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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) เป็น
หลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
โดยได้น ามาปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
และมาตรฐานคุณวุฒิของคุรุสภา ภายในประกอบด้วยสาระ 8 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้าง
ของหลักสูตร หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ใน    
การประเมินผลนักศึกษา หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์  หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  และ
หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ได้ปรับปรุงรายวิชา เนื้อหาในรายวิชาให้มีความสมบูรณ์ ทันสมัย 
ตรงประเด็น และปฏิบัติได้จริง มีความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี พ.ศ.2552 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู
ของคุรุสภา รวมทั้งมีความสอดคล้องกับการปรับกลยุทธ์ (Re-profiling) และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
พร้อมสอดแทรกเนื้อหาเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตาม
ปรัชญาของหลักสูตร คือ แม่นย าเนื้อหา ภาษาสื่อสารดี มีความเป็นครู น าความรู้สู่สังคม สั่งสมจิต
สาธารณะ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ
ต่อไป 

 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 



ข 

 

สารบัญ 

 
 หน้า 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร  
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
3. วิชาเอก 
4. จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
9. ช่ือ นามสกุล  เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
11.สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเป็นต้องนำมาพิจารณา 

ในการวางแผนหลักสูตร 
12.ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้อง

กับพันธกิจของสถาบัน 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
2. การดำเนินการหลักสูตร 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 
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สารบัญ(ต่อ) 

 
 หน้า 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
3. มาตรฐานผลการเรียนรู้และแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
หมวดที่  5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิตนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตนักศึกษา 
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

หมวดที่ 7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การกำกับมาตรฐาน 
2. บัณฑิต 
3. นักศึกษา 
4. อาจารย์ 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
7. การกำหนดตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

หมวดที่ 8   การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
1. การประเมินและประสิทธิผลของการสอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
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สารบัญ(ต่อ) 

 
 หน้า 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ภาคผนวก ข  ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
ภาคผนวก ค ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ 
ภาคผนวก ง ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ 
ภาคผนวก จ คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
ภาคผนวก ฉ รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
ภาคผนวก ช เอกสารสรุปการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร และตารางเปรียบเทียบ

เนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสูตร(กรณีหลักสูตรปรับปรุง)  
ภาคผนวก ซ การกำหนดรหัสวิชาและข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนช่ัวโมงในการจัด

กิจกรรมแต่ละวิชา 
ภาคผนวก ฌ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
 

คณะ    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

สาขาวิชา   ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร  
รหัสหลักสูตร  25511741102823 
ช่ือหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ช่ือหลักสูตรภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in English 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็มภาษาไทย  ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
ช่ือย่อภาษาไทย  ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Education (English) 
ช่ือย่อภาษาอังกฤษ  B.Ed. (English) 

  

3. วิชาเอก 
ไม่มี 
 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 168 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ   
   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
   หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ  
   หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ  
 หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ   
   หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ  
   หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ 
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5.2 ภาษาที่ใช ้
ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก  

 

5.3 การรับเข้าศึกษา 
รับท้ังนิสิตนักศึกษาไทย และต่างชาติท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้ดี  
 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

เพียงสาขาวิชาเดียว  
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1  สถานภาพของหลักสูตร 

6.1.1  หลักสูตรใหม่ 
6.1.2  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะครุศาสตร์ 
6.2  การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

กำหนดเปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรใน 
การนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1 / 2560 วันท่ี 4 
เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 และการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2560 ระหว่างวันท่ี 
24-26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 
2 / 2560 วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ในปพี.ศ. 2562 

  
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
 8.1 ครู/อาจารย์ 
 8.2 นักวิชาการ/นักการศึกษา 
 8.3 ธุรกิจส่วนตัว 
 8.4 เลขานุการ 
 8.5 พนักงานต้อนรับส่วนหน้า/พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
 8.6 เจ้าหน้าท่ีประสานงานฝ่ายต่างประเทศ 
 8.7 มัคคุเทศก์ 
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9. ชื่อ นามสกุล  เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ที ่
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหนง่ 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

สถาบัน และปีพ.ศ.ที่
สำเร็จการศึกษา 

1. นางสายฝน  ทรงเสี่ยงไชย 
3-1199-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(ภาษาองักฤษ 

(7104)) 

ปร.ด. (การสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาโลก) 
ศศ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ) 

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2562 
 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร  
วิโรฒ ประสานมิตร, 2544 

ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 
2528 

2. 
 
 
 

นายวาป ี คงอินทร ์
3-1015-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(ภาษาองักฤษ 

(7104)) 

ปร.ด. (ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาสากล) 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์
เพื่อการสื่อสาร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2562 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 
2549 

ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ ประสานมิตร, 2544 

3. 
 
 
 

นางสาวสายสุนีย์  อุลศิ 
3-7306-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(ภาษาองักฤษ 

(7104)) 

ศษ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2548 

ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541 
4. นางสาวศิริกาญจนา  ใบคำ 

3-3504-xxxxx-xx-x 
อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 

2549 
ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 

2543 
5. นายเฉลิมทรพัย์  กรัณย์จักรวุฒิ 

1-1012-xxxxx-xx-x 
อาจารย์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

(การสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศ) 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู (ป.บัณฑิต
วิชาชีพครู) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2557 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา, 2554 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาองักฤษเพื่อ  
การสื่อสารสากล) 
(เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรงุเทพ, 2550 

หมายเหตุ  ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอนดูท่ีภาคผนวก ก 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใน
สถาบันอุดมศึกษา ว่าด้วยรัฐบาลมีนโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้ โดยจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษา
และการเรียนรู้เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษา
ค้นคว้าองค์ความรู้ท่ีเป็นสากลและก้าวทันโลก เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป วิชาชีพครูภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยผลักดัน
นโยบายดังกล่าวในการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารเพื่อการประกอบอาชีพและส่งเสริม
ความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน  

 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ปัจจุบัน สังคมและวัฒนธรรมแต่ละประเทศมีการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาและยุคสมัย 

รวมท้ังผู้นำประเทศมีส่วนทำให้สังคมและวัฒนธรรมเปล่ียนไป   ดังนั้น ผู้สอนต้องสนใจในกิจกรรมเหล่านี้  
และต้องบรรจุกิจกรรมการเรียนการสอนลงในรายวิชาต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน องค์กรวิชาชีพ
ครู (คุรุสภา) ท่ีดูแลรับผิดชอบเรื่องการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งสถาบันระดับอุดมศึกษาต้อง
จัดรายวิชาให้สอดคล้องกับกลุ่มวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภากำหนด ตลอดจนจัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู จัดกิจกรรมเสริมท้ังในและนอกหลักสูตร เพื่อให้ประกอบอาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของสถานศึกษา ชุมชน  สังคม  และนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับของคุรุสภา การเปล่ียนแปลงทางด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง และเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บัณฑิต และสอดคล้องกับนโยบาย
มหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพครู 
นักวิชาการ นักการศึกษา และอาชีพส่วนตัว เป็นผู้ท่ีสามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข  

 

12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
วิสัยทัศน์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
พันธกิจ 
1. สร้างบัณฑิตคุณภาพสู่สังคม  
2. วิจัย สร้างองค์ความรู้  นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
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3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล 
5. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ได้แก่ (1) กลุ่มวิชาภาษา  (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ (4) กลุ่มวิชาพลศึกษา 
  หมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ (1) กลุ่มวิชาชีพครู (2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (3) 
กลุ่มวิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (4) กลุ่มทักษะภาษาต่างประเทศ (5) กลุ่มภาษาศาสตร์เพื่อ
การสอนภาษาต่างประเทศ (6) กลุ่มวัฒนธรรม (7) กลุ่มวรรณคดี (8) กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก และ (9) กลุ่ม
วิชาเอกเลือก 
  หมวดวิชาเลือกเสรี 
Click here to enter text. 

13.2   กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
  หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก 
  หมวดวิชาเลือกเสรี  
 

13.3 การบริหารจัดการ 
              สำหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัย รายวิชาชีพครู
ปฏิบัติตามคณะครุศาสตร์ 
 สำหรับรายวิชาเลือกอื่นๆ จัดไว้ให้ นิสิตสาขาอื่นสามารถมาเรียนได้ จะทำเอกสารแจ้งให้
ทุกคณะท่ีจัดการเรียนการสอนหรือประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ 
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
1.1 ปรัชญา 
 แม่นยำเนื้อหา ภาษาสื่อสารดี มีความเป็นครู นำความรู้สู่สังคม สั่งสมจิตสาธารณะ 
1.2 ความสำคัญ 
 วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีบทบาทสำคัญย่ิงในการเตรียมเยาวชนของชาติให้เป็นผู้สร้างสรรค์

สังคมอย่างยั่งยืน การเตรียมครูก่อนประจำการ จึงเป็นกระบวนการที่รัฐ และสถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้อง
จำเป็นต้องให้ความสำคัญในการกำกับดูแล และพัฒนาคุณภาพอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้สถาบัน
ผลิตครู สามารถพัฒนาครูกอ่นประจำการ ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ควบคู่ไปกับการมีความรู้
และสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ครูและมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ  

ในการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของคน
ในชาติเพื่อการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงจำเป็นต้องสร้างบัณฑิตครูที่มีความพร้อมทั้งทาง
วิชาการ วิชาชีพ และมีความสามารถในการสื่อสารและถ่ายทอดภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ (Working 
knowledge) รวมทั้ งมุ่งพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จรรยาบรรณความเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ และทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของบัณฑิตตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย อันประกอบด้วย 
(1) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2) มีความลุ่มลึกในเนื้อหาวิชา
และศาสตร์การสอน (3) นำสมัยต่อความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (4) มีภาวะผู้นำและคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และ (5) มีจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาสังคม ทั้งนี้ โดยอาศัยกระบวนการกลยุทธ์หรือ
กิจกรรมในรูปแบบผสมผสานหลากหลาย เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังกล่าว ได้แก่ การ
จัดกิจกรรมเสริมทักษะ การส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษา
วัฒนธรรมต่างประเทศ การเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาบรรยายให้ความรู้แก่
นักศึกษา การจัดนิทรรศการทางวิชาการ การจัดหาทรัพยากรหรือแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสม การอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ การบูรณาการโครงการบริการวิชาการสู่สังคมกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรและ
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ในฐานะหน่วยงานผลิตครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษใน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาครูก่อนประจำการให้มี
คุณภาพตามนโยบายและแนวคิดดังกล่าว จึงได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2560 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และทิศทางการพัฒนาของประเทศตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558ซึ่ง
กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพที่กำหนดข้ึนโดย
คุรุสภา ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับประเทศที่กำกับดูแลคุณภาพของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตบัณฑิตในวิชาชีพครู 
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1.3 วตัถุประสงค์ 
 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี ้

1)  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณความเปน็ครสูอนภาษาต่างประเทศ  
2)  มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาในด้านทักษะทางภาษา ภาษาศาสตร์ วรรณคดี วัฒนธรรมและ

ด้านการสอนวชิาภาษาองักฤษระดับมัธยมศึกษา 
3)  มีความรู้ และเข้าใจในการเลือกใช้สื่อ นวัตกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของหลักสูตร 
4)  มีความสามารถในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน และการดำเนิน

ชีวิตในวชิาชีพของตน 
5)  มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบคน้และการสรา้งองค์ความรู้ใหม่ และนำไป

ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสทิธิภาพ 
    6)  มคีวามสามารถในการสื่อสารและถ่ายทอดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
    7)  มทีักษะชีวิต มคีวามรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 

2. แผนพฒันาปรบัปรุง 
แผนพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

1. แผนการพัฒนาหลกัสูตรให้
สอดคล้องกับมาตรฐานของ
ประเทศ (Compliance to the 
Thai Qualification 
Framework) 

1. ดำเนินการทบทวนข้อกำหนด
เฉพาะของหลักสูตร เพื่อตรวจสอบ
ความสอดคล้องกับมาตรฐานของ
ประเทศ  
2. ปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรและ
รายวิชาให้สอดรับกับผลการเรียนรู ้

หลักฐาน  เล่มหลกัสูตรซึ่ง
สอดคล้องกับมาตรฐานของ
ประเทศ (Compliance to 
the Thai Qualification 
Framework) ตัวบ่งชี้ข้อที่ 1-3 
และ 5 ในหมวดที่ 7 

2. แผนการพัฒนาหลกัสูตรให้
สอดคล้องกับการปรับกลยทุธ์   
(Re-profiling) และอัตลักษณ์ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

1. ดำเนินการปรับหลักสูตรให้
สอดคล้องกลยทุธ์และอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยในด้านการผลิตและ
พัฒนาครู สูค่วามเป็นเลิศ รวมทัง้  
การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาของ
บัณฑิตให้อยู่ในระดับทีส่ามารถสื่อสาร
และใชง้านได้ 

-  แผนกลยุทธ์มหาวทิยาลัย พ.ศ. 
2558-2562 (ฉบับปรับปรุง)                        
-  เอกสารสรุปการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร และตารางเปรียบเทียบ
เนื้อหาสาระ  การปรับปรุง
หลักสูตรในภาคผนวก ช 
(หลักสูตรปรับปรุง 2560)  

3.แผนการติดตามผลการนำ
หลักสูตรไปใช้ พร้อมท้ังสร้าง
ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น
ต่างๆ จากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
คณาจารย์ นิสิต และผู้ใช้บัณฑิต 
เป็นต้น 

1.มีการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรทุกปี                   
2.มีการทวนสอบมาตรฐานผล      
การเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกภาค
การศึกษาร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ี
เปิดสอนในปีการศึกษานั้น                       
3.ดำเนินการทบทวนและปรับปรุง
หลักสูตรเป็นระยะๆ ทุก 5 ปี 

1.รายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร (SAR)                             
2.รายงานผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 
3.รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
บัณฑิต และอาจารย์ต่อหลักสูตร 
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แผนพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
4. แผนงานการพัฒนาและ
ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

1.จัดทำรายงานผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
2. จัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนิสิต  
3. ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
4. จัดฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนให้มี
ความรู้เรื่องนวัตกรรมใหม่ๆ 

1.รายงานผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
2.รายงานผลการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนิสิต  
3. คำส่ังโครงการฯ  
4. รายงานผลการฝึกอบรมตัว
บ่งช้ีข้อท่ี 4, 6-10 ในหมวดท่ี 
7 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ 

ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 
1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจำหลักสูตร 

ท้ังนี้ กำหนดระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน จำนวน 8 สัปดาห์หรือไม่เกิน 9 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา 
และจำนวนหน่วยกิตต้องมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 

 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

2. การดำเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท้ังนี้ ระยะเวลาใน
การดำเนินการเรียนการสอนแบบปกติเป็นดังนี้ 

 ภาคเรียนท่ี 1 เริ่ม เดือนสิงหาคม ส้ินสุด เดือนธันวาคม 
 ภาคเรียนท่ี 2 เริ่ม เดือนมกราคม ส้ินสุด เดือนเมษายน 
 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า   
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา 

 3. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมท่ีจะเป็นครู 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตาม

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษา หรือข้อกำหนดในมาตรฐาน
วิชาชีพ หรือมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
 5. เป็นผู้ท่ีมีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกาย และสุขภาพจิต  
 6. ผู้ท่ีจบจากสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีหนังสือเทียบโอนท่ีรับรองคุณวุฒิ
การศึกษาจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 7. ผู้ท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็น
กรณีพิเศษจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 8. หากมีผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับท้ังในและ
ต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น CU-TEP, TU-GET, IELTS, TOEFL เป็นต้น  
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1)  ความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษแตกต่างกัน 
2)  ความตระหนักชัดในการประกอบอาชีพครูภาษาอังกฤษในอนาคต 
3)  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

 

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปญัหา/ข้อจำกัดของนักศึกษา 
1)  เตรียมความพร้อมภาษาองักฤษโดยการจัดอบรมแก่นิสิตแรกเข้า 
2)  การแนะแนวอาชพี ประชุม และทำกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาชีพครู 
3)  จัดเข้าคา่ยพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลก่อนเข้ารับการศึกษา 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

ปีการศึกษา จำนวนนิสิตนักศึกษา จำนวนบัณฑิตที่คาดว่า 
จะสำเร็จการศึกษา ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 รวม 

2560 90 - - - - 90 คาดว่าจะมีผู้จบการศึกษา 
ตลอดหลักสูตร ปีละ 90 คน   
เริ่มสำเร็จการศึกษาปี  
พ.ศ. 2565 

2561 90 90 - - - 180 
2562 90 90 90 - - 270 
2563 90 90 90 90 - 360 
2564 90 90 90 90 90 450 
2565 90 90 90 90 90 450 

หมายเหต ุ จำนวนนสิิตอาจเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของผู้เรียน สังคมตลาดแรงงาน
นโยบายของมหาวิทยาลัยและจำนวนคณาจารย์ 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนว่ย: บาท) 

รายละเอียดรายรบั ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

งบประมาณแผ่นดิน 
   - งบบุคลากร 

    
56,000 

 
112,000 

 
168,000 

 
224,000 

 
280,000 

   - งบลงทุน 
      - ค่าครุภัณฑ ์

 
300,000 

 
400,000 

 
500,000 

 
600,000 

 
700,000 

เงินบำรงุการศึกษา 1,400,000 2,800,000 4,200,000 5,600,000 7,000,000 
รวมรายรับ 1,756,000 3,312,000 4,868,000 5,592,000 7,980,000 

 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หนว่ย:บาท) 

หมวดเงนิ ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. งบบุคลากร 945,000 1,669,500 2,477,538 3,376,566 3,579,174 
2. งบดำเนินการ 
   - ค่าตอบแทน 

 
600,000 

 
1,600,000 

 
2,300,000 

 
3,100,000 

 
3,900,000 
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หมวดเงนิ ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

   - ค่าใชส้อย 450,000 600,000 1,000,000 1,400,000 1,600,000 
   - ค่าวสัดุ 354,800 449,600 594,000 729,200 884,000 
   - ค่าดำเนนิการ 
ระดับมหาวิทยาลัย 

351,200 579,400 973,600 1,284,800 1,596,000 

3. งบลงทุน 
   - ค่าครุภัณฑ์ 

 
300,000 

 
400,000 

 
500,000 

 
600,000 

 
700,000 

รวมรายจ่าย 3,001,000 5,381,500 7,845,138 10,490,566 12,259,174 
จำนวนนักศึกษา 90 180 270 360 450 
ค่าใช้จ่ายต่อหัว 

ในการผลิตบัณฑิต 
33,344 29,897 29,056 29,140 27,242 

 

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบช้ันเรียน 
 แบบอื่น ๆ (ระบุ) Click here to enter text. 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบและแนวปฏิบัติท่ีดี

เกี่ยวกับการเทียบโอนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และให้เป็นไปตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการและระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการโอนหรือ
เทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2549 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง กำหนดเกณฑ์การลงทะเบียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร 

3.1.1  จำนวนหน่วยกิต 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 168 หน่วยกิต 
 

3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาท่ีสอดคล้องกับท่ีกำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  32 หน่วยกิต 
 1.1)  วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ    23 หน่วยกิต 

 (1) กลุ่มวิชาภาษา      9  หน่วยกิต 
 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   7  หน่วยกิต 
 (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6  หน่วยกิต 
 (4) กลุ่มวิชาพลศึกษา    1  หน่วยกิต 
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 1.2)  วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก  ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
 (1) กลุ่มวิชาภาษา   ไม่น้อยกว่า   3   หน่วยกิต 
 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า   3   หน่วยกิต 
 และสังคมศาสตร์ 
 (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า   3   หน่วยกิต 
 และคณิตศาสตร์ 

2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
 2.1)  วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
        และสังคมศาสตร์ 
 2.2)  วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต 
 2.3)  วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  79 หน่วยกิต 

2.3.1) วิชาเอกบังคับ    69 หน่วยกิต 
 กลุ่มทักษะทางภาษาต่างประเทศ   51 หน่วยกิต 
 กลุ่มภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาต่างประเทศ    6 หน่วยกิต 
 กลุ่มวัฒนธรรม         6 หน่วยกิต 
 กลุ่มวรรณคดี         6 หน่วยกิต 
2.3.2) วิชาการสอนวิชาเอก         6 หน่วยกิต 
2.3.3) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า       4 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต 
 

3.1.3 รายวิชา 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า      32 หน่วยกิต 

1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ        23 หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต 
9111101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร     3(2-2-5) 
 Thai for Communication  
9111102 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร     3(2-2-5) 
 English for Communication  
9111103 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน     3(2-2-5) 
 English in Everyday Use  

 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      7     หน่วยกิต 
9121101 ทักษะชีวิต     3(3-0-6) 
 Life Skills  
9121102 สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษท่ี 21     3(3-0-6) 
 Thai and Global Society in the 21st Century   
9121103 ความเป็นพลเมือง     1(1-0-2) 
 Active Citizenship  



13 
 

 

 (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
9131101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5) 
 Science and Technology in Everyday Use 
9131102 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Learning and Problem Solving Skills in 

Mathematics 
 

(4) กลุ่มวิชาพลศึกษา      1  หน่วยกิต 
9141101 กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต 1(0-2-1) 
 Physical Activities  for  Life  

1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
9112101 ภาษาและวัฒนธรรมลาว    3(2-2-5) 
 Lao Language and Culture 
9112102 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า  3(2-2-5) 

 Burmese Language and Culture 
9112103 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม  3(2-2-5) 
 Vietnamese Language and Culture 
9112104 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร  3(2-2-5) 
 Cambodian Language and Culture 
9112105 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู  3(2-2-5) 
 Malay Language and Culture 
9112106 ภาษาและวัฒนธรรมจีน  3(2-2-5) 
 Chinese Language and Culture 
9112107 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน่  3(2-2-5) 
 Japanese Language and Culture 
9112108 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี  3(2-2-5) 
 Korean Language and Culture 
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
9122201 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ   3(3-0-6) 
 Modern Management and Leadership  
9122202 การส่ือสารในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 
 Communications in Everyday Use 
9122203 สุนทรียะทางศิลปกรรม  3(3-0-6) 
 Aesthetics of Fine and Applied Arts  
9122204 ความสุขแห่งชีวิต  3(3-0-6) 
 Happiness of Life  
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(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
9132201 เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสังคมออนไลน์  3(2-2-5) 
 Information Technology and Social Media  
9132202 เทคโนโลยีส่ือดิจิทัลในชีวิตประจำวัน  3(2-2-5) 
 Digital Media Technology in Everyday Use  
9132203 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 3(3-0-6) 
 Technology for Sustainable Development 
9132204 สุขภาพและความงาม   3(3-0-6) 
 Health and Aesthetics  

 

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  130 หน่วยกิต 
2.1) วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์           3  หน่วยกิต 

 และสังคมศาสตร์ 
2100201   ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน        3(2-2-5) 
               English for Work 
 

2.2) วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต 
2.2.1) กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ  34 หน่วยกิต 
1100101 ปรัชญาการศึกษา   3(3-0-6) 
 Philosophy of Education 
1100201 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู   3(2-2-5) 
 Language and Culture for Teachers 
1100202 การพัฒนาหลักสูตร   3(2-2-5) 
 Curriculum Development 
1100301 การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน   3(2-2-5) 
 Learning and Classroom Management 
1100302 การศึกษาสำหรับผู้ท่ีมีความต้องการพิเศษ   2(2-0-4) 
 Education for Students with Special Needs 
1102207 จิตวิทยาสำหรับครู   3(2-2-5) 
 Psychology for Teachers 
1103301 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   3(2-2-5) 
 Learning Measurement and Evaluation 
1103401 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้   3(2-2-5) 
 Research for Learning Development 
1104201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา   3(2-2-5) 
 Educational Innovation and Information Technology 
1105101 ความเป็นครู   3(3-0-6) 
 Teacher Professional 
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1105401 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา   3(2-2-5) 
 Administration and Quality Assurance of Education 
1121301 ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ 2(1-2-3) 
 Scout Unit Leader, Girl Scout, Red Cross Youth  
 and Girl Guides 
2.2.2) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 14 หน่วยกิต 
1100401 การฝึกทักษะวิชาชีพครู 1    1(120) 
 Practicum 1 
1100402 การฝึกทักษะวิชาชีพครู 2    1(120) 
 Practicum 2 
1100501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    6(360) 
 Internship 1 
1100502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    6(360) 
 Internship 2 
 

2.3) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า      79 หน่วยกิต 
2.3.1)  วิชาเอกบังคับ       69 หน่วยกิต 

กลุ่มทักษะทางภาษาต่างประเทศ     51 หน่วยกิต 
2105101  การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5) 
 Listening and Speaking 1  
2105102  การใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 English Grammar Usage 1  
2105104  การเขียนเบ้ืองต้น 3(2-2-5) 
 Basic Writing  
2105203  กลวิธีการอ่าน 3(3-0-6) 
 Reading Strategies  
2152211  การฟัง-พูดเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) 
 Listening - Speaking for Communication  
2152212  การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 
 Academic Reading  
2152221  โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
 English Grammar Structures  
2152222  การออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับครู  3(2-2-5) 
 English Pronunciation for Teachers  
2152311  การเขียนความเรียง  3(2-2-5) 
 Essay Writing  
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2152313  การแปล  3(2-2-5) 
 Translation  
2152321  การอ่านการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  3(2-2-5) 
 Reading and Writing English for Communication  
2152411  การวิจัยภาษาอังกฤษในช้ันเรียน  3(2-2-5) 
 English Classroom Research  
2152412  การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ์  3(2-2-5) 
 Critical Reading and Writing  
2152413  ภาษาอังกฤษสำหรับครู  3(2-2-5) 
 English for Teachers  
2152414  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน

ภาษาอังกฤษ 
3(2-2-5) 

 Innovation and Information Technology for English 
Language Instruction 

 

2152415  ภาษาอังกฤษเพื่อการสืบค้นข้อมูล  3(2-2-5) 
 English for Information Retrieval  
2152424  ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานทางวิชาการ  3(2-2-5) 
 English for Academic Presentation  

กลุ่มภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาต่างประเทศ        6 หน่วยกิต 
2105103 ภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น   3(3-0-6) 
 Introduction to Linguistics  
2152312  ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
 Linguistics for English Language Teaching  

กลุ่มวัฒนธรรม         6 หน่วยกิต  
2152323  การอ่านและการเขียนงานด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมในท้องถิ่น 
3(2-2-5) 

 Reading and Writing about Local Art and Culture  
2152422  การส่ือสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับครู               3(2-2-5) 
 Cross-Cultural Communication for Teachers  

กลุ่มวรรณคดี        6 หน่วยกิต 
2105206  วรรณคดีเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to Literature  
2152423  วรรณกรรมภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน 3(2-2-5) 
 English Literature for Young Adults  
2.3.2)  วิชาการสอนวิชาเอก        6  หน่วยกิต 
2152322  การสอนทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 Teaching English Listening and Speaking Skills  
2152421  การสอนทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 Teaching English Reading and Writing Skills  
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2.3.3)  วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า            4  หน่วยกิต 
2152314  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในวัฒนธรรมอาเซียน 2(2-1-3) 
 English for Communication in ASEAN Cultures  
2152315 ค่ายเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ 2(1-2-3) 
 Camp for English Language Development  
2152316 ภาษาอังกฤษในการละคร 2(1-2-3) 
 English in Drama  
2152324  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบและการสมัครงานในวิชาชีพ 2(2-1-3) 
 English for Examination Preparation and Job 

Application in Profession 
 

2152325  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียวและการโรงแรม 2(1-2-3) 
 English for Tourism and Hospitality  
2152326 การฝึกสอนภาษาอังกฤษแบบจุลภาค 2(1-2-3) 
 English Micro Teaching  

 

      3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต  
 ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่

ซ้ำกับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
3.1.4 แผนการศึกษา   

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดแผนการเรียนรายภาค ดังนี้ 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

91XXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ 12 
1100101 ปรัชญาการศึกษา 3(3-0-6) 
2105101 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5) 
2105102 การใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

รวม 21 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

91XXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ 11 
1105101 ความเป็นครู 3(3-0-6) 
2105103 ภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น 3(3-0-6) 
2105203 กลวิธีการอ่าน 3(3-0-6) 

รวม 20 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

91XXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 3(3-0-6) 
91XXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก (กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) 3(3-0-6) 
1100201 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 3(3-0-6) 
1102207 จิตวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5) 
2100201 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 3(2-2-5) 
2152211 การฟัง-พูดเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
2152212 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 

รวม 21 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

91XXXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก(กลุ่มภาษา) 3(2-2-5) 
1100202 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
1104201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
2105104 การเขียนเบื้องต้น 3(2-2-5) 
2105206 วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6) 
2152221 โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 
2152222 การออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับคร ู 3(2-2-5) 

รวม 21 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
1100302 การศึกษาสำหรับผูท้ี่มีความต้องการพิเศษ 2(2-0-4) 
1103301 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 
2152311 การเขียนความเรียง 3(2-2-5) 
2152312 ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
2152313 การแปล 3(2-2-5) 
XXXXXXX วิชาเอกเลือก 2(2-1-3) 
XXXXXXX วิชาเลือกเสร ี 3(2-2-5) 

รวม 19 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
1100301 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 
1121301 ผู้กำกับลกูเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ 2(1-2-3) 
2152321 การอ่านการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
2152322 การสอนทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
2152323 การอ่านและการเขียนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถ่ิน 3(2-2-5) 
XXXXXXX วิชาเอกเลือก 2(1-2-3) 
XXXXXXX วิชาเลือกเสร ี 3(2-2-5) 

รวม 19 
 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1100401 การฝึกทักษะวิชาชีพครู 1 1(120) 
1103401 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 
2152411 การวิจัยภาษาอังกฤษในช้ันเรียน 3(2-2-5) 
2152412 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ์ 3(2-2-5) 
2152413 ภาษาอังกฤษสำหรับครู 3(2-2-5) 
2152414 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
2152415 ภาษาอังกฤษเพื่อการสืบค้นข้อมูล 3(2-2-5) 

รวม 19 
 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1105401 การบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
1100402 การฝึกทักษะวิชาชีพครู 2 1(120) 
2152421 การสอนทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
2152422 การส่ือสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับครู 3(2-2-5) 
2152423 วรรณกรรมภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน 3(2-2-5) 
2152424 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานทางวิชาการ 3(2-2-5) 

รวม 16 
 

ชั้นปีที่ 5  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1100501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(360) 

รวม  6 
 

ชั้นปีที่ 5  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1100502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(360) 

รวม  6 
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3.1.5 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 

ชั้นปีที่  รายละเอียด 
1 1. นักศึกษาครูมีความรักและศรัทธาในความเป็นครู  มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 

เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจในศาสตร์พระราชาบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก เข้าใจ
และเห็นคุณค่าของตนเองผู้อื่นและสังคม มีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์  
2. นักศึกษาครูมีทักษะในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ รู้จักการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษใน
การส่ือสารท้ังทางวิชาการและในชีวิตประจำวัน เข้าใจการนำความรู้ทางภาษาศาสตร์เบื้องต้นไป
ปรับใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษ และกลวิธีท่ีสำคัญช่วยพัฒนาการอ่าน 

2 1. นักศึกษาครูมีความสามารถใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน มีจิตสำนึกในความเป็นไทย เข้าใจและเห็น
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม 
2. นักศึกษาครูมีทักษะในการฟัง-พูดเพื่อการส่ือสาร มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ มีทักษะการเขียนเบื้องต้น รอบรู้วรรณคดีอังกฤษเบ้ืองต้น ประยุกต์โครงสร้างไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอน และมีความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษซึ่งจำเป็น
สำหรับครู 

3 1. นักศึกษาครูมีทักษะการออกแบบและการจัดการเรียนรู้  มีทักษะการคิดแบบองค์รวม  มีความ
เป็นผู้นำและมีส่วนร่วมกิจกรรมเพื่อจิตสาธารณะ  
2. นักศึกษามี ทักษะการเขียนท่ีสูงขึ้นในระดับการเขียนความเรียง ประยุกต์ความรู้ทาง
ภาษาศาสตร์เข้ากับการสอนภาษาอังกฤษ และมีความสามารถในการแปลท้ังการแปลจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย มี 
3. นักศึกษามีความสามารถในการนำความรู้ด้านการอ่านและการเขียนเพื่อการส่ือสารและงาน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่น มีความสามารถในการสอนทักษะการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษ ตลอดจนมีความรู้ด้านการจัดการค่ายเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษและการเรียน
ภาษาอังกฤษในการละคร 

4 1. นักศึกษาครูมีทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์  ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. นักศึกษาครูรอบรู้งานในบทบาทหน้าท่ีครู มีความสามารถในการปฏิบัติงานหน้าท่ีผู้ช่วยครู  
3. นักศึกษามีความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ์ มีความสามารถใน
การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการ
สืบค้นข้อมูลเพื่อการเรียนภาษาอังกฤษ รอบรู้ภาษาอังกฤษสำหรับครู และมีองค์ความรู้เพื่อนำไป
ต่อยอดการทำวิจัยภาษาอังกฤษในช้ันเรียน 
4. นักศึกษามีความสามารถในการสอนทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ รอบรู้
วรรณกรรมภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน มีความสามารถในการนำเสนองานทางวิชาการเป็น
ภาษาอังกฤษ ตลอดจนประยุกต์ความรู้ด้านการส่ือสารข้ามวัฒนธรรมไปใช้ในการสอนในช้ันเรียน 

5 นักศึกษาครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ท่ีมี รูปแบบหลากหลายอย่างสร้างสรรค์    
มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกท่ีจะสอนอย่างบูรณาการ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ
เพื่อการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนมีความสามารถในการปฏิบัติงานหน้าท่ีคร ู
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3.1.6 คำอธิบายรายวิชา 
 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
9111101 ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร 3(2-2-5) 

 Thai for Communication  
ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการส่ือสาร การฝึกทักษะการรับสารและส่งสารอย่าง

สร้างสรรค์ การบูรณาการทักษะการส่งสาร และรับสารเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน การตีความ การรู้เท่า
ทันสาร การใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารในสังคมปัจจุบัน 

An introductory of language for communication; practicing language skills for creative 
receiving and sending message; integrating language skills for communication in everyday use; 
message interpretation and literacy; language usage for communication in current society 

 

9111102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 English for Communication  

โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษท่ีปรากฏในงานเขียนภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ  
ในชีวิตประจำวัน การฝึกใช้โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในการพูด ฟัง อ่านและเขียนเพื่อการ
ส่ือสารในชีวิตประจำวัน ท้ังในเหตุการณ์ท่ีเป็นอดีต ปัจจุบันและอนาคต  

English structures in various forms of English writing in everyday use; 
practice using English structures for communication in listening, speaking, reading, 
and writing skills in everyday use in the past, present, and future situations  

 

9111103 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5) 
 English in Everyday Use  

ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน การใช้คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน    
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ในสถานการณ์ต่างๆ การทักทายและการพูดถึงกิจวัตรประจำวัน 
งานอดิเรก การเดินทางท่องเท่ียวและโรงแรม การซื้อสินค้า การส่ังอาหารและเครื่องด่ืม การบอกเวลา 
วัน เดือน ปกีารสมัครงาน การนำเสนอในท่ีทำงาน 
 Communication skills in everyday use; everyday vocabularies usage; 
listening, speaking, reading, and writing in various situations; greeting and routine 
conversations; hobby; travelling and hotels; shopping; food and beverage ordering; 
time and date telling; job applications; presentation in working places 
 

9112101 ภาษาและวัฒนธรรมลาว 3(2-2-5) 
 Lao Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาลาว ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนใน
ชีวิตประจำวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีลาวในบริบทของประชาคมอาเซียน 
 Background and characteristics of Lao language; listening, speaking, reading, and 
writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Laos as one of the ASEAN context 
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9112102 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า 3(2-2-5) 
 Burmese Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาพม่า ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนใน
ชีวิตประจำวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีพม่าในบริบทของประชาคมอาเซียน 

Background and characteristics of Burmese language; listening, speaking, reading, and 
writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Myanmar as one of the ASEAN context 

 

9112103 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(2-2-5) 
 Vietnamese Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาเวียดนาม ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนใน
ชีวิตประจำวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีเวียดนามในบริบทของประชาคมอาเซียน 
 Background and characteristics of Vietnamese language; listening, 
speaking, reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of 
Vietnam as one of the ASEAN context 
 

9112104 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร 3(2-2-5) 
 Cambodian Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาเขมร ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนใน
ชีวิตประจำวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีเขมรในบริบทของประชาคมอาเซียน 

 Background and characteristics of Cambodian language; listening, 
speaking, reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of 
Cambodia as one of the ASEAN context 
 

9112105 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(2-2-5) 
 Malay Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษามลายู ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนใน
ชีวิตประจำวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีมลายูในบริบทของประชาคมอาเซียน 

 Background and characteristics of Malay language; listening, speaking, 
reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Malaysia as 
one of the ASEAN context 

 

9112106 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(2-2-5) 
 Chinese Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาจีน ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจำวัน 
ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีจีนในบริบทของประชาคมอาเซียนและเอเชียตะวันออก 

Background and characteristics of Chinese language; listening, speaking, 
reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of China as one 
of the ASEAN and East Asian context 
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9112107 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(2-2-5) 
 Japanese Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาญี่ ปุ่น ทักษะการฟั ง พู ด อ่ าน และเขียนใน
ชีวิตประจำวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีญี่ปุ่นในบริบทของประชาคมอาเซียนและเอเชียตะวันออก 

Background and characteristics of Japanese language; listening, speaking, 
reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Japan as one 
of the ASEAN and East Asian context 

 

9112108 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(2-2-5) 
 Korean Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาเกาหลี ทักษะการฟั ง พู ด อ่าน และเขียนใน
ชีวิตประจำวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีเกาหลีในบริบทของประชาคมอาเซียนและเอเชียตะวันออก 

Background and characteristics of Korean language; listening, speaking, reading, and writing 
skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Korea as one of the ASEAN and East Asian context 

 

9121101 ทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
 Life Skills  

ทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตประจำวัน ทักษะเฉพาะบุคคล  ทักษะการ
ติดต่อส่ือสาร ทักษะสังคมและทักษะการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตน ความฉลาดทางอารมณ์ 
สุขภาพจิตและการปรับตัว  คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ
และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม การดำรงชีวิตอย่างพอเพียง     
 Necessary skills for everyday use; intrapersonal skills; communication skills; social and 
occupational skills; self-development; emotional quotient; mental health and adjustment; virtue, ethics, 
and values; critical thinking, decision making, and problem solving; team working; living a self-sufficient life 
 

9121102 สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 
 Thai and Global Society in the 21stCentury   
 สังคมไทยในบริบทโลกในมิติประวัติศาสตร์และอารยธรรมไทย ประชากร วัฒนธรรมไทย 
บทบาทและความเคล่ือนไหวของศาสนา เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการพระราชดำริ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ปราชญ์ท้องถิ่น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) บริบทของของกลุ่มประเทศสมาชิก และคุณูปการของสมเด็จเจ้าพระยาบรม
มหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและประเทศชาติ  
 Thai society in the global society in the dimension of history, Thai civilization, population, 
Thai culture as well as the movement of religion; self-sufficiency economy for the sustainable 
development; the royal projects of His Majesty King Bhumibol Adulyadej (King Rama IX); the local 
scholars; the context of ASEAN community and ASEAN nations; the contributions of Somdej Chow Phya 
Sri Sury Wongse (Chuang Bunnag) to Bansomdejchaopraya Rajabhat University and Thailand 
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9121103 ความเป็นพลเมือง 1(1-0-2) 
 Active Citizenship 

หลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ความหมาย สิทธิและหน้าท่ีของพลเมือง จิตสำนึกสาธารณะ ทัศนคติ และค่านิยมใน
ความซื่อสัตย์สุจริต ผลกระทบจากการทุจริตท่ีส่งผลเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติ 

Fundamental principles of constitutional monarchy; definition of rights 
and responsibilities of active citizens; civic-mindedness, attitudes, and values in 
integrity among the students as well as awareness of the disastrous effects of 
corruption on the society and country 

 

9122201 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ 3(3-0-6) 
 Modern Management and Leadership  

แนวคิด ทฤษฎีการจัดการ การจัดการองค์ประกอบการและหน้าท่ีต่างๆ ในองค์กร 
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการองค์กร แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม จริยธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคม 
 Concepts and theories of management, the component management, 
and various functions in organizations; implementation of technology for 
organizational management; concepts and theories of leadership and team work; 
ethics and social responsibilities 
 

9122202 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 
 Communications in Everyday Use  

ความหมายของการส่ือสาร ส่ือประเภทต่างๆ การรู้เท่าทันส่ืออย่างมีวิจารณญาณ 
ความน่าเช่ือถือและคุณค่าเนื้อหาสาร ผลกระทบของส่ือ การบริโภคส่ืออย่างเข้าใจในชีวิตประจำวัน 
การใช้ส่ืออย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล จริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 Definitions of communication; types of media; media literacy on the 
basis of consideration; creditability and content values; media impact; media 
consumption with understanding in everyday use; using media with social 
responsibility and without violating personal rights; morality, ethics, and related laws 
 

9122203 สุนทรียะทางศิลปกรรม 3(3-0-6) 
 Aesthetics of Fine and Applied Arts  

ความหมายและทฤษฎีทางสุนทรียะ กระบวนการเรียนรู้ ประสบการณ์ และการ
ประเมินคุณค่าทางความงามของศิลปกรรม ด้านดนตรี ด้านนาฏศิลป์ และด้านทัศนศิลป์ 
 Definitions and theories of aesthetics; learning process, experience, and 
appreciation of fine and applied arts; music, performing arts, and visual arts 
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9122204 ความสุขแห่งชีวิต 3(3-0-6) 
 Happiness of Life  

ความหมาย ความสำคัญและปัจจัยท่ีทำให้เกิดความสุข แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความสุข ศิลปะการดำเนินชีวิตท่ีมีความสุข สันติสุข การคิดเชิงบวก ความสุขกับการทำงาน งาน
อดิเรกกับการสร้างความสุข  จิตสาธารณะเพื่อความสุขของผู้อื่น 

Definitions, importance, and factors creating happiness; concepts and 
theories concerning happiness; art of living a happy life; peace; positive thinking; happiness 
at work; hobbies and creation of happiness; public mind for others’ happiness 

 

9131101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5) 
 Science and Technology in Everyday Use  

การแสวงหาความรู้จากโลกธรรมชาติท้ังทางด้านชีวภาพและกายภาพ ความสำคัญของ
กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน สารเคมีเป็นพิษและอันตรายจาก
สารเคมี ภาวะโลกร้อน และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความสำคัญของการดำรงชีวิตแบบสมดุล 

Knowledge inquiry from natural world both in biological and physical fields; 
importance of scientific thinking process; technology in everyday use; toxic chemicals and 
chemical hazards; global warming and climate change; importance of balanced living 

 

9131102 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Learning and Problem Solving Skills in Mathematics 

การพัฒนาทักษะการคิดแบบองค์รวมเชิงตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ หลักการ
แก้ปัญหาและวิธีการใช้เหตุผล ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
เบ้ืองต้น ทักษะการคำนวณเพื่อการเรียนรู้และแก้ปัญหา 
 Logical and mathematical holistic thinking skills development; problem-
solving principles and reasoning methods; data and basic data analysis; fundamental 
mathematical model; calculation skills for learning and problem solving 
 

9132201 เทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่สังคมออนไลน ์ 3(2-2-5) 
 Information Technology and Social Media  

ความหมาย องค์ประกอบ ความสำคัญ และประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์  
ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์การส่ือสารสมัยใหม่ การส่ือสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่ือสังคม
ออนไลน์ ภัยคุกคามและความปลอดภัยในเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสังคมออนไลน์ กฎหมายและ
จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสังคมออนไลน์ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ 

Definitions, components, importance, and benefits of information technology; 
hardware; software; modern communication equipment; data communication and Internet; 
e-commerce; social media; threats and security in information technology and social media; 
laws and ethics in using everyday information technology and social media creatively 
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9132202 เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5) 
 Digital Media Technology in Everyday Use  

หลักการของส่ือดิจิทัล กระบวนการผลิตส่ือดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้า
ข้อมูลเพื่อผลิตส่ือดิจิทัล เทคนิคการนำเสนอสารสนเทศด้วยส่ือดิจิทัล การเผยแพร่ส่ือดิจิทัลในท่ี
สาธารณะ จรรยาบรรณในการนำเสนอส่ือดิจิทัล กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา 

Principles of digital media; digital media production; data presentation 
planning; information presentation techniques using digital media; public 
presentation and digital media publishing; ethics in digital media presentation; laws 
concerning copyright and intellectual property 
 
9132203 เทคโนโลยีเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
 Technology for Sustainable Development 

ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยี ประเภทของเทคโนโลยี กระบวนการพัฒนา
ทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม การใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาท่ีเกิดจากการเพิ่มประชากร การใช้
เทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรค์สังคม กระบวนการดำเนินการด้านเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

Definitions and importance of technology; types of technology; 
development process of technology; appropriate technology; use of technology to solve 
problems caused by increased population; using technology wisely to develop a society; 
technological process for sustainable development 

 
9132204 สุขภาพและความงาม  3(3-0-6) 
 Health and Aesthetics  
 ระบบและหน้าท่ีของร่างกายมนุษย์ ปัญหาสุขภาพท่ีพบบ่อยในแต่ละช่วงวัย การดูแล
ป้องกัน การสร้างเสริมสุขภาพ ศาสตร์การชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ อาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
เพื่อความงามในชีวิตประจำวัน วิทยาการด้านสุขภาพและความงาม และเพศศึกษาน่ารู้ในวัยรุ่น 

Human body systems and functions; common health problems in 
various age groups and prevention; health enhancement; anti-aging and regenerative 
science; food, drugs, and health products for aesthetic in every use; health and 
aesthetic science; sex education in adolescence 
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9141101 กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต 1(0-2-1) 
 Physical Activities for Life  

ความหมาย ความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญในพื้นฐานของกิจกรรมทางกาย 
ขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายท้ังในชีวิตประจำวันและยามว่าง เพื่อการมีสุขภาพอนามัยท่ีดี
โดยผ่านการปฏิบัติ กิจกรรมการเคล่ือนไหว การป้องกันและดูแลสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย กิจกรรมกีฬาไทย กีฬาสากล กิจกรรมการออกกำลังกาย กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรม
การเคล่ือนไหวทางกายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
 Definitions, knowledge, understanding, and importance of physical activity 
foundations; steps in physical activity performance both in everyday and leisure time in 
order to possess good health and sanitation by practicing physical activities, protecting and 
taking care of health, strengthening physical fitness, and playing Thai and international 
sports including physical exercise, recreation, and other relevant physical activities 
 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 
     

1100101 ปรัชญาการศึกษา  
Philosophy of Education 

3(3-0-6) 

ปรัชญาและปรัชญาการศึกษา  แนวคิดทฤษฎีทางการศึกษา  กลวิธีการจัดการศึกษาอย่าง
สร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน วิวัฒนาการของการศึกษาไทยและการศึกษาโลก  หลัก
การศึกษา เป้าประสงค์และรูปแบบของการจัดการศึกษาร่วมสมัย การประยุกต์ใช้ปรัชญา แนวคิดและ
ทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเพื่อใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 

Philosophy and educational philosophy; educational concepts and theories;  
creative strategies to educational management to enhance sustainable development;  
evolution of Thai education and world education; principles of education; objectives and 
themes of contemporary education;  the application of philosophy;  concepts and 
theories of education, religion, economic, social, and cultural for school developing 
 

1100201 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู  
Language and Culture for Teachers 

3(2-2-5) 

คุณค่า ความสำคัญของภาษาและวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
ก่อให้เกิดทักษะทางภาษา ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อการเป็นครู การเปลี่ยนแปลงของการใช้ภาษา
และวัฒนธรรมของไทยและต่างประเทศเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

Values, significance of both Thai and foreign language and culture for 
developing teaching profession; enhancing language skills; cultural diversity for teacher being; 
the changes of Thai and foreign language usage and culture for peaceful living 
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1100202 การพัฒนาหลักสูตร  
Curriculum Development 

3(2-2-5) 

หลักการและแนวคิดในการจัดทำหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสู่หลักสูตร
สถานศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา การวิเคราะห์และจัดทำหลักสูตรแบบจุลภาค หลักการนำหลักสูตรไปใช้
และการประเมินหลักสูตร 

Principles and concepts of curriculum; curriculum development; curriculum 
development into educational institution curriculum of each any level; analysis and micro-
curriculum management; principles of applying curriculum and curriculum evaluation 

 
1100301 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน  

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

ทฤษฎีการเรียนรู้ รูปแบบและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ การใช้และการผลิตสื่อการเรียนรู้      
การประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน การจัดทำแผนการเรียนรู้ หลักการบริหารจัดการชั้นเรียน เทคนิคและ
ปฏิบัติการจัดการชั้นเรียน การบูรณาการเรียนรู้แบบเรียนรวม การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา การจัด
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและทางจิตวิทยา  

Theories of learning; model and technique  for learning; use and create 
learning media; learning evaluation in classroom; the lesson plans design; principles of 
classroom management; techniques and practicum in classroom management; integrated 
learning by inclusive education; learning center developing in school; preparation of physical 
environment and psychological environment 
 
1100302 การศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ  

Education for Students with Special Needs 
2(2-0-4) 

แนวคิด ทฤษฎี ประวัติความเป็นมาของการศึกษาพิเศษ ความสำคัญ และความจำเป็นในการ
จัดการศึกษาพิเศษ ประเภทของผู้ท่ีมีความต้องการพิเศษ รวมถึงผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษ รูปแบบการจัด
การศึกษาพิเศษ รูปแบบการเรียนร่วม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์สำหรับผู้ท่ีมีความต้องการพิเศษ 
กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ท่ีมีความต้องการพิเศษ 

Concepts, theories, background of education for student with special needs; 
significance and essential in special education management; type of education for student 
with special needs; including gifted; special education model; inclusive education model; 
creative learning activities for student with special needs; law and regulations for student 
with special needs 

 
1102207 จิตวิทยาสำหรับครู  

Psychology for Teachers 
3(2-2-5) 

ความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยา ความหมาย ความสำคัญและวิธีการศึกษาทางจิตวิทยา หลักการ
พัฒนาการของมนุษย์ ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการท่ีสำคัญ  ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีสำคัญและการนำไปใช้ ปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการเรียนรู้ การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ จิตวิทยาการแนะ
แนวและการให้คำปรึกษาผู้เรียน ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน การส่งเสริมความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

Fundamental psychology, definition, importance and pedagogy of psychology; 
principles of human development; important theories of developmental psychology; 
important theories of learning and application; factors affecting learning; environmental 
management for efficiency learning supports; guidance psychology and consultation; 
students caring and support operation systems; guiding and encouraging learners for better 
lives; learners’ aptitude and interest promotion 
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1103301 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
Learning Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) 

หลักการ  แนวคิด  และเทคนิคการวัดและประเมินการเรียนรู้ การประเมินผลตามสภาพจริง 
แนวทางการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษา คุณสมบัติของนักวัดและประเมินผล สถิติท่ีใช้ใน
การวัดและประเมินผล คะแนนและการแปลความหมายคะแนน  การออกแบบและพัฒนาการเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ การนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และ      
การพัฒนาหลักสูตร 

Principles, concepts, and techniques of learning measurement and evaluation; 
authentic assessment; guidelines for the learning measurement and evaluation in school; 
evaluator’s characteristics; statistics for measurement and evaluation; scoring and its 
interpretation; designing and developing tools for learning measurement and evaluation; 
applying results to improve learners for learning management and curriculum development 
 
1103401 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  

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

หลักการ แนวคิด รูปแบบ ประเภท ระเบียบวิธีวิจัยและเทคนิคการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย
และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เครื่องมือวิจัยและการออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  การจัดทำโครงการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้  การวิพากษ์งานวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 

Principles, concepts, models, types, research methodology and research 
techniques; researchers’ ethics and related laws; research instrument and research design for 
learning development; research project to improve learning; research appraisal and applying 
research results for learning development 

 
1104201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  

Educational Innovation and Information Technology 
3(2-2-5) 

หลักการ แนวคิด ทฤษฏี นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาท่ี
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการออกแบบ การพัฒนา  การใช้สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ การประเมินเพื่อนำผลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

Principles, concepts, theories of innovation and educational information 
technology and communication to promote learning quality development; practicing in the 
area of designing, developing and using media; innovation and information technology for 
communication and learning; assessment for applying the results to manage the instruction 
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1105101 ความเป็นครู  
Teacher Professional 

3(3-0-6) 

หลักการ ความสำคัญและพัฒนาการของวิชาชีพครูและองค์กรวิชาชีพครู สภาพและภาระงาน
ของครู  บทบาทหน้าท่ี คุณลักษณะของครู มาตรฐานวิชาชีพครู ระเบียบราชการครู บทบัญญัติ กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู จิตวิญญาณและทักษะความเป็นครู การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพ
ความเป็นครู การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นำทางวิชาการ การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู 
การส่งเสริมความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ หลักธรรมาภิบาล  ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมจริยธ รรมของวิชาชีพครู 
จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภากำหนด การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสำนึกสาธารณะ 

Principles, importance and development of the teaching profession and 
teaching profession organization; state and duty of teachers; role; characteristic of teachers; 
standard of teaching profession; teachers’ regulation; teachers’ provision; laws related to 
teachers and the teaching profession; spiritual and teachers skills; potentiality empowerment 
and capacity of teachers; being a person of learning and academic leadership; knowledge 
management about the teaching profession; promoting the advancement and professional 
development of teachers to be professional teachers; concept and theories about morals, 
ethics, and conducts, the principles of good governance; honesties; morals and ethics of the 
teaching profession; professional code of ethics according to the Teacher’s Council of 
Thailand; being a good role model; being public mind 
 
1105401 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา  

Administration and Quality Assurance of Education 
3(2-2-5) 

แนวคิด หลักการบริหารการศึกษา แนวปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ       
การประกันคุณภาพ การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติการเกี่ยวกับการออกแบบระบบการวางแผน การนำ
แผนสู่การปฏิบัติ การประเมิน และการปรับปรุงแผนการประกันคุณภาพการศึกษา การนำผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ สามารถจัดการคุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือกับบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 

Concepts; principles of education management; guidelines for policies and 
related laws about the quality assurance; the management of the education quality; 
operating on planning system design, planning implementation; the quality assessment and 
the improvement of educational quality assurance plan; the implementation of educational 
quality assessment into learning development; able to manage educational quality; learning 
activities management and developing the learning quality continuously ; the strategy in 
collaboration with educators and communities to develop learners 
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1121301 ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และ ผู้บำเพ็ญประโยชน์  
Scout Unit Leader, Girl Scout, Red Cross Youth and Girl Guides 

2(1-2-3) 

หลักการ กิจการ ประเภท พิธีการ คำปฏิญาณตนและกฎของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและ
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาและออกแบบกิจกรรมเพื่อจิตสาธารณะ หลักสูตรการ
ฝึกอบรม การจัดการดำเนินการ และการจัดค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ การ
ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือข้ันความรู้เบื้องต้น หรือเนตรนารี หรือยุวกาชาด หรือผู้บำเพ็ญประโยชน์ และต้องผ่าน
การฝึกอบรม โดยหลักสูตรของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

Principles, work, types, ceremonies, promises and rules of scout; girl scout; red 
cross youth and girl guides; learner’s development activities, developing and designing activities 
for the public mind; the training courses; management and operating scout, girl scout, red cross 
youth and girl guides; the basic training for scout, girl scout, red cross youth and girl guides; and 
must be trained by National Scout Organization of Thailand program 

 
1100401 การฝึกทักษะวิชาชีพครู 1  

Practicum 1 
1(120) 

การสังเกตการจัดการเรียนรู้ สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา และงานด้านต่าง ๆ ในสถานศึกษา 
งานในหน้าท่ีครูผู้สอน งานประจำชั้น พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ สภาพท่ัวไปของโรงเรียน ความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน การสังเกตการจัดการเรียนรู้และการฝึกงานเป็นผู้ช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา การจัดทำรายงาน การศึกษา
สังเกต และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

Learning management observation; general states and various tasks of 
educational institutes; teachers’ duty; classroom duty; learning management behavior; 
general school states, the relationship between the school and community; learning 
management observation and practicum as teacher assistant and educational staff to 
develop professional teachers; learners’ developing activity participation; report 
management, the observing study and seminar for learning sharing 

 

1100402 การฝึกทักษะวิชาชีพครู 2  
Practicum 2 
รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านก่อน:   1100401 การฝึกทักษะวิชาชีพครู 1 

1(120) 

การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การออกแบบทดสอบ 
ข้อสอบ หรือ เครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การทดลองสอนใน
สถานศึกษา การให้คะแนนในการสอบและการให้คะแนนผู้เรียนภาคปฏิบัติ การศึกษาผู้เรียนเป็นรายกรณีโดย
การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน 

Required Course: 1100401 Practicum 1 
Learning Instructional plan management; support learners construct knowledge 

on their own; test construction; test paper; scoring; learning outcome assessment; teaching 
practicum in schools; examination scoring and learners’ practice scoring; individual’s case 
study by problem-solving research 
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1100501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  
Internship 1 
รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านก่อน:  1100402 การฝึกทักษะวิชาชพีครู 2 

6(360) 

การบูรณาการองค์ความรู้ในวิชาเอกมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การจัดทำ
โครงการพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานครูด้านอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย การจัดทำแผนการเรียนรู้ และการจัด
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และนำผลไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาทางการศึกษา 

Required Course: 1100402 Practicum 2 
Integration of major area knowledge implementation into teaching practicum in 

schools; learners’ developing project management, teachers’ assignment as provision; 
learning Instructional plan management and learning process management; measurement, 
evaluation and implementation the outcome in learning management and learners 
developing; knowledge exchanging and sharing in educational seminar 

. 
1100502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  

Internship 2 
รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านก่อน:  1100501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

6(360) 

การบูรณาการองค์ความรู้ในวิชาเอกมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และปฏิบัติงาน
ครูด้านอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล และนำผลไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ใน
การสัมมนาทางการศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยประมวลองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนในสาขาวิชาเอก 
และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมาจัดทำเป็นบัณฑิตนิพนธ์ 

Required Course: 1100501 Internship 1 
Integration of major area knowledge implementation into teaching practicum in 

schools; learners’ developing project management, teachers’ assignment as provision; 
learning Instructional plan management and learning process management; measurement, 
evaluation and implementation the outcome in learning management and learners 
developing; knowledge exchanging and sharing in educational seminar; research for learners’ 
developing by collecting major area knowledge and practicum to thematic paper 
 
2100201     ภาษาองักฤษเพื่อการทำงาน                                                         3(2-2-5) 

English for Work 
การอ่านโฆษณารับสมัครงาน การเขียนประวัติย่อ การเขียนจดหมายสมัครงาน การกรอก

แบบฟอร์มสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน และบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อการทำงาน 
Reading job advertisements; writing a resume; writing a cover letter; filling 

an application form; job interview; various situational conversations for work 
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2105101 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 1  
Listening and Speaking 1 

3(2-2-5) 

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเบ้ืองต้น ทักษะการฟัง-พูดจากสถานการณ์อันหลากหลาย  
การออกเสียงท่ีแตกต่างกันของผู้ใช้ภาษาอังกฤษต่างๆ ท่ัวโลก 

Introduction of basic communication; listening and speaking skills for a 
variety of scenarios; different accents from people speaking English around the world 
 
2105102 การใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1  

English Grammar Usage 1 
3(3-0-6) 

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น  ชนิดของคำ ลำดับคำ โครงสร้างประโยค กาล 
Basic English grammar; parts of speech; word order; sentence structure; 

tenses 
 
2105103 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น  

Introduction to Linguistics 
3(3-0-6) 

นิยามและขอบเขตของภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์สาขาต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษาศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ การวิเคราะห์ภาษาอังกฤษตามทฤษฎีภาษาศาสตร์ 

Definition and scope of Linguistics; linguistic fields; relationship between 
linguistics and other sciences; analysis of English language based on linguistic theories 

 
2105104 การเขียนเบื้องต้น  

Basic Writing 
3(2-2-5) 

องค์ประกอบท่ีสำคัญของประโยคภาษาอังกฤษ โครงสร้างประโยค ไวยากรณ์ คำศัพท์ 
คำเช่ือม ประโยคและข้อความ การเรียบเรียงใจความสำคัญ 

Important components of English sentences; sentence structures; 
grammar; vocabulary; conjunctions; statement writing 
 
2105203 กลวิธีการอ่าน  

Reading Strategies 
3(3-0-6) 

กลวิธีเบื้องต้นเพื่อการอ่านระดับคำ ประโยคและอนุเฉท  การทำความเข้าใจตัวสัมพันธ์
ข้อความ  การพัฒนาของแก่นเรื่อง การเล่าเรื่อง การพรรณนา การเปรียบเทียบ การจำกัดความ  
กำหนดให้มีการอ่านด้วยตนเองนอกห้องเรียน 

Basic strategies for reading efficiency for levels of word, sentence and 
paragraph; understanding discourse markers and the development of themes, 
narration, description, comparison, and definition; external readings requirement 

 



34 
 

 

2105206 วรรณคดีเบื้องต้น  
Introduction to Literature 

3(3-0-6) 

ความหมาย ประเภทและคำศัพท์เฉพาะของวรรณคดี ฉันทลักษณ์ และองค์ประกอบของ
บทกวีนิพนธ์ เรื่องส้ัน นวนิยาย และบทละคร โดยศึกษาจากตัวอย่างงานวรรณกรรมทุกประเภท การคิด
เชิงวิจารณ์เกี่ยวกับเนื้อหาโดยเน้นแนวคิดในเรื่องคุณค่าความเช่ือทางสังคมและชีวิต 

Meaning, types and terms of literature; prosody and components of 
poetry, short stories, novels and plays through reading samples of literature; critical 
thinking relating to texts regarding social beliefs and lives 
 
2152211 การฟัง-พูดเพื่อการสื่อสาร  

Listening - Speaking for Communication 
รายวิชาท่ีต้องสอบผ่าน:        2105101 การฟังและการพูด 1 

3(2-2-5) 

การฟง-พูดตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสาร การใชบทสนทนาในสถานการณต่างๆ การส่ือสาร
ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ การใช้กิจกรรมและส่ือจริง การเช่ือมต่อการเรียนภาษาในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน และ
การนำไปใช้ในชีวิตจริง 

Required Course:           2105101 Listening and Speaking 1 
Listening - Speaking based on Communicative Language Teaching Approach; 

using conversations in various situations; communication through interaction; using activities 
and authentic materials; connection between learning inside-and-outside classroom to use 
in real life 

 
2152212 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  

Academic Reading 
รายวิชาท่ีต้องสอบผ่าน:        2105203 กลวิธีการอ่าน 

3(2-2-5) 

คำศัพท์และบทความเชิงวิชาการ โดยเน้นการสรุปและรายงานเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
ในวิชาชีพ บทความวิจัย ตำรา เอกสารอ้างอิง ท้ังในรูปแบบส่ิงพิมพ์และฐานข้อมูลออนไลน์  

Required Course:           2105203 Reading Strategies 
Academic vocabularies and articles focusing on summarising and reporting 

reading documents and literature pertaining to the profession; research articles, 
textbooks, references in both printing medias and online databases 
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2152221 โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  
English Grammar Structures 
รายวิชาท่ีต้องสอบผ่าน:        2105102 การใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 

3(2-2-5) 

โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ นามานุประโยค คุณานุประโยค วิเศษณานุประโยค และ   
การลดรูปของอนุประโยค การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาเขียนจากแหล่งข้อมูลหลายประเภท 

Required Course:            2105102 English Grammar Usage 1 
English structures: Noun Clause, Adjective Clause, Adverbial Clause, and reduced 

clauses; analysing written-text structures from various sources  
 

2152222 การออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับครู  
English Pronunciation for Teachers 

3(2-2-5) 

การเปรียบต่างเสียงในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การเน้นหนักบนพยางค์ ทำนองเสียง 
การออกเสียงคำศัพท์ วลี และประโยคภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้  การใช้พจนานุกรม
ภาษาอังกฤษ-ภาษาอังกฤษและสัทอักษรในการเรียนรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษท้ังในรูปแบบส่ือ
ส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็คทรอนิกส์ 

A contrastive analysis of sounds in Thai and English, stress, intonation, the 
pronunciation of English vocabularies, phrases, and sentences for learning management, 
and use of English-English dictionaries and phonetic alphabets for learning English 
pronunciation both in forms of printing and electronic medias 
 

2152311 การเขียนความเรียง  
Essay Writing 
รายวิชาท่ีต้องสอบผ่าน:        2105104 การเขียนเบ้ืองต้น 

3(2-2-5) 

การเขียนความเรียงในรูปแบบต่างๆ องค์ประกอบการเขียน การใช้หลักไวยากรณ์ในการ
เขียน การรวบรวมหลายแหล่งข้อมูล การเรียบเรียงและการนำเสนองานเขียน 

Required Course:            2105104 Basic Writing 
Essay writing in different types; components of writing; grammar usage in writing; 

collecting information from multiple sources; text organisation and writing presentation 
 

2152312 ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ  
Linguistics for English Language Teaching 
รายวิชาท่ีต้องสอบผ่าน:        2105103 ภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น 

3(2-2-5) 

การเรียนรู้ภาษาท่ีสอง และการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทางภาษาศาสตร์ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 

Required Course:           2105103 Introduction to Literature 
Second language acquisition and teaching English based on linguistic approaches 

theoretically and practically 
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2152313 การแปล  
Translation 

3(2-2-5) 

ทฤษฎีและวิธีการแปลขั้นพื้นฐานท้ังในระดับคำ วลี ประโยค และบทอ่านท่ัวไป จาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เทคนิคการเลือกใช้คำและรูปแบบ
ประโยคท่ีถูกต้องตามความหมายของท้ังสองภาษา การเรียนรู้เครื่องมือช่วยแปล  การใช้เทคโนโลยีและ
การใช้พจนานุกรม 

Fundamental translation theories and techniques in terms of general 
words, phrases, sentences, and passages from English-Thai and Thai- English; 
techniques in selecting words and sentences accurately according to both languages; 
learning new translation tools; using technology and dictionary 

 
2152314 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวัฒนธรรมอาเซียน  

English for Communication in ASEAN Cultures 
2(2-1-3) 

ความเป็นมาและความสำคัญของอาเซียนเกี่ยวกับการก่อตั้ง โครงสร้าง และความร่วมมือ
ของอาเซียนในด้านต่างๆ ความหลากหลายของการใช้ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก
อาเซียน 

Background and importance of ASEAN related to foundation, organization 
and cooperation of ASEAN in various aspects; varieties of English language use and 
culture of ASEAN community 

 
2152315 ค่ายเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ  

Camp for English Language Development 
2(1-2-3) 

หลักการและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการจัดค่ายภาษาอังกฤษอย่างบูรณาการ การจัดกิจกรรม
ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา 

Principles and theories related to English camp management integrally; 
English camp activity management for learning in secondary level  

 
2152316 ภาษาอังกฤษในการละคร  

English in Drama 
2(1-2-3) 

ทฤษฎีและความเป็นมาเกี่ยวกับการละคร  การฝึกทักษะและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่าน
การละคร  รูปแบบภาษาในการละคร  การใช้บทพูด  การแสดงละคร 

Theories and introduction to drama; practising and learning English 
through drama; language styles in drama; sound script; drama performance 

 
 
 



37 
 

 

2152321 การอ่านการเขียนภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร  
Reading and Writing English for Communication 

3(2-2-5) 

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบของจดหมายเชิงธุรกิจ การอ่านและการ
เขียนวาระการประชุม บันทึก และรายงานการประชุม การอ่านและการเขียนโต้ตอบจดหมายทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

Reading and writing English business letters; reading and writing agenda, 
memos, and minutes; reading and writing emails and correspondence 

 
2152322 การสอนทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ  

Teaching English Listening and Speaking Skills 
3(2-2-5) 

เทคนิคการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผลในการสอนทักษะการฟังและการพูดตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร อภิปราย
และวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนและการสอนทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 

Teaching techniques; activity organisation; instructional innovation and 
technology utilisation; evaluation and assessment of listening and speaking skills 
according to Communicative Language Teaching; discussion and analysis of problems 
concerning learning and teaching English listening and speaking skills 

  
2152323 การอ่านและการเขียนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถ่ิน  

Reading and Writing about Local Art and Culture 
3(2-2-5) 

คำศัพท์ สำนวน การอ่าน การเขียน และการสร้างสรรค์ส่ือ ท่ีเกี่ยวข้องกับศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น  

Vocabularies, expressions, reading, writing, and creating media related to 
local art and culture 
 
2152324 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบและการสมัครงานในวิชาชีพ  

English for Examination Preparation and Job Application in 
Profession 

2(2-1-3) 

ภาษาอังกฤษท่ีใช้ในการสอบท่ัวไปและในวิชาชีพ ด้านไวยากรณ์และทักษะอื่นๆ เทคนิค
การทำข้อสอบประเภทต่างๆ การอ่านเอกสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน การเขียนประวัติโดยย่อ 
จดหมายสมัครงาน การทำแฟ้มสะสมผลงาน และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์และสำนวนภาษาท่ี
ใช้สมัครงานในวิชาชีพ 

English for general-and-professional examination on grammar and other 
skills; techniques for practising different types of examination; reading classified 
advertisement; writing curriculum vitae, application letters, portfolios and other 
documents; job interview and expressions and language use in job application in 
profession 
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2152325 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
English for Tourism and Hospitality 

                                    2(1-2-3) 

คำศัพท์ สำนวนภาษา และบทสนทนาขั้นพื้นฐานท่ีใช้ในการท่องเท่ียวและการโรงแรม
ท้ังทางโทรศัพท์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียว ห้องพัก         
การส่ือสารกับนักท่องเท่ียวในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 

English vocabularies, idioms, basic conversation for tourism and hospitality by 
phone and e-mail; giving suggestions to tourists about tourist attractions, accommodation, 
and communication in various situations 

 
2152326 การฝึกสอนภาษาอังกฤษแบบจุลภาค  

English Micro Teaching 
2(1-2-3) 

การสาธิตการสอนวิชาภาษาอังกฤษและการสังเกตการสอน การแก้ปัญหาในห้องเรียน 
การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และการทดลองสอนจริง  

English teaching demonstration and observation; problem-solving in the 
classroom; designing English lesson plans and lessons; and authentic teaching situations 

 
 

2152411 การวิจัยภาษาอังกฤษในชั้นเรียน  
English Classroom Research 

3(2-2-5) 

การวิเคราะห์ปัญหาในช้ันเรียน การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ระเบียบวิธี
วิจัย การสรุปผลและการอภิปรายผลการวิจัย การเขียนการอ้างอิงและบรรณานุกรม  

Classroom problem analyses; literature review; research methodology; 
conclusion and discussion; writing citation and bibliography 
 
2152412 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ์  

Critical Reading and Writing 
รายวิชาท่ีต้องสอบผ่าน:        2152222 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

3(2-2-5) 

การอ่านท่ีเน้นการประเมิน วิเคราะห์ วิพากษ์เรื่องราวจากแหล่งต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
และการเขียนท่ีเน้นการค้นคว้า การเรียบเรียง และสร้างงานเขียนประเภทต่างๆ 

Required Course:            2152222 Academic Reading 
Reading focusing on evaluating, analysing, criticising from multiple texts 

systematically and writing emphasising researching, organising and creating papers for 
different purposes  

 

2152413 ภาษาอังกฤษสำหรับครู  
English for Teachers 

3(2-2-5) 

บทบาทและหน้าท่ีครูสอนภาษาอังกฤษ สำนวนภาษาท่ีใช้ในช้ันเรียน วิธีการจัดการ    
ช้ันเรียน การใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 

Roles and duties of English teachers; classroom expressions; classroom 
management; using English for writing lesson plans 
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2152414 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนภาษาอังกฤษ  
Innovation and Information Technology for English 
Language Instruction 

3(2-2-5) 

หลักการและวิธีการคัดเลือก การออกแบบ การประเมินส่ือ และการประยุกต์ใช้ส่ือของจริง
ประเภทตางๆ ในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศแบบต่างๆ ในการสอน
ภาษาอังกฤษสำหรับครู การพัฒนาส่ือ แบบเรียน และการวัดประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

Principles and methods for selecting, designing, evaluating and applying 
English teaching materials for teaching English subjects; different varieties of 
information technology in teaching English for teachers; development of medias and 
textbooks; and evaluation and assessment of teaching English 

 
2152415 ภาษาอังกฤษเพื่อการสืบค้นขอ้มูล  

English for Information Retrieval 
3(2-2-5) 

การสืบค้นข้อมูลภาษาอังกฤษจากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์และนำเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ การเคารพในสิทธิทางปัญญาและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการสืบค้น 
และการลอกเลียนงานวรรณกรรม และการประยุกต์ใช้ข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

Retrieving English information from electronic and printed medias; analysing and 
presenting data in different styles; intellectual right recognition and information technology 
ethics and plagiarism; information applying in classroom language teaching 
 

2152421 การสอนทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ  
Teaching English Reading and Writing Skills 

                 3(2-2-5) 

เทคนิคการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียน
การสอน และการวัดและประเมินผลในการสอนทักษะการอ่านและการเขียนตามแนวการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร อภิปรายและวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนและการสอนทักษะการ
อ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 

Teaching techniques; activity organisation; instructional innovation and 
technology utilisation; evaluation and assessment of teaching reading and writing skills 
according to Communicative Language Teaching; discussion and analysis of problems 
concerning the learning and teaching of English reading and writing skills 

 
2152422 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับครู  

Cross-cultural Communication for Teachers  
3(2-2-5) 

การประยุกต์ใช้แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา
และวัฒนธรรม ความสามารถในการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม ประเด็นปัญหาการส่ือสารทางภาษาและ
วัฒนธรรมของไทย และต่างประเทศท่ีแตกต่างกันในช้ันเรียน 

Applying basic principles of language and culture; relationships between 
language and culture; intercultural communicative competence; language/communication 
problems caused by different Thai and foreign cultures into classroom 
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2152423 วรรณกรรมภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน  
English Literature for Young Adults 

3(2-2-5) 

วรรณกรรมร่วมสมัย เรื่องส้ัน และนวนิยายสำหรับเยาวชนของอังกฤษและอเมริกัน 
รวมท้ังวรรณกรรมแปลของเอเชียท่ีมีช่ือเสียง การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมเยาวชน แนวคิดและ
ผลกระทบวรรณกรรมดังกล่าวที่มีต่อเยาวชน การสอนและการประยุกต์ใช้วรรณกรรมในช้ันเรียน  

British and American contemporary literature, short stories, fictions for 
young adults, including outstanding translated Asian literature; literary analysis of young 
adults’ literature; thought and effect of literature towards young adults; teaching and 
applying English literature in classroom 

 
 

2152424 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานทางวิชาการ  
English for Academic Presentation 

3   3(2-2-5) 

คำศัพท์  สำนวน  และรูปประโยคท่ีใช้ในการนำเสนอ การปฏิบัติการพูดนำเสนอข้อมูลจาก
ภาพ กราฟ แผนภูมิ และสถิติ การนำเสนอในรูปประกาศ แผ่นพับ การตอบข้อซักถาม และการอธิบาย
ขยายความเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 

Vocabularies, idioms, and sentences for presentation; English speaking skill 
by describing pictures, graphs, charts, and statistics; presentation of notice brochure; 
answer and explanation for efficiently English 

 

3.2 ชื่อ นามสกุล  เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ              
อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำ และอาจารย์พิเศษสาขาวิชา 
3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสตูร  

ที ่
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหนง่ 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

สถาบัน และปีพ.ศ.ที่
สำเร็จการศึกษา 

1. นางสาวพนอเนื่อง สุทศัน ์ณ 
อยุธยา 
3-1023-xxxxx-xx-x 

รอง
ศาสตราจารย์ 
(ภาษาศาสตร์ 

(7401)) 

อ.ด. (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2546 

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
(เกียรตินิยม) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2539 

2. นายเผด็จ กา๋คำ 
3-5603-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(ภาษาองักฤษ 

(7104)) 

ปร.ด. (การศึกษาเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา, 2557 

Graduate Diploma 
of Science 
(Interdisciplinary 
Studies) 
ศษ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ) 
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

Edith Cowan 
University, Australia, 
2550 
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2542 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528 
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ที ่
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหนง่ 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

สถาบัน และปีพ.ศ.ที่
สำเร็จการศึกษา 

3. นางสายฝน  ทรงเสี่ยงไชย 
3-1199-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(ภาษาองักฤษ 

(7104)) 

ปร.ด. (การสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาโลก) 
ศศ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ) 

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2562 
 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร  
วิโรฒ ประสานมิตร, 2544 

ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 
2528 

4. 
 
 
 

นายวาป ี คงอินทร ์
3-1015-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(ภาษาองักฤษ 

(7104)) 

ปร.ด. (ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาสากล) 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์
เพื่อการสื่อสาร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2562 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 
2549 

ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ ประสานมิตร, 2544 

5. 
 
 
 

นางสาวสายสุนีย์  อุลศิ 
3-7306-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(ภาษาองักฤษ 

(7104)) 

ศษ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2548 

ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541 
6. นางสาวศิริกาญจนา  ใบคำ 

3-3504-xxxxx-xx-x 
อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 

2549 
ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 

2543 
7. นายเฉลิมทรพัย์  กรัณย์จักรวุฒิ 

1-1012-xxxxx-xx-x 
อาจารย์ ศศ.ม. (การสอน

ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ) 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู (ป.บัณฑิต
วิชาชีพครู) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2557 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา, 2554 

ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ
เพื่อการสื่อสารสากล) 
(เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรงุเทพ, 2550 

8. นางสาวกมลวรรณ  จรูญศร ี
1-2501-xxxxx-xx-x 
 

 

อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ
เพื่ออาชีพ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2554 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552 
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ที ่
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหนง่ 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

สถาบัน และปีพ.ศ.ที่
สำเร็จการศึกษา 

9. นางปาริชาติ  สืบศิริวิริยะกุล 
3-7601-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(ภาษาองักฤษ 

(7104)) 

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ
เพื่ออาชีพ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2552 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2548 

10. นางสาวดวงเดือน  โรจนการ
วิจิตร 
3-1024-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ศษ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2546 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 
2535 

11. นางสาววรัญญา กิติวงศ์วัฒนชัย 
3-1019-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(ภาษาศาสตร์ 

(7401)) 

M.A. (Linguistics) Deccan College, India, 
2549 

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี, 2547 

12. นายกิลเบิร์ท อีเดินส์ เม่ามีศรี 
1-4111-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์
ประยุกต์ ด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
(เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 
2556 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
2553 

13. นางสาวพิพิธพร  อินพานิช 
1-3309-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์
ประยุกต์ด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ) 
วศ.บ. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 
2556 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 
2553 

14. นางสาวปิยะฉัตร  ปานเพชร 
1-9599-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์
ประยุกต์ด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ) 
วท.บ. (เคมี) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 
2556 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2550 

หมายเหตุ  ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ดูท่ีภาคผนวก ข 
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3.2.2 อาจารย์ประจำ 

ท่ี 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

สถาบัน และปพี.ศ.ที่
สำเร็จการศึกษา 

1. นางสาวพนอเนื่อง สุทศัน ์ณ 
อยุธยา 
3-1023-xxxxx-xx-x 

รอง
ศาสตราจารย์ 
(ภาษาศาสตร์ 

(7401)) 

อ.ด. (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2546 

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
(เกียรตินิยม) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2539 
 

2. นายเผด็จ กา๋คำ 
1-1012-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(ภาษาองักฤษ 

(7104)) 

ปร.ด. (การศึกษาเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา, 2557 

Graduate Diploma 
of Science 
(Interdisciplinary 
Studies) 
ศษ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ) 
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

Edith Cowan 
University, Australia, 
2550 
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2542 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528 

3. นางสายฝน  ทรงเสี่ยงไชย 
3-1199-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(ภาษาองักฤษ 

(7104)) 

ปร.ด. (การสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาโลก) 
ศศ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ) 

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2562 
 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร  
วิโรฒ ประสานมิตร, 2544 

ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 
2528 

4. 
 
 

 

นายวาป ี คงอินทร ์
3-1015-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(ภาษาองักฤษ 

(7104)) 

ปร.ด. (ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาสากล) 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์
เพื่อการสื่อสาร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2562 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 
2549 

ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ ประสานมิตร, 2544 

5. 
 
 

 

นางสาวสายสุนีย์  อุลศิ 
3-7306-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(ภาษาองักฤษ 

(7104)) 

ศษ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2548 

ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541 
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ท่ี 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

สถาบัน และปพี.ศ.ที่
สำเร็จการศึกษา 

6. นางสาวศิริกาญจนา  ใบคำ 
3-3504-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543 

7. นายเฉลิมทรัพย์  กรัณย์จักรวุฒิ 
1-1012-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ศศ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ) 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู (ป.บัณฑิต
วิชาชีพครู) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2557 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา, 2554 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสารสากล) 
(เกียรตินิยม)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ, 2550 

8. นางสาวกมลวรรณ  จรูญศร ี
1-2501-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ
เพื่ออาชีพ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2554 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552 
9. นางปาริชาติ  สืบศิริวิริยะกุล 

3-7601-xxxxx-xx-x 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
(ภาษาองักฤษ 

(7104)) 

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ
เพื่ออาชีพ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2552 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2548 

10. นางสาวดวงเดือน  โรจนการ
วิจิตร 
3-1024-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ศษ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2546 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2535 
11. Mr Elijah Mangat Juarez 

EC5268xxx 
อาจารย์ Master of Divinity 

(Leadership) 
International Graduate 
School of Leadership, 
the Philippines, 2553 

12. นางสาววรัญญา กิติวงศ์วัฒนชัย 
3-1019-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(ภาษาศาสตร์ 

(7401)) 

M.A. (Linguistics) Deccan College, India, 
2549 

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี, 2547 

13. นายกิลเบิร์ท อีเดินส์ เม่ามีศรี 
3-1022-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ศศ.ม. สาขา
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
(ด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. สาขาภาษา 
อังกฤษ (เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 
2556 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
2553 
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ท่ี 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

สถาบัน และปพี.ศ.ที่
สำเร็จการศึกษา 

14. นางสาวพิพิธพร  อินพานิช 
1-3390-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์
ประยุกต์ด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ) 
วศ.บ. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 
2556 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2553 

15. นางสาวปิยะฉัตร  ปานเพชร 
1-9599-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์
ประยุกต์ด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ) 
วท.บ. (เคมี) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 
2556 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2550 

หมายเหตุ  ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ดูท่ีภาคผนวก ค 
 3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ท่ี 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

สถาบัน และปพี.ศ.ที่
สำเร็จการศึกษา 

1. นายประพาศน์ พฤทธิประภา 
3-1006-xxxxx-xx-x 

รอง
ศาสตราจารย์ 
(ภาษาศาสตร์) 

Ph.D. (Education 
Linguistics) 

University of 
Toronto, 2518 

M.A. 
(Psycholinguistics) 

McGill University, 
2515 

กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร, 2502 

2. นางชัชวดี ศรลัมพ์ 
3-1015-xxxxx-xx-x 

รอง
ศาสตราจารย์ 
(ภาษาศาสตร์) 

ปร.ด. (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2547 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2529 

ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์)  
(เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, 2525 

3. นางสาวสุมิตรา ด่านพาณิชย์ 
3-1005-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(ภาษาอังกฤษ) 

ศษ.ด. (หลักสูตรและ
การสอน: ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์, 2550 

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัย           
ศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2538 

ศศ.บ. (ภาษาและ
วรรณคดีอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัย           
ศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2524 
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ท่ี 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

สถาบัน และปพี.ศ.ที่
สำเร็จการศึกษา 

4. นายกิตติธัช สุนทรวิภาต 
3-1020-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(การสอน
ภาษาอังกฤษ) 

Ed.D. (Professional 
Development) 

Victoria University, 
2551 

M.A. (Teaching 
English to Speakers 
of Other Languages) 

California State 
University, 2548 

ค.บ. (มัธยมศึกษา)    
(เกียรตินิยม) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2546 

5. นายอธิปัตย์ บุญเหมาะ 
3-3415-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(ภาษาอังกฤษ) 

Ph.D. (Applied 
Linguistics and 
English Language 
Teaching) 

The University of 
Warwick, 2552 

ศศ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, 2547 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ
และการส่ือสาร) 
(เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี, 2545 

6. นายเด่นชัย  ปราบจันดี 
1-3499-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ Ed.D. (Educational 
Studies) 

University of 
Northern Colorado, 
2556 

ค.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2553 

ศษ.บ. (การสอน
ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยบูรพา, 
2550 

8. Mr Glenn Wilkins 
48389xxxx 

Lecturer M.Ed. (Education) Framingham State 
University, UK, 
2559 

B.Sc. (Information 
Communication 
Technologies) 
(Honours) 

Open University, 
Milton Keynes, UK, 
2555 

หมายเหตุ  ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ดูท่ีภาคผนวก ง 
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4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

1)  มีบุคลิกลักษณะความเป็นครู มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2)  ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานศึกษา/สถานประกอบการ ตลอดจนความเข้าใจหลักการ 

ความจำเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
3)  บูรณาการความรู้ท่ีเรียนมาเพื่อนำไปพัฒนางานได้ 
4)  มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับครู นิสิตร่วมฝึกประสบการณ์ มีปฏิสัมพันธ์ที่

ดีกับผู้เรียน 
5)  คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อสร้างบทเรียนและนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับบทเรียน 
6)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้ 
7)  มีความกล้าในการแสดงออก และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ 

 4.2 ช่วงเวลา 
ภาคเรียนท่ี 1 และ 2 ของช้ันปีท่ี 4 และ 5 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
จัดให้มีการฝึกทักษะวิชาชีพครูในภาคเรียนท่ี 1 และ 2   ช้ันปีท่ี 4 และฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูเต็มรูป ในภาคเรียนท่ี 1 และ 2 ช้ันปีท่ี 5  
 
5. ข้อกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 

ในการทำวิจัยในหลักสูตรนี้มีอยู่ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และรายวิชาการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  ซึ่งเป็นหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์โดยมี
รายงานท่ีต้องนำส่งตามรูปแบบ และระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนดอย่างเคร่งครัด เรียกว่าบัณฑิตนิพนธ์  

5.1 รายวิชา 
1100501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship 1)  6(360) 
1100502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (Internship 2)  6(360) 
ในรายวิชาการปฏิบั ติการสอนในสถานศึกษา 1 และรายวิชาการปฏิบั ติการสอนใน

สถานศึกษา 2 มีการทำโครงการหรืองานวิชาในประเด็นปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 
ประสบการณ์ในสถานศึกษา หรือการประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่มาเพื่อการทำโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1.1 คำอธิบายโดยย่อ 
การบูรณาการองค์ความรู้ ท้ังหมดในสาขาวิชาเอกมาใช้ในการปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา และปฏิบัติงานครูด้านอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  การจัดทำแผนการเรียนรู้และการจัด
กระบวนการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลและนำผลไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาทางการศึกษา  การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดย
ประมวลองค์ความรู้ท่ีได้จากการเรียนตามหลักสูตร และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมาจัดทำเป็น
โครงงานหรืองานวิจัย 
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5.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1.1) นิสิตมีคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูและมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
1.2) แสดงพฤติกรรมทางจริยธรรม ท้ังทางการพูด การแสดงความคิดเห็น และ

การกระทำ 
2) ด้านความรู้ 

2.1) มีความรอบรู้ในหลักการ และทฤษฎีขององค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับศาสตร์
การศึกษา และวิชาชีพครู 

2.2) มีความสามารถประมวลความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครูอย่างเหมาะสม 

3) ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1) มีความสามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจ และประเมินข้อมูล

สารสนเทศ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสอน งานครู และการวินิจฉัยผู้เรียน 
3.2) มีความสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้

อย่างสร้างสรรค์ 
3.3) ความสามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ เสนอทางออกเพื่อนำไปสู่

การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1) มีความใส่ใจช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และเอื้อต่อการทำงานกลุ่มให้
สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์อย่างสร้างสรรค์ 

4.2) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ 
4.3) มีความเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม มี

ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น 
5) ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร ท้ังท่ีเป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือ คณิตศาสตร์ 
ภาษาพูด ภาษาเขียน และนำเสนอได้อย่างเหมาะสม 

5.2) มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสำหรับการแสวงหา และประมวลผลข้อมูลเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ในรายวิชาท่ีสอน ตลอดจนสามารถรายงานผลและนำเสนอได้อย่างเหมาะสม 

5.3) มีความสามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังการพูด การเขียน และ         
การนำเสนอด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม 

6) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
6.1) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาต่ างประเทศท่ีมีรูปแบบ

หลากหลายท้ังรูปแบบท่ีเป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็น
ทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 
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6.2) มีความเช่ียวชาญในการจัด การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับผู้เรียนท่ี
หลากหลาย ท้ังผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ผู้เรียนท่ีมีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนท่ีมีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

6.3) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกภาษาต่างประเทศท่ีจะสอน
อย่างบูรณาการ 

5.1.3 ช่วงเวลา 
ภาคเรียนท่ี 2 ช้ันปีท่ี 5  

5.1.4 จำนวนหน่วยกิต 
6(360)  

5.1.5 การเตรียมการ 
การกำหนดช่ัวโมงการให้คำปรึกษา จัดทำบันทึกการให้คำปรึกษา ติดต่อสถานศึกษา

เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อีกท้ังศึกษาตัวอย่างโครงการและงานวิจัย  
 5.1.6 กระบวนการประเมินผล 

ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีบันทึกในสมุดให้
คำปรึกษาโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาและประเมินผลจากบัณฑิตนิพนธ์ท่ีได้กำหนดรูปแบบการนำเสนอตาม
ระยะเวลาและนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต่อสาธารณชน  
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หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคณุลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา 

1. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสารในระดับใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. จัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เช่น โครงการศึกษา
ภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนในต่างประเทศ โครงการค่าย
ภาษาอังกฤษ 
2. จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ 
3. จัดให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามท่ี
มหาวิทยาลัยจัดให ้
4. จัดเวทีให้นิสิตได้แสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เช่น 
การแสดงละครภาษาอั งกฤษ ประกวดร้องเพลงสากล 
ประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ แข่งขันตอบคำถาม
ภาษาอังกฤษ 
5. เชิญวิทยากรชาวต่างชาติให้ความรู้ เพื่อพัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจำวันและทางวิชาการ 
6. ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเป ล่ียนภาษาและ
วัฒนธรรมในต่างประเทศ 

2. มีความลุ่มลึกในเนื้อหาวิชาและ
ศาสตร์การสอน 

1. เชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในศาสตร์การสอนภาษาอังกฤษ
ทักษะต่าง  ๆ 
2. จัดนิทรรศการทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรม
การสอนเพื่อเป็นการส่ือสารความรู้ในรูปแบบของการสอน 
3. ใช้ระบบ Coaching and Mentoring ให้ กับนิ สิต ท่ี ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
4. จัดทรัพยากรท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและการสอน
ให้ทันสมัยและเพียงต่อความต้องการของผู้เรียน เช่น เอกสาร 
ตำรา หนังสือ และห้องปฏิบัติการทางภาษา 

3. นำสมัยต่อความก้าวหน้าในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท้ัง
ในและนอกสถาบัน 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. จัดเวทีเผยแพร่ผลงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
4. จัดตารางการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาเพื่อให้นิสิต
ค้นคว้าหาข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ประชาสัมพันธ์แหล่งสืบค้นข้อมูลด้วยระบบสืบค้นใหม่ๆ 
เช่น EBSCO HOST, ThaiLIS, ProQuest เป็นต้น 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา 
4. มีภาวะผู้นำและคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้นำ 
2. เชิญวิทยากรมาบรรยาย 
3. มอบหมายภาระงานให้รับผิดชอบ 

5. มีจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาสังคม 1. การบูรณาการการบริการวิชาการสู่การจัดการเรียน     
การสอน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 
2. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน ์

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีคุณธรรมจริยธรรม 
ในการดำเนินชีวิต 
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีความฉลาดทางอารมณ์  
4. มีจิตสำนึกสาธารณะ  

1. การบรรยาย  
2. การสาธิต  
3. การสอนท่ีสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม โดยใช้เอกสารและส่ือต่าง  ๆ 
4. การสอนโดยใช้การเรียนรู้จาก
กรณีศึกษา บทบาทสมมุติ 
สถานการณ์จำลอง เกม 
5. การเรียนรู้ในกิจกรรมท่ีให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติในสถานการณ์จริง  
6. การกำหนดพฤติกรรม ข้อ
ปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม 
7. การจัดกิจกรรมการเรียน         
การสอนและมอบหมายงาน 

1. ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ในช้ัน
เรียน การอภิปรายในช้ันเรียน 
หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  
2. ประเมินจากการปฏิบัติงาน
หรือผลงาน 
3. ประเมินจากการวิเคราะห์ 
ใบงาน รายงาน ผลงาน หรือ
ผลผลิตของผู้เรียน 

 2) ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความรู้ความเข้าใจ 
ในเนื้อหาวิชา 
2. มีความรู้ความเข้าใจ 
ในความเป็นไทย ภาษาและ
วัฒนธรรมอาเซียน 
3. มีความสามารถนำความรู้ไป
พัฒนาตนเอง  
 

1. การบรรยาย  
2. การสาธิต  
3. การอภิปราย  
4. การฝึกปฏิบัติการ  
5. การทำโครงการโครงงาน 
6. การสอนทักษะการสืบค้น 
ทักษะการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อ
นำไปใช้ในการเรียนรู้ผ่าน       
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

1. การทดสอบย่อย แบบฝึกหัด 
2. การสอบปลายภาค และ/หรือ 
การสอบกลางภาค  
3. ประเมินจากใบงาน รายงาน
ผลงาน หรือผลผลิตของผู้เรียน 
4. ประเมินจากการนำเสนอ
รายงาน หรือผลงานของผู้เรียน 
5. ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ในช้ัน
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
7. การสอนโดยใช้การเรียนรู้จาก
กรณีศึกษา สถานการณ์จำลอง 
เกม หรือสถานการณ์จริง  
8. การศึกษาดูงานหรือเชิญ
วิทยากรผู้เช่ียวชาญท่ีมี
ประสบการณ์ตรงมา 
เป็นวิทยากรเฉพาะเรื่อง 

เรียน การอภิปรายในช้ันเรียน 
หรือการมีส่วนร่วมในการตอบ
คำถาม 

3) ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีทักษะการแสวงหา
ความรู้ ติดตาม                    
การเปล่ียนแปลงของบริบท
ทางสังคมเพื่อพัฒนาตนเอง 
2. มีทักษะการคิดวิเคราะห์  
คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมี
เหตุผล คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และ 
คิดแบบองค์รวม  
3. มีความสามารถแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 

1. การบรรยาย  
2. การสาธิต  
3. การอภิปราย  
4. การฝึกปฏิบัติการ  
5. การทำโครงการ โครงงาน  
6. การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล
จากการสืบค้น การบรรยาย 
เอกสารและ 
ส่ือต่างๆ เพื่อนำไปสู่การอภิปราย  
การนำเสนอในช้ันเรียน 
7. การศึกษาดูงาน เรียนรู้นอก
สถานท่ี เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้จากชุมชน เรียนรู้จากสภาพ
จริง  
8. การสอนโดยใช้การเรียนรู้จาก
กรณีศึกษา สถานการณ์จำลอง 
เกม เพื่อนำไปสู่การสังเคราะห์ 
วิเคราะห์ และวิพากษ์ 
9. การสอนทักษะการสืบค้น 
ทักษะการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อนำไปใช้ 
ในการเรียนรู้ผ่านการศึกษาค้นคว้า 
ด้วยตนเอง 

1. การทดสอบย่อย แบบฝึกหัด 
2. การสอบปลายภาค และ/หรือ 
การสอบกลางภาค 
3. ประเมินจากกิจกรรม ใบงาน 
รายงาน ผลงาน ผลผลิต หรือ 
การนำเสนอของผู้เรียน 
4. ประเมินจากการอภิปราย 
หรือการแสดงความคิดเห็นในช้ัน
เรียน การมีส่วนร่วมในการตอบ
คำถาม 
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4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความเข้าใจความต่าง 
ด้านวัฒนธรรม และความต่าง 
ด้านกระบวนทัศน ์
2. มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ประเทศชาติ พร้อมเป็น
สมาชิกประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก 
3. มีภาวะผู้นำ และ
ความสามารถในการทำงาน
ร่วมกัน 
 

1. การสอนโดยเน้นการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียน
กับบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
2. การสอนโดยการจัดกิจกรรม
กลุ่ม เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงาน               
ในฐานะผู้นำ ผู้ตามท่ีดี โดยผ่าน
กิจกรรมการทำรายงาน โครงการ 
โครงงาน เพื่อการนำเสนอ 
3. การสอนโดยใช้การเรียนรู้จาก
บทบาทสมมุติ กรณีศึกษา หรือ
สถานการณ์จำลอง เพื่อเรียนรู้ 
การปรับตัว บทบาท ความรับผิดชอบ 
และบทบาท  ความเป็นผู้นำและผู้ตาม 
4. การศึกษาดูงาน เรียนรู้นอก
สถานท่ี เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้จากชุมชน เรียนรู้จากสภาพจริง 

1. ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ในช้ัน
เรียน 
ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมต่างๆ ท่ีได้รับ
มอบหมาย 
2. ประเมินจากทักษะการ
แสดงออก 
ในภาวะผู้นำ ผู้ตามจาก
สถานการณ์การเรียนการสอน              
ท่ีกำหนด 
3. ประเมินจากความสามารถ 
ในการทำงาน การปฏิบัติงาน
ร่วมกัน  
4. ประเมินจากการนำเสนอ  
ใบงาน รายงาน ผลงาน หรือ
ผลผลิตของผู้เรียน 

 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีทักษะการส่ือสาร 
2. มีทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  
3. มีทักษะและสามารถใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน 
 

1. การบรรยาย  
2. การสาธิต  
3. การสอนโดยส่งเสริมการเรียนรู้
ท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
การส่ือสารได้หลากหลายรูปแบบ 
4. การสอนโดยมอบหมายให้
ผู้เรียนได้ใช้การส่ือสารท้ังการพูด 
การฟัง การอ่าน การเขียน
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียน
กับผู้สอน และบุคคลอื่นๆ 
5. การสอนโดยใช้การเรียนรู้จาก
กรณีศึกษา บทบาทสมมุติ 
สถานการณ์จำลอง  

1. ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรม การส่ือสาร การมี
ส่วนร่วม หรือ การติดต่อผู้สอน
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
2. ประเมินจากความสามารถ 
ในการอธิบาย อภิปราย หรือ 
การนำเสนอ 
3. ประเมินจากใบงาน รายงาน 
ผลงาน หรือผลผลิตของผู้เรียน  
ท้ังในด้านการสืบค้นข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผล  
และการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เพื่อการนำเสนอใน
รูปแบบท่ีเหมาะสม 
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 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในหมวดวิชาเฉพาะนั้น ได้พัฒนาผลการเรียนรู้โดยจำแนกเป็นราย

ข้อตามกลุ่มวิชา โดยกำหนดสัญลักษณ์ไว้ด้านท้ายผลการเรียนรู้แต่ละข้อ เพื่อให้ทราบถึงกลุ่มวิชาท่ีจะ
พัฒนาผลการเรียนรู้นั้นๆ ดังนี้ 

* หมายถึง  มาตรฐานผลการเรียนรู้กลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ 
**  หมายถึง  มาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาแกน (ศศ.บ. 4 ปี) 
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
*** หมายถึง  มาตรฐานผลการเรียนรู้กลุ่มวิชาเอก (ค.บ. 5 ปี)  
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. มีคุณธรรมจริยธรรมสำหรับ
ครู และมีจรรยาบรรณ วิชาชีพ
ครู* 
2. แสดงพฤติกรรมทาง
จริยธรรม ท้ังทางการพูด   
การแสดงความคิดเห็น และ
การกระทำ* 
3. มีการน้อมนำศาสตร์พระราชา
มาใช้ ในการพั ฒนาคุณภาพ
ชีวิต** 
4. มีคุณธรรมจริยธรรม
สำหรับครูสอน
ภาษาต่างประเทศ*** 

1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
3. การสอนท่ีสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม โดยใช้เอกสารและส่ือต่างๆ 
4. การสอนโดยใช้การเรียนรู้จาก
บทบาทสมมุติ สถานการณ์จำลอง 
เกม 
5. การเรียนรู้ในกิจกรรมท่ีให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
6. การกำหนดพฤติกรรม ข้อ
ปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม 
7. การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและมอบหมายงาน 
8. การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
การวิเคราะห์สถานการณ์หรือ
ประเด็นต่าง ๆ เช่น การใช้
กรณีศึกษา (Case study) 
9. การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเน้นให้นิสิตทำงานเป็นทีม
หรือการจัดทำโครงงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครูการเรียนรู้
โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ  
10. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ความเป็นครูตลอดหลักสูตร 

1. ประเมินจากการตรงต่อเวลา
ในการเข้าช้ันเรียนของนักศึกษา 
การส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย
และการเข้าร่วมกิจกรรม  
2. ประเมินจากการปฏิบัติงาน 
3. นิสิตมีส่วนร่วมใน
กระบวนการประเมินผล 
4. วัดและประเมินจากผลการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็น
ครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
5. ประเมินจากการวิเคราะห์  
ใบงาน รายงาน ผลงาน หรือ
ผลผลิตของผู้เรียน 
6. ประเมินจากการสังเกตจาก
พฤติกรรมของนักศึกษาใน   
การดำเนินการตามกระบวนการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย 
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 2) ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความรอบรู้ในหลักการ 
และทฤษฎีขององค์ความรู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับศาสตร์การศึกษา 
และวิชาชีพครู* 
2. มีความสามารถประมวล
ความรู้ และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครูอย่างเหมาะสม* 
3. มีการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
ให้ เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
หรือสังคม** 
4. มีความรอบรู้ทักษะ
ภาษาต่างประเทศ*** 
5. มีความรอบรู้ด้าน
ภาษาศาสตร์เพื่อการสอน
ภาษาต่างประเทศ*** 
6. มีความรอบรู้ด้านวัฒนธรรม*** 
7. มีความรอบรู้ด้านวรรณคดี*** 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานท่ีเพื่อให้นิสิตเกิดการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง 
3. จัดกิจกรรมการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในช้ันเรียนและนอกชั้นเรียน 
4. ให้นิสิตศึกษา ค้นคว้าและ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
5. ใช้เทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลายรูปแบบ เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ โดยใช้หลักการทาง
ทฤษฎีของการสอนและสอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจริง จัดให้
มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
โดยศึกษาดูงานหรือเชิญ
ผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรง
มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 

1. การทดสอบยอ่ย แบบฝึกหัด 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค 
4. ประเมินจากการนำเสนอ
รายงาน หรือผลงานของผู้เรียน 
5. ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ในช้ัน
เรียน การอภิปรายในช้ันเรียน 
หรือการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 
2. ประเมินผลจากสภาพความ
เป็นจริงท่ีเกิดขึ้นในขณะท่ีเรียน 
เช่นการทำงานคู่ การทำงาน
กลุ่ม การตอบคำถาม         
การนำเสนองานในช้ันเรียน  
และอื่นๆ เป็นต้น  
3. ประเมินจากผลงาน เช่น
แบบฝึกหัด รายงานโครงการ 
และอื่นๆ เป็นต้น  
4. ประเมินจากการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

3) ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความสามารถคิดค้นหา
ข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจ 
และประเมินข้อมูลสารสนเทศ 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสอน 
งานครู และการวินิจฉัยผู้เรียน* 
2. มีความสามารถคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์* 
3. มีความสามารถคิด
แก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ 
เสนอทางออกเพื่อนำไปสู่การ

1. จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้
นิสิตได้ฝึกทักษะการคิด        
การวิเคราะห์ จากสภาพปัญหา 
หรือสถานการณ์จริง เช่น  
การอภิปรายกลุ่ม การจัดทำ
โครงงาน การโต้วาที ฯลฯ 
2. จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากปัญหา หรือ
ประสบการณ์จริง เพื่อเสนอแนะ
และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
3. ใช้กระบวนการเรียนการสอนท่ี
เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะทาง

1. การทดสอบย่อยและแบบฝึกหัด 
2. การสอบปลายภาค 
3. ประเมินจากการนำเสนอ
รายงาน หรือผลงานของผู้เรียน 
4. ประเมินจากการอภิปราย 
หรือการแสดงความคิดเห็น ผล
การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
5. การสังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกและการมีส่วนร่วมใน
แต่ละวิธีของการเรียนการสอน                  
6. การประเมินจากการตรวจ
ผลงานท่ีได้รับมอบหมาย                    
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
แก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์* 
4. มีความสามารถในการสรุป
สาระความรู้โดยใช้ผัง     
มโนทัศน์** 
5. มีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ประเมินค่า 
เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการท่ีเกี่ยวข้องในศาสตร์
สาขาภาษาต่างประเทศ*** 
6. นำแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการท่ีเกี่ยวข้องในศาสตร์
สาขาภาษาต่างประเทศไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้และ
แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน*** 
7. มีการวิจัยต่อยอดองค์
ความรู้*** 
8. มีความเป็นผู้นำในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ใน
การพัฒนาการสอน
ภาษาต่างประเทศ*** 

ปัญญาในการแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ โดยการใช้กรณีศึกษา 
กรณีตัวอย่าง การทำงานกลุ่ม 
การอภิปรายกลุ่ม สถานการณ์
จำลอง และอื่นๆ 

7. การทดสอบย่อย การทดสอบ
กลางภาคและการทดสอบปลาย
ภาค 
8. ประเมินจากการสังเกตจาก
การปฏิบัติตนในขณะเรียน เช่น
การทำกิจกรรมกลุ่ม การ
อภิปรายกลุ่ม การแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดขึ้นเป็นต้น  
 

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความใส่ใจช่วยเหลือ
เกื้อกูลผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และเอื้อ
ต่อการทำงานกลุ่มให้สำเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์อย่าง
สร้างสรรค์* 
2. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
และสามารถปรับตัวเข้ากับ
ผู้อื่นได้* 
3. มีความเป็นผู้นำและผู้
ตามท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและส่วนรวม มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น* 

1. การสอนโดยเน้นการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้เรียน ผู้สอนกับผู้สอน ผู้เรียนกับ
บุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
2. การสอนโดยการจัดกิจกรรม
กลุ่ม เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ในฐานะผู้นำ ผู้ตามท่ีดี โดยผ่าน
กิจกรรมและการนำเสนอผลงาน 
3. การสอนโดยใช้การเรียนรู้จาก
บทบาทสมมุติเพื่อการเรียนรู้  
การปรับตัว ความรับผิดชอบ 
 
 

1. ประเมินจากทักษะการ
แสดงออกในภาวะผู้นำผู้ตาม 
จากสถานการณ์การเรียนการ
สอนท่ีกำหนด 
2. ประเมินจากการนำเสนอ
ผลงานของผู้เรียน 
3. ประเมินจากสภาพจริงใน 
การปฏิบัติตนระหว่าง          
การจัดการเรียนการสอน เช่น
พฤติกรรมการแสดงออกของ
นักศึกษาระหว่างทำกิจกรรม  
 
 



57 
 

 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
4. มีความรับผิดชอบใน    
การทำงานท่ีมอบหมายท้ัง
แบบรายบุคคลและรายกลุ่ม** 
5. มีความไวในการรับรู้ความรู้สึก
ของผู้เรียนภาษาต่างประเทศ
ระดับมัธยมศึกษา เอาใจใส่ใน 
การรับฟัง และพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
อย่างมีความรับผิดชอบ*** 

4. ใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือ หรือ
ใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กำหนด
กิจกรรมการเรียนให้มีการทำงาน
เป็นคู่ เป็นกลุ่ม การทำงานท่ีต้อง
ประสานงานกับผู้อื่น ลงปฏิบัติงาน
จริง หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลจริง โดยการสัมภาษณ์
บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ 
ท้ังนี้เพื่อให้นักศึกษาสามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดี และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
ท่ีมีความหลากหลาย มีความ
รับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ
มอบหมาย มีภาวะผู้นำ และผู้
ตามท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ 
และสามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

4. ประเมินจากผลการออกฝึก
ประสบการณ์จริง  

 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีทักษะการวิเคราะห์
ข้อมูล ข่าวสาร ท้ังท่ีเป็น
ตัวเลขเชิงสถิติ หรือ คณิตศาสตร์ 
ภาษาพูด ภาษาเขียน และ
นำเสนอได้อย่างเหมาะสม* 
2. มีความสามารถใช้เทคโนโลยี
สำหรับการแสวงหา และ
ประมวลผลข้อมูลเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ในรายวิชาท่ีสอน 
ตลอดจนสามารถรายงานผล
และนำเสนอได้อย่างเหมาะสม* 
3. มีความสามารถส่ือสารอย่าง
มีประสิทธิภาพ ท้ังการพูด  
การเขียน และการนำเสนอด้วย
รูปแบบท่ีเหมาะสม* 
 
 

1. จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ท่ีหลากหลายและเหมาะสม เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนการเรียนรู้ และ
คระหนักถึงคุณค่าในเรื่องของ 
หลักการพูด การเขียน เทคโนโลยี
สารสนเทศ คณิตศาสตร์และเทคนิค
ทางสถิติ ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อ
การเข้าใจถึงข้อมูล การเลือกรับ 
เลือกใช้ วิเคราะห์และประเมิน
คุณค่า ตลอดจนสังเคราะห์เพื่อ  
การนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ  
2. จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการ
ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข และเทคนิคทางสถิติ รวมท้ัง
ส่งเสริมให้เกิดทักษะ  การส่ือสาร
ท้ังการฟัง การพูด และการเขียน 

1. ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรม การส่ือสาร การมี
ส่วนร่วม หรือการติดต่อผู้สอน
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
2. ประเมินจากความสามารถใน        
การอธิบาย อภิปราย หรือการ
นำเสนอ 
3. ประเมินจากใบงาน รายงาน 
ผลงานของผู้เรียน ท้ังในด้าน        
การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล  การประมวลผลข้อมูล 
และการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการนำเสนอใน
รูปแบบท่ีเหมาะสม 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
4. มีการนำข้อมูลเชิงตัวเลข 
การใช้ภาษาในการส่ือสาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการนำเสนอผลงาน** 
5. มีความไวในการวิเคราะห์
สรุปความคิดรวบยอดข้อมูล
ข่าวสารด้านภาษาต่างประเทศ
จากผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา*** 
6. มีความสามารถส่ือสารและมี
ดุลยพินิจในการเลือกใช้ และ
นำเสนอข้อมูลสารสนเทศสำหรับ
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม*** 

3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
รายวิชาต่างๆโดยมอบหมายให้
นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก 
website แล้วทารายงาน และนา
เสนอผลงานโดยใช้รูปแบบ
เครื่องมือ และเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม กำหนดให้มีการส่งงาน
หรือการส่ือสารผ่าน e-mail 

4. ประเมินจากรายงาน และ
รูปแบบการนำเสนอด้วยส่ือ
เทคโนโลยี  
5. ประเมินจากรูปเล่มรายงาน  
6. ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน
การอภิปรายและวิธีการ
อภิปราย 

6) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความเช่ียวชาญใน        
การจัดการเรียนรู้ท่ีมีรูปแบบ
หลากหลาย ท้ังรูปแบบท่ีเป็น
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่ง
ทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ 
(Informal) อย่างสร้างสรรค์* 
2. มีความเช่ียวชาญในการจัด 
การเรียนรู้สำหรับผู้เรียนท่ี
หลากหลาย ท้ังผู้เรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนท่ีมี
ความสามารถปานกลาง และ
ผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ
อย่างมีนวัตกรรม* 
3. มีความเช่ียวชาญในการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาเอก ท่ีจะ
สอนอย่างบูรณาการ* 

1. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
2. การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาใน
สถานศึกษา  
3. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง
ความเป็นครู เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 

1. วัดและประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูก่อน
ปฏิบัติการสอน  
2. วัดและประเมินผลจากผล 
การปฏิบัติการสอนเต็มเวลา  
3. วัดและประเมินผลจาก    
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครู เป็นรายปี ตลอด
หลักสูตร 
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3.  มาตรฐานผลการเรียนรู้และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา 
   มาตรฐานผลการเรียนรู้จำแนกเป็น 2 ส่วน คือ มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
และมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ สรุปได้ดังนี้ 

3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1.1) มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต 
1.2) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
1.3) มีความฉลาดทางอารมณ์  
1.4) มีจิตสำนึกสาธารณะ  

 2) ด้านความรู้ 
2.1) มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา  
2.2) มีความรู้ความเข้าใจในความเป็นไทย ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 
2.3) มีความสามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง  

3) ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1) มีทักษะการแสวงหาความรู้ ติดตามการเปล่ียนแปลงของบริบททางสังคมเพื่อ

พัฒนาตนเอง 
3.2) มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

และคิดแบบองค์รวม  
3.3) มีความสามารถแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
4.1) มีความเข้าใจความต่างด้านวัฒนธรรม และความต่างด้านกระบวนทัศน์ 
4.2) มีความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ พร้อมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน และ

ประชาคมโลก 
4.3) มีภาวะผู้นำ และความสามารถในการทำงานร่วมกนั 

 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1) มีทักษะการส่ือสาร 
5.2) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
5.3) มีทักษะและสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน 
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3.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในหมวดวิชาเฉพาะนั้น ได้พัฒนาผลการเรียนรู้โดยจำแนกเป็นราย

ข้อตามกลุ่มวิชา โดยกำหนดสัญลักษณ์ไว้ด้านท้ายผลการเรียนรู้แต่ละข้อ เพื่อให้ทราบถึงกลุ่มวิชาท่ีจะ
พัฒนาผลการเรียนรู้นั้นๆ ดังนี้ 

* หมายถึง  มาตรฐานผลการเรียนรู้กลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ 
**  หมายถึง  มาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาแกน (ศศ.บ. 4 ปี) 
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
*** หมายถึง  มาตรฐานผลการเรียนรู้กลุ่มวิชาเอก (ค.บ. 5 ปี)  
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม   

1.1)  มีคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู และมีจรรยาบรรณ วิชาชีพครู* 
 1.2)  แสดงพฤติกรรมทางจริยธรรม ท้ังทางการพูด การแสดงความคิดเห็น และการกระทำ* 

1.3)  มีการน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต** 
1.4)  มีคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูสอนภาษาต่างประเทศ*** 

2) ด้านความรู้ 
2.1)  มีความรอบรู้ในหลักการ และทฤษฎีขององค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับศาสตร์การศึกษา 

และวิชาชีพครู* 
2.2)  มีความสามารถประมวลความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

วิชาชีพครูอย่างเหมาะสม* 
2.3)  มีการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือสังคม** 
2.4)  มีความรอบรู้ทักษะภาษาต่างประเทศ*** 
2.5)  มีความรอบรู้ด้านภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาต่างประเทศ*** 
2.6)  มีความรอบรู้ด้านวัฒนธรรม*** 
2.7)  มีความรอบรู้ด้านวรรณคดี*** 

3) ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1)  มีความสามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศ 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสอน งานครู และการวินิจฉัยผู้เรียน* 
3.2)  มีความสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่าง

สร้างสรรค์* 
3.3)  มีความสามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ เสนอทางออกเพื่อนำไปสู่การแก้ไข

ได้อย่างสร้างสรรค์* 
3.4)  มีความสามารถในการสรุปสาระความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์** 
3.5)  มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ

หลักการท่ีเกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาภาษาต่างประเทศ*** 
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3.6)  นำแนวคิดทฤษฎีและหลักการท่ีเกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาภาษาต่างประเทศไป
ใช้ในการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน*** 

3.7)  มีการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้*** 
3.8)  มีความเป็นผู้นำในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอน

ภาษาต่างประเทศ*** 
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1)  มีความใส่ใจช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และเอื้อต่อการทำงานกลุ่มให้สำเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์อย่างสร้างสรรค์* 

4.2)  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้* 
4.3) มีความเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม มีความสัมพันธ์

ระหว่างกลุ่มและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น* 
4.4)  มีความรับผิดชอบในการทำงานท่ีมอบหมายท้ังแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม** 
4.5)  มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษา 

เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ*** 
 
5) ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
5.1)  มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร ท้ังท่ีเป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือ คณิตศาสตร์ 

ภาษาพูด ภาษาเขียน และนำเสนอได้อย่างเหมาะสม* 
5.2)  มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสำหรับการแสวงหา และประมวลผลข้อมูลเพื่อพัฒนา

องค์ความรู้ในรายวิชาท่ีสอน ตลอดจนสามารถรายงานผลและนำเสนอได้อย่างเหมาะสม* 
5.3)  มีความสามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังการพูด  การเขียน และการนำเสนอ

ด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม* 
5.4)  มีการนำข้อมูลเชิงตัวเลข การใช้ภาษาในการส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการนำเสนอผลงาน** 
5.5)  มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้าน

ภาษาต่างประเทศจากผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา*** 
5.6) มีความสามารถส่ือสารและมีดุลยพินิจในการเลือกใช้ และนำเสนอข้อมูล

สารสนเทศสำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม*** 
 

6) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  
6.1) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ท่ีมีรูปแบบหลากหลายท้ังรูปแบบท่ีเป็นทางการ 

(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์* 
6.2) มีความเช่ียวชาญในการจัด การเรียนรู้สำหรับผู้เรียนท่ีหลากหลาย ท้ังผู้เรียนท่ีมี

ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนท่ีมีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม* 
6.3) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกท่ีจะสอนอย่างบูรณาการ* 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา           ความรับผิดชอบรองของรายวิชา 

รายวิชา 
1.ด้าน 

คุณธรรมจริยธรรม 
2.ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะปัญญา 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 
9111101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                 

9111102 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร                 

9111103 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน                 

9121101 ทักษะชีวิต                 

9121102 สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษท่ี 21                 

9121103 ความเป็นพลเมือง                 

9131101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน                 

9131102 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิง
คณิตศาสตร์ 

                

9141101 กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต                 

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 
9112101 ภาษาและวัฒนธรรมลาว                 

9112102 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า                 

9112103 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม                 

9112104 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร                 
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รายวิชา 
1.ด้าน 

คุณธรรมจริยธรรม 
2.ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะปัญญา 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
9112105 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู                 

9112106 ภาษาและวัฒนธรรมจีน                 

9112107 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน่                 

9112108 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี                 

9122201 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ                 

9122202 การส่ือสารในชีวิตประจำวัน                 

9122203 สุนทรียะทางศิลปกรรม                 

9122204 ความสุขแห่งชีวิต                 

9132201 เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสังคม
ออนไลน ์

                

9132202 เทคโนโลยีส่ือดิจิทัลในชีวิตประจำวัน                 

9132203 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน                 

9132204 สุขภาพและความงาม                  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

  ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา           ความรับผิดชอบรองของรายวิชา 
 

รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ด้าน 
การจัดการ

เรียนรู้ 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 

1) วิชาชพีครู คณะครุศาสตร ์

1100101  ปรัชญาการศึกษา                                  

1100201  ภาษาและวัฒนธรรม
สำหรับครู  

                                 

1100202  การพัฒนาหลักสูตร                                  

1100301  การจัดการเรียนรู้และ
การจัดการชั้นเรียน 

                                 

1100302  การศึกษาสำหรับผูท้ี่มี
ความต้องการพิเศษ 

                                 

1102207  จิตวิทยาสำหรับครู                                  

1103301  การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ 

                                 

1103401  การวิจัยเพื่อพัฒนา  
การเรียนรู้ 

                                 

1104201  นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 

                                 

1105101  ความเป็นครู                                  

1105401  การบริหารและ      
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

                                 

1121301  ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์ 
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รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ด้าน 
การจัดการ

เรียนรู้ 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 

1100401  การฝึกทักษะวิชาชีพครู 1                                  

1100402  การฝึกทักษะวิชาชีพครู 2                                  

1100501  การปฏบิัติการสอนใน
สถานศึกษา 1 

                                 

1100502  การปฏบิัติการสอนใน
สถานศึกษา 2 

                                 

2) วิชาแกน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2100201  ภาษาอังกฤษเพื่อ    

การทำงาน 
                                 

3) วิชาเอก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2105101  การฟังและการพูด 1                                  

2105102  การใช้ไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ 1 

                                 

2105103  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น                                  

2105104  การเขียนเบื้องต้น                                  

2105203  กลวิธีการอ่าน                                  

2105206  วรรณคดีเบื้องต้น                                  

2152211  การฟัง-พูดเพื่อการสื่อสาร                                  

2152212  การอ่านภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการ 

                                 

2152221  โครงสร้างไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ 

                                 

2152222  การออกเสียง
ภาษาอังกฤษสำหรับครู 

                                 

2152311  การเขียนความเรียง                                  

2152312  ภาษาศาสตร์เพื่อ     
การสอนภาษาอังกฤษ 
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รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ด้าน 
การจัดการ

เรียนรู้ 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 

2152313  การแปล                                  

2152314  ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในวัฒนธรรมอาเซียน 

                                 

2152315  ค่ายเพื่อการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ 

                                 

2152316  ภาษาอังกฤษในการละคร                                  

2152321  การอ่านการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อ       
การสื่อสาร 

                                 

2152322  การสอนทักษะการฟัง
และการพูดภาษาอังกฤษ 

                                 

2152323  การอ่านและการเขียน
งานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมในท้องถิ่น 

                                 

2152324  ภาษาอังกฤษเพื่อ      
การเตรียมสอบและ    
การสมัครงานในวิชาชีพ 

                                 

2152325  ภาษาอังกฤษเพื่อ       
การท่องเที่ยวและ       
การโรงแรม 

                                 

2152326  การฝึกสอนภาษาอังกฤษ
แบบจุลภาค 

                                 

2152411  การวิจัยภาษาอังกฤษใน
ชั้นเรียน 

                                 

2152412  การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ์ 

                                 

2152413  ภาษาอังกฤษสำหรับครู                                  
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รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ด้าน 
การจัดการ

เรียนรู้ 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 

2152414  นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสอน
ภาษาอังกฤษ 

                                 

2152415 ภาษาอังกฤษเพื่อการ    
สืบค้นข้อมูล                                       

2152421  การสอนทักษะการอ่าน
และการเขียนภาษาอังกฤษ 

                                 

2152422  การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
สำหรับครู 

                                 

2152423  วรรณกรรมภาษาอังกฤษ
สำหรับเยาวชน 

                                 

2152424 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
นำเสนองานทางวิชาการ 
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หมวดท่ี  5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิตนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน(เกรด) 

 การประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่า
ด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ขณะนิสิตนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 

กำหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะต้องทำความเข้าใจตรงกันท้ังสถาบันและนำไป
ดำเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผลประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

การทวนสอบในระดับรายวิชา ควรให้นิสิตนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

การทวนสอบในระดับหลักสูตร สามารถทำได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสำเร็จการศึกษา 
การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทำวิจัย

สัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตท่ีทำอย่างต่อเนื่องและนำผลวิจัยท่ีได้ย้ อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
และหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะดำเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 2.2.1 ภาวะการได้งานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นท่ีจบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ  การ
งานอาชีพ 
 2.2.2 ตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาท่ีเข้าทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ  
 2.2.3 ประเมินตำแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
 2.2.4 ประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สัมภาษณ์เมื่อมีโอกาส 
ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณลักษณะด้านอื่นๆ ของบัณฑิต
ท่ีจะสำเร็จการศึกษา และจะเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 
 2.2.5 ประเมินจากศิษย์เก่า ท่ีไปประกอบอาชีพ ในด้านความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาท่ี
เรียนรวมท้ังความรู้ในศาสตร์สาขาอื่นท่ีเกี่ยวข้องท่ีกำหนดในหลักสูตร ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ
ของบัณฑิต หลังสำเร็จการศึกษา รวมท้ังเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้เสนอข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร 
 2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ท่ีประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อ
ความพร้อมของนิสิตนักศึกษาในการเรียน และคุณลักษณะอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ 
และการพัฒนาองค์ความรู้ของนิสิตนักศึกษา 



69 
 

 

3.  เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2550 โดยต้องเรียนครบตาม
จำนวนหน่วยกิตท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร ต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต่ำกว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า 
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หมวดท่ี  6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวความเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ เข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย 

และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การจัดการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษา การวัดผลและประเมินผล การทำงานธุรการและงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย  

1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ  
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทำวิจัยสายตรงในสาขาท้ังวิจัยเฉพาะทางและวิจัยในช้ันเรียนเป็น
อันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษา ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศ หรือ ต่างประเทศ หรือการลาเพิ่มพูนประสบการณ์ 

1.3 มีการประชุมอธิบายขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (Thai Ed. TQF) การกำหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน
หน่วยกิต เนื้อหารายวิชา และรายละเอียดอื่นๆ ตาม มคอ. 1 (ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์) การจัดทำ
เอกสาร มคอ.2 – มคอ.7 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้ (เอกสารทวนสอบ 01-06) หน้าท่ี
รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล อาจารย์ท่ีปรึกษา และอาจารย์นิเทศ ตลอดจน
การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา กระบวนการ
ทำงานของหลักสูตรในด้านของการกำกับ ติดตามและประเมินผล การใช้หลักสูตรตามวงจรคุณภาพ 
PDCA ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้ การปรับปรุงเนื้อหา/วิธีการสอนในเอกสาร 
มคอ.3 (ปีการศึกษาใหม่) ตามรายงานผลการดำเนินงานในเอกสาร มคอ.5 และ มคอ.7 (ปีการศึกษาเดิม) 
และการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จำนวน 6 องค์ประกอบ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ของ สกอ. 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

สาขาวิชาฯ มีแนวทางจัดโครงการและกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ท่ีจำเป็นใน
ระดับอุดมศึกษาของคณาจารย์ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) และ
แผนพัฒนาบุคลากรของสาขาวิชาฯ ดังนี้ 

2.1 การพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษท่ีจำเป็นตามองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา ได้แก่ การอบรม
เชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ (ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา) การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 (ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา) และการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมทักษะการ
สอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR (ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา) 

2.2 การพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษท่ีจำเป็นตามองค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ ได้แก่ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบพี่เล้ียงเพื่อส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของคณาจารย์เพื่อ
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย์: ร้อยละอาจารย์ท่ีมีตำแหน่งทาง
วิชาการ) โครงการสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก: การเขียนโครงการ
วิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ (ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย์: ร้อยละอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
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เอก) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัย/วิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ (ตัวบ่งช้ี 4.2 
คุณภาพอาจารย์: ผลงานทางวิชาการของอาจารย์) 

2.3 การพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษท่ีจำเป็นตามองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการบูรณาการ
กับพันธกิจต่างๆ (ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน) 

2.4 การพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนด้านภาษาอังกฤษ เช่น การส่งเสริมคณาจารย์เข้าร่วมการอบรม
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากลท้ังในและต่างประเทศ 

2.5 การพัฒนาทักษะอื่นๆ ท่ีจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ เช่น การพัฒนา
หลักสูตร การวิจัย การประมวลผลการเรียนรู้ การติดตามการสอนและการนิเทศ การให้คำปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 หลักสูตรได้กำหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
 

1.  การกำกับมาตรฐาน   
สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรในฐานะคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

เพื่อติดตามและกำกับการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนดโดยสำนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ในเรื่องของจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร คุณสมบัติอาจารย์ประจำ
หลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกำหนดและการดำเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ี 
ผลการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
2.  บัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีระบบการติดตามคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติโดยพิจารณาผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิตผ่านระบบการประเมินของ
มหาวิทยาลัยท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการสำรวจจำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้
งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 
3.  นักศึกษา  

3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษใช้แนวปฏิบัติระบบการรับนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ คือ การประชุมวางแผนรับนักศึกษาใหม่ตามจำนวนรับท่ีสอดคล้องกับ มคอ 2 ซึ่ง
กำหนดคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาโดยใช้ข้อสอบกลางของคณะ และใช้ข้อสอบ
วัดเฉพาะของสาขาวิชาเพื่อคัดกรองผู้เข้าสมัครศึกษาต่อ และวัดระดับความรู้เบื้องต้นเพื่อดำเนินการ
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเชิงวิชาการก่อนเข้าศึกษาได้แก่ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ฯลฯ 

3.2 การควบคุมการดูแล การให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนว 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดประชุมคณาจารย์  เรื่องการเสนอช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาของนักศึกษา

ทุกช้ันปี  แล้วเสนอต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อจัดทำคำส่ังแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาต่อไป  
ท้ังนี้อาจารย์ท่ีปรึกษาปฏิบัติหน้าท่ีตามคู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการ  โดยกำหนดให้อาจารย์ท่ีปรึกษามี
หน้าท่ี  3 ด้าน  ดังนี้  1) หน้าท่ีด้านท่ัวไป  ได้แก่  ติดตามดูแลนิสิตต้ังแต่แรกเข้าการศึกษาจนจบหลักสูตร 
2) หน้าท่ีด้านวิชาการ  ได้แก่  ให้คำปรึกษาแก่นิสิตในการลงทะเบียน ผลการเรียน และแนวทางการศึกษา
ท่ีสอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรและระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  3) ด้านการพัฒนานิสิต ได้แก่  
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิต และการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โดย
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อาจารย์ท่ีปรึกษาจัดกิจกรรมโฮมรูมเพื่อแจ้งข้อมูลและให้คำแนะนำปรึกษาใน  3  ด้านดังกล่าวข้างต้น  
และเมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของ
นิสิตต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการทุกปีการศึกษา  

3.3 การคงอยู่และการสำเร็จการศึกษา 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษใช้แนวทางการติดตามการคงอยู่ของนักศึกษาโดยการเปรียบเทียบ

ข้อมูลทางสถิติจำนวนนักศึกษาของสาขาวิชาในแต่ละช้ันปี ซึ่งจัดทำโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและ
ทะเบียนของมหาวิทยาลัยและสถิติการเช็คช่ือเข้าช้ันเรียนของนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชา 

3.4 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีกระบวนการติดตามและประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปี

สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ต่อหลักสูตร โดยการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามและการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อนำเสนอต่อท่ีประชุมสาขาวิชาเพื่อร่วมกันพิจารณา
หาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างเหมาะสม 
 
4.  อาจารย์ 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีการจัดทำข้อมูลพื้นฐานและความต้องการบุคลากรเพื่อการจัดสรร

และพัฒนาบุคลากร (รอบ 5 ปี)  เพื่อขอรับอาจารย์เพิ่มและเสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะครุศาสตร์ จากนั้นจึงดำเนินการประกาศรับและคัดเลือกตามกฎระเบียบของทางราชการ โดย
กำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถตรงสาขาวิชาหรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง โดย
อาจารย์ประจำหลักสูตรท่ีผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการอบรมสัมมนาจากทางมหาวิทยาลัยท่ีได้จัด
อบรมรวมท้ังมหาวิทยาลัยพร้อมกัน เพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะการสอน อีกท้ังยังทำให้อาจารย์ใหม่
ได้มีเครือข่ายรู้จักกันในต่างคณะ อาจารย์ใหม่จะมีช่วงของการทดลองงานด้วย และประเมินผลเพื่อ
ดำเนินการต่อสัญญา โดยจะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินในระดับสาขาวิชาฯ  คณะ  และ
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ จากนั้นเมื่อเป็นอาจารย์ประจำในสาขาแล้วจะ
ถูกประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี  โดยประเมินตามนโยบายของทางคณะและของมหาวิทยาลัย 
ท้ังหมด 5 ด้าน ได้แก่ งานด้านการเรียนการสอน งานด้านวิจัย งานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานด้านอื่น ๆ เช่น การหารายได้ หรืองานด้านบริหารจัดการ  
ท้ังนี้ในการพิจารณาการจ้างต่อสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัยยึดตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา  เรื่อง  “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าท่ีและการประเมินเพื่อต่อ
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552” 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีการประชุมเพื่อขอเปิดรายวิชาตามแผนการเรียน ของหลักสูตร 
สรุปผลแจ้งฝ่ายวิชาการของคณะ  เพื่อเสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาต่อคณบดีและนำส่งไปยังสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จากนั้นจัดตารางสอนให้กับอาจารย์ก่อนเปิดภาคเรียนมีหลักการ 
คือ จัดรายวิชาให้เหมาะกับความเช่ียวชาญของอาจารย์แต่ละท่านพร้อมกับเฉล่ียภาระการสอนให้
อาจารย์แต่ละท่านมีจำนวนช่ัวโมงครบตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  ว่าด้วยภาระงานของอาจารย์
ผู้สอน(ขั้นต่ำ  15 ช่ัวโมง) รวมถึงนำข้อมูลจาก มคอ.ของแต่ละรายวิชามาพิจารณาดูเกี่ยวกับ
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ข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงและวางแผนการสอน  เมื่อจบภาคเรียนมีการเสนอระดับคะแนนในแต่
ละรายวิชาท่ีอาจารย์แต่ละคนรับผิดชอบ ตามแบบ  มคอ.5  พร้อมท้ังรายงานผลและสาเหตุของความ
ผิดปกติของผลการเรียน  และเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไป 

4.2 คุณภาพอาจารย์ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาตนเองในด้านวิชาการและ

วิชาชีพของคณาจารย์ใน  2  ด้าน  คือ  ด้านการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ และการวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ   

 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

5.1 สาระรายวิชาในหลักสูตร 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ปี) พ.ศ.

2560  ตามผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  กล่าวคือ  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องการ
บัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญด้านทักษะทางการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารควบคู่ไปกับทักษะ/ความสามารถ  
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้  มหาวิทยาลัย
กำหนดให้สาขาวิชาพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ซึ่งกำหนดให้บัณฑิตระดับปริญญาตรี  มีคุณลักษณะพึงประสงค์ 5  ด้าน  ได้แก่  ด้านคุณธรรม
จริยธรรม  ด้านความรู้  ด้านทักษะปัญญา  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ท้ังนี้คณะครุศาสตร์ได้กำหนดให้เพิ่มเติมคุณลักษณะเฉพาะอีกหนึ่งด้าน  ได้แก่  ด้านทักษะการจัดการ
เรียนรู้  เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู  ตามท่ีครุสภากำหนด สาขาวิชาจึงได้ดำเนินการ
พัฒนาเอกสารหลักสูตร มคอ 2 ตามกลไกดังกล่าว  โดยกำหนดบริบทของหลักสูตรท่ีสะท้อน         
อัตลักษณ์บัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ประชุมประเมินหลักคิดในการออกแบบหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5ปี)  ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560  พบว่า  หลักคิดท่ีใช้ในการออกแบบ
หลักสูตรมีความครอบคลุมเหมาะสมแล้วในปัจจุบัน แต่อาจต้องเพิ่มแนวคิดการผลิตบัณฑิตท่ีมี
ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ  ท่ีสามารถแข่งขันกับแรงงานต่างชาติในช่วงประชาคมอาเซียน  เช่น  การ
ส่งเสริมทักษะการส่ือสารเพื่อการจัดการเรียนรู้   

นอกจากการศึกษาความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตแล้ว  สาขาวิชาฯยังทำการศึกษาและประมวล
ข้อมูลหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้อง  จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ  เช่น  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  และ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  พบว่า  มีความสอดคล้องกันกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  คือ     
การส่งเสริมความสามารถด้านการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารและการเพิ่มพูนประสบการณ์การจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ  ดังจะเห็นได้จากการจัดรายวิชาเอก  ท่ีเน้นทักษะการสอนและทักษะการใช้ภาษา  
จากนั้นจึงแต่งต้ังกรรมการพัฒนาหลักสูตรและจัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตร  โดยให้มี ผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องเป็นผู้ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร  ภายหลังจากการพัฒนาหลักสูตรแล้ว 
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5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษประชุมการจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนท่ีปรากฏใน

หลักสูตรโดยพิจารณาอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาให้เหมาะกับความเช่ียวชาญของอาจารย์แต่ละท่าน  
โดยพิจารณาจากความชำนาญในเนื้อหาวิชา และประสบการณ์การสอนในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ (ปี
การศึกษา 2555 – 2559) พร้อมกับเฉล่ียภาระการสอนให้อาจารย์แต่ละท่านมีจำนวนช่ัวโมงครบตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย  ว่าด้วยภาระงานสอนของอาจารย์ผู้สอน (ข้ันต่ำ 15 ช่ัวโมง)  โดยมีการจัด
ให้นักศึกษาได้เรียนรายวิชาเฉพาะกับอาจารย์คนเดิมไม่เกิน 3 รายวิชาตลอดหลักสูตร  และกำหนดให้
ผู้สอนจัดทำประมวลการสอนให้นักศึกษาและการจัดการสอนตามประมวลการสอน   

เมื่อสอนจบภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องประเมินการสอนของอาจารย์แต่ละรายวิชาซึ่งข้อ
คำถาม  2  ด้าน  ได้แก่  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อ
นำไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป  โดยสาขาวิชาฯ  จะนำมาพิจารณาเข้าท่ีประชุมร่วมกัน  เพื่อดูผลการประเมิน
ของอาจารย์ผู้สอนรายบุคคล  โดยการปฏิบัติในขั้นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงานใน
หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตรของ มคอ.2 (ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงานข้อ 6) 

นอกจากนี้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษยังจัดกิจกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารทวนสอบ 01 – 06 ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย 
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ยังดำเนินการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผู้เรียน  ประกอบการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณร่วมด้วย  เพื่อสะท้อนให้เห็นคุณภาพการสอนของอาจารย์ท่ี
ชัดเจนยิ่งขึ้น ตามผลการประเมินกระบวนการกำกับกระบวนการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา  

ท้ังนี้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีนโยบายให้มีการบูรณาการพันธกิจต่างๆ  ได้แก่  การวิจัย  การบริการ
ทางวิชาการทางสังคม  และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้อง   

5.3 การประเมินผู้เรียน 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีนโยบายให้ผู้สอนทุกรายวิชาใช้วิธีการประเมินผู้เรียนโดยการออก

ข้อสอบท้ังแบบอัตนัยและปรนัยสำหรับภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  นอกจากนี้  ยังใช้กระบวนการ
สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนขณะฝึกปฏิบั ติเพื่อประเมินทักษะรายบุคคลและกระบวนการกลุ่ม  
นอกจากนี้   มหาวิทยาลัยยังได้จัดทำเอกสารทวนสอบ  01 – 06  เพื่อให้นักศึกษาประเมิน
คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้าน 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีการประชุมเพื่อติดตามการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาแต่ละ
รายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในทุกปีการศึกษา โดยพิจารณาตาม  มคอ.3  ท่ีอาจารย์แจ้งไว้  ดังนั้น  
มคอ.3  และ  มคอ.5  ต้องสอดคล้องกัน  โดยตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาว่าเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน(เกรด) ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2548  นอกจากนี้ยังมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรฐานการเรียนรู้  อย่างน้อยร้อยละ  25  ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษานั้นๆ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษประชุมการติดตามการจัดทำ  มคอ.5  ของทุกรายวิชาท่ีเปิดสอนในทุกปี
การศึกษา เพื่อพิจารณาความสอดคล้องกันของ  มคอ.2, 3, 5 และดำเนินการทำ  มคอ.7  เพื่อรายงานผล
การดำเนินงานในปีการศึกษานั้น  โดยการปฏิบัติในขั้นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงานใน
หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร  ของ มคอ.2 (ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงานข้อ 4, 5  และ 7) 
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5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ในการดำเนินงานจัดทำ มคอ.7 สาขาวิชามีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังปรากฎในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี
7 ข้อ7 ท่ีหลักสูตรดำเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา 
 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดประชุมเพื่อหารือการจัดส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน  โดยจัดให้มี
การสำรวจความจำเป็น  ความต้องการของผู้สอนและผู้เรียนในภาพรวม  จากนั้นจึงจัดทำแผนพัฒนา
ทรัพยากรส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้สาขาวิชา  เพื่อเสนอคณะและมหาวิทยาลัยในการอนุมัติงบประมาณ
ดำเนินงานต่อไป  ท้ังนี้นอกเหนือจากการใช้ทรัพยากร  ส่ิงสนับสนุน  ร่วมกับมหาวิทยาลัยแล้ว  โดย
คำนึงถึงปัจจัยความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้ส่ือและเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองการจัดการเรียนรู้ใน
รายวิชาของหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยให้นักศึกษาและอาจารย์ทำการประเมินความพึงพอใจต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ผ่าน
ระบบออนไลน์ในทุกปีการศึกษา โดยประเมินใน  4  ด้าน  ได้แก่  ด้านการให้บริการห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้  ด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  ด้านการให้บริการส่ิงอำนวยความ
สะดวกท่ีจำเป็นอื่นๆ  และด้านการให้บริการสาธารณูปโภค 
 

7.  การกำหนดตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม 
ในการประชุมเพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการ
ดำเนินงานหลักสูตร 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบมคอ.2 สอดคล้องตาม 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบมคอ.3 และมคอ.4อย่างน้อย 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาและรายงานผล 
การดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบมคอ.5 
และมคอ.6 ภายใน 30 วันหลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.
7 ภายใน 60 วันหลังส้ินสุดปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ท่ีกำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย 
ร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
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ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรงุการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การ

สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ
ดำเนินงานท่ีรายงานในมคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

 ✓ ✓ ✓ ✓  

(8) คณาจารย์ใหม่(ถ้ามี)ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

(9) คณาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

(10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี) ได้รับ 
การพัฒนาวิชาการ และ /หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหมท่ี่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

    ✓ ✓ 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่เฉล่ีย 
ไม่น้อยกว่า3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     ✓ 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรงุหลักสูตร 
 

1. การประเมินและประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1  ก่อนการสอน 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษประชุมร่วมกันก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อ

พิจารณาโครงสร้างการสอนของแต่ละรายวิชาท่ีจะเปิดสอน แลกเปล่ียนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และขอคำแนะนำเพื่อนำไปวางแผนกลยุทธ์การสอนสำหรับรายวิชาท่ีอาจารย์แต่ละคนรับผิดชอบ 

1.1.2  ระหว่างสอน 
อาจารย์ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนระหว่างสอน ประเมินผู้เรียนระหว่างเรียนโดย

ใช้กิจกรรม แบบฝึกหัด และแบบทดสอบย่อย 
1.1.3  หลังการสอน 

อาจารย์ประจำรายวิชาประเมินการสอนด้วยแบบทดสอบ การอภิปราย การนำเสนอ
ผลงาน และแบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  นอกจากนี้ 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกัน เพื่อสรุปแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอนจะประเมินจากการการทวนสอบ

ของอาจารย์ในรายวิชานั้น และจากผลผลิตของนิสิตนักศึกษา  
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 โดยนิสิตและบัณฑิต 
2.1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินหลักสูตรท่ีประกอบด้วย ตัวแทนทุกกลุ่มวิชา ตัวแทน

ผู้เรียนปัจจุบัน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
2.1.2 คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 
2.1.3 ดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกช้ันปี

และจากผู้สำเร็จการศึกษาท่ีผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น 
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 

คณะกรรมการประเมินหลักสูตรทำการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวม และใช้
ข้อมูลย้อนกลับของผู้เรียน ผู้สำเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิตเพื่อประกอบการประเมิน 

2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 
ติดตามบัณฑิตใหม่โดยสำรวจข้อมูลจากนายจ้างและ/หรือผู้บังคับบัญชาโดยแบบสอบถาม

และการสัมภาษณ์ 
 
 
 



79 
 

 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ให้ประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงานท่ีระบุไว้ในหมวด 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน

อย่างน้อย 3  คนประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน (ควรเป็น
คณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)  

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

ในการทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง ดำเนินการดังนี้ 
4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดทำรายงานการประเมินผลและเสนอประเด็น     

ท่ีจำเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร 
4.2  จัดประชุมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร 
4.3  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิอ่านหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 

จากการรวบรวมข้อมูล การประเมินผลหลักสูตรจะทำให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตร   
ท้ังในภาพรวม และในแต่ละวิชา กรณีท่ีพบปัญหาของรายวิชาจะนำเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คณะกรรมการวิชาการคณะ คณะกรรมการบริหารสภาวิชาการมหาวิทยาลัยตามลำดับ เพื่อพิจารณา   
การปรับปรุงรายวิชาให้เหมาะสมทันทีท่ีพบปัญหา สำหรับการปรับปรุงท้ังฉบับนั้น จะกระทำทุก 5 ปี     
ในรูปแบบของการวิจัยประเมินหลักสูตร โดยจะมีการสอบถามความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้สอน นิสิต 
บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตร ซึ่งจะได้นำผลท่ีได้มาพิจารณากำหนดแนวทางการปรับปรุง
หลักสูตร โดยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้บริหารหลักสูตร 
และหัวหน้าสาขาวิชา ร่วมวิพากษ์และให้คำแนะนำในการปรับปรุงหลักสูตรให้ครอบคลุมตามมาตรฐาน
วิชาการทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ชื่อ-นามสกุล นางสายฝน  ทรงเส่ียงไชย 
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ภาษาอังกฤษ (7104)) 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2562 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานภาษาโลก)  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 พ.ศ. 2544  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 พ.ศ. 2528  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การฟังและการพูด  การนิเทศแบบระบบพี่เล้ียง 
  การสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร  และเทคนิคการสอนแบบต่างๆ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
สายฝน ทรงเส่ียงไชย, วาปี คงอินทร์, สายสุนีย์ อุลิศ, ศิริกาญจนา ใบคำ, กมลวรรณ จรูญศรี,     

เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ และปาริชาติ สืบศิริวิริยะกุล. (2559). Fundamental English 
Grammar. พิมพ์ครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ : สหธรรมิก. (น. 89-100).  

Songsiengchai, S., Oulis, S., Kong-in W., Baikham, S., Charunsri, K. & Karanjakwut, C. 
(2016). Training Programme to Obtain the Professional Licensure of 
Foreign Teachers. Nonthaburi : Sahamitr Printing & Publishing. (pp. 10-23) 

Songsiengchai, S., Oulis, S. & Kong-in W. (2011). Language and Technology for 
Teachers. Nonthaburi : Sahamitr Printing & Publishing. (pp. 19-26) 

 
งานวิจัย 
สายฝน ทรงเส่ียงไชย, นันทพร ช่ืนสุพันธรัตน์ และธีรังกรู วรบำรุงกุล. (2558). การพัฒนาทักษะการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครู สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (น. 1-130) 

สายฝน ทรงเส่ียงไชย, กมลวรรณ จรูญศรี และ ธีรังกูร วรบำรุงกุล. (2558). การประเมินโครงการ
ภาษาอังกฤษ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (น. 1-132) 

ดุษฎี เทิดบารมี, สุจิตรา สุฉันทบุตร และ สายฝน ทรงเส่ียงไชย. (2557). กระบวนการพัฒนาทักษะ
การค้นคว้าของนักศึกษาครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. กรุงเทพ ฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ. (น. 1-131) 
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บทความวิจัย 
Tredbarmee, D., Suchantabud, S., & Songsiengchai, S. (2014). Research Skills of the Teacher 

Student, Computer Education Program and English Program, Bansomdejchaopraya 
Rajabhat University. Proceedings of the International Conference on Culture, 
Communication and Multimedia Technology 2014 (ICON C-COMET’14) (pp. 
260-268). 29 April, Malaysia: Unversiti Utara Malaysia, Sintok. 

Songsiengchai, S. (2015). The Evaluation of English for Working Project, Faculty of 
Education, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. Proceeding of the 3rd 
International Academic & Research Conference of Rajabhat University 
(INARCRU III) “Interdisciplinary Research and Innovation of Education for 
Thai Local Development for ASEAN” (pp. 295-306), 20-21 May, Nakhon Si 
Thammarat: Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. 

สายฝน  ทรงเส่ียงไชย, นันทพร ช่ืนสุพันธรัตน์ และธีรังกรู วรบำรุงกุล. (2559). การวิจัยพัฒนาทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ คร้ังที่ 41 และนานาชาติ คร้ังที่ 5 (น. 674-684), 9 ธันวาคม, 
ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์. 

 

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 
 1) ประสบการณ์ด้านการสอนในโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นระยะเวลา 25 ปี 
 2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา 
 3) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นระยะเวลา 20 ปี 
 4) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการในโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นระยะเวลา 15 ปี 
 5) กรรมการฝ่ายวิชาการของโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร 
 6) กรรมการนิเทศก์แบบกัลยาณมิตรของโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร 
 

ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารระดับสูง  
 2) วิชาการสอนทักษะการฟัง-พูด 
 3) วิชาการสอนทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 2 
 4) วิชาการสอนไวยากรณ์อังกฤษ 
 5) วิชาการฝึกสอนแบบจุลภาค 
 6) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสำหรับครู 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาการฟังและการพูด 1 
 2) วิชาการฝึกสอนภาษาอังกฤษแบบจุลภาค 
 3) วิชาการฟัง-พูดเพื่อการส่ือสาร 
 4) วิชาการสอนทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 
 5) วิชาค่ายเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
 6) วิชาการฝึกสอนแบบจุลภาค 



84 
 

ชื่อ-นามสกุล นายวาปี  คงอินทร์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ภาษาอังกฤษ (7104)) 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2563 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล)  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 พ.ศ. 2549 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์เพื่อการส่ือสาร) 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 พ.ศ. 2544 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  ประสานมิตร 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ สัทศาสตร์และสัทวิทยา  ภาษาศาสตร์และการสอนภาษา 
  ภาษาศาสตร์สังคม  และวัจนปฏิบัติศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
วาปี คงอินทร์, สายฝน ทรงเส่ียงไชย, สายสุนีย์ อุลิศ, ศิริกาญจนา ใบคำ, กมลวรรณ จรูญศรี,     

เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ และปาริชาติ สืบศิริวิริยะกุล. (2559). Fundamental English 
Grammar. พิมพ์ครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ : สหธรรมิก. (น. 57-66).  

Kong-in W., Songsiengchai, S., Oulis, S., Baikham, S., Charunsri, K. & Karanjakwut, C. 
(2016). Training Programme to Obtain the Professional Licensure of 
Foreign Teachers. Nonthaburi : Sahamitr Printing & Publishing. (pp. 1-2) 

Kong-in W., Songsiengchai, S. & Oulis, S. (2011). Language and Technology for 
Teachers. Nonthaburi : Sahamitr Printing & Publishing. (pp. 2-9) 

 
บทความวิชาการ 
Kong-in, T. (2012). An Exploration of Approach to Intonational Analysis and Speech 

Data Collection. Proceedings of the 32nd Thailand TESOL International 
Conference Proceedings 2012 (pp.95-108). 27-28 January, Thailand: Imperial 
Queen’s Park Hotel, Bangkok. 

 
บทความวิจัย 
Kong-in, W. (2015). The Perceptions of Thai EFL Students towards English Linguistics 

Imperialism in Facebook Context. Journal of Language and Linguistics 
Thammasat University, 34(1), 94-112. 
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ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาภาษาศาสตร์เบ้ืองต้นสำหรับครู 
 2) วิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์สำหรับครูภาษาอังกฤษ 
 3) วิชาภาษาศาสตร์เพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น 
 2) วิชาภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
 3) วิชาการวิจัยภาษาอังกฤษในช้ันเรียน 
 4) วิชาการส่ือสารข้ามวัฒนธรรม 
 5) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบและการสมัครงานในวิชาชีพ 
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ชื่อ-นามสกุล นางสาวสายสุนีย์ อุลิศ 
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ภาษาอังกฤษ (7104)) 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2548  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ 
  ภาษาต่างประเทศ)  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 พ.ศ. 2541  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ การอ่านและการเขียน  ระบบนิเทศการศึกษา   
  และเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
สายสุนีย์ อุลิศ, วาปี คงอินทร์, สายฝน ทรงเส่ียงไชย, ศิริกาญจนา ใบคำ, กมลวรรณ จรูญศรี,     

เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ และปาริชาติ สืบศิริวิริยะกุล. (2559). Fundamental English 
Grammar. พิมพ์ครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ : สหธรรมิก. (น. 47-56).  

Oulis, S., Songsiengchai, S., Kong-in W., Baikham, S., Charunsri, K. & Karanjakwut, C. 
(2016). Training Programme to Obtain the Professional Licensure of 
Foreign Teachers. Nonthaburi : Sahamitr Printing & Publishing. (pp. 24-32) 

Oulis, S., Songsiengchai, S. & Kong-in W. (2011). Language and Technology for 
Teachers. Nonthaburi : Sahamitr Printing & Publishing. (pp. 10-18) 

  

ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อชีวิต 
 2) วิชาภาษาอังกฤษในส่ือส่ิงพิมพ์ 
 3) วิชาการวิจัยภาษาอังกฤษในช้ันเรียน 
 4) วิชาการฝึกสอนแบบจุลภาค 
 5) วิชาการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 2 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอทางวิชาการ 
 2) วิชาการอ่านการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
 3) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสืบค้นข้อมูล 
 4) วิชาการสอนทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 
 5) วิชาค่ายเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
 6) วิชาการฝึกสอนแบบจุลภาค 
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ชื่อ-นามสกุล นางสาวศิริกาญจนา  ใบคำ 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2549  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 พ.ศ. 2543  ศิลปศาสตรบัณทิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ วรรณคดีและการสอนวรรณคดี  การอ่านการเขียนเชิงวิพากษ์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
ศิริกาญจนา ใบคำ, สายสุนีย์ อุลิศ, วาปี คงอินทร์, สายฝน ทรงเส่ียงไชย, กมลวรรณ จรูญศรี,     

เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ และปาริชาติ สืบศิริวิริยะกุล. (2559). Fundamental English 
Grammar. พิมพ์ครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ : สหธรรมิก. (น. 35-46).  

Baikham, S., Songsiengchai, S., Oulis, S., Kong-in W., Charunsri, K. & Karanjakwut, C. 
(2016). Training Programme to Obtain the Professional Licensure of 
Foreign Teachers. Nonthaburi : Sahamitr Printing & Publishing. (pp. 47-62) 

 

งานวิจัย 
ศิริกาญจนา ใบคำ. (2560). การพัฒนากลยุทธ์การเขียนจากหลายแหล่งข้อมูลของนักศึกษาชั้นปีที่ 4. 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (น. 1-89) 
 

ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาวรรณกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอน 
 2) วิชาวรรณกรรมนานาชาติ 
 3) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสำหรับครู 
 4) วิชาการวิจัยภาษาอังกฤษในช้ันเรียน 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาวรรณกรรมภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน 
 2) วิชาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ์ 
 3) วิชาวรรณคดีเบ้ืองต้น 
 4) วิชาการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับครู 
 5) วิชาอาเซียนศึกษา 
 6) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
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ชื่อ-นามสกุล นายเฉลิมทรัพย์  กรัณย์จักรวุฒิ 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2557  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 พ.ศ. 2554 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 พ.ศ. 2550  ศิลปศาสตรบัณทิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล) (เกียรตินิยม) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ ไวยากรณ์  สถิติเพื่อการวิจัย  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการสอน 
  และการเรียนการสอนโดยใช้กลยุทธ์เพื่อการสอบ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ, ศิริกาญจนา ใบคำ, สายสุนีย์ อุลิศ, วาปี คงอินทร์, สายฝน ทรงเส่ียงไชย, 

กมลวรรณ จรูญศรี และปาริชาติ สืบศิริวิริยะกุล. (2559). Fundamental English 
Grammar. พิมพ์ครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ : สหธรรมิก. (น. 1-34 และ 67-88).  

Karanjakwut, C., Songsiengchai, S., Oulis, S., Kong-in W., Baikham, S. & Charunsri, K. (2016). 
Training Programme to Obtain the Professional Licensure of Foreign Teachers. 
Nonthaburi : Sahamitr Printing & Publishing. (pp. 3-9) 

 

บทความวิจัย 
เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ. (2559). The Effect of Computer Assisted Language Learning on Thai 

Students’ Grammar Learning Achievement: A Study of Grade 10 Students of a High 
School in Thailand. ครุศาสตร์สาร, 10(2), 24-40. (TCI 1) 

 

ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนภาษาอังกฤษ 
 2) วิชาการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 3) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบและสมัครงาน 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาการเขียนความเรียง 
 2) วิชาโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
 3) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนภาษาอังกฤษ 
 4) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบและการสมัครงานในวิชาชีพ 
 5) วิชาการอ่านและการเขียนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
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ภาคผนวก ข 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวพนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา 
ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ (ภาษาศาสตร์ (7401)) 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2546  อ.ด. (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 พ.ศ.2539  ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ - จิตวิทยา)  (เกียรตินิยม) 
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  ภาษาศาสตร์  
 
หนังสือ 
Sudasna, P. (2012). Introduction to Linguistics. Bangkok: Mister Copy. (420 pages) 
Sudasna, P. (2012). Practical Phonetics. Bangkok: Mister Copy. (320 pages) 
 
บทความวิจัย 
Sudasna, P. (2011). Local Community Participation in Public Administration Plan: An 

 Empirical Evidence of Ratchaburi, Thailand. In Chun-Hua Lin and Zhang Ming 
(eds.), 2011. Proceeding of International Conference on Social Science 
and Humanity. Singapore: Institute of Electrical and Electronics Engineers. 
(495-499) 

Sudasna, P. (2012). Thai EFL Learners' Cultural Gap Awareness in English Culture-
Specific and Universal Vocabulary Recognition. Proceeding of the 9th 
International Conference on Bilingualism. 26-28 January 2012. Chiang Rai 
Rajabhat University, Chiang Rai, Thailand. (48).  

Sudasna, P. (2013 ). The Development of Thai-Vietnamese WordNet: Pilot Project 
using the First Order Entity and Bi-directional Translation Approach. 
Proceeding of the 3rd International Conference on Applied Social 
Science. 15-16 January 2013. Taipei, Taiwan. (221-233).  

Sudasna, P. (2014 ). Effective of Simulation in Online Learning Package on Tourism 
English Communicative Proficient Development. Proceeding of the 6th 
Annual International ThaiSim Conference “Learning with simulations 
and games: Learning methods for the AEC”. 31 March - 1 April 2014. 
The Thai Simulation & Gaming for Learning Association (ThaiSim). (120-128).  
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Sudasna, P. (2017). Cross Linguistic Semantic Priming of Translation Equivalents in 
Semantic Decision of Thai-Lao-English Object and Imaginary Word. 
Proceeding of the 29th International Academic Conference”. 5-8 April 
2017. (117-127).  

 
ประสบการณ์การสอน 

1)  วิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
2) วิชาภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น 
3) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อทางธุรกิจ 
4) วิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
5) วิชาวิทยาหน่วยคำและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 
6) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อทางธุรกิจ 
7)  วิชาวิทยาหน่วยคำและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 
8)  วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อทางธุรกิจ 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
2) วิชาภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น 
3) วิชาวิทยาหน่วยคำและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



92 
 

ชื่อ-สกุล    นายเผด็จ  ก๋าคำ 
ตำแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ภาษาอังกฤษ (7104)) 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2557  ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
           พ.ศ.2550                   Graduate Diploma of Science (Interdisciplinary Studies) 
                                 Edith Cowan University, Australia 
 พ.ศ.2542  ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)  
    มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 พ.ศ.2528  ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  ภาษาอังกฤษ / การสอนภาษาอังกฤษ  
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
Kakham, Phadet (2014). Improving Newspaper Reading Skills. (3rd ed.)  Bangkok: 

Pisit Karnpim. (pp. 1-195) 
 
บทความวิชาการ 
เผด็จ ก๋าคำ. (2553).  รูปแบบการจัดการสหกิจศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร. โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังที่ 4, 20-22 กุมภาพันธ์ 2553, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, หน้า 
239-249.  

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ 1 
2) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน 
3) วิชาสัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทสังคมไทย 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชากลวิธีการอ่าน 
2) วิชาภาษาอังกฤษส่ือมวลชนร่วมสมัย 
3) วิชาการนำเสนอภาษาอังกฤษ 
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ชื่อ-นามสกุล นางสายฝน  ทรงเส่ียงไชย 
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ภาษาอังกฤษ (7104)) 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2562 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานภาษาโลก)  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 พ.ศ. 2544  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 พ.ศ. 2528  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การฟังและการพูด  การนิเทศแบบระบบพี่เล้ียง 
  การสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร  และเทคนิคการสอนแบบต่างๆ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
สายฝน ทรงเส่ียงไชย, วาปี คงอินทร์, สายสุนีย์ อุลิศ, ศิริกาญจนา ใบคำ, กมลวรรณ จรูญศรี,     

เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ และปาริชาติ สืบศิริวิริยะกุล. (2559). Fundamental English 
Grammar. พิมพ์ครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ : สหธรรมิก. (น. 89-100).  

Songsiengchai, S., Oulis, S., Kong-in W., Baikham, S., Charunsri, K. & Karanjakwut, C. 
(2016). Training Programme to Obtain the Professional Licensure of 
Foreign Teachers. Nonthaburi : Sahamitr Printing & Publishing. (pp. 10-23) 

Songsiengchai, S., Oulis, S. & Kong-in W. (2011). Language and Technology for 
Teachers. Nonthaburi : Sahamitr Printing & Publishing. (pp. 19-26) 

 
งานวิจัย 
สายฝน ทรงเส่ียงไชย, นันทพร ช่ืนสุพันธรัตน์ และธีรังกรู วรบำรุงกุล. (2558). การพัฒนาทักษะการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครู สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (น. 1-130) 

สายฝน ทรงเส่ียงไชย, กมลวรรณ จรูญศรี และ ธีรังกูร วรบำรุงกุล. (2558). การประเมินโครงการ
ภาษาอังกฤษ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (น. 1-132) 

ดุษฎี เทิดบารมี, สุจิตรา สุฉันทบุตร และ สายฝน ทรงเส่ียงไชย. (2557). กระบวนการพัฒนาทักษะ
การค้นคว้าของนักศึกษาครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. กรุงเทพ ฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ. (น. 1-131) 
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บทความวิจัย 
Tredbarmee, D., Suchantabud, S., & Songsiengchai, S. (2014). Research Skills of the Teacher 

Student, Computer Education Program and English Program, Bansomdejchaopraya 
Rajabhat University. Proceedings of the International Conference on Culture, 
Communication and Multimedia Technology 2014 (ICON C-COMET’14) (pp. 
260-268). 29 April, Malaysia: Unversiti Utara Malaysia, Sintok. 

Songsiengchai, S. (2015). The Evaluation of English for Working Project, Faculty of 
Education, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. Proceeding of the 3rd 
International Academic & Research Conference of Rajabhat University 
(INARCRU III) “Interdisciplinary Research and Innovation of Education for 
Thai Local Development for ASEAN” (pp. 295-306), 20-21 May, Nakhon Si 
Thammarat: Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. 

สายฝน  ทรงเส่ียงไชย, นันทพร ช่ืนสุพันธรัตน์ และธีรังกรู วรบำรุงกุล. (2559). การวิจัยพัฒนาทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ คร้ังที่ 41 และนานาชาติ คร้ังที่ 5 (น. 674-684), 9 ธันวาคม, 
ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์. 

 

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 
 1) ประสบการณ์ด้านการสอนในโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นระยะเวลา 25 ปี 
 2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา 
 3) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นระยะเวลา 20 ปี 
 4) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการในโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นระยะเวลา 15 ปี 
 5) กรรมการฝ่ายวิชาการของโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร 
 6) กรรมการนิเทศก์แบบกัลยาณมิตรของโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร 
 

ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารระดับสูง  
 2) วิชาการสอนทักษะการฟัง-พูด 
 3) วิชาการสอนทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 2 
 4) วิชาการสอนไวยากรณ์อังกฤษ 
 5) วิชาการฝึกสอนแบบจุลภาค 
 6) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสำหรับครู 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาการฟังและการพูด 1 
 2) วิชาการฝึกสอนภาษาอังกฤษแบบจุลภาค 
 3) วิชาการฟัง-พูดเพื่อการส่ือสาร 
 4) วิชาการสอนทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 
 5) วิชาค่ายเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
 6) วิชาการฝึกสอนแบบจุลภาค 
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ชื่อ-นามสกุล นายวาปี  คงอินทร์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ภาษาอังกฤษ (7104)) 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2563 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล)  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 พ.ศ. 2549 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์เพื่อการส่ือสาร) 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 พ.ศ. 2544 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  ประสานมิตร 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ สัทศาสตร์และสัทวิทยา  ภาษาศาสตร์และการสอนภาษา 
  ภาษาศาสตร์สังคม  และวัจนปฏิบัติศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
วาปี คงอินทร์, สายฝน ทรงเส่ียงไชย, สายสุนีย์ อุลิศ, ศิริกาญจนา ใบคำ, กมลวรรณ จรูญศรี,     

เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ และปาริชาติ สืบศิริวิริยะกุล. (2559). Fundamental English 
Grammar. พิมพ์ครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ : สหธรรมิก. (น. 57-66).  

Kong-in W., Songsiengchai, S., Oulis, S., Baikham, S., Charunsri, K. & Karanjakwut, C. 
(2016). Training Programme to Obtain the Professional Licensure of 
Foreign Teachers. Nonthaburi : Sahamitr Printing & Publishing. (pp. 1-2) 

Kong-in W., Songsiengchai, S. & Oulis, S. (2011). Language and Technology for 
Teachers. Nonthaburi : Sahamitr Printing & Publishing. (pp. 2-9) 

 
บทความวิชาการ 
Kong-in, T. (2012). An Exploration of Approach to Intonational Analysis and Speech 

Data Collection. Proceedings of the 32nd Thailand TESOL International 
Conference Proceedings 2012 (pp.95-108). 27-28 January, Thailand: Imperial 
Queen’s Park Hotel, Bangkok. 

 
บทความวิจัย 
Kong-in, W. (2015). The Perceptions of Thai EFL Students towards English Linguistics 

Imperialism in Facebook Context. Journal of Language and Linguistics 
Thammasat University, 34(1), 94-112. 
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ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาภาษาศาสตร์เบ้ืองต้นสำหรับครู 
 2) วิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์สำหรับครูภาษาอังกฤษ 
 3) วิชาภาษาศาสตร์เพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น 
 2) วิชาภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
 3) วิชาการวิจัยภาษาอังกฤษในช้ันเรียน 
 4) วิชาการส่ือสารข้ามวัฒนธรรม 
 5) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบและการสมัครงานในวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



97 
 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสายสุนีย์ อุลิศ 
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ภาษาอังกฤษ (7104)) 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2548  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ 
  ภาษาต่างประเทศ)  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 พ.ศ. 2541  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ การอ่านและการเขียน  ระบบนิเทศการศึกษา   
  และเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
สายสุนีย์ อุลิศ, วาปี คงอินทร์, สายฝน ทรงเส่ียงไชย, ศิริกาญจนา ใบคำ, กมลวรรณ จรูญศรี,     

เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ และปาริชาติ สืบศิริวิริยะกุล. (2559). Fundamental English 
Grammar. พิมพ์ครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ : สหธรรมิก. (น. 47-56).  

Oulis, S., Songsiengchai, S., Kong-in W., Baikham, S., Charunsri, K. & Karanjakwut, C. 
(2016). Training Programme to Obtain the Professional Licensure of 
Foreign Teachers. Nonthaburi : Sahamitr Printing & Publishing. (pp. 24-32) 

Oulis, S., Songsiengchai, S. & Kong-in W. (2011). Language and Technology for 
Teachers. Nonthaburi : Sahamitr Printing & Publishing. (pp. 10-18) 

  

ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อชีวิต 
 2) วิชาภาษาอังกฤษในส่ือส่ิงพิมพ์ 
 3) วิชาการวิจัยภาษาอังกฤษในช้ันเรียน 
 4) วิชาการฝึกสอนแบบจุลภาค 
 5) วิชาการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 2 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอทางวิชาการ 
 2) วิชาการอ่านการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
 3) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสืบค้นข้อมูล 
 4) วิชาการสอนทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 
 5) วิชาค่ายเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
 6) วิชาการฝึกสอนแบบจุลภาค 



98 
 

ชือ่-นามสกุล นางสาวศิริกาญจนา  ใบคำ 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2549  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 พ.ศ. 2543  ศิลปศาสตรบัณทิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ วรรณคดีและการสอนวรรณคดี  การอ่านการเขียนเชิงวิพากษ์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
ศิริกาญจนา ใบคำ, สายสุนีย์ อุลิศ, วาปี คงอินทร์, สายฝน ทรงเส่ียงไชย, กมลวรรณ จรูญศรี,     

เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ และปาริชาติ สืบศิริวิริยะกุล. (2559). Fundamental English 
Grammar. พิมพ์ครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ : สหธรรมิก. (น. 35-46).  

Baikham, S., Songsiengchai, S., Oulis, S., Kong-in W., Charunsri, K. & Karanjakwut, C. 
(2016). Training Programme to Obtain the Professional Licensure of 
Foreign Teachers. Nonthaburi : Sahamitr Printing & Publishing. (pp. 47-62) 

 

งานวิจัย 
ศิริกาญจนา ใบคำ. (2560). การพัฒนากลยุทธ์การเขียนจากหลายแหล่งข้อมูลของนักศึกษาชั้นปีที่ 4. 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (น. 1-89) 
 

ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาวรรณกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอน 
 2) วิชาวรรณกรรมนานาชาติ 
 3) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสำหรับครู 
 4) วิชาการวิจัยภาษาอังกฤษในช้ันเรียน 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาวรรณกรรมภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน 
 2) วิชาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ์ 
 3) วิชาวรรณคดีเบ้ืองต้น 
 4) วิชาการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับครู 
 5) วิชาอาเซียนศึกษา 
 6) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
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ชื่อ-นามสกุล นายเฉลิมทรัพย์  กรัณย์จักรวุฒิ 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2557  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 พ.ศ. 2554 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 พ.ศ. 2550  ศิลปศาสตรบัณทิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล) (เกียรตินิยม) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ ไวยากรณ์  สถิติเพื่อการวิจัย  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการสอน 
  และการเรียนการสอนโดยใช้กลยุทธ์เพื่อการสอบ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ, ศิริกาญจนา ใบคำ, สายสุนีย์ อุลิศ, วาปี คงอินทร์, สายฝน ทรงเส่ียงไชย, 

กมลวรรณ จรูญศรี และปาริชาติ สืบศิริวิริยะกุล. (2559). Fundamental English 
Grammar. พิมพ์ครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ : สหธรรมิก. (น. 1-34 และ 67-88).  

Karanjakwut, C., Songsiengchai, S., Oulis, S., Kong-in W., Baikham, S. & Charunsri, K. (2016). 
Training Programme to Obtain the Professional Licensure of Foreign Teachers. 
Nonthaburi : Sahamitr Printing & Publishing. (pp. 3-9) 

 

บทความวิจัย 
เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ. (2559). The Effect of Computer Assisted Language Learning on Thai 

Students’ Grammar Learning Achievement: A Study of Grade 10 Students of a High 
School in Thailand. ครุศาสตร์สาร, 10(2), 24-40. (TCI 1) 

 

ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนภาษาอังกฤษ 
 2) วิชาการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 3) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบและสมัครงาน 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาการเขียนความเรียง 
 2) วิชาโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
 3) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนภาษาอังกฤษ 
 4) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบและการสมัครงานในวิชาชีพ 
 5) วิชาการอ่านและการเขียนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
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ชื่อ-นามสกุล นางสาวกมลวรรณ  จรูญศรี 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2554  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 พ.ศ.2552  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การแปล และการสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ (ESP) 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
กมลวรรณ จรูญศรี, เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ, ศิริกาญจนา ใบคำ, สายสุนีย์ อุลิศ, วาปี คงอินทร์, 

สายฝน ทรงเส่ียงไชย และปาริชาติ สืบศิริวิริยะกุล. (2559). Fundamental English 
Grammar. พิมพ์ครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ : สหธรรมิก. (น. 101-111).  

Charunsri, K., Songsiengchai, S., Oulis, S., Kong-in W., Baikham, S. & Karanjakwut, C. 
(2016). Training Programme to Obtain the Professional Licensure of 
Foreign Teachers. Nonthaburi : Sahamitr Printing & Publishing. (pp. 33-46) 

 
งานวิจัย 
สายฝน ทรงเส่ียงไชย, กมลวรรณ จรูญศรี และ ธีรังกูร วรบำรุงกุล. (2558). การประเมินโครงการ

ภาษาอังกฤษ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (น. 1-132) 
 
ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชากลวิธีการแปล 1 
 2) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 
 3) วิชาอาเซียนศึกษา 
 4) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเพื่อการท่องเท่ียว 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาภาษาอังกฤษสำหรับครู 
 2) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
 3) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในวัฒนธรรมอาเซียน 
 4) วิชาการแปล 
 5) วิชาการเขียนเบ้ืองต้น 
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ชื่อ-นามสกุล นางปาริชาติ  สืบศิริวิริยะกุล 
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ภาษาอังกฤษ (7104)) 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2552  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 พ.ศ. 2548  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยม) 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การอ่าน  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
ปาริชาติ สืบศิริวิริยะกุล, กมลวรรณ จรูญศรี, เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ, ศิริกาญจนา ใบคำ,       

สายสุนีย์ อุลิศ, วาปี คงอินทร์ และสายฝน ทรงเส่ียงไชย. (2559). Fundamental English 
Grammar. พิมพ์ครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ : สหธรรมิก. (น. 113-124).  

Suebsiriviriyakul, P. (2016). Effective Reading Skills. Bangkok: O.S. Printing House Co., 
Ltd. (pp. 1-253) 

 
งานวิจัย 
Suebsiriviriyakul, P. & Khunasathitchai, K. (2012). The research in the topic “Behaviors in 

Using Educational Technology: E-learning through MyLab Program in Development 
of Teaching English 1 Subject, 1/2012 Semester, Siam University”. (24 pages) 

 
บทความวิจัย 
Suebsiriviriyakul, P. (2014). "Factors Affecting English Learning (A Case Study of the 

Blind Students at Foundation for the Blind in Thailand under the Royal 
Patronage of H.M. the Queen", the document called for research papers 
presented in the topic of “Innovation Convergence of Art, Science, and 
Technology National Conference”, Siam University, pp. 60-70, May 22, 2014. 

Suebsiriviriyakul, P. & Kuljirundhorn, W. (2011). “Speaking Skill Development for 
Communicative English by Task-Based Learning”, The document called for 
research papers presented in the topic of “the Research and the 
Association of the ASEAN Community”, the 6th, Christian University, pp. 46-
55, June 11, 2011. 
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ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาค่ายเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
 2) วิชาการเรียนภาษาอังกฤษในการละคร 
 3) วิชาการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 2 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชากลวิธีการอ่าน 
 2) วิชาการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
 3) วิชาภาษาอังกฤษในการละคร 
 4) วิชาค่ายเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวดวงเดือน  โรจนการวิจิตร 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2546 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ, มหาวิทยาลัยศิลปากร   
 พ.ศ.2535 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การสอนภาษาอังกฤษ  
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
Rojjanakarnwijit, D. & Juarez, E.M. (2559). Camp for English Language Development. 

Bangkok : Sahadhammik Printing. (pp.1-23) 
 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา 
2) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 
3) วิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษเพื่อการสอน 
4) วิชาการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 1 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาการวิจัยภาษาอังกฤษในช้ันเรียน 
2) วิชาภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
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ชื่อ-สกุล    นางสาววรัญญา กิติวงศ์วฒันชัย 
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ภาษาศาสตร์ (7401)) 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2549  M.A. (Linguistics), Deccan College, Pune , India 
 พ.ศ.2547  ค.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  ภาษาอังกฤษ, ภาษาศาสตร์  
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
Kitiwongwattanachai, W., Chaichankul W., Mowmessie, G. E., Inpanich, P., Panphet, P. 

(2015). Controlled and Formulaic Writing.  (3rd ed.) Bangkok: Sahadhammik 
Printing. (pp. 59-71).  

 
ประสบการณ์การสอน 

 1)   วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและการสืบค้น   
   2)   วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการเรียน   

 3)   วิชาสัทศาสตร์เพื่อการใช้   
 4)   วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 1   
 5)   วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 2   
 6)   วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1   
 7)   วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2   
 8)   วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร   
 9)   วิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ 1   
 10)  วิชาการฟังและพูด 1   
 11 ) วิชาวิทยาหน่วยคำและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ   
 12) วิชาสัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทสังคมไทย   
 13) วิชาภาษาอังกฤษส่ือสารเพื่อชีวิต   
 14) วิชาภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น   
 15)  วิชาสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ   
 16)  วิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษและการใช้ 1   
 17) วิชาการแปลเบ้ืองต้น   
 18) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1   
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 19)  วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว 1   
 20)  วิชาภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรในสำนักงาน   
 21)  วิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ   
 22) วิชาโครงงานภาษาอังกฤษอิสระ   
 23)  วิชาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบอาชีพศิลปะ   
 24)  วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1   
 25)  วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2   

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี ้

1) วิชาภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น   
2) วิชาสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ   
3) วิชาวิทยาหน่วยคำและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ   
4) วิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวพิพิธพร  อินพานิช 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2556  ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ) 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 พ.ศ.2553  วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  ภาษาอังกฤษ 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
Inpanich, P., Mowmessie, G. E., Chaichankul, W., Kitiwongwattanachai, W., Panphet, P.  

(2015). Controlled and Formulaic Writing.  (3rd ed.) Bangkok: Sahadhammik 
Printing. (pp. 73-85).  

 
บทความวิชาการ 
Inpanich, P. & Pongsakiat, S. (2016). Error Analysis: Using Adjectives in Descriptive Writing 

of Thai EFL Students. Proceeding of 36th Thailand TESOL International 
Conference 2016 “The Changing Landscape of ELT: Empowerment 
through Globalization”, 29 – 30 January 2016, Pullman Khon Kaen Raja 
Orchid Hotel, Thailand. (pp. 91-102) 

Inpanich, P. & Boonmoh, A. (2013). The Effects of Peer and Teacher Feedback 
through an Electronic Medium (Facebook) on Students’ Writing at Different 
Points of Their Writing, 1st International Conference on Language, 
Literature, and Cultural Studies (ICLLCS 2013), 22 – 24 August 2013, A-
ONE The Royal Cruise Hotel, Pattaya, Chonburi, Burapha University. (pp. 259 
– 269.)    

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการธนาคาร 
2) วิชาการติดต่อทางธุรกิจ 
3) วิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ 2 
4) วิชาการเขียนตามรูปแบบ 
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5) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1 
6) วิชาการเขียนระดับย่อหน้า 
7) วิชาภาษาอังกฤษส่ือสารมวลชนร่วมสมัย 
8) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรในสำนักงาน 
9) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการเขียนระดับย่อหน้า 
2) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรในสำนักงาน 
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ชื่อ-สกุล    นายกิลเบิร์ท อีเดินส์ เม่ามีศรี 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2556  ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ)  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 พ.ศ.2553  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยม)      
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
      
สาขาที่เชี่ยวชาญ  ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์  

ภาษาศาสตร์สังคม สัทศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน  

    การส่ือสารข้ามวัฒนธรรม การแปล    
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
Mowmessie, G. E., Chaichankul, W., Kitiwongwattanachai, W., Inpanich, P., Panphet, P. 

(2015). Controlled and Formulaic Writing.  (3rd ed.) Bangkok: Sahadhammik 
Printing. (pp. 47-58).  

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการฟังและการพูด 1 
2) วิชาการแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น  
3) วิชาการแปลไทย-อังกฤษเบื้องต้น 
4) วิชาการแปลเพื่องานธุรกิจ 
5) วิชาภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น 
6) วิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
7) วิชาสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 
8) วิชาวาทการ 
9) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
10) วิชาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อชีวิต 
11) วิชาวรรณคดีเบ้ืองต้น 
12) วิชาภาษาอังกฤษส่ือสารมวลชนร่วมสมัย 
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ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น 
2) วิชาสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 
3) วิชาการส่ือสารข้ามวัฒนธรรม 
4) วิชาวาทการ 
5) วิชาการเรียนภาษาอังกฤษผ่านส่ือบันเทิง 
6) วิชาวิวัฒนาการและความหลากหลายของภาษาอังกฤษ 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวปิยะฉัตร  ปานเพชร 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2556  ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ) 
    (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 พ.ศ.2550  วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
หนังสือ  
Panphet, P., Chaichankul, W.,  Mowmessie, G. E., Kitiwongwattanachai, W., Inpanich, P.  

(2015). Controlled and Formulaic Writing. (3rd ed.) Bangkok: Sahadhammik 
Printing. (pp.87-120). 

 
ประสบการณ์สอน 

1) วิชาการเขียนรายงานและการนำเสนอ 
2) วิชากลวิธีการอ่าน 
3) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1 
4) วิชาภาษาอังกฤษส่ือสารมวลชนร่วมสมัย 
5) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน 
6) วิชาภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
7) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการเขียนเบ้ืองต้น 
2) วิชาการเขียนระดับย่อหน้า 
3) วิชาการเขียนตามรูปแบบ 
4) วิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ 
5) วิชาภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
6) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน 
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ภาคผนวก ค 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวพนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา 
ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ (ภาษาศาสตร์ (7401)) 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2546  อ.ด. (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 พ.ศ.2539  ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ - จิตวิทยา)  (เกียรตินิยม) 
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  ภาษาศาสตร์  
 
หนังสือ 
Sudasna, P. (2012). Introduction to Linguistics. Bangkok: Mister Copy. (420 pages) 
Sudasna, P. (2012). Practical Phonetics. Bangkok: Mister Copy. (320 pages) 
 
บทความวิจัย 
Sudasna, P. (2011). Local Community Participation in Public Administration Plan: An 

 Empirical Evidence of Ratchaburi, Thailand. In Chun-Hua Lin and Zhang Ming 
(eds.), 2011. Proceeding of International Conference on Social Science 
and Humanity. Singapore: Institute of Electrical and Electronics Engineers. 
(495-499) 

Sudasna, P. (2012). Thai EFL Learners' Cultural Gap Awareness in English Culture-
Specific and Universal Vocabulary Recognition. Proceeding of the 9th 
International Conference on Bilingualism. 26-28 January 2012. Chiang Rai 
Rajabhat University, Chiang Rai, Thailand. (48).  

Sudasna, P. (2013 ). The Development of Thai-Vietnamese WordNet: Pilot Project 
using the First Order Entity and Bi-directional Translation Approach. 
Proceeding of the 3rd International Conference on Applied Social 
Science. 15-16 January 2013. Taipei, Taiwan. (221-233).  

Sudasna, P. (2014 ). Effective of Simulation in Online Learning Package on Tourism 
English Communicative Proficient Development. Proceeding of the 6th 
Annual International ThaiSim Conference “Learning with simulations 
and games: Learning methods for the AEC”. 31 March - 1 April 2014. 
The Thai Simulation & Gaming for Learning Association (ThaiSim). (120-128).  
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Sudasna, P. (2017). Cross Linguistic Semantic Priming of Translation Equivalents in 
Semantic Decision of Thai-Lao-English Object and Imaginary Word. 
Proceeding of the 29th International Academic Conference”. 5-8 April 
2017. (117-127).  

 
ประสบการณ์การสอน 

1)  วิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
2) วิชาภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น 
3) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อทางธุรกิจ 
4) วิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
5) วิชาวิทยาหน่วยคำและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 
6) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อทางธุรกิจ 
7)  วิชาวิทยาหน่วยคำและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 
8)  วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อทางธุรกิจ 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
2) วิชาภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น 
3) วิชาวิทยาหน่วยคำและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



114 
 

ชื่อ-สกุล    นายเผด็จ  ก๋าคำ 
ตำแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ภาษาอังกฤษ (7104)) 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2557  ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
           พ.ศ.2550                   Graduate Diploma of Science (Interdisciplinary Studies) 
                                 Edith Cowan University, Australia 
 พ.ศ.2542  ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)  
    มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 พ.ศ.2528  ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  ภาษาอังกฤษ / การสอนภาษาอังกฤษ  
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
Kakham, Phadet (2014). Improving Newspaper Reading Skills. (3rd ed.)  Bangkok: 

Pisit Karnpim. (pp. 1-195) 
 
บทความวิชาการ 
เผด็จ ก๋าคำ. (2553).  รูปแบบการจัดการสหกิจศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร. โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังที่ 4, 20-22 กุมภาพันธ์ 2553, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, หน้า 
239-249.  

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ 1 
2) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน 
3) วิชาสัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทสังคมไทย 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชากลวิธีการอ่าน 
2) วิชาภาษาอังกฤษส่ือมวลชนร่วมสมัย 
3) วิชาการนำเสนอภาษาอังกฤษ 
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ชื่อ-นามสกุล นางสายฝน  ทรงเส่ียงไชย 
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ภาษาอังกฤษ (7104)) 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2562 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานภาษาโลก)  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 พ.ศ. 2544  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 พ.ศ. 2528  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การฟังและการพูด  การนิเทศแบบระบบพี่เล้ียง 
  การสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร  และเทคนิคการสอนแบบต่างๆ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
สายฝน ทรงเส่ียงไชย, วาปี คงอินทร์, สายสุนีย์ อุลิศ, ศิริกาญจนา ใบคำ, กมลวรรณ จรูญศรี,     

เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ และปาริชาติ สืบศิริวิริยะกุล. (2559). Fundamental English 
Grammar. พิมพ์ครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ : สหธรรมิก. (น. 89-100).  

Songsiengchai, S., Oulis, S., Kong-in W., Baikham, S., Charunsri, K. & Karanjakwut, C. 
(2016). Training Programme to Obtain the Professional Licensure of 
Foreign Teachers. Nonthaburi : Sahamitr Printing & Publishing. (pp. 10-23) 

Songsiengchai, S., Oulis, S. & Kong-in W. (2011). Language and Technology for 
Teachers. Nonthaburi : Sahamitr Printing & Publishing. (pp. 19-26) 

 
งานวิจัย 
สายฝน ทรงเส่ียงไชย, นันทพร ช่ืนสุพันธรัตน์ และธีรังกรู วรบำรุงกุล. (2558). การพัฒนาทักษะการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครู สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (น. 1-130) 

สายฝน ทรงเส่ียงไชย, กมลวรรณ จรูญศรี และ ธีรังกูร วรบำรุงกุล. (2558). การประเมินโครงการ
ภาษาอังกฤษ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (น. 1-132) 

ดุษฎี เทิดบารมี, สุจิตรา สุฉันทบุตร และ สายฝน ทรงเส่ียงไชย. (2557). กระบวนการพัฒนาทักษะ
การค้นคว้าของนักศึกษาครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. กรุงเทพ ฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ. (น. 1-131) 
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บทความวิจัย 
Tredbarmee, D., Suchantabud, S., & Songsiengchai, S. (2014). Research Skills of the Teacher 

Student, Computer Education Program and English Program, Bansomdejchaopraya 
Rajabhat University. Proceedings of the International Conference on Culture, 
Communication and Multimedia Technology 2014 (ICON C-COMET’14) (pp. 
260-268). 29 April, Malaysia: Unversiti Utara Malaysia, Sintok. 

Songsiengchai, S. (2015). The Evaluation of English for Working Project, Faculty of 
Education, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. Proceeding of the 3rd 
International Academic & Research Conference of Rajabhat University 
(INARCRU III) “Interdisciplinary Research and Innovation of Education for 
Thai Local Development for ASEAN” (pp. 295-306), 20-21 May, Nakhon Si 
Thammarat: Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. 

สายฝน  ทรงเส่ียงไชย, นันทพร ช่ืนสุพันธรัตน์ และธีรังกรู วรบำรุงกุล. (2559). การวิจัยพัฒนาทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ คร้ังที่ 41 และนานาชาติ คร้ังที่ 5 (น. 674-684), 9 ธันวาคม, 
ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์. 

 

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 
 1) ประสบการณ์ด้านการสอนในโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นระยะเวลา 25 ปี 
 2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา 
 3) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นระยะเวลา 20 ปี 
 4) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการในโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นระยะเวลา 15 ปี 
 5) กรรมการฝ่ายวิชาการของโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร 
 6) กรรมการนิเทศก์แบบกัลยาณมิตรของโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร 
 

ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารระดับสูง  
 2) วิชาการสอนทักษะการฟัง-พูด 
 3) วิชาการสอนทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 2 
 4) วิชาการสอนไวยากรณ์อังกฤษ 
 5) วิชาการฝึกสอนแบบจุลภาค 
 6) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสำหรับครู 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาการฟังและการพูด 1 
 2) วิชาการฝึกสอนภาษาอังกฤษแบบจุลภาค 
 3) วิชาการฟัง-พูดเพื่อการส่ือสาร 
 4) วิชาการสอนทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 
 5) วิชาค่ายเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
 6) วิชาการฝึกสอนแบบจุลภาค 
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ชื่อ-นามสกุล นายวาปี  คงอินทร์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ภาษาอังกฤษ (7104)) 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2563 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล)  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 พ.ศ. 2549 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์เพื่อการส่ือสาร) 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 พ.ศ. 2544 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  ประสานมิตร 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ สัทศาสตร์และสัทวิทยา  ภาษาศาสตร์และการสอนภาษา 
  ภาษาศาสตร์สังคม  และวัจนปฏิบัติศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
วาปี คงอินทร์, สายฝน ทรงเส่ียงไชย, สายสุนีย์ อุลิศ, ศิริกาญจนา ใบคำ, กมลวรรณ จรูญศรี,     

เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ และปาริชาติ สืบศิริวิริยะกุล. (2559). Fundamental English 
Grammar. พิมพ์ครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ : สหธรรมิก. (น. 57-66).  

Kong-in W., Songsiengchai, S., Oulis, S., Baikham, S., Charunsri, K. & Karanjakwut, C. 
(2016). Training Programme to Obtain the Professional Licensure of 
Foreign Teachers. Nonthaburi : Sahamitr Printing & Publishing. (pp. 1-2) 

Kong-in W., Songsiengchai, S. & Oulis, S. (2011). Language and Technology for 
Teachers. Nonthaburi : Sahamitr Printing & Publishing. (pp. 2-9) 

 
บทความวิชาการ 
Kong-in, T. (2012). An Exploration of Approach to Intonational Analysis and Speech 

Data Collection. Proceedings of the 32nd Thailand TESOL International 
Conference Proceedings 2012 (pp.95-108). 27-28 January, Thailand: Imperial 
Queen’s Park Hotel, Bangkok. 

 
บทความวิจัย 
Kong-in, W. (2015). The Perceptions of Thai EFL Students towards English Linguistics 

Imperialism in Facebook Context. Journal of Language and Linguistics 
Thammasat University, 34(1), 94-112. 
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ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาภาษาศาสตร์เบ้ืองต้นสำหรับครู 
 2) วิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์สำหรับครูภาษาอังกฤษ 
 3) วิชาภาษาศาสตร์เพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น 
 2) วิชาภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
 3) วิชาการวิจัยภาษาอังกฤษในช้ันเรียน 
 4) วิชาการส่ือสารข้ามวัฒนธรรม 
 5) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบและการสมัครงานในวิชาชีพ 
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ชื่อ-นามสกุล นางสาวสายสุนีย์ อุลิศ 
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ภาษาอังกฤษ (7104)) 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2548  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ 
  ภาษาต่างประเทศ)  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 พ.ศ. 2541  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ การอ่านและการเขียน  ระบบนิเทศการศึกษา   
  และเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
สายสุนีย์ อุลิศ, วาปี คงอินทร์, สายฝน ทรงเส่ียงไชย, ศิริกาญจนา ใบคำ, กมลวรรณ จรูญศรี,     

เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ และปาริชาติ สืบศิริวิริยะกุล. (2559). Fundamental English 
Grammar. พิมพ์ครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ : สหธรรมิก. (น. 47-56).  

Oulis, S., Songsiengchai, S., Kong-in W., Baikham, S., Charunsri, K. & Karanjakwut, C. 
(2016). Training Programme to Obtain the Professional Licensure of 
Foreign Teachers. Nonthaburi : Sahamitr Printing & Publishing. (pp. 24-32) 

Oulis, S., Songsiengchai, S. & Kong-in W. (2011). Language and Technology for 
Teachers. Nonthaburi : Sahamitr Printing & Publishing. (pp. 10-18) 

  

ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อชีวิต 
 2) วิชาภาษาอังกฤษในส่ือส่ิงพิมพ์ 
 3) วิชาการวิจัยภาษาอังกฤษในช้ันเรียน 
 4) วิชาการฝึกสอนแบบจุลภาค 
 5) วิชาการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 2 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอทางวิชาการ 
 2) วิชาการอ่านการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
 3) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสืบค้นข้อมูล 
 4) วิชาการสอนทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 
 5) วิชาค่ายเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
 6) วิชาการฝึกสอนแบบจุลภาค 
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ชื่อ-นามสกุล นางสาวศิริกาญจนา  ใบคำ 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2549  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 พ.ศ. 2543  ศิลปศาสตรบัณทิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ วรรณคดีและการสอนวรรณคดี  การอ่านการเขียนเชิงวิพากษ์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
ศิริกาญจนา ใบคำ, สายสุนีย์ อุลิศ, วาปี คงอินทร์, สายฝน ทรงเส่ียงไชย, กมลวรรณ จรูญศรี,     

เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ และปาริชาติ สืบศิริวิริยะกุล. (2559). Fundamental English 
Grammar. พิมพ์ครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ : สหธรรมิก. (น. 35-46).  

Baikham, S., Songsiengchai, S., Oulis, S., Kong-in W., Charunsri, K. & Karanjakwut, C. 
(2016). Training Programme to Obtain the Professional Licensure of 
Foreign Teachers. Nonthaburi : Sahamitr Printing & Publishing. (pp. 47-62) 

 

งานวิจัย 
ศิริกาญจนา ใบคำ. (2560). การพัฒนากลยุทธ์การเขียนจากหลายแหล่งข้อมูลของนักศึกษาชั้นปีที่ 4. 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (น. 1-89) 
 

ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาวรรณกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอน 
 2) วิชาวรรณกรรมนานาชาติ 
 3) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสำหรับครู 
 4) วิชาการวิจัยภาษาอังกฤษในช้ันเรียน 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาวรรณกรรมภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน 
 2) วิชาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ์ 
 3) วิชาวรรณคดีเบ้ืองต้น 
 4) วิชาการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับครู 
 5) วิชาอาเซียนศึกษา 
 6) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
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ชื่อ-นามสกุล นายเฉลิมทรัพย์  กรัณย์จักรวุฒิ 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2557  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 พ.ศ. 2554 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 พ.ศ. 2550  ศิลปศาสตรบัณทิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล) (เกียรตินิยม) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ ไวยากรณ์  สถิติเพื่อการวิจัย  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการสอน 
  และการเรียนการสอนโดยใช้กลยุทธ์เพื่อการสอบ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ, ศิริกาญจนา ใบคำ, สายสุนีย์ อุลิศ, วาปี คงอินทร์, สายฝน ทรงเส่ียงไชย, 

กมลวรรณ จรูญศรี และปาริชาติ สืบศิริวิริยะกุล. (2559). Fundamental English 
Grammar. พิมพ์ครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ : สหธรรมิก. (น. 1-34 และ 67-88).  

Karanjakwut, C., Songsiengchai, S., Oulis, S., Kong-in W., Baikham, S. & Charunsri, K. (2016). 
Training Programme to Obtain the Professional Licensure of Foreign Teachers. 
Nonthaburi : Sahamitr Printing & Publishing. (pp. 3-9) 

 

บทความวิจัย 
เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ. (2559). The Effect of Computer Assisted Language Learning on Thai 

Students’ Grammar Learning Achievement: A Study of Grade 10 Students of a High 
School in Thailand. ครุศาสตร์สาร, 10(2), 24-40. (TCI 1) 

 

ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนภาษาอังกฤษ 
 2) วิชาการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 3) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบและสมัครงาน 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาการเขียนความเรียง 
 2) วิชาโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
 3) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนภาษาอังกฤษ 
 4) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบและการสมัครงานในวิชาชีพ 
 5) วิชาการอ่านและการเขียนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
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ชื่อ-นามสกุล นางสาวกมลวรรณ  จรูญศรี 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2554  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 พ.ศ.2552  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การแปล และการสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ (ESP) 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
กมลวรรณ จรูญศรี, เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ, ศิริกาญจนา ใบคำ, สายสุนีย์ อุลิศ, วาปี คงอินทร์, 

สายฝน ทรงเส่ียงไชย และปาริชาติ สืบศิริวิริยะกุล. (2559). Fundamental English 
Grammar. พิมพ์ครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ : สหธรรมิก. (น. 101-111).  

Charunsri, K., Songsiengchai, S., Oulis, S., Kong-in W., Baikham, S. & Karanjakwut, C. 
(2016). Training Programme to Obtain the Professional Licensure of 
Foreign Teachers. Nonthaburi : Sahamitr Printing & Publishing. (pp. 33-46) 

 
งานวิจัย 
สายฝน ทรงเส่ียงไชย, กมลวรรณ จรูญศรี และ ธีรังกูร วรบำรุงกุล. (2558). การประเมินโครงการ

ภาษาอังกฤษ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (น. 1-132) 
 
ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชากลวิธีการแปล 1 
 2) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 
 3) วิชาอาเซียนศึกษา 
 4) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเพื่อการท่องเท่ียว 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาภาษาอังกฤษสำหรับครู 
 2) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
 3) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในวัฒนธรรมอาเซียน 
 4) วิชาการแปล 
 5) วิชาการเขียนเบ้ืองต้น 
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ชื่อ-นามสกุล นางปาริชาติ  สืบศิริวิริยะกุล 
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ภาษาอังกฤษ (7104)) 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2552  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 พ.ศ. 2548  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยม) 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การอ่าน  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
ปาริชาติ สืบศิริวิริยะกุล, กมลวรรณ จรูญศรี, เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ, ศิริกาญจนา ใบคำ,       

สายสุนีย์ อุลิศ, วาปี คงอินทร์ และสายฝน ทรงเส่ียงไชย. (2559). Fundamental English 
Grammar. พิมพ์ครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ : สหธรรมิก. (น. 113-124).  

Suebsiriviriyakul, P. (2016). Effective Reading Skills. Bangkok: O.S. Printing House Co., 
Ltd. (253 pages) 

 
งานวิจัย 
Suebsiriviriyakul, P. & Khunasathitchai, K. (2012). The research in the topic “Behaviors in 

Using Educational Technology: E-learning through MyLab Program in Development 
of Teaching English 1 Subject, 1/2012 Semester, Siam University”. (pp. 1-24) 

 
บทความวิจัย 
Suebsiriviriyakul, P. (2014). "Factors Affecting English Learning (A Case Study of the 

Blind Students at Foundation for the Blind in Thailand under the Royal 
Patronage of H.M. the Queen", the document called for research papers 
presented in the topic of “Innovation Convergence of Art, Science, and 
Technology National Conference”, Siam University, pp. 60-70, May 22, 2014. 

Suebsiriviriyakul, P. & Kuljirundhorn, W. (2011). “Speaking Skill Development for 
Communicative English by Task-Based Learning”, The document called for 
research papers presented in the topic of “the Research and the 
Association of the ASEAN Community”, the 6th, Christian University, pp. 46-
55, June 11, 2011. 
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ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาค่ายเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
 2) วิชาการเรียนภาษาอังกฤษในการละคร 
 3) วิชาการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 2 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชากลวิธีการอ่าน 
 2) วิชาการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
 3) วิชาภาษาอังกฤษในการละคร 
 4) วิชาค่ายเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



125 
 

ชื่อ-สกุล    นางสาวดวงเดือน  โรจนการวิจิตร 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2546 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ, มหาวิทยาลัยศิลปากร   
 พ.ศ.2535 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การสอนภาษาอังกฤษ  
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
Rojjanakarnwijit, D. & Juarez, E.M. (2559). Camp for English Language Development. 

Bangkok : Sahadhammik Printing. (pp.1-23) 
 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา 
2) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 
3) วิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษเพื่อการสอน 
4) วิชาการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 1 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาการวิจัยภาษาอังกฤษในช้ันเรียน 
2) วิชาภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
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ชื่อ-สกุล    นางสาววรัญญา กิติวงศ์วฒันชัย 
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ภาษาอังกฤษ (7104)) 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2549  M.A. (Linguistics), Deccan College, Pune , India 
 พ.ศ.2547  ค.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  ภาษาอังกฤษ, ภาษาศาสตร์  
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
Kitiwongwattanachai, W., Chaichankul W., Mowmessie, G. E., Inpanich, P., Panphet, P. 

(2015). Controlled and Formulaic Writing.  (3rd ed.) Bangkok: Sahadhammik 
Printing. (pp. 59-71).  

 
ประสบการณ์การสอน 

 1)   วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและการสืบค้น   
   2)   วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการเรียน   

 3)   วิชาสัทศาสตร์เพื่อการใช้   
 4)   วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 1   
 5)   วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 2   
 6)   วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1   
 7)   วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2   
 8)   วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร   
 9)   วิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ 1   
 10)  วิชาการฟังและพูด 1   
 11 ) วิชาวิทยาหน่วยคำและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ   
 12) วิชาสัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทสังคมไทย   
 13) วิชาภาษาอังกฤษส่ือสารเพื่อชีวิต   
 14) วิชาภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น   
 15)  วิชาสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ   
 16)  วิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษและการใช้ 1   
 17) วิชาการแปลเบ้ืองต้น   
 18) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1   



127 
 

 19)  วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว 1   
 20)  วิชาภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรในสำนักงาน   
 21)  วิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ   
 22) วิชาโครงงานภาษาอังกฤษอิสระ   
 23)  วิชาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบอาชีพศิลปะ   
 24)  วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1   
 25)  วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2   

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น   
2) วิชาสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ   
3) วิชาวิทยาหน่วยคำและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ   
4) วิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวพิพิธพร  อินพานิช 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2556  ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ) 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 พ.ศ.2553  วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  ภาษาอังกฤษ 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
Inpanich, P., Mowmessie, G. E., Chaichankul, W., Kitiwongwattanachai, W., Panphet, P.  

(2015). Controlled and Formulaic Writing.  (3rd ed.) Bangkok: Sahadhammik 
Printing. (pp. 73-85).  

 
บทความวิชาการ 
Inpanich, P. & Pongsakiat, S. (2016). Error Analysis: Using Adjectives in Descriptive Writing 

of Thai EFL Students. Proceeding of 36th Thailand TESOL International 
Conference 2016 “The Changing Landscape of ELT: Empowerment 
through Globalization”, 29 – 30 January 2016, Pullman Khon Kaen Raja 
Orchid Hotel, Thailand. (pp. 91-102) 

Inpanich, P. & Boonmoh, A. (2013). The Effects of Peer and Teacher Feedback 
through an Electronic Medium (Facebook) on Students’ Writing at Different 
Points of Their Writing, 1st International Conference on Language, 
Literature, and Cultural Studies (ICLLCS 2013), 22 – 24 August 2013, A-
ONE The Royal Cruise Hotel, Pattaya, Chonburi, Burapha University. (pp. 259 
– 269.)    

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการธนาคาร 
2) วิชาการติดต่อทางธุรกิจ 
3) วิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ 2 
4) วิชาการเขียนตามรูปแบบ 
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5) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1 
6) วิชาการเขียนระดับย่อหน้า 
7) วิชาภาษาอังกฤษส่ือสารมวลชนร่วมสมัย 
8) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรในสำนักงาน 
9) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการเขียนระดับย่อหน้า 
2) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรในสำนักงาน 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวปิยะฉัตร  ปานเพชร 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2556  ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ) 
    (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 พ.ศ.2550  วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
หนังสือ  
Panphet, P., Chaichankul, W.,  Mowmessie, G. E., Kitiwongwattanachai, W., Inpanich, P.  

(2015). Controlled and Formulaic Writing. (3rd ed.) Bangkok: Sahadhammik 
Printing. (pp.87-120). 

 
ประสบการณ์สอน 

1) วิชาการเขียนรายงานและการนำเสนอ 
2) วิชากลวิธีการอ่าน 
3) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1 
4) วิชาภาษาอังกฤษส่ือสารมวลชนร่วมสมัย 
5) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน 
6) วิชาภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
7) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการเขียนเบ้ืองต้น 
2) วิชาการเขียนระดับย่อหน้า 
3) วิชาการเขียนตามรูปแบบ 
4) วิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ 
5) วิชาภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
6) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน 
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ชื่อ-นามสกุล Mr Elijah Mangat Juarez 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2553  Master of Divinity (Pastoral Leadership), International Graduate 

School of Leadership Philippines, the Philippines  
 พ.ศ. 2548  Bachelor of Arts (Theology), FEBIAS College, the Philippines 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การฟังการพูด  การจัดค่ายภาษาอังกฤษ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
Juarez, E.M. & Rojjanakarnwijit, D. (2559). Camp for English Language Development. 

Bangkok : Sahadhammik Printing. (pp.24-70) 
 
ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาค่ายเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
 2) วิชาการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 1 
 3) วิชาการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 2 
 
ภาระการสอนที่จะมีในหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง 
 1) วิชาการฟังและการพูด 1 
 2) วิชาค่ายเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
 3) วิชาการฟัง-พูดเพื่อการส่ือสาร 
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ชื่อ-สกุล    นายกิลเบิร์ท อีเดินส์ เม่ามีศรี 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2556  ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ)  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 พ.ศ.2553  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยม)      
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
      
สาขาที่เชี่ยวชาญ  ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์  

ภาษาศาสตร์สังคม สัทศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน  

    การส่ือสารข้ามวัฒนธรรม การแปล    
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
Mowmessie, G. E., Chaichankul, W., Kitiwongwattanachai, W., Inpanich, P., Panphet, P. 

(2015). Controlled and Formulaic Writing.  (3rd ed.) Bangkok: Sahadhammik 
Printing. (pp. 47-58).  

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการฟังและการพูด 1 
2) วิชาการแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น  
3) วิชาการแปลไทย-อังกฤษเบื้องต้น 
4) วิชาการแปลเพื่องานธุรกิจ 
5) วิชาภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น 
6) วิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
7) วิชาสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 
8) วิชาวาทการ 
9) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
10) วิชาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อชีวิต 
11) วิชาวรรณคดีเบ้ืองต้น 
12) วิชาภาษาอังกฤษส่ือสารมวลชนร่วมสมัย 
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ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น 
2) วิชาสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 
3) วิชาการส่ือสารข้ามวัฒนธรรม 
4) วิชาวาทการ 
5) วิชาการเรียนภาษาอังกฤษผ่านส่ือบันเทิง 
6) วิชาวิวัฒนาการและความหลากหลายของภาษาอังกฤษ 
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ภาคผนวก ง 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ 
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ชื่อ-สกุล    นายประพาศน์  พฤทธิประภา 
ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
สังกัด    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2518 Doctor of Philosophy (Educational Linguistics), 

University of Toronto, Canada 
 พ.ศ.2515 Master of Arts (Psycholinguistics with Distinction), McGill 

University, Canada  
 พ.ศ.2502 การศึกษาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ), วิทยาลัยการศึกษาประสานมิตร 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  Linguistics, English Language Teaching  
 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  
Nan, Z., Surasin, J. & Brudhiprabha, P. (2015). Self-correction strategies employed by 

Chinese first-year college students. HRD Journal, Burapha University, 6(1), 
June 2015 

Yao, L., Surasin, J. & Brudhiprabha, P. (2015). An application of the process writing 
approach in taching English writing to high school students in China. HRD 
Journal, Burapha University, 6(1), June 2015 

Shin, P., Brudhiprabha, P., & Surasin, J.  (2014). An investigation into the readiness of 
teaching English as a Lingua Franca in TEFL countries of ASEAN: The case of 
Thailand. HRD Journal, Burapha University, 5(1), 53-61. 

Pan, Y., Brudhiprabha, P., & Surasin, J. (2013). A content analysis of cross-cultural 
communication problems between Chinese and Thai students at the 
International College of Burapha University, Thailand. HRD Journal, 
Burapha University, 4(2), 94-100. 

 
บทความวิชาการ  

   1. กรณีเป็นบทความท่ีมีการเผยแพร่ในวารสาร 
ประพาศน์ พฤทธิประภา และสุชาดา ตรีโกศล. (2547). A Sorry State of Affairs in Thai & 

English Language Teaching Today. วารสารมนุษยศาตร์ปริทรรศน์. 26(2)., 73-77. 
ประพาศน์ พฤทธิประภา. (2540). A Sociolinguistics Analysis of the Miracle Act of Love in 

Thai Literature: The Case of Phra Abhaimani. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและ
พัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). 10(2)., 1-14. 
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ประพาศน์ พฤทธิประภา. (2539). อันเนื่องด้วยการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย. 
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). 9(2)., 
3-24. 

ประพาศน์ พฤทธิประภา. (2539). การทดลองสอนพูดภาษาอังกฤษด้วยวิธีเจริญขณิกสมาธิ: 
การศึกษาในวงจำกัด. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์). 9(2)., 30-44. 

ประพาศน์ พฤทธิประภา และสุชาดา ตรีโกศล. (2538). การฝึกหัดครูภาษาอังกฤษประจำการใน
กระแสโลกาภิวัฒน์: ต้นแบบใหม่สำหรับประเทศไทย. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและ
พัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). 8(3)., 2-9. 

ประพาศน์ พฤทธิประภา. (2537). การศึกษาปัญหาภาษาในสังคมไทย. วารสารศรีนครินทรวิโรฒ
วิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). 8(1)., 22-25. 

ศิรินนา บุณยสงวัน และประพาศน์ พฤทธิประภา. (2534). การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอก
ของภาควิชาภาษาตะวันตก. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). 4(2)., 10-14. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น 
2) วิชาภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
3) วิชาวรรณกรรมภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน 
4) วิชาการอ่านและการเขียนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
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ชื่อ-สกุล    นางชัชวดี  ศรลัมพ์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
สังกัด    คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2547 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 พ.ศ.2529 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้), 

มหาวิทยาลัยมหิดล  
 พ.ศ.2525 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาศาสตร์)  (เกียรตินิยม), 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ Semantics, Syntax, Discourse Analysis, Teaching Thai to 

Non-Native Speakers  
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
ชัชวดี  ศรลัมพ์. (2551). ภาษากับความหมาย. โครงการสนับสนุนการเขียนตำรา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
 
ตำรา 
ชัชวดี  ศรลัมพ์. (2552). “ภาษากับความหมาย” ในหนังสือ ภาษาศาสตร์เบือ้งต้น ภาควิชา

ภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

 
งานวิจัย  
ชัชวดี ศรลัมพ์. (2551). อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในนาฏยภาษา. ทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวจัิย

แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2550. 
 . (2548). ลักษณะภาษาไทยใน “ห้องคุย” ทางอินเทอร์เน็ต. ทุนวิจัยจากสำนักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2547. 
 . (2548). การจัดทำคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในนิทานพืน้บ้านไทย. ทุนวิจัยจาก

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2547. 
Saralamba, C. (2013). Web Search Evaluator Project 2. Appen Butler Hill, Ridgefield. 

CT. USA. (In progress). 
 . (2012). Web Search Evaluator Project 1. Appen Butler Hill, Ridgefield. CT. 

USA. 
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บทความวิชาการ  
   1. กรณีเป็นบทความท่ีมีการเผยแพร่ในวารสาร 

ชัชวดี ศรลัมพ์. (2556). ภาษากับความเช่ือถือโชคลางในอาเซียน. การสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ
อาเซียนศึกษา. จัดโดย มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. (24-25 มกราคม 2556). 

 . (2013). “A Cognitive Phenomena in Metaphor and Metonymy”. Journal of 
Language and Linguistics. Faculty of Liberal Arts, Thammasat University. 

  2. กรณีเป็นบทความ/เอกสารท่ีนำเสนอในการประชุมวิชาการ(Conference paper) 
   2.1 มีการรวมจัดพิมพ์เป็นเล่ม 
ชัชวดี ศรลัมพ์. (2556). “ภาษากับความเช่ือถือโชคลางในอาเซียน”. บทความวิชาการนำเสนอใน

การสัมมนาทางวิชาการระดับชาติเร่ืองอาเซียนศึกษา จัดโดย มูลนิธิโครงการตำรา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งประเทศไทย. ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร. 24-25 
มกราคม 2556. 

 . (2555). “คำยืมภาษาโปรตุเกสในไทย”. บทความวิชาการนำเสนอในการสัมมนาทางวิชาการ
ระดับชาติเร่ือง ๕๐๐ปี ความสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกส. มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อยุธยาและคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 26 มกราคม 2555.  

 . (2555). “ภาษา อำนาจและความจริง”. บทความวิชาการนำเสนอในการประชุมทาง
วิชาการระดับชาติ เร่ือง ทีทรรศน์ ภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรมการสื่อสารในโลกยุค
เปลี่ยนผ่าน จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 3-4 พฤษภาคม 2555.  

 . (2550). “ภาษากับการสร้างอัตลักษณ์ใน Hi 5”. บทความวิชาการนำเสนอในการประชุม
ทางวิชาการระดับชาติด้านภาษาและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 21 พฤศจิกายน 2550. 

Saralamba, C. (2013). “Colors as Conceptual Metaphors of Emotions in English and Thai: A 
Cognitive Linguistics in Focus”. 1st International Interdisciplinary Conference 
on Challenges in Language. September 26-27, 2013. Nowy Sacz, Poland. 

 . (2012). “Heart Metaphors in Thai”. Paper presentd at UM-TU-UGM 1st 
International Conference on SEA Language and Culture. Faculty of 
Liberal Arts, Thammasat University, November 14, 2012. Bangkok Thailand.  

 . (2012). “Metaphors in Cognitive Linguistics: A Study of /jai/” Paper presented 
at Hunkuk University, May 9, 2012. Seoul, Korea.  

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น 
2) วิชาภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวสุมิตรา  ด่านพาณิชย์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด    โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2550 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน: ภาษาอังกฤษ), 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 พ.ศ.2538 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัย             

ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  
 พ.ศ.2524 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) มหาวิทยาลัย   

ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  English Language Teaching  
 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  
สุมิตรา  ด่านพาณิชย์. (2557). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ

โดยใช้แนวคิดเก่ียวกับการเสริมศักยภาพให้แก่ผูเ้รียน. กรุงเทพมหานคร: คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. 

Danpanich, S. (2013). The Development of a Teaching Model on Business English 
Writing Using Scaffolding Approach towards the Learner. The 11th 
International Conference “ASIAN Community Knowledge Networks for 
the Economy, Society, Culture and Environmental Stability”. 
Kathmandu, Nepal.  

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการเขียนเบ้ืองต้น 
2) วิชาการเขียนเรียงความ 
3) วิชาการอ่านการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
4) วิชาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ์ 
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ชื่อ-สกุล    นายกิตติธัช  สุนทรวิภาต 
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด    สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2551 Doctor of Education (Professional Development), Victoria 

University, Australia 
 พ.ศ.2548 Master of Arts (Teaching English to Speakers of Other 

Languages), California State University, United States of America 
 พ.ศ.2546 ครุศาสตรบัณฑิต (มัธยมศึกษา) (เกียรตินิยม),           

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ Teacher Training, Instructional Media, Action Research 

for English Teachers, Teaching Methodology  
 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิชาการ  

   1. กรณีเป็นบทความท่ีมีการเผยแพร่ในวารสาร 
 . (2010). The Use of Instructional Media in University English Language 

Teaching: EFL Teachers’ Beliefs, Journal of the World Universities Forum, 
3, 4, 31-44. 

 . (2011). The Use of Experiential Learning in English Teacher Training, 
Journal of the World Universities Forum, 4, 3, 71-80. 

 . (2011). Inclusive Education: Language Learning of Students with Disabilities, 
The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 6, 7, 155-168. 

Kitiyanuson, R. & Soontornwipast, K. (2011). Using Video Clips in Teacher Education: 
Self-reflection on Teachers’ Experiences, Ubiquitous Learning: An 
International Journal, 3, 2, 53-62. 

Sribayak, V. & Soontornwipast, K. (2012). Promoting Self-Access Learning: Action 
Research, Thammasat Journal, 1, 8-24. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนภาษาอังกฤษ 
2) วิชาการแปล 
3) วิชาการสอนทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 
4) วิชาการสอนทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 
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ชื่อ-สกุล    นายอธิปัตย์  บุญเหมาะ 
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2552 Doctor of Philosophy (Applied Linguistics and English 

Language Teaching), The University of Warwick 
 พ.ศ.2547 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์ประยุกต์สาขาการสอน

ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
 พ.ศ.2545 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร) (เกียรตินิยม), 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  Classroom language, teaching techniques, Research methods
  
 
บทความวิจัย  

   1. กรณีเป็นบทความท่ีมีการเผยแพร่ในวารสาร 
Karnjanaboon, N., Singhasiri, W. & Boonmoh, A. (2555). Factors Affecting Listening 

Comprehension through Watching the American Sitcom 'Friends',         
วารสารศิลปศาสตร์ประยุกต์, 5(1), มกราคม-มิถุนายน, 66-79. (The Journal of 
Faculty of Applied Arts, King Mongkut’s University of Technology North 
Bangkok) 

ชุติมา บุญปริตร, ภมรารัตน์ วิริยะการุณย์ และ อธิปัตย์ บุญเหมาะ. (2555). การศึกษาการใช้กลวิธี
การอ่านของผู้เรียนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการท่ีมีระดับความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษต่าในการอ่านบทความวิจัย. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, 25(1), มกราคม-
มิถุนายน, 139-153.  

วรีสิริ สิงหศิริ และ อธิปัตย์ บุญเหมาะ, Training EFL Teacher Trainees through Reflective 
Learning, rEFLections, ปีท่ี 14, กุมภาพันธ์ 2554, หน้า 30 – 46. 

  2. กรณีเป็นบทความ/เอกสารท่ีนำเสนอในการประชุมวิชาการ(Conference paper) 
   2.1 มีการรวมจัดพิมพ์เป็นเล่ม 
Anongchanya, E. & Boonmoh, A. (2015). The Effectiveness of the Use of Dictionary 

Applications in Smartphones in Reading an English Language Passage and 
Writing into Thai. Proceedings of the 2nd International Conference on 
Language, Literature, and Cultural Studies ICLLCS 2013 (pp. 47 – 58). 20 - 
21 August, Chonburi: A-ONE The Royal Cruise Hotel, Pattaya.  
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Inpanich, P. & Boonmoh, A. (2013). The Effects of Peer and Teacher Feedback 
through an Electronic Medium (Facebook) on Students' Writing at Different 
Points of Their Writing. Proceedings of the 1st International Conference 
on Language, Literature, and Cultural Studies ICLLCS 2013 (pp. 259 – 
269). 22 - 24 August, Chonburi: A-ONE The Royal Cruise Hotel, Pattaya.  

Boonmoh, A. (2013). Incorporating the Use of Facebook into the EFL Classroom. 
Proceedings of the European Conference on Technology in the 
Classroom (ECTC 2013) "The Impact of Innovation: Technology and You" 
(pp. 234-242). 11-14 July, United Kingdom: Brighton Thistle Hotel, Brighton. 

Gnampradit, K. & Boonmoh, A. (2013). An Analysis of Translation Strategies Used in 
the English Subtitles of the Thai Movie 'Hello Stranger'. Proceedings of the 
4th International Conference on Language and Communication: 
Current Issues and Future Directions in Media, Communication and 
Language - ICLC 2012 (pp. 202-229). 13 - 14 December 2012, Thailand: 
National Institute of Development Administration (NIDA), Bangkok.  

Boonmoh, A. (2012). FACEBOOK: What Students Did and What They Would Like to 
Do. Proceedings of the 2nd Asian Conference on Technology in the 
Classroom 2012: Learning, Culture and Society: What role can 
technology play? (pp. 10-23), 24 - 26 April, Japan: Osaka. (+online)  

Asawaniwed, P. & Boonmoh, A. (2012). Attitudes of Thai EFL Learners toward the Use 
of Blogs, Proceedings of the 4th TCU International e-Learning 
Conference "Smart Innovations in Education & Lifelong Learning" (pp. 
313-319). 14 - 15 June, Nonthaburi: IMPACT, Muang Thong Thani.  

Boonmoh, A. (2011). Students knowledge of pocket electronic dictionaries: 
Recommendations for the students. Proceedings of the 7th International 
Conference Second Circular: “LEXICOGRAPHY: Theoretical and Practical 
Perspectives” (pp. 66-75). 22-24 August, Japan: Kyoto. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาภาษาอังกฤษสำหรับครู 
2) วิชาการวิจัยภาษาอังกฤษในช้ันเรียน 
3) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสืบค้นข้อมูล 
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ชื่อ-สกุล    นายเด่นชัย  ปราบจันดี 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2556 Doctor of Education (Educational Studies), University of 

Northern Colorado   
 พ.ศ.2553 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 พ.ศ.2550 การศึกษาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ Professional Development, Approaches and Methods in 

ELT, issues in Second Language Education, qualitative 
research  

 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย  

   1. กรณีเป็นบทความท่ีมีการเผยแพร่ในวารสาร 
Prabjandee, D. (2016). Portraits of the Journey to Teaching English Language Learners: 

An Inquiry into Teacher Identity Construction, Journal of Educational 
Research and Innovation, 5(1), 1-15.  

Prabjandee, D. (2014). Journey to becoming a Thai English teacher: New perspective 
on investigating teacher attrition. Alberta Journal of Educational Research, 
60(3), 522-537. 

Prabjandee, D., & Inthachot, M. (2013). Self-directed learning readiness of college 
students in Thailand. Journal of Educational Research and Innovation, 2(1), 
1-11.  

Prabjandee, D. & Vibulphol, J. (2010). Using English language counseling program to 
 enhance self-directed learning. OJED, 5(3), 1-15.  
 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการวิจัยภาษาอังกฤษในช้ันเรียน 
2) วิชาภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
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ชื่อ-สกุล    Mr Glen Wilkins 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด    Bangkok Christian College, Bangkok, Thailand 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2559 Master of Education (Education), 
 พ.ศ.2555 Bachelor of Sciences (Information Communication 

Technologies) (Honours),  
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ Listening and Speaking  
 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการฟังและพูด 1 
2) วิชาการฟัง-พูดเพื่อการส่ือสาร 
3) วิชาการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับครู 
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ภาคผนวก จ 
คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 
รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

17-18 พฤษภาคม 2559 และ 25, 29 สิงหาคม 2559 
ณ ห้องประชุม ช้ัน 5 อาคาร 30 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตร 

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เมื่อ วันท่ี 17-18 
พฤษภาคม และ 25-29 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ช้ัน 5 อาคาร 30 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร ประกอบด้วย 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพาศน์ พฤทธิประภา 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวดี ศรลัมพ์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมิตรา ด่านพาณิชย์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติธัช สุนทรวิภาต 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ 
6. อาจารย์ ดร.เด่นชัย ปราบจันดี 
7. ดร. อัญชลี ประกายเกียรติ   
8. นายนโรดม นรินทร์รัมย์ 
9. นางสาวกรรณิการ์ บารม ี

 

ผลการวิพากษ์หลักสูตรมีดังนี้ 
ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. จำนวนหน่วยกิตในกลุ่มวิชาชีพครูตาม
โครงสร้างหลักสูตรมีจำนวนมาก 

ปรับลดจำนวนหน่วยกิต โดยทบทวนรายวิชาท่ีมีความ
คล้ายคลึงกันและปรับให้มีความเหมาะสม 

2. ปรัชญา ความสำคัญ และ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรไม่ชัดเจน 

ปรับการเขียนเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของหลักสูตรให้
เด่นชัดและเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21 

3. การกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา
ต่อไม่ชัดเจน  

ทบทวนและปรับใช้คำท่ีครอบคลุมคุณสมบัติผู้ เรียน  
อย่างช้ีเฉพาะและเหมาะสม เช่น การพิจารณาผลการสอบ
วัดระดับภาษาอั งกฤษท่ี ได้รับการยอมรับและเป็น
มาตรฐานสากลจากสถาบันต่างๆ 

4. กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไข
ปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาไม่
สอดคล้องกับปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

ปรับกิจกรรมและกลยุทธ์ให้สามารถแก้ปัญหานักศึกษา
แรกเข้าได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. การใช้คำในช่ือรายวิชาขาดความ

ชัดเจน 
ปรับแก้ช่ือรายวิชาโดยใช้คำให้เหมาะสม เช่น หลีกเล่ียง
การใช้คำว่า “ระดับสูง” เนื่องจากในหลักสูตรไม่มี
รายวิชาในระดับต้น หรือระดับกลางมาก่อน นอกจากนี้ 
คำอธิบายรายวิชาไม่สอดคล้องกับช่ือรายวิชา  เช่น 
ภาษาศาสตร์ประยุกต์สำหรับครูภาษาอังกฤษ ให้ปรับ
เป็นภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 

6. คำอธิบายรายวิชา ไม่กระชับ ทันสมัย 
และส่ือถึงคุณลักษณะของบัณฑิตใน
ศตวรรษท่ี 21 

6.1 ตัดส่วนขยายของคำอธิบายรายวิชาให้เหลือเฉพาะ
หัวข้อหรือใจความสำคัญ 
6.2 เพิ่มหัวข้อการสอนและกิจกรรมในรายวิชาให้ส่ือถึง
คุณลักษณะของบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21 และมีคุณธรรม
จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู  เช่น ปรับ
รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน
ภาษาให้อยู่ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสืบค้น
ข้อมูล การวิจัยภาษาอังกฤษในช้ันเรียน เป็นต้น 
6.3 ยกเลิกรายวิชาท่ีมีความซ้ำซ้อนกับคำอธิบาย
รายวิชาอื่น ท่ีมีอยู่แล้ว และเพิ่ มรายวิชาท่ีแสดงถึง      
อัตลักษณ์ความเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ เช่น รายวิชา
การสอนทักษะภาษาอังกฤษท้ังส่ีทักษะ  
6.4 นำรายวิชาท่ีเป็นศาสตร์หลัก (ภาษาอังกฤษ) มาใช้
สอนในหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนมีความแม่นยำในเนื้อหา
สาระ เช่น รายวิชาการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1   
การฟังการพูด 1 กลวิธีการอ่าน การเขียนเบื้องต้น เป็นต้น 
6.5 ปรับเปล่ียนและเพิ่มรายวิชาท่ีเน้นการปฏิบัติจริงเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะภาษาส่ือสารท่ีดี เช่น รายวิชา   
การออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับครู ภาษาอังกฤษเพื่อ  
การนำเสนองานทางวิชาการ การฟัง-พูดเพื่อการส่ือสาร เป็นต้น 
6.6 เพิ่มรายวิชาท่ีสามารถนำไปใช้ได้จริงในช้ันเรียนและ
สามารถประยุกต์ใช้ในสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญา
ของหลักสูตร เช่น รายวิชาการอ่านและการเขียนงานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่น การส่ือสารข้ามวัฒนธรรม
สำหรับครู ภาษาอังกฤษสำหรับครู ภาษาอังกฤษเพื่อการ
เตรียมสอบและการสมัครงานในวิชาชีพ ภาษาอังกฤษในการ
ละคร ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
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ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. การจัดเรียงรายวิชาตามแผนการ

ศึกษายังไม่สอดคล้องกับระดับความ
ยากง่ายของรายวิชา 

เรียงลำดับรายวิชาตามความยากง่ายและธรรมชาติของ
รายวิชา และกำหนดรายวิชากลุ่มท่ีมีความต่อเนื่องกันให้
เป็นบุรพวิชา 

8. แผนท่ีแสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่
รายวิชา (Curriculum mapping) ไม่
เหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาติ
ของรายวิชา 

พิจารณา/ทบทวนในบางรายวิชาในแผนท่ีแสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ สู่ รายวิชา 
(Curriculum mapping) ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับธรรมชาติของรายวิชา 

9. กระบวนการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

แนะนำผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินกระบวนการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิ สิตด้วยการทำวิจัย เพื่อนำ
ผลการวิจัยมาปรับปรุงกระบวนการทวนสอบในรอบต่อไป
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

10. การประกันคุณภาพหลักสูตร พัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตรให้มีศักยภาพทางวิชาการและความเช่ียวชาญใน
ศาสตร์การสอน โดยจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของคณาจารย์  ส่งเสริมการอบรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต และการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

11. การประเมินประสิทธิผลของการสอน ให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนให้ครบกระบวนการ โดย
เพิ่มการประเมินหลังการสอน 
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ภาคผนวก ช 

เอกสารสรุปการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
และตารางเปรยีบเทียบเนื้อหาสาระการปรบัปรุงหลักสูตร 
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เอกสารสรุปการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
และตารางเปรยีบเทียบเนื้อหาสาระการปรบัปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

--------------------------------------------------------- 
เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งนี้ ดำเนินการปรับปรุงตามรอบการใช้หลักสูตรทุก 5 ปี ซึ่ง
ครบรอบการใช้หลักสูตรในปี พ.ศ. 2559 โดยเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2552) ข้อบังคับคุรุสภามาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2556 
และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการขานรับนโยบายแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ของประเทศไทย 

การปรับกลยุทธ์ (Re-profiling) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในการยกระดับ
มาตรฐานการศึกษาของบัณฑิตเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการผลักดันให้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย 
ตรงประเด็น และปฏิบัติได้จริงในด้านการผลิต พัฒนาครู และบุคลากรการศึกษา รวมท้ังยกระดับการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ท้ังนี้  การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในครั้งนี้ยังเน้นถึงความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้านการ
ผลิตบัณฑิตครูให้โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งบัณฑิตจะต้องมีคุณลักษณะเด่น 
คือ 1) มีความรู้ความเช่ียวชาญในศาสตร์หลักและศาสตร์การสอน 2) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้
โดยใช้พหุปัญญา และ 3) มีบุคลิกภาพเหมาะสมและมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรโดย
มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นในด้านการเป็นครูภาษาอังกฤษมืออาชีพ (Professional English 
teachers) โดยกำหนดปรัชญาของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) คือ “แม่นยำเนื้อหา ภาษาส่ือสารดี มีความเป็นครู นำความรู้สู่สังคม ส่ังสมจิตสาธารณะ” ซึ่ง
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ         
(พ.ศ. 2552) ข้อบังคับคุรุสภามาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2556  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) การปรับกลยุทธ์            
(Re-profiling) และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
1. กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ (พ.ศ. 2552) ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังผนวกมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพอีก 1 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
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1.1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีคุณธรรมจริยธรรม
สำหรับครูสอน
ภาษาต่างประเทศ 

สอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม
ในการสอนทุกรายวิชา ตลอดจน     
การวางตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่
นักศึกษา เพื่อเป็นการปลูกฝังให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มี
ความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ โดย
ไม่กระทำการทุจริตในการสอบหรือ
ลอกงานของผู้อื่น แต่งกายถูกระเบียบ
วินัยของมหาวิทยาลัย รวมท้ัง มี     
การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการสอน เช่น  การยกย่อง
นักศึกษาท่ีกระทำความดี มีจิตอาสา 
เสียสละ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

1. ประเมินจากการตรงต่อเวลา
ในการเข้าช้ันเรียนของนักศึกษา 
การส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย
และการเข้าร่วมกิจกรรม  
2. ประเมินจากการสังเกตจาก
พฤติกรรมของนักศึกษาใน   
การดำเนินการตามกระบวนการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย 

 
1.2) ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. มีความรอบรู้ทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 
2. มีความรอบรู้ด้าน
ภาษาศาสตร์เพื่อการสอน
ภาษาต่างประเทศ 

2.1 แนวคิดพื้นฐานทาง
ภาษาศาสตร์ 

2.2 แนวคิดพื้นฐานทาง
ภาษา ศาสตร์ประยุกต์สาขา
ย่อยต่างๆ 

2.3 พื้นฐานการศึกษา
ภาษาต่างประเทศด้วยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ 
3. มีความรอบรู้ด้านวัฒนธรรม 

3.1 วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

3.2 วัฒนธรรมไทย 
3.3 วัฒนธรรมนานาชาติ 

ใช้เทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลายรูปแบบ เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ โดยใช้หลักการทาง
ทฤษฎีของการสอนและสอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจริง จัด
ให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง โดยศึกษาดูงานหรือเชิญ
ผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรง
มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 

1. ประเมินจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เช่นการทดสอบ
ย่อย การสอบกลางภาค การ
สอบปลายภาค เป็นต้น  
2. ประเมินผลจากสภาพความ
เป็นจริงท่ีเกิดขึ้นในขณะท่ีเรียน 
เช่นการทางานคู่ การทำงาน
กลุ่ม การตอบคำถาม         
การนำเสนองานในช้ันเรียน  
และอื่นๆ เป็นต้น  
3. ประเมินจากผลงาน เช่น
แบบฝึกหัด รายงานโครงการ 
และอื่นๆ เป็นต้น  
4. ประเมินจากการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
4. มีความรอบรู้ด้านวรรณคดี 

4.1 วรรณคดีภาษาต่าง 
ประเทศเบ้ืองต้นในยุคสมัย
ต่างๆ จนถึงร่วมสมัย 

4.2 องค์ประกอบของ
วรรณศิลป์ ร้อยแก้ว ร้อย
กรองภาษาต่างประเทศ 

 

1.3) ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ประเมินค่า 
เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการท่ีเกี่ยวข้องในศาสตร์
สาขาภาษาต่างประเทศ 
2. นำแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการท่ีเกี่ยวข้องในศาสตร์
สาขาภาษาต่างประเทศไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้และ
แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน 
3. มีการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้  
4. มีความเป็นผู้นำในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ใน
การพัฒนาการสอน
ภาษาต่างประเทศ 

ใช้กระบวนการเรียนการสอนท่ี
เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะทาง
ปัญญาในการแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ โดยการใช้กรณีศึกษา 
กรณีตัวอย่าง การทำงานกลุ่ม 
การอภิปรายกลุ่ม สถานการณ์
จำลอง และอื่นๆ 

1. ประเมินจากการสังเกตจาก
การปฏิบัติตนในขณะเรียน เช่น
การทำกิจกรรมกลุ่ม การ
อภิปรายกลุ่ม การแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดขึ้นเป็นต้น  
2. ประเมินจากผลงานของนิสิต 
เช่นจากรายงาน เป็นต้น 

 

1.4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความไวในการรับรู้
ความรู้สึกของผู้เรียน
ภาษาต่างประเทศระดับ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ใน   
การรับฟัง และพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
อย่างมีความรับผิดชอบ 

ใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือ หรือใช้
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กำหนด
กิจกรรมการเรียนให้มีการทางาน
เป็นคู่ เป็นกลุ่ม การทำงานท่ีต้อง
ประสานงานกับผู้อื่น ลง
ปฏิบัติงานจริง หรือต้องค้นคว้าหา
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจริง โดย

1. ประเมินจากสภาพจริงในการ
ปฏิบัติตนระหว่างการจัดการ
เรียนการสอน เช่นพฤติกรรม
การแสดงออกของนักศึกษา
ระหว่างทำกิจกรรม  
2. ประเมินจากผลการออกฝึก
ประสบการณ์จริง  
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
การสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มี
ประสบการณ์ ท้ังนี้เพื่อให้
นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และ
เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ท่ีมี
ความหลากหลาย มีความ
รับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ
มอบหมาย มีภาวะผู้นำ และผู้
ตามท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ 
และสามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 

  
1.5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

1. มีความไวในการวิเคราะห์
สรุปความคิดรวบยอดข้อมูล
ข่าวสารด้าน
ภาษาต่างประเทศจากผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษา 
2. มีความสามารถส่ือสารและ
มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ 
และนำเสนอข้อมูล
สารสนเทศสำหรับผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ
โดยมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองจาก website แล้วทำรายงาน 
และนำเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบ
เครื่องมือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
กำหนดให้มีการส่งงานหรือการส่ือสาร
ผ่าน E-mail 

1. ประเมินจากรายงาน 
และรูปแบบการนำเสนอ
ด้วยส่ือเทคโนโลยี  
2. ประเมินจากรูปเล่ม
รายงาน  
3. ประเมินจากการมี
ส่วนร่วมในการอภิปราย
และวิธีการอภิปราย 

 
6) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. มีความเช่ียวชาญในการ
จัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศท่ีมีรูปแบบ
หลากหลาย ท้ังรูปแบบท่ีเป็น
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่ง

1. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ก่อนปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา  
2. การปฏิบัติกาสอนเต็มเวลาใน
สถานศึกษา  

1. วัดและประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูก่อน
ปฏิบัติการสอน  
2. วัดและประเมินผลจากผลการ
ปฏิบัติการสอนเต็มเวลา  
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
ทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ 
(Informal) อย่างสร้างสรรค์ 
2. มีความเช่ียวชาญในการจัด 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สำหรับผู้เรียนท่ีหลากหลาย ท้ัง
ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 
ผู้เรียนท่ีมีความสามารถปาน
กลาง และผู้เรียนท่ีมีความ
ต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 
3. มีความเช่ียวชาญในการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาเอก
ภาษาต่างประเทศ ท่ีจะสอน
อย่างบูรณาการ 

3. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง
ความเป็นครู เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 

3. วัดและประเมินผลจาก    
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครู เป็นรายปี ตลอด
หลักสูตร 

 
2. การปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 164 หน่วยกิต จำแนกโครงสร้างหลักสูตรได้ตามตาราง
เปรียบเทียบโครงสร้างสร้างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ห ลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) กับ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ดังนี้ 
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ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุงหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 

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

 

หลักสูตรเดิม 
พ.ศ.2555 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560 สิ่งที่ปรับปรุง 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ   
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education 
Program in English    

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ   
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education 
Program in English    

- 

ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็มภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
ชื่อย่อภาษาไทย : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ: Bachelor of 
Education (English)  
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: B.Ed. (English) 

ชื่อปริญญา 
ช่ือเต็มภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
ชื่อย่อภาษาไทย : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education 
(English) 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: B.Ed. (English) 

- 

ปรัชญา 
มุ่งพัฒนาบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงด้านสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ ให้สามารถแข่งขันได้ใน
ระดับนานาชาติ มีความเป็นไทยและสากล
อย่างสมบูรณ์ และเป็นฐานกำลังสำคัญใน   
การพัฒนาท้องถ่ินและประเทศชาติ 

ปรัชญา 
แม่นยำเน้ือหา ภาษาสื่อสารดี มีความเป็นครู  
นำความรู้สู่สังคม สั่งสมจิตสาธารณะ 

ปรับให้สอดคล้องกับ
กรอบทิศทางแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ    
พ.ศ. 2560-2574 
และการปรับกลยุทธ์           
(Re-profiling) ของ
มหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์ 
1) มีจรรยาบรรณคุณธรรมจริยธรรมเชิง

วิชาการและวิชาชีพ 
2) มีความเข้าใจทฤษฎี ศึกษาค้นคว้าศาสตร์

ภาษาอังกฤษ และการปฏิบัติทางวิชาชีพ
พัฒนาความรู้ใหม่ๆ 

3) มีทักษะในการทำงานเป็นกลุ่ม สามารถ
จัดการข้อโต้แย้งต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม มี
ความรับผิดชอบในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 

4) มีความรับผิดชอบและทักษะการเป็นผู้นำได้
อย่างเหมาะสม 

5) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการออกแบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยการนำเสนออย่างถูกต้อง 

วัตถุประสงค์ 
1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณความ

เป็นครูสอนภาษาต่างประเทศ 
2) มีความเชี่ยวชาญในเน้ือหาและศาสตร์ด้านการสอน 
3) มีความรู้ และเข้าใจในการเลือกใช้สื่อนวัตกรรม

ให้เหมาะสมกับบริบทของหลักสูตร 
4) มีความสามารถในวิเคราะห์ และแก้ปัญหาใน

การจัดการเรียนการสอน และการดำเนิน
ชีวิตในวิชาชีพของตน 

5) มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ   
การสืบค้นและการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และ
นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

6) มีความสามารถในการสื่อสารและถ่ายทอด
ภาษาอังกฤษได้อย่างดี 
 

ปรับให้สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดม 
ศึกษาแห่งชาติ     
พ.ศ. 2552 
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หลักสูตรเดิม 
พ.ศ.2555 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560 

สิ่งที่ปรับปรุง 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
172 หน่วยกิต 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
168 หน่วยกิต 

จำนวนหน่วยกิตลดลง
เน่ืองจากมีการปรับลด
รายวิชาชีพครูคณะ     
ครุศาสตร์ และราย
วิชาเอก 

โครงสร้างหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    9  หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์             6  หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์              6  หน่วยกิต 
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์               9  หน่วยกิต 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

โครงสร้างหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า   32 หน่วยกิต 

1.1)  วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ            23  หน่วยกิต 
 (1) กลุ่มวิชาภาษา      9  หน่วยกิต 
 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์         7  หน่วยกิต 
และสังคมศาสตร์   
 (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์          6  หน่วยกิต 
และคณิตศาสตร์   
 (4) กลุ่มวิชาพลศึกษา              1  หน่วยกิต 

1.2)  วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวิชาภาษา  ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 

 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
และสังคมศาสตร์ 
 (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
และคณิตศาสตร์ 

เปลี่ยนแปลงตาม
โครงสร้างหลักสูตรหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปของ   
มหาวิทยาลยั 

2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า     136  หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู                    55  หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาเอก                       81  หน่วยกิต 

2.2.1 วชิาเอกบังคับ               69  หน่วยกิต 
2.2.2 วชิาเอกเลือก               12  หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า        130  หน่วยกิต 
2.1)  วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า       48  หน่วยกิต 
2.2)  วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์           3  หน่วยกิต 

และสังคมศาสตร์ 
2.3)  วิชาเอก ไม่น้อยกว่า       79  หน่วยกิต 

2.3.1) วิชาเอกเด่ียว ไม่น้อยกว่า 69  หน่วยกิต 
กลุ่มทักษะทางภาษา      51 หน่วยกิต 

ต่างประเทศ  
กลุ่มภาษาศาสตร์               6 หน่วยกิต 

เพื่อการสอนภาษาต่างประเทศ   
กลุ่มวัฒนธรรม              6 หน่วยกิต 
กลุ่มวรรณคดี 6 หน่วยกิต 

2.3.2) วิชาการสอน                 6 หน่วยกิต 
วิชาเอก 

2.3.3) เลือกวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  4 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า       6 หน่วยกิต 

เปลี่ยนแปลงตามโครงสร้าง
หลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะ 
ในรายวิชาชีพครูให้
สอดคล้องกับรายวิชาชีพ
ครูของคณะครุศาสตร์ เพิ่ม
รายวิชาแกนของคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์และปรับ
รายวิชาเอกให้เป็นไปตาม
ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 5 ปี)  

รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
และการสืบค้นสารสนเทศ 3 (3-0-6)  
 

รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
9111101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
3(2-2-5)  
 

ปรับรหัสวิชา  
ช่ือวิชา จำนวน
หน่วยกิต(บรรยาย-
ปฏิบัติ) และ
คำอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม 
พ.ศ.2555 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560 

สิ่งที่ปรับปรุง 

2001102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
3(3-0-6)  

9111102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
3(2-2-5)  
 

ปรับรหัสวิชา    
ช่ือวิชา  
จำนวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ) 
และคำอธิบาย
รายวิชา และแยก
รายวิชาออกเป็น 2 
รายวิชา 

 9111103 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน    
3(2-2-5) 

 

2001103 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน  
3(3-0-6)  
 
 
 

9112101 ภาษาและวัฒนธรรมลาว 
3(2-2-5)  
 

ปรับรหัสวิชา    
ช่ือวิชา  
จำนวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ) 
และคำอธิบาย
รายวิชา และแยก
รายวิชาออกเป็น 8 
รายวิชา 

 9112102 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า 
3(2-2-5) Burmese Language and 
Culture 

 

 9112103 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 
3(2-2-5)  

 

 9112104 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร 
3(2-2-5)  

 

 9112105 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 
3(2-2-5)  

 

 9112106 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 
3(2-2-5)  

 

 9112107 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
3(2-2-5)  

 

 9112108 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 
3(2-2-5)  
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หลักสูตรเดิม 
พ.ศ.2555 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560 

สิ่งที่ปรับปรุง 

1002101 การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ 
3(3-0-6)  

9121101 ทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
 

ปรับรหัสวิชา    
ช่ือวิชา  
จำนวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ) 
และคำอธิบาย
รายวิชา 

2003101  สังคมไทยและสังคมโลก  
3(3-0-6)  

9121102 สังคมไทยและสังคมโลก 
ในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6)  
 

ปรับรหัสวิชา    
ช่ือวิชา  
จำนวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ) 
และคำอธิบาย
รายวิชา 

 9121103 ความเป็นพลเมือง 1(1-0-2)  ปรับเพิ่มรายวิชา 
 9122201 การจัดการสมัยใหม่และ 

ภาวะผู้นำ 3(3-0-6)  
ปรับเพิ่มรายวิชา 

 9122202 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
3(3-0-6)  

ปรับเพิ่มรายวิชา 

2002102 สุนทรียนิยม 3(3-0-6) 
 

9122203 สุนทรียะทางศิลปกรรม    
3(3-0-6)  
 

ปรับรหัสวิชา    
ช่ือวิชา  
จำนวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ) 
และคำอธิบาย
รายวิชา 

 9122204 ความสุขแห่งชีวิต 3(3-0-6)  ปรับเพิ่มรายวิชา 
2003102 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)  
 
 
 

9131101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)  
 

ปรับรหัสวิชา    
ช่ือวิชา  
จำนวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ) 
และคำอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม 
พ.ศ.2555 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560 

สิ่งที่ปรับปรุง 

4004102  การคิดและการตัดสินใจ  
3(2–2–5)  
 

9131102 ทักษะการเรียนรู้และ 
แก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)  
 

ปรับรหัสวิชา    
ช่ือวิชา  
จำนวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ) 
และคำอธิบาย
รายวิชา 

4004103 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
บูรณาการ 3(2-2-5) 

9132201 เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
สื่อสังคมออนไลน์ 3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา    
ช่ือวิชา  
จำนวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ) 
และคำอธิบาย
รายวิชา 

 9132202 เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล 
ในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5) 

ปรับเพิ่มรายวิชา 
 

 9132203 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 3(3-0-6) 

ปรับเพิ่มรายวิชา 
 

4004101 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพ
ชีวิต 3(2-2-5) 

9132204 สุขภาพและความงาม   
3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา    
ช่ือวิชา  
จำนวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ) 
และคำอธิบาย
รายวิชา 

 
 9141101 กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต 

1(0-2-1) 
ปรับเพิ่มรายวิชา 
 

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
- 

หมวดวิชาเฉพาะ 
      1) วิชาแกน (คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์)          3 หน่วยกิต 
2100201 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน   
3(2-2-5)  

 
 
 
ปรับเพิ่มรายวิชา 
 

2) กลุ่มวิชาชีพครู 
1001101 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 3(3-0-6)  
 

2) กลุ่มวิชาชีพครู 
- 

 
ปรับลดรายวิชา 
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1001102 หลักการและปรัชญา
การศึกษา 3(3-0-6)  
 

1100101 ปรัชญาการศึกษา 3 (3-0-6) 
 

- รหัสวิชา 
- ช่ือวิชา 
- คำอธิบาย
รายวิชา 
- เพิ่มเติม 
คำอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

1001202 ความเป็นครู  3(3-0-6) 
 

1105101 ความเป็นครู 3 (3-0-6) 
 

- รหัสวิชา 
- ช่ือวิชา 
- คำอธิบาย 
  รายวิชา 
- เพิ่มเติม  
คำอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

1001201 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับ
ครู 3(3-0-6)  
 

1100201 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 
3 (2-2-5)  
 
 

- รหัสวิชา 
- จำนวน 
  หน่วยกิต 
  (บรรยาย -  
  ปฏิบัติ) 
- คำอธิบาย 
  รายวิชา 
- เพิ่มเติม
คำอธิบายรายวิชา 
  ภาษาอังกฤษ 

1001203 จิตวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5) 1102207 จิตวิทยาสำหรับครู 3 (2-2-5) - รหัสวิชา 
- คำอธิบาย 
  รายวิชา 
- เพิ่มเติม 
คำอธิบายรายวิชา 
  ภาษาอังกฤษ 
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1001205 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 

1104201 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา  3 (2-2-5) 
 

- รหัสวิชา 
- คำอธิบาย 
  รายวิชา 
- เพิ่มเติม  
คำอธิบายรายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 

1001204 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)  
  

1100202 การพัฒนาหลักสูตร 3 (2-2-5) 
 

- รหัสวิชา 
- คำอธิบาย 
  รายวิชา 
- เพิ่มเติม  
คำอธิบายรายวิชา 
  ภาษาอังกฤษ 

1001302 การจัดการเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 
 

1100301 การจัดการเรียนรู้และการ
จัดการช้ันเรียน  3 (2-2-5) 
 

- รหัสวิชา 
- ช่ือวิชา 
- คำอธิบาย 
  รายวิชา 
- เพิ่มเติม  
คำอธิบายรายวิชา 
  ภาษาอังกฤษ 

1009301 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 3(2-2-5) 

1103301 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 3(2-2-5) 

- รหัสวิชา 
- ช่ือวิชา 
- คำอธิบาย 
  รายวิชา 
- เพิ่มเติม  
คำอธิบายรายวิชา 
  ภาษาอังกฤษ 

1009401 การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ 3(2-2-5)  
 

1103401 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  
3 (2-2-5)  
 

- รหัสวิชา 
- คำอธิบาย 
  รายวิชา 
- เพิ่มเติม  
คำอธิบายรายวิชา 
  ภาษาอังกฤษ 
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1014432 การบริหารและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)  
 

1105401 การบริหารและการประกัน 
คุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)  
 

- รหัสวิชา 
- คำอธิบาย 
  รายวิชา 
- เพิ่มเติม  
คำอธิบายรายวิชา 
  ภาษาอังกฤษ 

1001303 การศึกษาสำหรับผู้ที่มีความ
ต้องการพิเศษ 3(3-0-6) 

1100302 การศึกษาสำหรับผู้ที่มีความ
ต้องการพิเศษ 2 (2-0-4) 

- รหัสวิชา 
- จำนวน 
  หน่วยกิต 
- คำอธิบาย 
  รายวิชา 
- เพิ่มเติม 
  คำอธิบาย 
  รายวิชา 
  ภาษาอังกฤษ 

1013310 ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี 
ผู้นำ ยุวกาชาดและผู้นำผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์ 3(2-2-5) 

1121301 ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี 
 ยุวกาชาด และ ผู้บำเพ็ญประโยชน์  
2 (1-2-3) 

- รหัสวิชา 
- จำนวน 
  หน่วยกิต 
- คำอธิบาย 
  รายวิชา 
- เพิ่มเติม 
  คำอธิบาย 
  รายวิชา 
  ภาษาอังกฤษ 

1001403 การฝึกทักษะวิชาชีพครู1   
2(0-120) 

1100401 การฝึกทักษะวิชาชีพครู 1 
1 (0-120) 

- รหัสวิชา 
- จำนวน 
  หน่วยกิต 
- คำอธิบาย 
  รายวิชา 
- เพิ่มเติม  
คำอธิบายรายวิชา 
  ภาษาอังกฤษ 
 
 



169 
 

หลักสูตรเดิม 
พ.ศ.2555 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560 

สิ่งที่ปรับปรุง 

1001404 การฝึกทักษะวิชาชีพครู2  
2(0-120) 

1100402 การฝึกทักษะวิชาชีพครู 2  
1 (0-120) 

- รหัสวิชา 
- จำนวนหน่วยกิต 
- คำอธิบาย 
  รายวิชา 
- เพิ่มเติม  
คำอธิบายรายวิชา 
  ภาษาอังกฤษ 

1001501 การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา1 6(0-360)  

1100501 การปฏิบัติการสอนในสถาน 
ศึกษา1 6 (0-360) 

- รหัสวิชา 
- จำนวนหน่วยกิต 
- คำอธิบาย 
  รายวิชา 
- เพิ่มเติม  
คำอธิบายรายวิชา 
  ภาษาอังกฤษ 

1001502 การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา2 6(0-360) 

1100502 การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา2 6 (0-360) 

- รหัสวิชา 
- จำนวนหน่วยกิต 
- คำอธิบาย 
  รายวิชา 
- เพิ่มเติม  
คำอธิบายรายวิชา 
  ภาษาอังกฤษ 

     2) หมวดวิชาเฉพาะ 
1003101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สำหรับครู 3(2-2-5)  3(2-2-5) 
             Communicative English 
for Teachers 
               ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสารและการศึกษาจากส่ือ
ส่ิงพิมพ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ ฝึกการใช้พจนานุกรมเพื่อ
การอ่าน ฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก 
สรุปความ ตีความ ขยายความรวมท้ังการ
นำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร 
โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทาง
ภาษา 

      2) หมวดวิชาเฉพาะ 
2152414  ภาษาอังกฤษสำหรับครู   
3(2-2-5) 
              English for Teachers 

      บทบาทและหน้าท่ีครูสอน
ภาษาอังกฤษ สำนวนภาษาท่ีใช้ใน
ห้องเรียน วิธีการจัดการช้ันเรียน การใช้
ภาษาอังกฤษในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู ้

 
- รหัสวิชา 
- ช่ือวิชาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 
- คำอธิบายรายวิชา 
ปรับให้เหมาะสม 
ทันสมัย และ
นำไปใช้ในวิชาชีพ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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1003201  การสอนทักษะการฟัง-พูด 
              ภาษาอังกฤษ 1  3(2-2-5) 
              Teaching English 
Listening-Speaking Skills I 
                  ศึกษาทฤษฎีการสอนทักษะ
การพูดและกระบวนการฟงั นำไปสู่การ
ฝึกฝนทักษะการฟังและการพูดท่ีเช่ือมโยง
กัน เนื้อหาประกอบด้วย แนวคิดการพูด
และการฟัง เช่น ปัจจัยส่งเสริมการพูดใน
บริบทต่างๆ 

2105101  การฟังและการพูด 1 3(2-2-5) 
             Listening and Speaking 1 

      ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
เบ้ืองต้น เน้นทักษะการฟังจาก
สถานการณ์อันหลากหลาย และการออก
เสียงท่ีแตกต่างกันของผู้ใช้ภาษาอังกฤษ
ต่างๆ ท่ัวโลก 

- รหัสวิชา ช่ือวิชา
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และ
คำอธิบายรายวิชา 
โดยใช้รายวิชาใน
หลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต (ศศ.บ. 
4 ปี) สาขา วิชา
ภาษาอังกฤษ เพื่อ ให้
ผู้เรียนมีความสามารถ
ด้านทักษะการฟัง 
และการพูด 

1003205  การสอนทักษะการฟัง-พูด
ภาษาอังกฤษ 2  3(2-2-5) 
             Teaching English 
Listening-Speaking Skills II 
              เทคนิคการจัดการเรียนการ
สอน การจัดกิจกรรม การใช้ส่ือทาง
การศึกษา และ การวัดและประเมินผลใน
การสอนทักษะการฟังและการพูด การ
วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียน
และการสอนทักษะการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษ 

2152211  การฟัง-พูดเพื่อการสื่อสาร 
3(2-2-5) 
                  Listening - Speaking for 
Communication 

         การฟง-พูดตามแนวการสอน
เพื่อการส่ือสาร การใชบทสนทนาในสถาน
การณต่างๆ การส่ือสารผ่าน การมี
ปฏิสัมพันธ์ การใช้กิจกรรมและส่ือจริง การ
เช่ือมต่อการเรียนภาษาในช้ันเรียนและนอก
ช้ันเรียน และการนำไปใช้ในชีวิตจริง 

- รหัสวิชา 
- ช่ือวิชาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 
- คำอธิบายรายวิชา 
ปรับให้เป็นไปตาม
จุดเน้นนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การจัดการเรียน 
การสอนเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะและ
ความสามารถใน
การส่ือสารภาษาอังกฤษ 

 2152322  การสอนทักษะการฟังและ
การพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
              Teaching English 
Listening and Speaking Skills 

       เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 
การจัดกิจกรรม การใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการเรียนการสอน และ การวัดและ
ประเมินผลในการสอนทักษะการฟังและ   
การพูดตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ 
การส่ือสาร อภิปรายและวิเคราะห์ปัญหาท่ี
เกี่ยวข้องกับการเรียนและการสอนทักษะ  
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 

รายวิชาใหม่ เพื่อให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้
ทฤษฎี เทคนิค การ
สอนทักษะการฟัง-
พูด ซึ่งเป็นประโยชน์
ในการนำไปสอนใน
ช้ันเรียนเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย
ยกระดับใหค้รูผู้สอน
ภาษาอังกฤษสามารถ
จัดการเรียนการสอน
โดยเน้นการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสาร 
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1003406  การฟังและพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 3(2-2-5) 
             Listening and Speaking 
for Social Interactions 
                 ฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารโดยใช้บทสนทนาในสถานการณ์
และสัมพันธสารต่างๆ ได้แก่ บทสนทนาใน
ชีวิตประจำวันและมีการปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม ฝึกภาษาพูดท่ีเกี่ยวกับการออกเสียง
และท่วงทำนองเสียง 

 ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจาก คำอธิบาย
รายวิชา            
มีความใกล้เคียงกับ
รายวิชาอื่น 

1003206  การสอนทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5) 
              Teaching  English 
Reading Skill I 
                  หลักและทฤษฎีการสอน
อ่านภาษาอังกฤษ  กระบวนการอ่าน  
การพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้กลวิธี
และเทคนิคแบบต่างๆ  เพื่อนำไปปรับใช้
ในการสอนอ่านภาษาอังกฤษ 

2105203  กลวิธีการอ่าน 3(3-0-6) 
              Reading Strategies 

      กลวิธีเบื้องต้นเพื่อการอ่าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะระดับคำและความ
เข้าใจในรูปแบบภาษาระดับประโยคและ  
อนุเฉท การอ่านบทอ่านท่ียาวขึ้น การทำ
ความเข้าใจเครื่องสัมพันธ์ความ และการ
พัฒนาของแก่นเรื่องต่างๆ เช่น การเล่าเรื่อง 
การพรรณนา การเปรียบเทียบ การจำกัด
ความ เปน็ต้น กำหนดให้มีการอ่านด้วย
ตนเองนอกห้องเรียน 

- รหัสวิชา ช่ือวิชา
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และ
คำอธิบายรายวิชา 
โดยใช้รายวิชาใน
หลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต (ศศ.บ. 
4 ปี) สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ เพื่อ ให้
ผู้เรียนมี
ความสามารถด้าน
ทักษะการอ่าน 

1003207  การสอนทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ 2  3(2-2-5) 
              Teaching  English 
Reading Skill II 
               การสอนท่ีมุ่งพัฒนากลยุทธ์
ในการอ่านท่ีช่วยในการเข้าใจบทอ่าน  
เอกสารเชิงวิชาการ  บทความทาง
วิชาการ  พัฒนาทักษะการตีความ        
ถอดความ  อภิปราย  แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน  ฝึกการใช้
แหล่งข้อมูลอ้างอิงภาษาอังกฤษเพื่อ      
การทำวิจัยทางการศึกษาและการสอน
ภาษาได้คล่องแคล่วและมั่นใจ 

2152222  การอ่านภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ 3(2-2-5) 
             Academic Reading 

     คำศัพท์และบทความเชิง
วิชาการ โดยเน้น  การสรุปและรายงาน
เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพ 
บทความวิจัย ตำรา เอกสารอ้างอิง ท้ังใน
รูปแบบส่ิงพิมพ์และฐานข้อมูลออนไลน์ 

- รหัสวิชา 
- ช่ือวิชาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 
- คำอธิบายรายวิชา 
ปรับให้ผู้เรียน
สามารถนำความรู้
ท่ีได้รับไปปรับใช้ใน
การอ่านทาง
วิชาการ เช่น    
การอ่านทบทวน
วรรณกรรมเพื่อ
จัดทำรายงานทาง
วิชาการ 
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1003301  การสอนทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5) 
             Teaching  English 
Writing Skill I 
              หลักและทฤษฎีการสอนเขยีน
ภาษาอังกฤษ  กระบวนการเขียน  การ
พัฒนาทักษะการเขียนโดยใช้กลวิธีและ
เทคนิคแบบต่างๆ  เพื่อนำไปปรับใช้ใน    
การสอนเขียนภาษาอังกฤษ 

2105104  การเขียนเบื้องต้น 3(2-2-5) 
              Basic Writing 

       องค์ประกอบท่ีสำคัญของ
ประโยคภาษาอังกฤษ โครงสร้างประโยค 
ไวยากรณ์ คำศัพท์ คำเช่ือม ประโยคและ
ข้อความ การเรียบเรียงใจความสำคัญ 

- รหัสวิชา ช่ือวิชา
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และ
คำอธิบายรายวิชา 
โดยใช้รายวิชาใน
หลักสูตร           
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ. 4 ปี) 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
เพื่อ ให้ผู้เรียนมี
ความสามารถด้าน
ทักษะการเขียน 

1003302  การสอนทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ 2  3(2-2-5) 
              Teaching  English 
Writing Skill II 
                  การสอนและฝึกเขียน
เรียงความเชิงวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย  
ฝึกการเขียนเชิงบรรยาย  เขียนชักจูง  เขียน
โดยการเปรียบเทียบเนื้อหาสาระ  และเขียน
แสดงความคิดเห็น  เขียนเพื่อฝึกทักษะการ
แก้ไขงานเขียน  และพัฒนาการเขียนท่ีถูกต้อง 

2152311  การเขียนความเรียง 3(2-2-5) 
             Essay Writing 

       การเขียนความเรียงในรูปแบบ
ต่างๆ องค์ประกอบการเขียน การใช้หลัก
ไวยากรณ์ในการเขียน การรวบรวมหลาย
แหล่งข้อมูล การเรียบเรียงและการนำเสนอ
งานเขียน 

- รหัสวิชา 
- ช่ือวิชาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 
- คำอธิบายรายวิชา 
ปรับให้ผู้เรียน
สามารถนำความรู้
ท่ีได้รับไปปรับใช้ใน
การเขียนท่ีมี         
ความซับซ้อนขึ้น 

 2152321  การอ่านการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

   Reading and Writing 
English for Communication 

    การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษในรูปแบบของจดหมายเชิง
ธุรกิจ การอ่านและการเขียนวาระการประชุม 
บันทึก และรายงานการประชุมการอ่านและ
การเขียนโต้ตอบจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ 

รายวิชาใหม่ เพื่อให้
นิสิตมีความรู้และ
ความสามารถด้าน
การอ่านและการ
เขียนในรูปแบบท่ี
หลากหลาย 
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 2152413  การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ์ 3(2-2-5) 
             Critical Reading and 
Writing 

   การอ่านท่ีเน้นการประเมิน 
วิเคราะห์ วิพากษ์เรื่องราวจากแหล่งต่างๆ 
อย่างเป็นระบบ และการเขียนท่ีเน้นการ
ค้นคว้า การเรียบเรียง และสร้างงานเขียน
ประเภทต่างๆ 

รายวิชาใหม่ เพื่อให้
นิสิตมีความรู้ด้าน
การอ่านและ    
การเขียนอย่างมี
วิจารณญาณเพื่อ
ส่งเสริมทักษะ  
การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในศตวรรษ
ท่ี 21 

 2152421  การสอนทักษะการอ่านและ
การเขียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
              Teaching English 
Reading and Writing Skills 
              เทคนิคการจัดการเรียนการ
สอน การจัดกิจกรรม การใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการเรียนการสอน และการ
วัดและประเมินผลในการสอนทักษะการ
อ่านและการเขียนตามแนวการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร อภิปรายและ
วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียน
และการสอนทักษะการอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษ 

รายวิชาใหม่ เพื่อให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้
ทฤษฎี เทคนิค 
การสอนทักษะ  
การอ่านและการเขียน 
ซึ่งเป็นประโยชน์ใน       
การนำไปสอนในช้ัน
เรียนเพื่อตอบสนอง
นโยบายยกระดับให้
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
สามารถจัดการเรียน      
การสอนโดยเน้น
การสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร 

1003102  ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับ
ครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
              An Introduction to 
Linguistics for English Language 
Teachers 
              การสอนภาษาโดยใช้ทฤษฎี
พื้นฐานทางภาษาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของผู้เรียน  
การใช้สัทอักษรสากลในการสอนการออก
เสียง  เทคนิคการสอนวิเคราะห์โครงสร้าง  
คำ  วลี  และประโยค 

2105103  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
             Introduction to 
Linguistics 
              นิยามและขอบเขตของ
ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์สาขาต่างๆ 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาศาสตร์และ
ศาสตร์อื่นๆ การวิเคราะห์ภาษาอังกฤษ
ตามทฤษฎีภาษาศาสตร์ 

- รหัสวิชา ช่ือวิชา
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และ
คำอธิบายรายวิชา 
โดยใช้รายวิชาใน
หลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต (ศศ.บ. 
4 ปี) สาขา วิชา
ภาษาอังกฤษ เพื่อ ให้
ผู้เรียนมีความรู้ด้าน
ภาษาศาสตร์เพื่อ
พัฒนาทักษะการ
ส่ือสารให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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1003202  ภาษาศาสตร์ประยุกต์สำหรับ
ครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
              Applied Linguistics for 
English Language Teachers 
              การประยุกต์ทฤษฎีทาง
ภาษาศาสตร์เชิงบูรณาการ  ได้แก่  
ภาษาศาสตร์จิตวิทยา  ภาษาศาสตร์
การศึกษา  และภาษาศาสตร์เชิงสังคมใน
การจัดการเรียนการสอนภาษา  ท่ี
สอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อม
ปัจจุบัน 

2152312  ภาษาศาสตร์เพื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
             Linguistics for English 
Language Teaching 
              การเรียนรู้ภาษาท่ีสอง และ
การสอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง
ภาษาศาสตร์ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

- รหัสวิชา 
- ช่ือวิชาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 
- คำอธิบายรายวิชา 
ปรับให้เหมาะสม
เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถประยุกต์
ภาษาศาสตร์สู่การ
จัดการเรียนรู้ภาษา
ได้ 

1003303  ภาษาศาสตร์เพื่อการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
              Linguistics for English  
Learning Management 
              วิเคราะห์และประเมินรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนภาษา  โดยใช้
แนวคิดทางภาษาศาสตร์ประยุกต์       
การสร้างแบบทดสอบทางภาษาตามหลัก
ภาษาศาสตร์เพื่อการส่ือสารและ        
วัจนปฏิบัติศาสตร์ 

- ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจาก คำอธิบาย
รายวิชา            
มีความใกล้เคียงกับ
รายวิชา
ภาษาศาสตร์เพื่อ
การสอน
ภาษาอังกฤษใน
หลักสูตรปรับปรุง 
(พ.ศ. 2560) 

 2152222 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
สำหรับครู 3(2-2-5) 
             English Pronunciation for 
Teachers 

การเปรียบต่างเสียงในภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ การเน้นหนักบนพยางค์ 
ทำนองเสียง การออกเสียงคำศัพท์ วลี และ
ประโยคภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ 
การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-
ภาษาอังกฤษและสัทอักษรในการเรียนรู้การ
ออกเสียงภาษาอังกฤษท้ังในรูปแบบส่ือ
ส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็คทรอนิกส์ 

 
 

รายวิชาใหม่ 
เพื่อให้นิสิตมี
ความสามารถใน
การออกเสียง
ภาษาอังกฤษได้
อย่างถูกต้องใน
ฐานะเป็นแม่แบบ
ในการถ่ายทอด
ภาษา 
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1003203   กลวิธีการแปล  1 3(2-2-5) 
               Translation Strategies I 
                ศึกษาหลักการแปลและฝึก
การใช้พจนานุกรมในบริบทท่ีหลากหลาย
ผ่านการฝึกแปลจากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทยและภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษอย่างมีหลักการ ในระดับ
ประโยคจนถึงบทความส้ันๆ  โดยใช้
ต้นฉบับท่ีหลากหลาย  ได้แก่  คำอธิบาย
ผลิตภัณฑ์  ฉลากยา  คู่มือ เพลง  และ
บทกวีต่างๆ 

2152313  การแปล 3(2-2-5) 
              Translation 
               ทฤษฏีและวิธีการแปลขั้น
พื้นฐานท้ังในระดับคำ วลี ประโยค และ
บทอ่านท่ัวไป จากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ เทคนิคการเลือกใช้คำและ
รูปแบบประโยคท่ีถูกต้อง การเรียนรู้
เครื่องมือช่วยแปล  การใช้เทคโนโลยีและ
การใช้พจนานุกรม 

- รหัสวิชา 
- ช่ือวิชาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 
- คำอธิบายรายวิชา 
ปรับให้เหมาะสม 
และเป็นประโยชน์ใน
การนำไปพัฒนา
ตนเองผ่านการอ่าน
และแปล
แหล่งข้อมูล
ภาษาอังกฤษ 

1003208   กลวิธีการแปล  2 3(2-2-5) 3(2-2-5) 3(2-2-5)   3(2-2-5) 
               Translation Strategies II 
                ศึกษาหลักการแปลและฝึก
การใช้พจนานุกรมในบริบทท่ีหลากหลาย
ผ่านการฝึกแปลจากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
อย่างมีหลักการ ในระดับประโยคและ
บทความท่ียาวและซับซ้อนขึ้น 

- ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจาก             
มีการบูรณาการ
เนื้อหาของรายวิชา
กลวิธีการแปล 1 
และรายวิชากลวิธี
การแปล 2 ของ
หลักสูตร พ.ศ. 
2555 พัฒนามาเป็น
รายวิชาการแปลของ
หลักสูตรปรับปรุง 
2560 

1003407  วัฒนธรรมภาษาอังกฤษและ
นานาชาติสำหรับครูสอนภาษา 3(2-2-5) 
              English and International 
Cultures for Language Teachers 
              การวิเคราะห์  และ
เปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยกับชนชาติท่ีมี
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่หรือใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ  และชน
ชาติอื่น  เพื่อเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

2152422  การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
สำหรับครู 3(2-2-5) 
              Cross-cultural 
Communication 

  การประยุกต์ใช้แนวคิดพื้นฐาน
เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์
ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม ประเด็นปัญหา
การส่ือสารทางภาษาและวัฒนธรรมของไทย
และต่างประเทศท่ีแตกต่างกันในช้ันเรียน 

- รหัสวิชา 
- ช่ือวิชาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 
- คำอธิบายรายวิชา 
ปรับให้เหมาะสม 
ทันสมัยต่อการ
เปล่ียนแปลงของ 
การส่ือสารข้าม
วัฒนธรรมของ
สังคมโลก  
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 2152323  การอ่านและการเขียนงานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถ่ิน  3(2-2-5) 
               Reading and Writing 
about Local Art and Culture 
               คำศัพท์ สำนวน การอ่าน เขียน 
และการสร้างสรรค์ส่ือท่ีเกี่ยวข้องกับศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

- รายวิชาใหม่ 
เพื่อให้สอดรับกับ
บริบทด้าน
วัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย 

1003309  วรรณกรรมภาษาอังกฤษ
เพื่อการสอน  3(2-2-5) 
              English Literature for 
Teaching 
               ศึกษาเทคนิคการอ่านและ
วิเคราะห์บทกวี  เรื่องส้ัน  นวนิยายและ
บทละคร  การทำงานเป็นกลุ่ม  อภิปราย  
และนำเสนอในช้ันเรียนสู่กระบวนการ
เรียนวรรณกรรม  รวมทั้งวธิีการสอน
วรรณคดีแก่กลุ่มผู้เรียนหลากหลายระดับ
ท้ังประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

2105206  วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6) 
              Introduction to 
Literature 

     ความหมาย ประเภทและ
คำศัพท์เฉพาะของวรรณคดี ฉันทลักษณ์ 
และองค์ประกอบของบทกวีนิพนธ์ เรื่อง
ส้ัน นวนิยาย และบทละคร โดยศึกษาจาก
ตัวอย่างงานวรรณกรรมทุกประเภท การ
คิดเชิงวิจารณ์เกี่ยวกับเนื้อหาโดยเน้น
แนวคิดในเรื่องคุณค่าความเช่ือทางสังคม
และชีวิต 

- รหัสวิชา ช่ือวิชา
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และ
คำอธิบายรายวิชา 
โดยใช้รายวิชาใน
หลักสูตร        
ศิลปศาสตรบัณฑิต       
(ศศ.บ. 4 ปี) สาขา 
วิชาภาษาอังกฤษ 
เพื่อ ให้ผู้เรียนมี
ความรู้พื้นฐานด้าน
วรรณคดีและนำไป
ต่อยอดในการเรียน
วรรณคดีขั้นสูงได้ 

1003401 วรรณกรรมนานาชาติ 3(2-2-5) 
            International Literature 
             งานช้ินเอกของนักประพนัธ์
สำคัญของโลกตะวันตกและตะวันออก 
อิทธิพลของวรรณกรรมเอกของโลกท่ีมีต่อ
ประเทศต่างๆ การตีความวรรณกรรมเอก
ของโลกโดยใช้ปัจจัยทางสังคมการเมือง
และวัฒนธรรม 

2152423  วรรณกรรมภาษาอังกฤษ
สำหรับเยาวชน 3(2-2-5) 
                English Literature for 
Young Adults  

    วรรณกรรมร่วมสมัย เรื่องส้ัน 
และนวนิยายสำหรับเยาวชนของอังกฤษ
และอเมริกัน รวมท้ังวรรณกรรมแปลของ
เอเชียท่ีมีช่ือเสียง การวิเคราะห์วิจารณ์
วรรณกรรมเยาวชน แนวคิดและผลกระทบ
วรรณกรรมดังกล่าวท่ีมีต่อเยาวชน การสอน
และการประยุกต์ใช้วรรณกรรมในช้ันเรียน 

- รหัสวิชา 
- ช่ือวิชาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 
- คำอธิบายรายวิชา 
ปรับให้เหมาะสม 
และส่งเสริมให้
สามารถนำไปใช้ใน 
การจัดการเรียน
การสอนได้ใน
ระดับมัธยมศึกษา 
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1003204  โครงสร้างภาษาอังกฤษเพื่อ
การสอน  3(2-2-5) 
              English Structure for 
Teaching 
              ลักษณะสำคัญของโครงสร้าง
และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  ลักษณะ
สำคัญด้าน  วจีวิภาค  วากยสัมพันธ์  
ตามทฤษฎีไวยากรณ์แบบต่างๆ  เตรียม
นิสิตให้นำความรู้ด้านไวยากรณ์ไปใช้เพื่อ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศ 

2105102  การใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
1 3(3-0-6) 

    English Grammar Usage 1 
      ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

โดยเน้นเรื่องชนิดของคำ ลำดับคำ 
โครงสร้างประโยค ความสอดคล้องระหว่าง
ประธานและกริยา และกาล 

- รหัสวิชา ช่ือวิชา
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และ
คำอธิบายรายวิชา 
โดยใช้รายวิชาใน
หลักสูตร      
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ. 4 ปี) สาขา 
วิชาภาษาอังกฤษ 
เพื่อ ให้ผู้เรียนมี
ความสามารถด้าน
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 

 2152221  โครงสร้างไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
             English Grammar 
Structures 
               โครงสร้างไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ นามานุประโยค คุณานุ
ประโยค วิเศษณานุประโยค และการลดรูป
ของอนุประโยค การวิเคราะห์โครงสร้าง
ภาษาเขียนจากแหล่งข้อมูลหลายประเภท 

รายวิชาใหม่ 
เพื่อให้นิสิตได้ต่อ
ยอดองค์ความรู้ 
สามารถวิเคราะห์
โครงสร้างภาษาท่ี
ซับซ้อนได้ 

1003310  การสอนภาษาอังกฤษใน
ระดับประถมศึกษา  3(2-2-5) 
              Teaching English in 
Primary Education 
               ศึกษาทฤษฎี  วิธีสอน        
การผลิตส่ือเพื่อการสอนภาษาอังกฤษใน
ระดับประถมศึกษา  ฝึกทักษะการใช้ส่ือและ
การสอนโดยการสาธิต ทดลองในช้ันเรียน 

- ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจาก หลักสูตร
นี้เป็นหลักสูตรเอก
เด่ียวท่ีเน้นให้
ผู้เรียนเป็นบุคลากร
ครูในระดับ
มัธยมศึกษา 

1003311  การสอนภาษาอังกฤษใน
ระดับมัธยมศึกษา  3(2-2-5) 
              Teaching English in 
Secondary Education 
               ศึกษาทฤษฎี  วิธีสอน        
การผลิตส่ือเพื่อการสอนภาษาอังกฤษใน
ระดับมัธยมศึกษา  ฝึกทักษะการใช้ส่ือและ
การสอนโดยการสาธิต  ทดลองในช้ันเรียน 

- ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจากทฤษฎี
และวิธีสอน
ภาษาอังกฤษใน
ระดับมัธยมศึกษา
นำไปสอดแทรกใน
กลุ่มการสอน
วิชาเอกแล้ว 
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1003402  การวัดและการประเมินผล
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
              Testing and Evaluation 
of English Learning  
              ศึกษา  วิธีการวัดและการ
ประเมินผลการเรียนภาษาอังกฤษรวมถึง
การประเมินผลเชิงประจักษ์  ฝึกการทำแบบ
ประเมิน  การทำข้อสอบวัดทักษะและความรู้
ภาษาอังกฤษ 

- ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจาก ใน
รายวิชากลุ่มการ
สอนวิชาเอกจะมี
การสอดแทรกวิธี 
การวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้แล้ว 

1003403  การวิจัยภาษาอังกฤษใน  
ชั้นเรียน 3(2-2-5) 
              English  Classroom 
Research 
               ความรู้เบ้ืองต้นทางสถิติ 
ระเบียบวิธีวิจัย งานวิจัยทางภาษาอังกฤษ
ดำเนินการตามกระบวนการวิจัยและ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในโอกาสต่างๆ 

2152411  การวิจัยภาษาอังกฤษในชั้น
เรียน 3(2-2-5) 
             English Classroom 
Research 

   การวิเคราะห์ปัญหาในช้ันเรียน 
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ระเบียบวิธีวิจัย  การสรุปผลและ       
การอภิปรายผลการวิจัย การเขียน         
การอ้างอิงและบรรณานุกรม  

- รหัสวิชา 
- ช่ือวิชาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 
- คำอธิบายรายวิชา 
ปรับให้เข้ากับ
กระบวนการและ
ระเบียบวิธีวิจัยได้
ชัดเจน สามารถ
นำไปต่อยอด
งานวิจัยประเภท
ต่างๆ 

1003408  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียม
สอบและการสมัครงาน  3(2-2-5) 
              English for Examination  
Preparation and Job Applications 
               ทักษะพื้นฐานเพื่อการเตรียม
สอบวัดความสามารถทางภาษา  เตรียม
ภาษาเพื่อการสมัครงาน  ฝึกการทำ
ข้อสอบ  เรียนรู้ทักษะและองค์ประกอบ
ทางภาษาในข้อสอบ  วัดความสามารถ
ทางภาษา ศึกษา กลยุทธ์ในการทำ
ข้อสอบภาษาอังกฤษ  ฝึกอ่าน  เขียน
ข้อมูลท่ีมีประโยชน์ต่อการสมัครงาน  
เขียนจดหมายสมัครงาน  การโทรศัพท์  
นัดหมาย  ตลอดจนการฝึกกลยุทธ์ในการ
สอน 

2152324  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ
และการสมัครงานในวิชาชีพ 3(2-2-5) 
              English for Examination 
Preparation and Job Application 
in Profession 
             ภาษาอังกฤษท่ีใช้ในการสอบ
ท่ัวไปและในวิชาชีพ ด้านไวยากรณ์และ
ทักษะอื่นๆ เทคนิคการทำข้อสอบประเภท
ต่างๆ การอ่านเอกสารประชาสัมพันธ์การ
รับสมัครงาน การเขียนประวัติโดยย่อ 
จดหมายสมัครงาน การทำแฟ้มสะสม
ผลงาน และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง การ
สัมภาษณ์และสำนวนภาษาท่ีใช้สมัครงาน
ในวิชาชีพ 

- รหัสวิชา 
- คำอธิบายรายวิชา 
ปรับให้เหมาะสม 
ทันสมัยต่อการ
เปล่ียนแปลงของ
ประเทศและเป็น
ประโยชน์ในการ
นำไปใช้ในขั้นตอน
สมัครงานใน
วิชาชีพ 
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1003409  การฝึกสอนแบบจุลภาค  
3(2-2-5) 
                Micro –Teaching 
                 การสร้างบทเรียน          
การออกแบบแผน  การจัดการเรียนรู้   
การนิเทศและการทดลองสอนจริง 

2152326  การฝึกสอนภาษาอังกฤษแบบ
จุลภาค 3(2-2-5) 
                English Micro Teaching 

    การสาธิตการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษและการสังเกตการสอน   
การแก้ปัญหาในห้องเรียน  การออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้และบทเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ และการทดลองสอนจริง  

- รหัสวิชา 
- ช่ือวิชาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 
- คำอธิบายรายวิชา 
ปรับให้เห็น
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนก่อน
นำไปปฏิบัติจริงได้
ชัดเจนขึ้น 

1003304  โครงงานภาษาอังกฤษ   
3(2-2-5) 
             English Project Works 
              การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
โครงงานต่างๆ  ขั้นตอนการวางแผนและ
ดำเนินงานการประเมินสำรวจการจัด
โครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ  วางแผนดำเนินการจัด
โครงงาน  เสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเรียน  การสอนภาษาอังกฤษและ
สอดคล้องกับจุดประสงค์ของหลักสูตร
ภาษาอังกฤษท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
ตลอดจนประเมินผลโครงงาน 

- 
 

ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจาก นำไป
สอดแทรกใน
รายวิชาการสอน
วิชาเอก 

1003305  การศึกษาเอกเทศ 3(2-2-5) 
              Independent Studies 
               การศึกษาส่วนบุคคลตาม
ความสนใจช่วงระยะเวลาท่ีกำหนด  
ตลอดจนฝึกปฏิบัติในรูปแบบงานคู่และ
กลุ่ม อภิปราย นำเสนอและกล่ันกรอง
ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและเลือกใช้ข้อมูล
สารสนเทศได้ 
 
 
 

- ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจาก คำอธิบาย
รายวิชา            
มีความใกล้เคียงกับ
รายวิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยีใน
การสอน
ภาษาอังกฤษ 
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1003306  อาเซียนศึกษา   3(2-2-5) 
              ASEAN Study 
              ความหลากหลายในโครงสร้าง
ภาษา วัฒนธรรมของถิ่นต่างๆ ในประเทศ
กลุ่มอาเซียน ลักษณะความเหมือนและ
ความแตกต่างในด้านวัฒนธรรม โครงสร้าง
ภาษาในระดับเสียง คำ  ประโยค สำนวน
และนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 
ได้ในชีวิตประจำวัน 

2152314   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในวัฒนธรรมอาเซียน 3(2-2-5) 
               English for Communication 
in ASEAN Cultures 

    ความเป็นมาและความสำคัญ
ของอาเซียนเกี่ยวกับการก่อตั้ง โครงสร้าง 
และความร่วมมือของอาเซียนในด้านต่างๆ 
ความหลากหลายของการใช้ภาษาอังกฤษ
และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก
อาเซียน 

- รหัสวิชา 
- ช่ือวิชาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 
- คำอธิบายรายวิชา 
ปรับให้เหมาะสม 
และสอดคล้องกับ
บริบทประชาคม
อาเซียนในปัจจุบัน 
 
 

1003312  ค่ายเพื่อการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
              Camp for English 
Language Development 
               หลักการและทฤษฎีท่ี
เกี่ยวกับการจัดค่ายภาษาอังกฤษอย่าง
บูรณาการ และดำเนินการจัดกิจกรรม
ค่ายภาษาอังกฤษท้ังในและนอก
สถานศึกษา 

2152315  ค่ายเพื่อการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
              Camp for English 
Language Development 
               หลักการและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับ
การจัดค่ายภาษาอังกฤษอย่างบูรณาการ 
การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการ
จัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา 

- รหัสวิชา 
- คำอธิบายรายวิชา 
ปรับให้เหมาะสม 
เพื่อตอบสนอง
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

1003313  ภาษาอังกฤษในสื่อสิ่งพิมพ์   
3(2-2-5) 
             English in Printed Medias 
              ศึกษารูปแบบและฝึกเขียน
ภาษาอังกฤษท่ีใช้ในภาคต่างๆ  ของส่ือ
ส่ิงพิมพ์  เช่น  หนังสือพิมพ์  นิตยสาร  
วารสาร  แผ่นผับ  ใบปลิว  จดหมายข่าว  
หนังสือเล่มเล็กและคู่มือ 
 
 
 
 
 
 
 

- ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจาก คำอธิบาย
รายวิชา            
มีความใกล้เคียงกับ
รายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสืบค้นข้อมูล 
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1003404  สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ   
3(2-2-5) 
               Seminar in English Language 
Teaching  
             ทฤษฎี  และหลักการทางการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ  วิเคราะห์  
สังเคราะห์ปัญหาท่ีพบในการเรียน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน  การใช้ส่ือ  การ
ประเมินผล  ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา  
ตลอดจนแสดงนวัตกรรมใหม่ๆ  ทางการ
สอนภาษา  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

- ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจาก คำอธิบาย
รายวิชา            
มีความใกล้เคียงกับ
กลุ่มการสอน
วิชาเอก 

1003212  เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สอนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
              Information Technology 
for English Language Instruction  
              เทคโนโลยีสารสนเทศแบบ
ต่างๆ  ในการสอนทักษะภาษาอังกฤษท้ัง
ฟัง พูด อ่าน เขียน และทักษะบูรณาการ
รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาส่ือ  แบบเรียน  
และการวัดประเมินผลการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

2152414  นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสอนภาษาอังกฤษ      
3(2-2-5) 
                  Innovation and 
Information Technology for 
English Language Instruction   

       หลักการและวิธีการคัดเลือก  
การออกแบบ การประเมินส่ือ และ        
การประยุกต์ใช้ส่ือของจริงประเภทต่างๆ ใน
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี
สารสนเทศแบบต่างๆ ในการสอน
ภาษาอังกฤษสำหรับครู  การพัฒนาส่ือ 
แบบเรียน และการวัดประเมินผล  การเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ 

- รหัสวิชา 
- ช่ือวิชาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 
- คำอธิบายรายวิชา 
ปรับให้เหมาะสม 
ทันสมัยเพื่อ
ตอบสนองต่อการ
จัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

1003318  ภาษาอังกฤษเพื่อ       
ความเพลิดเพลิน 3(2-2-5) 
              English for Pleasure 
              การอ่านงานเขียน 
วรรณกรรม และการดูภาพยนตร์
ต่างประเทศเพื่อศึกษาศัพท์ สำนวน 
สถานการณ์การส่ือสาร แนวคิด 
วัฒนธรรมท้ังในระดับพื้นฐานและระดับท่ี
มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น 
 

- ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจาก คำอธิบาย
รายวิชา            
มีความใกล้เคียงกับ
รายวิชาวรรณกรรม
ภาษาอังกฤษ
สำหรับเยาวชน 
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1003319  ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ  
3(2-2-5) 
              English for Career 
              การใช้ภาษาอังกฤษจาก
สถานการณ์ต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับ        
การประกอบอาชีพโดยเน้นทักษะการฟัง
การพูดการอ่านและการเขียนเพื่อ      
การส่ือสารได้อย่างถูกต้องตามเนื้อหา
และวัฒนธรรมการสนทนาในสำนักงาน
การนัดหมายการพูดโทรศัพท์            
การสัมภาษณ์งานการอ่านและการเขียน
เพื่อสมัครงานบันทึกข้อความและ        
การนำเสนอข้อมูลในท่ีประชุม 

- ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจาก คำอธิบาย
รายวิชา            
มีความใกล้เคียงกับ
รายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การเตรียมสอบ
และการสมัครงาน 

1003211  ภาษาอังกฤษสื่อสารเพื่อการ
ท่องเที่ยว  3(2-2-5) 
              Communicative English 
for Tourism  
              ศึกษาอุตสาหกรรม        
การท่องเท่ียวท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศ  ฝึกคำศัพท์และบทสนทนา
ท่ีจำเป็นสำหรับบุคลากรทางการ
ท่องเท่ียว  ฝึกฝนทักษะทางภาษาท้ังการ
พูดและการเขียนในสถานการณ์ต่างๆ  
ฝึกการนำเสนอหน้าช้ันเรียน 

2152325  ภาษาอังกฤษเพื่อ          
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(2-2-5) 
              English for Tourism and 
Hospitality 

     คำศัพท์ สำนวนภาษา และบท
สนทนาขั้นพื้นฐานท่ีใช้ในการท่องเท่ียวและ
การโรงแรมท้ังทางโทรศัพท์และจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
สถานท่ีท่องเท่ียว ห้องพัก การบอกราคา 
การส่ือสารกับนักท่องเท่ียวในสถานการณ์ท่ี
หลากหลาย 

- รหัสวิชา 
- ช่ือวิชาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 
- คำอธิบายรายวิชา 
ปรับให้เหมาะสม 
และสอดคล้องต่อ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับท่ี 10 
และเป็นทางเลือกใน
การประกอบอาชีพ  

1003332  การเรียนภาษาอังกฤษในการ
ละคร 3(2-2-5) 
              Learning English in 
Drama 
              ฝึกทักษะและเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ โดยใช้บทพูด ฉาก และการ
แสดงละครเพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษและพัฒนาการพูดใน
สถานการณ์ฉับพลันและฝึกการแสดง
ละคร 

2152316  ภาษาอังกฤษในการละคร  
3(2-2-5) 
              English in Drama 
              ทฤษฎีและความเป็นมา
เกี่ยวกับการละคร การฝึกทักษะและ    
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่าน การละคร  
รูปแบบภาษาในการละคร การใช้บทพูด 
การแสดงละคร  

- รหัสวิชา 
- ช่ือวิชาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 
- คำอธิบายรายวิชา 
ปรับให้เหมาะสม 
เพื่อเอื้อต่อการ
พัฒนาและส่งเสริม
การใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร
อย่างคล่องแคล่ว
และมั่นใจ 
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 2152424  ภาษาอังกฤษเพื่อการ
นำเสนองานทางวิชาการ 3(2-2-5)       

English for Academic 
Presentation 

 คำศัพท์  สำนวน  และรูป
ประโยคท่ีใช้ใน การนำเสนอ             
การปฏิบัติการพูดนำเสนอข้อมูลจากภาพ 
กราฟ แผนภูมิ การนำเสนอในรูปประกาศ 
แผ่นพับ การตอบข้อซักถาม และ         
การอธิบายขยายความเป็นภาษาอังกฤษ
อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 

รายวิชาใหม่ เพื่อ
ฝึกทักษะและ
ยกระดับ
ความสามารถของ
ผู้เรียนในการ
นำเสนอผลงานโดย
ใช้ภาษาอังกฤษ
และต่อยอดไปสู่
การนำเสนอผลงาน
ในรูปแบบอื่น 

 2152415  ภาษาอังกฤษเพื่อการสืบค้น
ข้อมูล 3(2-2-5) 

English for Information 
Retrieval 

การสืบค้นข้อมูลภาษาอังกฤษ
จากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์   
การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ต่างๆ การเคารพในสิทธิทางปัญญาและ
จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสืบค้น และการลอกเลียนงาน
วรรณกรรม และการประยุกต์ใช้ข้อมูลใน
การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

รายวิชาใหม่ 
เพื่อให้ ผู้เรียนมี
ระบบในการสืบค้น
ข้อมูลและมี
คุณธรรมจริยธรรม
ใน การอ้างอิง
แหล่งข้อมูล 
รวมทั้งสามารถ
นำไปใช้บูรณาการ
ในการสืบค้นข้อมูล
ในรายวิชาต่างๆ 
ได้ 
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ภาคผนวก ซ 
การกำหนดรหัสวิชาและข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนช่ัวโมงในการจัดกิจกรรม 

แต่ละวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



185 
 

การกำหนดรหัสวิชาและข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนช่ัวโมงในการจัดกิจกรรมแต่ละวิชา 
 
รหัสวิชาสำหรับหลักสูตร 

รหัสวิชาสำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้จำแนกกลุ่มวิชาโดย
กำหนดรหัสวิชากำกับตามแต่ละกลุ่มวิชา ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
 

ตัวอย่าง  รหัสวิชา  2152421  การสอนทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 
 2       1       52      4    2   1  

      คณะ 
      ระดับการศึกษา 
      สาขาวิชาช่ือสาขาวิชา 
      ระดับช้ันปี 
      ภาคการศึกษา 
      ลำดับก่อนหลังของวิชา 

  

ความหมายของหลักวิชา 
หลักท่ี  1    หมายถึง   คณะ  

โดยกำหนดให้ 1 = คณะครุศาสตร์ 
    2 = คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    3 = คณะวิทยาการจัดการ 
    4 = คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    5 = วิทยาลัยการดนตรี 
    9 = สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หลักท่ี  2    หมายถึง   ระดับการศึกษา 

ได้แก่  1 = ปริญญาตรี 
2 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
3 = ปริญญาโท 
4 = ปริญญาเอก  

หลักท่ี  3 , 4   หมายถึง   สาขาวิชา 
  ดังนั้น  หมายเลข 52 หมายถึง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) 
หลักท่ี  5   หมายถึง   ระดับช้ันปี 
  ได้แก่  1 = ช้ันปีท่ี 1   2 = ช้ันปีท่ี 2 
    3 = ช้ันปีท่ี 3   4 = ช้ันปีท่ี 4 
    5 = ช้ันปีท่ี 5 
หลักท่ี  6 หมายถึง ภาคการศึกษา 
  ได้แก่  1 = ภาคเรียนท่ี 1  2 = ภาคเรียนท่ี 2 
หลักท่ี  7   หมายถึง   ลำดับก่อนหลังของวิชา 
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การกำหนดข้อมูลเก่ียวกับจำนวนชั่วโมงการจัดกิจกรรมแต่ละวิชา 
 การกำหนดจำนวนช่ัวโมงในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ได้กำหนด ดังนี้  
 จำนวนหน่วยกิต หมายถึง จำนวนเวลาเรียนท่ีมีการบรรยายและการปฏิบัติ ให้กำหนด
เหมือนกัน คือ กรณีท่ีมีการบรรยาย  1 ช่ัวโมง  มีน้ำหนักเท่ากับ 1 หน่วยกิต และการปฏิบัติ  2  ช่ัวโมง มี
น้ำหนักเท่ากับ 1 หน่วยกิต เช่นกัน 
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ภาคผนวก ฌ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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