นายธรรศนันต์
อุนนะนันทน์ (ต่อ)

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ/ปี
การศึกษาที่สาเร็จ

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา
Boonphadung, S. & Unnanantn, T. (2015). Miller’s Model for Developing
Critical Thinking Skill of Pre-Service Teachers at Suan Sunandha
Rajabhat University. Proceedingss of ICE 2015 : 17th International
Conference on Education in Barcelona, pp 561-566.
Ratniyom, J., Boonphadung, S., & Unnanantn, T. (2016). The Effects of
Online Homework on First Year Pre-Service Science Teachers' Learning
Achievements of Introductory Organic Chemistry. International Journal
of Environmental and Science Education, 11(15), (October 01, 2016),
pp 8088-8099.
Unnanantn, T. (2016). Enhancing Thai Undergraduates’ Ability on Scholarly
English Presentation: Miller's Model-based Instruction. Proceedingss of
BESSH 2016 : 15th International Conference on Business, Economics,
Social Science & Humanities in Seoul, pp 15.
Unnanantn, T. (2017). Enhancing Thai Undergraduates’ Ability on Scholarly
English Presentation: Miller's Model-based Instruction. Journal of
Advances in Humanities and Social Sciences, 3(2), pp 82-94.
Ratniyom, J., Boonphadung, S., & Unnanantn, T. (2017). The Stability of
Ascorbic Acid with Propylene Glycol, Butylene Glycol and
Ethoxydiglycol in Aqueous Solution: An Application in Skin Care
Formulation. Journal of Science and Technology, 6(3), pp 60-72.
Unnanantn, T. (2018). Promoting the English Test Construction Ability by
the Combination of Inquiry-Based Learning and Miller's Model.
Programación de Las Sesiones The 25th International Conference on
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ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นายธรรศนันต์
อุนนะนันทน์ (ต่อ)
5. นางอาบิเกล มิลาด
เอสเซียน
P82937 XXX

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ/ปี
การศึกษาที่สาเร็จ

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา
Learning 2018 in Athens, (21–23 June, 2018), pp 47.

อาจารย์

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

การวิจัย
Essien, A. M. (2015). Effectiveness of Cooperative Learning Methodology in I
mproving Students’ Learning Attitude towards English Language. Intern
ational Journal of Arts & Sciences, 8(2), pp 119-127.
Essien, A. M. (2016). Combating the English Language Deficiency: The Labor
Market Experiences of Graduate Students from Suan Sunandha
Rajabhat University in Thailand. Proceedingss of BESSH 2016 :
International Conference in Business, Economics, Social Science, &
Humanities (BESSH) in Tokyo, pp 46.
Essien, A.M. (2016). Understanding the Hindrances of ESL Students Speaking
Skill Development: Implications for ESL Curriculum Development in
Teacher Training Program in a Rajabhat University. Proceedingss of
Proceedingss of 81st The IIER International Conference in Saint
Petersburg, pp 128-133.
Essien, A. M. (2017). The Effect of Collaborative Strategic Reading on the
Reading and Comprehension of the 3rd Year Early Childhood Education
Major Students in Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok.
Proceedingss of The International Journal of Arts and Sciences (IJAS) in
Prague, pp 99-108.
Essien, A. M. (2017). ESL Students’ Experience of Project-Based Learning.
Proceedingss of the International Education Social Sciences and
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ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นางอาบิเกล มิลาด
เอสเซียน (ต่อ)

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ/ปี
การศึกษาที่สาเร็จ

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา
Humanities Research Conference in London, pp 483-488.
Essien, A. M. (2018). The Effects of Project-Based Learning on Students’
English Language Ability. Proceedingss of the 2018 International
Academic Research Conference in Vienna, (1-3 March, 2018), pp 438443.
Essien, A. M. (2018). Content-Based Instruction: The Experiences of Foreign
Teachers in Thailand. Proceedingss of the International Academic
Multidisciplinary Research Conference in Zurich, pp 157- 161.
Essien, A. M. (2018). Foreign Teachers’ Perception of the Effectiveness of
Cooperative Learning Methodology in Improving Thai Students’
Learning Attitudes toward English Language. Proceedingss of the
International Academic Multidisciplinary Research Conference in
Rome, (27 November- 3 December, 2018), pp 114–118.
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทาง
เลขประจาตัวประชาชน
วิชาการ
1.นางสาวสจีวรรณ ทรรพวสุ รองศาสตราจารย์
ดร.

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา

กศ.ด. (การอุดมศึกษา)
การวิจัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สจี ว รรณ ทรรพวสุ . (2558). แนวปฏิ บั ติ ที่ เป็ น เลิ ศ ของการนิ เทศใน
พ.ศ.2540
ศตวรรษที่ 21 ที่ส่งเสริมภาวะผู้นาครูของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
กศ.ม. (การอุดมศึกษา)
วิชาชีพครู มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ สวนสุ นันทา. กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา. (แหล่ ง ทุ น :
พ.ศ.2532
งบประมาณรายได้ประจาปี 2558 ของมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ สวน
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
สุนันทา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สจีวรรณ ทรรพวสุ . (2559). กลยุทธ์การพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู
พ.ศ.2524
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความเป็ น ครู วิ ช าชี พ ของนั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา. กรุง เทพมหานคร : คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: งบประมาณ
รายได้ประจาปี 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
สจีวรรณ ทรรพวสุ. (2560). แนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์การลักษณะ
สร้ า งสรรค์ ในการจั ด การศึ ก ษาครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สวนสุ นั น ทา เขตกรุ ง เทพมหานคร. กรุ ง เทพมหานคร : คณะ
ครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา . (แหล่ ง ทุ น :
งบประมาณรายได้ ป ระจ าปี 2560 ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สวนสุนันทา)
สจีวรรณ ทรรพวสุ. (2561). การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองของ
นักศึกษาในการจัดการศึกษาครุศาสตร์ยุค 4.0 ของมหาวิทยาลั ย
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ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นางสาวสจี ว รรณ ทรรพวสุ
(ต่อ)

2.นางนันทิยา น้อยจันทร์

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ

รองศาสตราจารย์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
ดร.
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

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา
ราช ภั ฏ สวน สุ นั น ท า. กรุ ง เท พ ม ห าน ค ร: คณ ะค รุ ศ าสต ร์
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ สวนสุนันทา. (แหล่ งทุน: งบประมาณรายได้
ประจาปี 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
การแต่งตารา
สจีวรรณ ทรรพวสุ และคณะ (2561) คู่มือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย และระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน .
กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การวิจัย
นันทิยา น้อยจันทร์ และคณะ (2556). มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
กับการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ (นอกระบบราชการ).
กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ .
(แหล่งทุน: สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจาปี 2556)
นัน ทิ ยา น้อ ยจัน ทร์ และคณะ (2557). การพั ฒ นารูป แบบการบริห าร
จัดการการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนไทย ทรงดาวัดไผ่สิงห์
อาเภอชุม แสง จั งหวัด นครสวรรค์ . กรุงเทพมหานคร : คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ นครสวรรค์ . (แหล่ งทุ น : ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจาปี 2557)
นันทิยา น้อยจันทร์ และคณะ (2558). การศึกษาความหลากหลายพันธุ์
ข้าวพื้นเมือง เพื่อการอนุรักษ์และพัฒ นาเชิงคุณค่าทางสังคมและ
เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนสู่ ค วามยั่ ง ยื น ของชุ ม ชน จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี .
กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ .
(แหล่งทุน: สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจาปี 2558)
นั น ทิ ย า น้ อ ยจั น ทร์ และคณะ (2559). บทเรี ย นท้ อ งถิ่ น ภู มิ ปั ญ ญา
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ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นางนันทิยา น้อยจันทร์ (ต่อ)

3.นายบรรพต พรประเสริฐ

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

รองศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ

ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2530
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนจากฐานข้อมูลความหลากหลาย ทาง
ชี ว ภ า พ ไก่ พั น ธุ์ พื้ น เมื อ ง ใน เข ต ลุ่ ม แ ม่ น้ า เจ้ า พ ร ะ ย า .
กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ .
(แหล่งทุน: สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจาปี 2559)
นันทิยา น้อยจันทร์ และ กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์. (2560). รายงานวิจัยแนว
ทางการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือและสมัชชาการศึกษาระดับ
ภูมิภ าค. กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์. (แหล่งทุน: สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา)
นัน ทิ ยา น้ อยจั นทร์ และกรรณิ ก าร์ ภิ รมย์ รัต น์. (2561). รายงานวิจั ย
การศึกษาสภาพและปัญหาการทาวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: งบประมาณรายได้ประจาปี 2561
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ นันทิยา น้อยจันทร์ และสิริมณี บรรจง. (2561).
รายงานวิจัยการประเมินโครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.). กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
สวนสุนันทา. (แหล่งทุน: สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ.)
การวิจัย
บรรพต พรประเสริ ฐ . (2561). รู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมที่ มี ผ ลต่ อ
การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย . กรุงเทพมหานคร :

82
ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2526

4.นางสุชีรา มะหิเมือง

ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา)
ดร.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2547
ศศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2536
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยครูเทพสตรี พ.ศ.2528

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา
คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา. (แหล่ ง ทุ น :
งบประมาณรายได้ ป ระจ าปี 2561 ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สวนสุนันทา)
การวิจัย
สุชีรา มะหิเมือง. (2561). การสะท้อนคิดของนักศึกษาครูมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ . กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุ นั น ทา. (แหล่ ง ทุ น : งบประมาณรายได้ ป ระจ าปี 2561
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
สุชีรา มะหิเมือง. (2560). การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ท างวิชาชีพ เพื่อ
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียน ใน
โรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สมุทรสาคร. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
(แหล่ งทุน: ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ (วช.) ประจาปี
2560)
สุชีรา มะหิเมือ ง. (2559). โครงการวิจัยแนวโน้มภาพอนาคตการศึกษา
และการเรี ย น รู้ ข องไท ยใน พ .ศ.2573. กรุ ง เท พ มห าน คร:
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา ประจาปี 2559)
สุ ชี ร า มะหิ เมื อ ง. (2559). การสอน ที่ เน้ น การวิ จั ย กั บ ศั ก ยภ าพ
ในการพั ฒ นาความสามารถทางการสะท้ อ นคิ ด ของนั ก ศึ ก ษาครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: งบประมาณรายได้ประจาปี 2559
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
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ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นางสุชีรา มะหิเมือง (ต่อ)

5.นางอินทิรา รอบรู้

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา

สุ ชี ร า มะหิ เมื อ ง. (2558). การพั ฒ นาโมเดลการวัด ความสามารถทาง
การสะท้อนคิดของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุ นั น ท า. (แ ห ล่ งทุ น : งบ ป ระม าณ ราย ได้ ป ระจ าปี 25 58
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
สุ ชี ร า มะหิ เมื อ ง. (2557-2558). โครงการถอดบทเรี ย น โรงเรี ย นใน
โครงการพระราชด าริ ข องสมเด็ จ พระเทพรั ต นฯ สยามบรมราช
กุมารี. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่ง
ทุน: สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา)
สุชีรา มะหิเมือง. (2557). การพัฒนาเครื่องมือวัดความฉลาดทางสุขภาวะ
ของนั ก เรีย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นในสั งกั ด ส านั ก งาน
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน. กรุ ง เทพมหานคร: มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สวนสุ นันทา. (แหล่ งทุ น: งบประมาณรายได้ประจาปี 2557 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
การวิจัย
ดร.
มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ าพระ อินทิรา รอบรู้. (2561). รายงานการวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นครเหนือ พ.ศ.2553
ของผู้ เรี ย นที่ เรี ย นด้ ว ยรู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบผสมเพื่ อ
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
การจั ด การเรี ย นรู้ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาครู . กรุ ง เทพมหานคร :
ศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2538
อินทิรา รอบรู้. (2560). รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียน
ค.บ. (บรรณารักษศาสตร์)
การสอนแบบผสมเพื่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาครู .
วิทยาลัยครูจันทรเกษม พ.ศ.2535
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
อินทิรา รอบรู้. (2559). รายงานการวิจัยเรื่อง ศึกษาความต้องการจาเป็น
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ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นางอินทิรา รอบรู้ (ต่อ)

6.นายสุทธิพงศ์ บุญผดุง

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ

ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
ดร.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2549
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
พ.ศ.2541
ค.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (คณิตศาสตร์)
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา พ.ศ.2532

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา
ในเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครือข่าย ICT ของชาวชุมชน
เพื่ อ การพั ฒ นาตนเอง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
สวนสุนันทา.
อินทิรา รอบรู้. (2558). รายงานการวิจัยเรื่อง พัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย
เพื่อการเรียนแบบสาธิตการใช้โปรแกรมประยุกต์เรื่องการผลิตสื่อ
เสียง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
อิน ทิรา รอบรู้. (2557). รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษากระบวนการ
เรี ย นรู้ ข องชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น โดยใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสาร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
การแต่งตารา
อินทิรา รอบรู้. (2558). การบริหารโครงการ (Project Management ).
กรุ ง เทพมหานคร : ศู น ย์ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ แ ก้ ว เจ้ า จอม มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏสวนสุนันทา.
อินทิรา รอบรู้. (2557). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการสัมมนาทาง
เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา. กรุ ง เทพมหานคร : ศู น ย์ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ แ ก้ ว
เจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
การวิจัย
สุ ท ธิพ งศ์ บุ ญ ผดุง. (2558). การพั ฒ นาทั กษะการสื บ ค้น ข้อ มูล อย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา โดย
ใช้ รู ป แบบการจู งใจ ARCS. วารสารศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
นเรศวร, 17(3), หน้า 10-20.
สุทธิพงศ์ บุญผดุง. (2558). การพัฒนาสมรรถนะการวัดและประเมินผล
ก ารเรี ย น รู้ ใ น ก ารจั ด ก ารศึ ก ษ าขั้ น พื้ น ฐ าน ข อ งค รู สั งกั ด
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ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นายสุทธิพงศ์ บุญผดุง (ต่อ)

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา
กรุงเทพมหานครโดยใช้แนวคิดการจูงใจและการร่วมมือร่วมพลัง.
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 17(4), หน้า 14-25.
Ratniyom J., Boonphadung, S., & Unnananth, T. (2 0 1 6 ). The
Effect of Online Homework on First Year Pre-service
Science Teachers' Learning Achievements of Introductory
Oganic Chemistry. International Journal of Environment
and Science Education, 11(15), page 8088-8099.
สุ ท ธิ พ งศ์ บุ ญ ผดุ ง . (2560). รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถด้ า นการคิ ด เชิ ง วิ เ คราะห์ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏตามแนวคิดปริสีมาที่สาม. 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
ครู ร ะดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น . กรุ งเทพมหานคร: มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏสวนสุนันทา.
สุทธิพงศ์ บุญผดุง. (2562). การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ด้านเพื่อส่งเสริมความรู้และความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรของ
นักศึกษาครู. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
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ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
7.นายชัยวัฒน์ วารี

ตาแหน่งทาง
วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ
วิชาการ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
ดร.
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2552
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2544
กศ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2541
น.บ. (นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2560

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา
การวิจัย
ชัย วัฒ น์ วารี. (2557). ชุ ด โครงการ การพั ฒ นาระดั บ พหุ ปั ญ ญา ของ
นักเรียนประถมศึกษา โดยการพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียน
โครงการย่อย การเพิ่มขีดความสามารถของครูระดับประถมศึกษา
ด้ า นการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ส มองเป็ น ฐาน.กรุ ง เทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี 2557)
ชั ย วั ฒ น์ วารี . (2558). การพั ฒ นาทั ก ษะการท าวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นของ
นักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยเน้นการ
วิ เคราะห์ แ ละสรุ ป ผล ด้ ว ยการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ก ารวิ จั ย เป็ น ฐาน.
กรุงเทพมหานคร: มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ สวนสุ นัน ทา. (แหล่ งทุ น :
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี 2558 )
ชัยวัฒ น์ วารี . (2559). การสร้างแอพพลิ เคชั่นบนแท็บเล็ ตเพื่อส่งเสริม
ทั ก ษะการท าวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา. (แหล่ ง ทุ น : ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ปี 2559)
การแต่งตารา
ชัยวัฒน์ วารี. (2557). จิตวิทยาสาหรับครู. กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัด
สาเนา.
ชัยวัฒ น์ วารี. (2556). กระบวนการจัดการเรียนรู้ . กรุงเทพมหานคร:
เอกสารอัดสาเนา.
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ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
8.นางเตือนใจ ดลประสิทธิ์

ตาแหน่งทาง
วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ
วิชาการ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ค.ด. (บริหารการศึกษา)
ดร.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
ค.ม. (บริหารการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2541
ศษ.บ. (บริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2533
กศ.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2526

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา
การวิจัย
เตือนใจ ดลประสิทธิ์. (2558). การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงาน
ตามสมรรถนะการบริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตาม
มาตรฐานวิ ช าชี พ . กรุ ง เทพมหานคร : มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สวนสุนันทา. (แหล่งทุน: งบประมาณรายได้ ประจาปี 2558 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
เตือนใจ ดลประสิทธิ์. (2559). ความสามารถในการสอนวิทยาศาสตร์โดย
ใช้ เทคนิ ค การสอนแบบโครงงานเป็ น ฐาน : กรณี ศึ ก ษานั กศึ กษา
สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ สวนสุ นั น ทา.
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุ นันทา. (แหล่ งทุน:
งบประมาณรายได้ ประจ าปี 2559 ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สวนสุนันทา)
เตื อ นใจ ดลประสิ ท ธิ์ . (2560). คุ ณ ลั ก ษณะความเป็ น มื อ อาชี พ ของ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ การจั ด การศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21.
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา. (แหล่ งทุน:
งบประมาณรายได้ ประจ าปี 2560 ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สวนสุนันทา)
เตื อ นใจ ดลประสิ ท ธิ์ . (2561). คุ ณ ลั ก ษณะความเป็ น มื อ อาชี พ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21. วารสาร
วิจัย มสด สาขามนุษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 14(3), หน้า 45-62.
เตื อ นใจ ดลประสิ ท ธิ์ . (2561). การพั ฒ นาเอกสารประกอบการสอน
วิ ช าการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู
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ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นางเตื อ นใจ ดลประสิ ท ธิ์
(ต่อ)

9.นางอัญชนา สุขสมจิตร

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

อาจารย์ ดร.

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ

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 2532

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: งบประมาณรายได้ ประจาปี 2561
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
เตือนใจ ดลประสิทธิ์. (2562). การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูยุคดิจิทัล.
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลั ยราชภัฏ สวนสุ นันทา. (แหล่ งทุน:
งบประมาณรายได้ ป ระจ าปี 2562 ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สวนสุนันทา
การแต่งตารา
เตื อ นใจ ดลประสิ ท ธิ์ . (2561). การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ .
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
การวิจัย
อัญชนา สุขสมจิตร. (2557). กระบวนการสื่อสารเพื่อการสร้างการมีส่วน
ร่วมในการดาเนินงานของวิทยุชุมชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร.
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (แหล่งทุน:
งบประมาณรายได้ประจาปี 2557 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา)
อัญชนา สุขสมจิตร. (2558). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน ด้วยหลักการเรียนรู้โดยการรับใช้สังคมร่วมกับการมีส่วน
ร่ว มกั บ ชุ ม ชน เพื่ อ พั ฒ นาจิ ต ส านึ ก สาธารณะ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา
ปริญ ญาตรี. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา
(แหล่ งทุน : งบประมาณรายได้ป ระจาปี 2558 ของมหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏสวนสุนันทา)
อัญชนา สุขสมจิตร. (2560). ปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของ
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ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นางอัญชนา สุขสมจิตร (ต่อ)

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา
นั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา.
กรุงเทพมหานคร: มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา (แหล่ งทุ น :
งบประมาณรายได้ประจาปี 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวน
สุนันทา)
อัญชนา สุขสมจิตร และสุปราณี วัฒนสิน. (2560). การหาประสิทธิภาพ
ของชุดการสอนการรู้เท่าทันสื่ อ ในโครงการ "การส่ งเสริมการนา
เรื่ อ งการรู้ เท่ า ทั น สื่ อ วิ ท ยุ -โทรทั ศ น์ ไ ปใช้ ใ นระดั บ อุ ด มศึ ก ษา".
กรุงเทพมหานคร: มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา (แหล่ งทุ น :
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)
อัญชนา สุขสมจิตร. (2561). การศึกษาความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยงที่มีต่อ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชี พครู ในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพ
ค รู ค ณ ะ ค รุ ศ าส ต ร์ ม ห าวิ ท ย าลั ย ราช ภั ฏ ส ว น สุ นั น ท า.
กรุงเทพมหานคร: มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา (แหล่ งทุ น :
งบประมาณรายได้ ป ระจ าปี 2561 ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สวนสุนันทา)
อัญชนา สุขสมจิตร. (2562). สภาพการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ สวนสุนันทา. (แหล่ งทุน: งบประมาณรายได้
ประจาปี 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
การแต่งตารา
อัญ ชนา สุ ขสมจิตร. (2559). การออกแบบและผลิ ตสื่ อการศึกษากลุ่ ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัดสาเนา.
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ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นางอัญชนา สุขสมจิตร (ต่อ)

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ

10.นางวิภาวรรณ เอกวรรณัง อาจารย์ ดร.

ศษ.ด. (การวิจัยและประเมิน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2560
ศษ.ม. (การวิจัยและสถิติการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2537
ศษ.บ. (การวิจัยและประเมินผลทางการ
ศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.
2534

11.นางกั ญ ญ์ รั ช การย์ เลิ ศ อาจารย์ ดร.
อมรศักดิ์

ปร.ด. (บริหารการศึกษาและภาวะผู้นา)
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

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา
อัญชนา สุ ขสมจิตร. (2561). นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา. กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัดสาเนา.
การวิจัย
วิภ าวรรณ เอกวรรณั ง. (2559). การศึกษาความต้องการจาเป็นในการ
พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
(แหล่งทุน: งบประมาณรายได้ประจาปี 2559 ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา)
วิ ภ าวรรณ เอกวรรณั ง. (2553). การพั ฒ นารู ป แบบการท าวิ จั ย
เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในการสนับสนุนการทาวิจัยเชิงปฏิบั ติการในชั้นเรียนของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาครู รุ่นที่ 16 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ สวนสุ นั น ทา. กรุ งเทพมหานคร : มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวน
สุ นั น ทา .(แหล่ ง ทุ น : งบประมาณรายได้ ป ระจ าปี 2553 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
การวิจัย
กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ . (2561). การศึกษารูปแบบการจัดการขยะใน
ชุมชนตามหลักการ 7Rs กรณีศึกษา ชุมชนประชาระบือธรรม 1-4
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา. (แหล่งทุน: งบประมาณรายได้ประจาปี 2561 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ และ สุดาภรณ์ อรุณดี. (2560). การศึกษาการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการ
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ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นางกั ญ ญ์ รั ช การย์ เลิ ศ อมร
ศักดิ์ (ต่อ)

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา
น้ าเสี ย ของ อบท.ในพื้ น ที่ จ.สมุ ท รสงคราม. กรุ งเทพมหานคร:
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ สวนสุนันทา. (แหล่ งทุน: งบประมาณรายได้
ประจาปี 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Ganratchakan Ninlawan, Thanachat Aekkahat. (2018).
Solutions of simultaneous to access audiovisual media
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.
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ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นางกั ญ ญ์ รั ช การย์ เลิ ศ อมร
ศักดิ์ (ต่อ)

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

12.นางทั บ ทิ ม ทอง กอบั ว อาจารย์ ดร.
แก้ว

13.นางสมหมาย ปวะบุตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา
การแต่งตารา
กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ .(2559). วิจัยทางการศึกษา.กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ .(2558). เอกสารประกอบการสอนวิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยี ท างการศึ กษา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏสวนสุนันทา
การวิจัย
ทั บ ทิ ม ทอง กอบั ว แก้ ว . (2558). การพั ฒ นาชุ ด การสอน เรื่ อ ง ระบบ
จัดการฐานข้อมูลสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วารสารครุ
ศาสตร์ ส าร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา, 9(1),
67-73.

ศษ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2555
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ พ.ศ.2545
ค.บ. (คอมพิวเตอร์)
วิทยาลัยครูลาปาง พ.ศ.2531
ป.กศ.สูง (คณิตศาสตร์) วิทยาลัยครูลาปาง
พ.ศ.2529
กศ.ม. (การประถมศึกษา)
การวิจัย
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริน ทรวิ โ รฒ พ.ศ.2546 สมหมาย ปวะบุตร. (2558). การสร้างรูปแบบการพัฒนาความเป็นครูไทย
กศ.บ. (การประถมศึกษา)
ของนั กศึ ก ษ าฝึ ก ป ระสบ การณ์ วิ ช าชี พ ครู ค ณ ะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2540
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ สวนสุ นัน ทา. (แหล่ งทุ น: งบประมาณแผนดิน 2558 ของ
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สมหมาย ปวะบุ ต ร. (2560). การสร้ า งรู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ
เสริมสร้างความเป็นครูไทยพันธุ์ใหม่ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุ
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ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นางสมหมาย ปวะบุตร (ต่อ)

14.นางบุญฤดี อุดมผล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

อาจารย์

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ

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

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ . กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: งบประมาณแผนดิน
2560 ของสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สมหมาย ปวะบุ ต ร. (2561). การสร้ า งรู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ
เสริ ม สร้ า งคุ ณ ลั ก ษณะความเป็ น ครู ไทยในศตวรรษที่ 21 ของ
นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กลุ่ ม
รัตนโกสินทร์. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
(แหล่งทุน: งบประมาณรายได้ประจาปี 2561 ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา)
สมหมาย ปวะบุ ต ร. (2562). การสร้ า งรู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ
เสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูไทย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์. กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ สวนสุนันทา. (แหล่ งทุน: งบประมาณรายได้
ประจาปี 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
การวิจัย
บุ ญ ฤดี อุ ด มผล. (2558). การพั ฒ นาหลั ก สุ ต รแบบบู ร ณาการด้ ว ย
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC). กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ สวนสุนันทา. (แหล่ ง ทุน: งบประมาณรายได้
ประจาปี 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
บุญฤดี อุดมผล. (2559). รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
กั บ การส่ ง เสริ ม การคิ ด วิ เ คราะห์ ข องนั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: งบประมาณรายได้ ประจาปี 2559
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ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

15.นายภาณุ วัฒ น์ ศิ ว ะสกุ ล อาจารย์
ราช

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ

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

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
บุญฤดี อุดมผล. (2560). ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม STEAM ที่
มี ผ ลต่ อ ความสามารถในการคิ ด แก้ ปั ญ หาฃองนั ก ศึ ก ษา คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ สวนสุนันทา. (แหล่ งทุน: งบประมาณรายได้
ประจาปี 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
บุ ญ ฤดี อุ ด มผล. (2561). การจั ด การเรี ย นรู้ ต ามแนวทางActive
Learningร่วมกับแนวคิดการศึกษาผ่านการเรียนรู้และจิตตปัญญา
ศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ของนั ก ศึ ก ษาครู คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กลุ่ ม
รัตนโกสินทร์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
(แหล่ งทุน: งบประมาณรายได้ ประจาปี 2561 ของมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏสวนสุนันทา)
การวิจัย
ภาณุวัฒน์ ศิวะสกุลราช. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์
ของนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุ นันทา. (แหล่ งทุน:
งบ ป ร ะ ม า ณ ร า ย ได้ ป ร ะ จ า ปี 2 5 6 0 ข อ งม ห า วิ ท ย า ลั ย
ราชภัฏสวนสุนันทา)
ภาณุวัฒน์ ศิวะสกุลราช. (2561). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดย
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD. กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา. (แหล่ งทุ น:งบประมาณรายได้
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ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทาง
เลขประจาตัวประชาชน
วิชาการ
นายภาณุวัฒ น์ ศิวะสกุลราช
(ต่อ)
16.นางสาวกลั ญ ญู เพชรา อาจารย์
ภรณ์

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา
ประจาปี 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)

ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2543
ศศ.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2540

การวิจัย
กลั ญ ญู เพชราภรณ์ . (2557). การปรั บ ตั ว ทางสั งคมในมหาวิท ยาลั ย
ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทาของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1. กรุ งเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา. (แหล่งทุ น: งบประมาณรายได้
ประจาปี 2557 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
กลั ญ ญู เพชราภรณ์ . (2558). การใช้ กิ จ กรรมกลุ่ ม เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคของนักศึกษาชั้นปีที่1
สาขาวิ ท ยาศาสตร์ ทั่ ว ไป คณะครุ ศ าสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
(แหล่งทุน:งบประมาณรายได้ประจาปี 2558 ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา)
กลั ญ ญู เพชราภรณ์ . (2559). กิจกรรมกลุ่มกับผลสั มฤทธิ์ในการสร้าง
เส ริ ม ค ว าม ฉ ล าด ท างจ ริ ย ธ รรม ข อ งนั ก ศึ ก ษ าชั้ น ปี ที่ 1 .
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนั นทา. (แหล่ งทุน:
งบประมาณรายได้ประจาปี 2559 ของมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ สวน
สุนันทา)
กลั ญ ญู เพชราภรณ์ . (2560). รูป แบบการเรียนรู้ที่มี ผ ลต่อผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุ นั น ทา. (แหล่ ง ทุ น :งบประมาณรายได้ ป ระจ าปี 2560 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
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ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นางสาวกลัญญู เพชราภรณ์
(ต่อ)

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

17.นายสงกรานณ์ ขุ น ทิ พ ย์ อาจารย์
ทอง

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา

กลั ญ ญู เพชราภรณ์ . (2561). การใช้ กิจกรรมกลุ่ มเพื่ อพั ฒ นาการรับ รู้
ความสามารถของตนเองของนั กศึ ก ษาชั้น ปี ที่ 1 คณะครุศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุ นันทา. (แหล่งทุน:งบประมาณรายได้ประจาปี 2561
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
กศ.ม. (พลศึกษา)
การวิจัย
มหาวิ ท ยาศรีน คริ น ทรวิ โรฒ ประสานมิ ต ร สงกรานณ์ ขุ น ทิ พ ย์ ท อง. (2558). รู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบ
พ.ศ.2546
ผสมผสานผ่านสื่อออนไลน์กับประสิทธิภาพในการพัฒนาการเรียนรู้
กศ.บ. (พลศึกษา)
ด้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ข อ งนั ก เรี ย น ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่ 1 .
มหาวิ ท ยาศรีน คริ น ทรวิ โรฒ ประสานมิ ต ร
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา. (แหล่ งทุน:
พ.ศ.2540
งบประมาณรายได้ประจาปี 2558 ของมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ สวน
สุนันทา)
สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง. (2559). รูปแบบการฝึกประสบการณ์ครูผู้ช่วยใน
สถานศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุ นั น ทา. (แหล่ ง ทุ น :งบประมาณรายได้ ป ระจ าปี 2559 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง. (2560). ความต้องการพัฒนาตนเองก่อนออกฝึก
ประสบการณ์ วิช าชี พ ครู ของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 5 คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน:งบประมาณรายได้ประจาปี 2560
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
สงกรานณ์ ขุ น ทิ พ ย์ ท อง. (2561). การทดลองใช้ รู ป แบบการฝึ ก
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ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นายสงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง
(ต่อ)

18.นางมาลัย ประดับศรี

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา
ประสบการณ์ครูผู้ช่วยในสถานศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ สวนสุนั นทา. กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา. (แหล่ งทุ น:งบประมาณรายได้
ประจาปี 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
การแต่งตารา
สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง. (2559). ผู้ กากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
ขั้ น ค วาม รู้ เ บื้ องต้ น . ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร : ค ณ ะครุ ศ าส ต ร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

อาจารย์

ศษ.ม. (จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ.2554
ค.บ. (การศึกษาพิเศษ)
วิทยาลัยครูสวนดุสิต พ.ศ.2536

การวิจัย
มาลั ย ประดั บ ศรี .(2559). การศึ ก ษาปั ญ หาการจั ด การเรี ย นร่ ว มใน
โรงเรียนประถมศึกษา สั งกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุ นั น ทา. (แหล่ ง ทุ น :งบประมาณรายได้ ป ระจ าปี 2559 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
มาลั ย ประดั บ ศรี . (2560). ปั จ จั ย สนั บ สนุ น ของผู้ ป กครองในการจั ด
การศึ ก ษ าแบ บเรี ย น ร่ ว มใน โรงเรี ย น ส านั กงาน การศึ ก ษ า
กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ สวน
สุ นั น ทา. (แหล่ ง ทุ น : งบประมาณรายได้ ป ระจ าปี 2560 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
มาลั ย ประดับศรี . (2561). การจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลงประกอบเพื่ อ
ส่ งเสริ ม การอ่ า นของนั ก เรีย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู้ .
กรุงเทพมหานคร: มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ สวนสุ นั นทา. (แหล่ งทุน :
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ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา
งบ ป ร ะ ม า ณ ร า ย ได้ ป ร ะ จ า ปี 2 5 6 1 ข อ งม ห า วิ ท ย า ลั ย
ราชภัฏสวนสุนันทา)
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
งานและลักษณะการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน คณะครุศาสตร์กาหนดโดยเน้นงานที่
นักศึกษาครูต้องปฏิบั ติจริง และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพื่อให้นักศึกษา
พร้อมที่จะเป็นผู้เริ่มต้นวิชาชีพครูที่ดี คือ
4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตร
และความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้
1) มี ค วามรู้ ค วามเข้ าใจเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด หลั กการ และทฤษฎี ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ
การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัด
การเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน
2) สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิ บั ติ ก ารสอน จั ด การชั้ น เรี ย น วั ด และ
ประเมินผลการเรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้
ที่อบอุ่น มั่นคง ปลอดภัย
4) ตระหนั ก ถึงคุ ณ ค่ าของการน าแนวคิ ด หลั ก การ และทฤษฎี ที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ
การสอน การวัดและการประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียน
การสอนและการวิจั ย ในชั้ น เรี ย นมาใช้ ในการพั ฒ นาศั กยภาพของผู้ เรีย นได้ อ ย่ างเหมาะสมตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล มีสมรรถภาพด้านคุณลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้
ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม และมีจิตสานึกในการพัฒนาสังคม
4.2 ช่วงเวลา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบ่งออกเป็น 5 ระยะคือ
ระยะที่ 1 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 จัดในภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 1
ระยะที่ 2 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 จัดในภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 2
ระยะที่ 3 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 จัดในภาคเรียนที่ 1 ของชั้นปีที่ 3
ระยะที่ 4 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จัดในภาคเรียนที่ 1 ของชั้นปีที่ 4
ระยะที่ 5 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 จัดในภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ระยะที่ 1 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 จัดภาคเรียนละไม่น้อยกว่า 15 วัน
ระยะที่ 2 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 จัดภาคเรียนละไม่น้อยกว่า 15 วัน
ระยะที่ 3 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 จัดภาคเรียนละไม่น้อยกว่า 15 วัน
ระยะที่ 4 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จัดเต็มเวลาตลอดภาคเรียน
ระยะที่ 5 การปฏิบั ติการสอนในสถานศึกษา 2 จัดเต็มเวลาตลอดภาคเรียน ส่วนราย
วิชาชีพครู (ครุนิพนธ์) จัดเวลาตามตารางสอนหรือจัดนอกเวลาตามความเหมาะสม
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
กาหนดให้ ทางานวิจัย ในชั้นเรียนอย่างสั้ นมีองค์ประกอบการวิจัยครบถ้วน หรือโครงงาน
ผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน หัวข้อของงานวิจัยจะต้องเกี่ยวกับภาระงานที่รับผิดชอบในขณะ
ปฏิบัติงานภาคสนาม เป็นงานที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒ นาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา
หรือชุมชนที่เป็นรูปธรรม และมีรายงานที่ต้องนาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถดาเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมี
คุณภาพตามหลักวิธีวิทยาการวิจัย
5.3 ช่วงเวลา
ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
กาหนดให้ทาวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจานวน 12
หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษางานวิจัย กรรมการสอบวิจัย กาหนด
ตารางการดาเนินงาน จานวนชั่วโมงการให้คาปรึกษา การบันทึกรายละเอียดให้คาปรึกษา ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับข่าวสารทางเว็บไซต์อย่างเป็นปัจจุบัน
5.6 กระบวนการประเมินผล
การประเมิ น ผลจะพิ จ ารณาจากข้ อ มู ล ในแบบบั น ทึ ก ความก้ า วหน้ า ตามขั้ น ตอนต่ า งๆ
รายงานของอาจารย์ที่ปรึกษา รายงานวิจัย และการนาเสนอโครงการตามระยะเวลาที่กาหนด โดย
คณะกรรมการร่วมพิจารณาไม่ต่ากว่า 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. ความสามารถด้านการสอน

2. ความสามารถด้านวิชาการ

3. ด้านคุณธรรม
4. ด้านบุคลิกภาพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
นั ก ศึ กษาสามารถใช้ วิธีก ารสอนอย่ างหลากหลายตามความ
แตกต่ า งระห ว่ า งบุ ค คลเพื่ อให้ นั ก เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้
ทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถใช้
คอมพิวเตอร์รวมถึงโปรแกรมทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์กับ
การเรียนการสอนได้ มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย
และภาษาอังกฤษและมีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน เข้าใจธรรมชาติ
ของนักเรียน ซึ่งสอดแทรกไปในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาวิชาของการ
สอน จนสามารถนาไปใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ มี ทั ก ษะและ
มีวิจารณญาณในการแก้ปั ญ หา ตระหนักในคุณ ค่าและความ
แตกต่างในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพครู รวมทั้งมีความสามารถในการวิจัย การวัดและการ
ประเมินผลการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่ อใช้ในการเรียนการ
สอน วิเคราะห์หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและนาความรู้ไป
บูรณาการกับการสอนวิชาอื่นๆ ได้
นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใช้หลักธรรมในการดาเนิน
ชีวิต มีความอดทน อดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต และมีศีลธรรม
มีทักษะทางสังคมทาให้นักศึกษามีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถ
ทางานร่วมกันกับผู้อื่นได้ ให้คาปรึกษาแก่นักเรียนได้ เป็นคนดี
มีน้าใจ เอื้ออาทรต่อศิษย์ รักงานสอน ใฝ่รู้ ใฝ่ก้าวหน้า รับฟัง
ความคิดเห็นของนักเรียน เสมอต้นเสมอปลาย มีจิตสาธารณะ
และสามารถบริห ารจัดการงานของตนเองได้ แต่งกายสุ ภ าพ
เรียบร้อย

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
1) หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ใช้ดุลยพินิจ ค่านิยม ความมีเหตุผล และเข้าใจกฎเกณฑ์ทางสังคมในการดาเนิน
ชีวิต
2) มีวินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และอดทน
3) ดาเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
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4) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
สานักฯ จะถือเป็นภารกิจหลักประการหนึ่ง คือ การจัดการเรียนการสอนใน
แต่ล ะวิชา ให้ นักศึกษามีการพัฒ นาคุณ ธรรม จริยธรรม ไปพร้อมกับอาจารย์ผู้ส อน/วิทยากร โดย
อาจารย์ผู้สอนจะทาหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
เป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา แต่งกายที่เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย มีความซื่อสัตย์ และกาหนดเป็นคุณสมบัติที่จะได้รับการประเมินผลในทุก ๆ
รายวิชา มีระบบการให้คุณและโทษ เช่น ยกย่องนักศึกษาที่แต่งกายถูกระเบียบ เข้าเรียนและทางาน
ตรงเวลา ในทางตรงกันข้าม ตักเตือนไม่ให้ทาซ้า เป็นต้น
1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การเข้าเรียน
อย่างสม่าเสมอ 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 ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และ
ธรรมชาติ
1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
มีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ ที่เน้นหลักการทางทฤษฎีร่วมกับ
การปฏิบัติในกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน มีเอกสารประกอบการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบเอกสาร
และไฟล์เอกสารให้ นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ 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
3)
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1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2) มีทักษะการคิดแบบองค์รวม
1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) อาจารย์สอนและแสดงวิธีคิดด้วยหลักเหตุผลเป็นตัวอย่าง อยู่เสมอ ๆ
2) การนาเสนอผลงานและการอภิปรายกลุ่ม
3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมิ น ตามสภาพจริงการปฏิ บั ติข องนั ก ศึก ษา เช่ น การทดสอบ โดยใช้
แบบทดสอบ เป็นต้น
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ
2) เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
3) มีภาวะผู้นาและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒ นาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพัน ธ์ระหว่า ง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ในการสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้อง
ประสานงานกับผู้อื่น โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล
เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมโลก และความสามารถในการรับผิดชอบการทางานร่วมกับผู้อื่นได้
1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทางานเป็นกลุ่ม
การร่วมดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
2) ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน
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1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ใช้ในรายวิชาศึกษาทั่วไป มีเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนทั้งในรูป แบบเอกสาร และไฟล์เอกสารให้ นักศึกษาสามารถดาวน์โ หลดได้ และมี e-book ให้
นักศึกษาได้ใช้ประกอบการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีศึกษาด้วยตนเองในระบบ e-learning บน
เว็บไซต์ เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและสามารถสื่อสารให้ผู้เข้าใจได้ง่าย
1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมิ น จากเทคนิ ค การน าเสนอโดยใช้ ท ฤษฎี การเลื อ กใช้ เครื่ องมื อ ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ผ่าน
เว็บบราวเซอร์ในการทาข้อสอบ การเปิดอ่านเอกสารประกอบการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบไฟล์
เอกสาร นักศึกษาสามารถดาวน์ โหลดได้ และมี e-book ให้นักศึกษาได้ใช้ประกอบการเรียนการ
สอน นอกจากนี้ ยั งมี ศึ ก ษาด้ ว ยตนเองในระบบ e-learning บนเว็บ ไซต์ ผ่ านเครื่อ งคอมพิ ว เตอร์
โทรศัพท์มือถือ หรือแทบเลต และมีการจัดสอบกลางภาคและปลายภาคเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
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
ต่ อ งาน ที่ ได้ รั บ มอบหมายทั้ งด้ านวิช าการและวิช าชี พ และสามารถพั ฒ นาตนเองอย่ างต่ อ เนื่ อ ง
ประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่
ยั่งยืน
3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคน
อื่น มีความสามัคคีและทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดาเนินชีวิตและการตัดสินใจ
4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ
และคิ ด แก้ ปั ญ หาทางคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมด้ ว ยความถู ก ต้ อ งเหมาะสมกั บ สั ง คม การท างานและ
สภาพแวดล้ อ ม โดยอาศั ย หลั ก การ เหตุ ผ ลและใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ทางค่ า นิ ย ม บรรทั ด ฐานทางสั งคม
ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตสานึกในการธารงความโปร่งใสของสังคมและ
ประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียน
ผลงาน

105
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1) จัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ เน้น
ความมีวินัย รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ
2) จัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกจรรยาบรรณวิชาชีพครู
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) ประเมินผลจากการนาเสนอผลงานกลุ่มและการเป็นผู้นาในการอภิปรายซักถาม
6) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า
7) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกา เงื่อนไขข้อบังคับ
2.2 ด้านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ
ค่านิ ย มของครู คุณ ธรรม จริย ธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญ ญาณครู ปรัช ญาความเป็ นครู จิตวิท ยา
สาหรับ ครู จิตวิทยาพัฒ นาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่ว ยเหลื อ แก้ไขปัญ หา
ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาผู้ เรี ย น หลั กสู ต รและวิท ยาการการจัด การเรียนรู้ นวัต กรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัย
และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรี ยน และภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู ทักษะการนิเทศและ
การสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือ
สร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริง
และการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (TPACK) การสอนแบบ STEM ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้
2) มีความรอบรู้ในหลั กการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่ส อน สามารถวิเคราะห์
ความรู้ และเนื้ อหาวิช าที่ส อนอย่ างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนาไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย
3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความ
แตกต่างทางวัฒ นธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ ยนแปลงของสั งคม และสามารถนา
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและ
พัฒนาผู้เรียน
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4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ตามมาตรฐาน
5) ตระหนักรูเห็นคุณคาและความสาคัญของศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
และนามาประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ใช้การสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให้เกิด
องค์ความรู้ในด้านการศึกษาและวิชาชีพครู
2) จั ด การเรี ย นการสอนให้ ส ามารถคิ ด วิเคราะห์ สั งเคราะห์ ประเมิ น ค่ าและน า
ความรู้ จ ากการเรี ย นการสอนไปประยุ ก ต์ ใช้ ในการปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ ครู อ ย่ า งเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
3) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสอบ
4) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้
5) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตขององค์ความรู้และทฤษฎี
6) การเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อประยุกต์และประเมินค่าองค์ความรู้ในสถานการณ์
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) คิ ด ค้ น หา วิ เ คราะห์ ข้ อ เท็ จ จริ ง และประเมิ น ข้ อ มู ล สื่ อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสานึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ
การเปลี่ย นแปลงในโลกยุ คดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นาไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒ นางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึง
ความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
2) เป็นผู้นาทางปัญญา สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นา
ทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถชี้นาและถ่ายทอดความรู้
แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์
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3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทาวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัต กรรมเพื่อ
พัฒ นาการเรี ยนรู้ของผู้เรีย นและพั ฒ นาผู้เรียนให้ เป็นผู้ ส ร้างหรือร่ว มสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการ
ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การวิเคราะห์แบบวิพากษ์วิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพ และทาง
สังคม
2) การทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์
4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
5) การสอนแบบสืบสอบและอภิปรายกลุ่ม
6) การสอนโดยใช้กรณีศึกษาและการสอนโครงงาน
7) การสอนโดยการทางานเป็นทีม
8) การสอนโดยให้ทาวิจัย
9) การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้
10) การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทาง
วิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม
2) วัดและประเมินจากผลการทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
5) ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
6) ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้า รายงานกรณีศึกษาประเมินจากโครงงาน
7) ประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
8) ประเมินการนาเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
9) การทดสอบกลางภาคและการทดสอบปลายภาค
2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ
ทางสังคม
2) ทางานร่วมกับผู้ อื่น ทางานเป็นทีม เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม
3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4) มีภ าวะผู นาทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเขมแข็งและกลาหาญทางจริยธรรม
สามารถชี้นาและถายทอดความรูแกผูเรยีน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอยางสรางสรรค
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
2) การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วม
3) การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความคิดเห็นแบบสะท้อนกลับ
4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
2.4.3 กลยุทธ์การประเมิน ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ
2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า/แก้โจทย์
3) วัดและประเมินจากผลการนาเสนอผลงานกลุ่มและการเป็นผู้นาในการอภิปราย
ซักถาม
4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
2.5.1 ผลลัพ ธ์ การเรีย นรู้ ด้ านทั กษะการวิเคราะห์ เชิ งตั วเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
1) วิเคราะห์เชิงตัวเลข สาหรับข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือ
คณิตศาสตร์ เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
2) สื่อสารกับผู้เรียน บุคคลและกลุ่มต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการหลากหลาย
ทั้งการพูด การเขียน และการนาเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสาเร็จรูปที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ การทางาน การประชุม การจัดการและสื บค้นข้อมูล และสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและ
สารสนเทศโดยใช้ดุล ยพิ นิ จ ที่ ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล และสารสนเทศ อีกทั้ ง
ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
1) การติดตามวิเคราะห์และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการศึกษาจากข่าว
หนังสือพิมพ์
2) การสืบค้นและนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
4) การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญที่หลากหลายโดยใช้สถานการณ์ ปัญหา กรณีศึกษา
สถานการณ์จริงในการเรียนรู้โครงงาน และการวิจัย และสร้างทักษะด้านวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร
5) สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจั ดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์การ
จัดการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการกลุ่ม และการนาเสนอด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
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2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
1) วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห์และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้าน
การศึกษา
2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้น นาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และจากชิ้นงาน
3) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
4) การนาเสนอ การจัดแสดงผลงานและนิทรรศการ
2.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
2.6.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลายโดยเน้น
ผู้เรียนเป็น สาคัญ สามารถออกแบบและสร้างหลักสูตรรายวิชาในชั้นเรียน วางแผนและออกแบบ
เนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียน ใช้สื่อและเทคโนโลยีสื่อสาร และ
เทคโนโลยีดิจิทัลและวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
2) มีค วามสามารถในการน าความรู้ท างจิต วิท ยาไปใช้ ในการวิเคราะห์ ผู้ เรีย นเป็ น
รายบุคคล เพื่อนาไปออกแบบ จัดเนื้ อหาสาระ การบริหารชั้นเรียน และจัดกิจกรรมการต่าง ๆ เพื่อ
ช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนอย่างหลากหลาย
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทางานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทางาน
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น โดยบูรณาการการทางานกับ
การเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา
ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสาคัญที่สุด
4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงาน
และสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออานวยความสะดวก
และร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตาม
ศักยภาพ
5) นาทักษะศตวรรษที่ 21 และเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
และพัฒนาตนเอง เช่น ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) ทักษะการรู้เรื่อง (Literacy Skills) และ
ทักษะชีวิต (Life Skills) ทักษะการทางานแบบร่วมมือ และดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
1) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2) การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา
3) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
4) การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
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5) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน
6) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
1) วัดและประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอน
2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา
3) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
4) ประเมินจากการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
5) ประเมินจากผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน
6) ประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง
คุณลักษณะบัณฑิต
1.คุณธรรมและจริยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
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รายวิชา
GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา
GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต
GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก
GEN0104 การพัฒนาตน
GEN0105 ความจริงของชีวิต
GEN0106 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม
GEN0107 ความเป็นพลเมืองดี
GEN0108 ความคิดอันงดงาม
GEN0109 ศาสตร์แห่งราชันย์
GEN0110 สานึกไทย
GEN0111 การสร้างบุคลิกผู้นา
GEN0112 ปัญญาไทยนอกกรอบ
GEN0113 แรงบันดาลใจแห่งชีวิต
GEN0114 สีสันวรรณกรรม
GEN0115 ภาพยนตร์วิจักษ์
GEN0116 ความผิดหวังสูฝ่ ันที่เป็นจริง
GEN0201 การใช้ภาษาไทย
GEN0202 ภาษาไทยเชิงวิชาการ
GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
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5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง
คุณลักษณะบัณฑิต
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5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
  
  
  
  
  


































































































































































































































1.คุณธรรมและจริยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

รายวิชา
GEN0204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารและการสืบค้น
GEN0205 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
GEN0206 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อประกอบวิชาชีพ
GEN0208 ภาษาอังกฤษเพื่อการดูแลสุขภาพ
GEN0209 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอและการพูดในที่
สาธารณะ
GEN0210 วรรณกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
GEN0211 ภาษาจีน
GEN0212 ภาษาพม่า
GEN0213 ภาษาเขมร
GEN0214 ภาษาลาว
GEN0215 ภาษาเวียดนาม
GEN0216 ภาษามาเลย์
GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
GEN0302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
GEN0303 วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
GEN0304 รู้เท่าทันดิจิทัล
GEN0305 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง
คุณลักษณะบัณฑิต
1.คุณธรรมและจริยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

1















1















รายวิชา
GEN0306 สุขภาพสาหรับชีวิตยุคใหม่
GEN0307 มหัศจรรย์แห่งความคิด
GEN0308 อินโฟกราฟิก
GEN0309 ชีวิตกับดิจิทัล
GEN0310 การส่งเสริมสุขภาพทางเพศ
GEN0311 ธรรมชาติบาบัด
GEN0312 รู้เท่าทันภาวะการเงิน
GEN0313 การเต้น
GEN0314 โยคะ
GEN0315 ชีวิตเลิกอ้วน
GEN0316 ศาสตร์แห่งการชะลอวัย
GEN0317 ศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารชาววัง
GEN0318 รักปลอดภัย
GEN0319 ผู้ประกอบการธุรกิจดิจทิ ัล

1















2
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5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
คุณลักษณะบัณฑิต
1. คุณธรรม
จริยธรรม
รายวิชา

EDC1101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
EDC1102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
และจิตวิญญาณความเป็นครู
EDC1103 จิตวิทยาสาหรับครู
EDC1104 การพัฒนาหลักสูตร
EDC2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
EDC2102 วิทยาการจัดการเรียนรู้
EDC2103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
EDC2104 การบริหารการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา
EDC3101 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้

1 2 3
  

5 ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
3. ทักษะทาง
ความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
6. วิธีวิทยาการจัด
2. ความรู้
ปัญญา
ระหว่างบุคคล และ สื่อสารและ
การเรียนรู้
ความรับผิดชอบ
การใช้
เทคโนโลยี
4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
คุณลักษณะบัณฑิต
รายวิชา

EDC4101 ครุนิพนธ์
EDC1201 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
EDC2202 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
EDC3203 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3
EDC4201 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
EDC4202 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
EDC3301 จิตวิทยาการเรียนรู้
EDC3302 จิตวิทยาการเรียนการสอน
EDC3303 การสอนเพศศึกษา
EDC3304 ความคิดสร้างสรรค์สาหรับครู
EDC3305 ผู้กากับลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น

1. คุณธรรม
จริยธรรม
1 2 3 4
   
   
   

2. ความรู้
1 2 3 4
   
   
   

3. ทักษะทาง
ปัญญา
5 1 2 3
   
   
   

         
         
         
         

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4
   
   
   

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี

1 2 3
  
  
  

      
      
      
      

6. วิธวี ิทยาการจัด
การเรียนรู้
1 2 3 4 5
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง
คุณลักษณะบัณฑิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
รายวิชา
EEC1301การฟังและการพูด
สาหรับครูภาษาอังกฤษ
EEC1302 หลักภาษาสาหรับ
ครูภาษาอังกฤษ
EEC1303 วัฒนธรรมโลก
สาหรับครูภาษาอังกฤษ
EEC1304 การจัดการชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษ
EEC1305 การอ่านเพื่อการ
คิดวิเคราะห์สาหรับครู
ภาษาอังกฤษ
EEC1315 ภาษาศาสตร์และ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ
EEC2306 สัทศาสตร์และสัท
วิทยาสาหรับครูภาษาอังกฤษ
EEC2307 วรรณกรรมเพื่อ
การสอนภาษาอังกฤษ

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ

5 ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

6. วิธีวิทยา
การจัดการเรียนรู้

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

5
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง
คุณลักษณะบัณฑิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
รายวิชา
EEC2308 ไวยากรณ์ขั้นสูง
สาหรับครูภาษาอังกฤษ
EEC2309 การแปลสาหรับครู
ภาษาอังกฤษ
EEC2310 การเขียนเชิง
วิชาการสาหรับครู
ภาษาอังกฤษ
EEC2316 การพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
EEC3311 หลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
EEC3312 การวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
EEC3313 การวิจยั ทางการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ

5 ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

6. วิธีวิทยา
การจัดการเรียนรู้

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

1
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง
คุณลักษณะบัณฑิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
รายวิชา
EEC3314 สัมมนาการสอน
ภาษาอังกฤษ
EEC3317 การจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษสาหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21
EEC3318 การจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษในโรงเรียนสอง
ภาษา
EEC3319 การบูรณาการการ
อ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนา
องค์กรวิชาชีพของครู
ภาษาอังกฤษ
EEC3320 การอกแบบการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษา
EEC3321 การจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วย
วรรณกรรมสาหรับเด็ก

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ

5 ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

6. วิธีวิทยา
การจัดการเรียนรู้

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2
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1
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง
คุณลักษณะบัณฑิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
รายวิชา
EEC3322 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การทดสอบมาตรฐาน
EEC3323 การวิเคราะห์ความ
ต้องการทางภาษาเพื่อการ
สอนภาษาอังกฤษ
EEC3324 วิจัยวิพากษ์
ทางการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
EEC3325 การนิเทศการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ

5 ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

6. วิธีวิทยา
การจัดการเรียนรู้

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1
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ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ชั้นปี
ความคาดหวัง
1 รู้ เข้าใจ และประยุกต์ใช้เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ใน
วิทยาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษในสถานการณ์จาลองได้
2 ช่วยจัดการเรียนรู้ เตรียมสื่อการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่หลากหลายได้
3 จัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ได้
4 มีส่วนร่วมกับชุมชน องค์กรวิชาชีพระดับชาตินานาชาติและมีสมรรถนะภาษาอังกฤษระดับ
C1 (ตามกรอบมาตรฐาน CEFR)

121

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและเกณฑ์สาเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วย
การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ.2561 หมวด 4 การวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษา ข้ อ 16 การวั ด และ
ประเมินผลการศึกษา
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
กาหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนมีทั้งการทวนสอบในระดับรายวิชาและ
การทวนสอบในระดับหลักสูตร ดังนี้
1. มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
และกิจ กรรมเสริ มความเป็ น ครูตลอดหลั กสู ตร รวมทั้ งการกากับ ให้ ส อดคล้ อ งกับ มาตรฐาน
ผล การเรียนรู้ของหลักสูตร
2. สถานศึกษาที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาภาษาไทย มีการประเมินนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
3. ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้
4. มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้
ทั้ ง นี้ ก าหนดให้ มี ค ณะกรรมการพิ จ ารณาความเหมาะสมของระดั บ คะแนนสอบวั ด ความรู้
ส่วนการทวนสอบในระดับหลักสูตรมีระบบประกันคุณภาพที่ดาเนินตามมาตรฐานที่กาหนด
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้สาเร็จการศึกษา มีการวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบ
อาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง และนาผลวิจัยมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้ง
การประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยดาเนินการวิจัยในประเด็นต่อไปนี้
1. ภาวะการมี งานท าของบั ณ ฑิ ต โดยประเมิ น จากบั ณ ฑิ ต แต่ ล ะรุ่ น ที่ จ บการศึ ก ษาในด้ านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็ น ต่ อ ความรู้ ความสามารถ ความมั่ น ใจของบั ณ ฑิ ต ใน
การประกอบอาชีพ
2. การประเมิ น จากหน่ ว ยงานหรื อ สถานศึ ก ษาโดยการสั ม ภาษณ์ หรื อ การส่ ง แบบสอบถาม
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ
3. การประเมินตาแหน่ง หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
4. ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกที่ประเมินหลักสูตร หรืออาจารย์พิเศษต่อความพร้อมของ
ผู้เรีย นในการเรีย น และคุณ สมบั ติ อื่นที่ เกี่ยวข้องกับ กระบวนการเรียนรู้ และการพัฒ นาองค์
ความรู้ของผู้เรียน
5. ผลงานของบั ณ ฑิ ต ที่ เกี่ ย วกั บ การเรี ย นการสอน สื่ อ การสอน การจั ด กิ จ กรรมเสริ ม ความรู้
พัฒนาทักษะ รวมทั้งรางวัลจากวิชาชีพ
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษา
ระดับ ปริญ ญาตรี พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 3 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา ผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาตรีต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) สอบได้ในรายวิชาหรือชุดวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร ทั้งในรายวิชาหรือ ชุดวิชาและเงื่อนไขที่กาหนด
ของสาขาวิชานั้น
(2) ได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรและค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยในวิชาเอกไม่ต่ากว่า
2.00 และไม่มีรายวิชาหรือชุดวิชาใดได้ค่าระดับคะแนนเป็น I หรือ P
(3) ไม่มีค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรือเงินอื่น ๆ ที่ค้างชาระตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
(4) เป็น ผู้มีความซื่อสัตย์ มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม วัฒ นธรรม และมีจิตสาธารณะ โดยมีคะแนน
ความประพฤติไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 และความประพฤติดีอันเป็นเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา ตาม
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดโดยทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
(5) ผ่านเกณฑ์การวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามประกาศมหาวิทยาลัย
(6) มีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
การพัฒนาอาจารย์ใหม่ ประกอบด้วยการปฐมนิเทศ หรือการแนะนาอาจารย์ใหม่และอาจารย์ พิเศษให้
เข้าใจถึงนโยบายของมหาวิท ยาลั ย คณะ หลั กสู ตรและบทบาทของรายวิช าต่างๆ ที่ส อนในหลั กสู ตรและ
รายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและ
การประเมินผล การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนสาหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่ อผลิตผลงานวิจัย และการ
เข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
คณาจารย์ได้รับการพัฒนาการเรียนการสอน เช่น การเข้ารับการอบรมความรู้จากหน่วยงานภายใน
และหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่างๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
คณาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้จัดทาผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาแหน่งทางวิชาการ การลาศึกษาต่อ
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ การทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
การบริหารหลักสูตรดาเนินงานในรูปคณะกรรมการ ซึ่งทาหน้าที่กาหนดนโยบายการบริหารจัดการ
ด้านวิชาการ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนตามหลักสูตร อานวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน
ประสานงานกับมหาวิทยาลัยและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และมีการดาเนินงานดังนี้
1.1 การประกันคุณภาพภายใน
1.2 การรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อสภาสถาบัน
1.3 การนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร
มีตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อดังนี้
1) พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ
2) วางแผนดาเนินการหลักสูตร โดยจัดทารายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 จัดทา
รายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 จัดทารายละเอียดประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ
มคอ.4
3) ด าเนิ น การตามแผนและการจั ด ท ารายงานผล โดยรายงานผลการด าเนิ นการรายวิ ช า
ตามแบบ มคอ.5 รายงานผลการดาเนินการประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.6 รายงาน
ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามแบบ มคอ.7
4) ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอน กลยุ ท ธ์ ก ารสอน และการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้
จากผลการประเมินการดาเนินงานที่ผ่านมา
5) ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิฯ
1.4 กาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่สะท้อนการดาเนินงานตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ ดังนี้
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
1. การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มีก ารปรับ ปรุงพั ฒ นาหลั ก สู ต รอย่ างน้ อย 1 ครั้ง
1.1 การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
ใน 5 ปี
1.2 การพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ได้รับการปฐมนิเทศ มีการปฐมนิเทศคณาจารย์ใหม่
1) การพัฒนาการเรียนการสอนคณาจารย์ใหม่ ด้านการจัดการเรียนการสอนทุกคน
2) การพั ฒ นาการเรี ย นการสอนคณาจารย์
ประจาการ
3) การพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการสนั บ สนุ น
การจัดการเรียนรู้
2. การวางแผนการดาเนินการหลักสูตร
2.1 การจัดคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

มีการพัฒนาคณาจารย์ประจาการด้ านวิธีการสอน
และวิธีการวัดผลอย่างน้อย1 ครั้งใน 2 ปี ทุกคน
มีการพัฒนาบุคลากรด้านการสนับสนุน การจัดการ
เรียนรู้อย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 2 ปี ทุกคน
มี ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รท าหน้ า ที่ ค รบ
วงจรคื อ วางแผนการสอน จั ด การสอนและ
ประเมินผลการสอน
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ตัวบ่งชี้
2.2 การจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู

เกณฑ์การประเมิน
มี โครงการกิ จ กรรมเสริ ม ความเป็ น ครูเป็ น รายปี
ทุกปี ตลอดหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการ บริหาร
โครงการและมีการประเมินผลการเข้าโครงการของ
นั ก ศึ ก ษาเป็ น รายบุ ค คล เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการ
พิจารณาอนุมัติให้สาเร็จการศึกษาควบคู่กับผลการ
เรียนรายวิชาตามหลักสูตร

2.3 การจัดคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2.4 การจัดทารายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ
มคอ.2

มีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์
หลั ก สู ต รใหม่ ใ ห้ จั ด ท ารายละเอี ย ดหลั ก สู ต ร
(มคอ.2) ตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ฯ สาขาภายใน
ปีการศึกษา 2560

2.5 การจัดทารายละเอียดของรายวิชาและ
รายวิ ช าใหม่ จั ด ท ารายละเอี ย ดรายวิ ช าตาม
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มาตรฐานคุณวุฒิฯ สาขาภายในปีการศึกษา 2560
มคอ.4
3. การดาเนินการตามแผนและการจัดทารายงานผล
3.1 การจัดสรรทรัพยากร
1) อาคารสถานที่สาหรับการเรียนการสอน

มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเรียนการ
สอนและจานวนนักศึกษา

2) สื่อคอมพิวเตอร์สาหรับการเรียนการสอน

มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเรีย นการ
สอนและจานวนนักศึกษา
3) อาคารสถานที่สาหรับการวิจัย
มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสม เอื้ออานวยต่อการ
วิจัย
4) หนังสือห้องสมุด
มีจานวนเพียงพอกับวิชาเอกที่เปิดสอน
5) การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ มี ก ารจั ด สิ่ งแวดล้ อ มเพื่ อ เสริ ม สร้า งคุ ณ ลั ก ษณะ
ตามอัธยาศัย
อันพึงประสงค์
3.2 การจัดการเรียนรู้และรายงานผล
มีประมวลการสอนรายวิชาที่ครอบคลุมพุทธิพิสัย
1) การจัดการประมวลการสอนรายวิชา
จิตพิสัย และทักษะพิสัย
2) การรายงานผลการด าเนิ น การรายวิ ช า
ตามแบบ มคอ.5
3) การรายงานผลการดาเนินการประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.6
4) การรายงานผลการด าเนิ น การหลั ก สู ต ร
ตามแบบ มคอ.7

จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การรายวิ ช าที่ ส อน
ทุกภาคการศึกษา
จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การประสบการณ์
ภาคสนามที่เปิดสอนทุกภาคการศึกษา
จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การหลั ก สู ต รทุ ก ปี
การศึกษา
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ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
4. การพัฒ นา/ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ กลยุทธ์การ มี ก ารประเมิ น การจั ดการเรี ยนรู้ ข องคณาจารย์
จัดการเรียนรู้ หรือการประเมินผล การเรียนรู้จาก ทุกภาคการศึกษา
ผลการประเมินการดาเนินงาน
4.1 การประเมินการจัดการเรียนรู้ของคณาจารย์
4.2 การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
และกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้
4.3 การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.4 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้

มีการนาผลการประเมิน การจัดการเรียนรู้มาใช้ใน
การปรับปรุงประมวลการจัดการเรียนรู้รายวิชา โดย
ระบุ ไว้ ใ น ป ระมวล การจั ด การเรี ย นรู้ ใ น ภ าค
การศึกษาถัดไป
มี ก ารป ระเมิ น ผ ลก ารเรี ยน รู้ ข องนั กศึ กษ า
ที่ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้
มี ก ารรายงานผลการติ ด ตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ต่อสภามหาวิทยาลัย
ทุกปี

5. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้ที่กาหนดใน มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิฯ
มาตรฐานคุณวุฒิฯของผู้สาเร็จการศึกษาทุกรุ่น
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ ผลการสอบประมวลความรอบรู้ ผลการสอบขึ้นทะเบียน
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู และการมีงานทา นอกจากนั้น ยังติดตามความต้องการของตลาดแรงงานและ
สังคม
คณะครุศาสตร์ทาการสารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจาทุกปี และแจ้ง
ผลการสารวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรกาหนดว่าผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.5 (จาก
ระดับ 5)
3. นักศึกษา
หลั กสู ตรให้ ความส าคัญ กับ การรับ นั กศึกษาเข้าศึกษาในหลั กสูตร การส่ งเสริมพัฒ นานักศึกษา และ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา
3.1 หลั ก สู ต รก าหนดคุ ณ สมบั ติ ข องนั ก ศึ ก ษาในการคั ด เลื อ กจากผลคะแนนการสอบ (คะแนน
O-Net, GAT และ PAT) เพื่อแสดงความพร้อมด้านปัญ ญาและสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความพร้อมในการ
เรียน
3.2 หลักสูตรส่งเสริมพัฒนานักศึกษา
(1) กาหนดให้การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่สามารถให้เกิดการเรียนรู้
และพัฒนาศักยภาพที่จาเป็นให้กับนักศึกษา โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
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(2) มีระบบสนั บ สนุ นและการให้คาแนะนานักศึกษา คณะครุศาสตร์แต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยอาจารย์ จะแจ้งวันและเวลาที่นักศึกษา
จะขอรับคาปรึกษาไว้หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาที่มีปัญหาใน
การเรียนหรือปัญหาอื่น ๆ สามารถขอรับคาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
ได้
(3) มีระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา นักศึกษาที่ต้องการอุทธรณ์หรือมีเรื่องร้องเรียนทั้ง
เรื่องทั่วไปหรือผลการประเมิน สามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ทาหน้าที่
ดูแลการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ
3.3 หลั ก สู ต รมี ก ารติ ด ตามข้ อ มู ล ที่ แ สดงผลลั พ ธ์ที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ นั ก ศึ ก ษา ได้ แ ก่ อั ต ราการคงอยู่ ข อง
นักศึกษา อัตราการสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร
4. อาจารย์
หลักสูตรให้ความสาคัญกับคุณภาพของอาจารย์ จึงมีนโยบายและแผนระยะยาวในการรับอาจารย์ใหม่
การแต่งตั้ งอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ตร การมีส่ ว นร่ว มของอาจารย์ ในการวางแผน การติ ด ตามและทบทวน
หลักสูตร การบริหาร การส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป
4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
อาจารย์ พิ เศษต้ อ งเป็ น ผู้ เชี่ ย วชาญที่ มี ป ระสบการณ์ ต รงในเรื่ อ งที่ จ ะบรรยายหรื อ มี วุ ฒิ
การศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโท และได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย
4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนประชุมร่วมกันใน
การวางแผนจัดการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล เก็บรวบรวมข้อมูลวางแผนสาหรับการปรับปรุงหลักสูตร
ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และผลิตบัณฑิตได้ตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์
4.4 การบริหาร การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์ (ดูหมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์)
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
คณะครุศาสตร์ให้ความสาคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้เรียนและกาหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ มีกระบวนการกาหนดสาระสาคัญของหลักสูตรด้วยการวิเคราะห์งาน (Task
Analysis) ซึ่งแสดงความเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษา หรือไม่เกิน 5 ปี
หลั ก สู ต รให้ ค วามส าคั ญ กั บ อาจารย์ ผู้ ส อนในรายวิ ช า โดยค านึ ง ความรู้ ค วามสามารถและ
ประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และ
มีศักยภาพในการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา
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หลักสูตรกาหนดให้มีการประเมินผู้เรียนด้วยจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร การประเมิ นเพื่อนาไปสู่การพัฒนาวิธีการเรียนรู้
ของตัวนักศึกษาเอง และการประเมินเพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงการเรียนการสอน
6. บุคลากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
คณะครุศาสตร์มีการบริหารบุคลากรและทรัพยากรการเรียนการสอนดังนี้
6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
(1) การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนต้องมีวุฒิไม่ต่า
กว่าปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ มีความเข้าใจในโครงสร้างและ
ธรรมชาติ ข องหลั ก สู ต ร มี ค วามรู้ ด้ า นเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษาหรื อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(2) การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน บุคลากรต้องสามารถให้บริการอาจารย์และ
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกาหนดให้มีการพัฒนาตนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การให้บริการ โดยการเข้ารับการฝึกอบรมเฉพาะทางอย่างเหมาะสม
6.2 การบริหารงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับตามแผนในแต่ละปีงบประมาณใช้ดาเนินการในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ การบริการวิชาการ การจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
วิชาการ กิจ กรรมเสริมสร้างความเป็ น ครูมืออาชีพ กิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรม กิจกรรมเพื่อสังคม
รวมทั้งการจัดทาโครงงานและการวิจัย
6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
สาขาวิชามีสถานที่เรียนทั้งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
มีสิ่งอานวยความสะดวกภายในสถานที่เรียน มีครุภัณฑ์ประจาสถานที่เรียน เช่น เครื่องขยายเสียง โต๊ะ เก้าอี้
เครื่ อ งฉายประเภทต่ างๆ อีก ทั้ งยั งมีแ หล่ งเรีย นรู้ภ ายในมหาวิท ยาลั ย ได้ แ ก่ ส านั ก วิ ท ยบริก ารที่ มี บ ริก าร
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการสืบค้นผ่านเครือข่ายสากล สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออื่นๆ เช่น ตารา หนังสือ
วารสาร วิทยานิพนธ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซีดีรอม ดีวีดี วีดิทัศน์ แถบบันทึกเสียง ฯลฯ ที่จะให้ผู้เรียนศึกษา
ค้ น คว้ า มี ก ารให้ บ ริ ก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ จ ะให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ถึ ง สารสนเทศเพื่ อ
การเรียนรู้ได้สะดวกรวดเร็ว
6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
แหล่งเรียนรู้ภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ สถาบันการศึก ษาระดับอุดมศึกษาและการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน หน่ ว ยงานภาครั ฐ หรื อ เอกชน สถานประกอบการและชุ ม ชน โดยมหาวิท ยาลั ย ได้ จั ด สรร
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนประจาสาขาวิชา ซึ่งจะทาให้มีการจัด
และใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ในแต่ละภาคเรียนสาขาวิชาจะทาแบบสอบถามความพึงพอใจและความต้องการในการใช้
ทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และการทากิจกรรม เพื่อรวบรวมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
หลักสูตรเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณในส่วนที่นักศึกษามีความต้องการ
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.1) สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5




















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











4. จัดทารายงานผลการดาเนิ นการของรายวิชา และรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา































7. มีการพัฒ นา/ปรับ ปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรื อ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จากผลการประเมิ น การ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว

-









8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน











9. อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ตรทุก คนได้ รับ การพั ฒ นาทางวิช าการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง











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











11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

-





5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

-

-
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13.นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน
ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
ร้อยละ 100ของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาแต่ละปีการศึกษา

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
-

-

-

-



-

-

-
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
การประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การสอน พิจารณาจากผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะประเมินผู้เรียน
จากการทดสอบย่ อย การสั งเกตพฤติ กรรม การอภิ ปรายโต้ต อบ การตอบคาถามของผู้ เรียนในชั้นเรียน
รวมถึ ง การทดสอบกลางภาคเรี ย นและปลายภาคเรี ย นเพื่ อ ตรวจสอบและสามารถระบุ ได้ ว่ า ผู้ เรี ย นมี
ความเข้าใจในเนื้อหาเพียงใด หากพบว่ามีปัญหาก็จะมีการดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒ นาการเรียนการสอนใน
โอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
นักศึกษาประเมิ นผลการสอนของอาจารย์ในด้านความหลากหลายของวิธีการสอน การจัดทาแผน
บริหารการสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผล
รายวิช า การเตรี ยมตัว สอน การสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน และการใช้สื่ อการสอนในทุ กรายวิช า
รวมทั้งมีการสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือทีมผู้สอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมิ น หลั ก สู ต รด าเนิ น การเมื่ อ ผู้ เรีย นอยู่ ชั้ น ปี ที่ 4 และต้ อ งออกฝึ ก ปฏิ บั ติ งานในรายวิ ช า
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามที่หลักสูตรกาหนด ซึ่งเป็นช่วงเวลานิเทศการสอน ตลอดจนติดตามประเมิน
ความรู้ว่าสามารถปฏิบัติงานได้ มีความรับผิดชอบและมีจุดอ่อนในด้านใด รวมทั้งทาการสารวจผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของบัณฑิตที่เพิ่งจบการศึกษาและการมีงานทา ตลอดจนประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน/
ผู้ประกอบการในช่วงเวลาที่อาจารย์ไปนิเทศนักศึกษา และเมื่อสิ้ นสุดการฝึกปฏิบัติงาน โดยติดตามประเมิน
ความรู้ว่าสามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบและมีข้อด้อยในด้านใด ซึ่งจะทาการรวบรวมข้อมูล
ทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้งในภาพรวมและ
ในแต่ละรายวิชา
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
หลั กสู ตรนี้ ต้องผ่ านการประกัน คุณ ภาพหลั กสู ตรและจัดการเรียนรู้ตามตัวบ่งชี้ผ ลการดาเนินงาน
ข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (SAR)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
การรวบรวมข้อมูลในช่วงเวลาที่มีการเรียนการสอนและการนิเทศ จะทาให้ทราบปัญหาและสภาพของ
การบริ ห ารหลั ก สู ต รทั้ งในภาพรวมและในแต่ ล ะรายวิ ช า กรณี ที่ พ บปั ญ หาของรายวิ ช าก็ ส ามารถที่ จ ะ
ดาเนิน การปรับ ปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันทีซึ่งจะเป็นการปรับปรุงย่อย สามารถทาได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา
สาหรับการปรับปรุงหลั กสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทาทุก 5 ปี เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้เริ่มใช้กับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
2. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนมี ค วามทั น สมั ย เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ ต รงต่ อ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานในภาวะปัจจุบัน และเพื่อพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตสาหรับบัณฑิตที่ต้องการศึกษาใน
ระดับมหาบัณฑิต
โดยมีแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตร
2. รายวิชาที่ปรับออก
3. รายวิชาที่ปรับเพิ่ม
4. เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต และคาอธิบายรายวิชา
5. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิม กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
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3. สาระในการปรับปรุงแก้ไข
1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา

เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ

1) หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
2) หมวดวิชา
เฉพาะ

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

3) หมวดวิชา (หลักสูตร 4 ปี พ.ศ. 2562)
เลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
(หลักสูตร 4 ปี พ.ศ. 2562)
รวมทั้ง
ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
หลักสูตร

โครงสร้างเดิม
(หลักสูตร 5 ปี)
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวน 30 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
2.1) วิชาชีพครู
ก. วิชาชีพครูบังคับ
จานวน 33 หน่วยกิต
ข. วิชาชีพครูเลือก
จานวน 3 หน่วยกิต
ค. วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
จานวน 14 หน่วยกิต
2.2) วิชาเอก
ก. วิชาภาษาอังกฤษ
จานวน 69 หน่วยกิต
ข. วิชาการสอนวิชาเอก
จานวน 6 หน่วยกิต
ค. วิชาเลือก
จานวน 4 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หลักสูตร 5 ปี
ไม่น้อยกว่า 165 หน่วยกิต

โครงสร้างใหม่เปลี่ยนเป็น
(หลักสูตร 4 ปี)
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวน 30 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) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หลักสูตร 4 ปี
ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต
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2. รายวิชาที่ปรับออก (แยกตามหมวดวิชา)
1). หมวดวิชาเฉพาะ
ก. วิชาชีพครู
รหัสวิชา
EDP1101
EDP4102

ชื่อวิชา
ปรัชญาการศึกษา
Philosophy of Education
ความเป็นครูวิชาชีพ
Being Professional Teachers

น(บ-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ข. วิชาชีพเอก
ENP3202
ENP3415
ENP3417
ENP4421
ENP4422
ENP4502
ENP4503
ENP4504

จิตวิทยาครูสาหรับการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Psychology for Teachers and Learning Management of Foreign
Language Learning
การเขียนเรียงความ
Essay Writing
การสอนโดยใช้โครงงานภาษาอังกฤษ
Project-based English Teaching
การสอนภาษาอังกฤษโดยผ่านการแสดง
Teaching English through Drama
เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษสาหรับครู
English Teaching Techniques for Teachers
การออกแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
English Language Learning Design
กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ
Extra Curri cular Activities for English Subject
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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2). หมวดวิชาชีพครูเลือก
รหัสวิชา
EDP4203
EDP4204
EDP4205
EDP4206
EDP4208
EDP4209
EDP4210
EDP4212
EDP4213
EDP4214

ชื่อวิชา
จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว
Psychology of Personality and Adjustment
จิตวิทยาการปรับพฤติกรรม
Psychology of Behavior Modification
จิตวิทยาเด็ก
Child Psychology
จิตวิทยาวัยรุ่น
Adolescent Psychology
การแนะแนวและการให้คาปรึกษา
Guidance and Counseling
การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง
Developing Higher- Order Thinking Skills
สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา
Introduction to Statistics in Education
การออกแบบกราฟิกเพื่อการศึกษา
Graphic Design for Education
การออกแบบสารเพื่อการศึกษา
Message Design for Education
สื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
Computer for Instruction

น(บ-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3.6 รายวิชาที่ปรับเพิ่ม (แยกตามหมวดวิชา)
1). หมวดวิชาเฉพาะ
EDC1201
EDC4101

ก. วิชาชีพครู
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
Practicum 1
ครุนิพนธ์
Individual Study

1(90)
1(0-2-1)
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รหัสวิชา
EDC3302

ชื่อวิชา
จิตวิทยาการเรียนการสอน
Psychology of Learning and Instruction

น(บ-ป-อ)
3(2-2-5)

ข. วิชาเอก
EEC2308
EEC3318
EEC3320
EEC3321
EEC3319

EEC3322
EEC3323

ไวยากรณ์ขั้นสูงสาหรับครูภาษาอังกฤษ
Advanced Grammar for Teachers of English
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนสองภาษา
English Language Learning Management in Bilingual
Schools
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
Design of English Language Learning Area at Secondary
Level
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรมสาหรับเด็ก
Learning Management for Thinking Skill Development
through Children Literature
การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กรวิชาชีพของ
ครูภาษาอังกฤษ
Integration of Academic Reading and Development of
English Teacher Association
ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
English for Language Proficiency Tests
การวิเคราะห์ความต้องการทางภาษาเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
Language Needs Analysis for English Language Teach

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

3(2-2–5)
3(2-2–5)
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EDP1102 ภาษาและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Languages and Cultures
วาทวิ ท ยาส าหรั บ ครู หลั ก การ ทฤษฎี และเทคนิ ค วิ ธี ก ารใช้
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มุ่งเน้นทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียน ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศสาหรับครู ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา
ทีมีต่อสังคมและวัฒนธรรม โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมไทยประชาคม
อาเซียนและของโลกกับ การใช้ภ าษา การเปลี่ย นแปลงทางภาษาที่ เกิ ดจาก
ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม
EDP2101 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสาหรับครู
3(2-2-5)
Morals and Ethics for Professional Teachers
หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริตคุณธรรม และจริยธรรม
ของวิชาชีพครูจรรยาบรรณ วิชาชีพที่คุรุสภากาหนด แนวทางปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ การเสริมสร้างกระบวนการคิดด้วยจิตสานึกสาธารณะ
และการเสี ย สละให้ สั ง คม การเป็ น ผู้ น าทางวิ ช าการ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารด้ า น
การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

EDP1103 จิตวิทยาสาหรับครู
3(2-2-5)
Psychology for Teachers
จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้
และจิตวิทยาการศึกษา แนวทางการใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุน

EDC1101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Language for Communication
การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้อง
กับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุค คลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มี ความต้องการจาเป็น พิ เศษ โดยการ
วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาสาหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช้ ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน
การเขียน ภาษาท่าทาง เพื่อสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในชั้นเรียน ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพื่อ
พัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ ยนแปลงสาหรับฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
หลายหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
EDC1102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
3(2-2-5)
และจิตวิญญาณความเป็นครู
Ethics and Spirituality for Teachers
ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็น
ครู เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ดารงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธา
ของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู
จรรยาบรรณวิชาชีพ ครู คุณ ธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิต วิญ ญาณความเป็ นครู กฎหมายสาหรับ ครู
สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติ
ใช้การสะท้อนคิดเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
EDC1103 จิตวิทยาสาหรับครู
3(2-2-5)
Psychology for Teacher
การวิเคราะห์ แก้ปัญ หา ประยุกต์และออกแบบบริห ารจัดการพฤติกรรมผู้เรียน เพื่ อพัฒ นา
ผู้ เรี ย นตามศั ก ยภาพและช่ วงวั ย โดยใช้ ห ลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี ท างจิ ต วิท ยาพั ฒ นาการ จิ ต วิ ท ยา
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การเรี ย นรู้ ข องผู้ เรี ย นให้ เต็ ม ศั ก ยภาพ จิ ต วิ ท ยาการแนะแนวและการให้ การศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและจิตวิทยาให้ คาปรึกษา ทัก ษะสมองเพื่ อการเรียนรู้ การส่งเสริม
คาปรึกษาเพื่อให้คาแนะนาช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล เด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพื่อให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ให้คาแนะนาและข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมพัฒนา
และดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การสร้างความร่วมมือในการพัฒ นาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพื่อนาไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
EDP2102 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5) EDC1104 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Development
Curriculum Development
หลั ก การ แนวคิ ด ในการจั ด ท าหลั ก สู ต ร การวิ เคราะห์ ห ลั ก สู ต ร
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาและหลั ก สู ต รรายวิ ช าตามธรรมชาติ ข องสาขาวิ ช าเอกที่
กระบวนการในจัด ท าหลั ก สูต ร การพั ฒ นาหลั ก สูต ร การน าหลัก สู ตรไปใช้ สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน นาหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้ความรู้
แนวทางปฏิบัติในการประเมินหลักสูตรและนาผล การประเมินไปใช้ในการ พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานการ
พัฒนาหลักสูตร
พัฒนาหลักสูตรทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และที่เกี่ยวข้อง หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนาหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหา
และแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
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EDP3103 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Measurement and Evaluation
ระเบียบ หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา การ
สร้าง การใช้ และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การประเมิ นภาคปฏิ บัติ การประเมิ นตามสภาพจริง การประเมิน จากแฟ้ ม
สะสมงาน การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร

EDC2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
Learning Measurement and Evaluation
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะ
ของสาระสาคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒ นาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบ
และสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการ
ใช้ ผ ลการวั ด และประเมิ น ผลผู้ เรีย นในปรั บ ปรุ งพั ฒ นาการเรีย นรู้ ข องผู้ เรีย น เพื่ อ ให้ ส ามารถวั ด และ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้ก ารสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง
EDC2102 วิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
Instructional Science
การวางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้
คิดและมีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล
จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน
บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี การเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒ นาทักษะในศตวรรษที่ 21 การ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการเนื้อหาและ
ภาษา การบูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การ
ชี้แนะผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการ
สอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เป็นผู้มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรี ยน
ตามศักยภาพ
EDC2103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3(2-2-5)
Innovation and Information Technology for Educational Communication and
Learning
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขา

EDP3101 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
Learning Management and Classroom Management
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทาแผนการเรียนรู้ แนว
ทางการนาแผนการเรียนรู้ไปการปฏิบัติให้เกิดผลจริง การจัดการเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมเพื่ อการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการคิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียน
รวม การจัดการชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาศูนย์
การเรียนในสถานศึกษา

EDP3102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Innovation and Information Technology in Education
แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการ
พัฒ นาคุณ ภาพการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับครู
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แหล่ งการเรี ยนรู้แ ละเครือ ข่ายการเรียนรู้ การใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษา การวิ เคราะห์ ปั ญ หาที่ เกิ ด จากการใช้ น วั ต กรรม
เทคโนโลยีและสารสนเทศ การออกแบบ การสร้าง การนาไปใช้ การประเมิน
และการปรับปรุงนวัตกรรม นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

วิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถเลือก และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสือ่ สารการศึกษาและการจัดการเรียนรูไ้ ด้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และ
ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มี
ความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง
EDC2104 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
Education Administration and Quality Assurance in Education
การวิเคราะห์บริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อจัดทาแผนงานและโครงการพัฒนาสถานศึกษา
และชุมชน ออกแบบ ดาเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษา ด้ วย
องค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน การจัดการศึกษาของ
สถานศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ การศึ ก ษาและประเภทของการศึ ก ษา โดยใช้ ก ระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่
หลากหลาย เพื่อพัฒนาตนเองให้มีทัศนคติที่ดีถูกต้องต่อบ้านเมือง พื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีงานทา มีอาชีพ
เป็นพลเมืองดี รอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคมทันสมัย และทันต่อความเปลี่ยนแปลง

EDP2103 การประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
Quality Assurance in Education
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา
แนวทางปฏิบั ติ เกี่ ยวกั บการจัดการคุ ณ ภาพการศึ กษา การจัด กิจ กรรมการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง กระบวนการดาเนินการจัด
กิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวิเคราะห์ การประกัน
คุณภาพการศึกษาของไทยและต่างประเทศ

EDP4101 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research for Learning Development
วิ ธี วิ ท ยาการวิ จั ย ทางการศึ ก ษา ทฤษฎี แ ละรู ป แบบการวิ จั ย
กระ บ วน การวิ จั ย ส ถิ ติ เพื่ อการวิ จั ย การวิ จั ย ใน ชั้ น เรี ย น การใช้
กระบวนการวิจั ย ในการแก้ ปั ญ หา การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย โดย การศึ ก ษา
ค้นคว้างานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เสนอโครงการเพื่อทา
วิจัย ดาเนินการวิจัย เขียนรายงานการวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัย

EDC3101 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research and Development in Innovation and Learning
การวิจั ย แก้ ปั ญ หาเพื่ อ พั ฒ นาผู้ เรีย น สร้ างนวั ต กรรมเพื่ อ พั ฒ นาการเรีย นรู้ข องผู้ เรี ย นที่
สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน
ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้าง
และหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพื่อให้ สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ในการ
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EDP4301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
1(60)
Practicum 1
สังเกตสภาพแวดล้ อ มทั่ วไปของโรงเรีย น การบริ ห ารจัด การใน
โรงเรียน สภาพงานครู พฤติกรรมและคุณลักษณะของครู นักเรียน ผู้บริหาร
สถานศึกษา สื่อ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ สังเกตธรรมชาติ
การเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น ศึ ก ษาและสั งเกตการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ฝึ ก
การเตรียมการสร้างและการใช้สื่อการเรียนรู้ การบริหารและจัดการชั้นเรียน
ทดลองฝึกปฏิบัติการสอนผู้เรียน ทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน
เสมือนจริงเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นครูมืออาชีพ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการ
เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง
EDC2202 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
1(90)
Practicum 2
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและ
เทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้
ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การดาเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ วิเคราะห์และนาเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒ นธรรม และภูมิปัญ ญาท้องถิ่นและนาผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อ
นาไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
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EDP4302 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
1(60)
Practicum 2
สังเกตพัฒนาการและธรรมชาติของผู้เรียน การบริหารงานวิชาการ
หลักสูตร และความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ฝึกปฏิบัติการสอน
แบบจุลภาค ฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
และการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละระดับ
การศึกษาและวิชาเอก และฝึกปฏิบัติการสอนตามแผน บันทึกและรายงานผล
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยในชั้นเรียน สังเกตการสอนของเพื่อน รวบรวม
ข้อ มูล วิเคราะห์ และจัด ทารายงานที่แสดงการคิด การพัฒ นางานและการ
ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง

EDC3203 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3
1(90)
Practicum 3
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองได้อ ย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิ จกรรมที่ ส่งเสริมให้เกิ ดความก้าวหน้ าทางวิชาชีพ โครงการที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนาผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษา
ไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

EDP5301 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(360)
Internship 1
การปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในหน้าที่ครูทุกด้านเพื่อปลูกฝัง
จิตสานึกความเป็นครู การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดทาโครงการส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรูเ้ พื่อการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อย่างครูมืออาชีพ การนาเสนอผลการวิจัยในชั้นเรียน การจัดทา
รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

EDP5302 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Internship 2

EDC4201 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(360)
Internship 1
ปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ค รู ประพฤติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูง
และนาไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนใน
การพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธี
วิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
และนาผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในรูป แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่ อน าไปใช้ในการพั ฒ นาตนเองให้มีความรอบรู้
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
6(360) EDC4202 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(360)
Internship 2
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การปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในหน้าที่ครูทุกด้านเพื่อปลูกฝัง
จิตสานึกความเป็นครู การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดทาโครงการส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรูเ้ พื่อการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อย่างครูมืออาชีพ การนาเสนอผลการวิจัยในชั้นเรียน การจัดทา
รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ค รู ประพฤติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูง
และนาไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนใน
การพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธี
วิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
และนาผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในรูป แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่ อน าไปใช้ในการพั ฒ นาตนเองให้มีความรอบรู้
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
EDC3301 จิตวิทยาการเรียนรู้
3(2-2-5)
Psychology of Learning
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนรู้ พัฒนาการของผู้เรียน ทฤษฎีการเรียนรู้ ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียนรู้ ปัจจัยที่ส่งผลต่ อการเรียนรู้ การรับรู้ แรงจูงใจในการเรียนรู้ การจัด
สภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้

EDP4207 จิตวิทยาสร้างสรรค์การเรียนรู้
3(2-2-5)
Creative Psychology of Learning
จิตวิทยากับการเรียนรู้ พัฒนาการของผู้เรียน ทฤษฎีการเรียนรู้
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียนรู้ การถ่ายโยงการเรียนรู้ การจาและ
การลืม บุคลิกภาพและการปรับตัว ปัจจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิผลทางการเรียน
แรงจูงใจในการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
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EDP4211 การสอนเพศศึกษา
3(2-2-5) EDC3303 การสอนเพศศึกษา
3(2-2-5)
Teaching of Sex Education
Teaching of Sex Education
ความหมาย และขอบข่ายของเพศศึกษา ความสาคัญและความจาเป็นในการเรียน
ความรู้เบื้อ งต้ นเกี่ย วกั บจิ ตวิท ยาการเรียนรู้ พัฒ นาการของผู้ เรีย น ทฤษฎีก าร
เพศศึกษา เพศวิถี และพัฒนาการของมนุษย์ เจตคติและค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับเพศ สัมพันธภาพ เรียนรู้ ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียนรู้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ การรับรู้ แรงจูงใจ
ระหว่างเพศและทักษะส่วนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาวะทางเพศ สังคมและวัฒนธรรม ในการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
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ประเพณีที่มีผลต่อเพศวิถี สิทธิและเสรีภาพทางเพศ
EDP4202 ความคิดสร้างสรรค์สาหรับครู
3(2-2-5)
Creativity for Teacherss
แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละกระบวนการคิ ด สร้ า งสรรค์ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความคิ ด
สร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคและทักษะสาหรับครูใน
การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การจัดบรรยากาศและกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
EDP4201 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1(0-2-1)
Scouts, Junior Red Cross, and Learning Development Activities
การพั ฒ นาบุ คลิก ภาพและทัก ษะของครูผู้ส อนลูก เสื อ ยุวกาชาด และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน และความสาคัญของครูลูกเสือ ครูยุวกาชาด และครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง การพัฒนาความมีระเบียบ ความเป็นผู้นาผู้
ตามที่ดี และการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และ
ท้องถิ่น ฝึกปฏิบัติในฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้สอน
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EDC3304 ความคิดสร้างสรรค์สาหรับครู
3(2-2-5)
Creativity for Teachers
แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละกระบวนการคิ ด สร้ า งสรรค์ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความคิ ด
สร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคและทักษะสาหรับครูในการ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การจัดบรรยากาศและกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
EDC3305 ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
1(0-2-1)
Basic Unit Leader of Boy Scout and Girl Guide
ความเป็นมา ความสาคัญและความจาเป็นในการเข้ารับการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตร
หลักสูตรผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่หลักสูตรการอบรม กระบวนการฝึกอบรม การ
ถ่ายโยงความรู้และทักษะการเป็นผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ สู่สถานศึกษา
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ENP2409 ระบบคาและระบบประโยคสาหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Morphology and Syntax for English Teachers
โครงสร้างภาษาระดับคา วลี อนุประโยคและประโยค การวิเคราะห์ประเภทและ
หน้ าที่ ของหน่ วยคาในโครงสร้าง ความสัม พัน ธ์ของประเภทและหน้ าที่ ของหน่ วยคาใน
โครงสร้างกับความหมายที่หน่วยไวยากรณ์นั้นหมายถึง
ENP2408 การอ่านเชิงวิเคราะห์
3(2-2-5)
Critical Reading
ความคิดรวบยอดของการอ่านเชิงวิเคราะห์ ความเข้าใจประเภทของเนื้อความ
เจตนารมณ์ ของผู้ เขี ย น ความสามารถในการสรุป ย่ อ ความ สรุป อ้ า งอิ ง การวิ เคราะห์
ความคิดและโครงสร้างวิธีการเขียนของผู้เขียนได้
ENP4422 เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษสาหรับครู
3(2-2-5)
English Teaching Techniques for Teachers
กลวิธีเสริม กระบวนการสอนทักษะการฟัง พู ด อ่าน เขียน ไวยากรณ์ และ
ศัพท์ ตามของแนวคิดการสอนภาษาอังกฤษ ประเภทของสื่อและการนาไปใช้ กิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ENP1406 เสียงและระบบเสียงสาหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Phonetics and Phonology for English Teachers
ระบบเสี ย งของภาษา กลไกการออกเสี ย ง เสี ย งพยั ญ ชนะ เสี ย งสระ ใน
ภาษาอังกฤษ การเน้นเสียงในภาษาอังกฤษ น้าเสียงในภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์ระบบ
เสียงภาษาอังกฤษกับภาษาไทย การวิเคราะห์ปัญ หาการออกเสียงของคนไทยและแนว
ทางแก้ไข
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EEC1302 หลักภาษาสาหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Structure for Teachers of English
โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในสถานการณ์จาลองต่างๆในบริบทการศึกษา
EEC1305 การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์สาหรับครูภาษาอังกฤษ
Critical Reading for Teachers of English

3(2-2-5)

การอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ เพื่อความเข้าใจ กลวิธีการอ่านต่างๆ ใน
การเพิ่มศักยภาพทักษะการอ่าน วิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาบทอ่าน จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน
EEC1315 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Linguistics and Digital Technology for English Language Teaching
ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ และภาษาศาสตร์ประยุกต์ เน้นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัลในสถานการณ์จาลองต่างๆในบริบทการศึกษา
EEC2306 สัทศาสตร์และสัทวิทยาสาหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Phonetics and Phonology for Teachers of English
ระบบเสีย ง หลักสัท ศาสตร์แ ละสั ทวิท ยา หลักการออกเสีย งภาษาอังกฤษ
ระบบสัทสัญลักษณ์และการถ่ายทอดเสียง สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้การออกเสียง
ภาษาอังกฤษ

148
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ENP3203 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
2(1-2-3)
ภาษาต่างประเทศ
Curriculum Design and Development of Foreign Language Learning
หลักการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ปัญ หาและแนวโน้มในการพัฒ นาหลักสูตร มาตรฐานการเรี ยนรู้กลุ่มภาษาต่างประเทศ
ปฏิ บั ติ ก ารวิ เคราะห์ ออกแบบและพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษากลุ่ ม สาระการเรีย นรู้
ภาษาต่างประเทศ
ENP3201 การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2(1-2-3)
Measurement and Evaluation of Foreign Language Learning
การออกแบบ การสร้าง การใช้ และการตรวจสอบคุณ ภาพเครื่องมื อและวัด
ประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา สถิติเบื้องต้นในการวัดและประเมินผลแลการ
แปลความหมาย
ENP4201 การวิจัยการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
2(1-2-3)
Classroom Research in Teaching English
การศึกษาเอกสารผลงานวิจัยในชั้นเรียน และการวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศ การเสนอโครงการเพื่ อ ท าวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น
วิธีดาเนินการวิจัย เขียนรายงานการวิจัยเพื่อนาเสนอผลการวิจัย
ENP4423 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนองานวิชาการ
3(2-2-5)
English for Academic Presentation
ทักษะการอ่านและการสรุปความ ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอ
งานทางวิชาการ แนวทางการกาหนดขอบเขตของเนื้อหาที่จะนาเสนอ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
EEC3311 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Curriculum and English Learning Activities
หลักการ แนวคิด และจุดเน้ นในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้น พื้ น ฐานและหลักสูต รภาษาอังกฤษระดับ ต่ างๆ ออกแบบหลักสูต รและ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร ฝึก
ปฏิบัติการวางแผน และการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
EEC3312 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Language Assessment
ทฤษฎีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แนวโน้มในการวัด
และประเมินผล การหาคุณภาพเครื่องมือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการทดสอบ
ภาษา พั ฒ นา ทดลองใช้ และวิ เคราะห์ เครื่อ งมื อ ประเมิ น ผลในการจั ด การเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษ
EEC3313 การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Research in English Language Teaching
ระเบี ย บวิ ธี วิจั ย ที่ เ กี่ย วกับ การสอนภาษาอั งกฤษ สื บ ค้ น ข้อ มู ล เรีย บเรีย ง
ดาเนินการวิจัย นาเสนอข้อมูลและเผยแพร่ผลงานวิจัยได้อย่างเป็นระบบและถูกต้องตาม
รูปแบบวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ
EEC3314 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Seminar in English Language Teaching
แนวโน้ ม และประเด็ น การสอนภาษาอั ง กฤษในปั จ จุ บั น ร่ว มแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทของผู้เรียน
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ENP4424 การสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3(2-2-5) EEC3317 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสาหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
3(2-2-5)
st
Integrated English Teaching
English Language Learning Management for the 21 Century
หลักการ กระบวนการการบูรณาการสาระวิช าทักษะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ Learners
เดี ย วกั น หรือ ต่ า งกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ม าสั ม พั น ธ์ เชื่ อ มโยงให้ เป็ น หน่ ว ยการเรีย นตา ม
ทฤษฎี แนวคิด และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสาหรั บผู้เรียนใน
จุดประสงค์การสอนภาษาอังกฤษ
ศตวรรษที่ 21 เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก และจัดค่ายภาษาอังกฤษ
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5. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
5.1 โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 วิชาชีพครู
ก. วิชาชีพครูบังคับ
ข. วิชาชีพครูเลือก
ค. วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2.2 วิชาเอก
ก. วิชาภาษาอังกฤษ
ข. วิชาการสอนวิชาเอก
ค. วิชาเลือก
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

ไม่น้อยกว่า

165

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

30
12
9
9

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

129
50
33
3
14
79
69
6
4
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

หลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1.4 เลือกเรียนจาก กลุ่มวิชาข้างต้น 3 อีก
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 วิชาชีพครู
ก. วิชาชีพครู
ข. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.2 วิชาเอก
ก. วิชาเอกบังคับ
ข. วิชาเอกเลือก
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

142 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

30
6
6
6
12
106
43
28

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

15
63
42

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

21
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
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5.2 รายวิชาในหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
1.กลุม่ วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ
33 หน่วยกิต
EDP1101 ปรัชญาการศึกษา
3(2-2-5)
Philosophy of Education
EDP1102 ภาษาและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Languages and Cultures
EDP1103 จิตวิทยาสาหรับครู
3(2-2-5)
Psychology for Teachers
EDP2101 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสาหรับครู
3(2-2-5)
Morals and Ethics for Professional Teachers
EDP2102 การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
EDP2103 การประกันคุณภาพการศึกษา
Quality Assurance in Education

3(2-2-5)

EDP3101 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
Learning Management and Classroom Management
EDP3102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Information Technology in
Education

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1.วิชาชีพครู
วิชาชีพครูบังคับ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต
28 หน่วยกิต

……………………………………………… ปรับออก ………………………………………………………
EDC1101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
Language for Communication
EDC1103 จิตวิทยาสาหรับครู
Psychology for Teacher
EDC1102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความ
เป็นครู
Ethics and Spirituality for Teachers
EDC1104 การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
EDC2104 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
Education Administration and Quality Assurance
in Education
EDC2102 วิทยาการจัดการเรียนรู้
Instructional Science
EDC2103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้
Innovation and Information Technology for

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

152
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต
1.กลุม่ วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 1.วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ
33 หน่วยกิต วิชาชีพครูบังคับ
28 หน่วยกิต
Educational Communication and Learning
EDP3103 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5) EDC2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
Educational Measurement and Evaluation
Learning Measurement and Evaluation
EDP4101 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5) EDC3101 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research for Learning Development
Research and Development in Innovation and
Learning
EDP4102 ความเป็นครูวิชาชีพ
3(2-2-5)
……………………………………………… ปรับออก ………………………………………………………
Being Professional Teachers
EDC4101 ครุนิพนธ์
1(0-2-1)
………………………………………………………ปรับเพิ่ม ………………………………………………
Individual Study
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
1.กลุม่ วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
วิชาชีพครูเลือก
3 หน่วยกิต
1(0-2-1)
EDP4201 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Scouts, Junior Red Cross, and Learning
Development Activities
EDP4202 ความคิดสร้างสรรค์สาหรับครู
3(2-2-5)
Creativity for Teachers
EDP4203 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว
3(2-2-5)
Psychology of Personality and Adjustment
EDP4204 จิตวิทยาการปรับพฤติกรรม
3(2-2-5)
Psychology of Behavior Modification
EDP4205 จิตวิทยาเด็ก
3(2-2-5)
Child Psychology
EDP4206 จิตวิทยาวัยรุ่น
3(2-2-5)
Adolescent Psychology

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1.วิชาชีพครู
วิชาชีพครู
EDC3305 ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
Basic Unit Leader of Boy Scout and Girl Guide
EDC3304 ความคิดสร้างสรรค์สาหรับครู
Creativity for Teachers

1(0-2-1)
3(2-2-5)

……………………………………………………ปรับออก……………………………………………………
……………………………………………………ปรับออก……………………………………………………
……………………………………………………ปรับออก……………………………………………………
……………………………………………………ปรับออก……………………………………………………
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
1.กลุม่ วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
วิชาชีพครูเลือก
3 หน่วยกิต
EDP4207 จิตวิทยาสร้างสรรค์การเรียนรู้
3(2-2-5)
Creative Psychology of Learning
EDP4208 การแนะแนวและการให้คาปรึกษา
3(2-2-5)
Guidance and Counseling
EDP4209 การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง
3(2-2-5)
Developing Higher- Order Thinking Skills
EDP4210 สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา
3(2-2-5)
Introduction to Statistics in Education
EDP4211 การสอนเพศศึกษา
3(2-2-5)
Teaching of Sex Education
EDP4212 การออกแบบกราฟิกเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Graphic Design for Education
EDP4213 การออกแบบสารเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Message Design for Education
EDP4214 สื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Computer for Instruction
------------------------------------- ปรับเพิ่ม -----------------------------------------------วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

14 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1.วิชาชีพครู
วิชาชีพครู
EDC3301 จิตวิทยาการเรียนรู้
Psychology of Learning

3(2-2-5)

……………………………………………………ปรับออก……………………………………………………
……………………………………………………ปรับออก……………………………………………………
……………………………………………………ปรับออก……………………………………………………
EDC3303 การสอนเพศศึกษา
Teaching of Sex Education

3(2-2-5)

……………………………………………………ปรับออก……………………………………………………
……………………………………………………ปรับออก……………………………………………………
……………………………………………………ปรับออก……………………………………………………
EDC3302 จิตวิทยาการเรียนการสอน
Psychology of Learning and Instruction
วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

3(2-2-5)
15 หน่วยกิต
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต
1.กลุม่ วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 1.วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต
วิชาชีพครูเลือก
3 หน่วยกิต วิชาชีพครู
EDC1201 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
1(90)
……………………………… ปรับเพิ่ม ………………………………………
Practicum 1
EDP4301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
1(60) EDC2202 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
1(90)
Practicum 1
Practicum 2
EDP4302 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
1(60) EDC3203 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3
1(90)
Practicum 2
Practicum 3
EDP5301 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(360) EDC4201 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(360)
Internship 1
Internship 1
EDP5302 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(360) EDC4202 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(360)
Internship 2
Internship 2
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
1. กลุม่ วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต
วิชาภาษาอังกฤษ
69 หน่วยกิต
ENP1401 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางสังคม
3(2-2-5)
English for Social Communicatio
ENP3414 ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งและจูงใจ
3(2-2-5)
Argumantative and Pursuasive English
ENP4422 เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษสาหรับครู
3(2-2-5)
English Teaching Techniques for Teachers
ENP1402 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Reading Techniques
ENP2408 การอ่านเชิงวิเคราะห์
3(2-2-5)
Critical reading
ENP1403 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสาหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Introduction to Linguistics for English Teachers
ENP1406 เสียงและระบบเสียงสาหรับครูภาษาอังกฤษ
Phonetics and Phonology for English Teachers

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต
2.1 วิชาบังคับ
42 หน่วยกิต
EEC1301 การฟังและการพูดสาหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Listening and Speaking for Teachers of English

EEC1304 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
English Classroom Management
EEC1305 การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์สาหรับครูภาษาอังกฤษ
Critical Reading for Teachers of English

EEC1315 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ
Linguistics and Digital Technology for English
Language Teaching
3(2-2-5) EEC2306 สัทศาสตร์และสัทวิทยาสาหรับครูภาษาอังกฤษ
Phonetics and Phonology for Teachers English

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

3(2-2-5)

3(2-2-5)
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
1. กลุม่ วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต
วิชาภาษาอังกฤษ
69 หน่วยกิต
ENP1404 วรรณกรรมเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Literature
ENP1407 เรื่องสั้น
3(2-2-5)
Short Stories
ENP2410 วรรณกรรมอเมริกัน
3(2-2-5)
American Literature
ENP2412 วรรณกรรมอังกฤษ
3(2-2-5)
English Literature
ENP1405 การเขียนอนุเฉท
3(2-2-5)
Paragraph Writing
ENP3419 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
Academic Paragraph Writing
ENP2409 ระบบคาและระบบประโยคสาหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Morphology and Syntax for English Teachers

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต
2.1 วิชาบังคับ
42 หน่วยกิต
EEC2307 วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Literary Works for English Language
Teaching

EEC2310 การเขียนเชิงวิชาการสาหรับครูภาษาอังกฤษ
Academic Writing for Teachers of English

EEC1302 หลักภาษาสาหรับครูภาษาอังกฤษ
English Structure for Teachers of English
EEC2308 ไวยากรณ์ขั้นสูงสาหรับครูภาษาอังกฤษ
-----------------------------------------ปรับเพิ่ม---------------------------------------------Advanced Grammar for Teachers of English
ENP2411 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
3(2-2-5) EEC1303 วัฒนธรรมโลกสาหรับครูภาษาอังกฤษ
English for Intercultural Communication
World Cultures for Teachers of English
ENP2413 การแปลพื้นฐาน
3(2-2-5) EEC2309 การแปลสาหรับครูภาษาอังกฤษ

3(2-2-5)

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

158
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
1. กลุม่ วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต
วิชาภาษาอังกฤษ
69 หน่วยกิต
Basic Translation
ENP3201 การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้
2(1-2-3)
ภาษาต่างประเทศ
Measurement and Evaluation of Foreign
Language Learning
ENP3416 การประเมินการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามสภาพจริง
3(2-2-5)
Authentic Assessment in English Learning
ENP3418 การสร้างแบบทดสอบภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Language Test Construction
ENP4423 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนองานวิชาการ
3(2-2-5)
English for Academic Presentation
ENP3417 การสอนโดยใช้โครงงานภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Project-based English Teaching

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต
2.1 วิชาบังคับ
42 หน่วยกิต
Translation for Teachers of English
EEC3312 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Language Assessment

EEC3314 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2–5)
Seminar in English Language Teaching
-----------------------------------------------ปรับออก------------------------------------------
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต
1. กลุม่ วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต 2. กลุ่มวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต
วิชาภาษาอังกฤษ
69 หน่วยกิต 2.1 วิชาบังคับ
42 หน่วยกิต
EEC3321 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรม 3(2-2–5)
-----------------------------------------ปรับเพิ่ม---------------------------------------------สาหรับเด็ก
Learning Management for Thinking Skill
Development through Children Literature
ENP4201 การวิจัยการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
2(1-2-3) EEC3313 การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Classroom Research in Teaching English
Research in English Language Teaching
ENP4420 การอ่านงานวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5) EEC3324 วิจัยวิพากษ์ทางการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Reading Research Works on English Teaching
Research Critique on English Language Learning
Management
ENP4424 การสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3(2-2-5) EEC3314 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Integrated English Teaching
Seminar in Englsih Language Teaching
ENP4501 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
3(2-2-5) EEC3317 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสาหรับผู้เรียนในศตวรรษที่
3(2-2-5)
Teaching English as a Foreign Language
21
English Language Learning Management for the
21st Century Learners
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
1. กลุม่ วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต
วิชาภาษาอังกฤษ
69 หน่วยกิต
ENP4505 การนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Language Instructional Supervision
ENP3203 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
3(1-2-3)
ภาษาต่างประเทศ
Curriculum Design and Development of Foreign
Language Learning
ENP3204 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
2(1-2-3)
ภาษาต่างประเทศ
Educational Media Design and Production for
Teaching and Learning Foreign Languages

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต
2.1 วิชาบังคับ
42 หน่วยกิต
EEC3325 การนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Language Instructional Supervision
EEC3311 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Curriculum and English Learning Activities
EEC2316 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
Material Development and Learning Innovations
in English Language Teaching

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. กลุม่ วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต 2. กลุ่มวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต
วิชาภาษาอังกฤษ
69 หน่วยกิต 2.1 วิชาบังคับ
42 หน่วยกิต
EEC3318 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนสองภาษา
3(2-2-5)
English Language Learning Management in
Bilingual Schools
EEC3320 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับ
3(2-2–5)
มัธยมศึกษา
Design of English Language Learning Area at
Secondary Level
-----------------------------------------ปรับเพิ่ม---------------------------------------------EEC3319 การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กร
3(2-2–5)
วิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ
Integration of Academic Reading and
Development of English Teacher Association
EEC3322 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
3(2-2–5)
English for Language Proficiency Tests
EEC3323 การวิเคราะห์ความต้องการทางภาษาเพื่อการสอน
3(2-2–5)
ภาษาอังกฤษ
English for Language Proficiency Tests
ENP3415 การเขียนเรียงความ
3(2-2-5)
Essay Writing
ENP4504 การสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
3(2-2-5)
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
1. กลุม่ วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต
วิชาภาษาอังกฤษ
69 หน่วยกิต
English for Specific Purposes
ENP4421 การสอนภาษาอังกฤษโดยผ่านการแสดง
3(2-2-5)
Teaching English through Drama
ENP4502 การออกแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Language Learning Design
ENP4503 กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Extra Curricular Activities for English Subject
ENP3202 จิตวิทยาครูสาหรับการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2(1-2-3)
ภาษาต่างประเทศ
Psychology for Teachers and Learning
Management of Foreign Language Learning
ENP4422 เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษสาหรับครู
3(2-2-5)
English Teaching Techniques for Teachers
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2. กลุ่มวิชาเอก
2.1 วิชาบังคับ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต
42 หน่วยกิต

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

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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ภาคผนวก ข
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างและวิพากษ์หลักสูตร

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

ภาคผนวก ง
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
วันจันทร์ ที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
คณะครุศาสตร์ ได้จัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 โดยมีคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร ประกอบด้วย
1. อาจารย์ ดร.ศศิพร พงศ์เพลินพิศ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา ประสารทรัพย์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ฐิติเวส
4. อาจารย์ ธีราภรณ์ พลายเล็ก
5. อาจารย์ อาบีเกล มีลาด เอสเซียน
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุบล สรรพัชญพงษ์
7. อาจารย์ ดร.วิไลจิตร นิลสวัสดิ์
8. อาจารย์ ดร.ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ

195
ประเด็น
1. หลักสูตร

2. ความเป็นครู

3. ปรัชญา
4. โครงสร้างหลักสูตร
5. คาอธิบายรายวิชา

ผลการวิพากษ์หลักสูตร มีดังนี้
ข้อเสนอแนะ
หลักสูตรออกแบบดีมาก การอธิบายชัดเจน แต่เ ป็น
นามธรรมมาก ดั ง นั้ น ในการน าไปใช้ จึ ง ต้ อ งจั ด
กิจกรรมที่ปฏิบัติได้ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศที่มีบริบทต่างกันไป หลักสูตรจึงน่าจะเป็น
เพียงกรอบแนวทางแต่สามารถปรับให้เหมาะสมกับ
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒ นาคนของ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ทั่ ว ประเทศ มี ข้ อ สั งเกตเพิ่ ม
เล็กน้อย คือ หลักสูตรใน GEN………. และ EDC…….
มี ค ล้ า ยๆ กั น ในหลายวิ ช า เช่ น รั ก ปลอดภั ย และ
เพศศึกษา
ในด้านรายวิชาเอก ควรมีรายวิชาด้านการสอน วิธี
สอนมากกว่า 1 รายวิชา และควรมีรายวิชาเกี่ยวกับ
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม เนื่องจากนักศึกษาครู
สอนภาษาอั ง กฤษจะต้ อ งท างานกั บ ผู้ ที่ ม าจาก
หลากหลายวัฒนธรรม
หลักสูตรอธิบายลักษณะและจิตวิญญาณของความ
เป็ น ครูที่ส อดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิช าชัดเจนและ
ลุ่ ม ลึ ก ใน ก ารจั ด อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษ าแล ะการ
ประเมิ น ผลต้ อ งวางแผนและปฏิ บั ติ ได้ หากท าได้
ประเทศไทยจะได้ครูที่ดีมากๆ แน่นอน การฝึกสอน
ในหลั ก สู ต รก็ ดี ในทางปฏิ บั ติ ง านนี้ ย ากและใช้
ก าลั งคนและการฝึ ก คนจ านวนมากเพื่ อ ให้ เข้ า ใจ
เป้าหมายของการฝึกสอนและการได้เริ่มรู้จักนักเรียน
การใช้ทฤษฎีและการแก้ปัญหา
ดีแล้ว แต่ก็เป็นนามธรรมอยู่มาก

ผู้เสนอแนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. อุบล
สรรพัชญพงษ์

อาจารย์ ดร.วิไล
จิตร นิลสวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. อุบล
สรรพัชญพงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. อุบล
สรรพัชญพงษ์
มีระบบดี และเปิดไว้ให้ปรับตามท้องถิ่นและบริบทได้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปัญหาน่าจะเป็นผู้นาไปปฏิบัติ จึงน่าจะมีการอบรม ดร. อุบล
และฝึกปฏิบัติ เพื่อดูปัญหา ผล และวิธีแก้
สรรพัชญพงษ์
ชัดเจน ควรพิสูจน์อักษรและใช้คาให้เหมือนหรือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สอดคล้องกัน โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่ไม่สอดคล้อง ดร. อุบล
กัน ชื่อและ functional ของภาษา เช่น รายวิชา
สรรพัชญพงษ์
GEN 0114 สีสันวรรณกรรม (Color of Literature)
Color น่าจะเป็น Essence มากกว่า เพราะสิ่งที่ทา
ให้วรรณกรรมมีสีสันหรือน่าสนใจหลายๆ แง่มุม คือ
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ประเด็น

6. อาจารย์ประจาหลักสูตร

ข้อเสนอแนะ
สาระในตัวคนของวรรณกรรมนั้นๆ ที่เป็นแก่นของ
งาน และรายวิชา GEN 0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ประกอบวิชาชีพ ภาษาอังกฤษน่าจะเป็น English
for Future Career
มีความรู้ความสามารถและตรงตามที่ สมศ. และ
สกอ. กาหนด

ผู้เสนอแนะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. อุบล
สรรพัชญพงษ์

*ประเด็นทางสาขาสามารถเพิ่มเติมได้
ลายเซ็น
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ลายเซ็น
ประธานหลักสูตร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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ภาคผนวก จ
คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ผนวก ฉ
ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร
1.
2.
3.
4.

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวดวงกมล ฐิติเวส
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เลขที่ประจาตาแหน่ง
0010034
คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
สาขาวิชา
D.Ed.
Teaching English to
Speakers of Other
Languages
M.S.in Ed.
Human Development

สังกัดคณะครุศาสตร์
ปีที่สาเร็จ
ค.ศ.2009

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
The University of
Melbourne, Australia

ค.ศ.1997

Southern Illinois
Uniiversity, Carbondale,
U.S.A.,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศศ .บ.
ภาษาอังกฤษ
พ.ศ.2535
5. ผลงานทางวิชาการ
การวิจัย
ดวงกมล ฐิติเวส. (2558). การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่ อการประกอบอาชีพของผู้ขับรถโดยสาร
สาธารณะ (แท็กซี่). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: ปีงบประมาณ 2558
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ดวงกมล ฐิติเวส. (2558). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพูดภาษาอังกฤษด้วยการวิเคราะห์ความต้องการ
ทางภาษาเพื่อการประกอบอาชีพสาหรับผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ภายใต้แผนการวิจัยเรื่อง “การ
พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ” เป็น
ผู้ วิ จั ย ร่ ว ม. กรุ ง เทพมหานคร: มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา. (แหล่ งทุ น : ปี ง บประมาณ 2559
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผ่าน สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ดวงกมล ฐิติเวส. (2559). การพัฒนาสื่อการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับผู้ขับรถของสหกรณ์รถยนต์
โดยสารสาธารณะแท็กซี่แบบมีส่วนร่วม ภายใต้แผนโครงการวิจัย “การพัฒนาต้นแบบการดาเนินธุรกิจ
สหกรณ์รถโดยสารสาธารณะแท็กซี่แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน . กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา. (แหล่งทุน: ปีงบประมาณ 2559 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ดวงกมล ฐิติเวส. (2561). การพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบ มีส่วนร่วมตาม
แนวการสอนภาษาอังกฤษพื่อจุดประสงค์เฉพาะ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนสุ นันทา.
(แหล่งทุน: ปีงบประมาณ 2561 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ดวงกมล ฐิติเวส. (2561). การพัฒนาสื่อการพูดภาษาอังกฤษแบบมีส่วนร่วมสาหรับผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ
(แท็กซี่)เพื่อแนะนาเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม.กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
(แหล่งทุน: ปีงบประมาณ 2561 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ดวงกมล ฐิติเวส. (2562). การพัฒนาหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับผู้ขับรถสาธารณะแท็ กซี่.
กรุ ง เทพมหานคร: มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา. (แหล่ งทุ น : ปี งบประมาณ 2562 ส านั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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ดวงกมล ฐิ ติ เวส. (2561). การพั ฒ นาทั ก ษะการพู ด ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารส าหรั บ ผู้ ขั บ รถแท็ ก ซี่ .
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: งบประมาณรายได้ประจาปี 2561 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ดวงกมล ฐิ ติ เวส. (2560). ลดเวลาเรี ย นเพิ่ มเวลารู้ต ามแนวการสอนภาษาอั งกฤษแบบเพื่ อ นช่ว ยเพื่ อน .
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: งบประมาณรายได้ประจาปี 2560
ดวงกมล ฐิ ติเวส. (2559). โครงการคัดแยกขยะแบบวิถีชุมชนสู่การเป็นชุมชนต้นแบบ หน้าบ้าน..น่ามอง.
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: งบประมาณรายได้ประจาปี 2559)
ดวงกมล ฐิ ติ เวส. (2559). การพั ฒ นาทั ก ษะการพู ด ภาษาอั งกฤษเพื่ อ การสื่ อ สารส าหรับ ผู้ ขั บ รถแท็ ก ซี่ .
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: งบประมาณรายได้ประจาปี 2559)
Thitivesa, D. (2015). The Participatory Planning for Strategic Management of Thai Taxi
Cooperative Companies in Bangkok Metropolitan Area. Proceedings of The Actual
€Conomy: Local Solutions For Global Challenges (A€E-16+) in Prague, Czech Republic, pp
437 – 448.
ดวงกมล ฐิ ติ เวส. (2558). การพั ฒ นาทั ก ษะการพู ด ภาษาอั งกฤษในการท างานของแรงงานไทยในกลุ่ ม
อุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (The Development of
Electronics Industry Workforce’s English Speaking Using English for Specific Purposes
Approach) นาเสนอประมวลบทความใน การประชุมวิชาการระดับชาติ“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2558 โรงแรมรอยัล รีเวอร์ กรุงเทพฯ หน้า 74 – 85.
Thitivesa, D. (2018). Enhancing Language Competency of Human Resources as a Business
Competitive Advantage via English for Business Purposes. Proceedings in The Academic
Multidisciplinary Research Conference in Viena, Republic of Austria, pp 177 – 188.
ดวงกมล ฐิติเวส. (2560). การกาหนดรู้ของนักศึกษาที่มีต่อระดับสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของตนเองตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ปีที่ 9
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560.
การแต่งตารา
ดวงกมล ฐิติเวส. (2559). เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษสาหรับครู
ภาษาอังกฤษ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
6. ผลงานด้านการบริหาร/การสอนในอดีต (ถ้ามี)
การบริหาร
หัวหน้าสาขาภาษาอังกฤษ (พ.ศ.2559)
คณะอนุกรรมการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษบัณฑิตวิทยาลัย
การสอน
1. การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษสาหรับครู
2. การสอนไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร 2
3. การวิจัยการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
4. การสอนไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร 1
5. ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
6. ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
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7. ภาษาอังกฤษทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
8. การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2
9. ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครูวิทยาศาสตร์
10. การสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
11. ภาษาอังกฤษสาหรับครูภาษาไทย 1
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ชื่อ – นามสกุล
นางศศิพร พงศ์เพลินพิศ
2. ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
3. เลขที่ประจาตาแหน่ง
036005
สังกัดคณะครุศาสตร์
4.คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
สาขาวิชา
ปีที่สาเร็จ
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
Ed.D.
Teaching English to
ค.ศ.2016
University of Exeter,
Speakers of Other
Exeter, England
Languages
ศศ.ม.
การสอนภาษาอังกฤษเป็น
พ.ศ.2548
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ป.บัณฑิต
การแปลภาษาไทยและอังกฤษ พ.ศ.2547
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ .บ.
ภาษาฝรั่งเศส
พ.ศ.2541
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.ลงานทางวิชาการ
การวิจัย
ศศิ พ ร พงศ์ เพลิ น พิ ศ (2560). การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของ Content-based Instruction (CBI) ต่ อ การฝึ ก
ประสบการวิ ช าชี พ ครู : กรณี ศึ ก ษานั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร์ ส าขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษชั้ น ปี ที่ 5.
กรุ ง เทพมหานคร: มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา. (แหล่ ง ทุ น : งบรายได้ ป ระจ าปี 2560 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
ศศิพร พงศ์เพลินพิศ (2561). การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในประเทศไทยกับ
สมาชิกอาเซียนอื่น. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: งบรายได้ประจาปี
2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
ศศิพร พงศ์เพลินพิศ (2562). การพัฒ นาแบบเรียนบูรณาการวิชาภาษาอังกฤษและวิชาพุทธศาสนาเพื่อการ
ท่องเที่ ย ววัดราชาธิวาส. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ สวนสุ นั นทา. (แหล่ งทุ น : งบรายได้
ประจาปี 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Phongploenpis, S. (2019). Content-Based Instruction (CBI) in Serving Internship: the CBI in
Serving an Internship: Perspectives from Thai Pre-Service Teachers Majoring in English.
International Journal of Education, Psychology and Counseling (IJEPC). (publication in
progress)
Phongploenpis, S. (2016). Speaking out the Views of Mentors’ Role through Critical Discourse
Analysis. (Unpublished Manuscript)
Phongploenpis, S. (2017). The Nature and Use of Research-based Learning for Enhancing
Pre-service Teachers’ Research Skills. Proceedings of the ICBTS The International
Academic Multidisciplinary Research Conference in Berlin, pp. 384-389
Phongploenpis, S. and Samart N. (2018). The Relationship between Personality Types and
Cognitive Learning Styles. Proceedings of the International Conference on
Multidisciplinary Research & Practice (ICMRP), Paris, pp. 21-25.
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Phongploenpis , S and Supangyut M. (2018). The Effect of Mind Map Technique on Students’
Reading Comprehension. Proceedings of the International Conference on
Multidisciplinary Research & Practice (ICMRP), Paris, (December 2018), pp. 30-34.
Phongploenpis, S. (2018). The Study of English Language Teaching and Learning in Thailand
and Other ASEAN. Paper to be presented at the International Conference on Language,
Literature and Culture (ICLLC), Singapore (2-3 December, 2018).
การแต่งตารา
Phongploenpis, S. (2018). English for Academic Communication Purposes. Bangkok: Suan
Sunandha Rajabhat University Publication.
Phongploenpis, S. (2018). English Reading Techniques. Bangkok: Suan Sunandha Rajabhat
University Publication.
Phongploenpis, S. (2018). English Melody. Bangkok: Suan Sunandha Rajabhat University
Publication. 58 pages.
ผลงานด้านการบริหาร/การสอนในอดีต (ถ้ามี)
การบริหาร
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ.2559– ปัจจุบัน)
การสอน
1. การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป
2. ภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
3. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
4. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
5. เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ
6. การสอนภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
7. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร
1.
2.
3.
4.

ชื่อ – นามสกุล
นางธีราภรณ์ พลายเล็ก
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
เลขที่ประจาตาแหน่ง
029466
สังกัดคณะครุศาสตร์
คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
สาขาวิชา
ปีที่สาเร็จ
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
กศ.ม.
การสอนภาษาอังกฤษ
พ.ศ.2543
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ .บ.
ภาษาอังกฤษ
พ.ศ.2540
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
5. ผลงานทางวิชาการ
การวิจัย
ธีราภรณ์ พลายเล็ก. (2558). ทัศนคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุ สิต. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
(แหล่งทุน: งบรายได้ประจาปี 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
ธีราภรณ์ พลายเล็ก. (2560). พฤติกรรมการอ่านตาราภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: งบรายได้ประจาปี
2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
ธีราภรณ์ พลายเล็ก. (2561). การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างความคิดเชิง มโนทัศน์
เรื่องสัทศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั นทา .
กรุ ง เทพมหานคร: มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา. (แหล่ ง ทุ น : งบรายได้ ป ระจ าปี 2561 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
ธีร าภรณ์ พลายเล็ ก . (2558). การศึ ก ษาปั ญ หาและความต้ อ งการในการพั ฒ นาทั ก ษะภาษาอังกฤษของ
อาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หน้า 137
ธีราภรณ์ พลายเล็ก. (2558). ทัศนคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ : กรณี ศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต . เอกสารการการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ” ระหว่างวันที่ 3 - 4 กันยายน 2558 โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ หน้า
113-114
ธีราภรณ์ พลายเล็ก. (2559). การศึกษาลั กษณะการเรียนรู้และกลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา. เอกสารการการประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจั ยระดับ ชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 “ยกระดับงานวิจัย เพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลั ยระดับโลก”
ระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หน้า 550-563
ธีราภรณ์ พลายเล็ก. (2560). พฤติกรรมการอ่านตาราภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา. เอกสารการการประชุมวิชาการระดับชาติ ระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2560
โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ หน้า 183-192
ธีราภรณ์ พลายเล็ก. (2561). การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อเสริมสร้า งความคิดเชิงมโนทัศน์
เรื่องสัทศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เอกสารการการประชุมวิชาการระดับชาติ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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Plailek, T. (2016). The Attitudes and Levels of Satisfaction of Students Learning English with
Foreign Teachers in Bangkok Rajabhat University Demonstration Schools. Proceedings of
the Business, Economics, Social Science & Humanities (BESSH), Tokyo, pp. 33-38
Plailek, T. (2016). The Development of Pronunciation Skill in English Final Consonant Sounds
of Prathomsuksa 6 students at Demonstration Schools, Suan Sunandha Rajabhat
University. Proceedings of the International Conference on Social Science and
Economics (ICSSE), Saint Petersburg, pp. 148-151
Plailek, T. (2016). The attitude towards English Learning of Primary Students at
Demonstration Schools, Suan Sunandha Rajabhat University. Proceedings of the
International Journal of Arts and Sciences (IJASS), Prague, pp. 89-94
Plailek, T. (2017). RBL : The Development of Learners’ Learning Skills. Proceedings of the
International Academic Multidisciplinary Research Conference (ICBTS), Berlin, pp. 378383
Plailek, T. and Chauphudee, P. (2018). The Propelling Reasons Leading the Students and
Parents to Opt for Tutorials. Proceedings of the International Conference on
Multidisciplinary Research & Practice (ICMRP), Paris, pp. 5-8.
Plailek, T. and Saichofa, P. (2018). The Perceptions of Students, Teachers, and Parents
toward Students’Homework. Proceedings of the International Conference on
Multidisciplinary Research & Practice (ICMRP), Paris, pp. 1-4.
Plailek T. (2018). The Use of research-Based Learning for Enhancing the Students’Learning
Skills and the Creative Ways to help Solve the Students’ Pronunciation Problems.
Proceedingss of t h e International Academic Multidisciplinary Research Conference,
Rome, pp. 128-131
6. ผลงานด้านการบริหาร/การสอนในอดีต (ถ้ามี)
การสอน
1. การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป
2. ภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
3. ภาษาอังกฤษสาหรับครูการศึกษาปฐมวัย
4. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางสังคม
5. การออกแบบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร
1.
2.
3.
4.

ชื่อ – นามสกุล
นายธรรศนันต์ อุนนะนันทน์
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
เลขที่ประจาตาแหน่ง
032955
สังกัดคณะครุศาสตร์
คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
สาขาวิชา
ปีที่สาเร็จ
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ปร.ด.
หลักสูตรและการสอน
พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศศ.ม .
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พ.ศ.2549
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นานาชาติ
ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
พ.ศ.2544
สถาบันราชภัฏพระนคร
ผลงานทางวิชาการ
การวิจัย
ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์ และ Kian Fasihi Harandi. (2560). การพัฒนาความสามารถด้านการประเมินผลด้วย
รู ป แบบการสอนของมิ ล เลอร์ : กรณี ศึ ก ษาในการสร้ า งข้ อ สอบวิ ช าภาษาอั งกฤษของนั ก ศึ ก ษาครู .
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหล่งทุน: งบประมาณรายได้ประจาปี 2561 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์ และ Kian Fasihi Harandi. (2561). การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและการ
คิ ด ขั้ น สู ง ในการอ่ า นงานวิ จั ย โดยใช้ PLADSER Model. กรุ ง เทพมหานคร: มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สวนสุนันทา. (แหล่งทุน: งบประมาณรายได้ประจาปี 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Unnanantn, T. & Boonphadung, S. (2015). The Attitudes of Pre-service Teachers Towards
Analytical Thinking Development Based on Miller's Model. International Journal of
Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 9(2), pp
515-519.
Boonphadung, S. & Unnanantn, T. (2 0 1 5 ). Miller’s Model for Developing Critical Thinking
Skill of Pre-Service Teachers at SuanSunandha Rajabhat University. International Journal
of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 9(2),
pp 561-566.
Ratniyom, J., Boonphadung, S., & Unnanantn, T. (2016). The Effects of Online Homework on
First Year Pre-Service Science Teachers' Learning Achievements of Introductory Organic
Chemistry. International Journal of Environmental and Science Education, 1 1 ( 1 5 ) ,
(October 01, 2016), pp 8088-8099.
Unnanantn, T. (2017). Enhancing Thai Undergraduates’ Ability on Scholarly English
Presentation: Miller's Model-based Instruction. Journal of Advances in Humanities and
Social Sciences, 3(2), pp 82-94.
Ratniyom, J., Boonphadung, S., & Unnanantn, T. (2017). The Stability of Ascorbic Acid with
Propylene Glycol, Butylene Glycol and Ethoxydiglycol in Aqueous Solution: An
Application in Skin Care Formulation. Journal of Science and Technology, 6(3), pp 60-72.
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Unnanantn, T. & Boonphadung, S. (2015). The Attitudes of Pre-service Teachers Towards
Analytical Thinking Development Based on Miller's Model. Proceedingss of ICE 2015 :
17th International Conference on Education in Barcelona, pp 515-519.
Boonphadung, S. & Unnanantn, T. (2 0 1 5 ). Miller’s Model for Developing Critical Thinking
Skill of Pre-Service Teachers at Suan Sunandha Rajabhat University. Proceedingss of ICE
2015 : 17th International Conference on Education in Barcelona, pp 561-566.
Unnanantn, T. (2 0 1 6 ) . Enhancing Thai Undergraduates’ Ability on Scholarly English
Presentation: Miller's Model-based Instruction. Proceedingss of BESSH 2 0 1 6 : 1 5 th
International Conference on Business, Economics, Social Science & Humanities in Seoul,
pp 15.
Unnanantn, T. (2018). Promoting the English Test Construction Ability by the Combination of
Inquiry-Based Learning and Miller's Model. Programación de Las Sesiones The
25th International Conference on Learning 2018 in Athens, (21–23 June, 2018), pp 47.
5. ผลงานด้านการบริหาร/การสอนในอดีต (ถ้ามี)
การบริหาร
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2556)
การสอน
1. ภาษาศาสตร์เบื้องต้นเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ (ENE1403)
2. การแปลพื้นฐาน (ENE2413)
3. ภาษาศาสตร์สาหรับครูภาษาอังกฤษ 2 (ENE2409)
4. การสร้างแบบทดสอบและการวัดประเมินผลทางภาษา (ENE3418)
5. การอ่านงานวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ (ENE4420)
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร
1.
2.
3.
4.

ชื่อ – นามสกุล
นางอาบิเกล มิลาด เอสเซียน
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
เลขที่ประจาตาแหน่ง
047762
สังกัดคณะครุศาสตร์
คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
สาขาวิชา
ปีที่สาเร็จ
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
M.S.
Teaching
2009
St. Paul University,
The Philippines
B.Ed.
Teaching
.
2001
St. Paul University
The Philippines
5. ผลงานทางวิชาการ
การวิจัย
Essien, A. M. (2015). Effectiveness of Cooperative Learning Methodology in Improving Student
s’ Learning Attitude towards English Language. International Journal of Arts & Sciences,
8(2), pp 119-127.
E s s ie n , A . M . (2 0 1 6 ). Combating the English Language Deficiency: The Labor Market
Experiences of Graduate Students from Suan Sunandha Rajabhat University in Thailand.
Proceedingss of BESSH 2016 : International Conference in Business, Economics, Social
Science, & Humanities (BESSH) in Tokyo, pp 46.
E s s ie n , A .M . ( 2 0 1 6 ) . Understanding the Hindrances of ESL Students Speaking Skill
Development: Implications for ESL Curriculum Development in Teacher Training Program
in a Rajabhat University. Proceedingss of Proceedingss of 81st The IIER International
Conference in Saint Petersburg, pp 128-133.
Essien, A. M. (2017). The Effect of Collaborative Strategic Reading on the Reading and
Comprehension of the 3 rd Year Early Childhood Education Major Students in Suan
Sunandha Rajabhat University, Bangkok. Proceedingss of The International Journal of
Arts and Sciences (IJAS) in Prague, pp 99-108.
Essien, A. M. (2017). ESL Students’ Experience of Project-Based Learning. Proceedingss of the
International Education Social Sciences and Humanities Research Conference in
London, pp 483-488.
Essien, A. M . (2018). The Effects of Project-Based Learning on Students’ English Language
Ability. Proceedingss of the 2018 International Academic Research Conference in
Vienna, (1-3 March, 2018), pp 438-443.
Essien , A. M . (2018). Content-Based Instruction: The Experiences of Foreign Teachers in
Thailand. Proceedingss of the International Academic Multidisciplinary Research
Conference in Zurich, pp 157- 161.
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Essien, A. M. (2018). Foreign Teachers’ Perception of the Effectiveness of Cooperative
Learning Methodology in Improving Thai Students’ Learning Attitudes toward English
L a n g u a g e . Proceedingss of t h e International Academic Multidisciplinary Research
Conference in Rome, (27 November- 3 December, 2018), pp 114–118.
6. ผลงานด้านการบริหาร/การสอนในอดีต (ถ้ามี)
การสอน
1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับสูง
2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
3. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
4. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
5. การสอนภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
6. ภาษาอังกฤษสาหรับโทอิค
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
8. ภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
9. ภาษาอังกฤษสาหรับครูไทย 3
10. ภาษาอังกฤษสาหรับครูวิทย์ 3

