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คำนำ 
 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นองค์การชั้นนำในการผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ 
และการวิจัยทางการศึกษา เป็นคณะที่มีประวัติความเป็นมายาวนานในการผลิตบัณฑิตด้านครุศาสตร์ออกไป
รับใช้สังคมและประเทศชาติซึ่งเป็นภารกิจอันทรงคุณค่ายิ่ง เป็นที่น่าภาคภูมิใจของผู้ที่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษา 
ด้วยเหตุนี้คณะครุศาสตร์ จึงมีพันธกิจสำคัญดังนี้ 

1. ผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ และพัฒนาครูมืออาชีพที่สนองตอบการปฏิรูปการศึกษาและการฝึกหัด
ครูสู่อาเซียน 

2. บริการวิชาการคุณภาพตามความต้องการของผู้รับบริการ เพ่ือพัฒนาความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพ่ือ
ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ 

4. วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ เพ่ือเผยแพร่ และถ่ายทอดให้กับนักศึกษา 
ปัจจุบันคณะครุศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี จำนวน 7 สาขาวิชา  

คือ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

นอกจากนี ้ ยังจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนซึ่ง
หลักสูตร/สาขาที่เปิดสอนเหล่านี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าศึกษาเป็นจำนวนมาก ผู้มีโอกาสเข้าศึกษาในคณะครุ
ศาสตร์ จึงควรมีความภาคภูมิใจและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักศึกษาที่สมบูรณ์เพื่อความสำเร็จของตนเองใน
อนาคต 

เอกสารคู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2565 ฉบับนี้ คณะครุศาสตร์จัดทำขึ้น โดย
มุ่งหวังให้นักศึกษาเข้าใจแนวทางการศึกษา และปฏิบัติตนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การ
วางแผนการศึกษาของตนให้ประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวัง เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่คณะครุศาสตร์กำหนดไว้ต่อไป 
         ผู้จัดทำ 
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คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ปรัชญา 

 ทรงปัญญา  ศรัทธาธรรม  นำสังคม 
 

วิสัยทัศน ์  
แม่แบบสถาบันผลิตครู 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ และพัฒนาครูมืออาชีพที่สนองตอบการปฏิรูปการศึกษาและการฝึกหัด

ครูสู่อาเซียน 
2. บริการวิชาการคุณภาพตามความต้องการของผู้รับบริการ เพ่ือพัฒนาความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู

คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพ่ือ

ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ 
4. วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่ และถ่ายทอดให้กับนักศึกษา 
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ประวัติความเป็นมาคณะครุศาสตร์ 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดการเรียนการสอนนับตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2480 
จนถึงปีพุทธศักราช 2564 รวมเวลา 84 ปี โดยเริ่มจากโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย พัฒนามาเป็นวิทยาลัยครู
สวนสุนันทาและสถาบันราชภัฏสวนสุนันทาจนกระทั่งได้รับการสถาปนา เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ในปี พ.ศ. 2547 เพื ่อให้เห็นลำดับการพัฒนาในด้านความเจริญก้าวหน้าของคณะครุศาสตร์  จึงนำเสนอ
รายละเอียดดังนี้   

   
พ.ศ. 2495 เปิดสอนหลักสูตรประโยคครูประถม แผนกการงานสันทัด เช่น งานประดิษฐ์ งานไม้ งาน

พิมพ์ งานไฟฟ้า งานเสื้อผ้า 
พ.ศ. 2496 เปิดสอนหลักสูตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) 2 ปี แผนกการงานสันทัด โดยผู้ที ่เข้ารับ

การศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่จบ ป.ป. การงานสันทัด เท่านั้น 
พ.ศ.2498 เป ิดสอนหลักสูตร ป.ป.และป.ม.การงานสันทัดและเปิดสอนฝึกหัดคร ูหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) 2 ปี โดยผู้เข้ารับการศึกษาจะรับจากผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 และเริ่มคิดคะแนนแบบหน่วยกิตแทนแบบร้อยละ 

พ.ศ.2500 เปิดสอนฝึกหัดครูหลักสูตรป.กศ.รอบบ่ายเพิ่มขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา
นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่มีที่เรียนต่อ โดยกำหนดให้ มีการรับนักเรียนฝึกหัดครูชาย
ขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้เองเริ ่มมีนักเรียนทั้งประเภทอยู่ประจำ และประเภทเดินเรียนเนื่องจากไม่มีหอนอน
เพียงพอ 

พ.ศ. 2501 เปิดสอนฝึกหัดครู หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง) โดยรับจาก
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับป.กศ. และในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้ยกฐานะโรงเรียนสวนสุนันทา
วิทยาลัยเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา 

พ.ศ.2510 เปิดสอนฝึกหัดครูหลักสูตร ป.ป. แบบเร่งรัด โดยรับนักเรียนที ่สำเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่5 หรือเทียบเท่ามาเรียนโดยใช้เวลา 1 ปี 

พ.ศ. 2511 เปิดการสอนภาคนอกเวลาหลักสูตร ป.กศ. ชั้นสูง โดยรับจากบุคคลซึ่งมีอาชีพต่าง ๆ กัน 
และในปีต่อมาได้ทำการเปิดสอนภาคนอกเวลาหลักสูตร ป.กศ. 

พ.ศ. 2517 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 ปี โดยใช้หลักสูตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา 
พ.ศ. 2518 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้ว ิทยาลัยครูสวนสุนันทา เป็นสถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการผลิต
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ครู แบ่งสายงานการปฏิบัติราชการออกเป็นสำนักงานอธิการ คณะวิชา และภาควิชา โดยคณะวิชาครุศาสตร์
เป็นหน่วยงานหนึ่งของวิทยาลัยครูสวนสุนันทา มีหัวหน้าคณะวิชาเป็นผู้บริหารระดับคณะ 

พ.ศ. 2521 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 ปี ตามโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำการ ใช้ตัวย่อว่า อ.ค.ป. 

 

พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี โดยรับนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้ารับ
การศึกษา 

พ.ศ. 2525 เปิดสอนนักศึกษา ป.กศ.ชั้นสูง ภาคต่อเนื่องและภาคสมทบ  แทนภาคนอกเวลา 
พ.ศ. 2527 มีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู เป็นฉบับที่ 2 กำหนดให้วิทยาลัยครู เปิดทำการสอนได้รวม 

3 สาขาวิชา และในปีนี้เองที่สาขาวิชาการศึกษาได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ 
พ.ศ. 2528 โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ (อ.ค.ป) ได้ถูกยกเลิก และ

เปลี่ยนเป็นโครงการศึกษาบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) สอนทั้งในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการศึกษา 

พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสถาบันราชภัฏ 
และในปี พ.ศ. 2538 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้วิทยาลัยครู เป็นสถาบันราชภัฏ ตั้งแต่วันที่ 25 
มกราคม 2538  คณะวิชาครุศาสตร์ได้ปรับเปลี่ยนชื่อ เป็นคณะครุศาสตร์ ตั ้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2538 
ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของคณะเรียกว่าคณบดี และสามารถเปิดทำการสอนสาขาวิชาการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีและสูงกว่าได้ 

พ.ศ. 2540 คณะครุศาสตร์ โดยภาควิชาพื ้นฐานการศึกษาได้ดำเนินการพัฒนา หลักสูตร ระดับ
ปริญญาโทโปรแกรมวิชาภาวะผู้นำ และในปีต่อมาได้พัฒนาเป็นหลักสูตรการ จัดการคุณภาพ 

พ.ศ. 2544 คณะครุศาสตร์ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ให้จัด ทำหลักสูตรการ
ผลิตครูการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)  

พ.ศ. 2546 คณะครุศาสตร์ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ให้พัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมครูประจำการสำหรับบุคลากรที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา และในปีนี้คณะ ครุศาสตร์ได้ดำเนินการพัฒนา
หลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ และเริ่มใช้
ในปีการศึกษา 2547  

สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
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พ.ศ. 2547 คณะครุศาสตร์เปิดรับนักศึกษาทุน 5 ปี เข้ามาศึกษา จำนวน 43 คน จำนวน 3 สาขาวิชา 
คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาภาษาไทย ในปีนี ้ได้เปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 7 และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษารุ่นที่ 1 

พ.ศ. 2548 คณะครุศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี 
(หลักสูตร 5 ปี) จำนวน 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นอกจากนี้ยังได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 8 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา 

 
พ.ศ. 2549 คณะครุศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื ่อการก่อสร้างอาคาร คณะครุศาสตร์  

หลังใหม่เป็นจำนวน 85 ล้านบาท และในปีการศึกษานี้มีนักศึกษาคณะครุศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี เป็นรุ่นสุดท้าย
ที่จะสำเร็จการศึกษา แต่ยังคงมีการเปิดสอนตามหลักสูตร 4 ปี ในสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
ซึ ่งในปีนี ้น ักศึกษาทุนครูหลักสูตร 5 ปี ชั ้นปีที ่ 3 ได้เร ิ ่มออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นครั ้งแรก  
(การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1) วันที่ 23 มิถุนายน 2549 กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2549 โดยให้แบ่งส่วนราชการในคณะครุศาสตร์  เป็น
สำนักงานคณบดี ในระหว่างวันที่ 8 - 12 พฤศจิกายน 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดงาน  
“ใต้ร่มพระบารมี 70 สวนสุนันทา” พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ “อาคารกรรณาภรณ์พิพัฒน์” 
(อาคารคณะครุศาสตร์หลังใหม่) ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 

พ.ศ. 2550 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ชั ้นปีที ่ 3  
(รหัสนักศึกษา 48) ได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชุดวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 (Practicum 1) และ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัสนักศึกษา 47) ได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชุดวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู3 
(Practicum 3) ณ โรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู 

ในปีการศึกษา 2551 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ใน
โครงการครุพันธุ์ใหม่ ได้สำเร็จการศึกษาและได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาท่ัวประเทศ  

พ.ศ 2553 คณะครุศาสตร์ได้จัดพิธีการเปิดอาคารกรรณาภรณ์พิพัฒน์ (อาคาร คณะครุศาสตร์หลัง
ใหม่) ในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553 โดยมี รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช อธิการบดี เป็นประธานในพิธี 
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สถานที่ตั้งคณะครุศาสตร์   

อาคาร 11 (กรรณาภรณ์พิพัฒน์)   
เลขที่ 1  ถนนอู่ทองนอก  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์  0 2160 1061-2  โทรสาร 0 2160 1057 

เว็ปไซต์  
http://www.edu.ssru.ac.th 
www.ssru.ac.th 
Facebook คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ครูรู้สึกดีใจและขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 การที่พวกเราผ่านการ

คัดเลือกย่อมแสดงได้ว่ามีคุณสมบัติตรงตามที่สาขาวิชาต้องการ เมื่อ เข้ามาเป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะถือว่าเป็นลูกพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์อย่างเต็มภาคภูมิ ครูเชื่อว่า
ความมุ่งมั่นของทุกคน คือการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ความต้องการเป็นครูที่ดีและมีคุณภาพเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน คณะครุศาสตร์จัดการเรียนการสอนและการบ่มเพาะนักศึกษาตลอดหลักสูตรความเป็นครู นักศึกษาจะ
ได้รับความรักและการดูแลเอาใจใส่จากคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถและมากประสบการณ์ สามารถ
จัดการเรียนการสอนที่พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาทั ้งในด้านวิชาการตามศาสตร์สาขาวิชา การสร้าง
นวัตกรรม การวิจัย และการบริการวิชาการร่วมกับคณจารย์ รวมถึงบุคลิกภาพความเป็นครู จากการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู  

การศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยนักศึกษาจะได้พบเพื่อนใหม่ และรุ่นพี่ทั้งในสาขาวิชาและต่างสาขาวิชา  
ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันทั้งในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย มิตรภาพเป็นสิ่งสำคัญและเป็นภาพ  
ที่นักศึกษาจะจดจำเมื่อจบการศึกษา ครูอยากให้นักศึกษาเก็บเกี ่ยวความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำมา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิต ความสำเร็จในวันข้างหน้าจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าเราไม่พยายาม 
ตั้งแต่วันนี้ ขอให้นักศึกษาทุกคนวางเป้าหมายการเรียนให้ชัดเจน และมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ ครูขอต้อนรับลูก ๆ ทุกคนเข้าสู่อ้อมกอดชาวครุศาสตร์สวนสุนันทา ขอให้มีความสุขความเจริญ และ
ประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังทุกประการ 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์) 
                               คณบดีคณะครุศาสตร์ 
 
 
 

สารจากคณบดี 
 

คณะครุศาสตร์ 
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      ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์                        อาจารย์วีรพจน์  รัตนวาร 
        คณบดีคณะครุศาสตร์                  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 
 

 

 

 

 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  เศรษฐพงษ์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง 
       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ            รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 

 

 

 
 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี โฆมานะสิน  อาจารย์ ดร.ธีราภรณ์  พลายเล็ก 
   รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
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อาจารย์สุมนา  เขียนนิล 
หัวหน้าสาขา 

 อาจารย์ ดร.สิริอร  จุลทรัพย์ 
โทร. 02-160-1061-2 ต่อ 155 

โทร. 02-160-1061-2 ต่อ 155          Sirion.ju@ssru.ac.th 
Sumana.kh@ssru.ac.th  

 
 

   
 
 
 
 

ผศ.ดร.ทัศนีย์  เศรษฐพงศ์ 
โทร. 02-160-1061-2 ต่อ 135 

Tasanee.sa@ssru.ac.th 

      อาจารย์เบญจพร  ไพรศร 
    โทร. 02-160-1061-2 ต่อ 135 
       Benjaporn.pr@ssru.ac.th 

 
   
 

 
 
 
 
 

อาจารย์ธิดาดาว  เดชศรี 
โทร. 02-160-1061-2 ต่อ 135 
Thidadow.de@ssru.ac.th 

        อาจารย์สุภัคธัช  สุธนภิญโญ 
    โทร. 02-160-1061-2 ต่อ 135 
Suphakkhathat.su@ssru.ac.th 

  

คณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย 
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ผศ.ดร.สุมาลี  เทียนทองดี 
หัวหน้าสาขา 

 ผศ.กรกมล  ชูช่วย 
โทร. 02-160-1061-62 ต่อ 154 

โทร. 02-160-1061-2 ต่อ 150  Kornkamol.ch@ssru.ac.th 
       Sumalee.ti@ssru.ac.th   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ผศ.ดร.เจษฎา  ราษฎร์นิยม  
  โทร. 02-160-1061-2 ต่อ 145  
  Jadsada.ra@ssru.ac.th  
    

 
 
 
 
 

คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 

mailto:Kornkamol.ch@ssru.ac.th
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คณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 
 

ผศ.ดร.ธนัชยศ  จำปาหวาย  ผศ.ปุณยพล  จันทร์ฝอย 
หัวหน้าสาขา  โทร. 02-160-1061-62 ต่อ 144 

โทร. 02-160-1061-2 ต่อ 145  Poonyapon.ch@ssru.ac.th 
Thanatyod.Ja@ssru.ac.th   

 

 
 

ผศ.ธนวัฒน์  ศรีศิริวัฒน์  ผศ.ตีรวิชช์  ทินประภา 
โทร. 02-160-1061-2 ต่อ 144  โทร. 02-160-1061-2 ต่อ 145 

Tanawat.sr@ssru.ac.th  Thanatyod.Ja@ssru.ac.th 
   

  
 

อาจารย์ช่อเอ้ือง  อุทิตะสาร  อาจารย์วาริยา  พุทธปฏิโมกข์ 
โทร. 02-160-1061-2 ต่อ 134  โทร. 02-160-1061-2 ต่อ 144 

Chorang.ut@ssru.ac.th   Wariya.pu@ssru.ac.th 

mailto:Poonyapon.ch@ssru.ac.th
mailto:Sirimanee.ba@ssru.ac.th
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คณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 

 

อาจารย์ ดร.สุรนนท์  เย็นศิริ   
โทร. 02-160-1061-2 ต่อ 144   

Suranon.ye@ssru.ac.th   
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คณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 
 

อาจารย ์ดร.พิณทิพา  สืบแสง  ผศ.ดร.ดวงกมล  ฐิติเวส 
หัวหน้าสาขา  โทร. 02-160-1061-2 ต่อ 154 

โทร. 02-160-1061-2 ต่อ 145  Duangkamol.th@ssru.ac.th 
Pintipa.se@ssru.ac.th    

 

 
 

อาจารย ์ดร.ธีราภรณ์  พลายเล็ก  อาจารย ์ดร.ธรรศนันต์  อุนนะนันทน์ 
โทร. 02-160-1061-2 ต่อ 144  โทร. 02-160-1061-2 ต่อ 145 
Teeraporn.pl@ssru.ac.th  Thassanant.un@ssru.ac.th 

 

 
 

Mrs.Abigail  Melad Essien  ผศ.ดร.วิภาดา  ประสารทรัพย์ 
โทร. 02-160-1061-2 ต่อ 145  โทร. 02-160-1061-2 ต่อ 145 

Abigail.me@ssru.ac.th  Wipada.pr@ssru.ac.th 

mailto:Thassanant.un@ssru.ac.th
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คณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 
 
 

  
  
  
  

 
 
     ผศ.ดร.ศศิพร  พงศ์เพลินพิศ       Ms. Linda Ann 
    โทร 02-160-1061-2 ต่อ 150        Varghese 
      Sasiporn.ph@ssru.ac.th   

 
    โทร 02-160-1061-2 ต่อ 150   
      Sasiporn.ph@ssru.ac.th   
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คณาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 

 
 

ผศ.สุพันธ์วดี  ไวยรูป  ผศ.สิริมณี  บรรจง 
โทร. 02-160-1061-2 ต่อ 135      โทร. 02-160-1061-2 ต่อ 135 

Suphanwadee.wa@ssru.ac.th        Sirimanee.ba@ssru.ac.th 
   

 
 
 
 
 
 
 

ผศ.ภาวิณี  โฆมานะสิน  อาจารย์ณัฐกา  สุทธิธนกูล 
โทร. 02-160-1061-62 ต่อ 116  โทร. 02-160-1061-62 กด 1063 

Pavinee.ko@ssru.ac.th  Nattaka.su@ssru.ac.th 
 

 
 

รศ.ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์  อาจารย์ ดร.ดวงกมล  จงเจริญ 
โทร. 02-160-1061-2 ต่อ 115  โทร. 02-160-1061-2 ต่อ 135 

nuntiya.no@ssru.ac.th  Duangkamol.ch@ssru.ac.th 

mailto:Suphanwadee.wa@ssru.ac.th
mailto:Sirimanee.ba@ssru.ac.th
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อาจารย์ดิษิรา      ผางสง่า  
Disira.ph@ssru.ac.th  

โทร. 02-160-1061-2 ต่อ 135              

                         อาจารยธ์ิติกาญจน์ ฐิติโสภณศักดิ์ 
            หัวหน้าสาขา 
    Thitikan.th@ssru.ac.th 

     โทร. 02-160-1061-2 ต่อ 135 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Disira.ph@ssru.ac.th
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คณาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.กรรณิการ์  ภิรมย์รัตน์  อาจารย์ธีรารัตน์  ทิพย์จรัสเมธา 
โทร. 02-160-1061-2 ต่อ 115  หัวหน้าสาขา 

kannika.bh@ssru.ac.th  โทร. 02-160-1061-2 ต่อ 134 
  Teerarat.ti@ssru.ac.th 

 

 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์วีรพจน์  รัตนวาร  อาจารย์สุทธิพร  แท่นทอง 
โทร. 02-160-1061-2 ต่อ 134  โทร. 02-160-1061-2 ต่อ  134 
Weerapoot.ru@ssru.ac.th  Sutthiporn.th@ssru.ac.th 

   
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์กุลทราภรณ์  สุพงษ์  อาจารย์เพียงฤทัย  พุฒิคุณเกษม 
โทร. 02-160-1061-2 ต่อ 154  โทร. 02-160-1061-2 ต่อ 154 

Kulthrabhorn.su@ssru.ac.th  Peangrutai.pu@ssru.ac.th 

 

mailto:Weerapoot.ru@ssru.ac.th
mailto:Suphanwadee.wa@ssru.ac.th
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คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจทิัลเพ่ือการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  จิวพานิชย์  อาจารย์เอกภพ  อินทรภู่ 
หัวหน้าสาขา  โทร. 02-160-1061-2 ต่อ 123 

โทร. 02-160-1061-2 ต่อ 123  Aekkaphob.in@ssru.ac.th 
Chaiwat.je@ssru.ac.th   

 
 
 
 
 
 
 

 

อาจารย์ ดร.สุดารัตน์  ศรีมา  อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย  พูลคล้าย 
โทร. 02-160-1061-2 ต่อ 123  โทร. 02-160-1061-2 ต่อ 123 

Sudarat.sr@ssru.ac.th  Sinchai.Po@ssru.ac.th 
   

 
 
 
 
 
 
  

ผศ.ดร.ทับทิมทอง  กอบัวแก้ว   
โทร. 02-160-1061-2 ต่อ 144   
Tubtimthong.ko@ssru.ac.th   
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กลุ่มวิชาชีพครู 
 
 
 
 
 
 
 

  อาจารย์ภาณุวัฒน์  ศิวะสกุลราช    อาจารย์ ดร.พัชราภรณ์ พิลาสมบัติ 
 หัวหน้ากลุ่มวิชาชีพครู      โทร. 02-160-1061-2 ต่อ 135 

 โทร. 02-160-1061-2 ต่อ 135       
Panuwat.si@ssru.ac.th   

 
 
 
 

 
 

ผศ.ดร.สุทธิพงศ์  บุญผดุง  ผศ.ดร.สุชีรา  มะหิเมือง 
โทร. 02-160-1061-2 ต่อ 145  โทร. 02-160-1061-2 ต่อ 155 
Suttipong.bo@ssru.ac.th   Sucheera.ma@ssru.ac.th 

 
 
 
 
 
 

ผศ.สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง  ผศ.ดร.สมหมาย  ปวะบุตร 
โทร. 02-160-1061-2 ต่อ 140  โทร. 02-160-1061-62 ต่อ 154 
Songkran.ku@ ssru.ac.th  Sommai.pa@ssru.ac.th 

 

mailto:Panuwat.si@ssru.ac.th
mailto:Suttipong.bo@ssru.ac.th
mailto:Sommai.pa@ssru.ac.th


23 
 

กลุ่มวิชาชีพครู 
 
 
 
 
 
 

    ผศ.ดร.บุญฤดี  อุดมผล  ผศ.ดร.อัญชนา  สุขสมจิตร 
  โทร. 02-160-1061-2 ต่อ 154  โทร. 02-160-1061-2 ต่อ 110 
  Boonrudee.ud@ssru.ac.th  Anchana.so@ssru.ac.th 

 

 
 
 
 
 
 

 

อาจารย์ ดร.กัญญ์รัชการย์  เลิศอมรศักดิ์       ผศ. ดร.วิภาวรรณ  เอกวรรณัง 
โทร. 02-160-1061-2 ต่อ 145  โทร. 02-160-1061-2 ต่อ 155 

Ganratchakan.le@ssru.ac.th  Wipawan.ea@ssru.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์กลัญญู  เพชราภรณ์  อาจารย์มาลัย  ประดับศรี 
โทร. 02-160-1061-2 ต่อ 134  โทร. 02-160-1061-2 ต่อ 154 
Kalanyoo.pe@ssru.ac.th  Malai.pr@ssru.ac.th 

mailto:Suphanwadee.wa@ssru.ac.th
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บุคลากรสายสนับสนุน 
 

 
 

นางรวินันท์ พระยาน้อย  นางสาวสมฤดี  แสงสุรีย์กุลกิจ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

(หัวหน้าสำนักงาน)  (นักประชาสัมพันธ์) 
โทร. 02 160 1061-2 ต่อ 112  โทร. 02 160 1061-2 ต่อ 101 

 
 

นางกฤตติกา ไกรแก้ว  นางศรารัตน์ เพิ่มญาติ 
บุคลากร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

(งานบุคลากร)  (งานธุรการ) 
โทร. 02 160 1061-2 ต่อ 115  โทร. 02 160 1061-2 ต่อ 111 

  
 

นางสาวไสวรินทร์ มูลจันทร์หอม  นายหัสถชัย นวนประสงค์ 
พนักงานการเงินและบัญชี ส3  นักวิชาการศึกษา 

(งานฝึกประสบการณ์)  (งานกิจการนักศึกษา) 
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บุคลากรสายสนับสนุน 
 

 

 

 

 

 

 
 

        นางสาวมนัสศรณ์ นางาม    นางสาวอรดี  หอมวงศ์ 
นักวิชาการศึกษา  นักวิชาการศึกษา 
(งานวิชาการ)  (งานกิจการนักศึกษา) 

โทร. 02 160 1061-2 ต่อ 110  โทร. 02 160 1061-2 ต่อ 200 

 
 

นางสาวกาญจนา ดีพรม   นายพีรพล เชื่อมแก้ว 
นักวิชาการศึกษา     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
(งานวิชาการ)   (งานคอมพิวเตอร์) 

โทร. 02 160 1061-2 ต่อ 110    โทร. 02 160 1061-2 ต่อ 200 
 

 

 

 

 

นายปิยะ  ม่ังมี  
พนักงานขับรถ  
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บุคลากรสายสนับสนุน 
 

 

 

 

 

นางสาวจินดา ลาวรรณ์  นางสาวหนูเตียม ต้อมทอง 
งานอาคารสถานที่  งานอาคารสถานที่ 

 

 

 

 
นางอุดมพร เพชรฤทธิ์  นางสาวเบญจวรรณ อินทมาศ 

งานอาคารสถานที่  งานอาคารสถานที่ 
   

 

 

 

 

 

นางสาวกาญจนา ทามณี   
งานอาคารสถานที่   
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โครงสร้างการบริหาร 
คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
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 ชื่อ–นามสกุล เลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ - นามสกุล 

 

ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปีที่สำเร็จการศึกษา 

1. นางทัศนีย์  เศรษฐพงษ์  
 
   

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

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

2.  นายธรรศนันต์ อุนนะนันทน์ 
     

อาจารย์  ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2561 
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ)  
        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2549 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) สถาบันราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2544 

3. นางกรรณิการ์  ภิรมย์รัตน์  

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2558 

ศษ.ม. (การวิจัยการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2548 
วท.บ. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2539 
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ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

     1.1 ระบบ 

 ระบบการจัดการศึกษา ใช ้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา  

ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

     1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

 มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2560  

มีภาคฤดูร้อน 1 ภาคเรียน มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 

     1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

 ไม่มี  

2.  การดำเนินการหลักสูตร 

     2.1 วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

 2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา 

          ภาคเรียนที่ 1 เดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน 

  ภาคเรียนที่ 2 เดือนธันวาคม – มีนาคม 

  ภาคฤดูร้อน   เดือนเมษายน - มิถุนายน 

 2.1.2 การลงทะเบียนเรียน 

         ให้ลงทะเบียนไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา 

 2.1.3 การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา 

         1) การว ัดผลให ้ เป ็นไปตามระเบ ียบของมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา ว ่าด ้วย 

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และ/หรือที่มีการปรับปรุงภายหลัง 

         2) การสำเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วย  

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และ/หรือที่มีการปรับปรุงภายหลัง  
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     2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 2.2.1 ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาทางการศึกษาและสาขาอื่น ๆ ทั้งในและ

ต่างประเทศ  ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) หรือสำนักงาน กพ. 

รับรอง 

 2.2.2 ผู้สมัครที่ต้องการสอบใบประกอบวิชาชีพครูจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 2.2.1 และจะต้อง

ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

 2.2.3 คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการจัด

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และ/หรือที่มีการปรับปรุงภายหลัง 

 

แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

 รับนักศึกษาปีละ 30 คน โดยเปิดรับเฉพาะแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข   

 

แผน ก แบบ ก2 
 จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปีที่ 1 20 20 20 20 20 

ชั้นปีที่ 2 - 20 20 20 20 

รวม 20 40 40 40 40 

จำนวนบัณฑิตที ่คาดว ่าจะ

สำเร็จการศึกษา 
- 

20 20 20 20 

แผน ข 
 จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 

ชั้นปีที่ 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 

จำนวนบัณฑิตที ่คาดว ่าจะ

สำเร็จการศึกษา 
- 

10 10 10 10 
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2.3 ระบบการศึกษา     

 จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน  

£ แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

£ แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

£ แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E - learning) 

£ แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 

£ อ่ืนๆ  

  

     2.4 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย (ถ้าม)ี 

        เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวา่ด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2560 
3. โครงสร้างหลักสูตร 
     3.1 หลักสูตร 

 3.1.1 จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  เรียนไม่น้อยกว่า    36    หน่วยกิต 

 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

  นักศึกษาสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพครูและมีหน่วยกิตตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย

มาตรฐานวิชาชีพ 

  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดทำหลักสูตรเป็น 2 แผน 
คือ แผน ก แบบ ก 2  และแผน ข  

 

หมวด จำนวนหน่วยกิต 

แบบก แบบ ก 2 แบบ ข 

1. วิชาเฉพาะด้าน   

1.1 วิชาบังคับ   18 18 

1.2 วิชาเลือก เรียนไม่น้อยกว่า     6 12 

2. วิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า

อิสระ  

12 6 

3. วิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 

รวมทั้งหมด 36 36 
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 3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจำนวนหน่วยกิต 

  1. วิชาเฉพาะด้าน 

1.1 วิชาบังคับ เรียนไม่น้อยกว่า    18  หน่วยกิต  

รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(บ-ป-อ) 

MCI5101 การพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-8) 

  Curriculum Development  

MCI5102 วิธีวิจัยทางการศึกษา       3(2-2-8) 

  Educational Research Methodology 

MCI5103 การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน     3(2-2-8) 

  Administrative Management of Curriculum and Instruction 

MCI5104 ศาสตร์การสอนกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   3(2-2-8) 

  Pedagogy for 21st Century Education 

MCI5105 นวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและการสอน     3(2-2-8) 

  Curriculum and Instruction Innovation  

MCI5106 สัมมนาด้านหลักสูตรและการสอน      3(2-2-8) 

  Seminar in Curriculum and Instruction  

 

1.2 วิชาเลือก แผน ก แบบ ก 2 เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตและแบบแผน ข เรียน 

ไม่น้อยกว่า    12  หน่วยกิต  

MCI5201 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้   3(2-2-8) 

  Development of Innovation and Digital Technology for Learning 

MCI5202 การพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชาเฉพาะ     3(2-2-8) 

  Curriculum Development in Specialized Area 

MCI5203 การจัดการศึกษาตามความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคม   3(2-2-8) 

  Educational Management in a Culturally Diverse Society 

MCI5204 หลักสูตรและการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิด   3(2-2-8) 

  Curriculum and Instruction for the Enhancement of Thinking 

  Abilities  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(บ-ป-อ) 

MCI5205 การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม       3(2-2-8) 

  Curriculum Development for Enhancing Ethics, Morals and Values  

MCI5206 การนิเทศการสอนเพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ   3(2-2-8) 

  Instructional Supervision for Professional Learning Community 

MCI5207 การวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน      3(2-2-8) 

  Research in Curriculum and Instruction 

MCI5208 สถิติเพ่ือการวิจัย            3(2-2-8) 
  Statistics for Research 

2.  วิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  

แผน ก แบบ ก 2 

      

MCI5209 วิทยานิพนธ์ 1        3 หน่วยกิต 

  Thesis 1 

MCI5210 วิทยานิพนธ์ 2       3 หน่วยกิต 

  Thesis 2 

MCI5211 วิทยานิพนธ์ 3       6 หน่วยกิต 

  Thesis 3 

 

แผน ข 

MCI5214 การศึกษาอิสระ        6 หน่วยกิต 

  Independent Study 
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3. วิชาเสริม  จัดให้นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข เพื่อเพิ่มเติมวิชาชีพครู สำหรับ 

ผู้ที่ประสงค์ขอสอบใบประกอบวิชาชีพครู และมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์

ตามเกณฑ์คะแนนมาตรฐานที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษากำหนดโดยไม่นับหน่วยกิต  

รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(บ-ป-อ) 
ENG5110 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา                  3(2-2-8) 
  English for Graduate Studies 
COM5110 คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา     3(2-2-8) 

Computer for Graduate Studies 

MCI5107 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู           3(2-2-8)  

  Ethics and Morality for Teachers 

MCI5108 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร                3(2-2-8)  

  Language for Communication 

MCI5109 จิตวิทยาสำหรับคร ู                3(2-2-8)  

  Psychology for Teacher 

MCI5110 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้               3(2-2-8)  

  Learning Measurement and Evaluation 

MCI5111 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1     1(90) 

  Practicum 1 

MCI5212 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1     3(240) 

  Internship 1 

MCI5213 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2     3(240) 

  Internship 2 

 

  



36 
 

3.1.4 แผนการศึกษา 

 1. แผน ก แบบ ก 2   

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

MCI5101 การพัฒนาหลักสูตร       

Curriculum Development 

3(2-2-8) 

MCI5102 วิธีวิจัยทางการศึกษา  

Educational Research Methodology 

3(2-2-8) 

MCI5103 การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 

Administrative Management of Curriculum and Instruction 

3(2-2-8) 

................ วิชาเลือก 1 3(x-x-x) 

................ วิชาเสริม* ไม่นับหน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 12 

  

* เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต  
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ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

MCI5104 ศาสตร์การสอนกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

Pedagogy for 21st Century Education 

3(2-2-8) 

MCI5105 นวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและการสอน 

Curriculum and Instruction Innovation  

3(2-2-8) 

MCI5106 สัมมนาด้านหลักสูตรและการสอน    

Seminar in Curriculum and Instruction 

3(2-2-8) 

MCI5209 วิทยานิพนธ์ 1  

Thesis 1 

3 หน่วยกิต 

................ วิชาเสริม* ไม่นับหน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 12 

 * เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

MCI5210 วิทยานิพนธ์ 2 

Thesis 2 

3 หน่วยกิต 

................ วิชาเลือก 2 3(x-x-x) 

................ วิชาเสริม* ไม่นับหน่วยกิต 

................ วิชาเสริม* ไม่นับหน่วยกิต 

................ วิชาเสริม* ไม่นับหน่วยกิต 

................ วิชาเสริม* ไม่นับหน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 6 

  

* เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต  
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

MCI5211 วิทยานิพนธ์ 3 

Thesis 3 

6 หน่วยกิต 

................ วิชาเสริม* ไม่นับหน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 6 

 * เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 

 

2. แผน ข  

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

MCI5101 การพัฒนาหลักสูตร       

Curriculum Development 

3(2-2-8) 

MCI5102 วิธีวิจัยทางการศึกษา  

Educational Research Methodology 

3(2-2-8) 

MCI5103 การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 

Administrative Management of Curriculum and Instruction 

3(2-2-8) 

................ วิชาเลือก 1 3(x-x-x) 

................ วิชาเสริม* ไม่นับหน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 12 

  

* เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต  
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ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

MCI5104 ศาสตร์การสอนกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

Pedagogy for 21st Century Education 

3(2-2-8) 

MCI5105 นวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและการสอน 

Curriculum and Instruction Innovation  

3(2-2-8) 

MCI5106 สัมมนาด้านหลักสูตรและการสอน    

Seminar in Curriculum and Instruction 

3(2-2-8) 

................ วิชาเลือก 2 3(x-x-x) 

................ วิชาเสริม* ไม่นับหน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 12 

 * เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

MCI5214 การศึกษาอิสระ 

Independent Study 

6 หน่วยกิต 

................ วิชาเลือก 3 3(x-x-x) 

................ วิชาเลือก 4 3(x-x-x) 

................ วิชาเสริม* ไม่นับหน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 12 

 * เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

................ วิชาเสริม* ไม่นับหน่วยกิต 

................ วิชาเสริม* ไม่นับหน่วยกิต 

................ วิชาเสริม* ไม่นับหน่วยกิต 

................ วิชาเสริม* ไม่นับหน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 0 

 

 * เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 

ตารางสอนปี 1 / 2565  

1. แผน ก  

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 

คนสอน ห้อง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ)   

MCI5101 การพัฒนาหลักสูตร 

Curriculum Development 

3(2-2-8) ผศ.ดร.ทัศนีย์ 

เศรษฐพงษ์ 

เสาร์  

8.00-12.00 น. 

MCI5102 วิธีวิจัยทางการศึกษา  

Educational Research 

Methodology 

3(2-2-8) ผศ.ดร.กรรณิการ์ 

ภิรมย์รัตน์ 

อาทิตย์  

13.00-17.00 น. 

MCI5103 การบริหารจัดการหลักสูตรและ

การสอน 

Administrative Management 

of Curriculum and Instruction 

3(2-2-8) อ.ดร.ธรรศนันต์ 

อุนนะนันทน์ 

อาทิตย์  

8.00-12.00 น. 

................ วิชาเลือก 1 

MCI5204 หลักสูตรและการ

สอนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้น

การคิด 3(2-2-8) 

 

3(x-x-x) ผศ.ดร.บุญฤดี  

อุดมผล 

เสาร์  

13.00-17.00 น. 
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................ วิชาเสริม* 

MCI5107 คุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิต

วิญญาณความเป็นครู               

3(2-2-8) 

ไม่นับหน่วย

กิต 

ผศ.ดร.สมหมาย 

ปวะบุตร 

ศุกร์  

17.00-21.00 น. 

รวมหน่วยกิต 12   

 

2. แผน ข  

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 

คนสอน ห้อง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ)   

MCI5101 การพัฒนาหลักสูตร 

Curriculum Development 

3(2-2-8) ผศ.ดร.ทัศนีย์ 

เศรษฐพงษ์ 

เสาร์  

8.00-12.00 น. 

MCI5102 วิธีวิจัยทางการศึกษา  

Educational Research Methodology 

3(2-2-8) ผศ.ดร.กรรณิการ์ 

ภิรมย์รัตน์ 

อาทิตย์  

13.00-17.00 น. 

MCI5103 การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 

Administrative Management of 

Curriculum and Instruction 

3(2-2-8) อ.ดร.ธรรศนันต์ 

อุนนะนันทน์ 

อาทิตย์  

8.00-12.00 น. 

................ วิชาเลือก 1 

MCI5204 หลักส ูตรและการสอน

เพื ่อส ่งเสริมความสามารถด้านการคิด

 3(2-2-8) 

 

3(x-x-x) ผศ.ดร.บุญฤดี  

อุดมผล 

เสาร์  

13.00-17.00 น. 

................ วิชาเสริม*  

MCI5107 คุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็น

ครู               3(2-2-8) 

ไม่นับหน่วย

กิต 

ผศ.ดร.สมหมาย 

ปวะบุตร 

ศุกร์  

17.00-21.00 น. 

รวมหน่วยกิต 12   
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา          น(บ-ป-อ) 
MCI5101 การพัฒนาหลักสูตร           3(2-2-8) 
  Curriculum Development 
  การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ในทุกระดับที่สอดคล้องกับ
บริบทสถานศึกษา ชุมชน และสังคมไทย หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร  
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรในด้านต่าง ๆ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื ้นฐาน การนำหลักสูตรไปใช้  
การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  
  Designing and developing educational curricula in various forms and for all 
levels that conform to the context of Thai educational institutions, community, and society, 
principles, concepts, theories in education and curriculum development, basic information of 
curriculum development in various issues, basic education curricula, curriculum 
implementation, curriculum evaluation, problems and trends in curriculum development.  
 
MCI5102  วิธีวิจัยทางการศึกษา           3(2-2-8) 
  Educational Research Methodology 
  หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การวิเคราะห์ปัญหา การกำหนดกรอบความคิดและ
การวางแผนการวิจัยตัวแปรและสมมติฐานการออกแบบการวิจัย การกำหนดประชากรและการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้า
โครงการวิจัยและรายงานการวิจัย จรรยาบรรณในการวิจัยทางการศึกษา  
  Principles, concept, and practices on research, problem analysis,  determining 
conceptual framework and planning research, variables and hypothesis, research design, 
determining population and selecting the samples, forming, and developing research 
instruments, data collection, data analysis, developing a research proposal and writing a 
research report, ethics in educational research. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา          น(บ-ป-อ) 
MCI5103 การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน         3(2-2-8) 
  Administrative Management of Curriculum and Instruction 
  การบริหารหลักสูตรและการสอน วิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มในการบริหารจัดการหลักสูตร
และการสอน ประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อนำผลมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้หลักการ 
ทฤษฎี เกี ่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน ภาวะผู ้นำทางวิชาการ ความเป็นครูมืออาชีพ 
วัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษาที่มีผลต่อการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน หลักการแนวคิดเกี่ยวกับ
การประเมินหลักสูตร รูปแบบการประเมินหลักสูตร เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินหลักสูตร 
  Curriculum and instruction management, analyze issues and trends in 
administrative management of curriculum and instruction, evaluate institutional curricula for 
results used in the curriculum development by applying the theories concerning the 
administrative management of curriculum and instruction, academic leaderships, professional 
teachers, and educational institution’s culture that affects the administrative management of 
curriculum and instruction, principles and concepts of curriculum evaluation, curriculum 
evaluation model, and instruments used for evaluating curricula. 
 
MCI5104 ศาสตร์การสอนกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21       3(2-2-8) 
  Pedagogy for 21st Century Education 
  ทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการเรียนรู้และการสอน รูปแบบการสอนและวิธีการสอนต่าง  ๆ ซึ่ง
นำไปใช้ในการออกแบบการสอน กำหนดกลยุทธ์การสอนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและตอบสนองต่อบริบทสังคม การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ และ
นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 
  Learning theories, principles of learning and instruction, instructional model, 
and methods applicable for instructional design, determine instructional strategies and 
learning activities that comply with the National Education Act and reflection to the social 
context, evaluation and assessment of learning and instructional innovations for development 
of student's potentials in the 21st century.  
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา          น(บ-ป-อ) 
MCI5105  นวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและการสอน                 3(2-2-8) 
  Curriculum and Instruction Innovation 
  การออกแบบ สร้าง และประเมินนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่สอดคล้องกับ
สังคมไทย 4.0 ที ่สามารถนำไปแก้ปัญหาและส่งเสริมหลักสูตรและการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ท้องถิ่น และผู้เรียน จัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาเพื่อส่ งเสริมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น
ความคิดสร้างสรรค์ 
  Design, create and evaluate the educational innovations and technology 
appropriate to Thai 4. 0 society, which is applicable to solve the problems and promote the 
curriculum and instruction that is conform to the context of schools, locality, and learners, 
learning management and educational environments to promote creative-based learning. 
 
MCI5106 สัมมนาด้านหลักสูตรและการสอน         3(2-2-8) 

  Seminar in Curriculum and Instruction  

  ประเด็นและปัญหาร่วมสมัยด้านหลักสูตรและการสอน การศึกษางานวิจัยและการวิเคราะห์

ระเบียบวิธีวิธจีัยด้านหลักสูตรและการสอน การประยุกต์ผลการวิจัยกับกลุ่มเป้าหมาย  

  Issues and contemporary problems of curriculum and instruction, study of 
research and analysis of research methodology in curriculum and instruction, applying research 
finding to the target population. 
 
MCI5107 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู               3(2-2-8)

          Ethics and Morality for Teachers 

  การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีจิตสำนึกสาธารณะ

และเสียสละให้ส ังคม  เป็นแบบอย่างที ่ด ี มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมของครู  กฎหมายสำหรับครู  

การพัฒนาวิชาชีพครู แนวคิดของปรัชญเศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม  

Behave morally, possessing teaching spirituality altogether with public 

consciousness and sacrifice, be a role model with virtues and ethics, teacher values, law for 

teachers, teacher professional development, concept of sufficiency economy philosophy, 

understand changes in the context of the world, society. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา          น(บ-ป-อ) 
MCI5108 ภาษาเพื่อการสื่อสาร                            3(2-2-8)

  Language for Communication 

 การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสาร ในการจัดการเรียนรู ้ได้อย่างเหมาะสม 

หลักการ เทคนิควิธีการใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและ

การสื่อสาร 

Usage of Thai- English language for communication in learning management 

principle, and techniques of language usage as well as practicing listening, speaking, reading, 

writing, using digital technology for education and communication. 

 

MCI5109 จิตวิทยาสำหรับครู                             3(2-2-8)

  Psychology for Teacher 

  หลักการ และแนวคิดทฤษฎีทางจ ิตว ิทยาพัฒนาการ จ ิตว ิทยาการศึกษา จ ิตว ิทยา 

การแนะแนวและจิตวิทยาให้คำปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู้  การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนตามช่วงวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล เด็กที่มีความต้องการพิเศษ การศึกษาและพัฒนาผู้เรียน

เป็นรายบุคคลตามศักยภาพ  

Principles and concepts of psychological development theories, educational 

psychology, guidance psychology and counseling psychology, executive brain function for 

learning, learning and development promotion by age and individual difference of learners, 

learning management for learners with special needs, explore the case studies and 

development based on individual ability of each learner. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา          น(บ-ป-อ) 
MCI5110 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                  3(2-2-8)

  Learning Measurement and Evaluation 

  หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบ ัต ิในการวัดและประเมินผลการเร ียนรู ้ของผ ู ้ เร ียน  

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ปฏิบัติการวัดและประเมินผล การนำผล  

การประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา  

การประกันคุณภาพการศึกษา ขั ้นตอนและวิธ ีการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบัต ิการ  

จัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู ้อย่างต่อเนื่อง และดำ เนินการ 

จัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

        Principles, concepts, and practices on measurement and evaluation of learner’s 

achievement; constructing and developing instruments, operate on measurement and 

evaluation learning achievement, implementing results to improve learners, principles, 

concepts and guidelines for quality management and assurance in education, operate on 

learning activities management and improve learning quality successively and conduct the 

evaluation on learning activities quality. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา          น(บ-ป-อ) 
MCI5111 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1         1(90) 

  Practicum 1 

 การสังเกตงานในหน้าที่ครู ธรรมชาติผู้เรียน งานครูประจำชั้น พฤติกรรมการสอนของครู 

รวบรวมข้อมูลสถานศึกษา การจัดทำรายงานการศึกษา การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การทดลองสอนใน

สถานการณ์จำลองและสถานศึกษา บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม  

การดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ เข้าร่วมโครงการ

ที ่เกี ่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม การสังเคราะห์องค์ความรู ้และนำผลจากการเรียนรู ้ใน

สถานศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)   

 Teacher’ s work and classroom observation, learner nature, teacher’ s behaviors, 

school data collection, making a report designing lesson plan, experimenting the instruction 

by simulation and actual context, integrated knowledge in educational administration, 

innovation design, implementation of educational quality assurance in accordance with each 

level of education, participate in projects related to promoting conservation of culture and 

local wisdom,  synthesize the body of knowledge and use the learning result, exchange 

knowledge in the form of professional learning community (PLC). 

 

MCI5201  การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้                3(2-2-8) 
  Development of Innovation and Digital Technology for 
  Learning 
  การปฏิบัติการออกแบบ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านหลักสูตรและการสอน  
เพื ่อจัดการเรียนการสอน จัดการชั ้นเรียน และจัดสิ ่งแวดล้อมเพื ่อส่งเสริมให้การเรียนรู ้กับผู ้เรียนที่  
มีความสามารถแตกต่างกันในทุกระดับการศึกษา ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนของยุคศตวรรษที่ 21 
โดยใช้ข้อมูลทางด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้องทางด้านหลักสูตรและ
การสอนอย่างหลากหลายบูรณาการกับการนำทฤษฎีระบบมาใช้ในการออกแบบการเรียนการสอน  
  Designing and developing innovation and digital technology in curriculum and 
instruction for learning and teaching, classroom management and environmental setting to 
promote learning of learners with diversified ability in all educational levels in accordance 
with instruction and learning framework of the 21st century that uses information of innovation, 
educational technology, and various learning resources related to the curriculum and 
instruction and with integration of systematic theory in designing instruction.  
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา          น(บ-ป-อ) 
MCI5202 การพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชาเฉพาะ             3(2-2-8) 
  Curriculum Development in Specialized Area 
  การปฏิบัต ิการสร้างหลักสูตร ทดลอง และประเมินผลการใช้หลักสูตรที ่บ ูรณาการ 
กับองค์ความรู้ในสถานศึกษา โดยวิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักการ แนวคิด เหตุการณ์สำคัญจำเป็นในปัจจุบัน 
และอนาคต ดังเช่น ประชาคมอาเซียน ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  Construct a curriculum, experiment of its implementation and evaluate the 
implementation of the curriculum that is integrated with knowledge in the school by analyzing 
and synthesizing the principles, concepts, events and situations that are important and 
necessary in the present and future; such as ASEAN community, skills in the 21st century, and 
the local wisdom. 
 
MCI5203  การจัดการศึกษาตามความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคม       3(2-2-8) 
  Educational Management in a Culturally Diverse Society 
  การวิเคราะห์ และอภิปรายวัฒนธรรมที ่หลากหลายและสภาพสังคมปัจจุบันที ่ม ีต่อ 
การจัดการศึกษา การจัดการศึกษาทางเลือก การศึกษาตามอัธยาศัย การพัฒนาหลักสูตรและการสอน  
ที่สอดคล้องความหลากหลายทางวัฒนธรรมและบริบทของสังคม 
  Analysis and discussion of cultural diversities and current social situation 
affecting organization of the systematic education, alternative education, and informal 
education, development of curriculum and instruction related to cultural diversities and 
societal context. 
 
MCI5204 หลักสูตรและการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิด       3(2-2-8) 
  Curriculum and Instruction for the Enhancement of Thinking Abilities 
  การออกแบบการจัดการเรียนรู ้ การจัดสภาพแวดล้อมเพื ่อส่งเสริมกระบวนการทำงาน 
ของสมองเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดพื้นฐาน การคิดอย่างสร้างสรรค์และกระบวนการคิดที่สำคัญในศตวรรษ  
ที่ 21 จากการประยุกต์ใช้ทฤษฎี รูปแบบ เทคนิคการจัดการเรียนรู้และการใช้สื่อการเรียนรู้ 
  Design learning management, environment arrangement for enhancing working 
process of the brain in order to promote basic thinking skills, creative thinking, and important 
thinking process for the 21 st century by applying theories, patterns, learning management 
technics, and utilizing media for learning. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา          น(บ-ป-อ) 
MCI5205 การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม       3(2-2-8) 

  Curriculum Development for Enhancing Ethics, Morals and Values 
  ความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมในสังคม วิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนว
ทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา หรือแก้ปัญหาด้านคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยม 
รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 
  Importance of virtues and morals, ethics and values in the society, analyze 
problems and propose guidelines for enhancing and developing, or solving problems 
concerning the virtues, morals, ethics, and values, including desirable attributes that are 
suitable for the context of Thai society. 
 
MCI5206  การนิเทศการสอนเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ       3(2-2-8) 
  Instructional Supervision for Professional 
  Learning Community 
  การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ วิเคราะห์สภาพปัญหาการเรียนการสอน  
ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยศึกษาและประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จุดมุ่งหมาย หลักการแนวคิดและกระบวนการนิเทศการสอน ทักษะที่จำเป็น  
ต่อการนิเทศการสอน วิธีการนิเทศการสอน การสร้างเครื่องมือสังเกตการสอน เทคนิคและทักษะการสังเกต
การสอน และการประเมินการนิเทศการสอน 
  Create a professional learning community in schools, analyze problems of 
learning and instruction by working together with personnel in the schools for development 
of the learners, study and apply the concept of professional learning community, study the 
purposes, principles, concepts and process of instructional supervision, essential skills for 
instructional supervision, methods of instructional supervision, creating instructional 
observation instruments, techniques and skills of instructional supervision, and evaluation of 
the instructional supervision. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา          น(บ-ป-อ) 
MCI5207 การวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน         3(2-2-8) 
  Research in Curriculum and Instruction  
  การวิเคราะห์และประเมินงานวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ แนวทางการนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาวิทยานิพนธ์ 
  Analyze and evaluation of research in curriculum and instruction, the 
educational innovations development from the related studies both inside the country and 
overseas, select resources of knowledge to apply for doing thesis. 
 
MCI5208 สถิติเพื่อการวิจัย            3(2-2-8) 
  Statistics for Research  
  ความรู ้พื ้นฐานเกี ่ยวกับสถิติ การสุ ่มตัวอย่าง สถิติพื ้นฐาน การทดสอบสมมติฐาน การ

ประมาณค่าพารามิเตอร์ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย 

ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูล 

  Basic knowledge in statistics, sampling, descriptive statistics, hypothesis testing, 

parameter estimation, program applications to research statistical analysis, operate on data 

analysis, and data interpretation. 

 

MCI5209 วิทยานิพนธ์ 1                            3 หน่วยกิต 
  Thesis 1     
  การเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ตามความสนใจในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  การทบทวน
วรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัย เพ่ือเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  Thesis title selected in curriculum and instruction program, review literature 
and conceptual framework to propose a thesis topic to the committee responsible for the 
curriculum. 
 
MCI5210 วิทยานิพนธ์ 2          3 หน่วยกิต 
  Thesis 2 

การเขียนเค้าโครงการวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน  เพื่อเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์  
ต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  Writing research proposal related to curriculum and instruction to propose a 
thesis topic to the committee responsible for the curriculum. 
รหสัวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา          น(บ-ป-อ) 
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MCI5211 วิทยานิพนธ์ 3                     6 หน่วยกิต 
  Thesis 3 
  การดำเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 
ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดำเนินการทดลองเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานวิจัยและ
การเผยแพร่งานวิจัยเพ่ือสอบวิทยานิพนธ์ 
  Conducting research tools through the process of checking the quality of the 
research instruments conduct data collection experiments analyze data and write research 
reports, and research publications for the thesis examination. 
  

MCI5212 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1           3(240) 

  Internship 1 

  การปฏิบัติการสอนวิชาเอก ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 

ในสาขาวิชาเอก การวัดและประเมินผลและนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน วางแผนจัดทำการวิจัยในชั้นเรยีน

เพื ่อพัฒนาผู ้เร ียน การจัดกิจกรรมและการจัดโครงงานทางวิชาการ ปฏิบัติงานอื ่นที ่ได้ร ับมอบหมาย  

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)   

 Operate on teaching a major subject, planning, and designing lessons for  

a majoring subject, result evaluation and application to learner development, planning  

classroom research, establishing activities and academic projects, being responsible for 

allocated work, exchange knowledge in the form of professional learning community (PLC). 

MCI5213 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2           3(240) 

  Internship 2 

 การปฏิบัติการสอนวิชาเอก ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ใน

สาขาวิชาเอก การวัดและประเมินผลและนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน วางแผนจัดทำการวิจัยในชั้นเรียน  

เพื ่อพัฒนาผู ้เร ียน การจัดกิจกรรมและการจัดโครงงานทางวิชาการ ปฏิบัติงานอื ่นที ่ได้ร ับมอบหมาย  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)   

 Operate on teaching a major subject, planning, and designing lessons for a 

majoring subject, result evaluation and application to learner development, planning a 

classroom research, establishing activities and academic projects, being responsible for 

allocated work, exchange knowledge in the form of professional learning community (PLC). 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา       น(บ-ป-อ) 
MCI5214 การศึกษาอิสระ                   6 หน่วยกิต 

  Independent Study 

 การเขียนรายงานการศึกษาอิสระตามระเบียบวิธีวิจัยเกี ่ยวกับหลักสูตรและการสอนที่

นักศึกษาสนใจ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้มีความเข้าใจลึกซึ้งโดยศึกษาเป็นรายบุคคล 

 Writing report of independent study methodology concerning about the 

curriculum and instruction under controlling of the advisors, to provide insights, by studying 

an individual.  

ENG5110 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา          3(2-2-8) 
  English for Graduate Studies 

การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในทางวิชาการ กลวิธีที ่จำเป็นต่อ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการอ่าน และการสรุปใจความสำคัญของบทคัดย่อเอกสารทางวิชาการ  
ในสาขาที่ศึกษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็คทรอนิกส์ การเขียนบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ 
  Listening, speaking, reading, and writing English in academic; strategies that are 
essential to the ability and performance in reading and summarizing of the importance of 
abstracts and papers in the field of academic study from media and electronic; writing 
abstracts in English. 
 
COM5110 คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา      3(2-2-8) 
  Computer for Graduate Studies 
  การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาที่ศึกษา ทักษะที่จำเป็นต่อความสามารถ และประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
  Usage of computer program applications to several kinds of work that is 
relevant to their majors and instruction, skill essential to the capability and efficiency of the 
information technology, computer network and the Internet.  
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สถานศึกษาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเป็นพื้นที่ในการปฏิบัติการสอนตลอดหลักสูตรอย่างเพียงพอและ

เหมาะสม  

ชื่อสถานศึกษา จังหวัด สังกัด ผลการประเมิน สมศ. 

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภส์ื่อสารสงเคราะห ์ กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดี 

โรงเรียนพญาไท   กรุงเทพมหานคร ศธ ดีเยี่ยม 

โรงเรียนวมิุตยารามพิทยากร  กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดี 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุร ี นนทบุรี สพฐ. ดีมาก 

โรงเรียนสตรีนนทบุรี   นนทบุรี สพฐ. ดีมาก 

โรงเรียนวดัราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดีมาก 

โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดีมาก 

โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดีมาก 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยภฏัสวนสุนันทา  กรุงเทพมหานคร สกอ. ดี 

โรงเรียนวดัมกุฏกษตัริยาราม กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ดี 

โรงเรียนวดัเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดี 

โรงเรียนศรีบณุยานนท์   นนทบุรี สพฐ. ดี 

โรงเรียนราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดีมาก 

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดีมาก 

โรงเรียนกันตะบตุร กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดี 

โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่ง

รัฐบาลอุปถัมภ์) 

กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดีมาก 

โรงเรียนมัธยมวดัดสุิตาราม กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดี 

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดี 

โรงเรียนโกวิทธำรง กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดีมาก 
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ชื่อสถานศึกษา จังหวัด สังกัด ผลการประเมิน สมศ. 

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดี 

โรงเรียนวดัจันทรสโมสร  กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ดี 

โรงเรียนวดัสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ดี 

โรงเรียนวดันวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดี 

โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดีมาก 

โรงเรียนวดัน้อยนพคุณ กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดี 

โรงเรียนวดับวรมงคล กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดี 

โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดี 

โรงเรียนรัตนาธเิบศร ์ นนทบุรี สพฐ. ดี 

โรงเรียนรัตนโกสินทรส์มโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระ

สังฆราชูปถัมภ ์

นครปฐม สพฐ. ดี 

โรงเรียนสมาคมสตรไีทย กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดีมาก 

โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดีมาก 

โรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม  นนทบุรี สพฐ. ดี 

โรงเรียนวดัสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดี 

โรงเรียนบางกะป ิ กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดี 

โรงเรียนวดัอินทาราม กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดี 

โรงเรียนศึกษานาร ี กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดีเยี่ยม 

โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนค

ริทราบรมราชชนน ี

กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดีมาก 

โรงเรียนวดัพลับพลาชัย กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดีมาก 

โรงเรียนวดัมหรรณพารามในพระราชูปถัมภ ์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ดี 
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ชื่อสถานศึกษา จังหวัด สังกัด ผลการประเมิน สมศ. 

โรงเรียนมัธยมวดับึงทองหลาง กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดี 

โรงเรียนสมุทรปราการ สมุทรปราการ สพฐ. ดี 

โรงเรียนมัธยมวดัเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดี 

โรงเรียนสายปญัญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดีเยี่ยม 

โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดี 

โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดี 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดีมาก 

โรงเรียนประชานิเวศน ์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ดีมาก 

โรงเรียนสุเหร่าลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดีมาก 

โรงเรียนโฆสิตสโมสร กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดี 

โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดีมาก 

โรงเรียนธญับุร ี ปทุมธาน ี สพฐ. ดี 

โรงเรียนสตรีบูรณวิทย ์ กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดี 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม สพฐ. ดีมาก 

โรงเรียนมหรรณพาราม กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดี 

โรงเรียนเขมะสิริอนสุสรณ ์ กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดีมาก 

โรงเรียนวดัราชบพิธ กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดี 

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชินูปถัมภ ์ นครปฐม สพฐ. ดี 

โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดี 

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดี 

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (มัธยม) กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดีมาก 

โรงเรียนวดัชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดีมาก 
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ชื่อสถานศึกษา จังหวัด สังกัด ผลการประเมิน สมศ. 

โรงเรียนวดัเวตวันธรรมาวาส กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดี 

โรงเรียนวดันาคปรก กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดี 

โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดี 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี นนทบุรี สพฐ. ดีมาก 

โรงเรียนมัธยมวดัมกุฏกษตัริย์  กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดี 

โรงเรียนมัธยมวดัหนองแขม กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดีเยี่ยม 

โรงเรียนโยนออฟอาร์ค กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดี 

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดีเยี่ยม 

โรงเรียนปัญญาวรคณุ กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดีมาก 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุร ี นนทบุรี สพฐ. ดีมาก 

โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ดีมาก 

โรงเรียนวดับวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดี 

โรงเรียนพิบูลประชาสรรค ์ กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดี 

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร สพฐ. ดีมาก 

โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ดี 

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ สพฐ. ดี 

 มีชั่วโมงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา

เฉพาะ ไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง สำหรับชั่วโมงการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ต้อง

ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 8 คาบ และงานอื่นๆ ในหน้าที่ครู ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 8 คาบ ไม่น้อยกว่า 1 ภาค

เรียน 

            การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 

ครั้งที ่ ภาคเรียนที ่ ชั้นปี จำนวนชั่วโมง 
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1 1 1 90 ชั่วโมง 

2 - - - 

 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

ภาคที ่ ชั้นปีที่ จำนวนสัปดาห์

ต่อภาค 

จำนวนคาบต่อ

สัปดาห์ 

งานอ่ืน(คาบ) จำนวนชั่วโมง

ต่อภาค 

1 2 20 8-12 ไม่น้อยกว่า 19 

คาบ/สัปดาห์ 

360 

2 2 20 8-12 ไม่น้อยกว่า 19 

คาบ/สัปดาห์ 

360 
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 2.11 กิจกรรมเสริมความเป็นครู 

 เกณฑ์การรับรอง :  

 1) นิสิตนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู ปีละไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม 

 2) มีการบันทึกการเรียนรู้และสะท้อนคิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนของนิสิตนักศึกษา 

 3) มีกระบวนการติดตามพัฒนาการของนิสิตนักศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-2 อย่างเป็นระบบ  

กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่เป็นกิจกรรมบังคับ 

 1.กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่เป็นกิจกรรมบังคับชั้นปีที่ 1 

ชื่อกิจกรรม คุณลักษณะฯที่ต้องการ 

1. อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสร้างบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล ให้นักศึกษามีความรู้และ

เข้าใจ เห็นความสำคัญ ได้ฝึกการพัฒนาบุคลิกภาพและนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

2. อบรมจิตวิญญาณความเป็น

คร ู

นักศึกษามีความรู้ความรู้และเข้าจบทบทเป็นครูอย่างมีประสิทธิผล

และมีความสุข รู้จักให้ความสำคัญกับการประพฤติปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณครู สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน 

 

2. กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่เป็นกิจกรรมบังคับชั้นปีท่ี 2 

ชื่อกิจกรรม คุณลักษณะฯที่ต้องการ 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในยุค 

New Normal 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

2. การนำเสนองานวิจัย (Mini-

conference) ของนักศึกษา 

การมีความเข้มแข็งทางวิชาการ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่สาธารณชน 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560  
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ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องกำหนดอัตราเงินช่วยเหลือนักศึกษากรณีประสบอุบัติเหตุ 
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