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ค ำน ำ 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) เป็น
หลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
โดยได้น ามาปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 
และมาตรฐานคุณวุฒิของคุรุสภา ภายในประกอบด้วยสาระ 8 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้าง
ของหลักสูตร หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลนักศึกษา หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์  หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  และ
หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ได้ปรับปรุงรายวิชา เนื้อหาในรายวิชาให้มีความสมบูรณ์ ทันสมัย 
ตรงประเด็น และปฏิบัติได้จริง มีความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพครูของคุรุสภา รวมทั้งมีความสอดคล้องกับการปรับกลยุทธ์ (Re-profiling) และอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย พร้อมสอดแทรกเนื้อหาเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะตามปรัชญาของหลักสูตร คือ ช านาญภาษาเพ่ือการสื่อสาร เชี่ยวชาญศาสตร์การสอน 
เปี่ยมล้นความเป็นครูคู่จริยธรรม น้อมน ารับใช้ชุมชน พัฒนาตนด้านเทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน สามารถ
น าไปประยุกตใ์ช้ในการพัฒนาผู้เรียน และใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพต่อไป 

 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 



 

 

สารบัญ 
 

 หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
3. วิชาเอก 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐาน 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
9. ชื่อ นามสกุล  เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 

ในการวางแผนหลักสูตร 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ

ของสถาบัน 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
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43 
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สารบัญ(ต่อ) 
 

 หน้า 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
3. มาตรฐานผลการเรียนรู้และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
หมวดที่  5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิตนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตนักศึกษา 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

หมวดที่ 7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐาน 
2. บัณฑิต 
3. นักศึกษา 
4. อาจารย์ 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

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

 หน้า 
ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก  ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ภาคผนวก ข  ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ภาคผนวก ค ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
ภาคผนวก ง ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ 
ภาคผนวก จ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี 
ภาคผนวก ฉ รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
ภาคผนวก ช เอกสารสรุปการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร และตารางเปรียบเทียบ

เนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสูตร(กรณีหลักสูตรปรับปรุง)  
ภาคผนวก ซ การก าหนดรหัสวิชาและข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนชั่วโมงในการจัด

กิจกรรมแต่ละวิชา 
ภาคผนวก ฌ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย 

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
 

คณะ    มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

ภาควิชา   มนุษยศาสตร์และศิลปกรรม 
 

สาขาวิชา   ภาษาอังกฤษ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
รหัสหลักสูตร  25511741102823 
ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in English 
 

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

 

3. วิชาเอก 
ไม่มี 

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 
☐ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ   
 ☐  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
 ☐  หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ  
   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ   
 ☐ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ  
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☐ หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ  
 ☐  หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ   
 ☐ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ  

 

5.2 ภาษาที่ใช้ 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก  

 

5.3 การรับเข้าศึกษา 
รับทั้งนักศึกษาไทย และต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี  

 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) เพียงสาขาวิชา

เดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1  สถานภาพของหลักสูตร 
☐ หลักสูตรใหม่ 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ปรบัปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(5 ปี) พ.ศ.2560 

6.2  การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
ก าหนดเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมวิสามัญ 

ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 4 เดือน 

เมษายน พ.ศ. 2562 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษา

แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2564 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1 ครสูอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 8.2 นักวิชาการ/นักการศึกษา 
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9. ชื่อ นามสกุล  เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  

ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ(ิสาขาวิชา) 

สถาบัน และปีพ.ศ. 
ที่ส าเร็จการศึกษา 

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(ภาษาอังกฤษ 

(7104)) 

ศศ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร  
วิโรฒ ประสานมิตร, 2544 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
2528 

2. 
 
 
 
 

นางสาวสายสุนีย์  อุลิศ 
3-7306-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ศษ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2548 

ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2541 

3. นางสาวศิริกาญจนา  ใบค า 
3-3504-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ประกาศนียบัตร     
การสอนภาษาอังกฤษ 
(TESOL) 
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2559 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
2548 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
2543 

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

อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ
เพ่ืออาชีพ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2554 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยบูรพา, 
2552 

5. นายเฉลิมทรัพย์  กรัณย์จักรวุฒ ิ
1-1012-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ศศ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ) 
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2557 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา, 2554 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสากล) 
(เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ, 2550 

หมายเหตุ  ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอนดูที่ภาคผนวก ก 
 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ปัจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแข่งขันกันสูง ดังนั้นประเทศไทยถือเป็นประเทศ
หนึ่งที่เป็นสมาชิกของอาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและเป็นตัวอย่าง
ของการรวมตัวของกลุ่มประเทศที่มีพลังต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศทั้งนี้  
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีความมั่นคง มั่งคั่ง
และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้ โดย (1) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า บริการ การ
ลงทุน เงินทุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ าทางสังคม (2) 
ท าให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production Base) โดยจะริเริ่มกลไก
และมาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว (3) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศ
สมาชิกใหม่ของอาเซียนเพ่ือลดช่องว่าง การพัฒนาและช่วยให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัว
ทางเศรษฐกิจของอาเซียน (4) ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการ เงิน
และตลาดทุน  การประกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม พัฒนาความ
ร่วมมือ   ด้านกฎหมาย การเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับ
การศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยทั่วไปว่าการพัฒนาเศรษฐกิจให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของประชาคมอาเซียน ประเทศไทยต้องพัฒนาบุคคลผู้เป็นสมาชิกของสังคมให้มีการศึกษาที่ดี มีการ
ตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาแนวคิดกิจกรรมและการจัดการศึกษาร่วมกันในภูมิภาคบนรากฐานภูมิปัญญา
ระดับชาติและภูมิภาคและเพ่ือป้องกันสภาพไม่สมดุลจากการไหลบ่าเพียงด้านเดียวของกระแสโลกาภิวัตน์
จากตะวันตก จึงต้องเน้นการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนทั้ง 4 เสาหลักสะท้อนการจัดการศึกษาแบบ
เชื่อมโยง การหลอมรวมความหลากหลายบนพ้ืนฐานของเอกลักษณ์และความแตกต่างการพัฒนาและ
ประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างชาติในภูมิภาคบนพ้ืนฐานของประโยชน์ร่วมกันทั้งใน
กรอบซีมีโออาเซียนและยูเนสโกจะท าให้บุคคลที่ได้รับการศึกษาในยุคใหม่นี้ด ารงตนอยู่ในสังคมระบบ
เศรษฐกิจแบบนี้ได้เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น  

 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ปัจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการ

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติการ
ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขา เช่น ความร่วมมือด้านการ
ปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่งแวดล้อมการศึกษา วัฒนธรรม สตรี 
สาธารณสุข โรคเอดส์ และเยาวชน เป็นต้น เป็นกลไกส าคัญเพ่ือการบรรลุจุดมุ่งหมายของประชาคมนี้ และ
รองรับการเป็นประชาคมซึ่งเน้นใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) การสร้างประชาคมแห่งสังคมที่เอ้ืออาทร (2) แก้ไข
ผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ(3) ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และ (4) ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้า การ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งการรับรู้ข่าวสารซึ่งเป็นรากฐานที่จะน าไปสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมของที่ดีงามของไทย 
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11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดย

ปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมีคุณธรรมเข้าสู่
วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า ของครูโดยใช้การประเมิน
เชิงประจักษ์ที่อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษาและ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครูในด้านหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในด้าน
หลักสูตรและการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและก้าวไกลเพ่ือน าประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
อย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร์ และภาษาเป็นต้น 

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจะมุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่ที่เน้น
ผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ ให้มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูซึ่ง
เป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ใฝ่รู้  เป็นครูดี 
ครูเก่ง มีความรู้ และใฝ่รู้ มีทักษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มี
คุณธรรมและเป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติปฎิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาที่ เหมาะสมกับการ
เป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความรอบรู้และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จะ
เตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษา เพ่ือให้มีครูที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ดังกล่าวและเพ่ือให้สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู โดยเน้นการพัฒนาบัณฑิต
ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทั้ง
ทางด้านสังคม ธุรกิจและศิลปวัฒนธรรม  

 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
วิสัยทัศน์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้ในการผลิตการพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
พันธกิจ 
1. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ให้มีการบูรณาการความเชี่ยวชาญของสาขาวิชา

ต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
2. พัฒนาองค์ความรู้บนพ้ืนฐานของการวิจัย เพ่ือสร้างนวัตกรรมการท างาน และการผลิตบัณฑิต 
3. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและองค์ความรู้ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

ท้องถิ่น และชุมชน 
4. อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สากล 
5. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
  หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพครู และกลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  หมวดวิชาเลือกเสรี 

 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
  หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอก สามารถน าไปเปิดเป็นวิชาเลือกเสรีให้นักศึกษาจาก
สาขาวิชาอ่ืนมาเลือกเรียนได้ตามความเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่ก ากับดูแล
และประสานงาน 

 

13.3 การบริหารจัดการ 
13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับสาขา/คณะ อาจารย์

ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการ
ด าเนินการ 

13.3.2 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับดูแล โดยประสานงานกับส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และควบคุมการ
ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
ช านาญภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เชี่ยวชาญการสอน เปี่ยมล้นความเป็นครูคู่จริยธรรม น้อมน า

รับใช้ชุมชน พัฒนาตนด้านเทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน 
 
1.2 ความส าคัญ 

วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในการเตรียมเยาวชนของชาติให้เป็นผู้สร้างสรรค์
สังคมอย่างยั่งยืน การเตรียมครูก่อนประจ าการ จึงเป็นกระบวนการที่รัฐ และสถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้อง
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญในการก ากับดูแล และพัฒนาคุณภาพอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือให้สถาบัน 
ผลิตครู สามารถพัฒนาครูก่อนประจ าการ ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ควบคู่ไปกับการมีความรู้
และสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ครูและมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ  

ในการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของคนใน
ชาติเพ่ือการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงจ าเป็นต้องสร้างบัณฑิตครูที่มีความพร้อมทั้งทางวิชาการ 
วิชาชีพ และมีความสามารถในการสื่อสารและถ่ายทอดภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ (Working 
knowledge) รวมทั้ งมุ่ งพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จรรยาบรรณความเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ และทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของบัณฑิตตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย อันประกอบด้วย 
(1) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2) มีความลุ่มลึกในเนื้อหาวิชาและ
ศาสตร์การสอน (3) น าสมัยต่อความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (4) มีภาวะผู้น าและคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และ (5) มีจิตสาธารณะเพ่ือพัฒนาสังคม ทั้งนี้ โดยอาศัยกระบวนการกลยุทธ์หรือกิจกรรมใน
รูปแบบผสมผสานหลากหลาย เพ่ือพัฒนานักศึกษานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังกล่าว ได้แก่ การจัดกิจกรรม
เสริมทักษะ การส่งเสริมให้นักศึกษานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรม
ต่างประเทศ การเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา การจัด
นิทรรศการทางวิชาการ การจัดหาทรัพยากรหรือแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสม การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การบูรณาการ
โครงการบริการวิชาการสู่สังคมกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรและกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคม เป็นต้น 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในฐานะหน่วยงานผลิต
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศ ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนา
ครูก่อนประจ าการให้มีคุณภาพตามนโยบายและแนวคิดดังกล่าว จึงได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2562 เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและทิศทางการพัฒนาของประเทศตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2558 ซึ่งก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพที่ก าหนดขึ้นโดยคุรุสภา ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับประเทศที่ก ากับดูแลคุณภาพของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาที่เก่ียวข้องกับการผลิตบัณฑิตในวิชาชีพครู 
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1.3 วัตถุประสงค์ 
1)  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณความเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศ  
2)  มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาในด้านทักษะทางภาษา ภาษาศาสตร์ วรรณคดี วัฒนธรรมและ

ด้านการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3)  มีความรู้ และเข้าใจในการเลือกใช้สื่อ นวัตกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของหลักสูตร 
4)  มีความสามารถในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน และการด าเนิน

ชีวิตในวิชาชีพของตน 
5)  มีความรู้ด้านการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นและการสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

และน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
6)  มีความสามารถในการสื่อสารและถ่ายทอดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
7)  มีทักษะชีวิต มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. แผนปรับปรุงหลักสูตร 
   ครุศาสตรบัณฑิต ให้มี 
   มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ.  
   และคุรุสภาก าหนด 

 

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

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมิน 
    หลักสูตร 

 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตร 
   ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา    
   ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับ 
   ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม    
   เศรษฐกิจ การเมืองและ 
   ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน 
   สังคม และวิชาการอย่าง 
   สม่ าเสมอ 
 

1. รายงานความพึงพอใจของ  
    ผู้ใช้บัณฑิต 
2. แผนปรับปรุงหลักสูตรที่ 
    สอดคล้องกับความ 
    เปลี่ยนแปลงทางสังคม 
    เศรษฐกิจการเมืองและ

ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
3. แผนพัฒนาบุคลากร 
   ด้านการเรียนการสอน และ   
   บริการวิชาการให้มีความรู้  
   สมรรถนะและเจตคติท่ี 
   ทันสมัย และเหมาะสมตาม 
   มาตรฐานและจรรยาบรรณ 
   ของวิชาชีพ 

1. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ 
   ของบุคลากรด้านการเรียน 
   การสอนให้มีนวัตกรรมการจัด 
   การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. สนับสนุนบุคลากรด้าน 
   การเรียนการสอนให้ท างาน 
   บริการแก่องค์กรภายนอก 
3. สนับสนุนให้อาจารย์มีการน าเสนอ 
   ผลงานทั้งในและต่างประเทศ 

1. ความพึงพอใจของผู้เรียน   
   ต่อประสิทธิภาพการจัด 
   การเรียนรู้ 
2. ปริมาณงานบริการ  
   วิชาการต่อบุคลากร 
   ด้านการเรียนการสอน 
   ในหลักสูตร 
3. จ านวนอาจารย์ที่มี 
   บทความและได้มี 
   การน าเสนอผลงานทั้งใน 
   และต่างประเทศ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ 

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

 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร ทั้งนี้ ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตต้องมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 

 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาคให้เป็นไปตามระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า   
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา 
3. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมที่จะเป็นครู 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตาม

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษา หรือข้อก าหนดในมาตรฐาน
วิชาชีพ หรือมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

5. เป็นผู้ที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกาย และสุขภาพจิต  
6. ผู้ที่จบจากสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีหนังสือเทียบโอนที่รับรองคุณวุฒิการศึกษา

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
7. ผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณี

พิเศษจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
8. หากมีผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับทั้ งในและ

ต่างประเทศ (ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันยื่นใบสมัครเข้าศึกษาต่อ) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น CU-TEP 
มากกว่าหรือเท่ากับ 30, TU-GET มากกว่าหรือเท่ากับ 400, IELTS มากกว่าหรือเท่ากับ 3.0, TOEFL iBT 
มากกว่าหรือเท่ากับ 40 เป็นต้น  

  

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1)  นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษแตกต่างกัน 
2)  นักศึกษาขาดความตระหนักชัดในการประกอบอาชีพครูภาษาอังกฤษในอนาคต 
3)  นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษา 
1)  เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษโดยการจัดอบรมเพ่ิมพูนความรู้เพ่ือแก้ปัญหานักศึกษาแรกเข้า

ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษที่หลากหลาย 
2)  แนะแนวอาชีพ ประชุม และท ากิจกรรมเกี่ยวกับวิชาชีพครู 
3)  จัดเข้าค่ายพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลก่อนเข้ารับการศึกษา 

 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษา จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 รวม 
2562 90 - - - 90 คาดว่าจะมีผู้จบการศึกษา 

ตลอดหลักสูตร ปีละ 90 คน   
เริ่มส าเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2566 

2563 90 90 - - 180 
2564 90 90 90 - 270 
2565 90 90 90 90 360 
2566 90 90 90 90 360 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 
งบด าเนินการ 

72,000 144,000 216,000 288,000 288,000 

เงินบ ารุงการศึกษา 2,034,000 4,068,000 6,102,000 8,136,000 8,136,000 
รวมรายรับ 2,106,000 4,212,000 6,318,000 8,424,000 8,424,000 

 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
งบด าเนินการ 
   - ค่าตอบแทน 

 
610,200 

 
1,220,400 

 
1,830,600 

 
2,440,800 

 
2,440,800 

   - ค่าใช้สอย 610,200 1,220,400 1,830,600 2,440,800 2,440,800 
   - ค่าวัสด ุ 406,800 813,600 1,220,400 1,627,200 1,627,200 
   - ค่าด าเนินการ 
ระดับมหาวิทยาลัย 

406,800 813,600 1,220,400 1,627,200 1,627,200 

รวมรายจ่าย 2,034,000 4,068,000 6,102,000 8,136,000 8,136,000 
จ านวนนักศึกษา 90 180 270 360 360 
ค่าใช้จ่ายต่อหัว 

ในการผลิตบัณฑิต 
22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 
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2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
☐ แบบอ่ืน ๆ (ระบุ)  
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
การยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตได้ตามระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร 

3.1.1  จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 

3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
 1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า   30   หน่วยกิต 

 1.1) วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ  23   หน่วยกิต 
  (1) กลุ่มวิชาภาษา   9   หน่วยกิต 

  (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   7    หน่วยกิต 

  (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6   หน่วยกิต 

  (4) กลุ่มวิชาพลศึกษา   1     หน่วยกิต 

 1.2) วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก  ไม่น้อยกว่า    7 หน่วยกิต 
  (1) กลุ่มวิชาภาษา  ไม่น้อยกว่า    2    หน่วยกิต 

  (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า    5    หน่วยกิต 

 2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า     99 หน่วยกิต 

 2.1) กลุ่มวิชาชีพครู  ไม่น้อยกว่า    36 หน่วยกิต 

       2.1.1) วชิาชีพครู  24 หน่วยกิต 

   2.1.1) วิชาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 2.2) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 

       2.2.1) วชิาเอกบังคับ  42 หน่วยกิต 

       2.2.2) วชิาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

 3)  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า    6    หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชา 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                            ไม่น้อยกว่า           30    หน่วยกิต 

 1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 23  หน่วยกิต 
 (1) กลุ่มวิชาภาษา                                                9  หน่วยกิต 
9111101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 Thai for Communication 
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9111102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 English for Communication  
9111103 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
 English in Everyday Use  
 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                              7  หน่วยกิต 
9121101 ทักษะชีวิต  

Life Skills 
3(3-0-6) 

9121102 สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 
Thai and Global Society in 21st Century 

3(3-0-6) 

9121103 ความเป็นพลเมือง 
Active Citizenship 

1(1-0-2) 

 (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6  หน่วยกิต 
9131101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 

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

9131102 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ 
Learning and Problem Solving Skills in Mathematics 

3(2-2-5) 

 (4) กลุ่มวิชาพลศึกษา                         1  หน่วยกิต 
9141101 กิจกรรมทางกายเพ่ือชีวิต 

Physical Activities for Life 
1(0-2-1) 

 1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก                                  ไม่น้อยกว่า  7 หน่วยกิต 
 (1) กลุ่มวิชาภาษา                                                ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต 
9112101 ภาษาและวัฒนธรรมลาว 

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

9112102 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า 
Burmese Language and Culture 

3(2-2-5) 

9112103 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 
Vietnamese Language and Culture 

3(2-2-5) 

9112104 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร 
Cambodian Language and Culture 

3(2-2-5) 

9112105 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 
Malay Language and Culture 

3(2-2-5) 

9112106 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 
Chinese Language and Culture 

3(2-2-5) 

9112107 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
Japanese Language and Culture 

3(2-2-5) 

9112108 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 
Korean Language and Culture 

3(2-2-5) 



13 
 

 

9192301 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  
English Language Use and Communication 

2(1-2-3) 

 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์               ไม่น้อยกว่า  5  หน่วยกิต 
9122201 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้น า 

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

9122202 การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
Communications in Everyday Use 

3(3-0-6) 

9122203 สุนทรียะทางศิลปกรรม 
Aesthetics of Fine and Applied Arts 

3(3-0-6) 

9122204 ความสุขแห่งชีวิต 
Happiness of Life 

3(3-0-6) 

9192302 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น   
King’s Philosophy for Locality Development 

2(2-0-4) 

2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน                            ไม่น้อยกว่า           99 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาชีพครู   36 หน่วยกิต 

    2.1.1) วิชาชีพครู  24 หน่วยกิต 
1190101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 

Morals, Ethics, Code of Ethics, and Teachers’ Spirituality 
2(2-0-4) 

1190102 ปรัชญาการศึกษา  
Philosophy of Education 

3(3-0-6) 

1190103 จิตวิทยาส าหรับครู  
Psychology for Teachers 

3(3-0-6) 

1190201 การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development 

3(3-0-6) 

1190202 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
Learning Measurement and Evaluation 

3(3-0-6) 

1190203 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษา 
และการเรียนรู้ 
Innovation and Information Technology for 
Educational Communication and Learning 

2(1-2-3) 

1190204 ทักษะการสื่อสารและวัฒนธรรมส าหรับครู 
Communication Skills and Culture for Teachers  

2(2-0-4) 

1190301 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 
Learning Management Science 

3(3-0-6) 

1190302 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
Learning Innovation Research and Development 
 
 

3(3-0-6) 
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 2.1.2) วิชาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต 

1190205 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 
Practicum 1 

1(120) 

1190303 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 
Practicum 2 

1(120) 

1190401 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 
Internship 1 

5(600) 

1190402 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2 
Internship 2 

5(600) 

2.2) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  63 หน่วยกติ 
2.2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ   42  หน่วยกิต 

2192111  การฟังและการพูดเพ่ือการสื่อสารส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 Communicative Listening and Speaking for English Language Teaching 
2192112  การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์ส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
 Critical Reading for English Language Teaching 
2192113  ไวยากรณ์เบื้องต้นเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
 English Structures for English Language Teaching 
2192114  ไวยากรณ์ข้ันสูงเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
 Advanced Grammar for English Language Teaching 
2192115  ภาษาศาสตร์เบื้องต้นและเทคโนโลยีดิจิทัล   3(3-0-6) 
 เพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 
 An Introduction to Linguistics and Digital Technology  
 for English Language Teaching 
2192121  สัทศาสตร์และสัทวิทยาเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
 Phonetics and Phonology for English Language Teaching 
2192122  การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรม  3(3-0-6) 
 ส าหรับเด็ก 
 Learning Management for Thinking Skills Development  

through Children Literature 
2192123  หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
 English Curriculum and Learning Management 
2192124  วัฒนธรรมโลกเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
 World Cultures for English Language Teaching 
2192131  การเขียนเชิงวิชาการเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
 Academic Writing for English Language Teaching 
2192132  การแปลเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
 Translation for English Language Teaching 
2192133  วรรณกรรมเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
 Literary Works for English Language Teaching 
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2192134  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
 English Learning Measurement and Assessment 
2192135  การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
 Research in English Language Teaching 

2.2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต 
2192211  การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
 English Classroom Management 
2192212  การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  3(3-0-6) 
 English Learning Management for the 21st-century Learners 
2192221  การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาวิชาชีพ  3(3-0-6) 
 เพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 
 Integration of Academic Reading to Professional  
 Development for English Language Teaching 
2192222  การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
 English Materials and Learning Innovations Development 
2192223 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนองานทางวิชาการ   3(3-0-6) 
 English for Academic Presentation 
2192224  ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบสมิทธิภาพทางภาษา   3(3-0-6) 
 English for Language Proficiency Tests 
2192231 ค่ายเพ่ือการพัฒนาภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
 Camp for English Language Development 
2192232  การฝึกสอนภาษาอังกฤษแบบจุลภาค    3(3-0-6) 
 English Micro Teaching 
2192233  สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
 Seminar in English Language Teaching 
 

      3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต  
 ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยไม่

ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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3.1.4 แผนการศึกษา   
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดแผนการเรียนรายภาค ดังนี้ 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 9121102 สังคมไทยสังคมโลกในศตวรรษท่ี 21 3(3-0-6) 
วิชาศึกษาท่ัวไป 9121103 ความเป็นพลเมือง 1(1-0-2) 

 9121101 ทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
วิชาชีพครู 1190102 ปรัชญาการศึกษา 3(3-0-6) 

วิชาเอก 

2192111 การฟังและการพูดเพ่ือการสื่อสารส าหรับการสอน
ภาษาอังกฤษ 

3(3-0-6) 

2192112 การอ่านเพ่ือการคิดวิเคราะห์ส าหรับการสอน
ภาษาอังกฤษ 

3(3-0-6) 

2192113 ไวยากรณ์เบื้องต้นเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
219221X วิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 

รวม 22 
 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาศึกษาทั่วไป 
9111101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
9111102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
9141101 กิจกรรมทางกายเพ่ือชีวิต 1(0-2-1) 

วิชาชีพครู 
1190101 

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ 
ความเป็นครู 

2(2-0-4) 

1190103 จิตวิทยาส าหรับครู 3(3-0-6) 

วิชาเอก 

2192114 ไวยากรณ์ขั้นสูงเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
2192115 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ          

การสอนภาษาอังกฤษ 
3(3-0-6) 

219221X วิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 
รวม 21 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิชาศึกษา

ทั่วไป 
9111103 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 

3(2-2-5) 

วิชาชีพครู 

1190202 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

1190203 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ 

2(1-2-3) 

1190205 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 1(120) 

วิชาเอก 

2192121 สัทศาสตร์และสัทวิทยาเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
2192122 การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดด้วย

วรรณกรรมส าหรับเด็ก 
3(3-0-6) 

219222X วิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 
219222X วิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 

รวม 21 
 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาศึกษาทั่วไป 912XXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 3 

วิชาชีพครู 
1190201 การพัฒนาหลักสูตร 3(3-0-6) 
1190204 ทักษะการสื่อสารและวัฒนธรรมส าหรับครู  2(2-0-4) 

วิชาเอก 

2192123 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
2192124 วัฒนธรรมโลกเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
219222X วิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 
219222X วิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 

รวม 20 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาศึกษา
ทั่วไป 

9131102 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
919XXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก (กลุ่มมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์) 
2 

วิชาชีพครู 
1190302 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
1190303 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 1(120) 

วิชาเอก 
2192131 การเขียนเชิงวิชาการเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
2192132 การแปลเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
219223X วิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 

วิชาเลือกเสรี XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 3 
รวม 21 

 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาศึกษาท่ัวไป 
9131101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
919XXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก (กลุ่มภาษา) 2 

วิชาชีพครู 1190301 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(3-0-6) 

วิชาเอก 
2192133 วรรณกรรมเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
2192134 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
2192135 การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

วิชาเลือกเสรี XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 3 
รวม 20 

 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิชาชีพครู 1190401 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 5(600) 

รวม 5 
 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิชาชีพครู 1190402 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2 5(600) 

รวม 5 
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3.1.5  ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

ชั้นปีที่  รายละเอียด 

1 1. นักศึกษาครูมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย
และสังคมโลก เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเองผู้อื่นและสังคม มีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ 

2. นักศึกษาครูมีความรักและศรัทธาในความเป็นครู 
3. นักศึกษาครูสามารถใช้เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์

ประยุกต์ รวมถึงหลักภาษาที่จ าเป็น แนวคิดในการจัดการชั้นเรียนและการ
ฝึกสอน ความเข้าใจบทอ่านและการเรียนรู้ไวยากรณ์ในวิทยาการจัดการ
เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษในสถานการณ์จ าลองได้ 

2 1. นักศึกษาครูมีจิตส านึกในความเป็นไทย เข้าใจและเห็นคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรม สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 

2. นักศึกษาครูมีทักษะการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ รอบรู้งานในบทบาท
หน้าที่ครู 

3. นักศึกษาครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษในศตวรรษ
ที่ 21 รู้จักวัฒนธรรมและสามารถน าความรู้มาพัฒนาหรือมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน องค์กรวิชาชีพระดับชาติ นานาชาติ รู้จักการน าเสนองานในที่ชุมนุม
ชนต่างๆ เตรียมสื่อการสอนและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่
หลากหลาย  

3 1. นักศึกษาครูมีส่วนร่วมในการเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตาม
ศาสตร์พระราชา และน านโยบายการพัฒนาผู้เรียน ท้องถิ่นและชุมชน มี
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด มีทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานผู้ช่วยครู 

2.  นักศึกษาครูมีทักษะการจัดการเรียนรู้ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ตลอดจนมีความสามารถในการปฏิบัติงานผู้ช่วยครู 

3.  นักศึกษาครูสามารถจัดการเรียนรู้ การจัดการค่ายที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
เขียนและแปลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าความรู้ในเรื่องวรรณกรรมเพ่ือ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในบริบทที่หลากหลายได้ และมีสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษระดับ B2 (ตามกรอบมาตรฐาน CEFR) 

4 1. นักศึกษาครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้  มีความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ ตลอดจนมีความสามารถในการปฏิบัติงานหน้าที่ครู 
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3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา 
 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

9111101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
Thai for Communication 

3(2-2-5) 

        ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร การฝึกทักษะการรับสารและส่งสารอย่างสร้างสรรค์ 
การบูรณาการทักษะการส่งสาร และรับสารเพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน การตีความ การรู้เท่าทันสาร การใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสารในสังคมปัจจุบัน 
       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  

English for Communication  
3(2-2-5) 

        โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ปรากฏในงานเขียนภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ      
ในชีวิตประจ าวัน การฝึกใช้โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในการพูด ฟัง  อ่านและเขียนเพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน ทั้งในเหตุการณ์ท่ีเป็นอดีต 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 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  

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

        ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน การใช้ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวัน การฟัง 
การพูด การอ่าน การเขียน ในสถานการณ์ต่างๆ การทักทายและการพูดถึงกิจวัตรประจ าวัน งานอดิเรก 
การเดินทางท่องเที่ยวและโรงแรม การซื้อสินค้า การสั่งอาหารและเครื่องดื่ม การบอกเวลา วัน เดือน ปี 
การสมัครงาน การน าเสนอในที่ท างาน 
                  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 
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9112101 ภาษาและวัฒนธรรมลาว  
Lao Language and Culture  

3(2-2-5) 

        ลักษณะและความเป็นมาของภาษาลาว ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจ าวัน 
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 
 
9112102 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า  

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

        ลักษณะและความเป็นมาของภาษาพม่า ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจ าวัน 
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  

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

        ลักษณะและความเป็นมาของภาษาเวียดนาม ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจ าวัน 
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  

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

        ลักษณะและความเป็นมาของภาษาเขมร ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจ าวัน 
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 
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9112105 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู  
Malay Language and Culture 

3(2-2-5) 

        ลักษณะและความเป็นมาของภาษามลายู ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจ าวัน 
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  

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

        ลักษณะและความเป็นมาของภาษาจีน ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจ าวัน 
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 
 
9112107 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น  

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

        ลักษณะและความเป็นมาของภาษาญี่ปุ่น ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจ าวัน 
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  

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

        ลักษณะและความเป็นมาของภาษาเกาหลี ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจ าวัน 
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 
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9192301 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
English Language Use and Communication 

2(1-2-3) 

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การน าเสนอในหัวข้อที่น่าสนใจ การแสดงความคิดเห็น
ของตนเอง การถามความคิดเห็นของผู้อ่ืน การเขียนประสบการณ์ เหตุการณ์ ความคิด และความใฝ่ฝัน 
การเขียนจดหมายประเภทต่างๆ 

English language use for communication; presentation of interesting issues; 
expression of one’ s opinions; enquiry of other’ s opinions; writing experiences, events, 
thoughts, and ambitions; writing different types of letters 

 
9121101 ทักษะชีวิต  

Life Skills 
3(3-0-6) 

        ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตประจ าวัน ทักษะเฉพาะบุคคล  ทักษะการ
ติดต่อสื่อสาร ทักษะสังคมและทักษะการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตน ความฉลาดทางอารมณ์ 
สุขภาพจิตและการปรับตัว  คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและ
แก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ การท างานเป็นทีม การด ารงชีวิตอย่างพอเพียง     
                 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  

Thai and Global Society in 21st Century   
3(3-0-6) 

        สังคมไทยในบริบทโลกในมิติประวัติศาสตร์และอารยธรรมไทย ประชากร วัฒนธรรม
ไทย บทบาทและความเคลื่อนไหวของศาสนา เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการ
พระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปราชญ์ท้องถิ่น สมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) บริบทของกลุ่มประเทศสมาชิก และคุณูปการของสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและ
ประเทศชาติ  
                 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  
Active Citizenship 

1(1-0-2) 

                  หลักการพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ความหมาย สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง จิตส านึกสาธารณะ ทัศนคติ และค่านิยมในความ
ซื่อสัตย์สุจริต ผลกระทบจากการทุจริตที่ส่งผลเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติ   
        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 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้น า  

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

        แนวคิด ทฤษฎีการจัดการ การจัดการองค์ประกอบการและหน้าที่ต่างๆ ในองค์กร การ
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการองค์กร แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
                   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 การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  

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

        ความหมายของการสื่อสาร สื่อประเภทต่างๆ การรู้เท่าทันสื่ออย่างมีวิจารณญาณ ความ
น่าเชื่อถือและคุณค่าเนื้อหาสาร ผลกระทบของสื่อ การบริโภคสื่ออย่างเข้าใจในชีวิตประจ าวัน การใช้
สื่ออย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล จริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมายที่
เกีย่วข้อง 
                   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 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

 

9122203 สุนทรียะทางศิลปกรรม  
Aesthetics of Fine and Applied Arts  

3(3-0-6) 

        ความหมายและทฤษฎีทางสุนทรียะ กระบวนการเรียนรู้ ประสบการณ์ และการประเมิน
คุณค่าทางความงามของศิลปกรรม ด้านดนตรี ด้านนาฏศิลป์ และด้านทัศนศิลป์ 
                   Definitions and theories of aesthetics; learning process, experience, and 
appreciation of fine and applied arts; music, performing arts, and visual arts 
 
9122204 ความสุขแห่งชีวิต  

Happiness of Life  
3(3-0-6) 

        ความหมาย ความส าคัญและปัจจัยที่ท าให้เกิดความสุข แนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับ
ความสุข ศิลปะการด าเนินชีวิตที่มีความสุข สันติสุข การคิดเชิงบวก ความสุขกับการท างาน งานอดิเรก
กับการสร้างความสุข  จิตสาธารณะเพ่ือความสุขของผู้อื่น 
                   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 
 
9192302 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

King’s Philosophy for Locality Development 
 2(2-0-4) 

แนวคิด หลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การประยุกต์ใช้หลักการ 
ทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจ าวัน  
การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาอย่างเป็นรูปธรรม
และยั่งยืน การร่วมมือในการท างานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับภาคีเครือข่าย 

Concepts, principles of Royal Initiative Projects; application of Royal practice, 
philosophy of sufficiency economy and sustainable development approaches to daily life; 
analysis of intellectual strategy for community development concerning the King’s 
philosophy concretely and sustainably; holistic-integrated collaboration with partnership 
networks 

 
9131101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน  

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

        การแสวงหาความรู้จากโลกธรรมชาติทั้งทางด้านชีวภาพและกายภาพ ความส าคัญของ
กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน สารเคมีเป็นพิษและอันตรายจาก
สารเคมี ภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความส าคัญของการด ารงชีวิต  
แบบสมดุล 
                  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 
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9131102 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์  
Learning and Problem Solving Skills in Mathematics 

3(2-2-5) 

        การพัฒนาทักษะการคิดแบบองค์รวมเชิงตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ หลักการ
แก้ปัญหาและวิธีการใช้เหตุผล ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
เบื้องต้น ทักษะการค านวณเพ่ือการเรียนรู้และแก้ปัญหา 
                 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 
 
9141101 กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต  

Physical Activities for Life  
1(0-2-1) 

        ความหมาย ความรู้ ความเข้าใจ และความส าคัญในพ้ืนฐานของกิจกรรมทางกาย 
ขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายทั้งในชีวิตประจ าวันและยามว่าง เพ่ือการมีสุขภาพอนามัยที่ดีโดย
ผ่านการปฏิบัติ กิจกรรมการเคลื่อนไหว การป้องกันและดูแลสุขภาพ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทาง
กาย กิจกรรมกีฬาไทย กีฬาสากล กิจกรรมการออกก าลังกาย กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวทางกายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
                   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) หมวดวิชาเฉพาะด้าน      99 หน่วยกิต 

 

1190101  คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู     2(2-0-4) 
Morals, Ethics, Code of Ethics, and Teachers’ Spirituality 

  ความประพฤติ การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ การพัฒนาผู้ เรียน ด้วย              
จิตวิญญาณความเป็นครู การวิเคราะห์ สังเคราะห์และบูรณาการองค์ความรู้ เกี่ยวกับค่านิยมของครู 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
ครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบัติด้วย
การสะท้อนคิด การพัฒนาตนเอง ในการเป็นครูที่ดี ความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  Behavior; practice according to code of ethics; learner development with 
teachers’ spirituality; analyzing, synthesizing and integrating body of knowledge about 
teachers’ values; ethics of teaching profession; morals and ethics of teachers; teachers’ 
spirituality; professional laws; professional development situations; experience-based 
learning management, case study and contemplative practice; self-development for being 
good teachers; modernity and transformation literacy 
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1190102 ปรัชญาการศึกษา                                                              3(3-0-6) 
Philosophy of Education 
การวิเคราะห์ ปรัชญา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา วิวัฒนาการของการศึกษาไทย

และการศึกษาโลก การจัดการคุณภาพการศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา การเปลี่ยนแปลงการศึกษาตามบริบทของสังคม เศรษฐกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงาน 
บริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนแต่ละระดับการศึกษาและประเภทการศึกษา การออกแบบและ       
การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา การสะท้อนคิด และการประยุกต์ใช้ 

Analysis of Philosophy,  principles, concepts, educational concepts and 
theories; evaluation of Thai education and world educational; educational quality 
management and administration; information system for school quality management and 
administration; educational change through  context of social, economic,   policies, 
strategies, and plans; school management in education levels and type; design and 
operation on educational quality assurance; reflections and application 
 
1190103  จิตวิทยาส าหรับครู          3(3-0-6) 
  Psychology for Teachers 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยา   ให้
ค าปรึกษา  การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา  ศาสตร์ทางสมองเพ่ือการ
จัดการเรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
การศึกษารายกรณี การพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู การใช้การสะท้อนคิดเพ่ือการออกแบบ  
การดูแล การช่วยเหลือ และการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ การพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่
ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง การให้ค าแนะน า การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนและ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ 

Principles, concepts, theories of developmental psychology, educational 
psychology, and counseling psychology; analysis, problem solving, and application of 
psychological knowledge; neuro science for learning management; promoting development 
of learners according to their potential and ages; leaners with special needs; case study; 
developing learners with teachers’ spirituality; contemplation for designing, caring, 
facilitating and developing individual learners according to their potential; developing 
oneself to be a good teacher with knowledge, modernity and transformation literacy; 
counseling; providing feedbacks to parents and related parties for the sake of  learners' 
development; fostering cooperation in developing learners and reporting results of 
improving learners’ qualities systematically 
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1190201  การพัฒนาหลักสูตร          3(3-0-6) 
Curriculum Development 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐานทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา 

สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีในการพัฒนาหลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตรในประเทศไทย รูปแบบ
ของหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
หลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนา
หลักสูตร การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

Principles, concepts, theories of curriculum development; foundation of 
educational philosophy, psychology, society, culture and technology for curriculum 
development; curriculum evolution in Thailand; curriculum patterns; curriculum 
development processes; curriculum implementation; curriculum assessment and revision; 
core curriculum; school curriculum; basic education curriculum; problems and trends in 
curriculum development; school curriculum design and development  

 
1190202  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้          3(3-0-6) 

Learning Measurement and Evaluation 
หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  คุณสมบัติของนักวัด

ประเมินผล รูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ พฤติกรรมทางการศึกษา เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ 
การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การประเมินภาคปฏิบัติและการสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการวัดและประเมินผล  การเรียนรู้          
การตัดสินผลการเรียนรู้และการให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ 

Principles, concepts of learning measurement and evaluation; qualifications 
of evaluators; learning measurement and evaluation models; educational behavior; learning 
measurement instruments; authentic assessment; performance assessment and 
construction of instruments of learning measurement; test validation; statistics for data 
analysis of learning measurement and evaluation; learning assessment and giving feedback 
on learners’ development and learning management 
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1190203  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา     2(1-2-3) 
                    และการเรียนรู้   

Innovation and Information Technology for Educational  
Communication Learning 
หลักการ แนวคิด และทฤษฎี นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร

การศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญา รู้คิดและมี
ความเป็นนวัตกร ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ การวิเคราะห์ การเลือก การออกแบบ การพัฒน า         
การประเมิน การบูรณาการและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร
การศึกษา และการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ใช้การสะท้อน
คิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

Principles, concepts, and theories of innovation and information technology 
for educational communication learning; digital technology laws and codes of ethics; using 
digital technology for design of learning management according to the nature of major areas 
of study to develop intellectual and innovative learners; learners with special needs; 
analysis, selection, design, development, evaluation, integration and application of using 
innovation and information technology for educational communication and learning 
efficiently, infringement of an intellectual property, applying reflections to self-
development to be a good teacher with knowledge, modernity and transformation literacy 

 
1190204  ทักษะการสื่อสารและวัฒนธรรมส าหรับครู        2(2-0-4) 

Communication Skills and Culture for Teachers   
ความส าคัญของภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวัฒนธรรมไทยส าหรับครู การปฏิบัติ การฟัง 

การพูด การอ่าน และการเขียน ทักษะการสื่อสาร เทคนิคการน าเสนอข้อมูล การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
ไทยในสถานศึกษา ชุมชน และสังคมไทย 
  Importance of Thai language, English language and Thai culture for teachers; 
practice of listening, speaking, reading and writing skills; communication skill; techniques for 
giving presentation; practising oneself concerning Thai culture in school, community and 
Thai society 
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1190205  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1           1(120) 
  Practicum 1 

การพัฒนาคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู จรรยาบรรณต่อ
วิชาชีพ บทบาทหน้าที่ครู การสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแล ช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียน      
การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาและเทคโนโลยี
ดิจิทัล การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพครู การสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู  
การถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา การสังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลการเรียนรู้
ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้  

Development of characteristics reflecting love and faith in teaching profession; 
professional ethics; duties of teachers; coordinating with parents to provide learners’ care, 
assistance, and development; providing well-organized report of learner development; applying 
the knowledge of psychology and digital technology; curriculum and activity development; 
developing teacher profession; observing and analysing teacher performance; concluding the 
lesson learned from learning experience in educational institution; synthesizing the body of 
knowledge and using the learning results in after action review (AAR) , as well as sharing and 
learning under the context of profession learning community (PLC)  

 
1190301  วิทยาการจัดการเรียนรู้           3(3-0-6) 

Learning Management Science 
ทฤษฎีการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ นวัตกรรมการจัด 

การเรียนรู้ การใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารจัดการชั้นเรียน การศึกษาเรียนรวม การออกแบบ
และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคการทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

Learning theories; active learning management; integrated learning; learning 
innovation; using media and digital technology; classroom learning management; inclusive 
education; design and writing lesson plans; microteaching; school practicum 

 
1190302  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้        3(3-0-6) 

Learning Innovation Research and Development  
 หลักการ แนวคิด ในการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย การวิเคราะห์สภาพปัญหาและ      

ความต้องการในการพัฒนาผู้เรียน ขั้นตอนและการออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน การเขียนโครงร่างวิจัยใน
ชั้นเรียน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้และแก้ปัญหาผู้เรียน  การสร้างและวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือวิจัย สถิติและการวิเคราะห์
ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การน าผลวิจัย  ไปใช้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียน  

Principles, concepts of research; researchers’ code of ethics; analysis of  problems 
and needs for learners’ development; action research methodology and design; action research 
proposal writing; application of digital technology to learning development; innovation 
development for learning improvement and problem solving; construction of research 
instruments and test validation; statistics and data analysis; research report writing; application of 
research results to solve learners’ problems and improve learners’ learning 
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1190303  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2           1(120) 
  Practicum 2 

รายวิชาทีล่งทะเบียนเรียนมาก่อน : 1190205 วิชา การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 
การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  การปฏิบัติงานผู้ช่วยครู

ร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาเฉพาะด้าน การบูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหาร  
การออกแบบนวัตกรรม การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนรู้และบรรยากาศการเรียนรู้ การ
สร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน การพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมือ
อาชีพในศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก การร่วมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น การน าผลการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้  

Pre-requisite : 1190205 Practicum 1  
Behaving oneself as a good example according to professional ethics; working 

as a teacher assistant with a mentor; integrating knowledge in educational administration, 
innovation design, educational quality assurance, learning management and learning 
atmosphere; cooperating with parents to develop, help and assist students; self-
development to be a professional teacher of both professional teaching and core major 
study; participating in projects to promote cultural conservation and local wisdom; bringing 
learning results from educational institutions to evaluate after action review (AAR)  and 
exchange knowledge in the form of professional learning community (PLC)  

 
1190401  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1          5(600) 

Internship 1 
รายวิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน :  1190303 วิชา การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ  การออกแบบและจัดบรรยากาศชั้นเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดกระบวนการคิดขั้นสูง 
การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษา การร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหาผู้เรียน
ด้วยกระบวนการวิจัย การสะท้อนการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การน าผลการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้  

Required Course : 1190303 Practicum 2 
Practice of teaching in educational institutions; behaving oneself as a good 

example according to professional ethnics; designing and managing a classroom 
atmosphere; organizing learning activities to encourage students to create advanced thinking 
processes; applying digital technology or educational innovations; collaborating with 
parents to solve learners' problems with research; reflecting learners’ participation in 
activities to promote professional progress; conducting projects to promote cultural 
conservation and local wisdom; bringing learning results from educational institutions to 
evaluate after action review (AAR) and exchange knowledge in the form of professional 
learning community (PLC)  
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1190402  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2          5(600) 
Internship 2 
รายวิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 1190401 วิชา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

การออกแบบนวัตกรรมการศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความสุข เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงน าไปสู่
การเปน็นวัตกร การบูรณาการบริบทชุมชนกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัย การสะท้อนผลการเข้าร่วม
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
น าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ และสรุปผลเป็นครุนิพนธ์ เพ่ือให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 
Required Course : 1190401 Internship 1 
Working in teacher duties; behaving oneself as a good example according to 

professional ethics; designing educational innovations and managing learning activities 
happily to develop advanced thinking processes to be an innovator; integrating community 
contexts with learning activity management; creating networks with parents and 
communities to develop and solve learners' problems with research; reflecting the results 
from participating in activities promoting the professional advancement; conducting cultural 
conservation and local wisdom projects; bringing learning results from educational 
institutions to evaluate after action review (AAR)  and exchange knowledge in the form of 
professional learning community ( PLC)  and conclude with a teacher’s term paper to 
develop oneself knowledge, modernity and literacy of changes 
 
2192111  การฟังและการพูดเพื่อการสื่อสารส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

Communicative Listening and Speaking for English Language Teaching 
การฟังและพูดภาษาอังกฤษตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันและในชั้น

เรียน การจัดการเรียนรู้  การฟังและพูดภาษาอังกฤษตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสารที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์จ าลองต่างๆ ในบริบทการศึกษา การเสริมแรงและการให้ผลสะท้อนกลับเชิงบวก 

Listening - speaking based on Communicative Language Teaching approach in 
daily life and in the classroom; learning management of listening - speaking based on 
Communicative Language Teaching approach regarding various educational simulations; 
reinforcement and giving positive feedback 
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2192112  การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์ส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
Critical Reading for English Language Teaching 
กลวิธีการอ่าน การแยกแยะข้อคิดเห็นของผู้เขียนและข้อเท็จจริง การตีความ การอนุมาน

และการสมมติ การแสดงความคิดเห็นหรือข้อโต้แย้งด้วยเหตุผลโดยการใช้แผนผังมโนทัศน์และการเขียน
สรุปความ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่าน 

Various types of reading strategies; distinguishing fact from opinion; 
interpretation; inferences and assumption; expressing arguments with mind mapping and 
summarizing; managing learning activities related to reading 
 
2192113  ไวยากรณ์เบื้องต้นเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 

English Structures for English Language Teaching 
ค า วลี ประโยค และโครงสร้างประโยคในรูปแบบต่างๆ ไวยากรณ์ที่พบในบทความ      

การประยุกต์ใช้ค า วลี โครงสร้างประโยค และไวยากรณ์ในสื่อการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
Words, phrases, and sentence structures in various forms; grammar found in 

articles; application of words, phrases, sentence structures, and grammar to instructional 
medias and learning activities 
2192114  ไวยากรณ์ขั้นสูงส าหรับครูภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 

Advanced Grammar for Teachers of English 
ประเภทของประโยค การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคและอนุประโยค การสร้างบทเรียน

ด้านโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ซับซ้อนในหัวข้อที่ก าหนด 
Types of sentences; analysis of sentence structures and clauses; lesson 

construction from selected complex sentence structures and grammar 
 
2192115  ภาษาศาสตร์เบื้องต้นและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

An Introduction to Linguistics and Digital Technology  
for English Language Teaching 
องค์ประกอบและหน้าที่ของภาษาในระดับเสียง ค า ประโยค และความหมายในระดับ

อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ การบูรณาการสื่อดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวทาง
ภาษาศาสตร์ 

Components and functions of languages regarding sounds, words, sentences 
and semantic and pragmatic meaning; integration of digital technology to English learning 
management linguistically 
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2192121  สัทศาสตร์และสัทวิทยาเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
Phonetics and Phonology for English Language Teaching 
สัทศาสตร์ การถ่ายทอดเสียงและจ าแนกเสียงสระและพยัญชนะภาษาอังกฤษโดยใช้     

สัทอักษรสากล หลักการออกเสียงและการฝึกปฏิบัติออกเสียงพยัญชนะ สระ การเน้นหนักบนพยางค์ และ
ท านองเสียงในถ้อยความและประโยคภาษาอังกฤษ สัทวิทยา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การออกเสียง
ภาษาอังกฤษ 

Phonetics; transcription and ear training of English consonants and vowels 
by using international phonetic alphabets; principles and practicing pronunciation of 
consonants, vowels, stress, and intonation in English utterances and sentences; phonology; 
managing English pronunciation learning activities 

 
2192122  การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรมส าหรับเด็ก  3(3-0-6) 

Learning Management for Thinking Skills Development  
through Children Literature 
การวิเคราะห์องค์ประกอบ ประเภท ลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมภาษาอังกฤษส าหรับ

เด็ก ร้อยแก้ว ร้อยกรอง เทพนิยาย เพลงกล่อมเด็ก นิทานอีสป หนังสือภาพ การประยุกต์ใช้สื่อวรรณกรรม
ดิจิทัลในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและทักษะภาษาอังกฤษ 

Analysis of children English literature; components, genres, characteristics of 
children literature; poetry; prose; fairy tales, nursery rhyme; Aesop fables, picture books; application 
of literary digital media in learning management for developing thinking and English language skills 

 
2192123  หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 

English Curriculum and Learning Management 
หลักการ แนวคิด การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักการ 

แนวคิด การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา การออกแบบหลักสูตรระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การจัดการเรียนรู้ระดับระดับมัธยมศึกษา การปฏิบัติการวางแผนและการ
น าไปใช้  การประเมินผลการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

Principles, concepts of learning management according to basic education 
core curriculum; principles, approaches of learning management of English primary and 
secondary curricula; secondary curriculum design, planning workshop, implementation, and 
secondary assessment 
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2192124 วัฒนธรรมโลกเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
World Cultures for English Language Teaching 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบความหมายและแนวคิดระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม

โลก ความแตกต่างทางวัฒนธรรมในสังคมโลก การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การส่งเสริมและเผยแพร่
วัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านการท าโครงงาน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาชีพ การสร้างเครือข่ายทาง
วิชาชีพของครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกและบนพ้ืนฐานความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม 

Comparative analysis of meanings and concepts between Thai and world 
cultures; cultural differences in world societies; intercultural communication; promoting and 
propagating local cultures through project work; sharing and learning professional 
experiences; professional networking of teachers of English regarding world transformation 
and cultural differences 

 
2192131  การเขียนเชิงวิชาการเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 

Academic Writing for English Language Teaching 
ประเภทและรูปแบบของการเขียนเชิงวิชาการ การเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียน

บทความทางวิชาการภาษาอังกฤษ  
Types and patterns of academic writing; academic report writing; English 

article writing 
 
2192132  การแปลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 

Translation for English Language Teaching 
หลักการและขั้นตอนการแปล การปรับบทแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจาก

ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ การประยุกต์การแปลในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
Principles and procedures of translation; editing translation texts from English 

to Thai and Thai to English; applying translation to English learning management 
 

2192133  วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
Literary Works for English Language Teaching 
รูปแบบและองค์ประกอบของบทประพันธ์ร้อยแก้วและร้อยกรอง ฉันทลักษณ์ เรื่องสั้น 

และนวนิยายร่วมสมัย การตีความการวิเคราะห์วรรณกรรมภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้วรรณกรรม 

Patterns and components of prose and poetry; prosody; contemporary short 
stories and novels; interpretation and analysis of English literature; managing learning and 
teaching activities through literatures 
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2192134  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
English Learning Measurement and Assessment 
ทฤษฎีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แนวโน้มในการวัดและประเมินผล 

การหาคุณภาพเครื่องมือ เทคโนโลยีในการทดสอบภาษา การประเมินผลการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ 
Theories of English learning measurement and assessment; trends of measurement 

and assessment; instrument validation; technology in language testing; English skill learning assessment 
 

2192135  การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
Research in English Language Teaching 
ระเบียบวิธีวิจัยการสอนภาษาอังกฤษ การฝึกปฏิบัติเขียนโครงร่างการวิจัยทางการสอน

ภาษาอังกฤษ การน าเสนอข้อมูลและการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
Research methodology in English language teaching; practices of writing research 

proposal in English language teaching; presentation and dissemination of research findings 
 
2192211  การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 

English Classroom Management 
ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รูปแบบการจัดการชั้นเรียน การจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

การเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวม การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา การจัดท าแผน        
การจัดการเรียนรู้  การสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียน 

Theories of English learning management; patterns of classroom 
management; environmental management for learning; holistic learning management; 
learning centre development in schools; conducting lesson plans; creating classroom 
management atmosphere 

 
2192212  การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  3(3-0-6) 

English Learning Management for the 21st-Century Learners 
ทฤษฎี แนวคิด และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก การวัดและ
การประเมินผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

Theories, concepts and patterns of English learning management for the 21st-
century learners; using Information and Communication Technology in active learning 
management; techniques of active learning management; measurement and assessment of 
active learning management 
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2192221  การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาวิชาชีพ   3(3-0-6) 
เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
Integration of Academic Reading to Professional  
Development for English Language Teaching 
การอ่านเชิงวิชาการ เทคนิคการอ่านงานเชิงวิชาการ รายงาน บทคัดย่อ บทความ ต ารา 

การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 
Academic reading; academic reading strategies; report; abstract; articles; 

managing English learning, exchanging, and transferring knowledge for professional 
development 

 
2192222  การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 

English Materials and Learning Innovations Development 
การเลือก การออกแบบ การพัฒนา การน าไปใช้ และการประเมินสื่อและนวัตกรรมเพ่ือ

การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและการประยุกต์ใช้วิธีการใช้สื่อและ
นวัตกรรมในการสอนภาษาอังกฤษ การจัดการและการผสมผสานสื่อและนวัตกรรมที่ผลิตเพ่ือการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 

Selection, design, development, implementation and evaluation of materials 
and learning innovations for English learning management; exploring research into the 
development or practical application of using materials and innovations in English language 
teaching; management and integration of created materials and innovations for learning and 
teaching in English language classrooms 

 
2192223 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนองานทางวิชาการ  

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

ค าศัพท์  ส านวน  และรูปประโยคท่ีใช้ในการน าเสนอ การปฏิบัติการพูดน าเสนอข้อมูล
จากภาพ กราฟ แผนภูมิ และสถิติ การน าเสนอในรูปประกาศและแผ่นพับ การตอบข้อซักถาม และการ
อธิบายขยายความเป็นภาษาอังกฤษ 

Vocabularies, idioms, and sentences for presentation; oral presentation 
of data from pictures, graphs, charts, and statistics; presentation of notice and brochure; 
answering to questions and elaboration in English 

 
2192224  ภาษาองักฤษเพื่อการทดสอบสมิทธิภาพทางภาษา    3(3-0-6) 

English for Language Proficiency Tests 
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเพ่ือการทดสอบ เทคนิคการท าแบบทดสอบมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ การฝึกท าแบบทดสอบตามกรอบมาตรฐานอ้างอิงความสามารถทางภาษาแห่งสหภาพยุโรป 
Fundamental English grammar for test-taking; techniques of taking English 

proficiency tests; practicing tests on basis of Common European Framework of References 
for language 
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2192231 ค่ายเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ  
Camp for English Language Development 

3(3-0-6) 

หลักการและทฤษฎีที่เก่ียวกบัการจัดค่ายภาษาอังกฤษอย่างบูรณาการ การจัดกิจกรรม
ค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา 

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

 
2192232  การฝึกสอนภาษาอังกฤษแบบจุลภาค     3(3-0-6) 

English Micro Teaching 
การสาธิตการสอนวิชาภาษาอังกฤษและการสังเกตการสอน การแก้ปัญหาในห้องเรียน 

การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และการทดลองสอนจริง  
English teaching demonstration and observation; problem solving in the 

classroom; designing English lesson plans and lessons; and authentic teaching situations 
 

2192233  สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 
Seminar in English Language Teaching 
หลักการสัมมนา การจัดสัมมนาในประเด็นการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและ

แนวโน้มนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 
Principles of seminar; organizing seminar in teaching English and trends of 

innovations for teaching English in the 21st century 
 

3.2 ชื่อ นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ              
อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า และอาจารย์พิเศษ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ที่ 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ คุณวุฒ(ิสาขาวิชา) 
สถาบัน และปีพ.ศ.ที่

ส าเร็จการศึกษา 
1. นางสายฝน  ทรงเสี่ยงไชย 

3-1199-xxxxx-xx-x 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
(ภาษาอังกฤษ 

(7104)) 

ศศ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร  
วิโรฒ ประสานมิตร, 2544 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
2528 

2. 
 

นางสาวสายสุนีย์  อุลิศ 
3-7306-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ศษ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2548 

ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541 
3. นางสาวศิริกาญจนา  ใบค า 

3-3504-xxxxx-xx-x 
อาจารย ์ ประกาศนียบัตรการสอน

ภาษาอังกฤษ (TESOL) 
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2559 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543 
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ที่ 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ คุณวุฒ(ิสาขาวิชา) 
สถาบัน และปีพ.ศ.ที่

ส าเร็จการศึกษา 
4. นางสาวกมลวรรณ  จรูญศร ี

1-2501-xxxxx-xx-x 
อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ

เพ่ืออาชีพ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2554 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552 
5. นายเฉลิมทรัพย์  กรัณย์จักรวุฒ ิ

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

ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ) 
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2557 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา, 2554 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสากล) 
(เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ, 2550 

6. นางสาวพนอเนื่อง สุทัศน์ ณ 
อยุธยา 
3-1023-xxxxx-xx-x 

รอง
ศาสตราจารย์ 
(ภาษาศาสตร์ 

(7401)) 

อ.ด. (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2546 

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ-
จิตวิทยา) (เกียรตินิยม) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2539 

7. นายเผด็จ ก๋าค า 
3-5603-xxxxx-xx-x 

ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์
(ภาษาอังกฤษ 

(7104)) 

ปร.ด. (การศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจา้พระยา, 2557 

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

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

8. นายวาปี  คงอินทร์ 
3-1015-xxxxx-xx-x 
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(ภาษาอังกฤษ 

(7104)) 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์
เพื่อการสื่อสาร) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2549 

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

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

อาจารย์ ศษ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2546 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
2535 

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

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

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี, 2547 
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ที่ 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ คุณวุฒ(ิสาขาวิชา) 
สถาบัน และปีพ.ศ.ที่

ส าเร็จการศึกษา 
11. นายกิลเบิร์ท อีเดินส์ เม่ามีศรี 

1-4111-xxxxx-xx-x 
อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์

ประยุกต์ ด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
(เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 
2556 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
2553 

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

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 
2556 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2553 

13. 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 ดูที่ภาคผนวก ข  
 
3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ คุณวุฒ(ิสาขาวิชา) สถาบัน และปีพ.ศ.ที่

ส าเร็จการศึกษา 
1. นางสายฝน  ทรงเสี่ยงไชย 

3-1199-xxxxx-xx-x 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
(ภาษาอังกฤษ 

(7104)) 

ศศ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร  
วิโรฒ ประสานมิตร, 2544 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
2528 

2. 
 
 

 

นางสาวสายสุนีย์  อุลิศ 
3-7306-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ศษ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2548 

ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541 
3. นางสาวศิริกาญจนา  ใบค า 

3-3504-xxxxx-xx-x 
อาจารย์ ประกาศนียบัตรการสอน

ภาษาอังกฤษ (TESOL) 
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2559 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543 
4. นางสาวกมลวรรณ  จรูญศร ี

1-2501-xxxxx-xx-x 
อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ

เพ่ืออาชีพ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2554 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ คุณวุฒ(ิสาขาวิชา) สถาบัน และปีพ.ศ.ที่

ส าเร็จการศึกษา 
5. นายเฉลิมทรัพย์  กรัณย์จักรวุฒ ิ

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

ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ) 
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2557 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา, 2554 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารสากล) 
(เกียรตินิยม)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ, 2550 

6. นางสาวพนอเนื่อง สุทัศน์ ณ 
อยุธยา 
3-1023-xxxxx-xx-x 

รอง
ศาสตราจารย์ 
(ภาษาศาสตร์ 

(7401)) 

อ.ด. (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2546 

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ-
จิตวิทยา) (เกียรตินิยม) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2539 

7. นายเผด็จ ก๋าค า 
1-1012-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(ภาษาอังกฤษ 

(7104)) 

ปร.ด. (การศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจา้พระยา, 2557 

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

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

4. นายวาปี  คงอินทร์ 
3-1015-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(ภาษาอังกฤษ 

(7104)) 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์
เพ่ือการสื่อสาร) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2549 

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

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

อาจารย์ ศษ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2546 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
2535 

10. Mr Elijah Mangat Juarez 
EC5268xxx 

อาจารย์ M.Div. (Leadership) 
 
 
B.A. (Theology) 

International Graduate 
School of Leadership, 
the Philippines, 2553 
FEBIAS College, the 
Philippines 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ คุณวุฒ(ิสาขาวิชา) สถาบัน และปีพ.ศ.ที่

ส าเร็จการศึกษา 
11. นางสาววรัญญา กิติวงศ์วัฒนชัย 

3-1019-xxxxx-xx-x 
อาจารย์ M.A. (Linguistics) Deccan College, India, 

2549 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี, 2547 
12. นายกลิเบิร์ท อีเดินส์ เม่ามีศรี 

3-1022-xxxxx-xx-x 
อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์

ประยุกต์ (ด้านการ
สอนภาษาอังกฤษ)) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
(เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2556 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
2553 

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

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 
2556 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร,ี 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 ดูที่ภาคผนวก ค   
  
 3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน และปีพ.ศ.ที่

ส าเร็จการศึกษา 
1. นางสาวสุมิตรา ด่านพาณิชย์ 

3-1005-xxxxx-xx-x 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
(ภาษาอังกฤษ 

(7104)) 

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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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน และปีพ.ศ.ที่

ส าเร็จการศึกษา 
2. นายอธิปัตย์ บุญเหมาะ 

3-3415-xxxxx-xx-x 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
(ศึกษาศาสตร์ 

(6501)        
การสอน

ภาษาอังกฤษ
(650125)) 

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

The University of 
Warwick, 2552 

ศศ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, 2547 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ
และการสื่อสาร) 
(เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี, 2545 

3. 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 

หมายเหตุ  ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ดูที่ภาคผนวก ง  
 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี) คณะครุศาสตร์ 

มีการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ โดยก าหนดเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน เป็นรูปแบบของการศึกษาสังเกตการมีส่วนร่วม 

ในสถานศึกษาและเป็นรูปแบบของการทดลองสอนในชั้นเรียน  
2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นการปฏิบัติการสอนเต็มรูปในสาขาวิชาเฉพาะ  

จ านวน 2 ภาคเรียน โดยจัดนักศึกษาไปฝึกการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู 
ควบคู่กับการนิเทศ การบูรณาการความรู้ในการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ
นวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน  การจัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการ
เรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การสรุปผลเป็นครุนิพนธ์ และการ
ปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา เป็นต้น 
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4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
ในการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี) คณะครุศาสตร์

ได้ก าหนดกิจกรรมการปฏิบัติโดยเน้นงานที่นักศึกษาครูต้องปฏิบัติจริง และเสริมสร้างสมรรถภาพ 
ของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาครูพร้อมที่จะเรียนรู้ในการเป็นจุดเริ่มต้นการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ครแูละเป็นครทูี่ดี โดยมีความคาดหวังในผลลัพธ์การเรียนรู้ ไว้ดังนี้ 

1) มีบุคลิกลักษณะความเป็นครู มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2) มีความรอบรู้ในทักษะ ทฤษฎีต่างๆ ในศาสตร์การศึกษาวิชาชีพครู และการปฏิบัติงานจาก
สถานศึกษา ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะศตวรรษที่ 21 ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
ได ้
 3) สามารถคิดค้นข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติ       
งานสอน คิดวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือน าไป 
สู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
 4) มีมนุษยสัมพันธ์ มีความใส่ใจช่วยเหลือเกื้อกูล มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ปรับตัวได้ดี สามารถ
ท างานร่วมกับบุคลากร ครู นักศึกษาร่วมฝึกประสบการณ์ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความเป็นผู้ น า  
ผู้ตามที่ดี รับผิดชอบ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 5) คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือสร้างบทเรียนและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบทเรียน สามารถ
บูรณาการการสอน และใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมได้ 
 6) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีลักษณะ
ต่างกัน และสามารถบูรณาการศาสตร์การสอนที่สามารถปฏิบัติได้จริงในชั้นเรียนได้ 
 7) มีความสามารถในการวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน และการจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศ
เพ่ือการเรียนรู้ 
 4.2 ช่วงเวลา 

1. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1  ชั้นปีที่ 2 ของภาคการศึกษาที่ 1 
2. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2    ชั้นปีที่ 3 ของภาคการศึกษาที่ 1  
3. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    ชั้นปีที่ 4 ของภาคการศึกษาที่ 1  
4. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    ชั้นปีที่ 4 ของภาคการศึกษาที่ 2  
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 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
ปีท่ี / ภาคการศึกษาที่ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนชั่วโมงและตารางสอน 

2 / 1 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา 
1  

1 หน่วยกิต  120 ชั่วโมง  
(8 ชั่วโมงต่อวัน) 

3 / 1 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา 
2  

1 หน่วยกิต  120 ชั่วโมง 
(8 ชั่วโมงต่อวัน และคาบสอนวิชาเอก
อย่างน้อย 8 คาบ ต่อสัปดาห์) 

4 / 1 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
  

5 หน่วยกิต  600 ชั่วโมง  
(8 ชั่วโมงต่อวัน และคาบสอนวิชาเอก
อย่างน้อย 8 คาบ ต่อสัปดาห์) 

4 / 2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 5 หน่วยกิต  600 ชั่วโมง  
(8 ชั่วโมงต่อวัน และคาบสอนวิชาเอก
อย่างน้อย 8 คาบ ต่อสัปดาห์) 

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1 รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   

5.1.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
                    ในการท าโครงงานหรืองานวิจัยในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  เป็นการจัดท า
ครุนิพนธ์ ในรูปแบบโครงงานหรืองานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ การสอน ประสบการณ์
ในสถานศึกษา หรือการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามา โดยมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลา
ที่หลักสูตรก าหนด ภายใต้การควบคุมดูแล การแนะน า การให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ฝ่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ อาจารย์นิเทศก์ และครูพี่เลี้ยง  

5.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
                    นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้และสามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรู้ความเข้าใจ 
ในกระบวนการวิจัย สามารถปฏิบัติการวิจัยเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางการศึกษาได ้

5.1.3 ช่วงเวลา 
                   ภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปีที่ 4 

5.1.4 จ านวนหน่วยกิต 
         5 หน่วยกิต  
5.1.5 การเตรียมการ 

                      มีการให้ความรู้การท าวิจัยในรายวิชาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ มีการติดต่อ
สถานศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้ปฏิบัติการสอน เก็บรวบรวมข้อมูล ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา                
การจัดการเรียนการสอน พฤติกรรมของนักเรียนในรายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1                
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 มีการจัดปฐมนิเทศ
นักศึกษาในเรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียน อีกท้ังมีคู่มือ ตัวอย่างโครงงานและงานวิจัยให้ศึกษา 
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 5.1.6 กระบวนการประเมินผล 
       ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงานหรือวิจัย การปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษา 

ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน และประเมินผลจากโครงงาน
หรืองานวิจัยในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา
ที่ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะครุศาสตร์ และสาขาวิชาก าหนด 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   
5.1.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

ในการท าโครงงานหรืองานวิจัยในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  เป็นการ
ท าโครงงานหรืองานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ การสอน ประสบการณ์ในสถานศึกษา 
หรือการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามา โดยมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตร
ก าหนด ภายใต้การควบคุมดูแล การแนะน า การให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ฝ่ายฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ 
อาจารย์นิเทศก์ และครูพ่ีเลี้ยง  

5.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้และสามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรู้ความ

เข้าใจในกระบวนการ วิจัย สามารถท าวิจัยเบื้องต้นเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาทางการศึกษา และสามารถเขียน
ผลงานวิจัย 

5.1.3 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปีที่ 4 

5.1.4 จ านวนหน่วยกิต 
6 หน่วยกิต  

5.1.5 การเตรียมการ 
              มีการให้ความรู้การท าวิจัยในรายวิชาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ มีการติดต่อ
สถานศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้ปฏิบัติการสอน เก็บรวบรวมข้อมูล ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา                
การจัดการเรียนการสอน พฤติกรรมของนักเรียนในรายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1                
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 มีการจัดปฐมนิเทศ
นักศึกษาในเรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียน อีกท้ังมีคู่มือ ตัวอย่างโครงงานและงานวิจัยให้ศึกษา 
 5.1.6 กระบวนการประเมินผล 

ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงานหรือวิจัย การปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษาที่
บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน และประเมินผลจากโครงงาน
หรืองานวิจัยในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา
ที่ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะครุศาสตร์ และสาขาวิชาก าหนด 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรสองภาษา 
(Bilingual program) หรือ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
(English program) 

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรสองภาษา (Bilingual program) หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
(English program) จัดสัมมนาการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน
ในชั้นเรียน การศึกษาดูงานการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษาหรือ
หลักสูตรภาษาอังกฤษในสถานศึกษา 

2. ความสามารถในการผลิต
สื่อและนวัตกรรมในการจัด 
การเรียนการสอนที่ทันสมัยใน
สถานการณ์ปัจจุบัน 

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอน โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม        
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โครงการประกวดสื่อและนวัตกรรมการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลิตสื่อและ
สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีคุณธรรมจริยธรรม
ในการด าเนินชีวิต 

2. มีความซื่อสัตย์
สุจริต 

3. มีความฉลาดทาง
อารมณ์  

4. มีจิตส านึกสาธารณะ  

1. การบรรยาย  
2. การสาธิต  
3. การอภิปราย  
4. การสอนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม โดย

ใช้เอกสารและสื่อต่างๆ  
5. การสอนโดยใช้การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 

บทบาทสมมุติ สถานการณ์จ าลอง เกม 
6. การเรียนรู้ในกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ

ในสถานการณ์จริง  
7. การก าหนดพฤติกรรม ข้อปฏิบัติ เพื่อให้

ผู้เรียนปฏิบัติตาม 
8. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ

มอบหมายงาน 

1. ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ใน
ชั้นเรียน การอภิปรายใน
ชั้นเรียน หรือการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ  

2. ประเมินจากการ
ปฏิบัติงานหรือผลงาน 

3. ประเมินจากการวิเคราะห์ 
ใบงาน รายงาน ผลงาน 
หรือผลผลิตของผู้เรียน 
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2) ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. มีความรู้ความเข้าใจ 

ในเนื้อหาวชิา 
2. มีความรู้ความ

เข้าใจ 
ในความเป็นไทย 
ภาษาและ
วัฒนธรรมอาเซียน 

3. มีความสามารถน า
ความรู้ไปพัฒนา
ตนเอง  

 

1. การบรรยาย  
2. การสาธิต  
3. การอภิปราย  
4. การฝึกปฏิบัติการ  
5. การท าโครงการโครงงาน 
6. การสอนทักษะการสืบค้น ทักษะการเรียนรู้

ต่างๆ เพื่อน าไปใช้ในการเรียนรู้ผ่านการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

7. การสอนโดยใช้การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
สถานการณ์จ าลอง เกม หรือสถานการณ์
จริง  

8. การศึกษาดูงานหรือเชิญวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็น
วิทยากรเฉพาะเรื่อง 

1. การทดสอบย่อย 
แบบฝึกหัด 

2. การสอบปลายภาค และ/
หรือการสอบกลางภาค  

3. ประเมินจากใบงาน 
รายงานผลงาน หรือ
ผลผลิตของผู้เรียน 

4. ประเมินจากการน าเสนอ
รายงาน หรือผลงานของ
ผู้เรียน 

5. ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ใน
ชั้นเรียน การอภิปรายใน
ชั้นเรียน หรือการมีส่วน
ร่วมในการตอบค าถาม 

 

3) ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีทักษะการ
แสวงหาความรู้ 
ติดตาม              
การเปลี่ยนแปลง
ของบริบททาง
สังคมเพ่ือพัฒนา
ตนเอง 

2. มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดอย่าง
มีเหตุผล คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และ
คิดแบบองค์รวม  

3. มีความสามารถ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์

1. การบรรยาย  
2. การสาธิต  
3. การอภิปราย  
4. การฝึกปฏิบัติการ  
5. การท าโครงการ โครงงาน  
6. การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลจากการสืบค้น 

การบรรยาย เอกสารและสื่อต่างๆ เพ่ือ
น าไปสู่การอภิปราย การน าเสนอในชั้นเรียน 

7. การศึกษาดูงาน เรียนรู้นอกสถานที่ เรียนรู้
จากประสบการณ์ เรียนรู้จากชุมชน เรียนรู้
จากสภาพจริง  

8. การสอนโดยใช้การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
สถานการณ์จ าลอง เกม เพ่ือน าไปสู่การ
สังเคราะห์ วิเคราะห์ และวิพากษ์ 

9. การสอนทักษะการสืบค้น ทักษะการเรียนรู้
ต่างๆ เพื่อน าไปใช้ในการเรียนรู้ผ่าน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

1. การทดสอบย่อย 
แบบฝึกหัด 

2. การสอบปลายภาค และ/
หรือการสอบกลางภาค 

3. ประเมินจากกิจกรรม ใบ
งาน รายงาน ผลงาน 
ผลผลิต หรือ 
การน าเสนอของผู้เรียน 

4. ประเมินจากการอภิปราย 
หรือการแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน การมี
ส่วนร่วมในการตอบ
ค าถาม 
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4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความเข้าใจความ
ต่าง 
ด้านวัฒนธรรม และ
ความต่าง 
ด้านกระบวนทัศน์ 

2. มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ประเทศชาติ 
พร้อมเป็นสมาชิก
ประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก 

3. มีภาวะผู้น า และ
ความสามารถใน
การท างานร่วมกัน 

 

1. การสอนโดยเน้นการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน 
ผู้เรียนกับบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

2. การสอนโดยการจัดกิจกรรมกลุ่ม เพ่ือ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานในฐานะผู้น า ผู้
ตามท่ีดี โดยผ่านกิจกรรมการท ารายงาน 
โครงการ โครงงาน เพื่อการน าเสนอ 

3. การสอนโดยใช้การเรียนรู้จากบทบาท
สมมุติ กรณีศึกษา หรือสถานการณ์จ าลอง 
เพ่ือเรียนรู้ 
การปรับตัว บทบาทความรับผิดชอบ และ
บทบาทความเป็นผู้น าและผู้ตาม 

4. การศึกษาดูงาน เรียนรู้นอกสถานที่ 
เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้จากชุมชน 
เรียนรู้จากสภาพจริง 

1. ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ใน
ชั้นเรียนความรับผิดชอบ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2. ประเมินจากทักษะการ
แสดงออกในภาวะผู้น า ผู้
ตามจากสถานการณ์การ
เรียนการสอนที่ก าหนด 

3. ประเมินจากความสามารถ 
ในการท างาน การ
ปฏิบัติงานร่วมกัน  

4. ประเมินจากการน าเสนอ  
ใบงาน รายงาน ผลงาน 
หรือผลผลิตของผู้เรียน 

  
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. มีทักษะการสื่อสาร 
2. มีทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข  
3. มีทักษะและ

สามารถใช้
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 
อย่างสร้างสรรค์
และรู้เท่าทัน 

 

1. การบรรยาย  
2. การสาธิต  
3. การสอนโดยส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
การสื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ 

4. การสอนโดยมอบหมายให้ผู้เรียนได้ใช้การ
สื่อสารทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การ
เขียนระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับ
ผู้สอน และบุคคลอ่ืนๆ 

5. การสอนโดยใช้การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
บทบาทสมมุติ สถานการณ์จ าลอง  

1. ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรม การสื่อสาร 
การมีส่วนร่วม หรือ การ
ติดต่อผู้สอนผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

2. ประเมินจากความสามารถ
ในการอธิบาย อภิปราย 
หรือการน าเสนอ 

3. ประเมินจากใบงาน รายงาน 
ผลงาน หรือผลผลิตของ
ผู้เรียน ทั้งในด้านการสืบค้น
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
การประมวลผล  และการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
เพ่ือการน าเสนอในรูปแบบ
ที่เหมาะสม 
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 2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มี
จิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็น
ครู และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู  
2. มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอด
กลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและ
ซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับมอบหมาย      ทั้ง
ด้านวิชาการและวิชาชีพ  และสามารถ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว 
สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้าง
การพัฒนาที่ยั่งยืน   
3 .  มี ค่ านิ ยมและคุณลั กษณะ เป็ น
ประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และ
ให้ เกียรติคนอ่ืน มีความสามัคคี และ
ท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้  ใช้ เหตุผลและ
ปัญญาในการด า เนินชีวิตและการ
ตัดสินใจ  
4. มีความกล้าหาญและแสดงออกทาง
คุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย 
จัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรม
จริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับ
สังคม การท างานและสภาพแวดล้อม 
โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลย
พินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม 
ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ของ
สังคมส่วนรวม มีจิต ส านึกในการธ ารง
ความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ 
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่
ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการ
ลอกเลียนผลงาน  

1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
3. การอภิปราย 
4 .  กา รสอนที่ ส อดแทรก

คุณธรรม จริยธรรมโดย
ใช้เอกสารหรือสื่อต่าง ๆ 

5. การสอนโดยใช้การเรียนรู้
จากกรณีศึกษา บทบาท
สมมุติ การระดมความคิด 

6. การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและมอบหมาย
งาน 

7. การใช้กรณีศึกษา  
    (Case study) 
8. การวิเคราะห์แบบวิภาษ

วิ ธี  ( Dialectics)  ใ น
ป ร ะ เ ด็ น วิ ก ฤ ต ด้ า น
คุณธรรมจริยธรรมของ
สังคมและวิชาการ และ 

    จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
9. การก าหนดพฤติกรรม ข้อ

ปฏิ บั ติ  เ พ่ื อ ให้ ผู้ เ รี ย น
ปฏิบัติตาม 

10. การเรียนรู้ในกิจกรรมที่
ใ ห้ ผู้ เ รี ยน ได้ ปฏิ บั ติ ใ น
สถานการณจ์ริง 

1. ประเมินจากการสังเกต 
พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ใน
ชั้นเรียน การอภิปรายใน
ชั้ น เ รี ยน  การ เข้ า ร่ วม
กิจกรรมต่าง ๆ  การปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่ม 

2 .  ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร
ปฏิบัติงานหรือผลงาน 

3. ประเมินจากแหล่งข้อมูลที่
ค้นคว้าและน ามาอ้างอิง 

4. ประเมินจากการสังเกต 
พ ฤ ติ ก ร ร ม  ก า ร เ ข้ า 
ชั้น เรียน การแต่ งกาย 
และการแสดงออกผ่าน
การสื่ อสารในรูปแบบ 
ต่าง ๆ 

5. ประเมินจากการวิเคราะห์
ใบงาน รายงาน ผลงาน
หรือผลผลิตของผู้เรียน 
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 2) ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความรอบรู้ ในหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู 
อาทิ ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญา
ความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ เ พ่ือ
จัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา 
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  หลักสูตรและ
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมิน
การศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและ
การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้ เรียน 
และภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู  
ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะ
เทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการท างาน
วิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือ
สร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษท่ี 21  มี
ความรู้  ความเข้าใจในการบูรณาการ
ความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณา
การข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการ
ส อ น ( Technological Pedagogical 
Content Knowledge: TPCK) การสอน
แบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม
และคณิตศาสตร์ (Science Technology 
Engineering and Mathematics Education: 
STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
( Professional Learning Community: 
PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้  
2. มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี  เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถ
วิเคราะห์ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่สอน
อย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้า
ด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน  

1.  การบรรยาย/บรรยาย 
     ประกอบสื่อ 
2.  การสาธิต 
3.  การอภิปราย 
4.  การฝึกปฏิบัติการ 
5.  การสอนทักษะการสืบค้น 

ทักษะการเรียนรู้ต่าง ๆ 
เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนรู้
ผ่านการแสดงหาความรู้
ด้วยตนเอง 

6.  การสอนโดยใช้การเรียนรู้
จากกรณีศึกษา 

     สถานการณจ์ าลอง  
     เกม หรือสถานการณ์จริง 
7.  การจัดท าการศึกษา 
     รายกรณี 
8.  การฝึกปฏิบัติการ 
9.  การท าโครงการโครงงาน 
10. การศึกษาดูงานหรือเชิญ

วิทยากร ผู้ เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็น
วิทยากรเฉพาะเรื่อง 

1. การทดสอบย่อย 
    แบบฝึกหัด 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค 
4. ประเมินจากใบงาน 
    รายงาน ผลงาน หรือ 
    ผลผลิตของผู้เรียน 
5. ประเมินจากการน าเสนอ

รายงาน หรือผลงานของ
ผู้เรียน 

6. ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ใน
ชั้นเรียน การอภิปรายใน
ชั้ น เ รี ย น  ห รื อ ก า ร มี 
ส่วนร่วมในชั้นเรียน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
3. มีความรู้  เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน 
เขา้ใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐาน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถ
เผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม และสามารถน าแนวคิด
ปรั ชญาของ เศรษฐกิจพอเ พีย ง ไป
ประยุกต์ ใช้ ในการด า เนินชีวิตและ
พัฒนาตน  พัฒนางานและ พัฒนา
ผู้เรียน  
4. มีความรู้และความสามารถในการใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารตามมาตรฐาน  
5. ต ร ะ ห นั ก รู้  เ ห็ น คุ ณ ค่ า แ ล ะ
ความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืนและน ามาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนา
งานและพัฒนาชุมชน 

 
3) ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และ
ประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน 
เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถ
เผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง
ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลท
ฟอร์ม(Platform)และโลกอนาคต น าไป
ประยุกต์ ใช้ ในการปฏิบัติ ง านและ
วินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่าง
สร้างสรรค ์โดยค านึงถึงความรู้ หลักการ
ทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ  
ค่ า นิ ย ม  แ น ว คิ ด  น โ ย บ า ย แ ล ะ
ยุทธศาสตร์ชาติ  บรรทัดฐานทางสังคม
และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
2. สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่าง
สร้างสรรค ์ 

1.  การบรรยาย 
2.  การสาธิต 
3.  การอภิปราย 
4. การวิ เคราะห์สังเคราะห์

ข้ อ มู ล จ า ก ก า ร สื บ ค้ น  
การบรรยายเอกสารและ 
สื่ อ ต่ า ง ๆ  เ พ่ื อ น า ไ ป สู่ 
การอภิปราย การน าเสนอ
ในชั้นเรียน 

5.  การสอนทักษะการสืบค้น
ทักษะการเรียนรู้ ต่ าง  ๆ 
เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนรู้
ผ่านการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

6.  การท าโครงการ/โครงงาน 

1.  การทดสอบย่อย 
     แบบฝึกหัด 
2.  การสอบกลางภาค 
3.  การสอบปลายภาค 
4.  ประเมินจากกิจกรรม  

ใบงาน รายงาน ผลงาน 
ผลผลิตหรือการน าเสนอ
ของผู้เรียน 

5. ประเมินจากการอภิปราย 
ห รื อ ก า ร แสด ง ค ว า ม
คิดเห็น ผลการวิเคราะห์
กรณีศึกษา 

6. ประเมินจากการอภิปราย 
หรื อ ก า ร แสด ง ค ว า ม
คิดเห็นในชั้นเรียน การมี
ส่ ว น ร่ ว ม ในกา รตอ บ
ค าถาม 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
3. สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการ
ท า วิ จั ย แ ล ะ ส ร้ า ง ห รื อ ร่ ว ม ส ร้ า ง
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้าง
หรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการ
ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
 

7. ก า ร ศึ ก ษ า ร า ย ก ร ณี / 
กา ร วิ เ ค ร า ะห์ ตั ว อย่ า ง 
กรณีศึกษา 

8.  ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ก า ร  
การวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลจากการสืบค้น การ
บรรยาย เอกสารและสื่อ
ต่ า ง  ๆ  เ พ่ือน า ไปสู่ การ
อภิปราย การน าเสนอใน
ชั้นเรียน 

9. ดูงาน เรียนรู้นอกสถานที่  
เรียนรู้จากประสบการณ์
เรียนรู้จากชุมชน เรียนรู้
จากสภาพจริง  

10. การสอนโดยใช้การเรียนรู้
จากกรณีศึกษา สถานการณ์
จ าลอง เกม เพ่ือน าไปสู่การ
สังเคราะห์ วิเคราะห์ และ
วิพากษ์ 

11. ค้นคว้าด้วยตนเอง 
 
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของ
ผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์และทางสังคม  
2. ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม 
เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี มีสัมพันธภาพที่ดี
กับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคน
ในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  ต่อ
ตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อ
ส่ วนรวม  สามารถช่ วย เหลื อ แ ล ะ
แก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่ม
ได้อย่างสร้างสรรค ์

1. การสอนโดยเน้นการสร้าง 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
กับผู้เรียน ผู้สอนกับผู้สอน 
ผู้เรียนกับบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2. การสอนโดยการจัดกิจกรรม
ก ลุ่ ม เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ปฏิบัติ ง านในฐานะผู้น า   
ผู้ตามที่ดี โดยผ่านกิจกรรม
และการน าเสนอผลงาน 

3. การสอนโดยใช้การเรียนรู้
จ า กบทบาทสม มุ ติ เ พ่ื อ     
การ เ รี ยนรู้  การปรั บตั ว 
บทบาทความรับผิดชอบ 

1. ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ใน
ชั้นเรียนการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

2. ประเมินจากทักษะการ
แสดงออกในภาวะผู้น า  
ผู้ตาม จากสถานการณ์
ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ที่
ก าหนด 

3.ประเมินจากความสามารถ
ในการท างานและการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
4. มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ 
มีความเข้มแข็ งและกล้ าหาญทาง
จริยธรรม สามารถชี้น าและถ่ายทอด
ความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน
และสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

4. การอภิปรายกลุ่ม 
5.การเรียนแบบมีส่วนร่ วม

ปฏิบัติการ (Participative 
learning through action) 

6. การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม 
(Shared leadership)  ใ น
การน าเสนองานวิชาการ 

7. การคิดให้ความเห็นและรับ
ฟังความเห็นแบบสะท้อน
กลับ (Reflective thinking) 

4. ประเมินจากการน าเสนอ
ผลงานของผู้เรียน 

 
 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ 
การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้  
หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้
อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
2. สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง 
บุ คคล ในชุ มชนและสั ง คม  และ
ผู้ เกี่ ยวข้ องกลุ่ มต่ าง  ๆ ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การ
สื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการ
น าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรม
ต่างๆ ที่เหมาะสม 
3 .  ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ 
ในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้ จาก
แหล่ งการเรี ยนรู้ ต่ างๆ ได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้ โปรแกรม
ส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้  
การจัดการเรียนรู้  การท างาน การ
ประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูล
และสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและ
สารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
และสารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถึงการ
ละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

1.  การบรรยาย 
2.  การสาธิต 
3.  การสอนโดยส่ ง เสริมการ

เ รี ย น รู้ ที่ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้
หลากหลายรูปแบบ 

4. การสอนโดยมอบหมายให้
ผู้ เรียนได้ใช้การสื่อสารทั้ง 
การพูด การฟัง การอ่าน และ
การเขียนระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้สอนและบุคคลอื่น ๆ 

5.  การสอนโดยใช้การเรียนรู้
จากกรณีศึกษา หรือบทบาท
สมมุต ิ

6.  การวิเคราะห์ และน าเสนอใน
ประเด็นด้านการศึกษาจาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  

7. การสืบค้น วิเคราะห์ และ
น าเสนอข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรม การสื่อสาร 
ก า รมี ส่ ว น ร่ ว ม  ห รื อ 
การติดต่อผู้ สอนผ่ าน
ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

2 .  ป ร ะ เ มิ น จ า ก ค ว า ม 
สามารถในการอธิบาย 
อ ภิ ป ร า ย ห รื อ ก า ร
น าเสนอ 

3 .  ประ เมิ นจ าก ใบ ง าน 
รายงาน  ผลงานของ
ผู้ เ รี ยนทั้ ง ในด้ านการ
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล  ก า ร
วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล  ก า ร
ประมวลผลข้อมูล และ
การใช้นวัตกรรมและ
เ ท ค โ น โ ล ยี เ พ่ื อ ก า ร
น า เสนอในรู ปแบบที่
เหมาะสม 
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6) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อ
ในการสร้ างหลักสูตรรายวิชา การ
ออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร 
การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร
จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้
แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้
อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกัน
ของผู้เรียนและพ้ืนที ่
2. สามารถน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้
ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ 
การบริหารจัดการ และกลไกการ
ช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา
ผู้ เรียนที่ตอบสนอง ความต้องการ 
ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพ
ของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียน
ที่มีข้อจ ากัดทางกาย 
3. จัดกิจกรรมและออกแบบ การจัด 
การเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนได้ เรียนรู้ จาก
ประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือ
ปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์
จริง ส่งเสริม การพัฒนาการคิด การ
ท า ง าน  การจั ดการ  กา ร เ ผ ชิ ญ
สถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิด
เป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างาน
กับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม 
สามารถประยุกต์ความรู้ มาใช้ เ พ่ือ
ป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วย
ความซื่ อสั ตย์ สุ จ ริ ต  มี วิ นั ยและ
รับผิดชอบต่อผู้ เรียนโดยยึดผู้ เรียน
ส าคัญที่สุด 

1 .  ก า ร ส อ น แ บ บ บ ร ร ย า ย
ประกอบเทคนิคการใช้ค าถาม 
อภิปราย สรุป ฝึกปฏิบัติการ 
และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

2. การจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึก
วิเคราะห์ข้อมูลจริงในรายวิชา 

3. การจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้
ฝึกแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
และน า เสนอ รายงานผล       
การประเมินผล  

4. การจัดกิจกรรมให้นักศึกษาคิด
วิ เคราะห์  วิจารณ์  เ พ่ือให้
ทราบถึงกระบวนการ 
แนวทางการแก้ไขปัญหาจริง
ได ้

 

1. ประเมินจากการสอบวัด
ความสามารถในการคิด
และแก้ไขปัญหาโดยใช้
กรณีศึกษาและการมี
ส่วนร่วมในการอภิปราย 

2. ประเมินจากผลงานที่เกิด
จากการใช้ทรัพยากรที่มี
อย่างจ ากัดแก้ไขปัญหา
อย่ าง เป็นระบบ การ
วิเคราะห์ วิจารณ์ เช่น 
รายงาน การวิ เคราะห์  
วิ จ า รณ์  ก ร ณี ศึ ก ษ า 
รายงานผลการอภิปราย
กลุ่ม เป็นต้น 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
4 .  ส ร้ า ง บ ร ร ย า ก า ศ  แ ล ะ จั ด
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่ง
วิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษา
เพ่ือการเรียนรู้  มีความสามารถใน 
การประสานงานและสร้างความ
ร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และ
บุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพ่ืออ านวย
ความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรอบรู้  มีปัญญารู้คิด
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็ม
ตามศักยภาพ 
5. สามารถจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่  21 เช่น 
ทักษะการเรียนรู้  ทักษะการรู้ เรื่ อง 
ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการ
ท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และ
การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน า
ทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 

 
3.  มาตรฐานผลการเรียนรู้และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ 
     มาตรฐานผลการเรียนรู้จ าแนกเป็น 2 ส่วน คือ มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ
มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ สรุปได้ดังนี้ 
     3.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1) มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
1.2) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
1.3) มีความฉลาดทางอารมณ์  
1.4) มีจิตส านึกสาธารณะ  

 2) ด้านความรู้ 
2.1) มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา  
2.2) มีความรู้ความเข้าใจในความเป็นไทย ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 
2.3) มีความสามารถน าความรู้ไปพัฒนาตนเอง  
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3) ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1) มีทักษะการแสวงหาความรู้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมเพ่ือพัฒนา

ตนเอง 
3.2) มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ

คิดแบบองค์รวม  
3.3) มีความสามารถแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

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

ประชาคมโลก 
4.3) มีภาวะผู้น า และความสามารถในการท างานร่วมกัน 

 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1) มีทักษะการสื่อสาร 
5.2) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
5.3) มีทักษะและสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน 

 
     3.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาชีพครูและกลุ่มวิชาเอก) 
 

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
 1.2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องาน  ที่
ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน   
 1.3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน  มี
ความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได ้ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ  
 1.4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัย
หลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้าน  การทุจริตคอรัปชั่นและ 
ความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน  

2) ด้านความรู้ 
 2.1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
หลักสูตรและวิทยาการ  การจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู้  การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล 
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ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษท่ี 21 มีความรู้ ความ
เข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน 
(Technological Pedagogical Content Knowledge : TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering 
and Mathematics Education : STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้  (Professional Learning 
Community : PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้  
 2.2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ 
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้          
ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่
ละสาขาวิชา 
 2.3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน  
 2.4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร          
ตามมาตรฐาน 
 2.5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและน ามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

3)  ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูล        

ที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงใน
โลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์  โดยค านึงถึงความรู้  หลักการทางทฤษฎี  
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ  ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและ
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

3.2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  
3.3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ

ทางสังคม 
4.2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 

ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
4.3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ

ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
4.4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถ

ชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
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5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
5.1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เ พ่ือ

เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
5.2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่าง 
ๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม 

5.3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้การท างาน 
การประชุม  การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่
ดีในการตรวจสอบ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการ
ลอกเลียนผลงาน 

6) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  
6.1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหา

สาระ  กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร
จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบ
เปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่  

 6.2)  สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย 

 6.3)  จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์เรียนรู้ผ่าน
การลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และ
คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 

 6.4)  สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้  มีความสามารถในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือ
กันพัฒนาผู้เรียนให้มคีวามรอบรู้  มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 
 6.5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่  21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษา                 เพ่ือ
การสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยีและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และสามารถน า
ทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา           ความรับผิดชอบรองของรายวิชา 

รายวิชา 
1. ด้าน 

คุณธรรมจริยธรรม 
2. ด้านความรู ้ 3. ด้านทักษะปญัญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

4. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ                 

9111101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                 

9111102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                 

9111103 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                 

9121101 ทักษะชีวิต                 

9121102 สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21                 

9121103 ความเป็นพลเมือง                 

9131101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชวีิตประจ าวัน                 

9131102 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์                 

9141101 กิจกรรมทางกายเพ่ือชีวิต                 

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก                 

9112101 ภาษาและวัฒนธรรมลาว                 

9112102 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า                 

9112103 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม                 
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รายวิชา 
1. ด้าน 

คุณธรรมจริยธรรม 
2. ด้านความรู ้ 3. ด้านทักษะปญัญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

4. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
9112104 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร                 

9112105 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู                 

9112106 ภาษาและวัฒนธรรมจีน                 

9112107 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น                 

9112108 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี                 

9192301 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร                 

9122201 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้น า                 

9122202 การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน                 

9122203 สุนทรียะทางศิลปกรรม                 

9122204 ความสุขแห่งชีวิต                 

9192302 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น                 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

⚫  ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา           ความรับผิดชอบรองของรายวิชา 
 

รายวิชา 
1.ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 
2.ด้านความรู ้

3. ด้านทักษะ
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ 
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ด้านวิธีวทิยา 
การจัดการเรียนรู ้

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

1190101 คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ  
และจิตวญิญาณความเป็นคร ู

                        

1190102 ปรัชญาการศึกษา                         

1190103 จิตวิทยาส าหรับคร ู                         

1190201 การพัฒนาหลักสูตร                         

1190202 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้                         

1190203 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู ้

                        

1190204 ทักษะการสื่อสารและวัฒนธรรมส าหรับครู                         

1190301 วิทยาการจัดการเรยีนรู้                          

1190302 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้                         

1190205 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศกึษา 1                         

1190303 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศกึษา 2                         

1190401 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                         

1190402 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                         
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รายวิชา 
1.ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 
2.ด้านความรู ้

3. ด้านทักษะ
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ 
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ด้านวิธีวทิยา 
การจัดการเรียนรู ้

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

2192111    การฟังและการพูดเพื่อการสื่อสารส าหรับการ
สอนภาษาอังกฤษ ⚫     ⚫  ⚫  ⚫   ⚫     ⚫    ⚫   

2192112    การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์ส าหรับการสอน
ภาษาอังกฤษ 

 ⚫    ⚫   ⚫ ⚫     ⚫   ⚫      ⚫ 

2192113    ไวยากรณ์เบื้องต้นเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ ⚫     ⚫   ⚫  ⚫    ⚫   ⚫    ⚫   
2192114    ไวยากรณ์ขั้นสูงส าหรับครูภาษาอังกฤษ ⚫     ⚫     ⚫    ⚫   ⚫    ⚫  ⚫ 
2192115    ภาษาศาสตร์เบื้องตน้และเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อ

การสอนภาษาอังกฤษ 
 ⚫    ⚫     ⚫    ⚫    ⚫     ⚫ 

2192121    สัทศาสตร์และสัทวิทยาเพื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ 

 ⚫    ⚫    ⚫     ⚫   ⚫  ⚫     

2192122    การจัดการเรียนรู้เพือ่พัฒนาทักษะการคิดด้วย
วรรณกรรมส าหรับเด็ก 

   ⚫   ⚫   ⚫   ⚫     ⚫      ⚫ 

2192123    หลักสูตรและการจดัการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ    ⚫ ⚫    ⚫  ⚫   ⚫    ⚫    ⚫   
2192124    วัฒนธรรมโลกเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ   ⚫    ⚫  ⚫  ⚫        ⚫   ⚫   
2192131    การเขียนเชิงวิชาการเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ    ⚫  ⚫    ⚫    ⚫    ⚫      ⚫ 
2192132    การแปลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ    ⚫    ⚫   ⚫    ⚫    ⚫     ⚫ 
2192133    วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ    ⚫   ⚫  ⚫ ⚫    ⚫    ⚫  ⚫     
2192134    การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ    ⚫ ⚫     ⚫     ⚫  ⚫   ⚫     
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รายวิชา 
1.ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 
2.ด้านความรู ้

3. ด้านทักษะ
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ 
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ด้านวิธีวทิยา 
การจัดการเรียนรู ้

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

2192135    การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ    ⚫ ⚫       ⚫   ⚫  ⚫  ⚫    ⚫  
2192211    การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ    ⚫ ⚫    ⚫  ⚫   ⚫    ⚫  ⚫   ⚫  
2192212    การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผูเ้รียนใน

ศตวรรษที่ 21 
  ⚫  ⚫    ⚫  ⚫   ⚫    ⚫     ⚫ ⚫ 

2192221    การบูรณาการการอา่นเชิงวิชาการกับการ
พัฒนาวิชาชีพเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 

   ⚫ ⚫    ⚫  ⚫    ⚫   ⚫    ⚫   

2192222    การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ⚫    ⚫       ⚫ ⚫     ⚫  ⚫    ⚫ 

2192223    ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนองานทางวิชาการ ⚫    ⚫       ⚫ ⚫     ⚫  ⚫    ⚫ 
2192224    ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบสมิทธิภาพทาง

ภาษา 
⚫ ⚫      ⚫  ⚫   ⚫      ⚫ ⚫     

2192231    ค่ายเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ   ⚫  ⚫      ⚫   ⚫    ⚫     ⚫ ⚫ 
2192232    การฝึกสอนภาษาอังกฤษแบบจุลภาค ⚫ ⚫   ⚫ ⚫     ⚫ ⚫  ⚫     ⚫ ⚫ ⚫    
2192233    สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ   ⚫ ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ ⚫   ⚫     ⚫   ⚫   
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หมวดที ่ 5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน(เกรด) 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2560 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตนักศึกษา 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
เพ่ือให้การประเมินผลการศึกษาส าหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาด าเนิน

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงก าหนดให้มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
1. แนวปฏิบัตินี้ใช้ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาทั้งภาคปกติ

และภาคพิเศษ 
2. การมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน ต้องอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้ 

2.1 มีเวลาเรียนในรายวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
2.2 ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ให้อยู่ในดุลยพินิจ

ของอาจารย์ประจ ารายวิชา 
2.3 ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 60 จะไม่มีสิทธิ์สอบในรายวิชานั้น 
2.4 ผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนจะได้รับการพิจารณาผลการเรียนเป็น “F” ผู้มีสิทธิ์สอบแต่ขาด

สอบปลายภาคเรียน การพิจารณาให้มีสิทธิ์สอบให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจ าวิชาหรือคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

3. ระบบการประเมินผลการศึกษา ให้มีการประเมินผลการเรียนรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรเป็น 2 
ระบบ ดังนี้ 

3.1 ระบบค่าระดับคะแนนแบ่งเป็น 8 ระดับ 
ระดับคะแนน   ความหมายของผลการเรียน  ค่าระดับคะแนน 
 A    ดีเยี่ยม     4.0 
 B+    ดีมาก     3.5 
 B    ดี     3.0 
 C+    ดีพอใช้     2.5 
 C    พอใช้     2.0 
 D+    อ่อน     1.5 
 D    อ่อนมาก    1.0 
 F    ตก     0.0 
ระบบนี้ใช้ส าหรับประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตรในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนและนับ

หน่วยกิต ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้าได้ระดับคะแนนในรายวิชาใดเป็น 
“F” ต้องลงทะเบียนใหม่ ยกเว้นรายวิชาเลือก ถ้าได้ระดับคะแนน “F” สามารถเปลี่ยนแปลงไปลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอ่ืนที่อยู่ในหมวดและกลุ่มเดียวกันแทนได้ 

การลงทะเบียนเรียนใหม่ในรายวิชาเดิมที่ได้รับคะแนน “E” ให้เปลี่ยนค่าระดับคะแนนวิชาที่
สอบตกนั้นเป็น “PS” 
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การประเมินรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพถ้าได้ระดับคะแนนต่ าว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและฝึกประสบการณ์ใหม่ 

3.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ก าหนดสัญลักษณ์การประเมิน ดังนี้ 
ระดับการประเมิน    ความหมายของผลการประเมิน 
 PD (Pass with Distinction)   ผ่านดีเยี่ยม 
 P (Pass)     ผ่าน 
 F (Fail)      ไม่ผ่าน 
ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิม ตามข้อก าหนดเฉพาะและ

รายวิชาที่สภาประจ าสถาบันก าหนดให้เรียนเพ่ิม รายวิชาที่ได้ผลการประเมินเป็น “F” นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมิน 

3.3 สัญลักษณ์อ่ืนๆ มีดังนี้ 
Au (Audit) ใช้ส าหรับการบันทึกกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) ส าหรับการลงทะเบียนเพ่ือร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต 
(2) การปรับผลการเรียนของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนผิดเงื่อนไขตามหลั กสูตร เช่น การ

ลงทะเบียนผิดล าดับวิชาในกลุ่มบุรพวิชา 
W (Withdraw) ใช้ส าหรับบันทึกกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนดเพ่ิม-ถอน ก่อนก าหนดสอบปลาย

ภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ 
(2) นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนในภาคเรียนนั้น 
(3) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนจากการลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นแล้ว 
(4) รายวิชาที่ได้รับการอนุมัติให้ไปเรียนวิชาอ่ืนแทน 
PS (Pass with Satisfaction) ใช้ส าหรับบันทึกรายวิชาที่ได้รับค่าคะแนน “E” ให้สามารถ

ลงทะเบียนใหม่ได้ แล้วให้เปลี่ยนค่าระดับคะแนนนั้นเป็น “PS” 
I (Incomplete) ใช้ส าหรับบันทึกการประเมินผลการเรียนที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษายัง

ท างานไม่เสร็จสิ้นเมื่อสิ้นภาคเรียน หรือขาดสอบ นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องด าเนินการขอรับการประเมินเพ่ือ
เปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 

นักศึกษาที่ได้รับผลการประเมินเป็น “I” นั้นให้อาจารย์ผู้สอนส่งคะแนนและประเมินผลการ
เรียนจากคะแนนที่มีอยู่เมื่อสิ้นภาคเรียนดังกล่าว เพ่ือส่งค่าระดับคะแนนมาสาขาวิชา คณะ และส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามล าดับ นักศึกษาที่ยังท างานไม่เสร็จสิ้นในภาคเรียนให้นักศึกษาติดต่อ
อาจารย์ผู้สอนและติดตามด าเนินการให้เรียบร้อย 

4. การนับภาคเรียน ให้นับรวมภาคเรียนที่มีการลงทะเบียน หรือลาพักการเรียน หรือ การขอคืนสภาพ
การศึกษา เช่น ภาคปกติ นักศึกษาเริ่มศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ลาพัก
การเรียน ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ขอคืนสภาพการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ลงทะเบียนเรียน ให้นับว่ามีสภาพ
การเป็นนักศึกษารวม 4 ภาคเรียน 

ในกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อยู่ใน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
1) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ขณะนักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา มีการทวน

สอบในระดับกระบวนวิชา ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และการทวนสอบในระดับหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยดูจากภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต การท างานตรงสาขา 
การทวนสอบจากผู้ประกอบการ และการทวนสอบจากสถานศึกษาอ่ืนๆ 
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2) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา โดยประเมินจากบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษา และการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่า
ด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
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หมวดที ่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวความเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ เข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย และ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การจัดการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษา การวัดผลและประเมินผล การท างานธุรการและงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  

1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ  การวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาทั้งวิจัยเฉพาะทางและวิจัยในชั้นเรียนเป็นอันดับแรก การ
สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษา ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทาง
วิชาการท้ังในประเทศ หรือ ต่างประเทศ หรือการลาเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

1.3 มีการประชุมอธิบายขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF: HEd.) การก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนหน่วยกิต 
เนื้อหารายวิชา และรายละเอียดอ่ืนๆ ตาม มคอ. 1 (ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์) การจัดท าเอกสาร มคอ.2 – 
มคอ.7 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้ (เอกสารทวนสอบ 01-06) หน้าที่รับผิดชอบการจัดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์นิเทศ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์
ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา กระบวนการท างานของหลักสูตรในด้านของการ
ก ากับ ติดตามและประเมินผล การใช้หลักสูตรตามวงจรคุณภาพ PDCA ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร การน า
หลักสูตรไปใช้ การปรับปรุงเนื้อหา/วิธีการสอนในเอกสาร มคอ.3 (ปีการศึกษาใหม่) ตามรายงานผลการ
ด าเนินงานในเอกสาร มคอ.5 และ มคอ.7 (ปีการศึกษาเดิม) และการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
จ านวน 6 องค์ประกอบ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพของ สกอ. 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

สาขาวิชาฯ มีแนวทางจัดโครงการและกิจกรรม เพ่ือพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ที่จ าเป็นใน
ระดับอุดมศึกษาของคณาจารย์ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) และ
แผนพัฒนาบุคลากรของสาขาวิชาฯ ดังนี้ 

2.1 การพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษที่จ าเป็นตามองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา ได้แก่ การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ (ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา) การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ตัวบ่งชี้ 3.2 
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา) และการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมทักษะการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบ
อ้างอิงสมิทธภาพทางภาษาแห่งสหภาพยุโรป (CEFR) (ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา) 

2.2 การพัฒนาคุณภาพ/ผลงานทางวิชาการตามองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ ได้แก่ โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการใช้ระบบพ่ีเลี้ยงเพ่ือส่งเสริมการท าผลงานทางวิชาการของคณาจารย์เพ่ือการขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ (ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ : ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ) โครงการสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก: การเขียนโครงการวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
(ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์: ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เขียนบทความวิจัย/วิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ (ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ : ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์) 
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2.3 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลตามองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการบูรณาการกับ
พันธกิจต่างๆ (ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน) 

2.4 การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอน เช่น การส่งเสริมคณาจารย์เข้าร่วมการอบรม
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากลทั้งในและต่างประเทศ 

2.5 การพัฒนาทักษะอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ เช่น การพัฒนาหลักสูตร 
การวิจัย การประมวลผลการเรียนรู้ การติดตามการสอนและการนิเทศ การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษา 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน   
สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรในฐานะคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือ

ติดตามและก ากับการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ในเรื่องของจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดและการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ ผลการ
ด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตร และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
2.  บัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีระบบการติดตามคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติโดยพิจารณาผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตของผู้ ใช้บัณฑิตผ่านระบบการประเมินของ
มหาวิทยาลัยทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ด้านวิทยาการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการส ารวจจ านวน
บัณฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ด้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 
3.  นักศึกษา  

3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษใช้แนวปฏิบัติระบบการรับนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คือ การประชุมวางแผนรับนักศึกษาใหม่ตามจ านวนรับที่สอดคล้องกับ มคอ 2 ซึ่งก าหนดคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาโดยใช้ข้อสอบกลางของคณะ และใช้ข้อสอบวัดเฉพาะของสาขาวิชาเพ่ือคัด
กรองผู้เข้าสมัครศึกษาต่อ และวัดระดับความรู้เบื้องต้นเพ่ือด าเนินการกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเชิง
วิชาการก่อนเข้าศึกษา ได้แก่ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ฯลฯ 

3.2 การควบคุมการดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดประชุมคณาจารย์  เรื่องการเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาทุกชั้นปี  

แล้วเสนอต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพ่ือจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อไป  ทั้งนี้อาจารย์ที่
ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ  โดยก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่  3 ด้าน  ดังนี้  
1) หน้าที่ด้านทั่วไป  ได้แก่  ติดตามดูแลนิสิตตั้งแต่แรกเข้าการศึกษาจนจบหลักสูตร 2) หน้าที่ด้านวิชาการ  
ได้แก่  ให้ค าปรึกษาแก่นิสิตในการลงทะเบียน ผลการเรียน และแนวทางการศึกษาที่สอดคล้องกับโครงสร้าง
หลักสูตรและระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  3) ด้านการพัฒนานิสิต ได้แก่  ให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับ
การเข้าร่วมกิจกรรมนิสิต และการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจัดกิจกรรมโฮมรูมเพ่ือแจ้ง
ข้อมูลและให้ค าแนะน าปรึกษาใน  3  ด้านดังกล่าวข้างต้น  และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการทุกปีการศึกษา  
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3.3 การคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษใช้แนวทางการติดตามการคงอยู่ของนักศึกษาโดยการเปรียบเทียบข้อมูลทาง

สถิติจ านวนนักศึกษาของสาขาวิชาในแต่ละชั้นปี ซึ่งจัดท าโดยส านักส่งเสริมวิชาการและทะเบียนของ
มหาวิทยาลัยและสถิติการเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชา 

3.4 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีกระบวนการติดตามและประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย/

บัณฑิตใหม่ต่อหลักสูตร ครอบคลุมประเด็นองค์ประกันคุณภาพที่ 3.1 และ 3.2 โดยการส ารวจโดยใช้
แบบสอบถามและการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของนักศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ เพ่ือน าเสนอ
ต่อที่ประชุมสาขาวิชาเพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนอย่างเหมาะสม 
 
4.  อาจารย ์

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการบุคลากรเพ่ือการจัดสรรและพัฒนา

บุคลากร (รอบ 5 ปี)  เพ่ือขอรับอาจารย์เพ่ิมและเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ จากนั้น
จึงด าเนินการประกาศรับและคัดเลือกตามกฎระเบียบของทางราชการ โดยก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ให้มี
ความรู้ความสามารถตรงสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ผ่านการคัดเลือกต้อง
เข้ารับการอบรมสัมมนาจากทางมหาวิทยาลัยที่ได้จัดอบรมรวมทั้งมหาวิทยาลัยพร้อมกัน เพ่ือให้ความรู้และฝึก
ทักษะการสอน อีกทั้งยังท าให้อาจารย์ใหม่ได้มีเครือข่ายรู้จักกันในต่างคณะ อาจารย์ใหม่จะมีช่วงของการทดลอง
งานด้วย และประเมินผลเพ่ือด าเนินการต่อสัญญา โดยจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินในระดับสาขาวิชาฯ  
คณะ  และมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ จากนั้นเมื่อเป็นอาจารย์ประจ าในสาขาแล้วจะ
ถูกประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี  โดยประเมินตามนโยบายของทางคณะและของมหาวิทยาลัย ทั้งหมด 5 ด้าน 
ได้แก่ งานด้านการเรียนการสอน งานด้านวิจัย งานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม งานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และงานด้านอ่ืน ๆ เช่น การหารายได้ หรืองานด้านบริหารจัดการ  ทั้งนี้ ในการพิจารณาการจ้าง
ต่อสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัยยึดตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เรื่อง  “หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่และการประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552” 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีการประชุมเพ่ือขอเปิดรายวิชาตามแผนการเรียน ของหลักสูตร สรุปผลแจ้ง
ฝ่ายวิชาการของคณะ  เพ่ือเสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาต่อคณบดีและน าส่งไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน  จากนั้นจัดตารางสอนให้กับอาจารย์ก่อนเปิดภาคเรียนมีหลักการ คือ จัดรายวิชาให้เหมาะกับ
ความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่านพร้อมกับเฉลี่ยภาระการสอนให้อาจารย์แต่ละท่านมีจ านวนชั่วโมงครบ
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  ว่าด้วย การก าหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 รวมถึงน าข้อมูลจาก มคอ.ของแต่ละรายวิชา
มาพิจารณาดูเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาปรับปรุงและวางแผนการสอน  เมื่อจบภาคเรียนมีการเสนอ
ระดับคะแนนในแต่ละรายวิชาที่อาจารย์แต่ละคนรับผิดชอบ ตามแบบ  มคอ.5  พร้อมทั้งรายงานผลและ
สาเหตุของความผิดปกติของผลการเรียน  และเสนอแนวทางแก้ไขเพ่ือพัฒนาผู้เรียนต่อไป 
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4.2 คุณภาพอาจารย์ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาตนเองในด้านวิชาการและวิชาชีพ

ของคณาจารย์ใน  3  ด้าน  คือ  ด้านคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  ด้านการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
และด้านผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์สกอ. 

 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

5.1 สาระรายวิชาในหลักสูตร 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.2562  ตาม

ผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  กล่าวคือ  สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องการบัณฑิตที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านทักษะทางการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารควบคู่ไปกับทักษะ/ความสามารถ  ด้านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยก าหนดให้สาขาวิชา
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ซึ่งก าหนดให้บัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี  มีคุณลักษณะพึงประสงค์ 6 ด้าน  ได้แก่  ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ด้านความรู้  ด้านทักษะ
ปัญญา  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านวิทยาการจัดการเรียนรู้ สาขาวิชาจึงได้ด าเนินการ
พัฒนาเอกสารหลักสูตร มคอ 2 ตามกลไกดังกล่าว  โดยก าหนดบริบทของหลักสูตรที่สะท้อนอัตลักษณ์
บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ประชุมประเมินหลักคิดในการออกแบบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562  พบว่า  หลักคิดที่ใช้ในการออกแบบหลักสูตรมีความ
ครอบคลุมเหมาะสมแล้วในปัจจุบัน แต่อาจต้องเพ่ิมแนวคิดการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ  
ที่สามารถแข่งขันกับแรงงานต่างชาติในช่วงประชาคมอาเซียน  เช่น  การส่งเสริมทักษะการสื่อสารเพ่ือการ
จัดการเรียนรู้   

นอกจากการศึกษาความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตแล้ว  สาขาวิชาฯยังท าการศึกษาและประมวลข้อมูล
หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง  จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ  เช่น  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  พบว่า  มีความสอดคล้องกันกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  คือ  การส่งเสริมความสามารถด้าน
การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและการเพ่ิมพูนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ดังจะเห็นได้จาก
การจัดรายวิชาเอก  ที่เน้นทักษะการสอนและทักษะการใช้ภาษา  จากนั้นจึงแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ
จัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตร  โดยให้มีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ประเมินความเหมาะสมของ
หลักสูตร  ภายหลังจากการพัฒนาหลักสูตรแล้ว 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษประชุมการจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนที่ปรากฏในหลักสูตรโดย

พิจารณาอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาให้เหมาะกับความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่าน  โดยพิจารณาจาก
ความช านาญในเนื้อหาวิชา และประสบการณ์การสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ (ปีการศึกษา 2557 – 2561) 
พร้อมกับเฉลี่ยภาระการสอนให้อาจารย์แต่ละท่านมีจ านวนชั่วโมงครบตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  ว่า
ด้วย การก าหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 โดยมีการจัดให้นักศึกษาได้เรียนรายวิชาเฉพาะกับอาจารย์คนเดิมไม่เกิน 3 
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รายวิชาตลอดหลักสูตร  และก าหนดให้ผู้สอนจัดท าประมวลการสอนให้นักศึกษาและการจัดการสอนตาม
ประมวลการสอน   

เมื่อสอนจบภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องประเมินการสอนของอาจารย์แต่ละรายวิชาซึ่งข้อ
ค าถาม  2  ด้าน  ได้แก่  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือน าไป
พัฒนาปรับปรุงต่อไป  โดยสาขาวิชาฯ  จะน ามาพิจารณาเข้าที่ประชุมร่วมกัน  เพ่ือดูผลการประเมินของอาจารย์
ผู้สอนรายบุคคล  โดยการปฏิบัติในขั้นนี้เป็นไปตามข้อก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในหมวดที่ 7  การ
ประกันคุณภาพหลักสูตรของ มคอ.2 (ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานข้อ 6) 

นอกจากนี้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษยังจัดกิจกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารทวนสอบ 01 – 06 ซึ่งจัดท าโดยฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ยังด าเนินการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เรียน  
ประกอบการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณร่วมด้วย  เพ่ือสะท้อนให้เห็นคุณภาพการสอนของอาจารย์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ตาม
ผลการประเมินกระบวนการก ากับกระบวนการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา  

ทั้งนี้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีนโยบายให้มีการบูรณาการพันธกิจต่างๆ  ได้แก่  การวิจัย  การบริการทาง
วิชาการทางสังคม  และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  เข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง   

5.3 การประเมินผู้เรียน 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีนโยบายให้ผู้สอนทุกรายวิชาใช้วิธีการประเมินผู้เรียนโดยการออกข้อสอบ

ทั้งแบบอัตนัยและปรนัยส าหรับภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  นอกจากนี้  ยังใช้กระบวนการสังเกต
พฤติกรรมผู้ เรียนขณะฝึกปฏิบัติเพ่ือประเมินทักษะรายบุคคลและกระบวนการกลุ่ม  นอกจากนี้   
มหาวิทยาลัยยังได้จัดท าเอกสารทวนสอบ  01 – 06  เพ่ือให้นักศึกษาประเมินคุณลักษณะบัณฑิตอันพึง
ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้าน 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีการประชุมเพ่ือติดตามการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาแต่ละ
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในทุกปีการศึกษา โดยพิจารณาตาม  มคอ.3  ที่อาจารย์แจ้งไว้  ดังนั้น  มคอ.
3  และ  มคอ.5  ต้องสอดคล้องกัน  โดยตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการ
ให้ระดับคะแนน(เกรด) ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2560  นอกจากนี้ยังมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้  
อย่างน้อยร้อยละ  25  ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้นๆ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษประชุมการติดตามการจัดท า  มคอ.5  ของทุกรายวิชาที่เปิดสอนในทุกปี
การศึกษา เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องกันของ  มคอ.2, 3, 5 และด าเนินการท า  มคอ.7  เพ่ือรายงานผลการ
ด าเนินงานในปีการศึกษานั้น  โดยการปฏิบัติในขั้นนี้เป็นไปตามข้อก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในหมวดที่ 7  
การประกันคุณภาพหลักสูตร  ของ มคอ.2 (ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานข้อ 4, 5  และ 7) 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ในการด าเนินงานจัดท า มคอ.7 สาขาวิชามีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังปรากฎในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่7 ข้อ7 ที่หลักสูตร
ด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา 
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6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดประชุมเพ่ือหารือการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน  โดยจัดให้มีการ

ส ารวจความจ าเป็น  ความต้องการของผู้สอนและผู้เรียนในภาพรวม  จากนั้นจึงจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากร
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สาขาวิชา  เพื่อเสนอคณะและมหาวิทยาลัยในการอนุมัติงบประมาณด าเนินงานต่อไป  
ทั้งนี้นอกเหนือจากการใช้ทรัพยากร  สิ่งสนับสนุน  ร่วมกับมหาวิทยาลัยแล้ว  โดยค านึงถึงปัจจัยความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาของหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยให้นักศึกษาและอาจารย์ท าการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านระบบ
ออนไลน์ในทุกปีการศึกษา โดยประเมินใน  4  ด้าน  ได้แก่  ด้านการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  
ด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น
อ่ืนๆ  และด้านการให้บริการสาธารณูปโภค 
 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีที่ 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(1) คณาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม

ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา (ถ้ามี) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(3) มี รายละเ อียดของรายวิชา  และรายละเ อียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

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

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่ เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 
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 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีที่ 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(8) คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ อบรม

หรือค าแนะน าด้านศาสตร์วิชาครูและวิทยาการการ
จัดการเรียนรู้ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(9) คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ต่อปี 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

   ✓ ✓ 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    ✓ 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงหลักสตูร 
 

1. การประเมินและประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1  ก่อนการสอน 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษประชุมร่วมกันก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือพิจารณา

โครงสร้างการสอนของแต่ละรายวิชาที่จะเปิดสอน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และขอค าแนะน า
เพ่ือน าไปวางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชาที่อาจารย์แต่ละคนรับผิดชอบ 

1.1.2  ระหว่างสอน 
อาจารย์ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนระหว่างสอน ประเมินผู้เรียนระหว่ างเรียนโดยใช้

กิจกรรม แบบฝึกหัด และแบบทดสอบย่อย 
1.1.3  หลังการสอน 

อาจารย์ประจ ารายวิชาประเมินการสอนด้วยแบบทดสอบ การอภิปราย การน าเสนอผลงาน 
และแบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ นอกจากนี้ อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกัน เพ่ือสรุปแนวทางการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละภาคเรียน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอนจะประเมินจากการการทวนสอบของ

อาจารย์ในรายวิชานั้น และจากผลผลิตของนิสิตนักศึกษา  
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วย ตัวแทนทุกกลุ่มวิชา ตัวแทนผู้เรียน

ปัจจุบัน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
2.1.2 คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 
2.1.3 ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปีและจาก

ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น 
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 

คณะกรรมการประเมินหลักสูตรท าการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวม และใช้ข้อมูล
ย้อนกลับของผู้เรียน ผู้ส าเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือประกอบการประเมิน 

2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ 
ติดตามบัณฑิตใหม่โดยส ารวจข้อมูลจากนายจ้างและ/หรือผู้บังคับบัญชาโดยแบบสอบถามและ

การสัมภาษณ์ 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่าง

น้อย 3  คนประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน (ควรเป็นคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)  

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

ในการทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง ด าเนินการดังนี้ 
4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดท ารายงานการประเมินผลและเสนอประเด็นที่จ าเป็น

ในการปรับปรุงหลักสูตร 
4.2  จัดประชุมสัมมนาเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร 
4.3  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิอ่านหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 

จากการรวบรวมข้อมูล การประเมินผลหลักสูตรจะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตร   ทั้งใน
ภาพรวม และในแต่ละวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาจะน าเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คณะกรรมการวิชาการคณะ คณะกรรมการบริหารสภาวิชาการมหาวิทยาลัยตามล าดับ เพ่ือพิจารณา   การ
ปรับปรุงรายวิชาให้เหมาะสมทันทีที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงทั้งฉบับนั้น จะกระท าทุก 5 ปี    ในรูปแบบ
ของการวิจัยประเมินหลักสูตร โดยจะมีการสอบถามความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้สอน นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้
บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตร ซึ่งจะได้น าผลที่ได้มาพิจารณาก าหนดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร โดยมี
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้บริหารหลักสูตร และหัวหน้าสาขาวิชา 
ร่วมวิพากษ์และให้ค าแนะน าในการปรับปรุงหลักสูตรให้ครอบคลุมตามมาตรฐานวิชาการทันสมัยและสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 
 1) ประสบการณ์ด้านการสอนในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นระยะเวลา 25 ปี 
 2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา 
 3) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นระยะเวลา 20 ปี 
 4) รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นระยะเวลา 15 ปี 
 5) กรรมการฝ่ายวิชาการของโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร 
 6) กรรมการนิเทศก์แบบกัลยาณมิตรของโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร 
 

ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาการฟังและการพูด 1 
 2) วิชาการฝึกสอนภาษาอังกฤษแบบจุลภาค 
 3) วิชาการฟัง-พูดเพ่ือการสื่อสาร 
 4) วิชาการสอนทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 
 5) วิชาค่ายเพ่ือการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
 6) วิชาการฝึกสอนแบบจุลภาค 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาการฟังและการพูดส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
 2) วิชาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
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ชื่อ-นามสกุล นางสาวสายสุนีย์ อุลิศ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2548  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ 
  ภาษาต่างประเทศ)  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 พ.ศ. 2541  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ  ระบบนิเทศการศึกษา   
  และเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
 
หนังสือ 
Oulis, S. (2017). Exploiting Newspapers for Teachers: From Learning to Teaching. 

Bangkok: Sahadhammik. 
 
บทความวิชาการ 
สายสุนีย์ อุลิศ. (2560). การเปิดโอกาสการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน. วารสาร            

ครุศาสตร์สาร, 11(2), 205-220. 
Oulis, S. (In Press). How to Succeed in Learning English in the 21st Century. Journal of 

Education Studies, 13(1). 
  

ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
 2) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสืบค้นข้อมูล 
 3) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนองานทางวิชาการ 
 4) วิชาการฝึกสอนภาษาอังกฤษแบบจุลภาค 
 5) วิชาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมส าหรับครู 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาการฝึกสอนภาษาอังกฤษแบบจุลภาค 
 2) วิชาวัฒนธรรมโลกส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
 3) วิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 4) วิชาการจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 
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ชื่อ-นามสกุล นางสาวศริิกาญจนา  ใบค า 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2559 ประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษ (TESOL) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 พ.ศ. 2548  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 พ.ศ. 2543  ศิลปศาสตรบัณทิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ วรรณคดีและการสอนวรรณคดี  การอ่านการเขียนเชิงวิพากษ์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 

งานวิจัย 
Baikham, S. (2017). Exploring the Undergraduate Students’Reading Strategies Across 

Texts. Proceeding of International Conference on Media Studies 2017 
(ICMS 2017). (pp.801-806). Malaysia: Universiti Utara Malaysia. 

 

ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาวรรณกรรมภาษาอังกฤษส าหรับเยาวชน 
 2) วิชาวรรณกรรมนานาชาติ 
 3) วิชาวรรณคดีเบื้องต้น 
 4) วิชาการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 
 5)  วิชาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ์ 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาการอ่านเพ่ือการคิดวิเคราะห์ส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
 2) วิชาวรรณกรรมเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 
 3) วิชาการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรมส าหรับเด็ก 
 4) วิชาการบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ 
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ชื่อ-นามสกุล นางสาวกมลวรรณ  จรูญศรี 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2554  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 พ.ศ.2552  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การแปล การอ่าน และการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ (ESP) 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 

งานวิจัย 
Charunsri, K. (2017). A Study of the Needs and Problems of English Usage for the 

Hotel Front Office Staff in Bangkok. In A. Kasim, N. A. Hamid & S. M. Rashid, 
Growing with Media. Presented at Proceedings of International Conference 
on Media Studies 2017 (ICMS 2017), Universiti Utara Malaysia, Sintok 
Malaysia. (pp.774-779). 

 

ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาภาษาอังกฤษส าหรับครู 
 2) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
 3) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในวัฒนธรรมอาเซียน 
 4) วิชาการแปล 
  

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาหลักภาษาส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
 2) วิชาการแปลส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
 3) วิชาการเขียนเชิงวิชาการส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
 4) วิชาสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 
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ชื่อ-นามสกุล นายเฉลิมทรัพย์  กรัณย์จักรวุฒิ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

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

สาขาที่เชี่ยวชาญ ไวยากรณ์  การเขียน สถิติเพ่ือการวิจัย  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ 
  การสอนและการเรียนการสอนโดยใช้กลยุทธ์เพื่อการสอบ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
 
หนังสือ 
Karanjakwut, C. (2017). English for Examination Preparation and Job Application. 

(2nd ed.) Bangkok: Sahathammik. (pp.1-250) 
 
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) 

Karanjakwut, C. (2018). An Investigation of Linguistic and Localised Features of Thai in 
English Writing on Facebook Closed Group. Advances in Language and 
Literary Studies, 9(6), 1-8. (ERIC Database) 

Karanjakwut, C. (2018, January 26-27). Implementing Teaching Intercultural 
Communication in Class as Crucial Part of Learning in the 21st Century. In N. 
Sarobol & D. Khampusaen (Eds.), Digital Literacy in English Language Learning 
and Teaching. Presented at The 38th Thailand TESOL International 
Conference Proceedings 2018, The Empress, Chiang Mai, Thailand. (pp. 60-
77). Thailand: Thailand TESOL. (Proceedings) 

Karanjakwut, C. (2017). The P3C2R+GIRD Paradigm of Creating a Reading Comprehension 
Lesson for EFL Students: From Conceptual Model to Model Lesson. Journal 
of Education and Practice, 8(32), 147-155. (ERIC Database) 
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Karanjakwut, C. (2017, May 2-4). The Satisfaction of Teaching the Structures of Verb 
Tenses with a Teaching Toolkit. In A. Kasim, N. A. Hamid & S. M. Rashid, 
Growing with Media. Presented at Proceedings of International Conference 
on Media Studies 2017 (ICMS 2017), Universiti Utara Malaysia, Sintok 
Malaysia. (pp. 787-793). (Proceedings) 

 
ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาการเขียนความเรียง 
 2) วิชาโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
 3) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนภาษาอังกฤษ 
 4) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมสอบและการสมัครงานในวิชาชีพ 
 5) วิชาการอ่านและการเขียนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 2) วิชาการภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบสมิทธิภาพทางภาษา 
 3) วิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 4) วิชาไวยากรณ์ข้ันสูงส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
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ภาคผนวก ข 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ชื่อ-นามสกุล นางสายฝน  ทรงเสี่ยงไชย 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2544  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 พ.ศ. 2528  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ  การนิเทศแบบระบบพี่เลี้ยง 
  การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  และเทคนิคการสอนแบบต่างๆ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
หนังสือ 
Songsiengchai, S. (2018). Listening for Understanding. Bangkok: Sahathammik.  
 
บทความวิจัย 
Songsiengchai, S. (2017). Research on The Development of Critical Thinking Skills of 

the Third Year Pre-service Teachers Taught by Yonisomanasiakan Approach, 
English Program, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. Proceeding of 
International Conference on Media Studies 2017 (ICMS 2017). (pp.820-
825). Malaysia: Universiti Utara Malaysia. 

 
บทความวิชาการ 
Songsiengchai, S. (2018, January 26-27). The Pedagogical Mantra of the 21st Century 

Teachers. In N. Sarobol & D. Khampusaen (Eds.), Digital Literacy in English 
Language Learning and Teaching. Presented at The 38th Thailand TESOL 
International Conference Proceedings 2018, The Empress, Chiang Mai, 
Thailand. (pp. 89-106). Thailand: Thailand TESOL. 

Songsiengchai, S. (2018, August 29-31 & September 1). Application of Coaching and 
Mentoring to SAIFON Model for Pre-Service Teachers’ Teaching Skills. In A. 
Kasim (Ed.), Proceeding of International Conference on Media Studies 
2018 (ICMS 2018). (pp.302-314). Malaysia: Universiti Utara Malaysia. 

Songsiengchai, S. (2017). The Selection and Implementation of Teacher Professional 
Development: Coaching and Mentoring in Teaching Approaches by using 
SAIFON model. Journal of Information, 16(2), 1-11 
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ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 
 1) ประสบการณ์ด้านการสอนในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นระยะเวลา 25 ปี 
 2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา 
 3) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นระยะเวลา 20 ปี 
 4) รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นระยะเวลา 15 ปี 
 5) กรรมการฝ่ายวิชาการของโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร 
 6) กรรมการนิเทศก์แบบกัลยาณมิตรของโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร 
 

ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาการฟังและการพูด 1 
 2) วิชาการฝึกสอนภาษาอังกฤษแบบจุลภาค 
 3) วิชาการฟัง-พูดเพ่ือการสื่อสาร 
 4) วิชาการสอนทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 
 5) วิชาค่ายเพ่ือการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
 6) วิชาการฝึกสอนแบบจุลภาค 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาการฟังและการพูดส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
 2) วิชาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
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ชื่อ-นามสกุล นางสาวสายสุนีย์ อุลิศ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2548  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ 
  ภาษาต่างประเทศ)  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 พ.ศ. 2541  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ  ระบบนิเทศการศึกษา   
  และเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
 
หนังสือ 
Oulis, S. (2017). Exploiting Newspapers for Teachers: From Learning to Teaching. 

Bangkok: Sahadhammik. 
 
บทความวิชาการ 
สายสุนีย์ อุลิศ. (2560). การเปิดโอกาสการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน. วารสาร            

ครุศาสตร์สาร, 11(2), 205-220. 
Oulis, S. (In Press). How to Succeed in Learning English in the 21st Century. Journal of 

Education Studies, 13(1). 
  

ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
 2) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสืบค้นข้อมูล 
 3) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนองานทางวิชาการ 
 4) วิชาการฝึกสอนภาษาอังกฤษแบบจุลภาค 
 5) วิชาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมส าหรับครู 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาการฝึกสอนภาษาอังกฤษแบบจุลภาค 
 2) วิชาวัฒนธรรมโลกส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
 3) วิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 4) วิชาการจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 
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ชื่อ-นามสกุล นางสาวศิริกาญจนา  ใบค า 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2559 ประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษ (TESOL) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 พ.ศ. 2548  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 พ.ศ. 2543  ศิลปศาสตรบัณทิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ วรรณคดีและการสอนวรรณคดี  การอ่านการเขียนเชิงวิพากษ์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 

งานวิจัย 
Baikham, S. (2017). Exploring the Undergraduate Students’ Reading Strategies Across 

Texts. Proceeding of International Conference on Media Studies 2017 
(ICMS 2017). (pp.801-806). Malaysia: Universiti Utara Malaysia. 

 

ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาวรรณกรรมภาษาอังกฤษส าหรับเยาวชน 
 2) วิชาวรรณกรรมนานาชาติ 
 3) วิชาวรรณคดีเบื้องต้น 
 4) วิชาการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 
 5)  วิชาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ์ 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาการอ่านเพ่ือการคิดวิเคราะห์ส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
 2) วิชาวรรณกรรมเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 
 3) วิชาการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรมส าหรับเด็ก 
 4) วิชาการบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ 
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ชื่อ-นามสกุล นางสาวกมลวรรณ  จรูญศรี 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2554  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 พ.ศ.2552  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การแปล การอ่าน และการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ (ESP) 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 

งานวิจัย 
Charunsri, K. (2017). A Study of the Needs and Problems of English Usage for the 

Hotel Front Office Staff in Bangkok. In A. Kasim, N. A. Hamid & S. M. Rashid, 
Growing with Media. Presented at Proceedings of International Conference 
on Media Studies 2017 (ICMS 2017), Universiti Utara Malaysia, Sintok 
Malaysia. (pp.774-779). 

 

ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาภาษาอังกฤษส าหรับครู 
 2) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
 3) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในวัฒนธรรมอาเซียน 
 4) วิชาการแปล 
  

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาหลักภาษาส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
 2) วิชาการแปลส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
 3) วิชาการเขียนเชิงวิชาการส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
 4) วิชาสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 
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ชื่อ-นามสกุล นายเฉลิมทรัพย์  กรัณย์จักรวุฒิ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

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

สาขาที่เชี่ยวชาญ ไวยากรณ์  การเขียน สถิติเพ่ือการวิจัย  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ 
  การสอนและการเรียนการสอนโดยใช้กลยุทธ์เพื่อการสอบ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
 

หนังสือ 
Karanjakwut, C. (2017). English for Examination Preparation and Job Application. 

(2nd ed.) Bangkok: Sahathammik. (pp.1-250 
 

บทความวิจัย 
Karanjakwut, C. (2018). An Investigation of Linguistic and Localised Features of Thai in 

English Writing on Facebook Closed Group. Advances in Language and 
Literary Studies, 9(6), 1-8. (ERIC Database) 

Karanjakwut, C. (2018, January 26-27). Implementing Teaching Intercultural 
Communication in Class as Crucial Part of Learning in the 21st Century. In N. 
Sarobol & D. Khampusaen (Eds.), Digital Literacy in English Language Learning 
and Teaching. Presented at The 38th Thailand TESOL International 
Conference Proceedings 2018, The Empress, Chiang Mai, Thailand. (pp. 60-
77). Thailand: Thailand TESOL. (Proceedings) 

Karanjakwut, C. (2017). The P3C2R+GIRD Paradigm of Creating a Reading Comprehension 
Lesson for EFL Students: From Conceptual Model to Model Lesson. Journal 
of Education and Practice, 8(32), 147-155. (ERIC Database) 

Karanjakwut, C. (2017, May 2-4). The Satisfaction of Teaching the Structures of Verb 
Tenses with a Teaching Toolkit. In A. Kasim, N. A. Hamid & S. M. Rashid, 
Growing with Media. Presented at Proceedings of International Conference 
on Media Studies 2017 (ICMS 2017), Universiti Utara Malaysia, Sintok 
Malaysia. (pp. 787-793). (Proceedings) 

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) 
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ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาการเขียนความเรียง 
 2) วิชาโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
 3) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนภาษาอังกฤษ 
 4) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมสอบและการสมัครงานในวิชาชีพ 
 5) วิชาการอ่านและการเขียนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 2) วิชาการภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบสมิทธิภาพทางภาษา 
 3) วิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 4) วิชาไวยากรณ์ข้ันสูงส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวพนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา 
ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์  
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2546  อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 พ.ศ.2539  ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ - จิตวิทยา)  (เกียรตินิยม) 
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  ภาษาศาสตร์  
 
บทความวิจัย 
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) วิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
3) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อทางธุรกิจ 
4) วิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
5) วิชาวิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 
6) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อทางธุรกิจ 
7)  วิชาวิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 
8)  วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อทางธุรกิจ 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
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ชื่อ-สกุล    นายเผด็จ  ก๋าค า 
ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2557  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น)  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
           พ.ศ.2550                   Graduate Diploma of Science (Interdisciplinary Studies) 
                                 Edith Cowan University, Australia 
 พ.ศ.2542  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ 
    ภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 พ.ศ.2528  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  ภาษาอังกฤษ / การสอนภาษาอังกฤษ  
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
บทความวิชาการ 
Kakham, P. (2018). Euphemism in English Language. Academic Journal for the 

Humanities and Social Sciences Dhonburi Rajabhat University, 1(2), 112-
117. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ 1 
2) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน 
3) วิชาสัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทสังคมไทย 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชากลวิธีการอ่าน 
2) วิชาภาษาอังกฤษสื่อมวลชนร่วมสมัย 
3) วิชาการน าเสนอภาษาอังกฤษ 
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ชื่อ-นามสกุล นายวาปี  คงอินทร์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2549 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร) 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 พ.ศ. 2544 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  ประสานมิตร 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ สัทศาสตร์และสัทวิทยา  ภาษาศาสตร์และการสอนภาษา 
  ภาษาศาสตร์สังคม  และวัจนปฏิบัติศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
บทความวิจัย 
Kong-in, W. (2018). The Implementation of ISSECI Model for Enhancing Thai EFL 

Students’ Intercultural Pragmatic Competence: Politeness Strategies. 
Advances in Language and Literary Studies, 9(3), 34-42. 

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. 

 
ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
 2) วิชาภาษาศาสตร์เพ่ือการประยุกต์ใช้ 
 3) วิชาการวิจัยภาษาอังกฤษในชั้นเรียน 
 4) วิชาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
 5) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมสอบและการสมัครงานในวิชาชีพ 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
 2) วิชาการวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 3) วิชาสัทศาสตร์และสัทวิทยาส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวดวงเดือน  โรจนการวิจิตร 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2546 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
 พ.ศ.2535 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การสอนภาษาอังกฤษ  
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
หนังสือ 
Rojjanakarnwijit, D. & Juarez, E.M. (2018). Camp for English Language Development. 

Bangkok : Sahadhammik.  
 
บทความวิจัย 
ดวงเดือน โรจนการวิจิตร. (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ

โดยวิธีการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (CLT) ของนิสิตชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ครุศาสตร์สาร, 13(1). 

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 
2) วิชาภาษาอังกฤษส าหรับครู 
3) วิชาค่ายเพ่ือการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
4) วิชาการฝึกสอนภาษาอังกฤษแบบจุลภาค 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาหลักภาษาส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
2) วิชาการฝึกสอนภาษาอังกฤษแบบจุลภาค 
3) วิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
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ชื่อ-สกุล    นางสาววรัญญา กิติวงศ์วัฒนชัย 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2549  Master of Arts (Linguistics), Deccan College, Pune , India 
 พ.ศ.2547  ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  ภาษาอังกฤษ, ภาษาศาสตร์  
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
Kitiwongwattanachai, W. (2017 ). English Morphology and Syntax. (1st ed) Bangkok: 

Sahadhammik. 
 
ประสบการณ์การสอน 

 1)   วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น   
   2)   วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียน   

 3)   วิชาสัทศาสตร์เพื่อการใช้   
 4)   วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 1   
 5)   วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 2   
 6)   วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1   
 7)   วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 2   
 8)   วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   
 9)   วิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ 1   
 10)  วิชาการฟังและพูด 1   
 11 ) วิชาวิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ   
 12) วิชาสัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทสังคมไทย   
 13) วิชาภาษาอังกฤษสื่อสารเพ่ือชีวิต   
 14) วิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น   
 15)  วิชาสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ   
 16)  วิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษและการใช้ 1   
 17) วิชาการแปลเบื้องต้น   
 18) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 1   
 19)  วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 1   
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 20)  วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือบุคลากรในส านักงาน   
 21)  วิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ   
 22) วิชาโครงงานภาษาอังกฤษอิสระ   
 23)  วิชาภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบอาชีพศิลปะ   
 24)  วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1   
 25)  วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2   

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
2) วิชาสัทศาสตร์และสัทวิทยาส าหรับครูภาษาอังกฤษ   
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ชื่อ-สกุล    นางสาวพิพิธพร  อินพานิช 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2556  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

(ภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ) 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 พ.ศ.2553  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  ภาษาอังกฤษ 
ผลงานทางวิชาการ 
 
บทความวิชาการ 
พิพิธพร อินพานิช. (2560). การรับรู้ของผู้เรียนในการใช้เฟซบุ๊ก (FACEBOOK) ต่อการมีปฏิสัมพันธ์

กับเพ่ือนร่วมห้องและผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในห้องเรียนขนาดใหญ่ . 
ใน: เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจาปี 2560 
เรื่อง “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนในศตวรรษที่ 21”. คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, นครปฐม. 93-108. 

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) 

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาดและการธนาคาร 
2) วิชาการติดต่อทางธุรกิจ 
3) วิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ 2 
4) วิชาการเขียนตามรูปแบบ 
5) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 1 
6) วิชาการเขียนระดับย่อหน้า 
7) วิชาภาษาอังกฤษสื่อสารมวลชนร่วมสมัย 
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8) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือบุคลากรในส านักงาน 
9) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการเขียนเชิงวิชาการส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
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ชือ่-สกุล    นายกิลเบิร์ท อีเดินส์ เม่ามีศรี 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2556  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

(ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ)  
                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 
 พ.ศ.2553  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยม)     
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
      
สาขาที่เชี่ยวชาญ  ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์  

ภาษาศาสตร์สังคม สัทศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน  

    การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การแปล 
ผลงานทางวิชาการ 
 
หนังสือ 
กิลเบิร์ท  อีเดินส์  เม่ามีศรี. (2561). ออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง Sound Right in English.  
            กรุงเทพฯ: สหธรรมมิก. 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการฟังและการพูด 1 
2) วิชาการแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น  
3) วิชาการแปลไทย-อังกฤษเบื้องต้น 
4) วิชาการแปลเพื่องานธุรกิจ 
5) วิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
6) วิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
7) วิชาสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 
8) วิชาวาทการ 
9) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
10) วิชาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือชีวิต 
11) วิชาวรรณคดีเบื้องต้น 
12) วิชาภาษาอังกฤษสื่อสารมวลชนร่วมสมัย 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาวรรณกรรมเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 
ชื่อ-สกุล    นางสาวปิยะฉัตร  ปานเพชร 
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ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2556  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

(ภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ)  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 พ.ศ.2550  วิทยาศาสตรบัณฑิต (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) วิชาการเขียนรายงานและการน าเสนอ 
2) วิชากลวิธีการอ่าน 
3) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 1 
4) วิชาภาษาอังกฤษสื่อสารมวลชนร่วมสมัย 
5) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน 
6) วิชาภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
7) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 2 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบสมิทธิภาพทางภาษา 
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ภาคผนวก ค 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
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ชื่อ-นามสกุล นางสายฝน  ทรงเสี่ยงไชย 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2544  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 พ.ศ. 2528  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ  การนิเทศแบบระบบพี่เลี้ยง 
  การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  และเทคนิคการสอนแบบต่างๆ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
หนังสือ 
Songsiengchai, S. (2018). Listening for Understanding. Bangkok: Sahathammik.  
 
บทความวิจัย 
Songsiengchai, S. (2017). Research on The Development of Critical Thinking Skills of 

the Third Year Pre-service Teachers Taught by Yonisomanasiakan Approach, 
English Program, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. Proceeding of 
International Conference on Media Studies 2017 (ICMS 2017). (pp.820-
825). Malaysia: Universiti Utara Malaysia. 

 
บทความวิชาการ 
Songsiengchai, S. (2018, January 26-27). The Pedagogical Mantra of the 21st Century 

Teachers. In N. Sarobol & D. Khampusaen (Eds.), Digital Literacy in English 
Language Learning and Teaching. Presented at The 38th Thailand TESOL 
International Conference Proceedings 2018, The Empress, Chiang Mai, 
Thailand. (pp. 89-106). Thailand: Thailand TESOL. 

Songsiengchai, S. (2018, August 29-31 & September 1). Application of Coaching and 
Mentoring to SAIFON Model for Pre-Service Teachers’ Teaching Skills. In A. 
Kasim (Ed.), Proceeding of International Conference on Media Studies 
2018 (ICMS 2018). (pp.302-314). Malaysia: Universiti Utara Malaysia. 

Songsiengchai, S. (2017). The Selection and Implementation of Teacher Professional 
Development: Coaching and Mentoring in Teaching Approaches by using 
SAIFON model. Journal of Information, 16(2), 1-11 
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ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 
 1) ประสบการณ์ด้านการสอนในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นระยะเวลา 25 ปี 
 2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา 
 3) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นระยะเวลา 20 ปี 
 4) รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นระยะเวลา 15 ปี 
 5) กรรมการฝ่ายวิชาการของโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร 
 6) กรรมการนิเทศก์แบบกัลยาณมิตรของโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร 
 

ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาการฟังและการพูด 1 
 2) วิชาการฝึกสอนภาษาอังกฤษแบบจุลภาค 
 3) วิชาการฟัง-พูดเพ่ือการสื่อสาร 
 4) วิชาการสอนทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 
 5) วิชาค่ายเพ่ือการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
 6) วิชาการฝึกสอนแบบจุลภาค 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาการฟังและการพูดส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
 2) วิชาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
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ชื่อ-นามสกุล นางสาวสายสุนีย์ อุลิศ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2548  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ 
  ภาษาต่างประเทศ)  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 พ.ศ. 2541  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ  ระบบนิเทศการศึกษา   
  และเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
 
หนังสือ 
Oulis, S. (2017). Exploiting Newspapers for Teachers: From Learning to Teaching. 

Bangkok: Sahadhammik. 
 
บทความวิชาการ 
สายสุนีย์ อุลิศ. (2560). การเปิดโอกาสการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน. วารสาร            

ครุศาสตร์สาร, 11(2), 205-220. 
Oulis, S. (In Press). How to Succeed in Learning English in the 21st Century. Journal of 

Education Studies, 13(1). 
  

ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
 2) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสืบค้นข้อมูล 
 3) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนองานทางวิชาการ 
 4) วิชาการฝึกสอนภาษาอังกฤษแบบจุลภาค 
 5) วิชาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมส าหรับครู 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาการฝึกสอนภาษาอังกฤษแบบจุลภาค 
 2) วิชาวัฒนธรรมโลกส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
 3) วิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 4) วิชาการจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 
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ชื่อ-นามสกุล นางสาวศิริกาญจนา  ใบค า 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2559 ประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษ (TESOL) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 พ.ศ. 2548  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 พ.ศ. 2543  ศิลปศาสตรบัณทิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ วรรณคดีและการสอนวรรณคดี  การอ่านการเขียนเชิงวิพากษ์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 

งานวิจัย 
Baikham, S. (2017). Exploring the Undergraduate Students’Reading Strategies Across 

Texts. Proceeding of International Conference on Media Studies 2017 
(ICMS 2017). (pp.801-806). Malaysia: Universiti Utara Malaysia. 

 

ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาวรรณกรรมภาษาอังกฤษส าหรับเยาวชน 
 2) วิชาวรรณกรรมนานาชาติ 
 3) วิชาวรรณคดีเบื้องต้น 
 4) วิชาการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 
 5)  วิชาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ์ 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาการอ่านเพ่ือการคิดวิเคราะห์ส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
 2) วิชาวรรณกรรมเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 
 3) วิชาการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรมส าหรับเด็ก 
 4) วิชาการบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ 
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ชื่อ-นามสกุล นางสาวกมลวรรณ  จรูญศรี 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2554  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 พ.ศ.2552  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การแปล การอ่าน และการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ (ESP) 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 

งานวิจัย 
Charunsri, K. (2017). A Study of the Needs and Problems of English Usage for the 

Hotel Front Office Staff in Bangkok. In A. Kasim, N. A. Hamid & S. M. Rashid, 
Growing with Media. Presented at Proceedings of International Conference 
on Media Studies 2017 (ICMS 2017), Universiti Utara Malaysia, Sintok 
Malaysia. (pp.774-779). 

 

ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาภาษาอังกฤษส าหรับครู 
 2) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
 3) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในวัฒนธรรมอาเซียน 
 4) วิชาการแปล 
  

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาหลักภาษาส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
 2) วิชาการแปลส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
 3) วิชาการเขียนเชิงวิชาการส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
 4) วิชาสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 
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ชื่อ-นามสกุล นายเฉลิมทรัพย์  กรัณย์จักรวุฒิ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

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

สาขาที่เชี่ยวชาญ ไวยากรณ์  การเขียน สถิติเพ่ือการวิจัย  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ 
  การสอนและการเรียนการสอนโดยใช้กลยุทธ์เพื่อการสอบ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
Karanjakwut, C. (2017). English for Examination Preparation and Job Application. 

(2nd ed.) Bangkok: Sahathammik.  
 

บทความวิจัย 
Karanjakwut, C. (2018). An Investigation of Linguistic and Localised Features of Thai in 

English Writing on Facebook Closed Group. Advances in Language and 
Literary Studies, 9(6), 1-8. (ERIC Database) 

Karanjakwut, C. (2018, January 26-27). Implementing Teaching Intercultural 
Communication in Class as Crucial Part of Learning in the 21st Century. In N. 
Sarobol & D. Khampusaen (Eds.), Digital Literacy in English Language Learning 
and Teaching. Presented at The 38th Thailand TESOL International 
Conference Proceedings 2018, The Empress, Chiang Mai, Thailand. (pp. 60-
77). Thailand: Thailand TESOL. (Proceedings) 

Karanjakwut, C. (2017). The P3C2R+GIRD Paradigm of Creating a Reading Comprehension 
Lesson for EFL Students: From Conceptual Model to Model Lesson. Journal 
of Education and Practice, 8(32), 147-155. (ERIC Database) 

Karanjakwut, C. (2017, May 2-4). The Satisfaction of Teaching the Structures of Verb 
Tenses with a Teaching Toolkit. In A. Kasim, N. A. Hamid & S. M. Rashid, 
Growing with Media. Presented at Proceedings of International Conference 
on Media Studies 2017 (ICMS 2017), Universiti Utara Malaysia, Sintok 
Malaysia. (pp. 787-793). (Proceedings) 

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) 
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ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาการเขียนความเรียง 
 2) วิชาโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
 3) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนภาษาอังกฤษ 
 4) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมสอบและการสมัครงานในวิชาชีพ 
 5) วิชาการอ่านและการเขียนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 2) วิชาการภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบสมิทธิภาพทางภาษา 
 3) วิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 4) วิชาไวยากรณ์ข้ันสูงส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวพนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา 
ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์  
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2546  อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 พ.ศ.2539  ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ - จิตวิทยา)  (เกียรตินิยม) 
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  ภาษาศาสตร์  
 
บทความวิจัย 
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) วิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
3) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อทางธุรกิจ 
4) วิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
5) วิชาวิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 
6) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อทางธุรกิจ 
7)  วิชาวิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 
8)  วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อทางธุรกิจ 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 



114 
 

ชื่อ-สกุล    นายเผด็จ  ก๋าค า 
ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2557  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น)  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
           พ.ศ.2550                   Graduate Diploma of Science (Interdisciplinary Studies) 
                                 Edith Cowan University, Australia 
 พ.ศ.2542  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ  
    ภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 พ.ศ.2528  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  ภาษาอังกฤษ / การสอนภาษาอังกฤษ  
 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิชาการ 
Kakham, P. (2018). Euphemism in English Language. Academic Journal for the 

Humanities and Social Sciences Dhonburi Rajabhat University, 1(2), 112-
117.  

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ 1 
2) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน 
3) วิชาสัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทสังคมไทย 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชากลวิธีการอ่าน 
2) วิชาภาษาอังกฤษสื่อมวลชนร่วมสมัย 
3) วิชาการน าเสนอภาษาอังกฤษ 
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ชื่อ-นามสกุล นายวาปี  คงอินทร์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2549 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร) 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 พ.ศ. 2544 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  ประสานมิตร 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ สัทศาสตร์และสัทวิทยา  ภาษาศาสตร์และการสอนภาษา 
  ภาษาศาสตร์สังคม  และวัจนปฏิบัติศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
บทความวิจัย 
Kong-in, W. (2018). The Implementation of ISSECI Model for Enhancing Thai EFL 

Students’ Intercultural Pragmatic Competence: Politeness Strategies. 
Advances in Language and Literary Studies, 9(3), 34-42. 

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. 

 
ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
 2) วิชาภาษาศาสตร์เพ่ือการประยุกต์ใช้ 
 3) วิชาการวิจัยภาษาอังกฤษในชั้นเรียน 
 4) วิชาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
 5) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมสอบและการสมัครงานในวิชาชีพ 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
 2) วิชาการวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 3) วิชาสัทศาสตร์และสัทวิทยาส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวดวงเดือน  โรจนการวิจิตร 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2546 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
 พ.ศ.2535 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การสอนภาษาอังกฤษ  
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
หนังสือ 
Rojjanakarnwijit, D. & Juarez, E.M. (2018). Camp for English Language Development. 

Bangkok : Sahadhammik.  
 
บทความวิจัย 
ดวงเดือน โรจนการวิจิตร. (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ

โดยวิธีการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (CLT) ของนิสิตชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ครุศาสตร์สาร, 13(1). 

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 
2) วิชาภาษาอังกฤษส าหรับครู 
3) วิชาค่ายเพ่ือการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
4) วิชาการฝึกสอนภาษาอังกฤษแบบจุลภาค 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาหลักภาษาส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
2) วิชาการฝึกสอนภาษาอังกฤษแบบจุลภาค 
3) วิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
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ชื่อ-สกุล    นางสาววรัญญา กิติวงศ์วัฒนชัย 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2549  Master of Arts (Linguistics), Deccan College, Pune , India 
 พ.ศ.2547  ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  ภาษาอังกฤษ, ภาษาศาสตร์  
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
หนังสือ 
Kitiwongwattanachai, W. (2017 ). English Morphology and Syntax. (1st ed) Bangkok: 

Sahadhammik Printing. 
 
ประสบการณ์การสอน 

 1)   วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น   
   2)   วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียน   

 3)   วิชาสัทศาสตร์เพื่อการใช้   
 4)   วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 1   
 5)   วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 2   
 6)   วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1   
 7)   วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 2   
 8)   วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   
 9)   วิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ 1   
 10)  วิชาการฟังและพูด 1   
 11 ) วิชาวิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ   
 12) วิชาสัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทสังคมไทย   
 13) วิชาภาษาอังกฤษสื่อสารเพ่ือชีวิต   
 14) วิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น   
 15)  วิชาสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ   
 16)  วิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษและการใช้ 1   
 17) วิชาการแปลเบื้องต้น   
 18) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 1   
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 19)  วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 1   
 20)  วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือบุคลากรในส านักงาน   
 21)  วิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ   
 22) วิชาโครงงานภาษาอังกฤษอิสระ   
 23)  วิชาภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบอาชีพศิลปะ   
 24)  วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1   
 25)  วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2   

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
2) วิชาสัทศาสตร์และสัทวิทยาส าหรับครูภาษาอังกฤษ   
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ชื่อ-สกุล    นางสาวพิพิธพร  อินพานิช 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2556  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

(ภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ) 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 พ.ศ.2553  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  ภาษาอังกฤษ 
ผลงานทางวิชาการ 
 
บทความวิชาการ 
พิพิธพร อินพานิช. (2560). การรับรู้ของผู้เรียนในการใช้เฟซบุ๊ก (FACEBOOK) ต่อการมีปฏิสัมพันธ์

กับเพ่ือนร่วมห้องและผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในห้องเรียนขนาดใหญ่ . 
ใน: เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจาปี 2560 
เรื่อง “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนในศตวรรษที่ 21”. คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, นครปฐม. 93-108. 

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) 

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาดและการธนาคาร 
2) วิชาการติดต่อทางธุรกิจ 
3) วิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ 2 
4) วิชาการเขียนตามรูปแบบ 
5) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 1 
6) วิชาการเขียนระดับย่อหน้า 
7) วิชาภาษาอังกฤษสื่อสารมวลชนร่วมสมัย 
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8) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือบุคลากรในส านักงาน 
9) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการเขียนเชิงวิชาการส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
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ชือ่-สกุล    นายกิลเบิร์ท อีเดินส์ เม่ามีศรี 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2556  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

(ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ)  
                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 
 พ.ศ.2553  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยม)     
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
      
สาขาที่เชี่ยวชาญ  ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์  

ภาษาศาสตร์สังคม สัทศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน  

    การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การแปล 
ผลงานทางวิชาการ 
 
หนังสือ 
กิลเบิร์ท  อีเดินส์  เม่ามีศรี. (2561). ออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง Sound Right in English.  
            กรุงเทพฯ: สหธรรมมิก. 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการฟังและการพูด 1 
2) วิชาการแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น  
3) วิชาการแปลไทย-อังกฤษเบื้องต้น 
4) วิชาการแปลเพื่องานธุรกิจ 
5) วิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
6) วิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
7) วิชาสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 
8) วิชาวาทการ 
9) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
10) วิชาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือชีวิต 
11) วิชาวรรณคดีเบื้องต้น 
12) วิชาภาษาอังกฤษสื่อสารมวลชนร่วมสมัย 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาวรรณกรรมเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 
ชื่อ-สกุล    นางสาวปิยะฉัตร  ปานเพชร 
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ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2556  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

(ภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ)  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 พ.ศ.2550  วิทยาศาสตรบัณฑิต (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) วิชาการเขียนรายงานและการน าเสนอ 
2) วิชากลวิธีการอ่าน 
3) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 1 
4) วิชาภาษาอังกฤษสื่อสารมวลชนร่วมสมัย 
5) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน 
6) วิชาภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
7) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 2 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบสมิทธิภาพทางภาษา 
 
 
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล Mr Elijah Mangat Juarez 
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ต าแหน่งทางวิชาการ 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. (2018). Camp for English Language Development. 

Bangkok : Sahadhammik.  
 
ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาค่ายเพ่ือการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
 2) วิชาการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 1 
 3) วิชาการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 2 
 
ภาระการสอนที่จะมีในหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง 
 1) วิชาการฟังและการพูด 1 
 2) วิชาค่ายเพ่ือการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
 3) วิชาการฟัง-พูดเพ่ือการสื่อสาร 
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ภาคผนวก ง 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวสุมิตรา  ด่านพาณิชย์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  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  
Danpanich, S. (2015). The Development of a Teaching Model on Business English 

Writing Using a Scaffolding Approach with Learners, Paper presented at 
ASIAN Community Knowledge Networks for the Economy, Society, 
Culture, and Environmental Stability, Nepal. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการเขียนเบื้องต้น 
2) วิชาการเขียนเรียงความ 
3) วิชาการอ่านการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
4) วิชาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ์ 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาการฟังและการพูดส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
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ชื่อ-สกุล    นายอธิปัตย์  บุญเหมาะ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สังกัด คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

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

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

ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
 พ.ศ.2545 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร) (เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  Classroom language, teaching techniques, Research methods
  
ผลงานทางวิชาการ 
 
บทความวิจัย  
Banjongjit, B., & Boonmoh, A. (2018). Teacher's perceptions toward promoting 

intercultural communicative competence in EFL classroom. rEFLections, 
25(2), July – December, 76-97.  https://www.tci-thaijo.org/index.php/ 
reflections/article/view/165393/119748 

Boodsee, P., & Boonmoh, A. (2562). English words pronunciation of Thai high school 
students. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2(1), January - June, 18-42. 
http://www.la.mahidol.ac.th/lajournal/index.php/lafile/article/view/67/23  

Wiangsima, A., & Boonmoh, A. (2018). Teachers' perceptions for teaching English in 
the near future. Journal of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University, 
14(2), July – December, 270-311. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาภาษาอังกฤษส าหรับครู 
2) วิชาการวิจัยภาษาอังกฤษในชั้นเรียน 
3) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสืบค้นข้อมูล 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาการจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 
 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/%20reflections/article/view/165393/119748
https://www.tci-thaijo.org/index.php/%20reflections/article/view/165393/119748
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.la.mahidol.ac.th/lajournal/index.php/lafile/article/view/67/23%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1550652170987000&sa=D&ust=1550652171008000&usg=AFQjCNHUvhtQYH9KSBUHQEmRdyoFXqCL4A
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ชื่อ-สกุล    นายเด่นชัย  ปราบจันดี 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2556 Doctor of Education (Educational Studies) University of 

Northern Colorado, U.S.A.   
 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  
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.  

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการวิจัยภาษาอังกฤษในชั้นเรียน 
2) วิชาภาษาศาสตร์เพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 

 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาการอ่านเพ่ือการคิดวิเคราะห์ส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
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ภาคผนวก จ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี 
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ภาคผนวก ฉ 
รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และกลุ่มวิชาชีพครู 

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.30 น. 
ห้องประชุม 17 พฤษภาคม 2458 อาคารเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (อาคาร 30) 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

ฝ่ายวิชาการและคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดให้
มีการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และกลุ่มวิชาชีพ
ครู เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุม 17 พฤษภาคม 2458 อาคารเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ 
(วร บุนนาค) (อาคาร 30) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ
จากองค์กรวิชาชีพ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาให้การวิพากษ์หลักสูตร ดังรายนามต่อไปนี้ 

1. ผู้อ านวยการกรรณิการ์  บารมี  
 ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานวิชาชีพ (สมช.) คุรุสภา   

2. ศาสตราจารย์ ดร. วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

3. ศาสตราจารย์ ดร. คณิต  เขียววิชัย 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร. นพดล  เจนอักษร 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไสว ฟักขาว 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 
สรุปข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. ในการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตจาก 5 ปี เป็น 4 ปี ควรสามารถระบุถึงความแตกต่าง
ของทั้งสองหลักสูตรได้ ซึ่งความแตกต่างที่ชัดเจนคือหลักสูตร 4 ปี เป็นหลักสูตรอิงสมรรถนะ และเมื่อ
ลดระยะเวลาการเรียนลงจาก 5 ปีเป็น 4 ปี จ านวนหน่วยกิตลดลง ควรมีการบูรณาการเนื้อหาใน
หมวดวิชาต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้ยังคงครอบคลุมอย่างครบถ้วนเช่นเดิม  

2. วิชาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1-4 ที่ให้ผู้เรียนออกไปฝึกปฏิบัติที่โรงเรียนทุกปี ใช้หลัก
คิดแบบ WIL (Work-Integrated Learning) และปรับเป็น SIL (School- Integrated Learning) แต่
แนวคิดดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม จึงอาจใช้ไม่ได้ผลกับในโรงเรียน
ที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ ไม่ใช่วัตถุ จึงเห็นว่าการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ควรเป็น 1 ปีแบบเดิม 

3. วิชาศึกษาท่ัวไปควรเป็นวิชากลางที่ใช้รว่มกันทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย  
4. การวิพากษ์ครั้งนี้เป็นการวิพากษ์รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาชีพครูเท่านั้น เป็น

การวิพากษ์แบบแยกส่วน จึงท าให้ยังไม่เห็นภาพรวมของทั้งหลักสูตร   
5. วิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาเฉพาะด้านควรออกแบบให้มีการบูรณาการหรือประสมกลมกลืนเป็น

เนื้อเดียวกัน ไม่แยกส่วนเป็นชั้น  
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6. รายวิชาครุนิพนธ์ หากมีลักษณะซ้ าซ้อนกับรายงานปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 (บัณฑิต
นิพนธ์) อาจไม่จ าเป็นต้องมีรายวิชาครุนิพนธ์เพ่ิมข้ึนมาอีก   

7. ควรเพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ การเงิน การแก้ปัญหาความยากจน 
ในรายวิชาศึกษาท่ัวไปด้วย  

8. ชื่อวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2 และ 3 ในทางปฏิบัติผู้เรียนยังไม่ได้ไปปฏิบัติการ
สอนจริง แต่มีลักษณะเป็นการสังเกตการสอน จึงอาจปรับชื่อวิชาให้สอดคล้องกับสภาพจริง รวมถึงชื่อ
วิชาที่เป็นภาษาอังกฤษอาจต้องใช้แตกต่างกันระหว่างค าว่า practicum, internship หรือ field 
experience 

9. รายวิชาภาษาอังกฤษมี 4 รายวิชา ค าอธิบายรายวิชาอาจมีความซ้ าซ้อน ควรพิจารณา
ตรวจสอบอย่างรอบคอบอีกครั้ง  

10. ควรเพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกๆ รายวิชาเพ่ือให้สอดคล้องกับการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21  

11. ควรพิจารณาทบทวนการก าหนดแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ซึ่งมีจ านวนมากเกินไป อาจท าให้ยากต่อการ
น าไปปฏิบัติและการทวนสอบ โดยเฉพาะวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่มีมาตรฐานผลการเรียนรู้
ทุกด้าน 

12. รายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู (หน้า 7) มีเนื้อหาในค าอธิบายรายวิชาค่อนข้างมาก ควรพิจารณา
ทบทวนปรับลด  

13. ควรพิจารณาทบทวนค าอธิบายรายวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ (หน้า 7) เรื่องการวัดและ
ประเมินผล (บรรทัดที่ 2) ว่าอาจซ้ าซ้อนกับวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หรือไม่  

14. ควรเพ่ิมค าอธิบายรายวิชาการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา (หน้า 8) 
เกี่ยวกับแนวคิด  ทฤษฎี เทคนิค ของการประกันคุณภาพการศึกษาก่อนการน าไปบูรณาการองค์
ความรู ้  

15. รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ (ในแผนการศึกษา หน้า 21) ควรเรียนให้เสร็จสิ้นก่อนการ
เรียนวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4  

16. ในภาคเรียนสุดท้าย ควรมีเฉพาะรายวิชาครุนิพนธ์เพียงรายวิชาเดียวเพ่ือน าประสบการณ์ใน
การสอนมาหล่อหลอมให้มีเจตคติที่ดีของครูที่ดี  

17. หากต้องการให้เกิดสัมฤทธิผลที่ดีของการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ อาจจัดการเรียนการ
สอนเป็น 6 รายวิชา 6 ภาคเรียน วิชาละ 2 หน่วยกิต ก็จะไม่กระทบโครงสร้างของหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร  

18. ควรตระหนักถึงปรัชญาของหลักสูตรว่าเป็น pracmatism หรือ existentialism เนื่องจาก
จะเก่ียวพันถึงการแบ่งโครงสร้างและการก าหนดรายวิชาในหลักสูตร  

19. ควรพิจารณาว่าจะเป็นหลักสูตรเพ่ือการปฏิบัติ (actual curriculum) หรือ หลักสูตรเพ่ือ
น าไปสู่อนาคตของศาสตร์ (intended curriculum) เนื่องจากจะเกี่ยวพันถึงการแบ่งโครงสร้างและ
การก าหนดรายวิชาในหลักสูตร  
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20. ควรพิจารณาให้ความส าคัญกับกฎหมายหรือแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับบริบทการพัฒนา
หลักสูตรที่มีความยั่งยืนเท่านั้น เช่น พระราชบัญญัติการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นต้น 
ส่วนข้อมูลที่เป็นเชิงนโยบายมีความไมค่งทนถาวรสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทได้   

21. เนื้อหาวิชาส่วนใหญ่ที่เป็น foundation ของ education (ซึ่งไม่ปรากฏในหลักสูตรนี้) หาก
ก าหนดเป็นสองรายวิชาต่อเนื่องกันแล้วใส่เป็น foundation of education ของทุกสาขา จะสามารถ
ครอบคลุมเนื้อหาด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ หรือประเด็นส าคัญ (issue) ต่างๆ ได้ทั้งหมด 
เช่น ไทยแลนด์ 4.0 กยศ. เงินอุดหนุนรายหัว การลงทุนทางการศึกษา ฯลฯ โดยไม่ต้องแยกเป็น
รายวิชาย่อย  

22. ควรมีการก าหนดรายวิชาเลือกด้วย ส่วนการเปิดให้ลงทะเบียนเรียนเป็นการบริหารจัดการ
ภายในภายหลังว่าจะเปิดหรือไม่เปิดวิชาใด เช่น วิชาภาษาอังกฤษมี 4 รายวิชา อาจเพ่ิมวิชาภาษาจีน 
ภาษาอาหรับ ฯลฯ ไปด้วยในลักษณะเดียวกัน  

23. ควรเพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม พลังงาน ประชากร artificial intelligence (AI), 
paradigm shift เป็นต้น อาจเพิ่มเป็นรายวิชาเลือกเสรี  

24. ควรตรวจสอบการใช้ค าภาษาไทยกับภาษาอังกฤษให้มีความสม่ าเสมอ เช่น ค าว่า literacy 
ในหน้า 1 ใช้ค าว่าการรู้เท่าทัน แต่ในหน้า 16 ใช้ค าว่า การรู้เรื่อง เป็นต้น  

25. ควรพิจารณาทบทวนการจัดกลุ่มแผนการศึกษากลุ่ม A และ B รายวิชาด้านการแนะแนวและ
จิตวิทยาควรอยู่กลุ่มเดียวกัน  

26. ควรเพิ่มเนื้อหาด้าน research-based administration ในรายวิชาการบริหารการศึกษาและ
การประกันคุณภาพการศึกษา (หน้า 8) และเนื้อหาด้าน research-based learning ในรายวิชาการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (หน้า 9)  

27. ควรทบทวนสัดส่วนชั่วโมงเรียน ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง (ท-ป-ศ) ให้เหมาะสม 
เนื่องจากทุกรายวิชาก าหนดไว้เป็น 3(2-2-5) ท าให้ต้องใช้เวลาในห้องเรียน 4 ชั่วโมง ซึ่งอาจมากเกิน
ความจ าเป็น นักศึกษาควรได้เรียนรู้และศึกษานอกห้องเรียนเป็นส าคัญ รวมถึงการพิจารณาปรับ
สัดส่วนชั่วโมงเรียนในรายวิชากลุ่มวิชาอ่ืนๆ ด้วย 

28. ควรทบทวนรายวิชาภาษาอังกฤษซึ่งมี 4 รายวิชา 12 หน่วยกิต อาจมากเกินไปส าหรับผู้เรียน 
29. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจากส่วนกลางแจ้งว่ามีการเพ่ิมรายวิชาศึกษาทั่วไปอีก 1 วิชา 

คือ การคิดและการตัดสินใจ หน่วยกิต 3(2-2-5)  
  

สรุปมติที่ประชุม 
 จากข้อวิพากษ์และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมีมติก าหนดแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขดังนี ้

1. แก้ไข ปรับปรุง เพ่ิมเติม ค าหรือข้อความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ส่งผล
กระทบต่อโครงสร้างโดยรวมของหลักสูตร และสมรรถนะของรายวิชาในแต่ละชั้นปี  รวมถึงการแก้ไข 
เรื่องการสะกดค าหรือข้อความที่ผิดพลาดให้มีความสมบูรณ์ที่สุด 
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2. อาจพิจารณาปรับสัดส่วนชั่วโมงเรียนบางรายวิชาจากวิชาปฏิบัติ 3(2-2-5) เป็นวิชา
ทฤษฎี 3(3-0-6) ตามความเหมาะสม เพื่อลดการใช้เวลาในห้องเรียน และเพ่ิมการเรียนรู้ประสบการณ์
นอกห้องเรียนให้มากขึ้น  

3. เนื่องจากคณะกรรมการกลางของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้เพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปขึ้นอีก 1 รายวิชา คือวิชาการคิดและการตัดสินใจ หน่วยกิต 3(2-2-5) จึงท าให้จ านวน
หน่วยกิตของวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ิมขึ้นจาก 33 หน่วยกิต (ซึ่งเกินเกณฑ์มาตรฐาน 30 หน่วยกิตอยู่แล้ว) 
เพ่ิมเป็น 36 หน่วยกิต ดังนั้นคณะกรรมการพัฒนารายวิชาสุนทรียะทางดนตรี หน่วยกิต 2(1-2-3) 
วิชาสุนทรียะทางนาฏศิลป์ หน่วยกิต 2(1-2-3) และวิชาสุนทรียะทางศิลปะ หน่วยกิต 2(1-2-3) จึง
บูรณาการเป็น 1 รายวิชาคือ วิชาสุนทรียะ หน่วยกิต 3(2-2-5) เพ่ือให้จ านวนหน่วยกิตรายวิชาศึกษา
ทั่วไปยังคงมีจ านวน 33 หน่วยกิตเช่นเดิม 

4. ก าหนดให้คณะกรรมการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาชีพครูปรับปรุง แก้ไข ให้
เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือรวบรวมและน าส่งไปยังแต่ละหลักสูตรส าหรับการจัดท า
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณ์ต่อไป 
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

11 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ ห้องประชุม 17 พฤษภาคม 2458 อาคาร 30 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตร 
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เมื่อ วันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 17 พฤษภาคม 2458 อาคาร 30 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร ประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมิตรา ด่านพาณิชย์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ 

 

ผลการวิพากษ์หลักสูตรมีดังนี้ 
ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. ภาษาท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน ปรับเปลี่ยนจาก ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก เป็น ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เนื่องจากเป็นหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ 

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรไม่ชัดเจน ปรับการเขียนวัตถุประสงค์ให้มีความกระชับ และ
ตอบสนองต่อความต้องการของหลักสูตรที่อิงสมรรถนะ
เป็นหลัก 

3. กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไข
ปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาไม่
สอดคล้องกับปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

ปรับการเขียนให้อยู่ในรูปแบบประโยคเพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจน 
 

4. ค าอธิบายรายวิชา ไม่กระชับ ทันสมัย 
และสื่อถึงคุณลักษณะของบัณฑิตใน
ศตวรรษท่ี 21 

เพ่ิมเติมค าอธิบายรายวิชาในบางรายวิชาเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
 

5. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย์พิเศษ ยังไม่เป็น
ปัจจุบัน 

สอบถามข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจากอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง 
และปรับปรุงให้มีความเป็นปัจจุบัน 
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ภาคผนวก ช 

เอกสารสรุปการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
และตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสูตร 
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เอกสารสรุปการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
และตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

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

ด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัติ และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งกระทบ
ต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของมนุษย์ ตลอดจนพัฒนาการของวิทยาการใหม่ที่เป็นศาสตร์บูรณา
การ และข้ามวัฒนธรรม เป้าหมายของการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ครั้งนี้จึง
มุ่งเน้นที่การสร้างหลักสูตรให้มีความทันสมัย ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และการ
เรียนรู้ในโลกดิจิทัล หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดท าข้ึนโดยอิงงานวิจัยในอดีต
ที่พบว่ามีความซ้ าซ้อนของโครงสร้างรายวิชา รวมทั้งอิงงานวิจัยจากบทเรียนการผลิตครูของประเทศ
ต่างๆ ในสากลที่มีความก้าวหน้าในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู ตลอดจนการระดมความคิดและ
ประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ การจัดท าหลักสูตรวิชาชีพ
ครูอยู่ภายใต้หลักการส าคัญหลายประการ ได้แก่  1) แนวคิดของการจัดท าหลักสูตรวิชาชีพครูเป็น
หลักสูตรบูรณาการ และเป็นหลักสูตรอิงสมรรถนะมากกว่าหลักสูตรอิงเนื้อหา เน้นสมรรถนะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาผู้เรียน 2) การก าหนดโครงสร้าง
หลักสูตรมีความยืดหยุ่น และตอบสนองความต้องการของการใช้ครูในโลกปัจจุบันและอนาคต รวมทั้ง
ความต้องการของผู้เรียน 3) การก าหนดโครงสร้างหลักสูตร ได้ให้สถาบันผลิตครูมีอิสระในการสร้าง
หลักสูตรผลิตครูที่เหมาะสมกับอัตลักษณ์และสภาพบริบทเชิงพ้ืนที่ของสถานศึกษา โดยยึดผลลัพธ์การ
เรียนรู้ซึ่งก าหนดขึ้นส าหรับแต่ละกลุ่มสาขาเป็นเป้าหมายร่วม ตลอดจนก าหนดโครงสร้างหลักสูตรให้
มีความยืดหยุ่นและสะท้อนอัตลักษณ์ของผู้เรียน  4) การส่งเสริมการจัดท าหลักสูตรรายวิชาที่ทันสมัย
ตามสากล มีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อ เทคโนโลยีซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล  5) 
การส่งเสริมการบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน การปฏิบัติการสอนที่ท าให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะทางวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และคุณสมบัติที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพครู และ 6) การส่งเสริมการวางระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรที่เข้มข้นเพ่ือให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเป้าหมายของหลักสูตร 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรโดย
มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในด้านการเป็นครูภาษาอังกฤษมืออาชีพ (Professional English 
teachers) โดยก าหนดปรัชญาของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562) คือ “ช านาญภาษาเพ่ือการสื่อสาร เชี่ยวชาญศาสตร์การสอน เปี่ยมล้นความเป็นครูคู่
จริยธรรม น้อมน ารับใช้ชุมชน พัฒนาตนด้านเทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน” ซึ่งมุ่งเน้นเป้าหมายการสร้าง
ก าลังคนที่มีคุณภาพ เป็นคนเก่งและคนดี มีขีดความสามารถในการแข่งขันและความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงมีบทบาทในการสร้างครูที่มีคุณภาพที่
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น าไปสู่การสร้างก าลังคนที่มีคุณภาพและตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2552) ข้อบังคับคุรุสภามาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 
2556  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560-2564) และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
1. ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ (พ.ศ. 2552) ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังผนวกมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพอีก 1 ด้าน 
ได้แก่ ด้านวิทยาการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 

1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจใน
วิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและ
อุดมการณ์ความเป็นครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู  
1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ 
อดทนอดกลั้น มีความ
เสียสละ รับผิดชอบและ
ซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งด้านวิชาการ
และวิชาชีพ  และสามารถ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่
ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคม
และประเทศชาติ และ
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน   
1.3 มีค่านิยมและ
คุณลักษณะเป็น
ประชาธิปไตย คือ การเคารพ
สิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน มี
ความสามัคคีและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและ
ปัญญาในการด าเนินชีวิตและ
การตัดสินใจ  

1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
(Dialectics) ในประเด็นวิกฤต
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของสังคม
และวิชาการ รวมทั้งประเด็น
วิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์
เชิงปฏิบัติการ (Interaction 
Action Learning) 
3) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
(Case Study) 
4) การเรียนรู้จากกระบวนการ
กระจ่างค่านิยม (Value 
Clarification) 
5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
(Work-Integrated Learning: 
WIL)  
6) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 
(Interactive lecture )  
7) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็น
พ้ืนฐาน (Scenario-based 
learning )  
8) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem-Based 

1) วัดและประเมินจากการ
สังเกตพฤติกรรมในขณะท างาน
ตามสภาพจริง (Authentic 
Approach) 
2) วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
3)วัดและประเมินจากกลุ่มเพ่ือน 
4) วัดและประเมินจากผลงาน
กรณีศึกษา 
5) วัดและประเมินโดยใช้แบบวัด
คุณธรรมจริยธรรม 
6) วัดและประเมินค่านิยมและ
ความเป็นครูจากผลการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
7) วัดและประเมินจากผลการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็น
ครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1.4 มีความกล้าหาญและ
แสดงออกทางคุณธรรม
จริยธรรม สามารถวินิจฉัย 
จัดการและคิดแก้ปัญหา   
ทางคุณธรรมจริยธรรมด้วย
ความถูกต้องเหมาะสมกับ
สังคม การท างานและ
สภาพแวดล้อม โดยอาศัย
หลักการ เหตุผลและใช้ดุลย
พินิจทางค่านิยม บรรทัดฐาน
ทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืน
และประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม มีจิตส านึกใน        
การธ ารงความโปร่งใสของ
สังคมและประเทศชาติ 
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้
ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอก
เลียนผลงาน 

learning) 
9) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 

 

1.2 ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

2.1 มีความรอบรู้ในหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระ
ด้านวิชาชีพของครู อาทิ 
ค่านิยมของครู คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ จิต
วิญญาณครู ปรัชญาความเป็น
ครู จิตวิทยาส าหรับครู 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา
การเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้
และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา 
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
หลักสูตรและวิทยาการ  การ
จัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและ

1) การจัดการเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎี สรรสร้างนิยม 
(Constructivism) โดยให้ผู้เรียน
วิเคราะห์และ สังเคราะห์องค์
ความรู้ด้วยตนเอง 
2) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ 
(Inquiry-Based Learning) 
3) การเรียนรู้แบบรวมพลัง 
(Collaborative Learning)  
4) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน (Project-Based Learning) 
5) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem-Based 

1) วัดและประเมินจากการ
ปฏิบัติตามสภาพจริงหรือใน
ห้องปฏิบัติการ 
2) วัดและประเมินจากการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้ 
3) วัดและประเมินจากผลการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
สาระส าคัญของความรู้ 
4) วัดและประเมินจากการ
น าเสนอโครงงานหรือรายงาน
การค้นคว้า 
5) วัดและประเมินจากผลการ
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารการศึกษาและการ
เรียนรู้  การวัดประเมิน
การศึกษาและการเรียนรู้ การ
วิจัยและการพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และภาษา
เพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 
ทักษะการนิเทศและการสอน
งาน ทักษะเทคโนโลยีและ
ดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัย
และวัดประเมิน ทักษะการ
ร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะ
ศตวรรษที่ 21 มีความรู้ ความ
เข้าใจในการบูรณาการความรู้
กับการปฏิบัติจริงและการบูร
ณาการข้ามศาสตร์ อาทิ 
การบูรณาการการสอน 
(Technological 
Pedagogical Content 
Knowledge : TPCK) การ
สอนแบบบูรณาการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
กระบวนการทางวิศวกรรมและ
คณิตศาสตร์ (Science 
Technology Engineering 
and Mathematics 
Education : STEM 
Education) ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (Professional 
Learning Community : 
PLC) และมีความรู้ในการ
ประยุกต์ใช้  
2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่
สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ 

Learning) 
6) การเรียนรู้แบบผสมผสาน 
(Blended Learning) โดยบูรณา
การเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการ
เรียนรู้ด้วยตนเองนอกชั้นเรียน
และเรียนร่วมกันในชั้นเรียน  
7) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ด้าน (Flipped Classroom)  
8) การเรียนรู้โดยบูรณาการการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
(Work-Integrated Learning: 
WIL)  
9) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็น
พ้ืนฐาน (Scenario-based 
learning)  
10) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem-based 
learning) 
11) การเรียนรู้โดยใช้
ปรากฏการณ์เป็นฐาน 
(Phenomenon-based 
learning ) 
12) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
6) วัดและประเมินจากผลการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็น
ครูเป็นรายปีตลอด 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่าง
ลึกซึ้ง สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าด้านวิทยาการ
และน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์
การเรียนรู้และเนื้อหาสาระ
ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชา 
2.3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจ
ชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่
ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม 
สามารถเผชิญและเท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 
และสามารถน าแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
และพัฒนาตน พัฒนางานและ
พัฒนาผู้เรียน  
2.4 มีความรู้และ
ความสามารถในการใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารตามมาตรฐาน 
2.5 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่า
ความส าคัญของศาสตร์
พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนและน ามาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน 
พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
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1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

3.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์
ข้อเท็จจริง และประเมิน
ข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
อย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมือง
ตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถ
เผชิญและก้าวทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล 
เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม 
(Platform) และโลกอนาคต 
น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและวินิจฉัย
แก้ปัญหาและพัฒนางานได้
อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึง
ความรู้ หลักการทางทฤษฎี 
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
ค่านิยม แนวคิด นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ชาติ  บรรทัดฐาน
ทางสังคมและผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้น 
3.2 สามารถคิดริเริ่มและ
พัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  
3.3 สร้างและประยุกต์ใช้
ความรู้จากการท าวิจัยและ
สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้าง
นวัตกรรม รวมทั้งการ
ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและ
สังคม 
 

1) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็น
ฐาน (Research-Based 
Learning) 
2) การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการ
คิดข้ันสูง (Higher Order 
Thinking skills) 
3) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive-Based Learning) 
4) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์
เป็นฐาน (Scenario-Based 
Learning)  
5) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์
เป็นฐาน (Phenomenon-Based 
Learning) 
6) การเรียนรู้โดยบูรณาการการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
(Work-Integrated Learning: 
WIL)  
7) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
(Research and Innovation 
Development) 
8) การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-
Directed Learning) 
9) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem-Based 
learning) 
11) การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน ( Project-Based 
learning) 
12) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส 
(Socrates method ) 
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

1) วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ
ประเด็นวิกฤตทางวิชาการ 
วิชาชีพและทางสังคม 
2) วัดและประเมินจากผลการท า
วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
3) วัดและประเมินจาก
ผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
4) วัดและประเมินจากการ
น าเสนอรายงานหรือผลการ
ปฏิบัติงาน  
5) วัดและประเมินจากผลการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
6) วัดและประเมินจากผลการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็น
ครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

4.1 เข้าใจและใส่ใจอารมณ์
ความรู้สึกของผู้อ่ืน มี
ความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์และทางสังคม 
4.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและ
ผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดี
กับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน 
ผู้ปกครองและคนในชุมชน มี
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
4.3 มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน 
ต่อผู้ร่วมงาน และต่อ
ส่วนรวม สามารถช่วยเหลือ
และแก้ปัญหาตนเอง กลุ่ม
และระหว่างกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค ์
4.4 มีภาวะผู้น าทางวิชาการ
และวิชาชีพ มีความเข้มแข็ง
และกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้น าและถ่ายทอด
ความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา 
ชุมชนและสังคมอย่าง
สร้างสรรค ์

1)การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) 
2) การเรียนแบบมีส่วนร่วม
ปฏิบัติการ (Participative 
Learning through Action) 
3) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม 
(Shared Leadership) ในการ
น าเสนองานวิชาการ 
4) การให้ความเห็นและการรับฟัง
ความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่าง
ไตร่ตรอง (Reflective thinking) 
5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
(Work-Integrated Learning: 
WIL) 
6) การเรียนรู้แบบรวมพลัง
(Collaborative learning)  
7) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

1) วัดและประเมินจากผลการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ 
2) วัดและประเมินจากผล
การศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์
ปัญหา 
3) วัดและประเมินจากผลการ
น าเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็น
ผู้น าและผู้ตามท่ีดีใน          
การปฏิบัติงานร่วมกัน 
4) วัดและประเมินจากผลการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
5) วัดและประเมินจากผลการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็น
ครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 

 

1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

5.1 มีทักษะการวิเคราะห์
ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ 
หรือประเด็นปัญหาทาง

1) การติดตาม วิเคราะห์ และ
น าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ
ด้านการศึกษาจากข่าวสารบนสื่อ
สังคมออนไลน์ 
2) การสืบค้นและน าเสนอรายงาน

1) วัดและประเมินจากการ
ติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอ
รายงานประเด็นส าคัญ   ด้าน
การศึกษา 
2) วัดและประเมินจากผลการ
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
การศึกษาได้อย่างรวดเร็วและ
ถูกต้อง 
5.2 สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่
ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและ
สังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง 
ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย
สามารถเลือกใช้การสื่อสาร
ทางวาจา การเขียน หรือการ
น าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ 
โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่
เหมาะสม 
5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมูลหรือความรู้
จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถ
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็น
ส าหรับการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ การท างาน การประชุม  
การจัดการและสืบค้นข้อมูล
และสารสนเทศ รับและส่ง
ข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้
ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบ         
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและ
สารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึง
การละเมิดลิขสิทธิ์และการ
ลอกเลียนผลงาน 

ประเด็นส าคัญด้านการศึกษาโดย
บูรณาการการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
3) การจัดท าอินโฟกราฟิกเพ่ือ
สรุปประเด็นสาระส าคัญของงาน
ที่น าเสนอ 
4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
(Work-Integrated Learning: 
WIL) 
5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 

สืบค้นและน าเสนอรายงาน
ประเด็นส าคัญการศึกษาที่มี
การบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
3) วัดและประเมินจากผลการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
4) วัดและประเมินจากผลการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็น
ครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 

 

1.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

6.1 สามารถเลือกใช้ปรัชญาตาม
ความเชื่อในการสร้างหลักสูตร
รายวิชา การออกแบบเนื้อหา
สาระ  กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร   

1) การเรียนรู้โดยบูรณาการการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
(Work-Integrated learning: 
WIL) 
2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้
โดยบูรณาการความรู้ใน

1) วัดและประเมินจากการ
ฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ใน
สถานการณ์จ าลอง 
2) วัดและประเมินจากผล
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
การวัดและประเมินผู้เรียน       
การบริหารจัดการชั้นเรียน        
การจัดการเรียนโดยใช้แหล่ง      
การเรียนรู้ในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบ
เปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพ
บริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและ
พ้ืนที ่ 
6.2 สามารถน าความรู้ทาง
จิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ   
การบริหารจัดการ และกลไก  
การช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนอง   
ความต้องการ ความสนใจ      
ความถนัด และศักยภาพของ
ผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติ และผู้เรียน
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
หรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย 
6.3 จัดกิจกรรมและออกแบบ  
การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติและ         
การท างานในสถานการณ์จริง 
ส่งเสริม  การพัฒนาการคิด     
การท างาน การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท า
ได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณา 
การการท างานกับการเรียนรู้และ
คุณธรรมจริยธรรม สามารถ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน 
แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วย
ความซือ่สัตย์สุจริต มีวินัยและ

เนื้อหาวิชาเฉพาะผนวก วิธีสอน
กับเทคโนโลยี (Technological 
Pedagogical Content 
Knowledge: TPCK) 
3) การท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
(Work-Integrated Learning: 
WIL) 
5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
6) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ 
(Experience-Based 
Approach) 
7) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive-Based learning ) 
 

3) วัดและประเมินจาก
รายงานการท าวิจัยในชั้น
เรียน 
4) วัดและประเมินจากผล
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
รับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึด
ผู้เรียนส าคัญท่ีสุด 
6.4 สร้างบรรยากาศ และจัด
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน 
แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งใน
และนอกสถานศึกษาเพ่ือการ
เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ประสานงานและสร้างความ
ร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง 
และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือ
อ านวยความสะดวกและร่วมมือ
กันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้              
มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 
6.5 สามารถจัดการเรียนการสอน
ให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 
เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการ
รู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต 
ทักษะการท างานแบบร่วมมือ 
ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
น าทักษะเหล่านี้มาใช้ใน        
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง  

 
2. การปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มี
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต จ าแนกโครงสร้างหลักสูตรได้ตามตาราง
เปรียบเทียบโครงสร้างสร้างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) กับ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
ดังนี้ 
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ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560 

กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 

 

หลักสูตรเดิม 
พ.ศ.2560 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2562 สิ่งท่ีปรับปรุง 

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

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

- 

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

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

- 

ปรัชญา 
แม่นย าเนื้อหา ภาษาสื่อสารดี มีความเป็นครู  
น าความรูสู้่สังคม สั่งสมจติสาธารณะ 

ปรัชญา 
ช านาญภาษาเพื่อการสื่อสาร เช่ียวชาญศาสตร์
การสอน เปี่ยมล้นความเป็นครูคู่จริยธรรม น้อม
น ารับใช้ชุมชน พัฒนาตนด้านเทคโนโลยีอย่าง
รู้เท่าทัน 

ปรับให้สอดคล้องกับ
กรอบทิศทางแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ    
พ.ศ. 2560-2574 
และการปรับหลักสตูร
ให้เป็นหลักสูตรอิง
สมรรถนะ 

วัตถุประสงค ์
1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

ความเป็นครสูอนภาษาต่างประเทศ 
2) มีความเช่ียวชาญในเนื้อหาและศาสตร์ด้านการ

สอน 
3) มีความรู้ และเข้าใจในการเลือกใช้สื่อ

นวัตกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของหลักสูตร 
4) มีความสามารถในวิเคราะห์ และแก้ปัญหา

ในการจัดการเรียนการสอน และการด าเนิน
ชีวิตในวิชาชีพของตน 

5) มีความรูด้้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ   
การสืบค้นและการสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
และน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

6) มีความสามารถในการสื่อสารและถ่ายทอด
ภาษาอังกฤษได้อย่างด ี
 

วัตถุประสงค์  
1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณความ

เป็นครสูอนภาษาต่างประเทศ 
2) มีความเช่ียวชาญในเนื้อหาและศาสตร์ด้านการสอน 
3) มีความรู้ และเข้าใจในการเลือกใช้สื่อนวัตกรรม

ให้เหมาะสมกับบริบทของหลักสูตร 
4) มีความสามารถในวิเคราะห์ และแก้ปัญหาใน

การจัดการเรยีนการสอน และการด าเนิน
ชีวิตในวิชาชีพของตน 

5) มีความรูด้้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ   
การสืบค้นและการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และ
น าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

6) มีความสามารถในการสื่อสารและถ่ายทอด
ภาษาอังกฤษได้อย่างด ี
 

ปรับให้สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดม 
ศึกษาแห่งชาติ     
พ.ศ. 2552 
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จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 
168 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 
135 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต
เป็นไปตามข้อก าหนด
จากมคอ.1 (หลักสตูร 
4 ปี) 

โครงสร้างหลักสูตร 
1) หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   32 หน่วยกติ 

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

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

 (2) กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
และสังคมศาสตร์ 
 (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกวา่ 3 หน่วยกิต 
และคณิตศาสตร์ 

โครงสร้างหลักสูตร 
1) หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
 

เปลี่ยนแปลงตาม
โครงสร้างหลักสูตรหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปของ   
มหาวิทยาลัย 

2) หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า      130  หน่วยกิต 
2.1)  วิชาชีพคร ู ไม่น้อยกวา่      48  หน่วยกิต 
2.2)  วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์          3  หน่วยกิต 

และสังคมศาสตร์ 
2.3)  วิชาเอก ไม่น้อยกวา่      79  หน่วยกิต 

2.3.1) วิชาเอกเด่ียว ไม่น้อยกว่า 69 หนว่ยกิต 
กลุ่มทักษะทางภาษา     51 หน่วยกิต 

ต่างประเทศ  
กลุ่มภาษาศาสตร ์             6 หน่วยกิต 

เพื่อการสอนภาษาต่างประเทศ   
กลุ่มวัฒนธรรม             6 หนว่ยกิต 
กลุ่มวรรณคดี 6 หน่วยกิต 

2.3.2) วิชาการสอน                6 หนว่ยกิต 
วิชาเอก 

2.3.3) เลือกวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  4 หนว่ยกิต 
3) หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า       6 หน่วยกิต 

2) หมวดวชิาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า    99  หน่วยกติ 
2.1)  กลุ่มวิชาชพีครู                     24  หน่วยกิต 
2.2)  วิชาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต 
2.3)  กลุ่มวิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกวา่  42  หน่วยกิต 
2.4)  กลุ่มวิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกวา่  21 หน่วยกิต 

3) หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า       6 หน่วยกิต 

เปลี่ยนแปลงตามโครงสร้าง
หลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะ 
ในรายวิชาชีพครูให้
สอดคล้องกับรายวิชาชีพ
ครูของคณะครุศาสตร์ และ
ปรับรายวิชาเอกให้เป็นไป
ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี)  

ค าอธิบายรายวิชา 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
   2.1 กลุ่มวชิาชีพครู 
        2.1.1 วิชาชีพคร ู

ค าอธิบายรายวิชา 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
   2.1 กลุ่มวชิาชีพครูและวิชาฝึกปฏบิตัิการสอนใน
สถานศึกษา 
        2.1.1 วิชาชีพคร ู

 

1100101 ปรชัญาการศึกษา                  3(3-0-6) 
             Philosophy of Education 

1190102 ปรชัญาการศึกษา                   3(3-0-6)                                   
             Philosophy of Education 

 

1100201 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรบัคร ู  3(2-2-5) 
 Language and Culture for 
Teachers 
  

1190205  ทักษะการสื่อสารและวัฒนธรรม 2(2-0-4) 
 ส าหรับครู 
 Communication Skills and Culture  
              for Teachers   

1. ปรับรหัสวิชา 
2. ปรับชื่อวิชา 
3. ปรับค าอธิบายรายวิชา 
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1100202 การพัฒนาหลักสตูร             3(2-2-5) 
 Curriculum Development  

1190201 การพัฒนาหลักสตูร                 3(3-0-6) 
             Curriculum Development 

1. ปรับรหัสวิชา 
2. ปรับค าอธิบายรายวิชา   
โดยเพิ่ม 

1100301 การจัดการเรียนรู้และการจัดการ 3(2-2-5) 
             ชั้นเรียน    
             Learning and Classroom Management 

1190301 วิทยาการจดัการเรยีนรู ้
             Learning Management Science 

1. ปรับรหัสวิชา 
2. ปรับชื่อวิชาจาก                 
3. ปรับค าอธิบายรายวิชา   

1100302 การศึกษาส าหรับผู้ที่ม ี            2(2-0-4) 
             ความต้องการพิเศษ 
 Education for Student with  
             Special Needs 

- - 

1102207 จิตวทิยาส าหรบัครู                3(2-2-5) 
 Psychology for Teachers 

1190103 จิตวทิยาส าหรบัครู                  3(3-0-6) 
 Psychology for Teachers 

1. ปรับรหัสวิชา 
2. ปรับค าอธิบายรายวิชา    

1103301 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)             
             Learning Measurement and 
Evaluation 

1190202 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  3(3-0-6) 
             Learning Measurement and  
             Evaluation 

1. ปรับรหัสวิชา 
2. ปรับค าอธิบายรายวิชา    
 

1103401 การวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนรู้   3(2-2-5) 
  Research for Learning 
Development 

1190302 การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม     3(3-0-6) 
             การเรียนรู ้
             Learning Innovation Research    
             and Development  

1. ปรับรหัสวิชา 
2. ปรับหน่วยกิต 
3. ปรับชื่อวิชา  
4. ปรับค าอธิบายรายวิชา   

1104201 นวัตกรรมและเทคโนโลยี         3(2-2-5) 
             สารสนเทศทางการศึกษา 
 Educational Innovation and  
             Information Technology 

1190203 นวัตกรรมและเทคโนโลยี           2(1-2-3)  
            สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและ 
            การเรยีนรู ้
            Innovation and Information  
            Technology for Educational      
            Communication Learning 

1. ปรับรหัสวิชา 
2. ปรับชื่อวิชา  
3. ปรับค าอธิบายรายวิชา    
 

1105101 ความเป็นคร ู             3(3-0-6) 
             Teacher Professional 
 

1190101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 2(2-0-4) 
             และจิตวญิญาณความเป็นครู 
             Morals, Ethics, Code of Ethics,  
             and Teachers’ Spirituality 

1. ปรับรหัสวิชา 
2. ปรับชื่อวิชา 
3. ปรับค าอธิบายรายวิชา    
เปลี่ยนแปลง 

1105401 การบริหารและการประกัน       3(2-2-5) 
             คุณภาพการศึกษา 
            Administration and Quality 
Assurance of Education 

- - 

1121301  ผู้ก ากับลูกเสือ เนตรนาร ี        2(1-2-3) 
             ยุวกาชาด และ ผู้บ าเพญ็ประโยชน์ 
             Scout Unit Leader, Girl Scout,  
             Red Cross Youth and Girl Guides 

- - 

        2.1.2 วิชาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู  
14 หน่วยกติ 

        2.1.2 วิชาฝึกปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา  
12 หน่วยกติ 

 

1100401  การฝึกทักษะวิชาชีพครู 1            1(120) 
              Practicum 1  

1190202 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูใน          1(120) 
             สถานศึกษา 1                
             Practicum 1 

1. ปรับรหัสวิชา 
2. ปรับชื่อวิชา 
3. ปรับค าอธิบายรายวิชา    

1100402 การฝึกทักษะวิชาชีพครู 2          1(120) 
             Practicum 2  

1190303 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูใน         1(120) 
             สถานศึกษา 2 
 Practicum 2  

1. ปรับรหัสวิชา 
2. ปรับชื่อวิชา 
3. ปรับค าอธิบายรายวิชา    



161 
 

หลักสูตรเดิม 
พ.ศ.2560 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2562 สิ่งท่ีปรับปรุง 

1100501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(360) 
             Internship 1  

1190401 การปฏิบัติการสอนใน                5(600) 
            สถานศึกษา 1 
            Internship 1  

1. ปรับรหัสวิชา 
2. ปรับค าอธิบายรายวิชา    
 

1100502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(360) 
             Internship 2 

1190402 การปฏิบัติการสอนใน                5(600) 
             สถานศึกษา 2 
             Internship 2 

1. ปรับรหัสวิชา 
2. ปรับค าอธิบายรายวิชา    

   2.2 กลุ่มวชิาเอกบังคบั    2.2 กลุ่มวชิาเอกบังคบั  
2152414  ภาษาอังกฤษส าหรับครู         3(2-2-5) 
              English for Teachers 

2192114 การจดัการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
             English Classroom Management 

1. ปรับรหัสวิชา 
2. ปรับชื่อวิชา 
3. ปรับค าอธิบายรายวิชา    

2105101  การฟังและการพดู 1                    3(2-2-5) 

             Listening and Speaking 1 

2192111  การฟังและการพูดเพื่อ 3(3-0-6) 

 การสื่อสารส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ 

Communicative Listening and 

Speaking for English Language 

Teaching 

1. ปรับรหัสวิชา 
2. ปรับชื่อวิชา 

3. ปรับค าอธิบายรายวิชา    

2152211  การฟัง-พูดเพื่อการสื่อสาร       3(2-2-5) 

                  Listening - Speaking for Communication 

-  

2152322  การสอนทักษะการฟังและการพูด

ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

              Teaching English Listening and 

Speaking Skills 

-  

2105203  กลวิธีการอ่าน 3(3-0-6) 

              Reading Strategies 

2192112  การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์ 3(3-0-6) 

 ส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ 

Critical Reading for English 

Language Teaching 

1. ปรับรหัสวิชา 
2. ปรับชื่อวิชา 

3. ปรับค าอธิบายรายวิชา    

2152222  การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 
             Academic Reading 

     ค าศัพท์และบทความเชิงวิชาการ โดย
เน้น  การสรุปและรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานใน
วิชาชีพ บทความวิจยั ต ารา เอกสารอ้างอิง ทั้งใน
รูปแบบสิ่งพิมพ์และฐานข้อมูลออนไลน ์

-  

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

       องค์ประกอบที่ส าคัญของประโยค
ภาษาอังกฤษ โครงสร้างประโยค ไวยากรณ์ ค าศัพท์ 
ค าเชื่อม ประโยคและข้อความ การเรียบเรยีงใจความส าคัญ 

-  

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

       การเขียนความเรียงในรูปแบบต่างๆ 
องค์ประกอบการเขียน การใช้หลักไวยากรณ์ในการเขียน 
การรวบรวมหลายแหล่งข้อมูล การเรียบเรียงและการ
น าเสนองานเขียน 

-  
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2152321  การอ่านการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ        
การสื่อสาร                                             3(2-2-5) 

   Reading and Writing English for 
Communication 

    การอา่นและการเขยีนภาษาอังกฤษใน
รูปแบบของจดหมายเชิงธุรกจิ การอ่านและการเขยีนวาระ
การประชุม บันทกึ และรายงานการประชุมการอา่นและการ
เขียนโต้ตอบจดหมายทางอิเลก็ทรอนิกส ์

-  

- 2192131  การเขียนเชิงวิชาการเพื่อ 3(3-0-6) 
 การสอนภาษาอังกฤษ  

Academic Writing for English 
Language Teaching 

รายวิชาใหม่ 

- 2192123  หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
 ภาษาอังกฤษ  

English Curriculum and Learning 
Management 

รายวิชาใหม ่

2152421  การสอนทักษะการอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
              Teaching English Reading and 

Writing Skills 
              เทคนิคการจัดการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรม การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการ
สอน และการวัดและประเมินผลในการสอนทักษะการ
อ่านและการเขียนตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพือ่
การสื่อสาร อภิปรายและวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนและการสอนทักษะการอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษ 

-  

2105103  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
             Introduction to Linguistics 

2192115  ภาษาศาสตร์เบื้องต้นและ 3(3-0-6) 
 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 

An Introduction to Linguistics and 
Digital Technology for English 
Language Teaching 

1. ปรับรหัสวิชา 
2. ปรับชื่อวิชา 
3. ปรับค าอธิบายรายวิชา    

2152312  ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
3(2-2-5) 
             Linguistics for English Language 

Teaching 

-  

2152222 การออกเสยีงภาษาอังกฤษส าหรับครู 3(2-2-5) 
             English Pronunciation for Teachers 

2192121  สัทศาสตร์และสัทวิทยา 3(3-0-6) 
 เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
 Phonetics and Phonology for  
 English Language Teaching 

1. ปรับรหัสวิชา 
2. ปรับชื่อวิชา 
3. ปรับค าอธิบายรายวิชา    

2152313  การแปล 3(2-2-5) 
              Translation 

2192132  การแปลเพื่อการสอน 3(3-0-6) 
 ภาษาอังกฤษ  

Translation for English Language 
Teaching 

1. ปรับรหัสวิชา 
2. ปรับชื่อวิชา 
3. ปรับค าอธิบายรายวิชา    
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2152422  การสื่อสารขา้มวัฒนธรรม      3(2-2-5) 
              ส าหรบัครู                                                    
              Cross-cultural Communication 

2192124 วัฒนธรรมโลกเพื่อการสอน 3(3-0-6) 
 ภาษาอังกฤษ  

World Cultures for English 
Language Teaching 

1. ปรับรหัสวิชา 
2. ปรับชื่อวิชา 
3. ปรับค าอธิบายรายวิชา    

2152323  การอ่านและการเขียนงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมในท้องถิ่น                                 3(2-2-5) 
               Reading and Writing about Local Art 
and Culture 

-  

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

2192133  วรรณกรรมเพื่อการสอน 3(3-0-6) 
 ภาษาอังกฤษ  

Literary Works for English Language 
Teaching 

1. ปรับรหัสวิชา 
2. ปรับชื่อวิชา 
3. ปรับค าอธิบายรายวิชา    

2152423  วรรณกรรมภาษาอังกฤษส าหรับเยาวชน 
3(2-2-5) 
                English Literature for Young Adults  

-  

- 2192122  การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 3(3-0-6) 
 ทักษะการคิดด้วยวรรณกรรมส าหรับเด็ก 

Learning Management for Thinking 
Skills Development through 
Children Literature 

รายวิชาใหม ่

2105102  การใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1     3(3-0-6) 
     English Grammar Usage 1 

2192113  ไวยากรณ์เบื้องต้นเพื่อ  3(3-0-6) 
 การสอนภาษาอังกฤษ   

English Structures for English 
Language Teaching 

1. ปรับรหัสวิชา 
2. ปรับชื่อวิชา 
3. ปรับค าอธิบายรายวิชา    

2152221  โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
             English Grammar Structures 
 

2192114  ไวยากรณ์ขั้นสูงส าหรับ 3(3-0-6) 
 ครูภาษาอังกฤษ  

Advanced Grammar for Teachers of 
English 

1. ปรับรหัสวิชา 
2. ปรับชื่อวิชา 
3. ปรับค าอธิบายรายวิชา    

- 2192134  การวัดและประเมินผล  3(3-0-6) 
 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

 English Learning Measurement and 
Assessment 

รายวิชาใหม ่

2152411  การวิจัยภาษาอังกฤษในชั้นเรียน 3(2-2-5) 
             English Classroom Research 
 

2192135  การวิจัยทางการเรียนการสอน 3(3-0-6) 
 ภาษาอังกฤษ  

Research in English Language 
Teaching 

1. ปรับรหัสวิชา 
2. ปรับชื่อวิชา 
3. ปรับค าอธิบายรายวิชา    

2152324  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบและการสมัคร
งานในวชิาชีพ                                             3(2-2-5) 
              English for Examination 
Preparation and Job Application in 
Profession 

2192224  ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบ 3(3-0-6) 
 สมิทธิภาพทางภาษา  

English for Language Proficiency 
Tests 

1. ปรับรหัสวิชา 
2. ปรับชื่อวิชา 
3. ปรับค าอธิบายรายวิชา    

2152326  การฝึกสอนภาษาอังกฤษแบบจลุภาค 3(2-2-5) 
                English Micro Teaching 

2192232  การฝึกสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 แบบจุลภาค  

English Micro Teaching 
 

1. ปรับรหัสวิชา 
2. ปรับชื่อวิชา 
3. ปรับค าอธิบายรายวิชา    
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- 
 

2192212  การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 ส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

English Learning Management for 
the 21st-Century Learners 

รายวิชาใหม่  

2152314   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
วัฒนธรรมอาเซียน 3(2-2-5) 
               English for Communication in 

ASEAN Cultures 

-  

2152315  ค่ายเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
              Camp for English Language 
Development 

2192231  ค่ายเพื่อการพฒันาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
              Camp for English Language  
 Development 

1. ปรับรหัสวิชา 
2. ปรับชื่อวิชา 
3. ปรับค าอธิบายรายวิชา    

- 2192323 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ     2(1-2-3) 
Seminar in English Language  
Teaching 

เป็นรายวิชาใหม ่

- 2192221  การบูรณาการการอ่านเชิง 3(3-0-6) 
 วิชาการกับการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการสอน 
 ภาษาอังกฤษ 

Integration of Academic Reading to 
Professional Development for 
English Language Teaching 

รายวิชาใหม ่

 

2152414  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สอนภาษาอังกฤษ                                               3(2-2-5) 

                  Innovation and Information 

Technology for English Language Instruction   

2192222  การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 3(3-0-6) 
 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

English Materials and Learning 
Innovations Development 

1. ปรับรหัสวิชา 
2. ปรับชื่อวิชา 

3. ปรับค าอธิบายรายวิชา    

2152325  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและ      

การโรงแรม                                   3(2-2-5) 

              English for Tourism and Hospitality 

-  

2152316  ภาษาอังกฤษในการละคร  3(2-2-5) 
              English in Drama 
              ทฤษฎีและความเป็นมาเกี่ยวกับการละคร 
การฝึกทักษะและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่าน การละคร  
รูปแบบภาษาในการละคร การใช้บทพูด การแสดงละคร  

-  

2152424  ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนองานทาง
วิชาการ                                        3(2-2-5)       

English for Academic Presentation 

2192223  ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนองานทาง
วิชาการ                                           3(3-0-6)       

English for Academic Presentation 
 

1. ปรับรหัสวิชา 
2. ปรับชื่อวิชา 
3. ปรับค าอธิบายรายวิชา    

2152415  ภาษาอังกฤษเพื่อการสืบค้นข้อมูล 3(2-2-5) 
English for Information 

Retrieval 

-  
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