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คํานํา 

 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวม

พัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูใหกับหนวยงานผูใชครู ซึ่งมีความตองการพัฒนาครูที่ยังไมมีใบประกอบ

วิชาชีพครูใหไดรับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และมีคุณสมบัติตามเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา จึงไดจัดทําหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2563 เพ่ือตอบสนองความตองการของหนวยงานผูใชครูและเปนกลไกหลักในการพัฒนาผูประกอบ

วิชาชีพครูที่มีคุณภาพของประเทศไทย  

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 พัฒนาขึ้นอยาง

สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

และสอดคลองกับมาตรฐานความรูของผูประกอบวิชาชีพครูตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ 

พ.ศ. 2556 เพ่ือการพัฒนาบุคลากรซึ่งประกอบอาชีพครูในสถานศึกษาแตยังไมมีใบประกอบวิชาชีพ   

คณะครุศาสตรมุงหวังวาหลักสูตรน้ีจะสามารถนําไปจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตครูมืออาชีพ

ใหแกประเทศชาติและสังคมตอไป 

 

 
               (รองศาสตราจารย ดร.นันทิยา นอยจันทร) 

                                                               คณบดีคณะครุศาสตร  

                                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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สารบญั 

 

   หนา 

คํานาํ  (1) 

สารบัญ   (2) 

หมวดที่ 1   ขอมูลทั่วไป  

 1. รหัสและช่ือหลักสูตร………………………………………………………………………………… 1 

 2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา………………………………………………………………………….. 1 

 3. วิชาเอก (ถามี)...................................................................................................... 1 

 4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร................................................................ 1 

 5. รูปแบบของหลักสูตร............................................................................................ 1 

 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร..................... 2 

 7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน................................. 2 

 8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา................................................. 2 

 9. ช่ือ–นามสกลุ เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒ ิ                           

การศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร....................................................... 

 

3 

 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน.............................................................................. 4 

 11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตร.............. 4 

 12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับ 

 พันธกิจของสถาบัน.................................................................................................. 
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 13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย.. 8 

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร  

 1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร…………………………………..... 9 

 2. แผนพัฒนาปรับปรุง……………………………………………………………………………….... 11 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนนิการ และโครงสรางของหลกัสูตร  

 1. ระบบการจัดการศึกษา……………………………………………………………………………... 12 

 2. การดําเนินการหลักสูตร……………………………………………………………………………. 12 

 3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน……………………………………………………………………… 14 

 4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม  

(การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)……........................................................................... 

 

100 

 5. กิจกรรมเสรมิความเปนครู 

6. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย…………………………………………… 

102 

102 
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สารบญั (ตอ) 

 

   หนา 

หมวดที่ 4 ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอนและประเมินผล  

 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา…………………….…………………………….. 104 

 2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน………………………….……………………………… 104 

 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู                   

จากหลักสูตรสูรายวิชา……………………..…………………………………………………………... 

 

111 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา  

 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)…………………………….. 115 

 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา……………………………… 115 

 3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร……………………………………………………… 115 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย  

 1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม……………………………….…………………………….. 116 

 2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย……………………………….…………………. 116 

หมวดที่ 7 การประกันคณุภาพหลักสตูร  

 1. การกํากับมาตรฐาน……………………………….…………………………………………………. 117 

 2. บัณฑิต……………………………….……………………………….…………………………………. 119 

 3. นักศึกษา……………………………….……………………………….………………………………. 110 

 4. อาจารย……………………………….……………………………….………………………………… 120 

 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน…………………………………………… 121 

 6. บุคลากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน……………………………….………………… 121 

 7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)...………………………. 122 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร  

 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน……………………….………………………………… 124 

 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม……………………….………………………………………. 124 

 3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสตูร……………………….……... 124 

 4. การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรับปรุงหลักสตูร                            

    และแผนกลยุทธการสอน……………………….……………………………………............... 
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สารบญั (ตอ) 

 

   หนา 

ภาคผนวก   

 ภาคผนวก ก   การปรับปรุงแกไขหลักสูตร.............................................................. 126 

 ภาคผนวก ข   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560................................................................. 

 

138 

 ภาคผนวก ค   ขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562.... 164 

 ภาคผนวก ง   คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการยกรางและวิพากษหลักสูตร................... 168 

 ภาคผนวก จ   รายงานผลการวิพากษหลักสตูร........................................................ 171 

 ภาคผนวก ฉ   คําสั่งแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร................................................ 175 

 ภาคผนวก ช   ประวัติอาจารยประจําหลักสตูร........................................................ 178 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติวชิาชีพคร ู

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะครศุาสตร 
 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

1.   รหัสและชื่อหลักสูตร  

 1.1 รหัส  25491661111776 

 1.2 ชื่อหลักสตูร  

  ภาษาไทย :  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

 ภาษาอังกฤษ :  Graduate Diploma Program in Teaching Profession 

 

2.    ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   

      ภาษาไทย ช่ือเต็ม :  ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 

         ช่ือยอ :  ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 

 ภาษาอังกฤษ    ช่ือเต็ม :  Graduate Diploma (Teaching Profession)  

   ช่ือยอ :  Grad. Dip. (Teaching Profession) 

 

3.   วิชาเอก (ถามี)  - 
  

4.   จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 34 หนวยกิต 

  

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต   

5.2  ภาษาที่ใช 

  ภาษาไทย 

5.3  การรับเขาศึกษา 

  5.3.1 รับนักศกึษาไทยหรือนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยในการสื่อสารไดเปน

อยางดี  

 5.3.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาในทุกสาขาวิชาจาก

สถาบันการศึกษาในประเทศหรือตางประเทศที่ ก.พ. รับรอง 
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5.4  ความรวมมือกับสถาบนัอ่ืน 

 เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

5.5  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

 ใหประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1  เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 

6.2  เริ่มใชภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 เปนตนไป 

6.3 คณะกรรมการวิพากษหลักสูตรเห็นชอบในการนําเสนอตอคณะกรรมการประจํา 

คณะครุศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มนีาคม พ.ศ. 2563 

6.4  คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตรเห็นชอบในการนําเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการ      

บัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ว.1/2563 เมื่อวันที ่27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

6.5 คณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบในการนําเสนอตอสภาวิชาการในการ

ประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 

6.6 สภาวิชาการเห็นชอบในการนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ …./2563 

เมื่อวันที่……..เดือน…………………..พ.ศ. 2563 

6.7 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่…./2562 เมื่อวันที่……

เดือน…………………..พ.ศ. 2562 
 

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 ในปการศึกษา 2565 

 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

 ครูผูสอนในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา หรือเทียบเทา 
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9.   คุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน  

ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา/สถาบนั/ปที่สาํเร็จการศึกษา 

1. นางอัญชนา 

สุขสมจิตร 

3100503143077 

  

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 

ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2546 

นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

พ.ศ.2539 

นศ.บ. (ภาพยนตร)  

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช  

พ.ศ.2552 

ค.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2532 

2. นางสุชีรา  

มะหิเมือง 

3160300888761 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 

ศศ.ม. (หลักสตูรและการสอน)  

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

พ.ศ.2536 

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

วิทยาลัยครูเทพสตรี พ.ศ.2528 

3. นางวิภาวรรณ 

เอกวรรณัง 

3930300130691 

 

อาจารย ดร. ศษ.ด. (การวิจัยและประเมินทางการศึกษา)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2560 

ศษ.ม. (การวิจัยและสถิติการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.2537 

ศษ.บ. (การวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา)  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ.2534 

4. นางบัวลักษณ  

เพชรงาม 

3110401368771 

 

อาจารย ดร. กศ.ด. (หลักสตูรและการสอน)  

มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2556 

คอ.ม. (หลักสตูรและการสอนอาชีวศึกษา)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา/สถาบนั/ปที่สาํเร็จการศึกษา 

นางบัวลักษณ  

เพชรงาม (ตอ) 

 

ลาดกระบัง พ.ศ.2545 

ค.บ. (ภาษาไทย)  

สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.2540 

5. นายบรรพต  

พรประเสริฐ 

3100600993993 

รองศาสตราจารย ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2530 

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2526 

 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

      คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร  

 

11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 เปนชวงเวลาที่ประเทศไทยตองเผชิญ

กับสถานการณทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสงผลกระทบ

อยางรุนแรงกวาชวงที่ผานมา ทุกภาคสวนในสังคมไทยเห็นพองรวมกันนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศอยางตอเน่ือง เพ่ือมุงใหเกิดภูมิคุมกันและมีการ

บริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม เพ่ือใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและย่ังยืน  ประกอบกับ

รัฐบาลมีการปรับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระดับตาง ๆ ภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป      

(พ.ศ.2560–2579)  สงผลใหทุกภาคสวนตองมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรในการดําเนินงาน โดยตอง

ปรับเปลี่ยนตัวเองเพ่ือสรางโอกาส  การปรับปรุงหลักสูตรการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับการพัฒนา

ทองถิ่น สังคมและประเทศชาติ และเปนที่ยอมรับจึงเปนสิ่งสําคัญ จึงจําเปนตองปรับปรุงหลักสูตรให

สอดคลองกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ใหมีความทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ปจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุงหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริม

การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน และเสริมสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยมี

แผนปฏิบัติการประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งครอบคลุมความรวมมือในหลายสาขา เชน ความ

รวมมือดานการปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่งแวดลอม การศึกษา 

วัฒนธรรม สตรี สาธารณสุข โรคเอดส และเยาวชน เปนตน เปนกลไกสําคัญเพ่ือการบรรลุจุดมุงหมาย

ของประชาคมน้ี และรองรับการเปนประชาคมซึ่งเนนใน 4 ดาน ไดแก (1) การสรางประชาคมแหงสังคม
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ที่เอ้ืออาทร (2) แกไขผลกระทบตอสังคมอันเน่ืองมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ (3) สงเสริมความ

ย่ังยืนของสิ่งแวดลอมและการจัดการดูแลสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง และ (4) สงเสริมความเขาใจระหวาง

ประชาชนในระดับรากหญา การเรียนรูประวัติศาสตรและวัฒนธรรม รวมทั้งการรับรูขาวสารซึ่งเปน

รากฐานที่จะนําไปสูการเปนประชาคมอาเซียน เมื่อเปนเชนน้ีบุคคลผูมีหนาที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา

จะตองมีความรูความสามารถในการยกระดับคุณ ภาพชี วิตของประชาชน ส งเสริมการใช

ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน และเสริมสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 

ประเทศไทยเป นสมาชิก ในกลุ มประชาคมอาเซี ยน  (ASEAN Community) ทํ าให

ตลาดแรงงานมีความเปนเสรีมากขึ้น คนในแตละประเทศสามารถประกอบอาชีพไดอยางเสรี สงผลใหมี

คูแขงในการประกอบอาชีพตาง ๆ มากขึ้นในแตละประเทศ และความไดเปรียบทางดานภูมิศาสตรของ

ประเทศไทยที่เปนจุดศูนยกลางการเช่ือมโยงของทุกประเทศ สงผลใหเปนประเทศศูนยกลางการ

เช่ือมโยงที่มีการติดตอ แลกเปลี่ยน ทรัพยากรตาง ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรม

มากขึ้น กลายเปนประเทศพหุสังคมและพหุวัฒนธรรม มีลักษณะของการดําเนินกิจกรรมที่หลากหลาย

ในแตละภูมิภาค ดังที่ไดกลาวไปทําใหเกิดความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมใหมที่กําลังเกิดขึ้น 

ดังน้ันจึงมีความจําเปนตองอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีในระบบดิจิทัล และ

คอมพิวเตอรเขามาใชประโยชนในการแลกเปลี่ยน เรียนรู เพ่ือใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางสงบสุข 

นอกจากน้ีการจัดทําหลักสูตรครั้งน้ีไดคํานึงถึงผูเรียนที่สวนใหญเมื่อจบการศึกษาจะตองทํา

หนาที่เปนทั้งครูผูสอนในสถานศึกษาที่ปจจุบันมีการใชสื่อดิจิทัล หรือสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช              

ในการจัดการทั้งดานการบริหารการศึกษาและดานการจัดการเรียนการสอน ทั้งระดับปฐมวัย 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา รวมถึงมีบริษัทเอกชนตาง ๆ มากมาย ที่จําเปนตองมี

บุคลากรที่มีความรูและทักษะการปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับการใชเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อที่ใชเปน

ตัวกลางสําหรับการติดตอสื่อสารในยุคปจจุบัน 

การจัดการเรียนรูในปจจุบันเนนรูปแบบที่ผูเรียนเปนผูดําเนินการคนควาหาความรูดวยตัวของ

ผูเรียนเอง (Active Learning) ไมวาจะเปนการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษา 

หรือการจัดการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ เชน ฝกอบรมหรือสัมมนา ซึ่งตองอาศัยหลักของการจัดการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยคํานึงถึงวิชาแกนและแนวคิดสําคัญไดแก (1) ทักษะชีวิตและการทํางาน (2) 

ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม (3) ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี โดย 3 แนวคิดสําคัญ

จะดําเนินการอยูภายใตพ้ืนฐานของ (1) มาตรฐานและการประเมิน (2) หลักสูตรและการสอน (3) การ

พัฒนาครูผูสอน และ (4) สภาพแวดลอมในการเรียนรู ซึ่งจะเห็นวาทุกองคประกอบที่กลาวมาตางให

ความสําคัญกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ มาเปนสวนหน่ึงในการจัดการเรียนรูและพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพ่ือคํานึงถึงการอยูรวมกันอยางสันติทั้งสังคมและวัฒนธรรมของไทย 

และสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน คํานึงถึงสังคมและวัฒนธรรมที่มีความแตกตางกัน 

ตลอดจนวิถีการดําเนินชีวิตที่อาศัยทั้งภูมิปญญาทองถิ่นด้ังเดิมที่เปนอยูและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม 

ที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูล ขาวสาร ผานเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ 
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11.3 สถานการณดานมาตรฐานวิชาชีพ 

ปจจุบันนโยบายของรัฐบาล เนนการปฏิรูปครู ยกฐานะใหเปนวิชาชีพช้ันสูงอยางแทจริง โดย

ปฏิรูประบบการผลิตครูใหมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สรางแรงจูงใจใหคนเรียนดี และมีคุณธรรม

เขาสูวิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและคาตอบแทนครู พัฒนาระบบความกาวหนาของครู โดยใชการ

ประเมินเชิงประจักษที่ อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเปนหลัก จัดระบบ

การศึกษาและฝกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางย่ิงการพัฒนาครูในดาน

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ

ศึกษาในดานหลักสูตรและการเรียนการสอนใหกาวหนาและกาวไกลเพ่ือนําประเทศไทยไปสูการเปน

ประชาคมอาเซียนอยางสมบูรณ โดยสรางความพรอมและความเขมแข็งทางดานการศึกษา เศรษฐกิจสังคม 

ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร และภาษาเปนตน 

 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของ

สถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

ผลกระทบจากสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคมของโลกมีการแขงขันกันสูง และมาตรฐาน

วิชาชีพของนโยบายของรัฐบาลในปจจุบันที่เนนการปฏิรูปครู ยกฐานะใหเปนวิชาชีพช้ันสูงอยางแทจริง 

โดยปฏิรูประบบการผลิตครูใหมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ การพัฒนาหลักสูตรจึงเนนการพัฒนา

ศักยภาพของผูสําเร็จการศึกษาใหเปนผูมีความรู ความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพและ/หรือการ

แกปญหาการจัดการศึกษาที่เปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และสอดคลองกับเศรษฐกิจและสังคมที่

เปลี่ยนแปลงอยางไมหยุดน่ิง น่ันก็คือผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะตองเปนบุคคลผูมีความรูในเน้ือหา 

สาขาเปนอยางดี และมีความสามารถในการสรางองคความรู และ/หรือการแกปญหาในการจัดการศึกษา             

ในสภาพของสถานการณในปจจุบันดวยวิธีการวิจัยที่เปนไปตามมาตรฐานการวิจัย  

ผลกระทบจากสถานการณภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจะมุงเนนผลิตครูในมิติใหมที่เนน

ผลลัพธการเรียนรูใหเปนบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ ใหมีศักด์ิศรีความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู

ซึ่งเปนวิชาชีพช้ันสูงที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง ใฝรู เปนครูดี 

ครูเกง มีความรู และใฝรู มีทักษะ ความเช่ียวชาญและประสบการณวิชาชีพ มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ มี

คุณธรรมและเปนผูมีจริยธรรมประพฤติปฎิบัติตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาที่เหมาะสมกับ

การเปนวิชาชีพช้ันสูง มีความรอบรูและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได

อยางยั่งยืน สามารถสรางความเช่ือมั่นศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ ดังน้ัน หลักสูตร  

ครุศาสตรบัณฑิต จะเตรียมความพรอมใหกับสถานศึกษา เพ่ือใหมีครูที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเด็กและ

เยาวชนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคดังกลาวและเพ่ือใหสนองตอบตอการแกไขปญหาการขาดแคลน
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ครู โดยเนนการพัฒนาบัณฑิตใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนต้ังแตขั้นพ้ืนฐาน มีความสามารถ

ในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทั้งทางดานสังคม ธุรกิจและศิลปวัฒนธรรม  

จากสถานการณทางดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จําเปนตองพัฒนาคนใหมี

คุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู และมีศักยภาพตามหลักการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดวยเหตุน้ี       

การจัดการศึกษาจึงควรตอบสนองพันธกิจ เพ่ือเตรียมทรัพยากรบุคคลใหรองรับตอการพัฒนาประเทศ 

การจัดการศึกษาตองเริ่มปลูกฝงต้ังแตการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีสถาบันการศึกษาและครูเปนกลไก

สําคัญในการจัดการศึกษา จึงจําเปนอยางย่ิงที่ตองมีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตครูที่มีความรู

ความสามารถตอการพัฒนาคนของประเทศไทย  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ ไดกําหนดใหระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง โดยกํากับและประสานให

สถาบันที่ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจะตองมีความพรอมและมีความเขมแข็ง ในการ

เตรียมบุคลากรใหมและการพัฒนาบุคลากรประจําอยางตอเน่ือง และตองมีใบประกอบวิชาชีพตาม

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาที่องคกรวิชาชีพครูไดกําหนดขึ้น ซึ่งมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 

ประกอบดวย มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐาน               

การปฏิบัติตน เพ่ือใหเกิดความรู ความสามารถ และความชํานาญเพียงพอในการประกอบวิชาชีพ            

ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเพ่ือใหเกิดคุณภาพ               

ในการประกอบวิชาชีพ สามารถสรางความเช่ือมั่นศรัทธาใหแกผูรับบริการและตอบสังคมไดวากฎหมาย

ใหความสําคัญกับวิชาชีพทางการศึกษา เน่ืองจากเปนวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ ตองใชความรู ทักษะ 

และความเช่ียวชาญในการประกอบอาชีพ จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน สถาบันการศึกษาที่ผลิตครูและ

บุคลากรทางการศึกษา จําเปนตองจัดการศึกษาเพ่ือการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

โดยพัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐานสอดคลองกับวิชาชีพทางการศึกษา สอดรับกับความตองการของ

สังคมในปจจุบันและอนาคต และสอดคลองกับทักษะการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด 

12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ เปนสถาบันอุดมศึกษาช้ันนําและพัฒนาทองถิ่น

สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคลองกับ

พันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

12.2.1 แสวงหาความจริงเพ่ือมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถิ่น 

ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล 

12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอ

ทองถิ่นอีกทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือชวยใหคนในทองถิ่นรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง การ

ผลิตบัณฑิตดังกลาวจะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

12.2.3 เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคาความสํานึกและความภูมิใจ ในวัฒนธรรมของ

ทองถิ่นและของชาติ 
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12.2.4 เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาใหมี

คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง 

 

13.  ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 

 13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอ่ืน  

  - 

         13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน  

  - 

 13.3 การบริหารจัดการ  

             ในการบริหารหลักสูตรมีการดําเนินการ ดังน้ี 

 13.3.1 แตงต้ังผูประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือทําหนาที่ประสานงานกับสาขา/คณะ 

อาจารยผูสอนและนักศึกษาในการพิจารณาขอกําหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการ

ประเมินผลการดําเนินการ 

            13.3.2 มีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ทําหนาที่กํากับดูแล โดยประสานงานกับสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และ

ควบคุมการดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดรายวิชา 
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หมวดท่ี 2   ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

การผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ  

1.2 ความสําคญั   

ปจจุบันอาชีพครูถือวาสําคัญย่ิง เพราะครูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญมั่นคง 

ใหกาวทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน แตกอนที่จะพัฒนาบานเมืองใหเจริญได

น้ัน จะตองพัฒนาคน ซึ่งไดแก เยาวชนของชาติเสียกอน เพ่ือใหเยาวชนเติบโตเปนผูใหญที่ดีมีคุณภาพ

และมีความสมบูรณครบทุกดาน จึงสามารถชวยกันสรางความเจริญใหแกชาติตอไปได และหนาที่ที่มี

ความสําคัญย่ิงของครูก็คือ การปลูกฝงความรู ความคิดและจิตใจแกเยาวชน เพ่ือใหเติบโตขึ้นเปน

พลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลขางหนา ผูเปนครูจึงจัดไดวาเปนผูที่มีบทบาท

อยางสําคัญในการสรางสรรคอนาคตของชาติบานเมือง  

1.3 วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูเขารับการศึกษามีคณุลักษณะ ดังน้ี 

 1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงตอวิชาการและ

วิชาชีพ มีความอดทน ใจกวาง และมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูพรอมที่จะประกอบวิชาชีพครู 

อยางมีคุณภาพ และเปนไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 

 1.3.2 มีความรูความสามารถในดานการสอน สามารถประยุกตใชองคความรูตามศาสตร

สาขาวิชาปฏิบัติงานไดอยางสอดคลองกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 

 1.3.3 มีทักษะทางปญญาในการสรางและประยุกตใชองคความรูที่มี พัฒนางานอยางสรางสรรค 

สามารถถายทอดความรูสูผูอ่ืนไดอยางชัดเจน 

 1.3.4 มีการเจริญความสัมพันธที่ดีกับเพ่ือนรวมงานและผูเก่ียวของอ่ืน ๆ สามารถทํางานเปน

ทีมไดอยางมีคุณภาพ มีความรับผิดชอบตอตนเองและตอผูอ่ืน สามารถชวยเหลือและแกปญหาตาง ๆ ได 

 1.3.5 มีทักษะการวิเคราะหขอมูล สถิติ สารสนเทศตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว สื่อสารกับผูเรียนได

อยางมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการใชเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ตามยุคสมัย ไดอยางมี

คุณภาพ  

 1.3.6 มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทาง                

ดานการเรียนการสอนการสอนที่จะสงผลใหครู มีความรูความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะ                      

อันพึงประสงคของการศึกษาของชาติ 
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     1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

 1.4.1 มีคุณลักษณะเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามที่คุรุสภากําหนด โดยมีคานิยมรวม ตระหนัก 

และยึดผูเรียนเปนศูนยกลางของการทํางานของครู พัฒนาความรูสึกถึงตัวตนความเปนครูและมีเจตคติตอ

วิชาชีพครูที่เขมแข็ง มีจิตบริการตอวิชาชีพครูและชุมชน 

 1.4.2 เปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณครูและยึดมั่นในจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพครู ปฏิบัติหนาที่ตามอุดมการณความเปนครูดวยความรัก ศรัทธา ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอ

วิชาชีพ อุทิศตนและทุมเทในการเอาใจใส สรางแรงบันดาลใจ พัฒนาการเรียนรูและผลประโยชนสูงสุดแก

ผูเรียน มีความพอเพียงและประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีทั้งทางดานวิชาการและวิชาชีพ 

 1.4.3 เปนผูเรียนรู ฉลาดรู และมีปญญา เปนผูมีความรู ความสามารถ ในการคิดวิเคราะห การคิด

ขั้นสูง มีความรอบรูดานการเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของ

โลก การสรางสัมมาชีพและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีความเพียร 

มุงมั่น มานะ บากบ่ัน ใฝเรียนรู มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลที่เรียนรูและรอบ

รู ทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 1.4.4 เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม เปนผูมีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถคิดวิเคราะห     

การคิดขั้นสูง มีความฉลาดดิจิทัล ทักษะการทํางานเปนทีม มีทักษะขามวัฒนธรรม รูเทาทันสื่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศสมัยใหม การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก มีสวนรวมในการพัฒนาความกาวหนาใหกับ

วิชาชีพครู สามารถแสวงหาความรู พัฒนาความรู งานวิจัย และสรางนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาตนเองและผูเรียน 

ใหเต็มตามศักยภาพ ตามความแตกตางระหวางบุคคล 

 1.4.5 เปนผูมีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู เปนผูมีความสามารถในการจัดเน้ือหาสาระ 

ออกแบบกิจกรรม วางแผนและจัดการเรียนรู ถายทอดความรู สรางแรงบันดาลใจ สงเสริมใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูและมีความสุขในการเรียน โดยใชศาสตรการสอน รวมถึงวิธีการใชเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู 

กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย สื่อ แหลงเรียนรู ชุมชน ภูมิปญญาในชุมชนที่เหมาะสมกับสาระวิชาและ

ผูเรียนที่มีความแตกตางกัน สามารถบูรณาการความรูขามศาสตร ขามวัฒนธรรม และการวิจัย สามารถนํามา

ประยุกตใชในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการศาสตรการสอน ความรู เน้ือหาสาระ และเทคโนโลยี (TPCK) 

เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ตลอดจนนําไปใชในการแกปญหา พัฒนาตนเอง ผูเรียน และสังคม 

 1.4.6 เปนพลเมืองที่เขมแข็ง และใสใจสังคม มีความรักชาติ รักทองถิ่น มีจิตสํานึกไทยและจิตสํานึก

สากล รูคุณคาและมีสวนรวมในการพัฒนา อนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทยและทองถิ่น มีจิต

อาสาและดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความ

ถูกตอง รูถูก รูผิด รูชอบ ช่ัว ดี กลาปฏิเสธและตอตานการกระทําที่ไมถูกตอง เคารพสิทธิ เสรีภาพ และ

ศักด์ิศรีความเปนมนุษย มีจิตสํานึกเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

1. แผนปรับปรุงหลักสูตรใหมี

มาตรฐานไมตํ่ากวาที่ สกอ. และ

คุรุสภา กําหนด 

 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน

จากแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ

และมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณของวิชาชีพของ

บุคลากรทางการศึกษา  

2. ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง

สม่าํเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

2. รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตรให

สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมเศรษฐกิจ การเมือง

และความกาวหนาทางวิชาการ 

 

 

 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน

สังคมและวิชาการอยางสม่ําเสมอ 

 

1. รายงานความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิต 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตรที่

สอดคลองกับความเปลี่ยน   

แปลงทาง สังคมเศรษฐกิจ 

การเมืองและความกาวหนา

ทางวิชาการซึ่งประกอบดวย

ผูทรงคุณวุฒิทัง้ภายในและ

ภายนอก 

3. แผนพัฒนาบุคลากรดานการ

เรียนการสอนและบริการวิชาการ

ใหมีความรู สมรรถนะและเจตคติ

ที่ทันสมัยและเหมาะสมตาม

มาตรฐานและจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ 

 

1. สนับสนุนบุคลากรดานการเรียน

การสอนใหทํางานบริการแก

องคกรภายนอก 

2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู

ของบุคลากรดานการเรียน      

การสอนใหมีนวัตกรรมการจัด  

การเรียนรูที่มปีระสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

1. ปริมาณงานบริการวิชาการ

ตอบุคลากรดานการเรียน  

การสอนในหลกัสูตร 

2. ความพึงพอใจของผูเรียน

ตอประสิทธิภาพการจัดการ

เรียนรู 
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หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

     1.1  ระบบ  

  ระบบการจัดการศึกษา ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา

ปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 
 

      1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  

    ไมมี 

      1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

     ไมม ี
 

2. การดําเนนิการหลักสูตร 

     2.1  วัน – เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน 

 ภาคเรียนที่ 1 เดือนกรกฎาคม–พฤศจิกายน 

 ภาคเรียนที่ 2 เดือนธันวาคม–เมษายน 

2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

2.2.1 เปนผูประกอบวิชาชีพครูและสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรีสาขาอ่ืน ๆ โดย

เปนวุฒิของสถานศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ใหการรับรอง 

2.2.2 มีคุณสมบัติตามประกาศของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา และผานการคัดเลือกตาม

เกณฑที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากําหนด 

2.3  การคัดเลือกผูเขาศึกษา 

 คัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑและกระบวนการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย    

ราชภัฏสวนสุนันทา โดยใชวิธีการสอบขอเขียน ปฏิบัติ และ/หรือสัมภาษณตามเง่ือนไข  และ/หรือ

ขอกําหนดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2.4 ปญหาของนกัศึกษาแรกเขา  

 2.4.1 การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู 

        2.4.2 การใชนวัตกรรมทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

2.5 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.4 

 2.5.1 จัดปฐมนิเทศในระดับคณะ และจัดใหมีการติดตามดูแลโดยอาจารยที่ปรึกษาดวยระบบ

การใหคําปรึกษา การแนะแนว ในกรณีที่มีปญหา 

 2.5.2 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เพ่ือช้ีแจงและทําความเขาใจในการจัดการเรียนการสอน 

สรางจิตสํานึกความเปนครู และแนะนําวิธีการเรียนใหประสบความสําเร็จ โดยเชิญวิทยากรที่มี

ประสบการณดานวิชาชีพครูมาใหความรู 
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2.6  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  

 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

ช้ันปที่ 1 180 180 180 180 180 

ช้ันปที่ 2 - 180 180 180 180 

รวม 180 360 360 360 360 

คาดวาจะจบการศึกษา - 180 180 180 180 

     

  2.7 งบประมาณตามแผน 

 2.7.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) 

 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

คาบํารุงการศึกษา 6,300,000 
(35,000 X 180 = 

6,300,000) 

6,300,000 
(35,000 X 180 = 

6,300,000) 

6,300,000 
(35,000 X 180 = 

6,300,000) 

6,300,000 
(35,000 X 180 = 

6,300,000) 

6,300,000 
(35,000 X 180 = 

6,300,000) 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับ 6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 

    *คาใชจายตอหัวตอป 30,000 บาท  

 

 2.7.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 

 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

คาใชจายดําเนินงาน 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 

คาตอบแทน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

คาใชสอย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

คาวัสดุ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

คาครุภัณฑ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

รายจายระดับมหาวิทยาลัย 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 

รวม 6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 
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    2.8 ระบบการศึกษา  

             แบบช้ันเรียน 

        แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 

        แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

        แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 

        แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต 

        อ่ืน ๆ (ระบุ) 

2.9  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 

ไมมี 

  

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร                                         

3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 34 หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร    

1) หมวดวิชาเฉพาะดาน  34 หนวยกิต 

1.1  วิชาชีพครู 

1.2  วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 28 

6 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

    

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร    

        รหัสวิชาประกอบดวยตัวอักษร 3 ตัวและตัวเลข 4 หลัก ดังน้ี  

1) ตัวอักษร 3 ตัว มีความหมาย ดังน้ี 

    ตัวอักษร DTP   หมายถึง วิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

2) ตัวเลข 4 หลัก มีความหมาย ดังน้ี 

ตัวเลขหลักพัน   5 หมายถึง ระดับบัณฑิตศึกษา 

ตัวเลขหลักรอย   1 หมายถึง วิชาชีพครู 

    2 หมายถึง วิชาปฏิบัติการสอน 

ตัวเลขหลักสิบและหลักหนวย 01-99 หมายถึง ลําดับวิชา 

 

 

 

 

 

 



15 
 
   1) หมวดวิชาเฉพาะดาน เรียนไมนอยกวา 34 หนวยกิต 

    1.1 วิชาชีพครู เรียน 28 หนวยกิต 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

DTP5101 การพัฒนาหลักสูตร  

Curriculum Development 

3(2-2-8) 

DTP5102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู  

Virtue, Morality, Ethics and Mindset for Teacher 

3(2-2-8) 

DTP5103 จิตวิทยาสําหรับครู  

Psychology for Teacher 

3(2-2-8) 

DTP5104 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู  

Methodology for Learning Management 

3(2-2-8) 

DTP5105 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู  

Research and Learning Innovation Development 

3(2-2-8) 

DTP5106 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศกึษาและ

การเรียนรู  

Innovation and Information Technology for Educational 

Communication and Learning 

3(2-2-8) 

DTP5107 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู  

Learning Measurement and Evaluation 

3(2-2-8) 

DTP5108 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  

Educational Administration and Quality Assurance in 

Education 

3(2-2-8) 

DTP5109 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  

Language for Communication 

3(2-2-8) 

DTP5201 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 

Teaching Professional in Practice 

1(90) 
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   1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เรียน 6 หนวยกิต 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

DTP5202 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1 

Internship 1 

3(240) 

DTP5203 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2 

Internship 2 

3(240) 

 

            3.1.4 การจัดแผนการศึกษา  

ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

DTP5101 การพัฒนาหลักสูตร 

Curriculum Development 

3(2-2-8) 

DTP5102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู 

Virtue, Morality, Ethics and Mindset for Teacher 

3(2-2-8) 

DTP5103 จิตวิทยาสําหรับครู  

Psychology for Teacher 

3(2-2-8) 

DTP5201 

 

การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 

Teaching Professional in Practice 

1(90) 

 

  รวมหนวยกิต 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

DTP5104 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู  

Methodology for Learning Management 

3(2-2-8) 

DTP5105 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู  

Research and Learning Innovation Development 

3(2-2-8) 

DTP5106 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศกึษา 

และการเรียนรู  

Innovation and Information Technology for Educational 

Communication and Learning 

3(2-2-8) 

DTP5202 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1 

Internship 1 

3(240) 

  รวมหนวยกิต 12 

  

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

DTP5107 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู  

Learning Measurement and Evaluation 

3(2-2-8) 

DTP5108 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  

Educational Administration and Quality Assurance in Education 

3(2-2-8) 

DTP5109 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  

Language for Communication 

3(2-2-8) 

DTP5203 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2 

Internship 2 

3(240) 

  รวมหนวยกิต 12 

        

 

 

 

 

 

 

 

  3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาํอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

DTP5101 การพัฒนาหลกัสูตร 

Curriculum Development 

3(2-2-8) 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขา

วิชาเอกที่สอดคลองกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน นําหลักสูตรไปใช และประเมินหลักสูตร โดย

ประยุกตใชความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับหลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนา

หลักสูตร พ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตรทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และ

ที่เก่ียวของ หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนําหลักสูตรไปใช การ

ประเมินหลักสูตร ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร  เพ่ือใหเปนผูมีความรอบรู ทันสมัย และ

ทันตอการเปลี่ยนแปลง 

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 curriculum development model basic 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 ชื่อวิชาและคาํอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

DTP5102  คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนคร ู

Virtue, Morality, Ethics and Mindset for Teacher 

3(2-2-8) 

วิเคราะหปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา มุงมั่นพัฒนาผูเรียนดวยจิต

วิญญาณความเปนครู  เปนแบบอยางที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

และเปนพลเมืองที่เขมแข็ง ดํารงตนใหเปนที่เคารพศรัทธาของผูเรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการ

วิเคราะห สังเคราะห บูรณาการองคความรูเก่ียวกับคานิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม 

จริยธรรมสําหรับครู จิตวิญญาณความเปนครู กฎหมายสําหรับครู สภาพการณการพัฒนาวิชาชีพครู โดย

ใชการจัดการเรียนรูที่เนนประสบการณ กรณีศึกษา การฝกปฏิบัติใชการสะทอนคิดเพ่ือนําไปประยุกตใช

ในการพัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี  มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง 

Analyze philosophy, concepts, theories in education, intend to 

develop learners as a spiritual teacher, be a role model with virtues and ethics behave 

as the professional ethics, and a responsible citizen, to be admired by students and 

society analyzing, by synthesizing, integrating knowledge about teacher values, 

morality, virtues, ethics and mindset of teachers, law for teachers, condition of teacher 

professional development. using expericncet based learning, case studies, and 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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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาํอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

DTP5103 จิตวิทยาสาํหรบัคร ู

Psychology for Teacher 

3(2-2-8) 

วิเคราะห แกปญหา ประยุกตและออกแบบบริหารจัดการพฤติกรรมผูเรียน 

เพ่ือพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพและชวงวัย  โดยใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ 

จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและจิตวิทยาใหคําปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู  การ

สงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียนตามชวงวัยและความแตกตางระหวางบุคคล เด็กที่มีความ

ตองการพิเศษ การศึกษารายกรณี การสะทอนคิด เพ่ือใหสามารถออกแบบดูแลชวยเหลือ และพัฒนา

ผูเรียนเปนรายบุคคลตามศักยภาพ มุงมั่นพัฒนาผูเรียนดวยจิตวิญญาณความเปนครู รายงานผลการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางเปนระบบ  ใหคําแนะนําและขอมูลยอนกลับแกผูปกครองและผูเก่ียวของ

เพ่ือสงเสริมพัฒนาและดูแลชวยเหลือผูเรียน การสรางความรวมมือในการพัฒนาผูเรียน และใชการ

สะทอนคิดเพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี  มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอ

การเปลี่ยนแปลง 

Apply psychology for instruction in order to analyze and solve 

problems, and develop learners and learners with special needs on various potentials 

and ages by using principles, concepts and theories of developmental psychology, 

educational psychology, and counseling psychology. Brain skills for learning, design 

activities to help and develop each individual learner on his or her potential and 

learners with special needs on guidance approaches by striving to develop learners 

with the heart and soul of a teacher, design activities to develop giving information and 

guidance skills to their parents, create collaborative network among teachers, parents 

and communities for supporting learners’ user reflection to develop themselves to be 

good, well-roundecl teacher and keep up with the changes 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาํอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

DTP5104 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

Methodology for Learning Management 

3(2-2-8) 

วางแผนและจัดการเรียนรูตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนา

ผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร สงเสริมการเรียนรู เอาใจใส และยอมรับความแตกตาง

ของผูเรียนแตละบุคคล จัดกิจกรรมและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน 

ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน เปนผูมีความรับผิดชอบและมุงมั่นพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ โดยใช

ความรูเก่ียวกับทฤษฎีการเรียนรู นวัตกรรมการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  การ

จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ การ  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการสื่อและแหลง

เรียนรูในชุมชนทองถิ่น การศึกษาเรียนรวม การบริหารจัดการช้ันเรียน การออกแบบและเขียนแผนการ

จัดการเรียนรู และการปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค  

Plan and manage learning according to nature of major to 

develop learners to be an intellectual and innovator, enhane student learning, 

attending and accepting individual differences among students, create activities and 

learning atmosphere for promoting students happiness in learning; aware learners’ 

well-being, to be a responsible and committed person in developing learners according 

to their potential by using learning theories, instructional innovation for skills 

development in the 21st century, integrated instruction, sufficiency economy 

philosophy integration, local media and learning resources integration, inclusive 

education, classroom management, designing and lesson plan writing, micro-teaching 

and practicum in real situation 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาํอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

DTP5105 การวิจัยและพฒันานวัตกรรมการเรียนรู 

Research and Learning Innovation Development 

3(2-2-8) 

วิจัย แกปญหาเพ่ือพัฒนาผูเรียน สรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของ

ผูเรียนที่สอดคลองกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกตางหลากหลายของผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะหสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาของผูเรียนในช้ัน

เรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย 

สรางและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศในการคนควาหาขอมูล

หรืองานวิจัยตาง ๆ เพ่ือสรางนวัตกรรมแกปญหาและพัฒนาผูเรียน นวัตกรรมที่สอดคลองกับบริบทของ

ชุมชน เพ่ือใหสามารถนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรู และพัฒนาผูเรียน และใชการ

สะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี  มีความรอบรู และทันสมัยตอความ

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 and information technology for searching 

data/research and 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 apply reflection for self-

development to become a good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up 

with changes 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาํอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

DTP5106 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

การศึกษาและการเรียนรู 

Innovation and Information Technology for 

Educational Communication and Learning 

3(2-2-8) 

ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรูตามธรรมชาติ

ของสาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร ที่สอดคลองกับบริบทและ

ความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ โดยการวิเคราะหหลักการ 

แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการ

เรียนรู กฎหมายที่ เก่ียวของ จรรยาบรรณในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือใหสามารถเลือก และ

ประยุกตใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรูไดอยาง

เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาและใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการ

พัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง 

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 that relevant to innovation and 

information technology for educational communication and learning, rclevated 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 

appropriately do not pecform piracy and apply reftection for self-development to 

become a good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with changes 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาํอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

DTP5107 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู 

Learning Measurement and Evaluation 

3(2-2-8) 

วัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงดวยวิธีการที่เหมาะสมและ

สอดคลองกับลักษณะของสาระสําคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของ

ผูเรียน ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ สะทอนผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการของผูเรียนและ

พัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนรู  โดยใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมิน

ตามสภาพจริง การออกแบบและสรางเครื่องมือวัดและประเมินผล การใหขอมูลปอนกลับที่สงเสริมการ

เรียนรูของผูเรียน แนวทางการใชผลการวัดและประเมินผลผูเรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรูของ

ผูเรียน เพ่ือใหสามารถวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางเหมาะสมและสรางสรรค และใชการ

สะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี มีความรอบรู และทันสมัยตอความ

เปลี่ยนแปลง และใชเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือประโยชน

สําหรับการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

Measure and evaluate through methods which are practical and 

appropriate to the subject matter, context, individual difference of learners, and 

learners with special needs, reflect the evaluation result for learner development and 

quality development of learning management under the concepts and theories of 

measurement and evaluation, authentic assessment, measurement and evaluation 

instrument design, feedback giving for learning promotion in learners, guideline of using 

measurement and evaluation result in learner development, proper and creative 

measurement and evaluation, and use the reflective practice for self-development to 

be a good teacher who is proficient, smart, and up to date, Use information 

communication and technology tools for learning measurement and evaluation 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาํอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

DTP5108 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

Educational Administration and Quality Assurance 

in Education 

3(2-2-8) 

วิเคราะหบริบท นโยบาย ยุทธศาสตร เพ่ือจัดทําแผนงานและโครงการ

พัฒนาสถานศึกษาและชุมชน ออกแบบ ดําเนินการเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคลอง

กับสถานศึกษา ดวยองคความรูทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษา และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสรางภูมิคุมกันใหผูเรียน 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาแตละระดับการศึกษาและประเภทของการศึกษา โดยใชกระบวนการ

จัดการเรียนรูที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนาตนเองใหมีทัศนคติที่ดีถูกตองตอบานเมือง พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มี

งานทํา มีอาชีพ เปนพลเมืองดี รอบรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคมทันสมัย และทันตอความ

เปลี่ยนแปลง 

Analyze the context, policy and strategy for planning and 

school and community development project, 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 

themselves to have suitable attitatude toward the nation, stable life, work, career, to 

be good citizen,  understand the  world context wisely, modern society and keeping 

pace with changes 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาํอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

DTP5109 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

Language for Communication 

3(2-2-8) 

ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรูไดอยาง

เหมาะสม สอดคลองกับบริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนที่มีความตองการ

จําเปนพิเศษ โดยการวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาสําหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช ฝก

ปฏิบัติการฟง การพูด การอาน การเขียน ภาษาทาทาง เพ่ือสื่อความหมายในการจัดการเรียนรูและการ

สื่อสารในช้ันเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรูทักษะการฟง  การพูด  การเขียน และภาษาทาทางเพ่ือ

พัฒนาผูเรียน สืบคนสารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนใหรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลงสําหรับฝกการ

ใชภาษาและวัฒนธรรมที่แตกตางหลากหลายเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ 

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 in listening, 

speaking, reading, writing, and gestures to transmit meanings in instruction and 

classroom communication, design learning management in listening, skill speaking, skill 

reading, skill writing, skill and gestures to develop learners, seek for general information 

for broader, up-to-date self-development and keeping up with the changes, practice 

the language using in different cultures for harmonious co-existing 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาํอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

DTP5201 การฝกประสบการณวิชาชีพคร ู

Teaching Professional in Practice 

1(90) 

ฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน สรุปคุณลักษณะของตนเองและครู

ที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณตอตนเองและตอวิชาชีพ รอบรูบทบาท

หนาที่ครูผูสอนและครูประจําช้ันในสถานศึกษา  เขาใจบริบทชุมชน รวมมือกับผูปกครองในการเก็บ

รวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการพัฒนา ดูแล ชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค รวมทั้งรายงาน

ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางเปนระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case Study) โดย

การประยุกตใชความรูทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผานกระบวนการ

สังเกตและวิเคราะหการปฏิบัติหนาที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณการเรียนรูในสถานศึกษา  

สังเคราะหองคความรูและนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปน

รายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC)  เพ่ือนําไปใชในการพัฒนา

ตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

Perform the professional practice, 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 ชื่อวิชาและคาํอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

DTP5202 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

Internship 1 

3(240) 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประพฤติตนเปนแบบอยาง

ที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศช้ันเรียนที่สงเสริมให

ผูเรียนมีความสุขจัดกิจกรรม การเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกตใช

เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนาและมุงมั่นใน

การแกปญหาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคดวยกระบวนการวิจัยที่ถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย 

สะทอนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวมกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิด

ความกาวหนาทางวิชาชีพ โครงการที่เก่ียวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

และนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวม

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมี

ความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

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 ชื่อวิชาและคาํอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

DTP5203 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

Internship 2 

3(240) 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ปฏิบัติงานในหนาที่ครู 

ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัด

กิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและนําไปสูการเปนนวัตกร โดย

ออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเขากับการจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้ง

ในและนอกหองเรียน สรางเครือขายความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแกปญหา

ผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคดวยกระบวนการวิจัยที่ถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย สะทอนผลการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวมกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความกาวหนา

ทางวิชาชีพ โครงการที่เก่ียวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นและนําผลจาก

การเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู

รวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมี ความรอบรู ทันสมัย

และทันตอการเปลี่ยนแปลง 

Practice teaching in educational institutions, 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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3.2 ชื่อ สกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 

เลขบัตรประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนั/ปที่จบการศึกษา ผลงานวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

1. นางอัญชนา สุขสมจิตร 

3100503143077 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย 

ดร. 

- ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 

- ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2546 

- นศ.ม. (การสือ่สารมวลชน)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2539 

- นศ.บ. (ภาพยนตร) 

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2552 

- ค.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2532 

การวิจัย 

อัญชนา สุขสมจติร. (2560). ปญหาการฝกประสบการณวิชาชีพครขูอง

นักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (แหลงทุน: 

งบประมาณรายไดประจําป 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา) 

อัญ ชนา สุ ขสมจิตร และสุป ราณี  วัฒ นสิน . (2560 ). การหา

ประสิทธิภาพของชุดการสอนการรูเทาทันสื่อ ในโครงการ "การ

สงเสริมการนําเรื่องการรู เท าทันสื่อ วิท ยุ-โทรทัศน ไปใช ใน

ระดับอุดมศึกษา". กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา (แหลงทุน: สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ) 

อัญชนา สุขสมจิตร. (2561). การศึกษาความคิดเห็นของครูพ่ีเลี้ยงที่มี

ตอนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ในโรงเรียนรวมพัฒนา

วิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขบัตรประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนั/ปที่จบการศึกษา ผลงานวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางอัญชนา สุขสมจิตร (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (แหลงทุน: 

งบประมาณรายไดประจําป 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา) 

อัญชนา สุขสมจิตร. (2562). สภาพการนิเทศการฝกประสบการณ

วิชาชีพ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: 

งบประมาณรายไดประจําป 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา) 

อัญชนา สุขสมจิตร. (2563). การประเมินความตองการจําเปนในการ

พัฒนาตนเอง ของนักศึกษาฝกประสบการณ วิชาชีพครู . 

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: 

งบประมาณรายไดประจําป 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา) 

Anchana Sooksomchitra. (2018). The Opinion of The 

Teacher Trainers on the Student Teaching Practicum, 

of Faculty of Education, Suan Sunandha Rajabhat 

University. Proceeding of Academicsera 33rd 



32 
 

ชื่อ-นามสกุล 

เลขบัตรประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนั/ปที่จบการศึกษา ผลงานวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางอัญชนา สุขสมจิตร (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

International Conference, 27-28 October, 2018. Osaka, 

Japan. pp. 25-27. 

Anchana Sooksomchitra. (2018). Problems of professional 

teaching experience, Faculty of education, Suan 

Sunandha Rajabhat University. Proceedings of the 

International Journal of Arts & Sciences Conference, 

11(1), 3-6 December, 2018, pp.19–22. 

Choknakawaro, T., & Sooksomchitra, A. (2020). Guidelines 

For The Development Of The Efficient Timetable 

Management System. Actual Economy: Local Solutions 

for Global Challenges, 20 February, 2020, pp. 98-106. 

Moonjunhom, S., & Sooksomchitra, A. (2020). A Study of 

State and Problems of Management of Professional 

Experiences Experience of five-year students, Faculty 

of Education, SuanSunandhaRajabhat University. 

Proceedings of Academics World 167th International 

Conference, Oxford, United Kingdom, 19-20 January, 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขบัตรประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนั/ปที่จบการศึกษา ผลงานวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางอัญชนา สุขสมจิตร (ตอ) 2020, pp. 10-13. 

Anchana Sooksomchitra. (2020). Supervision state of 

professional experience practice in Faculty of 

education, Suan Sunandha Rajabhat University. 

Proceeding of The ICBTS 2020 International Academic 

Multidisciplines Research Conference in Cape Town.  

4-6 March, 2020, pp.610-613. 

การแตงตํารา 

อัญชนา สุขสมจิตร. (2559). การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุม

สาระการเรียนรูสังคมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัดสําเนา. 

223 หนา. 

อัญชนา สุขสมจิตร. (2561). นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา. กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัดสําเนา. 230 หนา. 

2. นางสุชีรา มะหิเมือง 

 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย 

ดร. 

ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 

ศศ.ม. (หลักสตูรและการสอน) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2536 

การวิจัย 

สุชีรา มะหิเมือง. (2559). โครงการวิจัยแนวโนมภาพอนาคตการศึกษา

และการเรียนรูของไทยใน พ .ศ .2573. กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: สํานักงานเลขาธิการ
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขบัตรประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนั/ปที่จบการศึกษา ผลงานวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางสุชีรา มะหิเมือง (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

วิทยาลัยครูเทพสตรี พ.ศ.2528 

สภาการศึกษา ประจําป 2559) 

สุ ชีรา มะหิ เมือง. (2559). การสอนที่ เนนการวิจัยกับศักยภาพ 

ในการพัฒนาความสามารถทางการสะทอนคิดของนักศึกษาครู 

ม ห า วิท ยาลั ย ราช ภั ฏ ส วน สุ นั น ท า . กรุ ง เท พ ม ห าน ค ร : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: งบประมาณรายได

ประจําป 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

สุชีรา มะหิเมือง. (2560). การพัฒนารูปแบบการเรียนรูทางวิชาชีพ เพ่ือ

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเสริมสรางทักษะชีวิตของนักเรียน 

ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

(แหลงทุน: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ประจําป 

2560) 

สุชีรา มะหิเมือง. (2561). การสะทอนคิดของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัย

ราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา. (แหลงทุน: งบประมาณรายไดประจําป 2561  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

สุชีรา มะหิเมือง. (2562). การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสราง และ
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขบัตรประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนั/ปที่จบการศึกษา ผลงานวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางสุชีรา มะหิเมือง (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาคุณลักษณะของครูในศตวรรษที่  21 ของนักศึกษาครู 

ม ห า วิท ยาลั ย ราช ภั ฏ ส วน สุ นั น ท า . กรุ ง เท พ ม ห าน ค ร : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: งบประมาณรายได

ประจําป 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

สุ ชี รา มะหิ เมื อ ง. (2563). การประเมิ นคุณ ภาพภายนอกของ

สถานศึกษา: จากแบบปฏิบัติที่ดีของกลุมประเทศเปาหมายสูการ

ปฏิบัติอยางมีคุณภาพสูงขึ้น. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  

(สมศ.). 

สุชีรา มะหิเมือง. (2560). การพัฒนาองคประกอบของความสามารถ

ทางการสะทอนคิดของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา; วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร 12(35). พฤษภาคม-

สิงหาคม 2560. หนา 17-32. 

สุชีรา มะหิเมือง. (2561). โมเดลการพัฒนาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ

ครูเพ่ือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเสริมสรางทักษะชีวิตของนักเรียน

ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร, 

29(2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2561. หนา 108-122. 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขบัตรประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนั/ปที่จบการศึกษา ผลงานวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางสุชีรา มะหิเมือง (ตอ) Sucheera Mahimuang. (2018).  Professional Learning 

Community Of Teachers: A Hypothesis Model 

Development. Proceedings of the 2018 International 

Academic Research Conference in Vienna. pp.229-235. 

Sucheera Mahimuang. (2019). Enhancing Students’ Ability in 

Environmental Conservation based on Professional 

Learning Community at School Level. Proceedings of 

the IEEA '19: 8th International Conference on 

Informatics, Environment, Energy and Applications 

March 2019. pp.68–72.  

Sucheera Mahimuang. ( 2020). Environmental Education In 

Basic Education School: A Case Study Of Schools In 

Thailand. Proceeding of The ICBTS 2020 International 

Academic Multidisciplines Research Conference in 

Cape Town. 4-6 March, 2020, pp.50-57. 

3. นางวิภาวรรณ เอกวรรณัง 

 

อาจารย ดร. ศษ.ด. (การวิจัยและประเมินทางการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2560 

การวิจัย 

วิภาวรรณ เอกวรรณั ง. (2561). การศึกษาความพรอมในการฝก
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขบัตรประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนั/ปที่จบการศึกษา ผลงานวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางวิภาวรรณ เอกวรรณัง 

(ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศษ.ม. (การวิจยัและสถิติการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.2537 

ศษ.บ. (การวิจัยและประเมินผลทางการ

ศึกษา)  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ.2534 

ประสบการณวิชาชีพครุของนักศึกษาช้ันปที่ 4  คณะครุศาสตร  

มห า วิท ยาลั ย ราช ภัฏสวนสุ นั นท า . ก รุ ง เท พ มห านคร : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: งบประมาณรายได

ประจําป 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

วิภาวรรณ  เอกวรรณั ง. (2562). การประเมินตนเองเพ่ือพัฒนา

กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนสําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 4  

สาขาวิชาภาษาไทย  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

(แหลงทุน: งบประมาณรายไดประจําป 2562 ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา) 

จิราภา แผวบรรจง ทัศนีย เศรษฐพงษ และวิภาวรณ เอกวรรณัง. 

(2562). การแกปญหาการแตงคําประพันธโดยใชการเรียนรูแบบ

รวมมือ เทคนิค LT 816 รวมกับแบบฝกทักษะของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 2/7 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย. เอกสารการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ “การนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา 

สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่  1”. 22 กุมภาพันธ 

2562. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, หนา 816-824. 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขบัตรประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนั/ปที่จบการศึกษา ผลงานวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางวิภาวรรณ เอกวรรณัง 

(ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สุดารัตน งามทรัพย ทัศนีย เศรษฐพงษ และวิภาวรรณ เอกวรรณัง. 

(2563). การแกปญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลักภาษาไทย 

เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต โดยใชเพลงประกอบการสอน 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  2/7 โรงเรียนสตรีนนทบุรี. 

เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ “การนําเสนอผลงานวิจัย

ของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2”. 21 

กุมภาพันธ 2563. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, หนา 

1359-1368. 

วิภาวรรณ เอกวรรณัง. (2563). การพัฒนาตัวบงช้ีสมรรถนะนักวิจัย

ปฏิบัติการในช้ันเรียน คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

(แหลงทุน: งบประมาณรายไดประจําป 2563 ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา) 

ทัศนีย เศรษฐพงษ และวิภาวรรณ เอกวรรณัง. (2563). การพัฒนา

ความสามารถในการรูเรื่องการอานตามแนวทางการสอนแบบ  

PISA โดยใชแนวคิดการอานจากตนแบบของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนตน. วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขบัตรประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนั/ปที่จบการศึกษา ผลงานวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางวิภาวรรณ เอกวรรณัง 

(ตอ) 

, 43(1), หนา 85-98. 

Wipawan  Eakwannang. (2020). A  Study  of  Readiness  in  

Field  Experience  of  the   students 4  at  the  Faculty  

of  Education  Suan  Sunandha  Rajabhat  University. 

Proceeding of The 2020 International Academic 

Multidisciplines Research Conference in Malta. 9 - 11 

March 2020, pp.96-100. 

4. นางบัวลักษณ  

เพชรงาม 

3110401368771 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย ดร. กศ.ด. (หลักสตูรและการสอน)  

มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2556 

คอ.ม. (หลักสตูรและการสอนอาชีวศึกษา) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง พ.ศ.2545 

ค.บ. (ภาษาไทย)  

สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.2540 

การวิจัย 

บัวลักษณ นาคทรงแกว. (2559) การพัฒนาทักษะการอานจับใจความ

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใชวิธีการสอนอานแบบ 

SQ4R โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา. (แหลงทุน: งบประมาณรายได

ประจําป 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

บัวลักษณ นาคทรงแกว. (2560). การแกปญหาการแตงบทรอยกรอง

ประเภทกาพยหอโคลงดวยวิธีสอนแบบอุปนัยและวิธีการตรวจ

แกไขงานเขียนโดยครู เพ่ือน และตนเอง ของนักเรียน ช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขบัตรประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนั/ปที่จบการศึกษา ผลงานวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางบัวลักษณ เพชรงาม (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา. (แหลงทุน: 

งบประมาณรายไดประจําป 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา) 

บัวลักษณ นาคทรงแกว. (2561). การพัฒนาทักษะการพูด เรื่อง ขุนชาง

ขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฏีกา โดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติตาม

แนว การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 

6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา. (แหลงทุน: งบประมาณรายได

ประจําป 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

บัวลักษณ เพชรงาม. (2562). การใชกิจกรรมบทบาทสมมติในวรรณคดี

เรื่อง ขุนชางขุนแผนตอน ขุนชางถวายฏีกา เพ่ือเสริมสราง

ความสามารถในการเขียนสรุปความ ตามแนวการสอนภาษาแบบ

องครวม สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราช

ภัฎสวนสุนันทา. (แหลงทุน: งบประมาณรายไดประจําป 2562 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

Bualak Naksongkaew. (2016). A Study of Low Cost Airlines 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขบัตรประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนั/ปที่จบการศึกษา ผลงานวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางบัวลักษณ เพชรงาม (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

and the Influences of Important Market Factors. 

Proceedings of Academics World 52nd International 

Conference, Los Angeles, USA, 21-22 November 2016, 

pp. 15-18. 

Bualak Petchgnam. ( 2018). Developing Thai language skill 

by multiple intelligences theory. Proceedings of 109th 

IASTEM International Conference, Florence, Italy, 21-22  

March 2018, pp. 4-7. 

Bualak Petchgnam. (2019). Development of Speaking Skills 

on Literature about Khun Chang Khun P haen, Episode 

Khun Chang Tawithika by Using Role-Playing Activities 

Based on Communicative Language Teaching (CLT) for 

Grade 12 at the Demonstration School of Suan 

Sunadha Rajabat University. Proceeding of the 2nd 

International Innovation forum for Business 

Sustainability and Economic Development (BSED), 

Tokyo, Japan, 26-30 April 2019, pp. 39-42. 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขบัตรประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนั/ปที่จบการศึกษา ผลงานวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางบัวลักษณ เพชรงาม (ตอ) 

 

 

 

Bualak Petchgnam. (2020). The development of summary 

writing by using role-play activities for literature about 

Khun Chang Khun Phaen on The Whole Language 

Approach for Grade 12 at The Demonstration School 

of Suan Sunandha Rajabhat Univeristy. Proceeding of 

The International Academic Multidisciplinary Research 

Conference, Lucerne, Switzerland, 11-13 March 2020. 

pp. 61-66. 

5. นายบรรพต  

พรประเสริฐ 

3100600993993 

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2530 

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2526 

การวิจัย 

บรรพต พรประเสริฐ. (2561). รูปแบบการจัดกิจกรรมที่มีผลตอ 

การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย. กรุงเทพมหานคร 

: คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: 

งบประมาณรายไดประจําป 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา) 

บรรพต พรประเสริฐ และณฐักา สูทธิธนกลู. (2560). รูปแบบการจัด

กิจกรรมทีม่ีผลตอการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย.

เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 8 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขบัตรประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนั/ปที่จบการศึกษา ผลงานวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นายบรรพต พรประเสริฐ 

(ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Research 4.0 Innovation and Development SSRU’s 

80th Anniversary”. 16 มีนาคม 2560. มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา. 

Nattaka Suddhidhanakool & Banpote Pornprasert. (2018). 

Early Childhood Development on Self-Discipline by 

Conducting Story-Telling Activity Incorporation with 

Practicing. Proceeding of Academicsera 33rd 

International Conference, Osaka, Japan, 27-28 

October 2018. pp. 22-24. 

การแตงตํารา 

บรรพต พรประเสริฐ และณัฐกา สุทธิธนกูล. (2559). รูปแบบการจัด

กิ จกรรม เพ่ื อ พัฒ นาพฤติ กรรมทางสั งคมของเด็ กปฐม วัย . 

กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแม็ทชพอยท. 138 หนา. 

บรรพต พรประเสริฐ. (2559). รูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรู

ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาความสามารถ

การคิดวิเคราะหและความสามารถคิดแกปญหาสําหรับเด็กปฐมวัย. 

กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแม็ทชพอยท. 130 หนา. 
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3.2.2 อาจารยประจํา 

 

ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

1. นางนันทิยา นอยจันทร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย 

ดร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2550 

-ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2532 

-ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา)  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2532 

-ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2528 

การวิจัย 

นันทิยา นอยจันทร และคณะ (2559). บทเรียนทองถิ่น ภูมิปญญา 

วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนจากฐานขอมูลความหลากหลาย ทาง

ชี วภ าพ ไก พั น ธุ พ้ื น เมื อ ง   ใน เข ต ลุ ม แ ม นํ้ า เจ า พ ร ะ ย า . 

กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค. 

(แหลงทุน: สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจําป 2559) 

นันทิยา นอยจันทร และ กรรณิการ ภิรมยรตัน. (2560). รายงานวิจัยแนว

ทางการสงเสริมเครือขายความรวมมือและสมัชชาการศึกษาระดับ

ภูมิภาค. กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค. (แหลงทุน: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา)  

นันทิยา นอยจันทร และกรรณิการ ภิรมยรัตน. (2561). รายงานวิจัย

การศึกษาสภาพและปญหาการทําวิจัยในช้ันเรียนของนักศึกษาฝก

ประสบการณวิชาชีพครูช้ันปที่ 5 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: งบประมาณรายไดประจําป 2561 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางนันทิยา นอยจันทร (ตอ) 

 

 

 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

กรรณิการ ภิรมยรัตน นันทิยา นอยจันทร และสิริมณี บรรจง. (2561). 

รายงานวิจัยการประเมินโครงการมหัศจรรยสื่อสรางสรรคในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(สสส.). กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา. (แหลงทุน: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพ.) 

2. นายสุทธิพงศ บุญผดุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย 

ดร. 

-ศษ.ด. (หลกัสตูรและการสอน) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2549 

-กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ.2541 

-ค.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (คณิตศาสตร)  

วิทยาลัยครูสวนสุนันทา พ.ศ.2532 

การวิจัย 

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. 

สุทธิพงศ  บุญผดุง. (2560). รูปแบบการจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนา

ความสามารถดานการคิดเชิงวิเคราะห  สําหรับนักศึกษาครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏตามแนวคิดปริสีมาที่สาม. วารสารศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, 19(2), หนา 54-70. 

สุทธิพงศ บุญผดุง. (2561). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่สงเสริม
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นายสุทธิพงศ บุญผดุง (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสามารถดานการคิดวิเคราะหวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนตน. วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 12(1), หนา 218-236. 

สุทธิพงศ บุญผดุง. (2561). รายงานการวิจัยการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีใน

การจัดการเรียนรูและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบสะเต็มของ

ครูระดับมัธยมศึกษาตอนตน. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา. 

สุทธิพงศ บุญผดุง. (2562). การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบหองเรียนกลับ

ดานเพ่ือสงเสริมความรูและความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรของ

นักศึกษาครู. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา. 

3. นางอินทิรา รอบรู 

 

 

 

 

 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย 

ดร. 

-ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ พ.ศ.2553 

-ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ

ศาสตร)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2538 

-ค.บ.(บรรณารักษศาสตร)  

วิทยาลัยครูจันทรเกษม พ.ศ.2535 

การวิจัย 

อินทิรา รอบรู. (2561). รายงานการวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของผู เรียนที่ เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมเพ่ือ 

การจัดการเรียนรูสํ าหรับ นักศึกษาครู . กรุงเทพมหานคร  : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

อินทิรา รอบรู. (2560). รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียน

การสอนแบบผสมเพ่ือการจัดการเรียนรูสําหรับนักศึกษาครู. 

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางอินทิรา รอบรู (ตอ) อินทิรา รอบรู. (2559). รายงานการวิจัยเรื่อง ศึกษาความตองการจําเปน

ในเรื่ององคความรูเก่ียวกับการใชงานเครือขาย ICT ของชาวชุมชน

เพ่ือการพัฒนาตนเอง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา. 

4. นายชัยวัฒน วาร ี

 

 

 

 

 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย 

ดร. 

-กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)  

มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2552 

-กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2544 

-กศ.บ. (ภาษาไทย)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2541 

-น.บ. (นิติศาสตร)  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ.2560 

การวิจัย 

ชัยวัฒน วารี. (2559). การสรางแอพพลิเคช่ันบนแท็บเล็ตเพ่ือสงเสริม

ทักษะการทําวิจัยในช้ันเรียนสําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ป 2559) 

 

5. นางกัญญรัชการย เลิศอมร

ศักด์ิ 

 

 

 

 

อาจารย ดร. 

 

 

 

 

 

-ปร.ด. (บริหารการศึกษาและภาวะผูนํา)  

มหาวิทยาลัยเซนตจอหน พ.ศ.2554 

-นศ.ม. (นิเทศธุรกิจ)  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต พ.ศ.2548 

-นท.บ. (วิทยุ-โทรทัศน)  

มหาวิทยาลัยเซนตจอหน พ.ศ.2544 

การวิจัย 

กัญญรัชการย นิลวรรณ . (2561). การศึกษารูปแบบการจัดการขยะใน

ชุมชนตามหลักการ 7Rs กรณีศึกษา ชุมชนประชาระบือธรรม 1-4 

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา.  (แหลงทุน: งบประมาณรายไดประจําป 2561 ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางกัญญรัชการย เลิศอมร

ศักด์ิ (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.2548 

กัญญรัชการย นิลวรรณ และ สุดาภรณ อรุณดี. (2560). การศึกษาการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการ

นํ้าเสียของ อบท.ในพ้ืนที่  จ.สมุทรสงคราม. กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: งบประมาณรายได

ประจําป 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 (2017). "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 (2 0 1 6) . The Management Strategies 

for Excellence of the schools under the Bureau of 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางกัญญรัชการย เลิศอมร

ศักด์ิ (ตอ) 

special Education office of the Basic Education 

Commission. Proceeding of  ISMC . 

การแตงตํารา 

กัญญรัชการย นิลวรรณ .(2559). วิจัยทางการศึกษา.กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

6. นางทับทิมทอง กอบัวแกว 

 

 

 

 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย

ดร. 

-ศษ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2555 

-ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร

เหนือ พ.ศ.2545 

-ค.บ. (คอมพิวเตอร)  

วิทยาลัยครูลําปาง พ.ศ.2531 

-ป.กศ.สูง (คณติศาสตร) วิทยาลัยครูลําปาง 

พ.ศ.2529 

การวิจัย 

ทับทิมทอง กอบัวแกว. (2558). การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง ระบบ

จัดการฐานขอมูลสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5. วารสารครุ

ศาสตรสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา, 9(1),  

67-73.  

7. นางสมหมาย ปวะบุตร 

 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย -กศ.ม. (การประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2546 

-กศ.บ. (การประถมศึกษา)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2540 

การวิจัย 

สมหมาย ปวะบุตร. (2560). การสรางรูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือ

เสริมสรางความเปนครูไทยพันธุใหม ของนักศึกษาช้ันปที่ 4 คณะครุ

ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร. กรุงเทพมหานคร: 



50 
 

ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางสมหมาย ปวะบุตร (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: งบประมาณแผนดิน 

2560 ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

สมหมาย ปวะบุตร. (2561). การสรางรูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือ

เสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูไทยในศตวรรษที่  21 ของ

นักศึกษาช้ันปที่  1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม

รัตนโกสินทร. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

(แหลงทุน: งบประมาณรายไดประจําป 2561 ของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา) 

สมหมาย ปวะบุตร. (2562). การสรางรูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือ

เสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูไทย ของนักศึกษาช้ันปที่ 2 คณะ

ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร. กรุงเทพมหานคร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: งบประมาณรายได

ประจําป 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

8. นางบุญฤดี อุดมผล 

 

 

 

 

อาจารย -ค.ม. (ประถมศึกษา)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2546 

-ค.บ.(ประถมศึกษา)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2542 

 

การวิจัย 

บุญฤดี อุดมผล. (2559). รูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา

กับการสงเสริมการคิดวิเคราะหของนักศึกษาคณะครุศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: งบประมาณรายได ประจําป 2559 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางบุญฤดี อุดมผล (ตอ) 

 

 

 

 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

บุญฤดี อุดมผล. (2560). ผลการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรม STEAM ที่

มีผลตอความสามารถในการคิดแกปญหาฃองนักศึกษา คณะ 

ครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: งบประมาณรายได 

ประจําป 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

บุญฤดี อุดมผล. (2561). การจัดการเรียนรูตามแนวทางActive 

Learningรวมกับแนวคิดการศึกษาผานการเรียนรูและจิตตปญญา

ศึกษาเพ่ือเสริมสรางความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู

ของนักศึกษาครู  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม

รัตนโกสินทร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

(แหลงทุน: งบประมาณรายได ประจําป 2561 ของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา) 

9. นายภาณุ วัฒน  ศิวะสกุล

ราช 

 

 

 

อาจารย -ศศ.ม (จิตวิทยาการปรึกษา)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2545 

-วท.บ. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2542 

 

การวิจัย 

ภาณุวัฒน ศิวะสกุลราช. (2560). ปจจัยที่สงผลตอความฉลาดทางอารมณ

ของนักศึกษาครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: 

งบ ป ระ ม าณ ราย ได ป ร ะ จํ าป  2 5 6 0  ข อ งม ห า วิ ท ย าลั ย 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นายภาณุวัฒน ศิวะสกุลราช 

(ตอ) 

 

 

 

 

ราชภัฏสวนสุนันทา) 

ภาณุวัฒน ศิวะสกุลราช. (2561). การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักศึกษาครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดย

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD. กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน:งบประมาณรายได

ประจําป 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

10. นางสาวกลัญู  เพชรา

ภรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย -ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2543 

-ศศ.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ.2540 

การวิจัย 

กลัญู  เพชราภรณ. (2559). กิจกรรมกลุมกับผลสัมฤทธ์ิในการสราง

เส ริ ม ค วาม ฉ ล าด ท างจ ริ ย ธร รม ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ช้ั น ป ที่  1 . 

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน:

งบประมาณรายไดประจําป 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา) 

กลัญู  เพชราภรณ. (2560). รูปแบบการเรียนรูที่มีผลตอผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักศึกษาช้ันปที่ 3 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุ นันทา. (แหลงทุน :งบประมาณรายไดประจําป  2560 ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

กลัญู เพชราภรณ. (2561). การใชกิจกรรมกลุมเพ่ือพัฒนาการรับรู
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางสาวกลัญู  เพชราภรณ 

(ตอ) 

 

 

ความสามารถของตนเองของนักศึกษาช้ันปที่ 1 คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน:งบประมาณรายไดประจําป 2561 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

11. นายสงกรานณ ขุนทิพย

ทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย -กศ.ม. (พลศึกษา)  

มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ.2546 

-กศ.บ. (พลศึกษา)  

มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ.2540 

 

การวิจัย 

สงกรานณ ขุนทิพยทอง. (2559). รูปแบบการฝกประสบการณครูผูชวยใน

สถานศึกษา ของนักศึกษาช้ันปที่ 5 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุ นันทา. (แหลงทุน :งบประมาณรายไดประจําป  2559 ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

สงกรานณ ขุนทิพยทอง. (2560). ความตองการพัฒนาตนเองกอนออกฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ของนักศึกษาช้ันปที่ 5 คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน:งบประมาณรายไดประจําป 2560 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)  

สงกรานณ  ขุนทิพยทอง. (2561). การทดลองใชรูปแบบการฝก

ประสบการณครูผูชวยในสถานศึกษา ของนักศึกษาช้ันปที่ 5 คณะ

ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร : 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นายสงกรานณ ขุนทิพยทอง 

(ตอ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน:งบประมาณรายได

ประจําป 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)  

การแตงตํารา 

สงกรานณ ขุนทิพยทอง. (2559). ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญ 

ขั้ น ค วาม รู เ บ้ื อ งต น . กรุ ง เท พ มห าน คร  : คณ ะครุ ศ าสต ร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

12. นางมาลัย ประดับศรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย -ศษ.ม. (จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ)  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ.2554 

-ค.บ. (การศึกษาพิเศษ)  

วิทยาลัยครูสวนดุสิต พ.ศ.2536 

การวิจัย 

มาลัย ประดับศรี.(2559). การศึกษาปญหาการจัดการเรียนรวมใน

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุ นันทา. (แหลงทุน:งบประมาณรายไดประจําป  2559 ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

มาลัย ประดับศรี. (2560). ปจจัยสนับสนุนของผูปกครองในการจัด

การศึ กษ าแบบ เรียน ร วม ใน โรงเรี ยนสํ า นั ก งานการศึ กษ า

กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน 

สุนันทา. (แหลงทุน: งบประมาณรายไดประจําป  2560 ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

มาลัย ประดับศรี. (2561). การจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบเพ่ือ
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางมาลัย ประดับศรี (ตอ) 

 

 

 

สงเสริมการอานของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู .

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน:

งบ ป ระ ม าณ ราย ได ป ร ะ จํ าป  2 5 6 1  ข อ งม ห า วิ ท ย าลั ย 

ราชภัฏสวนสุนันทา) 

13. นางสาวสทุธิพร แทนทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย - ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 

- ค.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (มัธยมศึกษา

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) วิชาเอก

ภาษาไทย-สังคมศึกษา  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553 

การวิจัย 

สุทธิพร แทนทอง. (2561). ปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอสมรรถนะดาน

นวัตกรรมของนักศึกษาฝกประสบการณ วิชาชีพครู สาขาวิชาสังคม

ศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย. ปที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-

ธันวาคม). หนา 1-17. 

ธีระยุทธ อินตะนัย และสุทธิพร แทนทอง. (2561). ผลการพัฒนาทักษะ

การคิดอยางมีวิจารณญาณดวยการจัดการเรียนรูแบบใชโครงงาน

เปนฐาน ในรายวิชาภูมิศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 

โรงเรียนหอวัง. เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู  ครั้ งที่  2 ประจําป  2561 คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. หนา 143-144. 

ลิปการ ขวัญทอง และสุทธิพร แทนทอง. (2561). การพัฒนากรอบ
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางสาวสทุธิพร แทนทอง 

(ตอ) 

ความคิดที่มีตอการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่

2/5 โรงเรียนรัตนาธิเบศรโดยใชวิธีสอนแบบโสเครติส. เอกสารการ

ประชุมวิชาการระดับชาติการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ครั้งที่  2 

ประจําป 2561 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. หนา 

1319-1325. 

14. นางกรรณิการ ภิรมยรัตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย ดร. - ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิค

ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา  

พระนครเหนือ พ.ศ.2558 

- ศษ.ม. (การวิจยัการศึกษา) 

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ.2548 

- วท.บ. (ภูมิศาสตร)  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ.2539 

การวิจัย 

กรรณิการ ภิรมยรัตน. (2560). การวิเคราะหคุณภาพแบบทดสอบหมวด

วิชาการศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. รายงาน

วิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา. กรุงเทพมหานคร : 60 หนา. 

นันทิยา นอยจันทร และ กรรณิการ ภิรมยรัตน. (2560). แนวทางการ

สงเสริมเครือขายความรวมมือและสมัชชาการศึกษาระดับภูมิภาค.

รายงานวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: 141 หนา. 

กรรณิการ ภิรมยรัตน. (2561). การศึกษาสภาพและปญหาการทําวิจัยใน

ช้ันเรียนของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูช้ันปที่ 5 คณะครุ

ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. รายงานวิจัยที่ไดรับทุน
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางกรรณิ การ  ภิ รมย รัตน 

(ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนับส นุนการวิจั ยจากมหาวิทยาลั ยราช ภัฏสวนสุ นั นทา. 

กรุงเทพมหานคร: 73 หนา. 

กรรณิการ ภิรมยรัตน นันทิยา นอยจันทร และสิริมณี บรรจง. (2561). 

การประเมินโครงการมหัศจรรยสื่อสรางสรรคในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.). 

รายงานวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ.กรุงเทพมหานคร: 194 หนา. 

กรรณิการ ภิรมยรัตน . (2560). การพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียน

โครงการวิจัยทางการศึกษา สําหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา. วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา. ปที่ 26 ฉบับที่ 

101 มกราคม-มีนาคม. หนา 39-46. 

Bhiromrat, K. ( 2 0 1 8 ) .  The Research on 5th Year Interns’ 

Research Problems in Faculty of Education, Suan 

Sunandha Rajabhat University. The 2018 International 

Academic Research Conference in Rome by ICBTS. p. 

155-157. 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางกรรณิ การ  ภิ รมย รัตน 

(ตอ) 

การแตงตํารา 

กรรณิการ ภิรมยรัตน. (2559). การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู(Research 

for Learning Development). กรุงเทพมหานคร: ศูนยสื่อสิ่งพิมพ

และถายภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 228 หนา. 

กรรณิการ ภิรมยรัตน. (2560). การวิจัยในช้ันเรียนกลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ศูนยสื่อสิ่งพิมพและถายภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 218 หนา. 

15. นายวีรพจน รัตนวาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย - ศศ.ม. (สังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา) 

สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  

พ.ศ.2545 

- ประกาศนียบัตร วิชาชีพครู 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.2550 

- นศ.บ. (โฆษณา) 

มหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ.2541 

การวิจัย 

วีรพจน  รัตนวาร. (2559). ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต 

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา. กรุงเทพมหานคร : เอกสารอัดสําเนา. (แหลงทุน : 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2559) 

ชมพูนุช ลิ้มเลิศมงคล และวีรพจน รัตนวาร. (2560). Organized Active 

Learning by Creative Based Learning. International 

Business Economic Tourism Science Technology 

Humanities Social Science and Education Research 

Conference. Berlin, Germany. 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นายวีรพจน รัตนวาร (ตอ) การแตงตํารา 

วีรพจน  รัตนวาร. (2559). มนุษยกับสังคม. ความเปนพลเมือง. สํานัก

วิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร. หนา 75-

131. 

วีรพจน  รัตนวาร. (2559). มนุษยกับวัฒนธรรม. ความเปนพลเมือง. 

สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร. หนา 105-

131. 

16. นางสาวธีรารัตน ทิพยจรัส

เมธา 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย - ศศ.ม. (ประวัติศาสตรเอเซีย) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2544 

- ศศ.บ. (ประวัติศาสตร) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2538 

การวิจัย 

ชัชวาลย คํางามและธีรารัตน  ทิพยจรัสเมธา. (2561) ผลการพัฒนา

ทักษะการคิด  วิเคราะห โดยใชปริศนาธรรม สาระการเรียนรู

พระพุทธศาสนาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนธัญบุรี. 

เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติการศึกษาเพ่ือพัฒนาการ

เรียนรู ครั้งที่  2 ประจําป 2561 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา. หนา 1429-1435. 

Tipjaradmetha., T. Banjong, S & Piromrat, K. (2017). Organized 

Active Learning by Instructional Mode with Project Based 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางสาวธีรารัตน  ทิพยจรัส

เมธา (ตอ) 

Learning. International Business Economic Tourism 

Science Technology Humanities Social Science and 

Education Research Conference. Berlin, Germany. 

Tipjarasmetha, T. (2017). Anam Nikaya Identity and The 

Preservation of Vietnamese Culture and Tradition in 

Thai Society. Conferrance of the International Journal of 

Arts & Sciences. Volumn 10, Number 1. p.95-98. 

17. นางสาวดวงกมล ฐิติเวส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย 

ดร. 

D.Ed. (Teaching English to Speakers of 

Other Languages)  

The University of Melbourne, Australia, 

2009 

M.S.in Ed. (Human Development)  

Southern Illinois University, 

Carbondale, U.S.A., 1997 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ.2535 

การวิจัย 

ดวงกมล ฐิติเวส. (2559).  การพัฒนาสื่อการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารสําหรับผูขับรถของสหกรณรถยนตโดยสารสาธารณะแท็กซี่

แบบมีสวนรวม ภายใตแผนโครงการวิจัย “การพัฒนาตนแบบการ

ดําเนินธุรกิจสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่แบบมีสวนรวม

อยางยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  

(แหลงทุน: ปงบประมาณ 2559  สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ (วช.) 

ดวงกมล ฐิ ติ เวส. (2561). การพัฒนาวิสาหกิจเพ่ือสังคมดานการ

ทองเที่ยวโดยชุมชนแบบมีสวนรวมตามแนวการสอนภาษาอังกฤษ

พ่ือจุดประสงคเฉพาะ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางสาวดวงกมล ฐิติเวส (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนสุนันทา.  (แหลงทุน : ปงบประมาณ 2561  สํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

ดวงกมล ฐิติเวส. (2561).  การพัฒนาสื่อการพูดภาษาอังกฤษแบบมีสวน

รวมสําหรับผูขับรถโดยสารสาธารณะ(แท็กซี่)เพ่ือแนะนําเสนทาง

ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุ นันทา. (แหลงทุน : ปงบประมาณ 2561  สํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

ดวงกมล ฐิติเวส. (2562).  การพัฒนาหนังสือเสียงเพ่ือการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษสําหรับผูขับรถสาธารณะแท็กซี่. กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  (แหลงทุน: ปงบประมาณ 

2562  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

ดวงกมล ฐิติเวส. (2561).  การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสารสําหรับผูขับรถแท็กซี่. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน:  งบประมาณรายไดประจําป 

2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา) 

ดวงกมล ฐิติเวส. (2560).  ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารูตามแนวการสอน

ภาษ าอั งกฤษ แบบ เพ่ื อนช วย เพ่ื อน . ก รุ ง เท พ มห านคร : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  (แหลงทุน:  งบประมาณรายได
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางสาวดวงกมล ฐิติเวส (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประจําป 2560)     

ดวงกมล ฐิติเวส. (2559).  โครงการคัดแยกขยะแบบวิถีชุมชนสูการเปน

ชุมชนตนแบบ หนาบาน..นามอง. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน:  งบประมาณรายไดประจําป 

2559)   

ดวงกมล ฐิติเวส. (2559).  การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่ อสารสํ าหรับผู    ขับ รถแท็ กซี่ . ก รุ ง เทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน:  งบประมาณรายได

ประจําป 2559) 

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).  การกําหนดรูของนักศึกษาที่มีตอระดับ

สมรรถนะทางภาษาอังกฤษของตนเองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา.  วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา. ปที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560.   



63 
 

ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางสาวดวงกมล ฐิติเวส (ตอ) การแตงตํารา 

ดวงกมล ฐิติเวส. (2559).  เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการอาน

แ ล ะ ก าร เขี ย น ภ าษ า อั งก ฤ ษ สํ าห รั บ ค รู ภ าษ า อั งก ฤ ษ . 

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.   

18. นางศศิพร พงศเพลินพิศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย 

ดร. 

Ed.D. (Teaching English to Speakers of 

Other Languages) 

University of Exeter, England, 2016 

ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปน

ภาษาตางประเทศ)  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ.2548  

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การแปล) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2547 

ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)  

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2541 

 

การวิจัย 

ศศิพร พงศเพลินพิศ (2560). การศึกษาประสิทธิผลของ Content-

based Instruction (CBI) ต อการฝ กป ระสบการ วิชา ชีพครู : 

กรณีศึกษานักศึกษาคณะครุศาสตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษช้ันปที่ 5. 

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  (แหลงทุน: งบ

รายไดประจําป 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

ศศิพร พงศเพลินพิศ (2561). การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการ

เรียนรูภาษาอังกฤษในประเทศไทยกับสมาชิกอาเซียน อ่ืน . 

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: งบ

รายไดประจําป 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

ศศิพร พงศ เพลินพิศ (2562). การพัฒนาแบบเรียนบูรณาการวิชา

ภาษาอังกฤษและวิชาพุทธศาสนาเพ่ือการทองเที่ยววัดราชาธิวาส. 

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: งบ

รายไดประจําป 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางศศิพร พงศเพลินพิศ (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  (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 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางศศิพร พงศเพลินพิศ (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conference on Multidisciplinary Research & Practice 

(ICMRP), Paris, 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 International 

Conference on Language, Literature and Culture (ICLLC), 

Singapore (2-3 December, 2018). 

การแตงตํารา 

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. 

19. นางธีราภรณ พลายเล็ก 

 

 

อาจารย กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2543 

 

การวิจัย 

ธีราภรณ พลายเล็ก. (2560). พฤติกรรมการอานตําราภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา . 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางธีราภรณ พลายเล็ก (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)  

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2540 

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: งบ

รายไดประจําป 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

ธีราภรณ พลายเล็ก. (2561). การจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน

เพ่ือเสริมสรางความคิดเชิง มโนทัศนเรื่องสัทศาสตรของนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

(แหลงทุน: งบรายไดประจําป 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา) 

ธีราภรณ พลายเล็ก. (2559).  การศึกษาลักษณะการเรียนรูและกลวิธีการ

เรี ยนภ าษ าอั งกฤษ ของนั กศึ กษ าส าขา วิช าภ าษ าอั งกฤษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. เอกสารการประชุมวิชาการและ

เสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่  7 “ยกระดับ

งานวิจัย เพ่ือกาวสูมหาวิทยาลัยระดับโลก” ระหวางวันที่ 25 - 26 

มีนาคม 2559  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หนา 550-563. 

ธีราภรณ พลายเล็ก. (2560). พฤติกรรมการอานตําราภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. เอกสาร

การประชุมวิชาการระดับชาติ. ระหวางวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 

2560 โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร หนา 183-192. 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางธีราภรณ พลายเล็ก (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ธีราภรณ พลายเล็ก. (2561). การจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน

เพ่ือเสริมสรางความคิดเชิงมโนทัศนเรื่องสัทศาสตรของนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา.  เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา. 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 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 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางธีราภรณ พลายเล็ก (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางธีราภรณ พลายเล็ก (ตอ) 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 

20. นายธรรศนันต  

อุนนะนันทน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย ดร. ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2561 

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการสื่อสาร

นานาชาติ)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2549 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

สถาบันราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2544 

การวิจัย 

ธรรศนันต อุนนะนันทน และ Kian Fasihi Harandi. (2560). การพัฒนา

ความสามารถดานการประเมินผลดวยรูปแบบการสอนของมิลเลอร 

: กรณีศึกษาในการสรางขอสอบวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู. 

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: 

งบประมาณรายไดประจําป 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา) 

ธรรศนันต อุนนะนันทน และ Kian Fasihi Harandi. (2561). การพัฒนา

ทักษะการอานภาษาอังกฤษและการคิดขั้นสูงในการอานงานวิจัย

โดยใช PLADSER Model. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา. (แหลงทุน: งบประมาณรายไดประจําป 2562 ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)  

Ratniyom, J., Boonphadung, S., & Unnanantn, T. (2016 ). The 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นายธรรศนันต อุนนะนันทน 

(ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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), pp 8088-

8099. 

Unnanantn, T. (2016). 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. (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 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นายธรรศนันต อุนนะนันทน 

(ตอ) 

 

  

 

and Technology, 6(3), pp 60-72.  

Unnanantn, T.  (2 0 1 8 ) .  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, pp 47. 

21. นางอาบิเกล มลิาด  

เอสเซียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย M.S. (Teaching)  

St. Paul University, The Philippines, 

2009 

B.Ed. (Teaching) 

St. Paul University, The Philippines, 

2001 

การวิจัย 

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 2 0 1 6  :  International 

Conference i n  Business, Economics, Social Science, & 

Humanities (BESSH) in Tokyo, pp 46. 

Ess ien , 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 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางอาบิเกล มิลาด เอสเซียน 

(ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, pp 438-443. 

 E s s ie n ,  A .  M .  ( 2 0 1 8 ) .  Content-Based Instruction: The 

Experiences of Foreign Teachers in Thailand. 

Proceedingss of the International Academic 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางอาบิเกล มิลาด เอสเซียน 

(ตอ) 

 

 

 

 

 

 

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 

Eng lish  Lan guage . Proceedingss of the  International 

Academic Multidisciplinary Research Conference in 

Rome, pp 114–118. 

22. นางทัศนีย เศรษฐพงษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย ดร. ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 

ค.ม. (การสอนภาษาไทย) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 
 

ศษ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับสอง 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 

พ.ศ. 2548 

 

การวิจัย 

ทัศนีย  เศรษฐพงษ. (2559). รายงานการพัฒนารูปแบบการเรียนการ

สอนโดยบูรณาการทฤษฎีโครงสรางความรูกับการจัดการเรียนรู

แบบรวมมือเพ่ือสงเสริมการรูการอานตาม PISA ของนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน.  กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัด

สําเนา. (แหลงทุน:สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 2559) 

ทัศนีย  เศรษฐพงษ. (2559). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดย

บูรณาการทฤษฎีโครงสรางความรูกับการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือเพ่ือสงเสริมการรูการอานตาม  PISA ของนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน. วารสารครุศาสตร มหาวิทยาลัย
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางทัศนีย เศรษฐพงษ (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราชภัฏสวนสุนันทา. 1(1), หนา 30-37. 

ทัศนีย  เศรษฐพงษ. (2560). รายงานการพัฒนารูปแบบการเรียนการ

สอน ต าม แน วก ารสอน อ าน โด ย ใช ก ล วิ ธี  เ พ่ื อ ส ง เส ริ ม

ค วาม ส าม ารถ ใน ก ารอ าน เชิ ง วิ เค ราะห ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า

ระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัดสําเนา. (แหลง

ทุน:สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 2560) 

ทัศนีย  เศรษฐพงษ. (2561). รายงานการวิจัยและพัฒนาความสามารถใน

การรู เรื่องการอานตามแนวทางการสอบแบบ PISA โดยใช

แนวคิดการอานจากตนแบบของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา

ตอนตน . กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัดสําเนา. (แหลงทุน : 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2561) 

Satthaphong, T. (2016). Effects of The Matching between Learning 

and Teaching Styles On Learning With Happiness of 

College Students. Proceeding of The ICSSH in Berlin, 

pp.20-24. 

Satthaphong, T. (2017). Development of Analytical Reading Based 

on The Transactional Strategies Instruction. Proceeding of 

the International conference Academic Multidisciplinary 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางทัศนีย เศรษฐพงษ (ตอ) 

 

 

Research Conference in London, pp.33-38.   

Satthaphong, T. (2018). Research and Development of Reading 

Literacy Follow The Pisa Test Using by Reading 

Apprenticeship Approach. Proceeding of The 2018 

International Academic Research Conference in Vienna, 

pp.451-456.  

การแตงตํารา 

ทัศนีย  เศรษฐพงษ. (2559). การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรกลุม

สาระการเรียนรูภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา.  

ทัศนีย  เศรษฐพงษ. (2559). การพัฒนาหนังสือเรียนภาษาไทย. 

กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัดสําเนา. 

23. นางสาวสิริอร จุลทรัพย 

 

 

 

 

 

อาจารย ค.ม. (การสอนภาษาไทย) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 

ศศ.บ. (ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร) 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย พ.ศ. 2552 

 

การวิจัย 

Jullasap, S. (2 0 1 7 ) .  Problems on Management of Learning 

Activities for Reading, Critical Thinking, and Writing of 

Thai Language Teacher in Private Islamic Education 

Schools in Thailand’s Three Southern Provinces. The 

1 2 th Inter-University Cooperation Program “ASIAN 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางสาวสิริอร จุลทรัพย (ตอ) Community Knowledge Networks for the Economy, 

Society, Culture, and Environmental Stability” 

Conference in Philippines, pp. 76-81. 

การแตงตํารา 

สิริอร  จุลทรัพย. (2560). ถอดบทเรียน: การสอนภาษาไทย (เขียนรวม) 

การอานคืออาหารสมอง. (สิริอร  จุลทรัพย , บรรณาธิการ). 

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

สิ ริ อ ร   จุ ล ท รั พ ย . (2 5 6 0 ). GEL 2201 ภ าษ าไท ย เชิ ง วิ ช าก าร . 

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

24. นายศรัณยภัทร  บุญฮก 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย อ.ม. (ภาษาไทย)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 

อ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 

การวิจัย 

สุกัญญา สุจฉายาและศรัณยภัทร บุญฮก. (2561). โครงการวิจัยเพ่ือ

จัดทําตนฉบับหนังสือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวใน

ฐานะนักคติชนรุนบุกเบิกของสยาม. กรุงเทพฯ: คณะอักษรศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ศรัณยภัทร บุญฮก. (2561). ฟงความสองขาง: ความสําคัญและนัยยะของ

ผูเลาเรื่องแบบบุรุษที่หน่ึงในนวนิยายเรื่อง มายาเงา. วารสาร

มนุษยศาสตร, 25 (1), หนา 22-54.  

ศรัณยภัทร บุญฮก. (2562). เมื่อบานทับซอนกับบานเมือง: ลักษณะและ
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นายศรัณยภัทร  บุญฮก (ตอ) ความสําคัญของพ้ืนที่บานในบทละครเรื่อง หัวใจนักรบ, ใน การ

ประชุมวิชาการระดับชาติ 40 ป ศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี: 

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช. 

Intharakasem, C and Boonhok, S. (2019). The effects of using 

raft strategy on thai creative writing ability of 

undergraduate students. Proceeding of The 2018 

International Academic Research  Conference in 

Vienna, Austria. 

25. นางสาวสุมนา  เขียนนิล 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย ศศ.ม. (การสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศ)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2560 

ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยศลิปากร พ.ศ.2555 

การวิจัย 

สุมนา เขียนนิล. (2559). การศึกษาแนวทางการสอนคําเสริมในภาษาไทย

สําหรับผูเรียนชาวตางชาติ โดยใชบทเรียนสําเร็จรูป. บทความ

วิจัยในการประชุมวิชาการ 12th International Conference 

on Humanities & Social Science 2016. 

สุมนา  เขียนนิล. (2562). ขอเสนอบางประการในการเรียนคําเสริมใน

ภาษาไทยของนักศึกษาจีน, การประชุมวิชาการระดับชาติ 40 ป 

ศิลปะศาสตร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช "คุณภาพ ความ

เท า เที ย ม  แ ล ะ ค ว าม ห ล าย ห ล าย ท า งศิ ล ป ศ าส ต ร " . 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางสาวสุมนา  เขียนนิล (ตอ) ม ห า วิ ท ย า ลั ย สุ โ ข ทั ย ธ ร ร ม า ธิ ร า ช .  น น ท บุ รี : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, หนา 283-289. 

26. นายปุณยพล จันทรฝอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย กศ.ม. (คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2552 

ค.บ. (คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

พ.ศ.2548 

ผลงานทางวิชาการ 

C Waree, K Ontkwanmuang and P Chanfoy. A Classroom 

Research Skills Development of Suan Sunandha 

Rajabhat University'Students by Research Based 

Learning.  International Journal of Information and 

Education Techonology, Vol.6, No.11, November 2016, 

pp. 899-903. 

P Chanfoy. Development for 21st  Century Skills by Using 

Processes of Research Based Learning. Proceeding of 

The 2017 International Academic Multidisciplines 

Research Conference, Berlin, 20th – 25th October 2017, 

pp. 258-262. 

P.Chanfoy. The Development of Reasoning Skill for 

Mathematics Student Major on Second Year by Using 

Socratic Method Questioning. Proceedings of 

Academicsera 28th International Conference, Paris, 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นายปุณยพล จันทรฝอย (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France, 25th – 26th August 2018, pp. 14-16. 

การวิจัย 

ปุณยพล จันทรฝอย. (2559). การพัฒนาทักษะการสืบคนขอมูล สําหรับ

นักศึกษาช้ันปที่ 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุ นันทา. กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัดสําเนา. (แหลงทุน : 

งบประมาณรายไดประจําป 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา) 

ปุณยพล จันทรฝอย. (2560). การพัฒนาทักษะการให เหตุผลของ

นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรช้ันปที่ 2 โดยใชวิธีการต้ังคําถาม

ตามแนวโสเครติส. กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัดสําเนา. (แหลง

ทุน: งบประมาณรายไดประจําป 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา) 

อินทิรา รอบรู และปุณยพล จันทรฝอย (2560). การพัฒนารูปแบบการ

เรียนการสอนแบบผสมเพ่ือการจัดการเรียนรูสําหรับนักศึกษาครู. 

กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัดสําเนา. (แหลงทุน: งบประมาณ

รายไดประจําป 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

การแตงตํารา 

ปุณ ยพล จันทรฝอย. (2559). โปรแกรมสําหรับครูคณิ ตศาสตร .
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นายปุณยพล จันทรฝอย (ตอ) กรุงเทพมหานคร:  เอกสารอัดสําเนา. 250 หนา 

ปุณยพล จันทรฝอย. (2559). เรขาคณิ ตสํ าหรับครูคณิ ตศาสตร .  

กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัดสําเนา. 193 หนา 

27. นายธนวัฒน ศรีศิริวัฒน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย วท.ม. (สถิติประยุกต)  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ.2543 

ค.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 1  

สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.2539 

ผลงานทางวิชาการ 

ธนวัฒน ศรศีิริวัฒน. (2556). การศึกษาปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิในการ

เรียนคณิ ตศาสตรของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนตน . 

วารสารวิชาการปทุมวัน, 3(7), หนา 23-29. 

Srisiriwat, T. (2017). Factors Influencing Academic 

Achievement at the Demonstration School of Suan 

Sunandha Rajabhat University. Proceeding of The IMRC 

2017 International Multidisciplinary Research 

Conference 2017. November 12-13, 2017, Iceland, pp. 

24-27 

Srisiriwat, T. (2017). Factor Affecting the Learning 

Achievement Motivation of 4th Year Students in 

Mathematics, Faculty of Education, Suan Sunandha 

Rajabhat University. Proceeding of The IRSE 64th 

International Conference, International conference on 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นายธนวัฒน ศรีศิริวัฒน (ตอ) Economics and Social Science. March 19-20, 2017, 

Oxford, United Kingdom, pp. 35-37 

การวิจัย 

ธนวัฒน ศรีศิริวัฒน. (2559).  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฎสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัดสําเนา.  (แหลงทุน: 

งบประมาณรายไดประจําป 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา) 

ธนวัฒน ศรีศิริวัฒน. (2560).   สภาพปญหาการฝกประสบการณวิชาชีพ

ครูของนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร. กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัด

สําเนา.  (แหลงทุน: งบประมาณรายไดประจําป  2561 ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

การแตงตํารา 

ธนวัฒน  ศรีศิริวัฒน. (2560). สถิติเพ่ือการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: 

เอกสารอัดสําเนา. 338 หนา 

28. นางสาววาริยา  

พุทธปฏิโมกข 

 

อาจารย วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกตและวิทยาการ

คณนา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555 

ผลงานทางวิชาการ 

จิราพร  นิลตีบ, วาริยา  พุทธปฏิโมกข และ รัชนิกร ชลไชยะ. (2561). 

การแกปญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบ
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางสาววาริยา พุทธปฏิโมกข  

(ตอ) 

วท.บ. (คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2552 

เศษสวนโดยใชสื่อรูปธรรมสําหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/3 

โรงเรียนเซนตฟรังซีสซาเวียรคอนแวนต. การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ครั้งที่  2 ประจําป 

2561. วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 หนา. 1312-1319. 

Wariya Outtapatimok. (2018). The Study of Calculus I 

Achievement for Mathematics Pre-service Student 

Teachers at Suan Sunandha Rajabhat University by 

Problem-based Learning. International Conference on 

Economics and Social Sciences (ICESS) in Amsterdam, 

Netherlands, pp. 47-49  

การวิจัย 

วาริยา พุทธปฏิโมกข และ ธนัชยศ จําปาหวาย. (2559). ผลการจัดการ

เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน วิชาแคลคูลัสสําหรับครู 1 ของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัดสําเนา.  (แหลงทุน: 

งบประมาณรายไดประจําป 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา) 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

29. นายธนัชยศ จําปาหวาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย 

ดร. 

วท.ด. (คณิตศาสตร) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 

วท.ม. (คณิตศาสตร)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553 

วท.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550 

ผลงานทางวิชาการ 

รัชนิกร ชลไชยะ, ธนัชยศ จําปาหวาย และ ชอเอ้ือง อุทิตะสาร. (2561). 

การศึกษาความไมยอทอตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษา

ช้ันปที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา. การประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษาเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู ครั้งที่ 2 ประจําป 2561, วันที่ 25 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2561 หนา 1064-1074. 

Thanatyod Jampawai. (2018). A Study on Misconceptions in 

Calculus of Mathematics Major Students of Suan 

Sunandha Rajabhat University. International 

Conference on Advance Innovation Technology 

Research (ICAIT) in Lisbon Portugal, pp. 134-137. 

การวิจัย 

วาริยา พุทธปฏิโมกข และ ธนัชยศ จําปาหวาย. (2559). ผลการจัดการ

เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน วิชาแคลคูลัสสําหรับครู 1 ของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัดสําเนา.  (แหลงทุน: 

งบประมาณรายไดประจําป 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นายธนัชยศ จําปาหวาย (ตอ) ทา) 

ธนัชยศ จําปาหวาย, รัชนิกร ชลไชยะ และ ชอเอ้ือง อุทิตะสาร. (2561).  

การศึกษามโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในวิชาแคลคูลัสของนักศึกษา

สาขาวิชาคณิ ตศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา. 

กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัดสําเนา. (แหลงทุน: งบประมาณ

รายไดประจําป 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

การแตงตํารา 

ธนั ชยศ  จํ าป าหวาย  (2559). หลั กการคณิ ตศาสตรสํ าห รับครู .  

กรุงเทพมหานคร:  เอกสารอัดสําเนา. 251 หนา 

ธนัชยศ จําปาหวาย (2559). ทฤษฎีจํานวน.  กรุงเทพมหานคร:  เอกสาร

อัดสําเนา. 202 หนา 

ธนัชยศ จําปาหวาย (2560). ความจริงที่ตองพิสูจน.  กรุงเทพมหานคร:   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 58 หนา 

30. นางชอเอ้ือง อุทิตะสาร 

 

 

 

 

อาจารย วท.ม. (การสอนคณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

พ.ศ.2557 

ค.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2542 

ผลงานทางวิชาการ 

รัชนิกร ชลไชยะ, ธนัชยศ จําปาหวาย และ ชอเอ้ือง อุทิตะสาร. (2561). 

การศึกษาความไมยอทอตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษา

ช้ันปที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา. การประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษาเพ่ือ
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางชอเอ้ือง อุทิตะสาร (ตอ) พัฒนาการเรียนรู ครั้งที่ 2 ประจําป 2561, วันที่ 25 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2561. หนา 1064-1074. 

Chouang Utitasarn. (2018). Factors Influencing Mathematics 

Education Student’s Anxiety in Learning. International 

Conference on Advance Innovation Technology 

Research (ICAIT) in Lisbon Portugal, pp. 134-137. 

การวิจัย 

ธนัชยศ จําปาหวาย, รัชนิกร ชลไชยะ และ ชอเอ้ือง อุทิตะสาร. (2561).  

การศึกษามโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในวิชาแคลคูลัสของนักศึกษา

สาขาวิชาคณิ ตศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา. 

กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัดสําเนา. (แหลงทุน: งบประมาณ

รายไดประจําป 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

รัชนิกร ชลไชยะ, ธนัชยศ จําปาหวาย และ ชอเอ้ือง อุทิตะสาร. (2561). 

การศึกษาความไมยอทอตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษา

ช้ันปที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัดสําเนา. (แหลงทุน: 

งบประมาณรายไดประจําป 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา) 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

31. นางอารยา ล ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย ดร. - กศ.ด.* (วิทยาศาสตรศึกษา/เคมี)  

หมายเหตุ *ปริญญาโทควบเอก 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

พ.ศ. 2551 

- ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

พ.ศ. 2545 

- วท.บ. (เคมี/เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

พ.ศ. 2544 

ผลงานทางวิชาการ 

Palachot, M. & Lee, A. (2017). Exploring Ways of Learning 

Assessment of Pre-Service Teacher during Teaching 

Practice. Proceedings of the International Journal of Arts 

& Sciences Conference, 10(1), pp.79–82. 

Lee, A. & Palachot, M. (2017). The Results of Using Guided 

Inquiry Activities with Structured Argumentation Scaffold 

with Peer Feedback. Proceedings of the International 

Journal of Arts & Sciences Conference, 10(1), pp.73–78. 

การวิจัย 

Lee, A. (2018). Pre-Service Teachers’ Misconceptions in 

Classroom Action Research. International Journal of 

Multidisciplinary, 7(1), pp.33-36. 

การแตงตํารา 

อ ารย า  ลี . (2 5 6 0 ). ก ารส ง เส ริ ม ค วาม คิ ด ขั้ น สู งข อ งผู เรี ย น . 

กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัดสําเนา. 199 หนา. 

อ า ร ย า  ลี . (2560) . ก า ร วั ด แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า . 

กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัดสําเนา. 248 หนา. 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางอารยา ล ี(ตอ) อารยา ลี . (2560). ครู ... รู ใหทันความคิดเด็ก . กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 52 หนา. 

32. นางสุมาลี เทียนทองดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย 

ดร. 

- กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา/ฟสิกส)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

พ.ศ. 2550 

- M.S. (Physics) University of Rhode 

Island, USA. 2012 

- ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

พ.ศ. 2545 

- วท.บ. (ฟสิกส)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

พ.ศ. 2544 

ผลงานทางวิชาการ 

Tientongdee, S. (2018). Development of Problem- solving Skill 

by Using Active Learning for Student Teachers in 

Introductory Physics. Journal of Physics: Conference 

Series, 1144, 012002. 

Tienthongdee, S. (2017). Improve Science Student Teachers 

Attitudes toward English for Science Teacher by Using 

Peer Instruction at Suan Sunandha Rajabhat University 

Thailand. Proceeding of the New Perspectives in Science 

Education Conference, pp.639-643. 

Tienthongdee, S. (2016). Peer Instruction in Physics Recitation: 

A Case Study of Mechanics for Undergraduate Course. 

Proceeding of The 11th Annual Conference of the Thai 

Physics Society, pp.130-134. 

การแตงตํารา 

สุมาลี เทียนทองดี. (2560). ฟสิกส 1. กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัด
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางสุมาลี เทียนทองดี (ตอ) สําเนา. 320 หนา. 

สุมาลี เทียนทองดี. (2560). ฟสิกสของคลื่น. กรุงเทพมหานคร: เอกสาร

อัดสําเนา. 230 หนา. 

สุ ม าลี  เที ยนทองดี . (2560). การสอนแบบ เพี ยร ใน วิชาฟ สิ กส . 

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 46 หนา. 

สุมาลี เทียนทองดี. (2560). การสรางสิ่งแวดลอมสูการเปนอัจฉริยะทาง

วิทยาศาสตร. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 45 

หนา. 

33. นางมนมนัส สุดสิ้น ผูชวย 

ศาตราจารย 

- กศ.ม. (การมธัยมศึกษา/การสอน

วิทยาศาสตร)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

พ.ศ. 2543 

- ค.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป) 

วิทยาลัยครูสงขลา พ.ศ. 2527 

ผลงานทางวิชาการ 

มนมนัส สุดสิ้น. (2560). ผลการจัดการเรียนรูโดยใชแนวทางการจัด

กิ จ ก รรม  แบ บ  STEAM ที่ มี ผ ล สั ม ฤท ธ์ิท างก าร เรี ย น แล ะ

ความสามารถในการแกปญหาเชิง วิทยาศาสตรของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

เอกสารรวบเลมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ

การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ประจําป 2560. 

การแตงตํารา 

ม น ม นั ส  สุ ด สิ้ น . (2561). ก า ร ส อ น โค ร ง ง า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร . 

กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัดสําเนา. 270 หนา. 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

34. นางกรกมล ชูชวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย - วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการ พลังงานและ

สิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

พ.ศ. 2553  

- ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2551 

- วท.บ. (เคม-ีทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง พ.ศ. 2549 

การวิจัย 

กรกมล ชูชวย. (2561). รูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางจิตสํานึก 

และคานิยมสุจริต สําหรับเยาวชนเขตพ้ืนที่ภาคกลาง. (แหลงทุน: 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 2561) 

กรกมล ชูชวย และ เกตุม สระบุรินทร. (2561). ผลของโปรแกรมการลด

พฤติกรรมการใชความรุนแรงโดยประยุกตใชทฤษฎีพฤติกรรมตาม

แผนรวมกับทฤษฎีการสนับสนุนทางสังคมดวยกิจกรรมจิตตปญญา

ศึกษาในนักเรียนสถาบัน อาชีวศึกษา. (แหลงทุน: สํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 2561) 

กรกมล ชูชวย. (2560). การพัฒนาแหลงเรียนรูออนไลน เรื่อง ดารา

ศาสตรและอวกาศ  สํ าห รับ ครู วิท ยาศ าสตร . (แห ล งทุ น : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2560) 

กรกมล ชูชวย. (2559). บทเรียนออนไลนกับประสิทธิภาพในการพัฒนา

ความรูความเขาใจ เรื่อง พลังงานและสิ่งแวดลอมของนักศึกษา 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2559) 

การแตงตํารา 

กรกมล ชูชวย. (2560). พลังงานกับสิ่งแวดลอม . กรุงเทพมหานคร: 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางกรกมล ชูชวย (ตอ) 

 

เอกสารอัดสําเนา. 257 หนา. 

กรกมล ชูชวย. (2560). วิทยาศาสตรโลก. กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัด

สําเนา. 257 หนา. 

35. นายเจษฎา ราษฎรนิยม ผูชวยศาสตราจารย 

ดร. 

ปร.ด.* (เคมีอนินทรีย)  

หมายเหตุ *ปริญญาโทควบเอก 

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2557 

วท.บ. (เคมี) 

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2553 

ผลงานทางวิชาการ 

เจษฎา ราษฎรนิยม. (2560). การศึกษาความเสถียรของแอสคอบิคแอซิด

โดยใช โพรไพลีนไกลคอล บิวทิลีนไกลคอล และเอทอกซี่ไดไกลคอล 

ในนํ้าเพ่ือการประยุกตใชในการออกแบบสูตรผลิตภัณฑบํารุงผิว. 

วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 

6(3), หนา 60-72. 

Ratniyom, J. (2016). The Effects of Online Homework on First 

Year Pre-Service Teacher's Learning Achievements of 

Introductory Organic Chemistry. International Journal of 

Environmental and Science Education, 11(15), pp.8088-

8099. 

การแตงตํารา 

เจษฎา ราษฎรนิยม. (2560). เคมีอินทรีย. กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัด

สําเนา. 341 หนา. 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

36. นายเอกภพ อินทรภู อาจารย - ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2547 

- กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2537 

การวิจัย 

เอกภพ อินทรภู. (2561). การพัฒนารูปแบบการเรียนรูเชิงรุกรายวิชา

ห ลั ก ก ารแ ล ะท ฤ ษ ฏี เท ค โน โล ยี แ ล ะสื่ อ ส ารก ารศึ ก ษ า . 

กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัดสําเนา.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา. (แหลงทุน:  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

เอกภพ อินทรภู. (2559). ผลการใชรูปแบบการเรียนรูผสมผสาน รายวิชา 

เท ค โน โล ยี ส ารสน เท ศ เพ่ื อ ก าร  สื่ อ ส ารและก าร เรี ยน รู . 

กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัดสําเนา. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา. (แหลงทนุ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

อกภพ อินทรภู . (2559). การพัฒนารูปแบบการเรียนรู  ผสมผสาน 

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ สื่อสารและการเรียนรู. 

กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัดสําเนา. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา. (แหลงทุน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

การแตงตํารา 

เอกภพ อินทรภู . (2559). ความรู เทาทันสารสนเทศ .  สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา: กรุงเทพฯ. 58 หนา. 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

37. นางสาวสุดารัตน ศรีมา อาจารย ดร. - ปร.ด. (เทคโนโลยีารสนเทศและการสื่อสาร

เพ่ือการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ พ.ศ. 2560 

- กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2548 

- ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา) 

สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.2540 

การวิจัย 

Chonlada Choovanichchanon and Sudarat Srima. (2019). The 

Study of Tourist Behavior at  Chatuchak Market in 

Bangkok. International Conference on Economics and 

Social Science (ICESS). IRES-ICESSFRNFRT-04023-9604. 

Sudarat Srima,  Krisana Aree.  (2018).  Trend of visual       

communicatkn design education in the cultural  and 

creative industries. Academic Conference On Educational 

& Social Innovations AC-ESI-2018. P:296-301 

Sudarat, S., & Nathakan, P. (2018). Development and 

distribution of knowledge and local wisdom by utilizing 

QR code under Plant Genetic Conservation Project under 

the Royal Initiation of Her Royal Highness Princess Maha 

Chakri Sirindhorn (RSPG). The ICBTS 2018 International 

Academic Multidisciplinary Research Conference in 

Amsterdam.  
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

38. นายชัยวัฒน จิวพานิชย อาจารย ดร. - ปร.ด. (เทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร

เพ่ือการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ พ.ศ. 2559 

- ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคการศึกษา)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ พ.ศ. 2551 

- ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา) 

สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2544 

การวิจัย 

บุตรศิรินทร จิวพานิชย  ชัยวัฒน จิวพานิชย และ ชมพูนุท ลิ้มเลิศมงคล. 

(2559). การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บเพ่ือ

พัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ สําหรับนักเรียน

ประถมศึกษา ช้ันปที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง 

“ดานการวิจัยเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน ครั้งที่ 5” 1-2 ธันวาคม 

2559 ณ โรงแรม เดอะรอยัลริเวอร. 

บุตรศิ รินทร  จิวพานิชย  และ   ชัย วัฒน  จิ วพานิชย . (2560). การ

พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเรื่อง อาชีพ โดยใชโปรแกรม 

ActivInspire สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการ

ระดับชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง “ดานการวิจัยเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 

ครั้งที่ 7” 25 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร. 

39. นายศิลปชัย พูลคลาย 

 

 

 

อาจารย - ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2552 

- ศศ.บ. (พลศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2547 

การวิจัย 

ศิลปชัย พูลคลาย. (2561). ปจจัยที่สงผลตอการฝก ประสบการณวิชาชีพ

ครูของนักศึกษา คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

กรุงเทพมหานคร:  เอกสารอัดสําเนา. มหาวิทยาลัยราชภักสวนสุนัน
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นายศิลปชัย พูลคลาย (ตอ) ทา.  (แหลงทุน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

ศิลปชัย พูลคลาย. (2560). การศึกษาผลสัมฤทธ์ิจากการเรียนแบบ

หองเรียนกลับดานในวิชาการศึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัด

สําเนา. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา) 

Sinchai Poolklai. (2016). A Vitality of Success Personality and 

Major Characteristics for Small Business Owners, 

Proceedings of Academics World 52nd International 

Conference, Los Angeles, USA, 21st-22nd November 

2016, ISBN: 978-93- 86291-30-1. pp.70-72 

การแตงตํารา 

ศิลปชัย พูลคลาย. (2559). เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ สื่อสารและการ

เรียนรู. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา: กรุงเทพฯ. 99 

หนา 

40. นางชมพูนุท ลิ้มเลิศมงคล 

 

 

อาจารย - กศ.ม. (การศกึษาปฐมวัย) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2551 

- ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

การวิจัย 

ชมพูนุท ลิ้มเลิศมงคล. (2560). รูปแบบการฝกประสบการณครูผูชวยใน

สถานศึกษา ของนักศึกษาช้ันปที่ 5 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางชมพู นุท  ลิ้ ม เลิศมงคล 

(ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันราชภัฏพระนคร พ.ศ.2546 ภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัดสําเนา. มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

ชมพูนุท ลิ้มเลิศมงคล, ชัยวัฒน จิวพานิชย และบุตรศิรินทร จิวพานิชย. 

(2559). การสรางบท เรียนคอมพิวเตอรช วยสอนบนเว็บ เพ่ื อ

พัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ สําหรับนักเรียน

ประถมศึกษา ช้ันปที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง “ดาน

การวิจัยเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน ครั้งที่ 5” 1-2 ธันวาคม 2559 ณ 

โรงแรม เดอะรอยัลริเวอร. 

Limlertmonkol,C. (2017).  Organized Active Learning By 

Creative Based Learning. Journal Of International Business 

Economic Tourism Sciences Technology Humanities Social 

Sciences And Education Research Conference.CD-ROM 

ISBN 978-616-406-740-6 (electronic book) : pp.322-326 

Limlertmonkol,C. (2018).  The Study of The Employers’ 

Satisfaction Toward  Graduates’ Qualification from 

Department of Early Childhood Education, Faculty of 

Education, Suan Sunandha Rajabhat University. Journal of 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางชมพู นุท  ลิ้ ม เลิศมงคล 

(ตอ) 

International Academic Multidisciplinary Research 

Conference In Rome 2018 CD-ROM ISBN: (978-616-406-

875-9) electronic book) : pp.148-152 

41. นางสุพันธวดี ไวยรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย - ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2541 

- ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2531 

การวิจัย 

สุพันธวดี ไวยรูป. (2560). การพัฒนาความสามารถในการเขียนแผน

บูรณาการการจัดประสบการณตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงระดับปฐมวัยโดยใชการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน

ของนั กศึ กษ าสาขา วิชาการศึ กษ าปฐม วัย  คณ ะครุศ าสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัด

สําเนา. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา) 

Waiyaroop,S. (2017). Active Learning by Using Processes of 

Problem Based Learning. Journal Of International Business 

Economic Tourism Sciences Technology Humanities Social 

Sciences And Education Research Conference. CD-ROM 

ISBN 978-616-406-740-6 (electronic book) : pp.263-269 

Waiyaroop,S. (2018). A Study Of The Students’ Ability In 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางสุพันธวดี ไวยรูป (ตอ) 

 

Speaking Meaningful Skills, Using Small Group Discussion 

As A Teaching Method At Suan Sunandha Rajabhat 

University. Journal of International Academic 

Multidisciplinary Research Conference In Rome 2018 CD-

ROM ISBN: (978-616-406-875-9) electronic book) : pp.137-

142 

42.นางสิริมณี  บรรจง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย 

 

- ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2535 

- ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2530 

การวิจัย 

สิริมณี บรรจง. (2560). การพัฒนาคูมือการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ

ของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย. กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัด

สําเนา. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา) 

Banjong, S. (2017). Organized Active Learning by Instructional  

Model with Project Based Learning.  Journal Of 

International Business Economic Tourism Sciences 

Technology Humanities Social Sciences And Education 

Research Conference.CD-ROM ISBN 978-616-406-740-6 

(electronic book) : pp.281-286 

Banjong, S. (2018). The Development Of Students’ 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางสิริมณี  บรรจง (ตอ) Summarizing Skills Through Mind Mapping And Think-Pair-

Share Technique. Journal of International Academic 

Multidisciplinary Research Conference In Rome 2018 CD-

ROM ISBN: (978-616-406-875-9) electronic book) : pp.132-

136 

43.นางภาวิณี โฆมานะสิน 

 

ผูชวยศาสตราจารย - ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

พ.ศ.2532 

- ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

พ.ศ.2526 

งานวิจัย 

ภาวิณี  โฆมานะสิน. (2560). การพัฒนาพฤติกรรมแสวงหาความรูของ

นักศึกษาโดยการเรียนรูแบบโครงงาน. กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา) 

ภาวิณี   โฆมานะสิน . (2561). การพัฒ นาครู พ่ี เลี้ ย งด วยการใช

กระบวนการการสอนงานระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาครู. กรุงเทพฯ: 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

Komanasin,P. (2017). Effect of Cooperative on  Writing Lesson 

Plan Journal of Teaching and Education. CD-ROM. 

Komanasin,P. (2018). The Investigation Of Coaching and  
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบนัที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

Mentoring system for pre-service teacher' teaching. 

Journal of Academiccera International Conference (2 7 th 

October 2018 ,Osaka,Japan) 

44.นางณัฐกา สุทธิธนกูล 

 

อาจารย 

 

- ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2548 
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2526 

การวิจัย 
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พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย. กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัด

สําเนา. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา)  
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4.  องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม  

4.1. มาตรฐานผลการเรยีนรูของประสบการณภาคสนาม  

งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตรกําหนดโดยเนนงานที่

นักศึกษาครูตองปฏิบัติจริง และเสริมสรางสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงคเพ่ือใหนักศึกษา

พรอมที่จะเปนผูเริ่มตนวิชาชีพครูที่ดี คือ 

4.1.1  มีสมรรถภาพทางดานความรู ไดแก ความรูทั้งในเน้ือหาที่ใชสอนตามหลักสูตรและ

ความรูในศาสตรสาขาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  

4.1.2  มีสมรรถภาพทางดานเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู   

        1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการ

เรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการช้ันเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัด  การเรียนการ

สอนและการวิจัยในช้ันเรียน 

       2) สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการช้ันเรียน วัดและประเมินผลการ

เรียนรู บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และทําวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ของผูเรียนไดอยางเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล 

       3) สามารถสรางสรรคสภาพแวดลอมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู            

ที่อบอุน  มั่นคง ปลอดภัย 

        4)  ตระหนักถึงคุณคาของการนําแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสอน 

การวัดและการประเมินผล  การจัดการช้ันเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน

และการวิจัยในช้ันเรียนมาใชในการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนไดอยางเหมาะสม ตามความแตกตาง

ระหวางบุคคล  มีสมรรถภาพดานคุณลักษณะ ไดแก ความสามารถในการพัฒนางานใหต้ังมั่นอยูใน

คุณธรรม และมีจิตสํานึกในการพัฒนาสังคม 

    4.2 ชวงเวลา  

     4.2.1 DTP5201 การฝกประสบการณวิชาชีพครู ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 4.2.2 DTP5202 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 4.2.3 DTP5203 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1  

   4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

ปการศึกษาที่ ภาคการศึกษาที่ ฝกประสบการณวิชาชีพ รูปแบบการปฏิบัติการสอนวิชาชีพครู 

1 1  DTP5201 การฝก

ประสบการณวิชาชีพครู 

1 หนวยกิต ฝกประสบการณวิชาชีพครู

ระหวางเรียน และเขารวมกระบวนการ PLC 

ในหองเรียน สัปดาหละ 2 ชั่วโมง 

1 2 DTP5202 การปฏิบัติการสอน

ในสถานศึกษา 1  

3 หนวยกิต ฝกสอนและปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ

ในสถานศึกษา 1 ภาคการศึกษา 

2 1 DTP5203 การปฏิบัติการสอน

ในสถานศึกษา 2 

3 หนวยกิต ฝกสอนและปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ

ในสถานศึกษา 1 ภาคการศึกษา 
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การจัดใหนักศึกษาไดมีประสบการณในการฝกปฏิบัติการสอนในทุกภาคการศึกษาภายใตการ

นิเทศรวมระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับสถานศึกษา โดยเนนการปฏิบัติงานในหนาที่ครู 

ไดแก 

 4.3.1 ปฏิบัติการสอนในช้ันเรียน 

 4.3.2 ปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียน 

 4.3.3 มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 4.3.4 มีสวนรวมในงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 4.3.5 ศึกษางานบริหารของโรงเรียน 

 4.3.6 ศึกษาและมีสวนรวมในงานบริการชุมชน 

 4.3.7 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ และตามที่ไดรับมอบหมาย 

 4.4 วิธีการจัดการเรียนการสอน 

 4.4.1 การจัดใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษามีวิธีดําเนินการ ดังน้ี 

 4.4.2 มีการปฐมนิเทศนักศึกษากอนการปฏิบัติการสอนวิชาชีพครูในสถานศึกษา 

 4.4.3 สังเกตการสอนแบบมีสวนรวม ทดลองสอนและศึกษางานของครูพ่ีเลี้ยงประจําโรงเรียน

ที่นักศึกษาปฏิบัติการสอนวิชาชีพครู  

 4.4.4 ออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู โดยใชสื่อการสอนที่สรางสรรค 

 4.4.5 ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน การศึกษารายกรณี (Case Study) และทําการวิจัยใน

ช้ันเรียนเพ่ือแกปญหา หรือสงเสริมการพัฒนาผูเรียน   

 4.4.6 มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน งานบริหาร

ของโรงเรียน งานบริการชุมชน และงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 4.4.7 นิเทศการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา โดยอาจารยนิเทศกวิชาเฉพาะ ครูพ่ีเลี้ยง

ของโรงเรียน และรวมถึงผูบริหารของโรงเรียน 

 4.4.8 จัดสัมมนากลุมยอยระหวางการปฏิบัติการสอนวิชาชีพครูในสถานศึกษา 

 4.4.9 ใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลแกนักศึกษา โดยอาจารยนิเทศกวิชาเฉพาะ ครูพ่ีเลี้ยงของ

โรงเรียน และรวมถึงผูบริหารของโรงเรียน 

 4.4.10 จัดสัมมนาหลังปฏิบัติการสอนวิชาชีพครูในสถานศึกษาเพ่ือสรุปเปนบทเรียนสําคัญ

สําหรับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครูในอนาคต 

 4.4.11 เขารวมกระบวนการ PLC ในหองเรียนหรือโรงเรียน เพ่ือวิเคราะห และสังเคราะห

มวลประสบการณเพ่ือนําไปสูการแกไขปญหา การพัฒนาตนและการสรางองคความรูที่เกิดขึ้นใน

กระบวนการฝกประสบการณในสถานศึกษา 
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5. กิจกรรมเสริมความเปนครู (Teacher Enhancing Activities) 

 กิจกรรมเสริมความเปนครูในแตละป โดยอาจจัดกิจกรรม/โครงการ เปนการเฉพาะหรืออาจ

บริหารจัดการใหบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ เพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะความ

เปนครูเสริมสรางความเปนพลเมืองที่เขมแข็ง มีจิตอาสาในการพัฒนาชุมชนและสังคม ปละไมนอย

กวา 2 กิจกรรม อาทเิชน 

 5.1 กิจกรรมเสริมสรางความศรัทธา ความมุงมั่นและรักในอาชีพครู 

  5.2 กิจกรรมพัฒนาจิตเจริญปญญา 

  5.3 กิจกรรมจิตอาสา และ/หรือ จิตสาธารณะ/การบําเพ็ญประโยชนแกชุมชนและสังคม 

  5.4 กิจกรรมสงเสริมความรักชาติ ศาสน กษัตริย และความเปนไทย 

  5.5 กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ/หรือ ศาสตรพระราชา 

  5.6 กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาติ 

  5.7 กิจกรรมสรางเสริมสุขภาวะ การปองกันโรค และเพศศึกษา 

  5.8 กิจกรรมสงเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกต้ัง 

  5.9 กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป 

  5.10 กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ กีฬา และนันทนาการ 

  5.11 กิจกรรมทางวิชาการ 

  5.12 กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือสถานศึกษาเห็นสมควร 

 

6.  ขอกําหนดเก่ียวกับการทาํโครงงานหรอืงานวิจัยในชัน้เรียน 

6.1  คําอธบิายโดยยอ  

  กําหนดใหทํางานวิจัยในช้ันเรียนอยางสั้นมีองคประกอบการวิจัยครบถวน หรือโครงงาน   

ผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน หัวขอของงานวิจัยจะตองเก่ียวกับภาระงานที่รับผิดชอบในขณะ

ปฏิบัติงานภาคสนาม เปนงานที่มุงแกปญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา  

หรือชุมชนที่เปนรูปธรรม และมีรายงานที่ตองนําสงตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

6.2  มาตรฐานผลการเรยีนรู  

นักศึกษาสามารถดําเนินการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือแกปญหาการเรียนรูของนักเรียนไดอยางมี

คุณภาพตามหลักวิธีวิทยาการวิจัย  

6.3  ชวงเวลา  

ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 1  ช้ันปที่ 2 

6.4  จํานวนหนวยกิต 

     กําหนดใหทําวิจัยเปนสวนหน่ึงของรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจํานวน 6 หนวย

กิต 
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6.5  การเตรียมการ  

 6.5.1 นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนวิชา DTP5105 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู

 6.5.2 กําหนดใหมีอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย ประกอบดวยครูพ่ีเลี้ยงประจําโรงเรียน และ

อาจารยนิเทศกวิชาเฉพาะของนักศึกษาแตละคน 

 6.5.3 อาจารยที่ปรึกษาเปนผูใหคําปรึกษาในการกําหนดประเด็นหัวขอที่จะทําการศึกษา 

และกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน 

 6.5.4 ใหนักศกึษาจัดทํารายงานโครงงาน หรือรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณทั้งเอกสารและ

แฟมขอมูลอิเลก็ทรอนิกส และจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพ่ือเผยแพร 

    6.6  กระบวนการประเมินผล   

6.5.1 ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

 6.5.2 ประเมินงานจากโครงงานหรืองานวิจัยของนักศึกษาดวยแบบประเมินโครงงานหรือ

งานวิจัย 

 6.5.3 ประเมินจากการจัดนิทรรศการของนักศึกษา 

 6.5.4 อาจารยที่ปรึกษาประเมินโครงงานหรืองานวิจัยของนักศึกษารวมกันตามเกณฑที่

กําหนด 
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

 เปาหมายหลักของการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา คือ ใหมีความเปนครูมือ

อาชีพที่มีความเช่ียวชาญในการสื่อสาร มีความชํานาญในการคิด และมีจิตสาธารณะ ซึ่งหลักสูตร

กําหนดกลยุทธหรือกิจกรรมที่จะดําเนินการโดยจัดทําแผนพัฒนาคุณลักษณะความเปนครูในรูปแบบ

ของกิจกรรมเสริมหลักสูตรอยางหลากหลายและตอเน่ืองทุกช้ันปตลอดหลักสูตร ดังน้ี 

1.1 มีแผนพัฒนาคุณลักษณะความเปนครู โดยจัดเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรอยาง

หลากหลายและตอเน่ืองทุกช้ันปตลอดหลักสูตร 

1.2 สามารถจัดกิจกรรมสรางเสริมความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ มีภาวะผูนําและ

ผูตามที่ดี ตลอดจนมีบุคลิกภาพที่ดี 

1.3 รวมมือกับสถานศึกษา โรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู และหนวยงานที่เก่ียวของในการ

สรางเสริมจิตสาธารณะ ความเปนผูใฝดี ใฝรู พัฒนาตนเองอยูเสมอและรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง 

1.4 กําหนดใหนักศึกษาเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและคณะเพ่ือ

เสริมสรางและปลูกฝงความมีวินัยในตนเอง มีบทบาทในการทํากิจกรรมกลุม  และการปฏิบัติตามระเบียบ

ขอบังคับที่กําหนด   

1.5 สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  ดานความรับผิดชอบ

ตอสังคม ประเทศชาติ และประชาคมโลก  

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

ผลการเรียนรูในตารางแตละดาน มีความหมายดังน้ี 

2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

  2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) รัก ศรทัธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครู 

และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและ

ซื่อสัตยตองาน ที่ไดรับมอบหมายทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

ประพฤติตน เปนแบบอยางที่ดีแกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสรางการพัฒนาที่

ย่ังยืน   

3) มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให

เกียรติคนอ่ืน มีความสามัคคีและทํางานรวมกับผูอ่ืนได ใชเหตุผลและปญญาในการดําเนินชีวิตและ

การตัดสินใจ 
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4) มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย 

จัดการและคิดแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทํางานและ

สภาพแวดลอม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม 

ความรูสึกของผูอ่ืนและประโยชนของสังคมสวนรวม มีจิตสํานึกในการธํารงความโปรงใสของสังคมและ

ประเทศชาติ ตอตานการทุจริตคอรัปช่ันและความไมถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียน

ผลงาน 

2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
1) จัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

เนนความมีวินัย รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ  

2) จัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

3) การวิเคราะหแบบวิพากษ ในประเด็นวิกฤตดานคุณธรรมจริยธรรมของสังคม

และวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

4) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ 

5) การใชกรณีศึกษา 

6) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร  

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

1) วัดและประเมนิจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี 

2) วัดและประเมินจากกลุมเพ่ือน 

3) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 

4) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายป

ตลอดหลักสูตร 

5) ประเมินผลจากการนําเสนอผลงานกลุมและการเปนผูนําในการอภิปราย

ซักถาม 

6) วัดและประเมินจากผลการศึกษาคนควา 

7) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกา เง่ือนไข

ขอบังคับ      
 

 2.2 ดานความรู 

  2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

1) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาสาระดานวิชาชีพของครู 

อาทิ คานิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนครู จิตวิทยา

สําหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรูเพ่ือจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหา 

สงเสริมและพัฒนาผูเรียน  หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู การวิจัย

และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู ทักษะการนิเทศและ

การสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทํางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการรวมมือ

สรางสรรค และทักษะศตวรรษที่ 21  มีความรู ความเขาใจในการบูรณาการความรูกับการปฏิบัติจริง

และการบูรณาการขามศาสตร อาทิ การบูรณาการการสอน (TPACK)  การสอนแบบ STEM  ชุมชน

แหงการเรียนรู (PLC) และมีความรูในการประยุกตใช  

2) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาวิชาที่สอน สามารถ

วิเคราะหความรู และเน้ือหาวิชาที่สอนอยางลึกซึ้ง สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและ

นําไปประยุกตใชในการพัฒนาผูเรียน โดยมีผลลัพธการเรียนรูและเน้ือหาสาระดานมาตรฐานผลการ

เรียนรูดานความรูของแตละสาขาวิชาตามเอกสารแนบทาย 

3) มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพ้ืนฐาน

ความแตกตางทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนํา

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและ

พัฒนาผูเรียน  

4) มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารตามมาตรฐาน  

5) ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาที่

ย่ังยืนและนํามาประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

 2.2.2 กลยุทธการสอนทีใ่ชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
1) ใชการสอนหลากหลายรูปแบบ เชน Active Learning ฐานสมรรถนะ โดย

เนนหลักการทฤษฎีและการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดองคความรูในดานการศึกษาและวิชาชีพครู  

2) จัดการเรียนการสอนใหสามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคาและนํา

ความรูจากการเรียนการสอนไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

3) การวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูและการเรียนรูแบบสืบสอบ 

4) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององคความรู 

5) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตขององคความรูและทฤษฎี 

6) การเรียนรูแบบรวมมือ เพ่ือประยุกตและประเมินคาองคความรู ใน

สถานการณโลกแหงความเปนจริง 

7) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร    
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู 
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2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรปุสถานะขององค

ความรู 

3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี 

4) วัดและประเมินจากการเรียนรูแบบรวมมอื 

5) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด

หลักสูตร 

6) ประเมินจากแบบฝกหัดและแบบทดสอบดานทฤษฎี 

7) ประเมินจากผลงาน การจดัสัมมนา การจัดนิทรรศการและกิจกรรม 

8) ประเมินจากการรายงานผลการศึกษาดูงาน และบันทึกการเรียนรู      
 

 2.3 ดานทักษะทางปญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

1) คิด คนหา วิเคราะหขอเท็จจริง และประเมินขอมูล สื่อ สารสนเทศจาก

แหลงขอมูลที่หลากหลายอยางรูเทาทัน เปนพลเมืองต่ืนรู มีสํานึกสากล สามารถเผชิญและกาวทันกับ

การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีขามแพลทฟอรม (Platform) และโลกอนาคต นําไป

ประยุกตใชในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึง

ความรู หลักการทางทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ คานิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตรชาติ 

บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

2) เปนผูนําทางปญญา สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค มีภาวะ

ผูนําทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเขมแข็งและกลาหาญทางจริยธรรม สามารถช้ีนําและถายทอด

ความรูแกผูเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอยางสรางสรรค  

3) สรางและประยุกตใชความรูจากการทําวิจัยและสรางหรือรวมสราง

นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนผูสรางหรือรวมสรางนวัตกรรม 

รวมทั้งการถายทอดความรูแกชุมชนและสังคม 

2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) การวิเคราะหแบบวิพากษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพ และ

ทางสังคม  

2) การทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม  

3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอยางมีวิสัยทัศน  

4) การเขารวมกิจกรรมเสรมิความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

5) การสอนแบบสืบสอบและอภิปรายกลุม 

6) การสอนโดยใชกรณีศึกษาและการสอนโครงงาน 

7) การสอนโดยการทํางานเปนทีม 
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8) การสอนโดยใหทําวิจัย 

9) การสอนโดยใชปญหาเปนฐานในการเรียนรู  

10) การจัดการเรียนรูที่หลากหลายและเนนผูเรียนเปนสาํคัญ    

2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทาง

วิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม 

2) วัดและประเมินจากผลการทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม 

3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

4) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด

หลักสูตร 

5) ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรยีนรูซึ่งกันและกัน 

6) ประเมินจากรายงานการศึกษาคนควา รายงานกรณีศึกษาประเมินจาก

โครงงาน 

7) ประเมินการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรยีนการสอน 

8) ประเมินการนําเสนอรายงานหนาช้ันเรียน 

9) การทดสอบกลางภาคและการทดสอบปลายภาค   

 

2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) รับรูและเขาใจความรูสึกของผูอ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ

และทางสังคม  

2) ทํางานรวมกับผูอ่ืน ทํางานเปนทีม เปนผูนําและผูตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดี

กับผูเรียน ผูรวมงาน ผูปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตอสวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม

และสิ่งแวดลอม 

3) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอตนเอง ตอผูเรียน ตอผูรวมงาน และตอ

สวนรวม สามารถชวยเหลือและแกปญหาตนเอง กลุมและชุมชน มีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพ 

สามารถช้ีนําและถายทอดความรูแกผูเรียน สถานศึกษาและชุมชน 

2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพฒันาการเรยีนรูดานทักษะความสมัพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

1) การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ  

2) การเปนผูนําแบบมีสวนรวม  

3) การคิดใหความเห็นและการรับฟงความคิดเห็นแบบสะทอนกลับ  

4) การเขารวมกิจกรรมเสรมิความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร  
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2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

1) วัดและประเมนิจากผลการเรียนรูแบบรวมมือ 

2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาคนควา/แกโจทย 

3) วัดและประเมินจากผลการนําเสนอผลงานกลุมและการเปนผูนําในการ

อภิปรายซักถาม 

4) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด

หลักสูตร       

 

2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี 

 2.5.1 ผลลัพธการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยี 

1) วิเคราะหเชิงตัวเลข สําหรับขอมูลและสารสนเทศ ทั้งที่เปนตัวเลขเชิงสถิติ 

หรือคณิตศาสตร เพ่ือเขาใจองคความรู หรือประเด็นปญหาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

2) สื่อสารกับผูเรียน บุคคลและกลุมตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพดวยวิธีการ

หลากหลายทั้งการพูด การเขียน และการนําเสนอดวยรูปแบบตาง ๆ โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ที่เหมาะสม 

3) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเปนสําหรับการเรียนรู การ

จัดการเรียนรู การทํางาน การประชุม การจัดการและสืบคนขอมูลและสารสนเทศ รับและสงขอมูล

และสารสนเทศโดยใชดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูลและสารสนเทศ อีกทั้ง

ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธ์ิและการลอกเลียนผลงาน 

2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพฒันาการเรยีนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสือ่สารและการใชเทคโนโลยี 

1) การติดตามวิเคราะหและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาจาก

ขาวหนังสือพิมพ 

2) การสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาโดยใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) การเขารวมกิจกรรมเสรมิความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

4) การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่หลากหลายโดยใชสถานการณ ปญหา 

กรณีศึกษา สถานการณจริงในการเรียนรูโครงงาน และการวิจัย และสรางทักษะดานวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร  

5) สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการเรียนรูอยางสรางสรรค

การจัดการเรียนรูโดยผานกระบวนการกลุม และการนําเสนอดวยรูปแบบที่หลากหลาย 
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2.5.3 กลยุทธการประเมินผลลัพธการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี 

1) วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะหและนําเสนอรายงานประเด็น

สําคัญดานการศึกษา 

2) วัดและประเมินจากผลการสืบคน นําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดาน

การศึกษาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และจากช้ินงาน 

3) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด

หลักสูตร 

4) การนําเสนอ การจัดแสดงผลงานและนิทรรศการ 

2.6 ดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 
2.6.1 ผลลัพธการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

  1) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลายโดย

เนนผูเรียนเปนสําคัญ สามารถออกแบบและสรางหลักสูตรรายวิชาในช้ันเรียน วางแผนและออกแบบ

เน้ือหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู บริหารจัดการช้ันเรียน ใชสื่อและเทคโนโลยีสื่อสาร และ

เทคโนโลยีดิจิทลัและวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางเหมาะสมและสรางสรรค  

2) มีความสามารถในการนําความรูทางจิตวิทยาไปใชในการวิเคราะหผูเรียน

เปนรายบุคคล เพ่ือนําไปออกแบบ จัดเน้ือหาสาระ การบริหารช้ันเรียน และจัดกิจกรรมการตาง ๆ 

เพ่ือชวยเหลือ แกไขและสงเสริมพัฒนาผูเรียนตามความสนใจและความถนัดของผูเรียนอยาง

หลากหลายตามความแตกตางระหวางบุคคล ทั้งผูเรียนปกติและผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ  

3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู ใหผู เรียนได เรียนรูจาก

ประสบการณ เรียนรูผานการลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒนาการ

คิด การทํางาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน โดยบูรณา

การการทํางานกับการเรียนรูและคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกัน แกไข

ปญหา และพัฒนา ดวยความความซี่อสัตยสุจริต มีวินัยและรับผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียนสําคัญ

ที่สุด 

4) สรางบรรยากาศ และจัดสภาพแวดลอม สื่อการเรียน แหลงวิทยาการ 

เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู มีความสามารถในการ

ประสานงานและสรางความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ืออํานวย

ความสะดวกและรวมมือกันพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู มีปญญารูคิดและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง

ใหเต็มตามศักยภาพ 

5) นําทักษะศตวรรษที่ 21 และเทคโนโลยี มาใชในการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนา

ผูเรียนและพัฒนาตนเอง เชน ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) ทักษะการรูเรื่อง (Literacy Skills) 
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และทักษะชีวิต (Life Skills) ทักษะการทํางานแบบรวมมือ และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู                

1) การฝกประสบการณวิชาชีพครูกอนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

2) การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา  

3) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

4) การฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรูในรายวิชาที่เกี่ยวของ 

5) การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 

6) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

2.6.3 กลยุทธการประเมินผลลัพธการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู                

1) วัดและประเมินจากผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูกอนปฏิบัติการสอน 

2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา 

3) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด

หลักสูตร 

4) ประเมินจากการฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรูในรายวิชาที่เกี่ยวของ 

5) ประเมินจากผลการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 

6) ประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 

3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping)  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

                         คุณลักษณะบัณฑิต 

 

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและ

การใช

เทคโนโลยี 

 

 

6. วิธีวิทยาการจัด 

การเรียนรู 

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

DTP5101 การพัฒนาหลักสูตร                        
DTP5102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิต

วิญญาณความเปนครู                        

DTP5103 จิตวิทยาสําหรับคร ู                        
DTP5104 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู                        
DTP5105 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู                        
DTP5106 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู 
                       

DTP5107 การวัดและประเมินผลการเรียนรู                        
DTP5108 การบริหารการศึกษาและการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
                       

DTP5109 ภาษาเพ่ือการสือ่สาร                        
DTP5201 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน                        
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา   (Curriculum Mapping) 

 ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

                         คุณลักษณะบัณฑิต 

 

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

5 ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและ

การใช

เทคโนโลยี 

 

 

6. วิธีวิทยาการจัด 

การเรียนรู 

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

DTP5202 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                        
DTP5203 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                        
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ความคาดหวังของผลลพัธการเรยีนรูเม้ือสิน้ปการศึกษา 

 

ชั้นป ความคาดหวัง 

1 นักศึกษามีความสามารถเปนครูฝกประสบการณวิชาชีพในสาขาของตนเอง คือมีทักษะดาน

หลักสูตร การจัดการเรียนรู และการปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียน โดยใชการจัดการเรียนรูเชิง

รุก (Active Learning) 

2 นักศึกษามีความสามารถเปนครูฝกประสบการณวิชาชีพในสาขาของตนเอง คือสามารถ

จัดการเรียนรู โดยบูรณาการการวิจัยนวัตกรรม และเทคโนโลยีแบบครูมอือาชีพ 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา หลักเกณฑการใหระดับคะแนนใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา  

กําหนดใหระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูของผูเรียนมีทั้งการทวนสอบในระดับรายวิชา

และการทวนสอบในระดับหลักสูตร ดังน้ี 

1) มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

และกิจกรรมเสริมความเปนครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการกํากับใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูของ

หลักสูตร 

2) สถานศึกษาที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนประเมินนักศึกษา ตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

และกลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

3) ผูใชบัณฑิตและผูทรงคุณวุฒิภายนอกมีสวนรวมในการทวนสอบผลการเรียนรู 

ทั้งน้ี กําหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของระดับคะแนนสอบวัดความรู           

สวนการทวนสอบในระดับหลักสูตรมีระบบประกันคุณภาพที่ดําเนินตามมาตรฐานที่กําหนด 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศกึษาสําเร็จการศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของผูสําเร็จการศึกษา มีการวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบ

อาชีพของบัณฑิตอยางตอเน่ือง และนําผลวิจัยมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้ง

การประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยดําเนินการวิจัยในประเด็นตอไปน้ี 

1) การประเมินจากหนวยงานหรือสถานศึกษาโดยการสัมภาษณ หรือการสงแบบสอบถามระดับ

ความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และคุณสมบัติดานอ่ืน ๆ  

2) การประเมินตําแหนง หรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 

3) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมินหลักสูตร หรืออาจารยพิเศษตอความพรอมของ

ผูเรียนในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืนที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของผูเรียน 

4) ผลงานของบัณฑิตที่เก่ียวกับการเรียนการสอน สื่อการสอน การจัดกิจกรรมเสริมความรู

พัฒนาทักษะ รวมทั้งรางวัลจากวิชาชีพ 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1) นักศึกษาตองเรียนและลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสรางหลักสูตรไมนอยกวา 34 หนวยกิต 

2) นักศึกษาตองไดคาระดับคะแนนผลการเรียนทุกรายวิชา ไมตํ่ากวา B  

3) การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วา

ดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย 

 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

การพัฒนาอาจารยใหม ประกอบดวยการปฐมนิเทศ หรือการแนะนําอาจารยใหมและอาจารยพิเศษให

เขาใจถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตรและบทบาทของรายวิชาตาง ๆ ที่สอนในหลักสูตรและ

รายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน การฝกอบรมคณาจารยใหมดานการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนและ

การประเมินผล  การพัฒนาดานการวิจัย การจัดเงินทุนสําหรับนักวิจัยหนาใหมเพ่ือผลิตผลงานวิจัย และการ

เขารวมเปนคณะผูวิจัยรวมกับนักวิจัยอาวุโส 

 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

คณาจารยไดรับการพัฒนาการเรียนการสอน เชน การเขารับการอบรมความรูจากหนวยงาน

ภายในและหนวยงานภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการตาง ๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ  การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล      
 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

คณาจารยไดรับการสงเสริมใหจัดทําผลงานวิชาการเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  การลาศึกษา

ตอเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณ   การทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหมและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

และมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ  รวมทั้งสงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชน     
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1.  การกํากับมาตรฐาน 

การบริหารหลักสูตรดําเนินงานในรูปคณะกรรมการ  ซึ่งทําหนาที่กําหนดนโยบายการบริหารจัดการดาน

วิชาการ  และงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนตามหลักสูตร  อํานวยความสะดวกใหแกผูเรียน 

ประสานงานกับมหาวิทยาลัยและเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาที่เกิดขึ้น และมีการดําเนินงานดังน้ี 

1.1 การประกันคุณภาพภายใน  

1.2 การรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอสภาสถาบัน  

1.3 การนําผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร 

มีตัวบงช้ีและเกณฑการประเมิน 5 ขอดังน้ี 

1)  พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 

2)  วางแผนดําเนินการหลักสูตร โดยจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 จัดทำ

รายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 จัดทํารายละเอียดประสบการณภาคสนามตามแบบมคอ.4 

3) ดําเนินการตามแผนและการจัดทํารายงานผล โดยรายงานผลการดําเนินการรายวิชาตามแบบ 

มคอ.5 รายงานผลการดําเนินการประสบการณภาคสนามตามแบบ มคอ.6 รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร

ตามแบบ มคอ.7 

4)  ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน และการประเมินผลการเรียนรู             

จากผลการประเมินการดําเนินงานที่ผานมา 

5)  ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 

1.4 กําหนดตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินที่สะทอนการดําเนินงานตามมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ดังน้ี 

ตัวบงชี ้ เกณฑการประเมิน 

1. การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 

1.1 การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอยางนอย 1 ครั้ง  

ใน 5 ป 

1.2 การพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

     1) การพัฒนาการเรียนการสอนคณาจารยใหม 

ไดรับการปฐมนิเทศ มีการปฐมนิเทศคณาจารยใหม

ดานการจัดการเรียนการสอนทุกคน 

2) การพัฒนาการเรียนการสอนคณาจารย 

ประจําการ 

มีการพัฒนาคณาจารยประจําการดานวิธีการสอน 

และวิธีการวัดผลอยางนอย1 ครั้งใน 2 ป  ทุกคน 

3) การพัฒนาบุคลากรดานการสนับสนุน              

การจัดการเรียนรู 

มีการพัฒนาบุคลากรดานการสนับสนุนการจัดการ 

เรียนรูอยางนอย 1 ครั้ง ใน 2 ป ทุกคน 

2. การวางแผนการดําเนินการหลักสูตร 

2.1 การจัดคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหนาที่ครบ

วงจรคื อวางแผนการสอน  จัดการสอนและ

ประเมินผลการสอน 
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ตัวบงชี ้ เกณฑการประเมิน 

2.2 การจัดกิจกรรมเสริมความเปนครู 

 

 

 

 

มีโครงการกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายป  

ทุกป ตลอดหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการ บริหาร

โครงการและมีการประเมินผลการเขาโครงการของ

นักศึกษาเปนรายบุคคล เพ่ือใชประกอบการ

พิจารณาอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาควบคูกับผลการ

เรียนรายวิชาตามหลักสูตร 

 2.3 การจัดคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ 

 2.4 การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ  

      มคอ.2 

 

หลักสูตรใหมใหจัดทํารายละเอียดหลักสูตร(มคอ.2) 

ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ สาขาภายใน ปการศึกษา 

2563 

 2.5 การจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและ 

  ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ 

  มคอ.4 

ราย วิชาใหมจัดทํ ารายละเอียดรายวิชาตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ ฯ สาขาภายในปการศึกษา 2563 

3. การดําเนินการตามแผนและการจัดทํารายงานผล 

3.1 การจัดสรรทรัพยากร 

1)  อาคารสถานที่สําหรับการเรียนการสอน 

มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเรียนการ

สอนและจํานวนนักศึกษา 

2)  สื่อคอมพิวเตอรสําหรับการเรียนการสอน 

 

มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเรียนการ

สอนและจํานวนนักศึกษา 

3)  อาคารสถานที่สําหรับการวิจัย 

 

มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสม เอ้ืออํานวยตอการ

วิจัย 

4)  หนังสือหองสมุด มีจํานวนเพียงพอกับวิชาเอกที่เปดสอน 

5)  การจัดสิ่งแวดลอมเพ่ือเสริมสรางการเรียนรู 

  ตามอัธยาศัย 

มีการจัดสิ่งแวดลอมเพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะ   

อันพึงประสงค 

 3.2 การจัดการเรียนรูและรายงานผล          

1) การจัดการประมวลการสอนรายวิชา 

มีประมวลการสอนรายวิชาที่ครอบคลุมพุทธิพิสัย 

จิตพิสัย และทักษะพิสัย 

2) การรายงานผลการดําเนินการรายวิชา                       

 ตามแบบ มคอ.5 

จัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชาที่สอน  

ทุกภาคการศึกษา 

3) การรายงานผลการดําเนินการประสบการณ

 ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.6 

จัดทํารายงานผลการดําเนินการประสบการณ

ภาคสนามที่เปดสอนทุกภาคการศึกษา 

4) การรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร      

 ตามแบบ มคอ.7 

จัดทํารายงานผลการดําเนินการหลักสูตรทุกป

การศึกษา 
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ตัวบงชี ้ เกณฑการประเมิน 

4. การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนรู กลยุทธการ

 จัดการเรียนรู หรือการประเมินผล  การเรียนรูจาก

 ผลการประเมินการดําเนินงาน 

 4.1 การประเมินการจัดการเรียนรูของคณาจารย 

มีการประเมินการจัดการเรียนรูของคณาจารย           

ทุกภาคการศึกษา 

 4.2 การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

  และกลยุทธการจัดการเรียนรู 

 

มีการนําผลการประเมินการจัดการเรียนรูมาใชใน

การปรับปรุงประมวลการจัดการเรียนรูรายวิชา โดย

ระ บุ ไว ในป ระมวลการจั ดการเรี ยนรู ในภ าค

การศึกษาถัดไป 

 4.3 การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา มี ก ารป ระ เมิ น ผลการ เรี ยน รู ข อ งนั กศึ กษ า             

ที่ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู 

 4.4 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ 

  จัดการเรียนรู 

มีการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลการจัดการเรียนรูตอสภามหาวิทยาลัย

ทุกป 

5. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน

มาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 

มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน

มาตรฐานคุณวุฒิ ฯของผูสําเร็จการศึกษาทุกรุน 

 

2.  บัณฑิต 

หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู หรือ ผลการเรียนรูที่คาดหวังของ

หลักสูตร โดยพิจารณาจากขอมูลผลลัพธการเรียนรู ผลการสอบประมวลความรอบรู ผลการสอบขึ้นทะเบียน

รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และการมีงานทํา นอกจากน้ันยังติดตามความตองการของตลาดแรงงานและ

สังคม  

คณะครุศาสตรทําการสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผูใชบัณฑิตเปนประจําทุกป และแจงผล

การสํารวจใหกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดรับทราบเพ่ือเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรกําหนดวาผูใชบัณฑิตจะตองมีคะแนนความพึงพอใจมากกวา 3.5 (จากระดับ 

5) 

 

3.  นักศึกษา 

หลักสูตรใหความสําคัญกับการรับนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตร การสงเสริมพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ

ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกดําเนินการรับและการเตรียมความพรอมใหกับ

นักศึกษา โดยในการดําเนินการรับนักศึกษาใหคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคลองกับธรรมชาติของหลักสูตร มี
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การกําหนดเกณฑรับเขาที่โปรงใสชัดเจน การคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพรอมในการเรียนเขา

ศึกษาในหลักสูตร 

3.2  หลักสูตรสงเสริมพัฒนานักศึกษา 

(1) กําหนดใหการจัดประสบการณการเรียนรูดวยกิจกรรมที่สามารถใหเกิดการเรียนรูและพัฒนา

ศักยภาพที่จําเปนใหกับนักศึกษา โดยเนนทักษะแหงศตวรรษที่ 21  

(2) มีระบบสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา คณะครุศาสตรแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาทาง

วิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยอาจารยจะแจงวันและเวลาที่นักศึกษาจะขอรับคําปรึกษาไวหรือผานชองทาง

อ่ืน ๆ ที่เหมาะสม เพ่ือใหนักศึกษาที่มีปญหาในการเรียนหรือปญหาอ่ืน ๆ สามารถขอรับคําปรึกษาจากอาจารย

ที่ปรึกษาทางวิชาการได  

(3) มีระบบการอุทธรณของนักศึกษา นักศึกษาที่ตองการอุทธรณหรือมีเรื่องรองเรียนทั้งเรื่อง

ทั่วไปหรือผลการประเมิน สามารถติดตออาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ทําหนาที่ดูแลการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาน้ัน ๆ 

3.3 หลักสูตรมีการติดตามขอมูลที่แสดงผลลัพธที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ไดแก อัตราการคงอยูของ

นักศึกษา อัตราการสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจตอหลักสูตร 

 

4.  อาจารย 

หลักสูตรใหความสําคัญกับคุณภาพของอาจารย จึงมีนโยบายและแผนระยะยาวในการรับอาจารยใหม 

การแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร การมีสวนรวมของอาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวน

หลักสูตร การบริหาร การสงเสริมและการพัฒนาอาจารย 

4.1 การรับอาจารยใหม 

มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย  โดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป   

4.2 การแตงต้ังคณาจารยพิเศษ 

อาจารยพิเศษตองเปนผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณตรงในเรื่องที่จะบรรยายหรือมีวุฒิการศึกษาไม

ตํ่ากวาระดับปริญญาโท และไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย 

4.3 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอนประชุมรวมกันในการ

วางแผนจัดการจัดการเรียนรูและการประเมินผล  เก็บรวบรวมขอมูลวางแผนสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร  

ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร  และผลิตบัณฑิตไดตามคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค 

4.4 การบรหิาร การสงเสริม และการพฒันาอาจารย (ดูหมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย) 
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5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

คณะครุศาสตรใหความสําคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพ่ือใหตอบสนองตอความตองการ

ของผูเรียนและกําหนดเปนมาตรฐานผลการเรียนรูหรือผลการเรียนรูที่คาดหวังซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศนและ

พันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ มีกระบวนการกําหนดสาระสําคัญของหลักสูตรดวยการวิเคราะหงาน (task 

analysis) ซึ่งแสดงความเช่ือมโยงกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให

ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษา หรือไมเกิน 5 ป 

หลักสูตรใหความสําคัญกับอาจารยผูสอนในรายวิชา โดยคํานึงความรูความสามารถและประสบการณ

ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่สงเสริมใหเกิดผลการเรียนรูที่คาดหวัง และมีศักยภาพใน

การพัฒนาทักษะใหกับนักศึกษา 

หลักสูตรกําหนดใหมีการประเมินผูเรียนดวยจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลการเรียนรูของ

นักศึกษาที่แสดงผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร การประเมินเพ่ือนําไปสูการพัฒนาวิธีการเรียนรูของ

ตัวนักศึกษาเอง และการประเมินเพ่ือเปนขอมูลปรับปรุงการเรียนการสอน 

 

6.  บุคลากรและสิ่งสนับสนนุการเรียนการสอน 

คณะครุศาสตรมีการบริหารบุคลากรและทรพัยากรการเรียนการสอนดังน้ี 

6.1 การบริหารบุคลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน 

(1) การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง บุคลากรสายสนับสนุนตองมีวุฒิไมตํ่ากวา

ปริญญาตรีที่เกี่ยวของกับภาระงานที่รับผิดชอบ มีความเขาใจในโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร  มี

ความรูดานเทคโนโลยีทางการศึกษาหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2) การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน บุคลากรตองสามารถใหบริการอาจารยและผูเรียน

อยางมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดใหมีการพัฒนาตนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการใหบริการ โดยการเขารับการ

ฝกอบรมเฉพาะทางอยางเหมาะสม 

6.2 การบรหิารงบประมาณ 

งบประมาณที่ไดรับตามแผนในแตละปงบประมาณใชดําเนินการในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ  

ครุภัณฑตาง ๆ ที่สงเสริมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ การบริการวิชาการ การจัดกิจกรรมเสริมสราง

วิชาการ กิจกรรมเสริมสรางความเปนครูมืออาชีพ กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  กิจกรรมเพ่ือสังคม  

รวมทั้งการจัดทําโครงงานและการวิจัย   

6.3 ทรัพยากรการเรยีนการสอนที่มีอยูเดิม 

สาขาวิชามีสถานที่เรียนทั้งหองเรียน  หองปฏิบัติการตาง ๆ ที่มีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู   

มีสิ่งอํานวยความสะดวกภายในสถานที่เรียน  มีครุภัณฑประจําสถานที่เรียน เชน  เครื่องขยายเสียง   โตะ  

เกาอ้ี   เครื่องฉายประเภทตาง ๆ อีกทั้งยังมีแหลงเรียนรูภายในมหาวิทยาลัย ไดแก สํานักวิทยบริการที่มีบริการ

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ระบบการสืบคนผานเครือขายสากล สื่อสิ่งพิมพ และสื่ออ่ืน ๆ เชน ตํารา หนังสือ 

วารสาร วิทยานิพนธ  หนังสืออิเล็กทรอนิกส ซีดีรอม ดีวีดี วีดิทัศน  แถบบันทึกเสียง ฯลฯ  ที่จะใหผูเรียน
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ศึกษาคนควา  มีการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จะใหนักศึกษาเขาถึงสารสนเทศเพ่ือ 

การเรียนรูไดสะดวกรวดเร็ว 

 

 

6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

แหลงเรียนรูภายนอกมหาวิทยาลัย  ไดแก  สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการศึกษา              

ขั้นพ้ืนฐาน  หนวยงานภาครัฐหรือเอกชน  สถานประกอบการและชุมชน  โดยมหาวิทยาลัยไดจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนประจําสาขาวิชา  ซึ่งจะทําใหมีการจัด

และใชทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

6.5 การประเมินความเพยีงพอของทรพัยากร 

ในแตละภาคเรียนสาขาวิชาจะทําแบบสอบถามความพึงพอใจและความตองการในการใช

ทรัพยากรตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูและการทํากิจกรรม เพ่ือรวบรวมเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ

หลักสูตรเปนขอมูลในการจัดสรรงบประมาณในสวนที่นักศึกษามีความตองการ 
  

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนนิงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

1.อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน

การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน

หลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือมาตรฐาน

คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอน

การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล

การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.

5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน

ใหครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
     



123 
 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนนิงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 

25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 
     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ

สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ

ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

-     

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา

ดานการจัดการเรียนการสอน 
     

9. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

     

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ

พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

     

11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

-     

12.ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม

นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- -    
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของหลักสูตร 

  

1.การประเมินประสิทธผิลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

การประเมินและปรับปรุงกลยุทธการสอน  พิจารณาจากผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะประเมิน

ผูเรียนจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรม  การอภิปรายโตตอบ  การตอบคําถามของผูเรียนในช้ันเรียน  

รวมถึงการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนเพ่ือตรวจสอบและสามารถระบุไดวาผู เรียนมี 

ความเขาใจในเน้ือหาเพียงใด  หากพบวามีปญหาก็จะมีการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใน

โอกาสตอไป   

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

นักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารยในดานความหลากหลายของวิธีการสอน การจัดทําแผน

บริหารการสอน การตรงตอเวลา การช้ีแจงเปาหมายและวัตถุประสงครายวิชา ช้ีแจงเกณฑการประเมินผล

รายวิชา การเตรียมตัวสอน การสรางบรรยากาศการเรียนการสอน และการใชสื่อการสอนในทุกรายวิชา 

รวมทั้งมีการสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือทีมผูสอน    

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

การประเมินหลักสูตรดําเนินการเมื่อผูเรียนอยู ช้ันปที่ 2  และตองออกฝกปฏิบัติงานในรายวิชา             

ฝกประสบการณวิชาชีพครูตามที่หลักสูตรกําหนด ซึ่งเปนชวงเวลานิเทศการสอน  ตลอดจนติดตามประเมิน

ความรูวาสามารถปฏิบัติงานได  มีความรับผิดชอบและมีจุดออนในดานใด รวมทั้งทําการสํารวจผลสัมฤทธ์ิ

ทางการศึกษาของบัณฑิตที่เพ่ิงจบการศึกษาและการมีงานทํา ตลอดจนประเมินความพึงพอใจของหนวยงาน/

ผูประกอบการในชวงเวลาที่อาจารยไปนิเทศนักศึกษา  และเมื่อสิ้นสุดการฝกปฏิบัติงาน  โดยติดตามประเมิน

ความรูวาสามารถปฏิบัติงานไดหรือไม  มีความรับผิดชอบและมีขอดอยในดานใด     ซึ่งจะทําการรวบรวม

ขอมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรูทั้งในภาพรวม

และในแตละรายวิชา     

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

หลักสูตรน้ีตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนรูตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานขางตน 

รวมทั้งการผานการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (SAR)    

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตร 

การรวบรวมขอมูลในชวงเวลาที่มีการเรียนการสอนและการนิเทศ จะทําใหทราบปญหาและสภาพของ 

การบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชา  กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะ

ดําเนินการปรับปรุงรายวิชาน้ันๆ ไดทันทีซึ่งจะเปนการปรับปรุงยอย สามารถทําไดตลอดเวลาที่พบปญหา  

สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับน้ันจะกระทําทุก 5 ป เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับ

ความตองการของผูใชบัณฑิต 
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การปรับปรุงแกไขหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
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การปรบัปรุงแกไขหลักสตูรประกาศนยีบัตรบัณฑติวิชาชีพครู ฉบบัป พ.ศ. 2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

1. หลักสูตรปรบัปรุงแกไขน้ีเริ่มใชกับนักศึกษาต้ังแต ปการศึกษา 2563 

2. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข  

   เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนมีความทันสมัย เพ่ือผลิตบัณฑิตที่ตรงตอความตองการของ

ตลาดแรงงานในภาวะปจจุบัน และเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตสําหรับบัณฑิตที่ตองการศึกษาในระดับ

มหาบัณฑิต  

 โดยมีแนวทางในการปรับปรุงแกไขดังน้ี 

1. เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต และคําอธิบายรายวิชา 

2. ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิม กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 

 3. สาระในการปรับปรุงแกไข 
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3.1 ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต และคําอธิบายรายวิชา 

   1)  หมวดวิชาเฉพาะดาน 

    ก. กลุมวิชาชีพครู 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
GTP5102 การพัฒนาหลักสูตร 

Curriculum Development 
3(3-0-6) DTP5101 การพัฒนาหลักสูตร  

Curriculum Development 
3(2-2-8) 

ปจจัยและพ้ืนฐานท่ีสงผลตอการพัฒนาหลักสูตร ประเภท รูปแบบและโครงสราง

ของหลักสูตรระดับตางๆ ของไทย หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปจจุบัน 

กระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร ท่ีตอบสนองตอความตองการของสังคม

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรท่ีตอบสนองความตองการของสังคมและผูใช องคประกอบตาง ๆ 

ของหลักสูตร  การนําหลักสูตรไปใช และการประเมินผลหลักสูตรวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกท่ี

สอดคลองกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน นําหลักสูตรไปใช และประเมินหลักสูตร โดย

ประยุกตใชความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการ

พัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตรทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม 

เทคโนโลยี และท่ีเกี่ยวของ หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การ

นําหลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตร ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร  เพ่ือใหเปนผู

มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง 
GTP5101 ปรัชญาการศึกษากับความเปนครูมืออาชีพ 

Philosophy of Education and Being Professional Teachers 

3(3-0-6) DTP5102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนคร ู

Virtue, Morality, Ethics and Mindset for Teacher 
3(2-2-8) 

หลักการ แนวคิดและปรัชญาการศึกษา วิวัฒนาการของการจัดการศึกษาในบริบท

ของไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาหลักวิชาชีพครู

ภาระงานและบทบาทหนาท่ีของครู การสรางความกาวหนาในวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง องคกร

วิชาชีพครู เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพครู การ

ปลูกฝงจิตวิญญาณของความเปน ครูมืออาชีพกับการพัฒนาการศึกษาอยางย่ังยืน การพัฒนา

คุณลักษณะของบุคคลแหงการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ใหกับตนเองและผูเรียนดวยการจัดการ

ความรูเปรียบเทียบสถานภาพครูระหวางกลุมประชาคมอาเซียน 

วิเคราะหปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา มุงม่ันพัฒนาผูเรียนดวยจิต

วิญญาณความเปนครู  เปนแบบอยางท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ และเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง ดํารงตนใหเปนท่ีเคารพศรัทธาของผูเรียนและสมาชิกใน

ชุมชน โดยการวิเคราะห สังเคราะห บูรณาการองคความรูเกี่ยวกับคานิยมของครู จรรยาบรรณ

วิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสําหรับครู จิตวิญญาณความเปนครู กฎหมายสําหรับครู 

สภาพการณการพัฒนาวิชาชีพครู โดยใชการจัดการเรียนรูท่ีเนนประสบการณ กรณีศึกษา การ

ฝกปฏิบัติใชการสะทอนคิดเพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี  มีความ

รอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง 



129 
 
 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
GTP5103 จิตวิทยาสําหรับคร ู

Psychology for Teachers 

3(3-0-6) DTP5103 จิตวิทยาสําหรับคร ู

Psychology for Teacher 

3(2-2-8) 

จิตวิทยาพัฒนาการของเด็กวัยเรียน จิตวิทยาการเรียนการสอน จิตวิทยาการ

แนะแนวและใหคําปรึกษาเด็กวัยเรียน การจัดการเรียนรูและสภาพแวดลอมเพ่ือหนุนเสริม

ผูเรียนใหเรียนรูอยางมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนอยางตอเนื่องและ

ย่ังยืน การจูงใจผูเรียนใหเรียนรูและการชวยเหลือผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยง การประยุกตใช

หลักการทางจิตวิทยา แนะแนว การใหคําปรึกษาและระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เพ่ือ

สนับสนุนการเรียนรูของผูเรียน 

วิเคราะห แกปญหา ประยุกตและออกแบบบริหารจัดการพฤติกรรมผูเรียน เพ่ือพัฒนา

ผูเรียนตามศักยภาพและชวงวัย  โดยใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา

การศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและจิตวิทยาใหคําปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู  การ

สงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียนตามชวงวัยและความแตกตางระหวางบุคคล เด็กท่ีมี

ความตองการพิเศษ การศึกษารายกรณี การสะทอนคิด เพ่ือใหสามารถออกแบบดูแลชวยเหลือ 

และพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามศักยภาพ มุงม่ันพัฒนาผูเรียนดวยจิตวิญญาณความเปนครู 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางเปนระบบ  ใหคําแนะนําและขอมูลยอนกลับแก

ผูปกครองและผูเกี่ยวของเพ่ือสงเสริมพัฒนาและดูแลชวยเหลือผูเรียน การสรางความรวมมือใน

การพัฒนาผูเรียน และใชการสะทอนคิดเพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี  

มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง 

GTP5105 การจัดการเรียนรูและการจดัการชั้นเรียน 

Learning Management and Classroom Management 

3(2-2-5) DTP5104 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

Methodology for Learning Management 

3(2-2-8) 

การจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการเรียนรูรวมสมัย การออกแบบการจัดการเรียนรู

ท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญตามจุดเนนของการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 การจัดการเรียนรูแบบเรียน

รวม รูปแบบการบูรณาการหลักสูตรการวิเคราะหแผนการจัดการเรียนรู และการฝกปฏิบัติ

เพ่ือจัดทําแผนการเรียนรูครบวงจรเพ่ือนําไปปฏิบัติจริงภาวะผูนําของครู แนวคิดการจัดการ

คุณภาพชั้นเรียน หองเรียนคุณภาพและหองเรียนอัจฉริยะการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ

ชั้นเรียนและการบริหารจัดการเวลาในการเรียนรูการพัฒนาขอตกลงชั้นเรียนและการสราง

วินัยแหงตน การปลูกฝงคุณลักษณะสําคัญทางปญญาใหกับผูเรียนในการเรียนรูและการ

ทํางานรวมกันเปนทีม และการพัฒนาศูนยการเรียนในสถานศึกษา 

วางแผนและจัดการเรียนรูตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกท่ีสามารถพัฒนาผูเรียนใหมี

ปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร สงเสริมการเรียนรู เอาใจใส และยอมรับความแตกตางของ

ผูเรียนแตละบุคคล จัดกิจกรรมและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน 

ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน เปนผูมีความรับผิดชอบและมุงม่ันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ โดย

ใชความรูเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู นวัตกรรมการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21  

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ การ  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการสื่อ

และแหลงเรียนรูในชุมชนทองถ่ิน การศึกษาเรียนรวม การบริหารจัดการชั้นเรียน การออกแบบ

และเขียนแผนการจัดการเรียนรู และการปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
GTP5109 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

Research for Learning Development 

3(2-2-5) DTP5105 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 

Research and Learning Innovation Development 

3(2-2-8) 

ทฤษฎีการวิจัย รูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย

สถิติเพ่ือการวิจัย การฝกปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูการวิจัยภาคสนาม การ

ประเมินผลการวิจัย และการใชประโยชนของการวิจัยเพ่ือแกปญหาและพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนรู การเสนอโครงการวิจัย เพ่ือนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติการ

สอนในสถานศึกษา 

วิจัย แกปญหาเพ่ือพัฒนาผู เรียน สรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผู เรียนท่ี

สอดคลองกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกตางหลากหลายของผูเรียนท่ีมีความตองการ

พิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะหสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาของผูเรียนในชั้นเรียน 

ออกแบบการวิจัยโดยประยุกตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย สราง

และหาคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศในการคนควาหาขอมูลหรือ

งานวิจัยตางๆ เพ่ือสรางนวัตกรรมแกปญหาและพัฒนาผูเรียน นวัตกรรมท่ีสอดคลองกับบริบทของชุมชน 

เพ่ือใหสามารถนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรู และพัฒนาผูเรียน และใชการสะทอน

คิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี  มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง 

GTP5107 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

Educational Innovation and Information Technology 

3(2-2-5) DTP5106 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการ

เรียนรู 

Innovation and Information Technology for Educational 

Communication and Learning 

3(2-2-8) 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู

การวิเคราะหปญหาท่ีเกิดจากการใชนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ

การศึกษา แหลงเรียนรูและเครือขายการเรียนรู การฝกปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรข้ัน

พ้ืนฐานและความสามารถในการออกแบบ การสราง การนําไปใช การประเมิน และ

ปรับปรุงนวัตกรรมเพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการเปนประชาคมอาเซียน 

ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรูตามธรรมชาติของสาขา

วิชาเอกเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร ท่ีสอดคลองกับบริบทและความ

แตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ โดยการวิเคราะหหลักการ 

แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการ

เรียนรู กฎหมายท่ีเกี่ยวของ จรรยาบรรณในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือใหสามารถเลือก และ

ประยุกตใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรูไดอยาง

เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาและใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการ

พัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
GTP5104 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

Learning Outcomes Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) DTP5107 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

Learning Measurement and Evaluation 

3(2-2-8) 

หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู คุณธรรม

ของผูประเมิน ฝกปฏิบัติสรางและใชเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู การ

ประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟมสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติ คะแนน

และการใหระดับคะแนนการประเมินผลแบบยอยและแบบรวม ระเบียบการประเมินผล

การเรียนและเอกสารท่ีเกี่ยวของการนําผลการประเมินเพ่ือปรับปรุง/พัฒนาผูเรียน การ

จัดการเรียนรูและหลักสูตร 

วัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงดวยวิธีการท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะ

ของสาระสําคัญในเร่ืองท่ีประเมิน บริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความ

ตองการจําเปนพิเศษ สะทอนผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการของผูเรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการ

เรียนรู  โดยใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบ

และสรางเคร่ืองมือวัดและประเมินผล การใหขอมูลปอนกลับท่ีสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน แนวทางการ

ใชผลการวัดและประเมินผลผูเรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน เพ่ือใหสามารถวัดและ

ประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางเหมาะสมและสรางสรรค และใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการ

พัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง และใชเครื่องมือเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือประโยชนสําหรับการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

GTP5106 การประกันคุณภาพการศึกษา 

Educational Quality Assurance 

3(3-0-6) DTP5108 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

Educational Administration and Quality Assurance in Education 

3(2-2-8) 

วิ วัฒนาการของการประกันคุณ ภาพการศึกษาลักษณะเดนและ

ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา บทบาทของครูในการประกันคุณภาพ

สถานศึกษา เคร่ืองมือคุณภาพสําหรับครูในการจัดการคุณภาพ การรับฟงเสียงผูเรียน

และกลุมผูมีสวนไดสวนเสียหลักทางการศึกษา เกณฑประกันคุณภาพการศึกษาของ

ประเทศไทย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ

การศึกษาท้ังการประเมินภายนอกและการประเมินภายใน การรายงานผลการประกัน

คุณภาพภายในและภายนอก  การนําผลการประเมินไปใชแกปญหาการบริหารจัดการ

การศึกษาระดับตางๆของสถานศึกษาดวยวงจรคุณภาพอยางตอเนื่องวิเคราะห

กรณีศึกษา 

  วิเคราะหบริบท นโยบาย ยุทธศาสตร เพ่ือจัดทําแผนงานและโครงการพัฒนาสถานศึกษา

และชุมชน ออกแบบ ดําเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคลองกับสถานศึกษา ดวย

องคความรูทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา การประกันคุณภาพ

การศึกษา และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสรางภูมิคุมกันใหผูเรียน การจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาแตละระดับการศึกษาและประเภทของการศึกษา โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูท่ี

หลากหลาย เพ่ือพัฒนาตนเองใหมีทัศนคติท่ีดีถูกตองตอบานเมือง พ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง มีงานทํา มีอาชีพ 

เปนพลเมืองดี รอบรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคมทันสมัย และทันตอความเปลี่ยนแปลง 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
GTP5108 ภาษาและวัฒนธรรม 

Language and Culture 

3(3-0-6) DTP5109 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

Language for Communication 

3(2-2-8) 

หลักการ แนวคิดและรูปแบบการสื่อสาร การใชภาษาและวัฒนธรรมไทย

อยางเหมาะสมกับความเปนครู    การพัฒนาทักษะภาษาไทยท้ังการพูด การฟง การ

อาน การเขียน และการใชภาษาทาทาง ท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ การใชภาษาตางประเทศ

เพ่ือการสื่อสารความหมายท่ีถูกตอง การใชภาษาและวัฒนธรรมในโอกาสตาง ๆ เพ่ือ

การอยูรวมกันอยางสันติในบริบททางสังคมท่ีแตกตางกัน ท้ังในระดับชุมชน สังคมและ

กลุมประชาคมอาเซียน 

ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม สอดคลอง

กับบริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ โดยการ

วิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาสําหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช ฝกปฏิบัติการฟง การพูด การ

อาน การเขียน ภาษาทาทาง เพ่ือสื่อความหมายในการจัดการเรียนรูและการสื่อสารในชั้นเรียน ออกแบบ

การจัดการเรียนรูทักษะการฟง  การพูด  การเขียน และภาษาทาทางเพ่ือพัฒนาผูเรียน สืบคนสารนิเทศ

เพ่ือพัฒนาตนใหรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลงสําหรับฝกการใชภาษาและวัฒนธรรมท่ี

แตกตางหลากหลายเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ 

GTP5201 การฝกปฏิบัติวิชาชีพคร ู

Teaching Professional in Practice 

1(60) DTP5201 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 

Teaching Professional in Practice 

1(90) 

การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน การสังเกตการจัดการเรียนรู การจัดทํา

แผนการจัดการเรียนรูวิชาเฉพาะเพ่ือใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง การออกแบบ

ทดสอบ ขอสอบหรือเคร่ืองมือวัดผล การตรวจขอสอบ การใหคะแนนและการตัดสินผล

การเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการใหคะแนน การวิจัยเพ่ือแกปญหาผูเรียน และการ

พัฒนาความเปนครูมืออาชีพ โดยทําการทดลองสอนในสถานการณจําลองและ

สถานการณจริง 

ฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูท่ีแสดงออกถึง

ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณตอตนเองและตอวิชาชีพ รอบรูบทบาทหนาท่ีครูผูสอน

และครูประจําชั้นในสถานศึกษา  เขาใจบริบทชุมชน รวมมือกับผูปกครองในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใช

ในการพัฒนา ดูแล ชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค รวมท้ังรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนไดอยางเปนระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกตใชความรูทาง

จิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ สรุปแนวทางและลักษณะ

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูท้ังในและนอกสถานศึกษา ผานกระบวนการสังเกตและวิเคราะหการ

ปฏิบัติหนาท่ีครู ถอดบทเรียนจากประสบการณการเรียนรูในสถานศึกษา  สังเคราะหองคความรูและนําผล

จากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูใน

รูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC)  เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอ

การเปลี่ยนแปลง 
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    ข. วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

GTP5202  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

Teaching Practicum 1 

3(240) DTP5202 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

Internship 1 

3(240) 

การปฏิบัติการสอนสาขาวิชาเฉพาะในสถานศึกษา ดวยการบูรณาการ

ความรูไปใชในการปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรูรวมกับการวิเคราะหสังเคราะห

งานวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญการ

เลือกใชการสรางสื่อและนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนรู การเลือกใชเทคนิค

วิธีและยุทธวิธีท่ีเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู การ

บันทึกและการรายงานผลการจัดการเรียนรู การนําผลการวัดและการประเมินกลับไปใช

ในการพัฒนาผูเรียน ในลักษณะของการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรูดวย

การสัมมนาทางการศึกษา และการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีคุณธรรม

และจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความสุข

จัดกิจกรรม การเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดข้ันสูงโดยประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลหรือ

นวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนาและมุงม่ันในการแกปญหาผูเรียนใหมี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคดวยกระบวนการวิจัยท่ีถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย สะทอนผลการเปลี่ยนแปลงท่ี

เกิดข้ึนกับตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพ 

โครงการท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินและนําผลจากการเรียนรูใน

สถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในรูปแบบ

ชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการ

เปลีย่นแปลง 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

GTP5203  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

2 

Teaching Practicum 2 

3(240) DTP5203 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

Internship 2 

3(240) 

การป ฏิบั ติการสอนสาขาวิชาเฉพาะใน

สถานศึกษา การบูรณาการความรูไปใชในการปฏิบัติการจัด

กระบวนการเรียนรู การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดยเนน

ผูเรียนเปนสําคัญการเลือกใช การสรางสื่อและนวัตกรรมท่ี

สอดคลองกับการจัดการเรียนรู การเลือกใชเทคนิควิธีและ

ยุทธวิธี ท่ี เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู  การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู การบันทึกและการรายงานผลการ

จัดการเรียนรู การนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการ

เรียนรูและพัฒนาคุณภาพผูเรียน จัดทําโครงการพัฒนา

ศักยภาพของผูเรียนดานตาง ๆ แลกเปลี่ยนเรียนรูดวยการ

สัมมนาทางการศึกษา และการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับ

มอบหมาย 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ปฏิบัติงานในหนาท่ีครู ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีคุณธรรมและ

จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีผูเรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและนําไปสูการ

เปนนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเขากับการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ังในและนอก

หองเรียน สรางเครือขายความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแกปญหาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดวย

กระบวนการวิจัยท่ีถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย สะทอนผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวมกิจกรรม

ท่ีสงเสริมใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพ โครงการท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินและนําผล

จากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในรูปแบบชุมชนแหง

การเรียนรู (PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมี ความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 
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3.2 ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิม กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 

 3.2.1 โครงสรางหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 

หลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

 

ไมนอยกวา 

 

34 

 

หนวยกิต 

หลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

 

ไมนอยกวา 

 

34 

 

หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร 

1)  หมวดวิชาเฉพาะดาน 

 

ไมนอยกวา 

 

34 

 

หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร 

1)  หมวดวิชาเฉพาะดาน 

 

ไมนอยกวา 

 

34 

 

หนวยกิต 

1.1 วิชาชีพครู ไมนอยกวา 28 หนวยกิต 1.1 วิชาชีพครู ไมนอยกวา 28 หนวยกิต 

1.2 วิชาปฏิบัติการสอน ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 

  

 3.2.2 รายวิชาในหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หมวดวิชาเฉพาะ                                            ไมนอยกวา 34 หนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะดาน                                         ไมนอยกวา 34 หนวยกิต 

1.วิชาชพีคร ู                                                ไมนอยกวา 28 หนวยกิต 1.วิชาชพีคร ู                                                   เรียน        28 หนวยกิต 

GTP5102 การพัฒนาหลักสูตร 

Curriculum Development 

3(3-0-6) DTP5101 การพัฒนาหลักสูตร 

Curriculum Development 

3(2-2-8) 

GTP5101

  

ปรัชญาการศึกษากับความเปนครูมืออาชีพ 

Philosophy of Education and Being Professional 

Teachers 

3(3-0-6) DTP5102

  

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความ

เปนครู 

Virtue, Morality, Ethics and Mindset for Teacher 

3(2-2-8) 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หมวดวิชาเฉพาะ                                            ไมนอยกวา 34 หนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะดาน                                         ไมนอยกวา 34 หนวยกิต 

1.วิชาชพีคร ู                                                 ไมนอยกวา 28 หนวยกิต 1.วิชาชพีคร ู                                                   เรียน        28 หนวยกิต 

GTP5103

  

จิตวิทยาสําหรับครู 

Psychology for Teachers  

3(3-0-6) DTP5103 จิตวิทยาสําหรับครู 

Psychology for Teacher 

3(2-2-8) 

GTP5105

  

การจัดการเรียนรูและการจัดการช้ันเรียน 

Learning Management and Classroom 

Management 

3(2-2-5) DTP5104 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

Methodology for Learning Management 

3(2-2-8) 

GTP5109

  

การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

Research for Learning Development  

3(2-2-5) DTP5105 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 

Research and Learning Innovation Development 

3(2-2-8) 

GTP5107 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

Educational Innovation and Information 

Technology 

3(2-2-5) DTP5106 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร

การศึกษาและการเรียนรู 

Innovation and Information Technology for 

Educational Communication and Learning 

3(2-2-8) 

GTP5104

  

การวัดและประเมินผลการเรยีนรู 

Learning Outcomes Measurement and 

Evaluation 

3(2-2-5) DTP5107 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู 

Learning Measurement and Evaluation 

3(2-2-8) 

GTP5106 การประกันคุณภาพการศึกษา 

Educational Quality Assurance 

3(3-0-6) DTP5108 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

Educational Administration and Quality Assurance 

in Education 

3(2-2-8) 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หมวดวิชาเฉพาะ                                            ไมนอยกวา 34 หนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะดาน                                         ไมนอยกวา 34 หนวยกิต 

1.วิชาชพีคร ู                                                 ไมนอยกวา 28 หนวยกิต 1.วิชาชพีคร ู                                                   เรียน        28 หนวยกิต 

GTP5108

  

ภาษาและวัฒนธรรม 

Language and Culture 

3(3-0-6) DTP5109

  

ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

Language for Communication 

3(2-2-8) 

GTP5201

  

การฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 

Teaching Professional in Practice 

1(60) DTP5201 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 

Teaching Professional in Practice 

1(90) 

2.วิชาปฏิบัติการสอน                                        ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 2.วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                          เรียน        6 หนวยกิต 

GTP5202

  

การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1 

Teaching Practicum 1 

3(240) DTP5202 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1   

Internship 1 

3(240) 

GTP5203 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2 

Teaching Practicum 2 

3(240) DTP5203 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2    

Internship 2 

3(240) 
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ภาคผนวก ข 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
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157 
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159 
 



160 
 



161 
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ภาคผนวก ค 
 

ขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ง 
 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการยกรางและวิพากษหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
 

รายงานผลการวิพากษหลักสูตร 
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สรุปการประชมุการวิพากษหลักสูตรประกาศนยีบัตรบณัฑิตวิชาชพีคร ู

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันจันทรที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 

ณ หอง ๑๑๒๔ คณะครศุาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
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สรุปการประชมุการวิพากษหลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิตวิชาชพีคร ู

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วันจันทรที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 

ณ หอง ๑๑๒๔ คณะครศุาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

………………………………………………………… 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ขอ ๑ ประธานที่ประชุม อาจารย ดร. อัญชนา สุขสมจิตร  ประธานหลักสูตร 

ขอ ๒ ผูเขาประชุมจํานวน ๖ คน ไดแก  

๑) รองศาสตราจารย ดร.ธานี เกสทอง 

๒) ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรอมภัค บึงบัว 

๓) อาจารย ดร. อัญชนา สุขสมจิตร 

๔) รองศาสตราจารย ดร.กุลชรี คาขาย 

๕) รองศาสตราจารย มาลี พัฒนกุล 

๖) รองศาสตราจารย บรรพต พรประเสริฐ  

๗) อาจารย ดร.บัวลักษณ เพชรงาม 

ขอ ๓ ผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร ไดแก 

๓.๑ รองศาสตราจารย ดร.ธานี เกสทอง : ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะ

ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

๓.๒ ผูชวยศาสตราจารย ดร. พรอมภัค บึงบัว : อาจารยประจําคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรัตน

บัณฑิต 

ขอ ๔ สรุปผลการวิพากษหลักสูตรของผูทรงคุณวุฒิมีดังน้ี 

๑) หลักสูตร จะเริ่มใชในปการศึกษา ๒๕๖๓ หรือ ๒๕๖๔ หากใชป ๒๕๖๔ ตัวเลมอาจใช 

พ.ศ. เปน ๒๕๖๔ เพราะจะทําใหการใชหลักสูตรเหลือแค ๔ ป กอนปรับในรอบตอไป 

๒) เสนอใหพิจารณาระบบการศึกษาอ่ืน ๆ เน่ืองจากสภาพที่เปลี่ยนแปลง เชน ไวรัสใน

ปจจุบัน อาจมีการพิจารณา e-learning หรือการเรียนออนไลน เพ่ิมเติม 

๓) รายวิชา DTP๕๒๐๑ เปนรายวิชาปฏิบัติการสอนหรือไม ไมสอดคลองกับหนา ๔๒ ที่อยูใน

องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม 

๔) ตรวจสอบกิจกรรมเสริมความเปนครู มาตรฐานใหมกําหนดวา การพัฒนาคุณลักษณะ

ความเปนครู/ความเปนผูนํา ตองรวมกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะความเปนครู ปละไมนอยกวา ๑ กิจกรรม 

ไดแก การปฏิบัติธรรม กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ที่

กําหนดไวในหลักสูตรอาจจะเกินกวาเกณฑ 
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๕) กลยุทธการสอนความรูและทักษะทางปญญาอาจเพ่ิมวิธีการสอนใหม ๆ หรือแนวคิดที่

ทันสมัย เชนคําวา Active learning หรือ ฐานสมรรถนะ เพ่ือใหทันสมัย 

๖) Curriculum Mapping จุดขาว-ดํา วิชา ๕๒๐๒ อาจดําทั้งหมด เพราะตองใชความรู

ทั้งหมดที่เรียน ไมแตกตางจาก ๕๒๐๓ 

๗) ในคําอธิบายรายวิชา ๕๒๐๒ และ ๕๒๐๓ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดวย PLC แตในหนา 

๔๒ การจัดตารางสอนไมไดกําหนด PLC เปนกิจกรรม กําหนดไวในวิชา ๕๒๐๑ เทาน้ัน 

 

มติที่ประชุม ประธานนัดหมายอาจารยประจําหลักสูตรดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรและดําเนินการ

ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิรวมกันในวันจันทรที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น. 

 

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น. 

 

 

 

 

   (อาจารย ดร.บัวลักษณ เพชรงาม) 

     สรุปการประชุม 

 

 

 

  (อาจารย ดร.อัญชนา สุขสมจิตร) 

           ประธานหลักสูตร 

         ตรวจสรุปการประชุม 
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ภาคผนวก ฉ 

 

คําสั่งแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
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ภาคผนวก ช 
 

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสตูร 

 

1. ชื่อ – นามสกุล  นางอัญชนา สุขสมจิตร 

2. ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย ดร. 

3. เลขที่ประจําตําแหนง สังกัด คณะครศุาสตร  

 

4. คุณวุฒ ิ

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปที่สาํเร็จ สถาบนัที่สาํเรจ็การศึกษา 

ค.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2556 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ค.ม. โสตทัศนศึกษา 2546 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

นศ.ม. การสื่อสารมวลชน 2539 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

นศ.บ. ภาพยนตร 2552 มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

ค.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา 2532 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

5. ผลงานทางวิชาการ (งานแตง งานแปล งานเรียบเรียง งานวิจัย) 

ผลงานวิจัย 

อัญชนา สุขสมจิตร. (2560). ปญหาการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (แหลงทุน: งบประมาณรายได

ประจําป 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

อัญชนา สุขสมจิตร และสุปราณี วัฒนสิน. (2560). การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนการรูเทาทันสื่อ ใน

โครงการ "การส งเสริมการนําเรื่องการรู เท าทันสื่ อ วิท ยุ -โทรทัศน ไปใช ในระดับอุดมศึกษา". 

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (แหลงทุน: สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ) 

อัญชนา สุขสมจิตร. (2561). การศึกษาความคิดเห็นของครูพ่ีเลี้ยงที่มีตอนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 

ในโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (แหลงทุน: งบประมาณรายไดประจําป 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา) 

อัญชนา สุขสมจิตร. (2562). สภาพการนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: งบประมาณรายไดประจําป 

2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

อัญชนา สุขสมจิตร. (2563). การประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเอง ของนักศึกษาฝก

ประสบการณวิชาชีพครู. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: งบประมาณ

รายไดประจําป 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
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Anchana Sooksomchitra. (2018). The Opinion of The Teacher Trainers on the Student 

Teaching Practicum, of Faculty of Education, Suan Sunandha Rajabhat University. 
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education, Suan Sunandha Rajabhat University. Proceedings of the International 
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Choknakawaro, T., & Sooksomchitra, A. (2020). Guidelines For The Development Of The 
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Challenges, 20 February, 2020, pp. 98-106. 

Moonjunhom, S., & Sooksomchitra, A. (2020). A Study of State and Problems of Management 

of Professional Experiences Experience of five-year students, Faculty of Education, 

SuanSunandhaRajabhat University. Proceedings of Academics World 167th International 

Conference, Oxford, United Kingdom, 19-20 January, 2020, pp. 10-13. 

Anchana Sooksomchitra. (2020). Supervision state of professional experience practice in 

Faculty of education, Suan Sunandha Rajabhat University. Proceeding of The ICBTS 2020 

International Academic Multidisciplines Research Conference in Cape Town.  

4-6 March, 2020, pp.610-613. 

 

การแตงตํารา 

อัญชนา สุขสมจิตร. (2559). การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา. 

กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัดสําเนา. 223 หนา. 

อัญชนา สุขสมจิตร. (2561). นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัด

สําเนา. 230 หนา. 

 

6. ผลงานดานการบริหาร/การสอนในอดีต (ถามี) 

การบริหาร 

รองคณบดีฝายวิชาการ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

รองคณบดีฝายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

หัวหนากลุมสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

หัวหนาศูนยวิจัยและผลิตตํารา มหาวิทยาลยัเกริก 
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การสอน 

1. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

2. การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

3. การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

4. การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 

5. คอมพิวเตอรเพ่ือการผลิตงานวิทยุกระจายเสียง 
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ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสตูร 

 

1. ชื่อ – นามสกุล  นางสุชีรา มะหิเมือง 

2. ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย ดร. 

3. เลขที่ประจําตําแหนง สังกัดคณะครุศาสตร  

 

4. คุณวุฒ ิ

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปที่สาํเร็จ สถาบนัที่สาํเรจ็การศึกษา 

ค.ด. วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2547 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศศ.ม. หลักสูตรและการสอน 2536 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ 2528 วิทยาลัยครูเทพสตรี 

 

5. ผลงานทางวิชาการ (งานแตง งานแปล งานเรียบเรียง งานวิจัย) 

ผลงานวิจัย 

สุชีรา มะหิเมือง. (2559). โครงการวิจัยแนวโนมภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรูของไทยใน พ.ศ.2573. 

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

ประจําป 2559) 

สุชีรา มะหิเมือง. (2559). การสอนที่เนนการวิจัยกับศักยภาพในการพัฒนาความสามารถทางการสะทอนคิด

ของนักศึกษาครู มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

(แหลงทุน: งบประมาณรายไดประจําป 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

สุชีรา มะหิเมือง. (2560). การพัฒนารูปแบบการเรียนรูทางวิชาชีพ เพ่ือการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

เสริมสรางทักษะชีวิตของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ (วช.) ประจําป 2560) 

สุ ชีรา มะหิ เมือง. (2561). การสะทอนคิดของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร . 

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: งบประมาณรายไดประจําป 2561  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

สุชีรา มะหิเมือง. (2562). การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสราง และพัฒนาคุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 

21 ของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา. (แหลงทุน: งบประมาณรายไดประจําป 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
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เปาหมายสูการปฏิบัติอยางมีคุณภาพสูงขึ้น. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.). 
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6. ผลงานดานการบริหาร/การสอนในอดีต (ถามี) 

การบริหาร 

การสอน 

1. การวัดและประเมินผลการศึกษา 

2. การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

3. การวัดและประเมินผลกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

4. การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

5. การพัฒนาหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสตูร 

 

1. ชื่อ – นามสกุล  นางวิภาวรรณ เอกวรรณัง 

2. ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย ดร. 

3. เลขที่ประจําตําแหนง  สังกัดคณะครุศาสตร  

 

4. คุณวุฒ ิ

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปที่สาํเร็จ สถาบนัที่สาํเรจ็การศึกษา 

ศษ.ด. การวิจัยและประเมินทางการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ศษ.ม. การวิจัยและสถิติการศึกษา 2537 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ศษ.บ. การวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา 2534 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

5. ผลงานทางวิชาการ (งานแตง งานแปล งานเรียบเรียง งานวิจัย) 

ผลงานวิจัย 

วิภาวรรณ เอกวรรณัง. (2561). การศึกษาความพรอมในการฝกประสบการณวิชาชีพครุของนักศึกษาช้ันปที่ 4  

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

(แหลงทุน: งบประมาณรายไดประจําป 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

วิภาวรรณ เอกวรรณัง. (2562). การประเมินตนเองเพ่ือพัฒนากระบวนการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนสําหรับ

นักศึกษาช้ันปที่  4  สาขาวิชาภาษาไทย  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา . 

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: งบประมาณรายไดประจําป 2562 ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

จิราภา แผวบรรจง ทัศนีย เศรษฐพงษ และวิภาวรณ เอกวรรณัง. (2562). การแกปญหาการแตงคําประพันธ

โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค LT 816 รวมกับแบบฝกทักษะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2/7 

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย. เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ “การนําเสนอผลงานวิจัยของ

นักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1”. 22 กุมภาพันธ 2562. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา, หนา 816-824. 

สุดารัตน งามทรัพย ทัศนีย เศรษฐพงษ และวิภาวรรณ เอกวรรณัง. (2563). การแกปญหาผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนหลักภาษาไทย เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต โดยใชเพลงประกอบการสอน ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่  2/7 โรงเรียนสตรีนนทบุรี. เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ “การนําเสนอ

ผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่  2”. 21 กุมภาพันธ 2563. ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, หนา 1359-1368. 
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วิภาวรรณ เอกวรรณัง. (2563). การพัฒนาตัวบงช้ีสมรรถนะนักวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน คณะครุศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: 

งบประมาณรายไดประจําป 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

ทัศนีย เศรษฐพงษ และวิภาวรรณ เอกวรรณัง. (2563). การพัฒนาความสามารถในการรูเรื่องการอานตามแนว

ทางการสอนแบบ  PISA โดยใชแนวคิดการอานจากตนแบบของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน. 

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 43(1), หนา 85-98. 

Wipawan  Eakwannang. (2020). A  Study  of  Readiness  in  Field  Experience  of  the   

students 4  at  the  Faculty  of  Education  Suan  Sunandha  Rajabhat  University. 

Proceeding of The 2020 International Academic Multidisciplines Research Conference in 

Malta. 9-11 March 2020, pp.96-100. 

 

6. ผลงานดานการบริหาร/การสอนในอดีต (ถามี) 

การบริหาร 

การสอน 

1. การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

2. การวิจัยในช้ันเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

2. การวัดและประเมินผลกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

5. ปรัชญาการศึกษา 

6. การบริหารจัดการในหองเรียน 
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ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสตูร 

 

1. ชื่อ – นามสกุล  นางบัวลักษณ เพชรงาม 

2. ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย ดร. 

3. เลขที่ประจําตําแหนง สังกัด คณะครศุาสตร  

 

4. คุณวุฒ ิ

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปที่สาํเร็จ สถาบนัที่สาํเรจ็การศึกษา 

กศ.ด. หลักสูตรและการสอน 2556 มหาวิทยาลัยบูรพา 

คอ.ม. หลักสูตรและการสอน

อาชีวศึกษา 

2545 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

ค.บ. ภาษาไทย 2540 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 

 

5. ผลงานทางวิชาการ (งานแตง งานแปล งานเรียบเรียง งานวิจัย) 

ผลงานตํารา - 

ผลงานวิจัย 

บัวลักษณ นาคทรงแกว. (2559) การพัฒนาทักษะการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใช

วิธีการสอนอานแบบ SQ4R โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราช

ภัฎสวนสุนันทา. (แหลงทุน: งบประมาณรายไดประจําป 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

บัวลักษณ นาคทรงแกว. (2560). การแกปญหาการแตงบทรอยกรองประเภทกาพยหอโคลงดวยวิธีสอนแบบ

อุปนัยและวิธีการตรวจแกไขงานเขียนโดยครู เพ่ือน และตนเอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา. (แหลงทุน: 

งบประมาณรายไดประจําป 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

บัวลักษณ นาคทรงแกว. (2561). การพัฒนาทักษะการพูด เรื่อง ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฏีกา โดยใช

กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนว การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา. (แหลงทุน: 

งบประมาณรายไดประจําป 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

บัวลักษณ เพชรงาม. (2562). การใชกิจกรรมบทบาทสมมติในวรรณคดีเรื่อง ขุนชางขุนแผนตอน ขุนชาง

ถวายฏีกา เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการเขียนสรุปความ ตามแนวการสอนภาษาแบบองครวม 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา. (แหลงทุน: งบประมาณรายไดประจําป 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา) 
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Bualak Naksongkaew. (2016). A Study of Low Cost Airlines and the Influences of Important 

Market Factors. Proceedings of Academics World 52nd International Conference, Los 

Angeles, USA, 21-22 November 2016, pp. 15-18. 

Bualak Petchgnam. (2018). Developing Thai language skill by multiple intelligences theory. 

Proceedings of 109th IASTEM International Conference, Florence, Italy, 21-22  March 

2018, pp. 4-7. 

Bualak Petchgnam. (2019). Development of Speaking Skills on Literature about Khun Chang 

Khun P haen, Episode Khun Chang Tawithika by Using Role-Playing Activities Based on 

Communicative Language Teaching (CLT) for Grade 12 at the Demonstration School of 

Suan Sunadha Rajabat University. Proceeding of the 2nd International Innovation forum 

for Business Sustainability and Economic Development (BSED), Tokyo, Japan, 26-30 April 

2019, pp. 39-42. 

Bualak Petchgnam. (2020). The development of summary writing by using role-play activities 

for literature about Khun Chang Khun Phaen on The Whole Language Approach for 

Grade 12 at The Demonstration School of Suan Sunandha Rajabhat Univeristy. 

Proceeding of The International Academic Multidisciplinary Research Conference, 

Lucerne, Switzerland, 11-13 March 2020, pp. 61-66. 

 

6. ผลงานดานการบริหาร/การสอนในอดีต (ถามี) 

การบริหาร- 

การสอน 

1. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

2. ภาษาและวัฒนธรรม 

3. ภาษาเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู 

4. การพัฒนาหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสตูร 

 

1. ชื่อ – นามสกุล  นายบรรพต พรประเสริฐ 

2. ตําแหนงทางวิชาการ  รองศาสตราจารย 

3. เลขที่ประจําตําแหนง  สังกัดคณะครุศาสตร  

 

4. คุณวุฒ ิ

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปที่สาํเร็จ สถาบนัที่สาํเรจ็การศึกษา 

ค.ม. การศึกษาปฐมวัย 2530 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 2526 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

5. ผลงานทางวิชาการ (งานแตง งานแปล งานเรียบเรียง งานวิจัย) 

ผลงานวิจัย 

การวิจัย 

บรรพต พรประเสริฐ. (2561). รูปแบบการจัดกิจกรรมที่มีผลตอการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย. 

กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: งบประมาณรายได

ประจําป 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

บรรพต พรประเสริฐ และณฐักา สูทธิธนกลู. (2560). รูปแบบการจัดกิจกรรมทีม่ีผลตอการพัฒนาพฤติกรรม

ทางสังคมของเด็กปฐมวัย.เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 “Research 4.0 

Innovation and Development SSRU’s 80th Anniversary”. 16 มีนาคม 2560. มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา. 

Nattaka Suddhidhanakool & Banpote Pornprasert. (2018). Early Childhood Development on 

Self-Discipline by Conducting Story-Telling Activity Incorporation with Practicing. 

Proceeding of Academicsera 33rd International Conference, Osaka, Japan, 27-28 

October 2018. pp. 22-24. 

การแตงตํารา 

บรรพต พรประเสริฐ และณัฐกา สุทธิธนกูล. (2559). รูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของ

เด็กปฐมวัย. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแม็ทชพอยท. 138 หนา. 

บรรพต พรประเสริฐ. (2559). รูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะหและความสามารถคิดแกปญหาสําหรับเด็กปฐมวัย. 

กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแม็ทชพอยท. 130 หนา. 
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6. ผลงานดานการบริหาร/การสอนในอดีต 

การบริหาร 

รองคณบดีฝายวิชาการ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ สถาบันราชภัฏยะลา 

ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

การสอน 

1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

2. ความคิดสรางสรรคสําหรบัเด็กปฐมวัย 

3. การสัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย 

4. การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษาปฐมวัย 

5. การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย 
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