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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in English  

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
ชื่อย่อ  (ไทย)  : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (English) 
ชื่อย่อ  (อังกฤษ) : B.Ed. (English) 

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
 - 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ 
      หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาชีพ 
5.2 ภาษาที่ใช้  
     ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5.3 การรับเข้าศึกษา  
      รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
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 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
 - 

 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
      ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 -  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
   (5 ปี) Bachelor of Education Program in English (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

              เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
-  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจำคณะ  

ในการประชุมครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่ 26  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2562 
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะ/มหาวิทยาลัย 

ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 28  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 4  เดือน เมษายน พ.ศ.2562 
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

 ในการประชุมครั้งที่ 4/2562  เมื่อวันที่ 22  เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา 2564 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
8.1  ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในทุกสังกัด 
8.2  นักวิชาการทางด้านการศึกษา 
8.3  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
8.4  พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน 
8.5  ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา 

หมายเหตุ  องค์กรวิชาชีพอาจกำหนดเงื่อนไข  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพที่

แตกต่างจากเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของบัณฑิตตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ว่าด้วย

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 และเงื่อนไขอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
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9. ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง และคุณวุฒกิารศกึษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว 

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 

คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปีท่ีจบ 

1. นางสริตา บัวเขียว 37601001XXXXX ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศษ.ด. (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
Cert.in ESL  
กศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Douglas 
Collage, Canada  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

2550 
2536 
2527 
2523 

2 นางสาวศริิกุล ศรีโตกลิ่น 37706003XXXXX อาจารย์ ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ) 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
Cert. in ESL 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 
Douglas College, Canada 

2549 

2544 
2543 

3 นายพิศาล  ปานแก้ว 37606001XXXXX อาจารย์ ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ) 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 

2551 

2547 
4 นายมัฆวาน นาคจั่น 11909000XXXXX อาจารย์ ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศ) 
อบ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2555 

2550 
5 นางสาวณัฐสุดา 

สัตยาบรรพ 
11020008XXXXX อาจารย์ Ph.D. (English Literature) 

M.Sc. (English Literature) 
อ.บ. (วรรณคดีอังกฤษ) 

University of Edinburgh, Scotland 
University of Edinburgh, Scotland 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2559 
2555 
2553 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นในการวางแผนหลักสูตร
11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

   ปัจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแข่งขันกันสูง ดังนั้นประเทศไทยถือเป็นประเทศ
หนึ่งที่เป็นสมาชิกของอาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและเป็นตัวอย่าง
ของการรวมตัวของกลุ ่มประเทศที่มีพลังต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างปร ะเทศ ทั ้งนี้ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความมั่นคง มั่งค่ัง และ
สามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้ โดย (1) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน 
เงินทุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ำทางสังคม (2) ทำให้
อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production Base) โดยจะริเริ่มกลไกและ
มาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว (3) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิก
ใหม่ของอาเซียนเพื่อลดช่องว่าง การพัฒนาและช่วยให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทาง
เศรษฐกิจของอาเซียน และ (4) ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงิน
และตลาดทุน การประกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม พัฒนาความ
ร่วมมือด้านกฎหมาย การเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับ
การศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 โดยทั่วไปว่าการพัฒนาเศรษฐกิจให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน 
ประเทศไทยต้องพัฒนาบุคคลผู้เป็นสมาชิกของสังคมให้มีการศึกษาที่ดี มีการตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาแนวคิด
กิจกรรมและการจัดการศึกษาร่วมกันในภูมิภาคบนรากฐานภูมิปัญญาระดับชาติและภูมิภาคและเพ่ือป้องกัน
สภาพไม่สมดุลจากการไหลบ่าเพียงด้านเดียวของกระแสโลกาภิวัตน์จากตะวันตก จึงต้องเน้นการขับเคลื่อน
ประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลักสะท้อนการจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยง การหลอมรวมความหลากหลายบน
พื้นฐานของเอกลักษณ์และความแตกต่างการพัฒนาและประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนวิชาการ
ระหว่างชาติในภูมิภาคบนพื้นฐานของประโยชน์ร่วมกันทั้งในกรอบซีมีโออาเซียนและยูเนสโกจะทำให้บุคคลที่
ได้รับการศึกษาในยุคใหม่นี้ดำรงตนอยู่ในสังคมระบบเศรษฐกิจแบบนี้ได้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้น 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
       ปัจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริม

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติ
การประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขา เช่น ความร่วมมือด้านการ
ปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่งแวดล้อมการศึกษา วัฒนธรรม สตรี 
สาธารณสุข โรคเอดส์ และเยาวชน เป็นต้น เป็นกลไกสำคัญเพื่อการบรรลุจุดมุ่งหมายของประชาคมนี้ และ
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รองรับการเป็นประชาคมซึ่งเน้นใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) การสร้างประชาคมแห่งสังคมที่เอื้ออาทร (2) แก้ไข
ผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ (3) ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและ การ
จัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และ (4) ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้า การ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งการรับรู้ข่าวสารซึ่งเป็นรากฐานที่จะนำไปสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลผู้มีหน้าที่เกี ่ยวข้องกับการจัดการศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมของที่ดีงามของไทย 
 11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
        ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง  
โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมีคุณธรรม
เข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า ของครู โดยใช้ การ
ประเมินเชิงประจักษ์ที่อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบ
การศึกษาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการพัฒนาครูในด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและก้าวไกลเพื่อนำประเทศไทยไปสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจสงัคม 
ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และภาษา เป็นต้น 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11. ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
     12.1 การพัฒนาหลักสูตร   
   ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจะมุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่ที่เน้นผลลัพธ์               
การเรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ ให้มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูซึ่งเป็น
วิชาชีพชั้นสูงที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ใฝ่รู้ เป็นครูดี ครูเก่ง มี
ความรู้ และใฝ่รู้ มีทักษะความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมและ
เป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  สามารถทำงานร่วมกับผู ้อื ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาที่เหมาะสมกับการเป็น
วิชาชีพชั้นสูง มีความรอบรู้และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษจะเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษา เพื่อให้มีครูที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวและเพื่อให้สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู  
โดยเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นพ้ืนฐาน มีความสามารถในการใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสาร ทั้งทางด้านสังคม ธุรกิจ และศิลปวัฒนธรรม 
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 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
     เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำและพัฒนาท้องถิ่น สถานการณ์

ภายนอกหรือ การพัฒนาที ่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
     12.2.1 แสวงหาความจริงเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทย และภูมิปัญญาสากล 
     12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้ง
ส่งเสริม     การเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  การผลิตบัณฑิตดังกล่าว
จะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
      12.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจ ในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ 
               12.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
     13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชาอื่น/หลักสูตรอ่ืน 
       13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
คณะว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี  คณะเทคโนโลย ีสารสนเทศ คณะว ิทยาการจ ัดการ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะพยาบาลศาสตร์  
        13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
        13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  

   รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร นักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 
      13.3 การบริหารจัดการ 
              13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับสาขา/คณะ อาจารย์
ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อกำหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและ การประเมินผล การ
ดำเนินการ 
              13.3.2 มีคณะกรรมการประจำหลักสูตร ทำหน้าที่กำกับดูแล โดยประสานงานกับสำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเพื่อประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และควบคุมการ
ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดรายวิชา 
 

   
 



 

 

 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   1.1  ปรัชญา  
 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ การพัฒนาหลักสูตร การจัดการ
เรียนรู้ ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนางานใน
หน้าที่  
    1.2  ความสำคัญของหลักสูตร  
 ปัจจุบันอาชีพครูถือว่าสำคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง ให้ก้าว
ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้น จะต้อง
พัฒนาคน ซึ่งได้แก่ เยาวชนของชาติเสียก่อน เพ่ือให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและมีความสมบูรณ์
ครบทุกด้าน จึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้ และหน้าที่ที่มีความสำคัญยิ่งของครูก็คือ 
การปลูกฝังความรู้ ความคิดและจิตใจแก่เยาวชน เพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของ
ประเทศชาติในกาลข้างหน้า ผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์อนาคตของชาติ
บ้านเมือง 
    1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

      เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.3.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ สามารถประยุกต์ใช้

องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 
1.3.2  เป็นผู้มีความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ มีสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ของการศึกษาของชาติ 
 1.3.3  เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและ
วิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครู อย่างมี
คุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 
 1.3.4  ความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการรู้ สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและ
ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่สำหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นใน
อนาคต 

1.3.5  มีศักยภาพท่ีจะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้นำทางวิชาการ 
สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที ่ครูได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
 

แผนการพัฒนา/ 
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. แผนปรับปรุงหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต ให้มี 
มาตรฐานไม่ต่ำกว่าที่ สกอ.  
และคุรุสภา กำหนด 

1. ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ำเสมอ 
2. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานระดับชาติ 

1. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 
2. เอกสารหลักสูตรที่ผ่านการ
ปรับปรุง 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมืองและ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
สังคมและวิชาการอย่าง
สม่ำเสมอ 

 

1. รายงานความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 
2. แผนปรับปรุงหลักสูตรที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทาง สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และความก้าวหน้าทางวิชาการ
ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายในและภายนอก 

3. แผนพัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนและบริการ
วิชาการ ให้มีความรู้   
สมรรถนะและเจตคติที่ทันสมัย 
และเหมาะสมตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 

1. สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอน ให้ทำงานบริการ
แก่องค์กรภายนอก 
2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
ของบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนให้มีนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1. ปริมาณงานบริการวิชาการ
ต่อบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนในหลักสูตร 
2. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา
1.1  ระบบ

ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ข้อ 6 ) 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
       ไม่มี  
1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

 ไมม่ี  

2.  การดำเนินการหลักสูตร
2.1  วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
      2.1.1  ระยะเวลาการศึกษา 

1) ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1      เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2      เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม

2) การสำเร็จการศึกษา
ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ  และไม่เกิน 16  ภาคการศึกษาปกติ
(ดูข้อบังคับฯ 2553 หมวด 10)

2.1.2  การลงทะเบียนเรียน การเทียบโอนรายวิชา  
       เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี พ.ศ. 2553  (หมวด 4) (ภาคผนวก ซ) 
      2.1.3  การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา 
               เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เพชรบุรี พ.ศ. 2553 (หมวด 7) (ภาคผนวก ซ) 
2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่ 

กระทรวงศึกษารับรอง 
      2.2.2  มีค่านิยมเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู 
      2.2.3  สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะวิชาชีพครู และผ่านเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
      2.2.4  มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ 
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ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ซ  หมวด 2) 
     

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตนเอง 
2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้ในระดับที่แตกต่างกัน อาจเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบทางการศึกษา 

2.4  กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุมผู้ปกครอง 

จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารย์ที ่ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแลประสานงานกับ
คณาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา 

2.4.2  จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพื้นฐานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด สำหรับนักศึกษา
แรกเข้าทุกคน กรณีที ่นักศึกษา สอบวัดระดับได้คะแนนไม่เป็นไป ตามที่คณะกำหนด นักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนเรียน วิชาปรับพื้นฐาน ทั้งในด้านโครงสร้างทางภาษา และการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา   

จำนวนนักศึกษา 
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2 0 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3 0 0 60 60 60 
ชั้นปีที่ 4 0 0 0 60 60 

รวมจำนวนนักศึกษา 60 120 180 240 240 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 0 0 0 60 60 

     
2.6  งบประมาณตามแผน  
  2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 2566 

ค่าบำรุงการศึกษา/
ค่าลงทะเบียน(เหมาจ่าย) 

1,200,000 2,400,000 3,600,000 4,800,000 4,800,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  
(รายหัวนักศึกษา) 

36,000 72,000 108,000 144,000 144,000 

เงินเดือนบุคลากร 2,222,000 2,333,000 2,449,600 2,572,000 2,700,600 
รวมรายรับ 3,458,000 4,805,000 6,157,600 7,516,000 7,644,600 
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 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 
รายละเอียดรายจ่าย 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ  

2562 2563 2564 2565 2566 
ก. งบดำเนินการ      
      เงินเดือนบุคลากร 2,222,000 2,333,000 2,449,600 2,572,000 2,700,600 
      ค่าตอบแทน 200,000 200,000 250,000 250,000 250,000 
      ค่าใช้สอย 100,000 150,000 200,000 200,000 200,000 
      ค่าวัสด ุ 100,000 150,000 200,000 200,000 200,000 
          รวม(ก) 2,622,000 2,833,000 3,099,600 3,222,000 3,350,600 
ข. งบลงทุน      
    ค่าครุภัณฑ์ 100,000 150,000 200,000 250,000 250,000 
    ค่าท่ีดิน - - - - - 
    ค่าสิ่งก่อสร้าง - - - - - 

รวม(ข) 100,000 150,000 200,000 250,000 250,000 
รวม (ก) + (ข) 2,722,000 2,983,000 3,299,600 3,472,000 3,600,600 
จำนวนนักศึกษา 60 120 180 240 240 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวที่ใช้ในการ
ผลิตนักศึกษาตาม

หลักสูตรนี้ 

19,140 บาท / คน / ปี 

 
    2.7 ระบบการศึกษา 

  จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)   

            แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
       หมายเหตุ   

1) บางรายวิชาในหลักสูตรมีสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ และ 
2) บางรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning (PBL) โดยใช้ 

แนวปฏิบัติการกำหนดหน่วยกิตเช่นเดียวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเข้ามหาวิทยาลัย 

     เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
พ.ศ. 2553 (หมวด 8) (ภาคผนวก ซ) 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร 

           3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า        133  หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้ 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป             ไม่น้อยกว่า           30  หน่วยกิต 
    1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต 
    1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
    1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
    1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน              ไม่น้อยกว่า 97  หน่วยกิต 
    2.1) กลุ่มวิชาชีพคร ู               ไม่น้อยกว่า        37  หน่วยกิต 
      2.1.1) วชิาชีพคร ู บังคับเรียน        22 หน่วยกิต 
      2.1.2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา บังคับเรียน 15    หน่วยกิต 
    2.2) กลุ่มวิชาเอก                   ไม่น้อยกว่า             60   หน่วยกิต 
      2.2.1) วชิาเอกบังคับ บังคับเรียน            40  หน่วยกิต 
      2.2.2) วชิาเอกเลือก                ไม่น้อยกว่า            20  หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี                 ไม่น้อยกว่า            6  หน่วยกิต 

 
3.1.3 รายวิชาในหมวดต่างๆ 

   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จำนวนไม่น้อยกว่า 
       1.1)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า        

30 
12 

หน่วยกติ 
หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา                    หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

Basic English  
Non-Credit 

2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน    
English in Daily Life  

3 (1-2-6) 

2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป 
English in General Situations 

3 (1-2-6) 

2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ   
English in Workplace 

3 (1-2-6) 
 

2220510 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai for Communication 

3 (1-2-6) 
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รหัส ชื่อวิชา             หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2220520 ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ 

Thai for Specific Purposes 
3 (1-2-6) 

2220530 ภาษาไทยเพ่ือการคิดวิเคราะห์  
Thai for Critical thinking 

3 (1-2-6) 

หมายเหตุ 
1) กล ุ ่มว ิชาภาษาและการส ื ่อสาร ให ้น ักศ ึกษาเล ือกเร ียนภาษาอ ังกฤษไม ่น ้อยกว ่า 9 หน ่วยกิต

และเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร วิชาอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
2) หรือกรณีที ่หลักสูตร มี มคอ. 1 หรือมาตรฐานของสาขาวิชา ให้เลือกกลุ ่มวิชาภาษาและการสื ่อสาร

เป็นไปตามเงื่อนไขของวิชาชีพน้ัน ๆ 
3) ทั้งนี้ในกรณีข้อ 1) และ 2) ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตตลอดหลักสูตร
4) รายวิชา 2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ใหม้ีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR

ที่ระดับ A2 และ รายวิชา 2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR ที่ระดบั A2+ และ รายวิชา 2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไปให้มีระดบัความยากทาง
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1 และ รายวิชา 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ ให้มี
ระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดบั B1+ 

5) หลักการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบกำหนดปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 
Learning: PBL) หรือ Project Based โดยกำหนดหน่วยกิตและให้มีการจัดชั่วโมงการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติควบคู่
กับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบการสอนออนไลน์และเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย วิธีการกำหนดหน่วยกิต ช่ัวโมงบรรยายและชั่วโมงปฏิบัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหลักสูตรอื่นๆที่ใช้
แนวปฏิบัติการกำหนดจำนวนหน่วยกิตในทำนองเดียวกันนี้ ดังนี้  

3 (1-2-6) หมายถึง จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต         
1    บรรยาย/ทฤษฎี = 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิตและให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเองจำนวน 4 เท่าของช่ัวโมงบรรยาย/ทฤษฎี    
1-2 ฝึกทดลอง/ปฏิบัติ = 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิตและให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเองจำนวน 1 เท่าของช่ัวโมงฝึกทดลอง/ปฏิบัติ  จำนวนช่ัวโมงในวงเล็บเมื่อรวมกันจะเป็น 3 เท่าของจำนวนหน่วยกิต 

   1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า      3    หน่วยกิต 

รหัส       ชื่อวิชา         หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2810310 นันทนาการในชีวิตประจำวัน 

Recreation in Daily Life 
3 (1-2-6) 

2221310 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 
Ethics and Social Responsibility 

3 (1-2-6) 
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รหัส       ชื่อวิชา                               หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในสังคมพลวัต 

Life Skills and Personal Development in a Dynamic 
World 

3 (1-2-6) 

3310810 จิตวิทยาการสื่อการ 
Communication Psychology   

3 (1-2-6) 

 
      1. 3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ไม่น้อยกว่า               3        หน่วยกิต 

รหัส       ชื่อวิชา                              หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2221210 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  

King Wisdom for Local Development 
3 (1-2-6) 

2310020 เพชรบุรีศึกษาเพ่ือการประกอบการ 
Phetchaburi Study for Entrepreneur 

3 (1-2-6) 

231003 0 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน 
Thai Society and the Current ASEAN Community 

3 (1-2-6) 

2310410 พลเมืองที่เข้มแข็ง 
Potency Citizen 

3 (1-2-6) 

2340310 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย   
Basic Knowledge of Laws 

3 (1-2-6) 

3211110 การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 
Digital Media Production and Media Literacy   

3 (1-2-6) 

3330010 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  
Economics in Daily Life 

3 (1-2-6) 

3330020 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
Modern Entrepreneur 

3 (1-2-6) 

3330030 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม 
Leadership and Teamwork 

3 (1-2-6) 

3330110 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น   
Basic E-Commerce 

3 (1-2-6) 

3003110 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ  
21st Century Skills for Living and Occupations 
 
 

3 (1-2-6) 
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       1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า     3          หน่วยกิต 
รหัส       ชื่อวิชา                              หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

1810310 กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ 
Sports for Health Development 

3 (1-2-6) 

440001 0 โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
World, Science and Technology 

3 (1-2-6) 

4410110 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว 
Environmental and Green Technology 

3 (1-2-6) 

4420310 เคมีในชีวิตประจำวัน 
Chemistry in Daily Life 

3 (1-2-6) 

443011 0 คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจ 
Mathematics for Business 

3 (1-2-6) 

443012 0 การคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making 

3 (1-2-6) 

452011 0 การทำอาหารไทยและอาหารนานาชาติ  
Thai cooking and International cooking 

3 (1-2-6) 

452012 0 ขนมและเครื่องดื่มเพ่ือการประกอบธุรกิจ   
Dessert and Beverage for Business 

3 (1-2-6) 

483011 0 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ 
Conservation Biology and Plants 

3 (1-2-6) 

560001 0 เกษตรในชีวิตประจำวัน 
Agriculture in Daily Life 

3 (1-2-6) 

6510401 พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน  
Renewable Energy and Energy Saving  

3 (1-2-6) 

6530410
  

การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
Innovation Creative for local development 

3 (1-2-6) 

6840110 จิตสำนึกและวินัยในการจราจร 
Conscious mind and Traffic Discipline  

3 (1-2-6) 

7440110 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต 
Computer Skills in Dynamic World 

3 (1-2-6) 

7003120 ทักษะการคิด  
Thinking Skills 

3 (1-2-6) 
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รหัส       ชื่อวิชา                              หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
8710010 ชีวิตและสุขภาพ  

Life and Health 
 

3 (1-2-6) 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า               97 หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาชีพครู   37 หน่วยกิต 

2.1.1) วิชาชีพครู      บังคับเรียน  22 หน่วยกิต 
รหัส       ชื่อวิชา                              หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

1011103 ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่ 
Teacher for Modern Society 

2(1-2-3) 

1063402 ปรัชญาการศึกษา 

Education philosophy 

2(1-2-3) 

1052503 จิตวิทยาขั้นสูงเพ่ือการเรียนรู้ และการพัฒนาชีวิต 
Advancing Psychology for Learning and Improve Lives 

2(1-2-3) 

1022204 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครูในศตวรรษ 21 
Language and Culture for Teachers in 21st century 

2(1-2-3) 

1022203 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
Competency Based Curriculum Development 

2(1-2-3) 

1033305 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
Innovation and Technology Digital for Education 

3(1-2-6) 

1023305 การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
Competency Based Instructional 

3(2-2-5) 

1043406 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
Competency Based Learning Measurement and 
Evaluation 

2(1-2-3) 

1043407 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
Research and Development in Innovation and 
Learning 

3(2-2-5) 

1004901 คุรุนิพนธ์ 
Self-Development Report 

1(0-2-1) 
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        2.1.2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา บังคับเรียน 15 หน่วยกิต 
 

รหัส       ชื่อวิชา                              หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1001803 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 

Practicum in Profession of Teaching 1 
1(90) 

1002804 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 
Practicum in Profession of Teaching 2 

1(90) 

1003805 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 
Practicum in Profession of Teaching 3 

1(90) 

1004806 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
Internship 1 

6(540) 

1004807 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
Internship 2 

6(540) 

 
           2.2) กลุ่มวิชาเอก      60 หน่วยกิต 

2.2.1) วิชาเอกบังคับ  บังคับเรียน                     40     หน่วยกิต 
รหัส       ชื่อวิชา                              หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

1551101 หลักภาษาสำหรับครูภาษาอังกฤษ 
English Structure for English Teacher 

3(2-2-5) 

1551201 การฟังและการพูดสำหรับครูภาษาอังกฤษ 
Listening and Speaking for English Teacher 

2(1-2-3) 

1551301 การอ่านเพ่ือการคิดวิเคราะห์สำหรับครูภาษาอังกฤษ 
Critical Reading for English Teacher 

3(2-2-5) 

1551401 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
Linguistics and Digital Technology for English Language Teaching   

3(2-2-5) 

1551402 สัทศาสตร์และสัทวิทยาสำหรับครูภาษาอังกฤษ 
Phonetics and Phonology for English Teacher 

3(2-2-5) 

1551601 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 
English Classroom Management 

3(2-2-5) 

1552102 ไวยากรณ์ขั้นสูงสำหรับครูภาษาอังกฤษ 
Advanced Grammar for English Teacher 

3(2-2-5) 

1552501 วรรณกรรมเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 
Literary Works for English Language Teaching 

3(2-2-5) 
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รหัส       ชื่อวิชา                   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1552502 การแปลสำหรับครูภาษาอังกฤษ 

Translation for English Teacher 
2(1-2-3) 

1552602 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
Material Development and Learning Innovations in 
English Language Teaching  

3(2-2-5) 

1553603 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
Curriculum and English Learning Activities 

3(2-2-5) 

1553604 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
English Language Learning Outcome Assessment 

3(2-2-5) 

1553801 การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
Research in English Language Teaching 

3(2-2-5) 

1551901 วัฒนธรรมโลกสำหรับครูภาษาอังกฤษ 
World Cultures for English Teacher 

3(2-2-5) 

2.2.1) วิชาเอกเลือก  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  20     หน่วยกิต 
รหัส     ชื่อวิชา    หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

1552303 การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กรวิชาชีพของ
ครูภาษาอังกฤษ 
Integration of Academic Reading and Development of 
English Teachers Association 

3(2-2-5) 

1552403 วากยสัมพันธ์เบื้องต้น 
Introduction to English Syntax 

3(2-2-5) 

1552701 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน 
English for Language Proficiency Tests 

3(2-2-5) 

1553202 การเรียนภาษาด้วยการแสดง 
Learning Language through Drama 

2(1-2-3) 

1553203 การอภิปรายและการโต้วาทีภาษาอังกฤษ 
English Discussion and Debate 

2(1-2-3) 

1553204 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน  
Public Speaking in English  

2(1-2-3) 

1553304 การอ่านเพ่ือการพัฒนาการสอนภาษา 
Reading for Pedagogical Purposes  

3(2-2-5) 
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รหัส     ชื่อวิชา                             หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1553302 การเขียนเชิงวิชาการสำหรับครูภาษาอังกฤษ 

Academic Writing for English Teacher  
3(2-2-5) 

1553305 การเขียนอนุเฉท  
Paragraph Writing  

3(2-2-5) 

1552605 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
English Language Learning Management for the 21st 
century Learners 

3(2-2-5) 

1553606 การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรมสำหรบัเด็ก 
Learning Management for Thinking Skill Development 
through Children Literature  

3(2-2-5) 

1553802 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 
Seminar in English Language Teaching 

2(1-2-3) 

 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า             6  หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
และต้องไม่เป็นรายวิชา ที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้   
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3.1.4 การจัดแผนการศึกษา 
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วย

กิต 
ทฤษ
ฎี 

ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป 
2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น - - - - 
……………… กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 
……………… กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 

หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน (วิชาชีพครู) 

1011103 ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่ 2 1 2 3 

หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน 

(วิชาเอกบังคับ) 

1551101 หลักภาษาสำหรับครูภาษาอังกฤษ 3 2 2 5 
1551201 การฟังและการพูดสำหรับครูภาษาอังกฤษ 2 1 2 3 
1551401 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

เพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 
3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน (วิชาเอกเลือก) 

……………… 
กลุ่มวิชาเอกเลือก 

3 2 2 5 

  รวมหน่วยกิต 19 10 14 33 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 24 

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วย

กิต 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศึกษาด้วย
ตนเอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 1 2 6 
หมวดวิชาเฉพาะ

ด้าน 
(วิชาชีพครู) 

1063402 ปรัชญาการศึกษา 2 1 2 3 
1052503 จิตวิทยาขั้นสูงเพ่ือการเรียนรู้ และการพัฒนาชีวิต 2 1 2 3 
1001803 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1 0 90 0 

หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน 

(วิชาเอกบังคับ) 

1551301 การอ่านเพ่ือการคิดวิเคราะห์สำหรับครู
ภาษาอังกฤษ 

3 2 2 5 

1551402 สัทศาสตร์และสัทวิทยาสำหรับครูภาษาอังกฤษ 3 2 2 5 
1551601 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 3 2 2 5 
1551901 วัฒนธรรมโลกสำหรับครูภาษาอังกฤษ 3 2 2 5 

  รวมหน่วยกิต 20 11 14 32 
ชั่วโมเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 25
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วย

กิต 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศึกษาด้วย
ตนเอง 

หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ท่ัวไป 3 1 2 6 
……………… กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 

หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน (วิชาชีพครู) 

1022204 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
ในศตวรรษ 21 

2 1 2 3 

1002804 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2 1 0 90 0 
หมวดวิชาเฉพาะ

ด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

1552102 ไวยากรณ์ข้ันสูงสำหรบัครู
ภาษาอังกฤษ 

3 2 2 5 

1552501 วรรณกรรมเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 3 2 2 5 
1552502 การแปลสำหรับครู

ภาษาอังกฤษ 
2 1 2 3 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

……………… 
กลุ่มวิชาเอกเลือก 

2 1 2 3 

  รวมหน่วยกิต 19 9 14 31 
            ชั่วโมเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 23 

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วย

กิต 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศึกษาด้วย
ตนเอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 3 1 2 6 
หมวดวิชาเฉพาะ

ด้าน 
(วิชาชีพครู) 

1022203 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 2 1 2 3 
1033305 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

เพ่ือการศึกษา 
3 1 2 6 

หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน 

(วิชาเอกบังคับ) 

1552602 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

3 2 2 5 

1553603 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

………………... กลุ่มวิชาเอกเลือก 3 2 2 5 
………………… กลุ่มวิชาเอกเลือก 3 2 2 5 

  รวมหน่วยกิต 20 11 14 35 
ชั่วโมเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 25 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วย

กิต 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศึกษาด้วย
ตนเอง 

หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

……………… กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 
……………… กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 

หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน (วิชาชีพครู) 

1023305 การจัดการเรียนรูฐ้านสมรรถนะ 3 2 2 5 
1043406 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ฐานสมรรถนะ 
2 1 2 3 

1004901 คุรุนิพนธ์ 1 0 2 1 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาเอกเลือก) 
………………… กลุ่มวิชาเอกเลือก 3 2 2 5 
………………… กลุ่มวิชาเอกเลือก 3 2 2 5 

วิชาเลือกเสรี ……………… กลุ่มวิชาเลือกเสรี 3 1 2 6 
  รวมหน่วยกิต 21 10 16 37 

            ชั่วโมเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 26 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วย

กิต 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศึกษาด้วย
ตนเอง 

หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

……………… กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 
……………… กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 

หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน (วิชาชีพครู) 

1043407 การวิจัยและพัฒนานวตักรรมการเรียนรู ้ 3 2 2 5 

1003805 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรยีน 3 1 0 90 0 
หมวดวิชาเฉพาะ

ด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

1553801 การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3 2 2 5 
1553604 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ 
3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

………………… 
กลุ่มวิชาเอกเลือก 

3 2 2 5 

วิชาเลือกเสรี ………………… กลุ่มวิชาเลือกเสรี 3 1 2 6 
  รวมหน่วยกิต 22 11 14 38 

ชั่วโมเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 25 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วย

กิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน (วิชาชีพครู) 

1004806 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6 0 540 0 

 ชั่วโมงเรียน/ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 540 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

1004807 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6 0 540 0 

 ชั่วโมเรียน/ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 540 

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 
คำอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก 
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3.2  ชื่อ ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
 3.2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล 
เลขประจำตัว
บัตรประชาชน 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน 
ปี พ.ศ. 
ที่จบ 

ภาระงานสอน ชม./ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 

1 นางสริตา บัวเขียว 37601001XXXXX ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศษ.ด. (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
Cert.in ESL  
กศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
Douglas Collage, Canada  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2550 
2536 
2527 
2523 

24 24 24 24 

2 นายพิศาล  ปานแก้ว 37606001XXXXX อาจารย์ ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษใน 
ฐานะภาษาต่างประเทศ) 
คบ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 

2551 

2547 

24 24 24 24 

3 นางสาวศิริกุล 
ศรีโตกลิ่น 

37706003XXXXX อาจารย์ ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษใน 
ฐานะภาษาต่างประเทศ) 
คบ. (ภาษาอังกฤษ) 
Cert. in ESL  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 
Douglas Collage, Canada 

2549 

2544 
2543 

24 24 24 24 

4 นายมัฆวาน  นาคจัน่ 11909000XXXXX อาจารย์ ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ) 
อบ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2555 

2550 

24 24 24 24 

5 นางสาวณัฐสุดา 
สัตยาบรรพ 

11020008XXXXX อาจารย์ Ph.D. (English Literature) 
M.Sc. (English Literature) 
อ.บ. (วรรณคดีอังกฤษ) 

University of Edinburgh, Scotland 
University of Edinburgh, Scotland 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2559 
2555 
2553 

24 24 24 24 

24 
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3.2.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปี 

พ.ศ. 
ที่จบ 

ภาระงานสอน ชม./ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 

1 นางสริตา บวัเขียว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศษ.ด. (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
Cert.in ESL  
กศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
Douglas Collage, Canada  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

2550 
2536 
2527 
2523 

24 24 24 24 

2 นายพิศาล  ปานแก้ว อาจารย์ ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ 
       ภาษาต่างประเทศ) 

คบ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สถาบันราชภฏัเพชรบุร ี

2551 

2547 

24 24 24 24 

3 นางสาวศิริกุล  
ศรีโตกลิ่น 

อาจารย์ ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ 
        ภาษาต่างประเทศ) 
คบ. (ภาษาอังกฤษ) 
Cert. in ESL  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 
Douglas Collage, Canada 

2549 

2544 
2543 

24 24 24 24 

4 นายมัฆวาน  นาคจัน่ อาจารย์ ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ) 
อบ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2555 

2550 

24 24 24 24 

5 นางสาวณัฐสุดา 
สัตยาบรรพ 

อาจารย์ Ph.D. (English Literature) 
M.Sc. (English Literature) 
อ.บ. (วรรณคดีอังกฤษ) 

University of Edinburgh, Scotland 
University of Edinburgh, Scotland 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2559 
2555 
2553 

24 24 24 24 

25 
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3.2.3  อาจารย์ประจำ 

ลำ 
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปี 

พ.ศ. 
ที่จบ 

ภาระงานสอน ชม./ ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 

1 นายสทุัศน์ นาคจัน่ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D.  (Reading) 
Diploma (Applied Linguistics) 

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินยิมอันดับ 2  

University of North Texas 
Northern Territory 
University, Australia 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พษิณโุลก 

2545 
2536 

2527 
2523 

30 30 30 30 

3 นางตรนีุช สนุทรวิภาต อาจารย ์ ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตา่งประเทศ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

มหาวิทยาลยัรามคำแหง 

2547 

2543 

30 30 30 30 

4 นางสาวตรีศิรินทร์ 
เฉลิมกิติ 

อาจารย ์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อชีพ) 
ม.อ.บ. (ประวัติศษสตร์) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2556 
2550 

30 30 30 30 

5 นางสาวอัญชนา พานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด ) .การบริหารการศึกษา (  
Cert.in ESL  
ศศ .ม.  (ภาษาศาสตร์)  
ค.บ .(ภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
Douglas College, Canada 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
วิทยาลัยครูเพชรบุรี 

2550 
2541 
2537 
2529 

24 24 24 24 

6 นางสาวสิริเพ็ญ  
เอมละออง 

อาจารย ์ ค.ม. (การประถมศึกษา) 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยครูเพชรบุรี 

2531 
2524 

30 30 30 30 

7 นางสาวทิพย์ธิดา  
บุตรฉุย 

อาจารย ์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2551 
2547 

30 30 30 30 

26 
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ลำ 
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปี 

พ.ศ. 
ที่จบ 

ภาระงานสอน ชม./ ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 

8 นายเอกชัย  มลเลษ อาจารย ์ M.A. (English Literature) 
M.A. (Philosophy) 
ศศ.บ. (ศาสนา) 

Anamalai University, India 
University of Madars, India 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

2548 
2542 
2537 

30 30 30 30 

9 นางสาวปิ่นปินัทธ์  
ลีลาอัมพรสิน 

อาจารย ์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

2554 
2549 

30 30 30 30 

10 นายวัชระ เย็นเปรม อาจารย ์ ศศ.ม. (การแปลเพ่ือการศึกษาและธุรกิจ) 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2552 

2551 
2549 

30 30 30 30 

11 นางสาวศุภมาส  เกตุเต็ม อาจารย ์ Cert. in Content and Language 
Integrated Learning 
Cert. in Oral Communication 
ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ) 
ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) 

RELC, Singapore 

SEAMEO, RELC, Singapore 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สถาบันราชภัฏนครปฐม 

2557 

2557 
2550 

2542 

24 24 24 24 

12 Mr. Stephen B. Davis อาจารย ์ Bachelor of Science in Business Miami University, USA 2548 30 30 30 30 
13 Mr. Colin Avard 

Spinney 
อาจารย ์ M.A. Philosophy 

B.A. (Philosophy and English) 
Brock University  
Mount Allison University 

2547 
2558 

30 30 30 30 

27 
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ลำ 
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปี 

พ.ศ. 
ที่จบ 

ภาระงานสอน ชม./ ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 

14 นางสาวแสงดาว 
ถิ่นหารวงษ์  

อาจารย ์ ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (สารสนเทศทั่วไป) 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 

2552 
2547 
2547 

24 24 24 24 

15 นางกรรณิการ์ 
ตาละลักษมณ์ 

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ) 
คบ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 

2553 

2546 

30 30 30 30 

16 นางสาวทัศนพรรณ 
ไพศาลนันทน์ 

อาจารย ์ ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษใน 
        ฐานะภาษาต่างประเทศ) 
อบ. (ประวัติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2553 

2541 

24 24 24 24 

17 Mr. William Booth อาจารย ์ A.A. (Accounting) 

M.A. (History) 
B.A. (History) 

Chippewa Valley Technical 
College, Wisconsin 
State University of New York 
The Citadel 

2527 

2520 
2516 

30 30 30 30 

18 Mr. Wouter Hans 
Hessel Van Dijk 

อาจารย ์ Postgraduate Certificate in 
Education 
M.A. (Economics)        

The University of Nottingham, 
Nottingham England, UK 
University of Amsterdam,

Netherlands 

2559 

2543 

30 30 30 30 

28 



29 

ลำ 
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปี 

พ.ศ. 
ที่จบ 

ภาระงานสอน ชม./ ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 

19 ผศ.ดร.กมลทิพย์ พลบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D.  (Second Language 
Acquisition and Teaching)  
M.A. (Area Studies:Teaching 
Japanese as a Foreign Language) 
ศศ.บ.  (ภาษาญี่ปุ่น)   

University of Arizona, USA. 

Tsukuba University, Japan 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2550   

2541      

2537 

24 24 24 24 

หมายเหตุ : ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร (ภาคผนวก ง)
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา 
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา มีการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ประกอบด้วย การสังเกต การบริหารใน
สถานศึกษา และการทดลองสอนในชั้นเรียน และมีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในสาขาวิชาเฉพาะ 
ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระควบคู่กับการนิเทศ  การบูรณาการความรู ้ใน                
การจัดทำแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิคและยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชา
เฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้
และผู้เรียน การจัดทำบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา 
 
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

 งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กำหนดโดยเน้นงานที่นักศึกษาครูต้องปฏิบัติ
จริง และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาพร้อมที่จะเป็นผู้เริ่มต้นวิชาชีพครูที่ดี 
ดังนี้ 

 4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้  ได้แก่ ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตรและความรู้
ในศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้   
  1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ สามารถออกแบบและสร้างหลักสูตรรายวิชาในชั้นเรียน วางแผนและออกแบบเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  บริหารจัดการชั้นเรียน ใช้สื ่อและเทคโนโลยีสื ่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัลและ              
วัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 

  2) มีความสามารถในการนำความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
เพื่อนำไปออกแบบ จัดเนื้อหาสาระ การบริหารชั้นเรียน และจัดกิจกรรมการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ แก้ไขและ
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนอย่างหลากหลายตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

  3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริงส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทำงาน การจัดการ                 
การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น โดยบูรณาการการทำงานกับการเรียนรู้และ
คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสำคัญที่สุด 

  4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้มีความสามารถในการประสานงานและสร้าง
ความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกและร่วมมือกัน
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 
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  5) นำทักษะศตวรรษที่ 21 และเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
และพัฒนาตนเอง เช่น ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) ทักษะการรู้เรื่อง (Literacy Skills) และทักษะชีวิต 
(Life Skills) ทักษะการทำงานแบบร่วมมือและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
4.2 ช่วงเวลาที่จัดประสบการณ์  

 

ช่วงเวลา รายวิชา 
ปีการศึกษาที่ ภาคการศึกษาที ่

1 2 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 
2 1 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 
3 2 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 
4 1 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
4 2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 

ปีการศึกษาที่ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวนชั่วโมงและตารางสอน 
1 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1 หน่วยกิต  90 ชั่วโมง 
2 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1 หน่วยกิต  90 ชั่วโมง 
3 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 1 หน่วยกิต  90 ชั่วโมง 
4 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6 หน่วยกิต  540 ชั่วโมง 
4 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6 หน่วยกิต  540 ชั่วโมง 

 
4.4 กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities) 

หลักสูตรกำหนดให้นักศึกษาได้รับการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็งโดยการให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ เสริมความเป็นครู ทั้งที่จัดขึ้นโดยเฉพาะหรือ
เป็นส่วนที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ซึ่งอาจเป็นกิจกรรม/โครงการที่จัดขึ้น
โดยหลักสูตร คณะ หรือมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูปีละไม่น้อยกว่า 2 
กิจกรรม อาทิ  

4.4.1 กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพครู 
4.4.2 กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
4.4.3 กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 
4.4.4 กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา 
4.4.5 กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
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4.4.6 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา 
4.4.7 กิจกรรมส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง 
4.4.8 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
4.4.9 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
4.4.10 กิจกรรมทางวิชาการ 
4.4.11 กิจกรรมอ่ืนๆ ที่หลักสูตร คณะ หรือมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

 
 5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรือวิจัย 
 5.1 คำอธิบายโดยย่อ 
 หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) เน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงโดยใช้
ศาสตร์บูรณาการทั้งศาสตร์วิชาเอกด้านภาษาอังกฤษ และ ศาสตร์ด้านการสอน ในรูปแบบของการวิจัยและ
การจัดการเรียนรู้ โดยกำหนดให้นักศึกษาทำโครงงานหรืองานวิจัย ในรายวิชาการวิจัยทางการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (1553801) ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ สืบค้น
ข้อมูล เรียบเรียง ดำเนินการวิจัย นำเสนอข้อมูลและเผยแพร่ผลงานวิจัยได้อย่างเป็นระบบและถูกต้องตาม
รูปแบบวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความ
รอบร้อย ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของการทำโครงงานหรือวิจัย 
       5.2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
              มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทำงานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัย
หลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความ
ไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

 5.2.2  ด้านความรู้ 
         มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ และ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชาตาม
เอกสารแนบท้าย 
 5.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
                         สร้างและประยุกต์ใช้ความรู ้จากการทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม  รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
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 5.3.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       1) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที ่ ต่อตนเอง ต่อผู ้เรียน ต่อผู ้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 

สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
        2) มีภาวะผู ้นำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 

สามารถชี้นำและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
 5.3.5  ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี  

     ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การทำงาน 
การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีใน
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน 
 5.3.6  ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

               สามารถในการนำความรู ้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู ้เร ียนเป็นรายบุคคล 
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการและกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจำกัดทางกาย  
 
         5.3 ช่วงเวลา  
 

รหัส ชื่อรายวิชา ช่วงเวลาที่เรียน 
1553801 การวิจัยทางการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

    
5.4 จำนวนหน่วยกิต  

 

 
 
 
 
5.5 การเตรียมการ 

     มีการเรียนวิชา 1043407 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ซึ่งมีการจัดทำโครงการวิจัย
เบื้องต้นเป็นรายกลุ่ม ในปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 ก่อนการทำการวิจัยเป็นรายบุคคล ในปีที่ 4 มีการปฐมนิเทศ
นักศึกษาในเรื่องการทำวิจัยชั้นเรียน มีการกำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษา จัดทำบันทึกการให้คำปรึกษาให้

รหัส ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต (หน่วยกิต) 
1553801 การวิจัยทางการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ 
3 
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ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานวิจัยให้
ศึกษา  

5.6 กระบวนการประเมินผล 
       ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำโครงงาน หรือวิจัย ที่บันทึกในสมุดให้คำปรึกษา โดย
อาจารย์ที ่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้กำหนดรูปแบบการนำเสนอตามระยะเวลานำเสนอ
โปรแกรมและการทำงานของระบบ โดยโครงงานวิจัยดังกล่าวต้องสามารถทำงานได้ในขั้นต้น โดยเฉพาะการ
ทำงานหลักของโปรแกรมและการจัดสอบ การนำเสนอ 
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หมวดที ่ 4  ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1) มีคุณ ธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู  

- จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรม สร้างความตระหนักและ
จิตสำนึกในความเป็นคร ู
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีคุณธรรม จริยธรรมใน
ทุกรายวิชาในหลักสูตร โดยมีการวัดและประเมินผลด้านจิตพิสัยและ
เน้นปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพครูในรายวิชาที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพครู  
- สอดแทรกด้านคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอนทุกวิชาของ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

2) มี บุ คลิ กภาพ เหมาะสมกับ
ความเป็นครู 
 

- ฝึกความมีวินัยในการแต่งกาย มีมารยาททางกายและวาจาที่
เหมาะสม โดยกำหนดเป็นระเบียบของสาขาวิชาภาษาไทย 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ 

3) มีจิตอาสา - จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 
- จัดกิจกรรมการเรียนสอนแบบเน้นการทำงานเป็นกลุ่มเพ่ือฝึกภาวะ
ผู้นำและความเสียสละ 

4) เป็นผู้แสวงหาความรู้อย่าง
ส ม่ ำ เส ม อ  มี ค ว าม ส าม า รถ
ทางด้านวิชาการภาษาไทย และ
การสอนภาษาไทย 

- ส่งเสริมให้ผู้เรียนหาความรู้ด้วยตนเอง ทั้งที่เป็นความรู้ที่ได้จากสื่อ
สิ่งพิมพ์ และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศโดยจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  
- ส่งเสริมด้านการบูรณาการองค์ความรู้  นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
สถานการณ์นอกห้องเรียนในรูปแบบการสอน การจัดกิจกรรมให้
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือแสดงความสามารถทางด้านวิชาการในศาสตร์
ของตน และสามารถคิดแก้ปัญหาสถานการณ์ที่พบอุปสรรคได้อย่าง
รู้เท่าทัน 
- ส่งเสริมทักษะด้านกระบวนการวิจัยในการแสวงหาความรู้ 

5) มีความสามารถด้านวิชาชีพครู  
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และทักษะชีวิตและสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

- บรรจุรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย  
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกจัดกิจกรรมทั้งภายใน และ
ภายนอกห้องเรียน ฝึกการนำเสนอทั้งการพูดการสอนควบคู่กับการใช้
สื่อต่างๆ ที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม 
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2. การการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
    2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
           หมวดวชิาศึกษาท่ัวไปกำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติพ.ศ.2558 (TQF : HEd.) ของ 5 ด้านมดีังนี้ 
          2.2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                  1)  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
              1. ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่สำคัญต่อการดำรงตนและ 
การปฏิบัติงาน มีการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการดำรงตนและการปฏิบัติงาน 

           2. มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ 
สังคม  

           3. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ 
ความเป็นมนุษย์ 

           4. มีศีลธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืนทั้งทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ 
           5. ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

   2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
         1. สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ให้มีการรักษาศีล มีการฝึกสมาธิ และมีการ 

ฝึกฝนทักษะทางปัญญา 

     2. ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด 

    3.  เปิดโอกาสให้นักศึกษามีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา 

กรุณาและความเสียสละ 

    4. สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม 

    5. จัดกิจกรรมค่าย หรือกิจกรรมพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน 

    6. เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของ 

มหาวิทยาลัย 

    7. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม 

    8. ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
   9. กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function : EF) 

  3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 1. การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลานัดหมาย และการส่งงานตรงเวลา 
 2. พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
 3. ประเมินจากพฤติกรรมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ 
 4. สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 5. ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ 
 6. ประเมินจากการแต่งกาย 
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 7. ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ เช่น ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ดัดแปลงข้อ 
ค้นพบ  
  2.2.2  ด้านความรู้  
                   1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

           1. มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่ 
เป็นพื้นฐานชีวิต 

           2. มีความรอบรู้  ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา  และนำมาประยุกต์ 
ใช้เพื่อแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ   

           3. สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
           4. รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ  และ 

ระดับนานาชาติ  
 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  1. ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ 
  2. มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ิมเติม และการนำเสนอผลการศึกษา 
  3. จัดกิจกรรมค่าย เพ่ือการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเน้นทักษะการฟัง 

การพูด การอ่าน และการเขียน 
  4. การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์ 

อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
  5. การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ฝึกการแก้ปัญหาจาก 

สถานการณ์จริง 
  6. การสอนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) เช่น Course 

Management System: CMS Learning Management System: LMS 
  7. กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function : EF) 

                 3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     1. ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สำหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน 
      2. การทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา 
      3. ประเมินจากงาน รายงานที่มอบหมาย 
     4. ประเมินกิจกรรมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่างถูกต้อง 
      5. ประเมินจากการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง 
     6. ประเมินจากการทวนสอบผลสัมฤทฺธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีการวัดแบบต่าง ๆ ตาม 
เกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละรายวิชา 
     7. ประเมินผลเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) 

 
  2.2.3 ทักษะทางปัญญา 
                  1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     1. สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ 
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          2. สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้แก้ปัญหาอย่าง 
สร้างสรรค ์

          3. สามารถกำหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพ่ิมมากข้ึน 
          4. สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมใน 

การแก้ปัญหา 
   2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   1. กิจกรรมค่าย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้โดยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติจรงิ 
   2. การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) มอบหมายงานที่ 

ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
   3. การศึกษาค้นคว้าจากสื่อที่หลากหลาย จากสถานที่จริง และสรุป วิเคราะห์  

สังเคราะห์ทำรายงาน 
   4. การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็น 

ระบบ  โดยใช้หลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
   5. กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function : EF) 

             3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

                      1. ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สำหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน 
  2. ประเมินจากการรายงานผลการดำเนินงานและการแก้ปัญหาที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติจริง  

     3. ประเมินจากผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและการรายงาน 
    4. ปรเมินจากโครงงาน (Project Based Learning) ที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า 

 
     2.2.4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                   1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

      1. เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
      2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญหาใน 

สถานการณ์ต่าง ๆ ของกลุ่มทั้งในบทบาทผู้นำหรือผู้ร่วมทีมงาน  
           3. มีทกัษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ  
            4. วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท  หน้าที่  และความ 

รับผิดชอบ   
            5. มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กร 

อย่างเหมาะสม 
            6. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง 

                2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
              1. กิจกรรมค่าย เพื่อส่งเสริมการทำงานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นำ และการเป็น 
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สมาชิกกลุ่ม 

               2. ให้คำแนะนำในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อส่งเสริม
ทักษะการอยู่ในสังคม 

          3. ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ 

          4. ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับในงานกลุ่ม 

          5. ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นภายในกรอบแห่งสิทธิ 
เสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน 

          6. ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือฝึกการยอมรับความ 

คิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล 

          7. ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

       8. กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function : EF) 
    3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
                         1. ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน โดยอาจารย์และนักศึกษา 
        2. ประเมนิพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 
        3. พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
        4. สังเกตพฤติกรรมและติดตามการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
       5. ประเมินผลจากผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือการออกฝึกภาคสนาม 
 
  2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                  1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1. สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อการสืบค้นข้อมูลที่เก่ียวข้อง รู้จักวิธีกรองเพ่ือกำจัด 
ผลลัพธ์ รู้วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ตระหนักถึงประเด็นความปลอดภัยออนไลน์  
การปกป้องข้อมูลและภาพลักษณ์ส่วนตน 

 2. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายในการติดต่อสื่อสาร สนทนาการและ 
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนแบบออนไลน์ แบ่งปันเอกสารและหรือข้อคิดเห็น การประชุมทางไกล (video-
conferencing) ติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ รวมถึงแอพพลิเคชั่นที่เป็นประโยชน์บนอุปกรณ์ส่วนตัว ทั้ง
โทรศัพท์มือถือหรือแท็บแล็ต และนำเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. สามารถผลิตสื่อ (และได้ผลิต) สื่อดิจิทัล เรียนรู้หลักการพ้ืนฐานได้ตามคำแนะนำและ 
สามารถทดลองทำได้ 

4. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน  
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับโอกาส และวาระ 

5. สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปล 
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ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูลนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
6. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน 

    2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1. สอนโดยการกำหนดปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจ 
แก้ปัญหา 

 2. มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

 3. การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อการสอน 
 4. การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (Experiential Learning) ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ 

ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้นำไปปฏิบัติ นำไปใช้แก้ปัญหา 
 5. กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function : EF) 
 6. กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
 7. กิจกรรมการสอนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) เช่น Course 

Management System: CMS Learning Management System: LMS 
 

 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
            1. ประเมินจากผลงาน และการนำเสนอผลงาน 
     2. ประเมินจากทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงาน 
    3. ประเมินผลจากผลงานที่ได้ฝึกทดลอง ฝึกปฏิบัติการ  

 4. ประเมินผลการเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ความรับผิดชอบหลัก (  ) ความรับผิดชอบรอง (  )  

รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 
1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 

2.  ความรู ้ 3.  ทักษะทางปญัญา 
4.  ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร 

2220200   ภาษาอังกฤษเบื้องต้น                          

2220201   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน                          

2220202   ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป                          

2220203   ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ                          

2220510  ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร                          

2220520  ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ                          

2220530   ภาษาไทยเพื่อการคดิวิเคราะห ์                          

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

2810310 นันทนาการในชีวิตประจำวัน                          

2221310 จริยธรรมและความรับผดิชอบต่อสังคม                          

2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต                          

3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร                          
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 
1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 

2.  ความรู ้ 3.  ทักษะทางปญัญา 
4.  ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 

2221210 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                          

2310020  เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ                          

2310030 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปจัจุบัน                          

2310410  พลเมืองที่เข้มแข็ง                          

2340310 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย                          

3211110 การผลิตสื่อดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ                          

3330010 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                          

3330020 ผู้ประกอบการรุ่นใหม ่                          

3330030 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม                          

3330110 การพาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์เบื้องต้น                          

3003110 ทักษะในศตวรรษที ่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ                          

กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

1810310 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ                          

4400010 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                           

4410110 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสเีขียว                          

4420310 เคมีในชีวิตประจำวัน                          
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 
1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 

2.  ความรู ้ 3.  ทักษะทางปญัญา 
4.  ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

4430110 คณิตศาสตรส์ำหรับธรุกิจ                          

4430120  การคิดและการตัดสินใจ                          

4520110  การทำอาหารไทยและอาหารนานาชาติ                          

4520120  ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ                          

4830110 ชีววิทยาเชิงอนุรักษแ์ละพืชพรรณ                          

5600010 เกษตรในชีวิตประจำวนั                          

6510410  พลังงานทดแทนและการประหยดัพลังงาน                          

6530410  การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

                         

6840110 จิตสำนึกและวินัยจราจร                          

7440110  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต                          

7003120 ทักษะการคิด                          

8710010 ชีวิตและสุขภาพ                          

หมายเหตุ สำหรับผู้สอนรายวิชาใด ๆ จำเป็นต้องจัดการสอนและวัดผลการเรียนรู้ (learning outcome) ในความรับผดิชอบหลัก (จุด )  
            โดยตอ้งนำไปเขียนใน มคอ.3 หมวด 4                    
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    2.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
          2.2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                  1)  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
        1. รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
        2. มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อ
งาน ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน 
เป็นแบบอย่างท่ีดแีก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน   
        3. มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน 
มีความสามัคคีและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ  
        4. มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ
คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทำงานและสภาพแวดล้อม โดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์
ของสังคมส่วนรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
  2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       1. การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
สังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
       2. การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interaction Action Learning) 
       3. การเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case Study) 
       4. การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม (Value Clarification) 
       5. การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL) 
       6. การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์(Interactive lecture ) 
       7. การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพืน้ฐาน (Scenario-based learning ) 
       8. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
       9. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
    3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       1. วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะทำงานตามสภาพจริง (Authentic 
Approach) 
       2. วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
       3. วัดและประเมินจากกลุ่มเพ่ือน 
       4. วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
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             5. วัดและประเมินโดยใช้แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 
       6. วัดและประเมินค่านิยมและความเป็นครูจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
       7. วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  2.2.2  ด้านความรู้  
                   1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                      1. มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ 
ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู  จิตวิทยาสำหรับครู 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน  หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารสำหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและ
ดิจิทัล ทักษะการทำงานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21 มี
ความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร ์อาทิ การบูรณา
การการสอน(Technological Pedagogical Content Knowledge : TPCK)  การสอนแบบบูรณาการ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology 
Engineering and Mathematics Education : STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional 
Learning Community : PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
   2. มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ 
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนำไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์ มีทักษะทางภาษา วัฒนธรรม 
วรรณคดี การแปลภาษาต่างประเทศ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยใช้ความรู้
ความเข้าใจโครงสร้างภาษาต่างประเทศและเลือกใช้วิธี/รูปแบบการสอนแบบต่างๆ ที่เน้นทักษะสัมพันธ์ 
เพ่ือพัฒนาการรู้หนังสือและวิจารณญาณในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนได้ การผลิตสื่อและใช้
สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สามารถทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางภาษาต่างประเทศ ข้อเสนอ
สาระความรู้อาท ิ
   2.1  ทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
                                  2.1.1 การจัดการเรยีนรู้หลักภาษาต่างประเทศ 
      2.1.2 การจดัการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 
         2.1.3 การจัดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมต่างประเทศ 
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    2.2  ภาษาศาสตร์เพ่ือการสอนภาษาต่างประเทศ 
      2.2.1 แนวคิดพ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์ ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา 
(Language) โดยเฉพาะคุณสมบัติของภาษา วัจนะภาษา ระบบหน่วยเสียง (Phonological System) 
ระบบหน่วยคำ (Morphological System) วากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ (Syntactic and Semantic 
System) 
      2.2.2 แนวคิดพ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์ประยุกต ์
      2.2.3 พ้ืนฐานการศึกษาต่างประเทศด้วยวิธีการทางภาษาศาสตร์ 
    2.3  วัฒนธรรม 
      2.3.1  วัฒนธรรมของภาษาเป้าหมาย (Target Culture) 
      2.3.2  วัฒนธรรมไทย (Thai Culture) 
      2.3.3  วัฒนธรรมนานาชาติ (International Culture) 
      2.4  วรรณคดี 
      2.4.1  วรรณคดีภาษาต่างประเทศเบื้องต้นในยุคสมัยต่างๆ จนถึงร่วมสมัย 
      2.4.2  องค์ประกอบของวรรณศิลป์ ร้อยแก้ว ร้อยกรองภาษาต่างประเทศ 
    2.5  การแปลภาษาต่างประเทศ 
     3. มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนำแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน  
     4. มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน  
        5. ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
และนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     1. การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม (Constructivism) โดยให้ผู้เรียน
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
     2. การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ (Inquiry-Based Learning) 
     3. การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative Learning)  
     4. การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
     5. การเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
     6. การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล
สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนร่วมกันในชั้นเรียน  
     7. การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 
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     8. การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL) 
     9. การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning ) 
     10. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
     11. การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based learning ) 
     12. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

    1. วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ 
    2. วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
    3. วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระสำคัญของความรู้ 
    4. วัดและประเมินจากการนำเสนอโครงงานหรือรายงานการค้นคว้า 
    5. วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
    6. วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 

  2.2.3 ทักษะทางปัญญา 
                  1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

      1. คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงใน
โลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์  โดยคำนึงถึงความรู้  หลักการทางทฤษฎี  
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  บรรทัดฐานทางสังคมและ
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

  2. สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  
      3. สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
    2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                       1. การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning) 
                       2.  การเรยีนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking skills) 
                       3. การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-Based Learning) 
                       4. การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน (Scenario-Based Learning) 
                       5. การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-Based Learning) 
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                       6. การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL) 
                       7. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Research and Innovation Development) 
                       8. การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง (Self-Directed Learning) 
                       9. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
                      10. การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) 
                      11. การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส (Socrates method) 
             12. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

               3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

                      1. วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ 
วิชาชีพและทางสังคม 
                      2. วัดและประเมินจากผลการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
                      3. วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
                      4. วัดและประเมินจากการนำเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  
                      5. วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
                      6. วัดและประเมินจากผลการเข้ารว่มกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 
     2.2.4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                    1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

         1. เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้ อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์และทางสังคม  

        2. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

       3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค ์

        4. มีภาวะผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้นำและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศกึษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
    2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
                        1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
                        2. การเรยีนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative Learning through Action) 
                        3. การเป็นผู้นำแบบมีส่วนร่วม (Shared Leadership) ในการนำเสนองานวิชาการ 
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                        4. การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร่ตรอง 
(Reflective thinking) 
                        5. การเรยีนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL) 
                        6. การเรยีนรู้แบบรวมพลัง(Collaborative learning) 
                        7. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
   3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
                        1. วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
                        2. วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา 
                        3. วัดและประเมินจากผลการนำเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
                        4. วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
                        5. วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
 
  2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                  1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

      1. มีทกัษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อ
เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

      2. สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่ม
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนำเสนอด้วย
รูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 

  3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การทำงาน 
การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดี
ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอก
เลียนผลงาน 
    2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                      1. การติดตาม วิเคราะห์ และนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้านการศึกษาจากข่าวสาร
บนสื่อสังคมออนไลน์ 
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                      2. การสืบค้นและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้านการศึกษาโดยบูรณาการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
                      3. การจัดทำอินโฟกราฟิกเพ่ือสรุปประเด็นสาระสำคัญของงานที่นำเสนอ 
                      4. การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL) 
                      5. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                      1. วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญ ด้าน
การศึกษา 
                      2. วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญการศึกษาที่ มี
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
                      3. วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
                      4. วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 
  2.2.6  ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
                   1) ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

         1. สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การ
บริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการ
เรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่  

    2. สามารถในการนำความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการและกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจำกัดทางกาย  

      3. จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทำงาน การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น โดยบูรณาการการทำงานกับการ
เรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความ
ความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสำคัญท่ีสุด 

      4. สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและ
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สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออำนวยความสะดวกและ
รว่มมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

             5. สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้  
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ทักษะเทคโนโลยี และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำทักษะเหล่านี้
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
           2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
                         1. การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-integrated 
learning: WIL) 
                         2. การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวกวิธี
สอนกับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 
                        3. การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
                        4. การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning: WIL) 
                        5. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
           6. การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experience-Based Approach) 
                        7. การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ(-Productive-based learning ) 
   3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
                       1. วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จำลอง  
                     2. วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
                       3. วัดและประเมินจากรายงานการทำวิจัยในชั้นเรียน 
                       4. วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชากลุ่มวิชาชีพครู (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก                 ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
หมวดวิชาชีพครู 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

1011103  ความเป็นครูในสังคมยคุใหม่                         

1063402  ปรัชญาการศึกษา                         

1052503  จิตวิทยาขั้นสูงเพื่อการเรียนรู้ และการพัฒนาชีวิต                         

1022204  ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครูในศตวรรษ 21                         

1022203  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ                         

1033305  นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา                         

1023305  การจัดการเรยีนรู้ฐานสมรรถนะ                         

1043406  การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ฐานสมรรถนะ                         

1043407  การวิจัยและพัฒนานวตักรรมการเรียนรู ้                         

1004901  คุรุนิพนธ์                         

1001803  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1                         

1002804  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2                         

1003805  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3                         

1004806  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                         

1004807  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                         
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รายวิชา 
หมวดวิชาชีพครู 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

วิชาเฉพาะด้าน (เอกบังคับ) 

1551101 หลักภาษาสำหรับครภูาษาอังกฤษ ⚫    ⚫     ⚫     ⚫   ⚫    ⚫   

1551201 การฟังและการพดูสำหรับครูภาษาอังกฤษ ⚫       ⚫  ⚫   ⚫     ⚫      ⚫ 

1551301 การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะหส์ำหรับคร ู
             ภาษาอังกฤษ 

   ⚫  ⚫    ⚫   ⚫     ⚫  ⚫    
 

1551401 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการสอน 
             ภาษาอังกฤษ 

  ⚫  ⚫     ⚫     ⚫    ⚫ ⚫     

1551402 สัทศาสตร์และสัทวิทยาสำหรับครูภาษาอังกฤษ ⚫     ⚫    ⚫    ⚫     ⚫ ⚫     

1551601 การจัดการชัน้เรียนภาษาอังกฤษ    ⚫  ⚫     ⚫   ⚫     ⚫   ⚫   

1551901 วัฒนธรรมโลกสำหรับครูภาษาอังกฤษ   ⚫    ⚫    ⚫   ⚫    ⚫     ⚫  

1553604 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ    ⚫  ⚫    ⚫      ⚫ ⚫   ⚫     

1552102 ไวยากรณ์ขั้นสูงสำหรบัครูภาษาอังกฤษ ⚫     ⚫     ⚫   ⚫    ⚫  ⚫     

1552501  วรรณกรรมเพือ่การสอนภาษาอังกฤษ  ⚫    ⚫     ⚫    ⚫   ⚫    ⚫   

1552502 การแปลสำหรับครภูาษาอังกฤษ    ⚫  ⚫    ⚫     ⚫    ⚫   ⚫   

1552602 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรยีนรู ้
             ภาษาอังกฤษ 

   ⚫  ⚫    ⚫      ⚫   ⚫    ⚫  

1553603   หลักสูตรและการจัดการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ ⚫    ⚫     ⚫      ⚫   ⚫  ⚫    

1553801 การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ    ⚫  ⚫      ⚫   ⚫ ⚫   ⚫  ⚫    
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รายวิชา 
หมวดวิชาชีพครู 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

วิชาเฉพาะด้าน (เอกเลือก) 

1552303 การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนา 
             องค์กรวชิาชีพของครูภาษาอังกฤษ 

⚫    ⚫      ⚫     ⚫   ⚫   ⚫   

1552403 วากยสมัพนัธ์เบือ้งต้น  ⚫    ⚫     ⚫    ⚫   ⚫    ⚫   

1552701 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน  ⚫    ⚫     ⚫    ⚫   ⚫    ⚫   

1553202 การเรียนภาษาด้วยการแสดง  ⚫    ⚫     ⚫      ⚫ ⚫    ⚫   

1553203 การอภิปรายและการโต้วาทภีาษาอังกฤษ  ⚫    ⚫     ⚫      ⚫ ⚫    ⚫ ⚫   

1553204 การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน  ⚫    ⚫     ⚫      ⚫ ⚫    ⚫ ⚫   

1553304 การอ่านเพื่อการพัฒนาการสอนภาษา                                     ⚫    ⚫     ⚫     ⚫  ⚫    ⚫   

1553305 การเขียนอนุเฉท  ⚫    ⚫     ⚫      ⚫ ⚫    ⚫ ⚫   

1552605 การจัดการเรียนรูภ้าษาอังกฤษสำหรับผูเ้รียนใน 
             ศตวรรษท่ี 21 

 ⚫     ⚫    ⚫     ⚫   ⚫     ⚫ 

1553302 การเขียนเชงิวิชาการสำหรับครภูาษาองักฤษ    ⚫  ⚫    ⚫      ⚫ ⚫   ⚫     

1553606 การจดัการเรยีนรู้เพื่อพฒันาทักษะการคิดด้วย 
               วรรณกรรมสำหรับเด็ก 

⚫      ⚫    ⚫  ⚫   ⚫  ⚫    ⚫   

1553802 สัมมนาการสอนภาษาองักฤษ ⚫    ⚫      ⚫   ⚫  ⚫  ⚫    ⚫   
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
     เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
(หมวด 7) (ภาคผนวก ช) 
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบกลางของคณะ  กำหนดขั้นตอนและวิธีการทวนสอบ 
ระยะเวลาการดำเนินการทวนสอบ  แนวปฏิบัติกรณีการประเมินผลสั มฤทธิ์ (เกรด) ผิดปกติ และ 
การรายงานผลการทวนสอบ 
     2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 

2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ  
   รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น 

2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 
1) สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตโดยใช้แบบสอบถามหรือประชุมร่วมกัน 
2) ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

                           จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 
3) มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน โครงงาน และ/หรือ 
    ปัญหาพิเศษ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย 
 

3.  เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
     3.1 มีความประพฤติดี 
     3.2 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
     3.3 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
     3.4 สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินผล    
     3.5 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 
     3.6 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ เฉพาะวิชาเอกไม่ต่ำกว่า 2.00 
     3.7 สอบผ่านการประเมินความรู้ และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ยกเว้นนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ 

ทั้งนีใ้ห้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
(หมวดที่ 10) (ภาคผนวก ช) และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบุร ี
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1. การเตรียมการและการพัฒนาส าหรับอาจารย์ใหม่  

1.1 มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าและค าปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และปรับตัวเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในคณะ 
1.2 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูกับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย 

คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 
1.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ เพื่อน าไปใช้ในการสอนและการวิจัยอย่าง 

ต่อเนื่อง โดยผ่านการท าวิจัยที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่ตนสอน สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดู
งานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ และการประชุมทางวิชาการ 
     1.4 จัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพ่ือผลิตผลงานวิจัยและการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัย
อาวุโส 
 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
    2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

       2.1.1 การพัฒนาการเรียนการสอน เช่น การอบรมความรู้จากหน่วยงานภายในและ หน่วยงาน
ภายนอก 

รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่างๆ ศึกษาดูงานทั้งใน ประเทศและต่างประเทศส่งเสริมให้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมชุมชน 
    2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
          2.2.1 การพัฒนาวิชาการ ส่งเสริมการจัดท าผลงานเพ่ือพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ส่งเสริมให้
คณาจารย์ไปศึกษาต่อ 
          2.2.2 การพัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพ่ือผลิตผลงานวิจัยเพื่อให้มี
ผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 

       2.2.3 การพัฒนาทักษะทางภาษไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ  



 
 

 

 
หมวดที ่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การกำกับมาตรฐาน 
    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) มีการบริหาร
จัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรดังกล่าวทุกประการ 

 
2. บัณฑิต 
    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) กำหนด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้  อย่างน้อย 6 
ด้านคือ  

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 
3. ด้นทักษะทางปัญญา 
4. ด้านความสัมพันธ์และความรับผิดชอบ 
5. ด้านทักษะทางตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 

3. นักศึกษา 
    3.1 กระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) กำหนด
คุณสมบัติของนักศึกษาเบื้องต้นตามข้อตกลงของที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร  โดยการสอบวัดแวว
ความเป็นครูและสอบสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจและอารมณ์  และสติปัญญา 
และความมุ่งมั่นในการศึกษา 

การวางแผนกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา โดยการทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ หลักสูตรฯ จะจัดอบรมให้ความรู้ และทักษะปฏิบัติพ้ืนฐานที่
จำเป็นต่อการนำไปใช้ในการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อไป 

 
 
 



58 
 

    3.2 การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ          
          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) มีการ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยร่วมกันกำหนดตารางวัน เวลาในการให้คำปรึกษาและมีการกำกับ
ดูแลให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
     3.3 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) มีการ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาดังต่อไปนี้ 
           3.3.1 กำหนดให้ มี กิ จกรรมเสริมความ เป็ นครู  (Teacher Enhancing Activities) โดยให้
สถาบันการศึกษากำหนดกิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี โดยอาจจัดกิจกรรม/ โครงการเป็นการ
เฉพาะหรืออาจบริหารจัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ
ความเป็นครูและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่าสองกิจกรรม อาท ิ 
        (1) กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพเป็นครู 
       (2) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
                (3) กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 
                (4) กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา 
                (5) กิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนารี/ ยุวกาชาด 
                (6) กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา 
                (7) กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง  
                (8) กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
                (9) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
                (10) กิจกรรมทางวิชาการ เช่น กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมการแสดงละคร
ภาษาอังกฤษ กิจกรรมสัมมนาทางการศึกษาภาษาอังกฤษ และกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
                (11) กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร 
 3.3.2  กำหนดให้มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมและโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ที่สามารถทำให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

3.3.3  มีระบบสนับสนุนและให้คำแนะนำนักศึกษา โดยการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
และวิชาชีพให้แก่นักศึกษา โดยอาจารย์จะแจ้งวันและเวลาที่นักศึกษาสามารถขอรับคำปรึกษาได้  ตาม
ช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพ่ือให้นักศึกษาที่มีปัญหาทั้งในด้านการเรียนและปัญหาอ่ืน ๆ สามารถขอรับ
คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ 

3.3.4  มีระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา นักศึกษาที่ต้องการอุทธรณ์หรือมีเรื่องร้องเรียนทั้งเรื่อง
ทั่วไปหรือผลการประเมินการเรียน สามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ทำหน้าที่ดูแลการจัดการ
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เรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ โดยการเขียนคำร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือนำเข้าสู่ที่ประชุมอาจารย์ประจำ
หลักสูตร คณะกรรมการแนะแนวนักศึกษา เพ่ือหาข้อสรุปและแนวทางแก้ไข 

3.3.5  หลักสูตรมีการตั้งคณะกรรมการแนะแนว การติดตามข้อมูลที่แสดงผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 
ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการสำเร็จการศึกษา และความพึงพอใจต่อหลักสูตร 

 
4. อาจารย์ 
    4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) มีการ
คัดเลือกอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ที่เหมาะสมและโปร่งใส ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ. 2558 โดยอาจารย์จะต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  โดยมีการจัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่โดยรวมของอาจารย์
ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ได้แก่ ภาพรวมของหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา สมรรถนะชั้นปี แนว
ทางการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  หน้าที่ในการจัด  การเรียนการสอน 
และมอบหมายรายวิชาให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
     4.2 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
           หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) มีอาจารย์
ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้าใน
การผลิตผลงานทางวิชาการ อย่างต่อเนื่อง  โดยส่งเสริมให้อาจารย์ประจำหลักสูตรได้พัฒนาผลงานทาง
วิชาการ งานวิจัย และเข้ารับการอบรม ประชุมวิชาการหรือสัมมนา เกี่ยวกับประเด็นที่ตนเองสนใจ หรือมี
ความเชื่อมโยงกับศาสตร์ในสาขาวิชา  
     4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

4.3.1 อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา  เมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษา 

4.3.2 กรณีวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม บุคลากรผู้เกี่ยวข้องในแหล่งฝึกร่วมประเมินความรู้  
ความสามารถ ตลอดจนคุณลักษณะของนักศึกษา 

4.3.3 อาจารย์ผู้สอนประชุมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
4.3.4 เสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือรวบรวมและจัดทำร่างการปรับปรุง 

หลักสูตร และร่วมประชาพิจารณ์ให้ข้อคิดเห็น 
     4.4 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

4.4.1 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
4.4.2 การพิจารณาคัดเลือกต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และต้อง

เสนอประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวข้อวิชาที่จะสอน 
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4.4.3 ประธานสาขาวิชาเป็นผู้เสนอความต้องการในการจ้าง และเสาะหาผู้มีคุณสมบัติตรงความ
ต้องการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

4.4.4 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษต้องวางแผนล่วงหน้าหนึ่งภาคการศึกษา 
4.4.5 ประเมินผลการสอนของอาจารย์พิเศษเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
    5.1  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) มีการ
ออกแบบหลักสูตร ควบคุม กำกับการจัดทำรายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย บนพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเนื้อหาและจุดประสงค์ท่ีสนองกับบริบทที่จะนำหลักสูตรไปใช้
ที่ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  
    5.2  มีกระบวนการกำหนดสาระสำคัญของหลักสูตรด้วยการวิเคราะห์งาน เพ่ือแสดงความเชื่อมโยงกับ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษา 
หรือไม่เกิน 4 ปี 
    5.3  มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาจาก
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา 
    5.4  กำหนดให้มีการประเมินผู้เรียนด้วยจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร การประเมินเพ่ือแสวงหาแนวทางพัฒนาวิธีการ
เรียนรู้ของตัวนักศึกษา และการประเมินเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน นอกจากนั้นมีการกำกับให้มีการ
ประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
    5.5  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยวิธีที่หลากหลาย ทั้งภาคทฤษฎี 
และการปฏิบัติ สอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตร  
    5.6  มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
   6.1 การบริหารงบประมาณ 
 

เป้าหมาย การดำเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 
การบริหารงบประมาณ 
 

มีการจัดสรรงบประมาณประจำปี 
ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และเงิน
รายได้เพ่ือจัดซื้อตำรา สื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ

มีแผนการจัดสรรงบประมาณ
ประจำปี งบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อตำรา 
สื่ อ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
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วัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนใน
ชั้ น เ รี ย น แ ล ะ ส ร้ า ง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ
การ เรี ย น รู้ ด้ ว ย ตน เอ งขอ ง
นักศึกษา 

โส ต ทั ศ นู ป ก รณ์  แ ล ะวั ส ดุ
ครุภั ณ ฑ์ อย่ าง เพี ย งพอเพ่ื อ
สนับสนุนการเรียนการสอนใน
ชั้ น เรี ย น แ ล ะ ส ร้ า ง ส ภ า พ 
แ ว ด ล้ อ ม ให้ เห ม า ะ ส ม กั บ      
การ เรี ย น รู้ ด้ ว ย ตน เอ งขอ ง
นักศึกษา 

 
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

6.2.1 สถานที่ 
 

ลำดับ อาคารสถานที่ จำนวนห้องที่มีอยู่ 

อาคารเรียน  1   

1 ห้องเรียนอาคารวิทยาภิรมย์ 22 

อาคารเรียน   2  
1 ห้องเรียนอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14 
2 ห้องสมุด 2 

อาคารเรียน   3  
1 ห้องเรียนศูนย์ภาษา 9 

    
6.2.2  อุปกรณ์การสอน 
 

ลำดับ อุปกรณ์การสอน จำนวนที่มีอยู่ 

1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  45 

2 คอมพิวเตอร์  200 
3 เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ 45 
4 กระดานอัจฉริยะ 2 
5 คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 60 
6 หนังสือภาษาอังกฤษ 1000 
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 6.2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 

เป้าหมาย การดำเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 
การจัดสรรทรัพยากร 1. อาคารสถานที่สำหรับการ

เรียนการสอน  
  
2. สื่อคอมพิวเตอร์สำหรับการ
เรียนการสอน  
  
3. สื่อการเรียนการสอน 
  
  
  
  
 
 
4. หนังสือห้องสมุด 
  
5. การสืบค้นผ่านฐานข้อมูล
โดยมีสำนักวิทยบริการและ
เท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เท ศ 
ให้บริการยืม-คืนหนังสือ ตำรา 
และเอกสารทางวิชาการด้าน
การศึกษา รวมถึงฐานข้อมูลที่
จะให้สืบค้น 
6 . โรงเรียนสำห รับการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ  
  
  
  
7. จัดให้มีห้องประจำหลักสูตร 
8. จัดให้มีห้องสมุดคณะ/พ้ืนที่

1 . มี ป ริ ม าณ แล ะคุ ณ ภ าพ
เหมาะสมกับการเรียนการสอน
และจำนวนนักศึกษา 
2 . มี ป ริ ม าณ แล ะคุ ณ ภ าพ
เหมาะสมกับการเรียนการสอน
และจำนวนนักศึกษา 
3. มีจำนวนเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์  คอมพิวเตอร์  
เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และ
ก ร ะ ด า น อั จ ฉ ริ ย ะ  แ ล ะ
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 
เพียงพอ ต่อจำนวนห้องเรียน
และนักศึกษา  
4. มีจำนวนเพียงพอกับจำนวน
นักศึกษา 
5. มีการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล
โดยมีสำนักวิทยบริการและ
เท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เท ศ 
ให้บริการยืม-คืนหนังสือ ตำรา 
และเอกสารทางวิชาการด้าน
การศึกษา รวมถึงฐานข้อมูลที่
จะให้สืบค้น 
6 . มีโรงเรียนสำหรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพอย่างน้อย 
1 โรงเรียน และโรงเรียนใน
เครือข่ายเพียงพอตามจำนวน
นักศึกษา 
7. มีห้องประจำหลักสูตร 
8. มีห้องสมุดคณะ/พื้นที่ในการ
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ใน ก า ร ให้ บ ริ ก า ร ห นั ง สื อ
วารสารเกี่ยวกับสาขา 
9. จัดพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้  เช่น  เว็บ ไซต์  บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ มุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการ  การให้
คำปรึกษา 
1 0. จั ด ส ร รค อ ม พิ ว เต อ ร์  
อิ น เท อ ร์ เน็ ต  แ ล ะ ร ะ บ บ
อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ไ ร้ ส า ย           
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอน   

ให้ บ ริ ก ารห นั งสื อ ว ารส าร 
เกี่ยวกับสาขา 
9. มีพ้ืนที่ส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้  เช่น เว็บ ไซต์   บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ มุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการ การให้
คำปรึกษา 
10. มีการจัดสรรคอมพิวเตอร์ 
อิ น เท อ ร์ เน็ ต  แ ล ะ ร ะ บ บ
อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ไ ร้ ส า ย           
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอน เพี ย งพ อต าม จ ำน วน
นักศึกษา 

 
 6.2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

            จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ดังนี้ 
 

    เป้าหมาย               การดำเนินการ การประเมินผล 
จัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนและกิจกรรม
การเรียนรู้ให้ เพียงพอ โดยมี
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการของ
บุ ค ล าก ร  พ้ื น ที่ ใน ก า ร ให้
คำปรึกษา ห้องสมุดคณะ/พ้ืนที่
ในการให้บริการหนังสือตำรา
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 
มีเทคโนโลยีสื่อการเรียนการ
สอนเพ่ือกระตุ้นการใฝ่รู้ 

1. จัดให้มีห้องประจำสาขา 
2. จัดให้มีห้องสมุดคณะ/พ้ืนที่ 
ใน ก า ร ให้ บ ริ ก า ร ห นั ง สื อ 
วารสารเกี่ยวกับสาขา 
3. จัดพ้ืนที่ส่งเสริมกิจกรรม   
ก า ร เ รี ย น รู้  เ ช่ น บ อ ร์ ด
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ มุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ 
การให้คำปรึกษา 
4. จัดสรรเทคโนโลยีเพ่ือการ
สนับสนุนการเรียนการสอน 
เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต  
สื่อดิจิทัล 

1. มีห้องประจำสาขา 
2. มีห้องสมุดคณะ/พ้ืนที่ในการ
ให้ บ ริ ก ารห นั งสื อ ว ารส าร 
เกีย่วกับสาขา 
3. มีพ้ืนที่ส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้ เช่นบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
เว็บไซต์ มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทางวิชาการ การให้คำปรึกษา 
4 . มี เท ค โน โล ยี เ พ่ื อ ก า ร
สนับสนุนการเรียนการสอน 
เช่นคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต   
สื่อดิจิทัล 
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1. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
หลักสูตร และพัฒนาหลักสูตร
ให้ ก้ า ว ทั น ก ร ะ แ ส ค ว า ม
เปลี่ยนแปลงโดยมีบุคลากร
ผู้ ส อน  ที่ เป็ น ผู้ น ำด้ านการ
พัฒนา องค์ความรู้และสามารถ
ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ  
ที่ ตรงต่อความต้องการของ
สถานศึกษา 
 

1 . จั ด ห ลั ก สู ต ร ให้ มี ค ว าม
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู 
ตามท่ีคุรุสภากำหนด 
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุกๆ 4 ปี 
3 . กำหนดให้อาจารย์ผู้ สอน 
มีคุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท 
ในสาขาทางการศึกษาหรือสาขา
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
4 . ส่ ง เส ริม อาจารย์ ป ระจำ
หลักสู ตร ให้ ไปศึ กษาดู งาน    
ใน ห ลั ก สู ต ร ห รื อ วิ ช า ก า ร 
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
5 . ส ำ ร ว จ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
ความรู้  ทักษะของนักศึกษา 
เพ่ือนำมาพัฒนาหลักสูตร 
 
6. สำรวจความพึงพอใจบัณฑิต
จากผู้ใช้บัณฑิต 
 

1. หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงได้
กับมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด 
มี ค ว าม ทั น ส มั ย แ ล ะมี ก า ร
ปรับปรุง 
สม่ำเสมอ 
2. มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
อย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 4 ปี   
3 . มีจำนวนอาจารย์ผู้ สอนมี
คุณ วุฒิ ไม่ต่ ำกว่าปริญ ญ าโท 
ในสาขาทางการศึกษาหรือสาขา
อ่ืนที่เกี่ยวข้องร้อยละ 90 
4 . อาจารย์ป ระจำหลั กสู ตร
ศึ กษ าดู งาน เพ่ื อการพั ฒ น า
หลักสูตรหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 2 ปี 
5. มีการนำผลการประเมินผล
การสำรวจความต้องการความรู้  
ทักษะของบัณฑิตมาปรับปรุง
หลักสูตร  
6 . ม ีก า รน ำผ ล การประเมิน
ความพึงพอใจบัณฑิตจากผู้ใช้
บัณฑิตมาปรับปรุงหลักสูตร 

2. ส่งเสริมการเรียนรู้การสอน
เชิงรุก กระตุ้นให้เกิดความใฝ่รู้ 
เสริมสร้างการคิดวิ เคราะห์   
เน้นประสบการณ์จริง เพ่ือการ
แ ก้ ไข ปั ญ ห า แ ล ะ พั ฒ น า      
การเรียนการสอน  

1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ภ าคป ฏิ บั ติ  มี แน วทางการ
เรียนรู้หรือกิจกรรมประจำวิชา
ให้นักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์
การทำงานในสาขาวิชาชีพครู  

1. มีแผนการสอนและสื่อการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. มี จำนวนวิ ชาเรี ยนที่ มี ภาค    
ปฏิบัติวิชาชีพครู มากกว่า 1 
รายวิชา  
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3 . ป ระ เมิ น ม าต รฐ าน ขอ ง
หลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ 
 

1 . ป ร ะ เมิ น ห ลั ก สู ต ร โด ย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายใน และภายนอก 
2. จัดทำฐานข้อมูลของนักศึกษา 
อาจารย์ อุปกรณ์เครื่องมือ วิจัย 
งบประมาณ  ความร่วมมือกับ
หน่ วยงานต่างๆ  ที่ เกี่ ยวข้อง 
และผลงานทางวิชาการ ทุกภาค
การศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ 
3. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา 
 

1 . มี รายงานผลการประเมิน
หลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ งภายใน และ
ภายนอกทุกๆ 4 ปี   
2 .  มี ฐานข้อมู ลของนั กศึ กษา 
อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่องมือ วิจัย 
งบประมาณ  ความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง   
ผลงานทางวิช าการทุ กภ าค
การศึกษา 
3. มีการนำผลการประเมินความ
พึงพอใจของหลักสูตรและการ
เรียนการสอนของนั กศึ กษา
นำมาปรับปรุงหลักสูตร  

 
 
7.  ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือติดตามการ
ดำเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดำเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 
 ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(1) คณาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

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

X X X X X 

(3) มี รายละเอียดของรายวิช า และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน   แต่ละภาค

X X X X X 
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 ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
การศึกษาให้ครบทุกวิชา 

(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผล การดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิ ต/นักศึกษาตาม
มาตรฐานผล การเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

X X X X X 

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

 X X X X 

(8) คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ อบรม
หรือคำแนะนำด้านศาสตร์วิชาครูและวิทยาการการ
จัดการเรียนรู้ 

X X X X X 

(9) คณาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(10) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

(12) นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู
ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่กำหนดและเป็นประจำทุกปี 

X X X X X 

(13) มีการจัดประสบการณ์บู รณาการการเรียนรู้กับการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี
การศึกษา 

X X X X X 

(14) ร้อยละ 100 ของผู้ เรียนที่จะสำเร็จการศึกษามีทักษะ    X X 
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 ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

หมายเหตุ  ให้สาขาวิชาเลือกช่วงชั้นปีในการสอบวัดความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วงปี 3 หรือ
ชั้นปี 4 
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หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียน  
การสอนนั้ น  พิจารณาจากตั วผู้ เรียน โดยอาจารย์ผู้ สอนจะต้องประเมินผู้ เรียนในทุกๆ  หั วข้อ 
ว่ามีความเข้าใจหรือไม่  โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคำถามของนักศึกษาในชั้นเรียน  ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูล 
จากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้
ไม่สามารถทำให้ผู้ เรียนเข้าใจได้  ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน  การทดสอบกลางภาคเรียน 
และปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้ เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป  หากพบว่า 
มีปัญหาก็จะต้องมีการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน  

การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้
สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทำ  เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร และจะต้องออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จำนวน 1 ภาคการศึกษา โดยปฏิบัติงาน
ใน ห น้ า ที่ ข อ ง ค รู ทุ ก อ ย่ า ง เส มื อ น เป็ น ค รู ป ร ะ จ ำ ก า ร ค น ห นึ่ ง ใ น ส ถ า น ก า ร ณ์ จ ริ ง 
ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องกัน  เป็นเวลาอย่างน้อย  15 สัปดาห์ หรือ 540  ชั่วโมง  ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่
อาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ 
มีความรับผิดชอบ และขาดคุณสมบัติในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 

 
3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย  3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชาอย่างน้อย  1 คน  
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
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ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้าน
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 4 
ปี 

 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จากการรวบรวมข้อมูล การสัมมนา และการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต จะทำ
ให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็
สามารถที่จะดำเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย  ในการปรับปรุงย่อยนั้น
ควรทำได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทำทุก  4 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้
หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา 
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1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป          

1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น              Non-Credit 
 Basic English 

การใช้ค า ประโยค และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริง การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การตอบค าถามเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนตัว ตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารในสถานการณ์ท่ีคุ้นเคย  เน้นฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 The use of words, sentences, and English grammar basics required in 
daily life particularly in the factual section, introducing oneself and others, 
answer the questions about personal information, as well as the use of English 
for communication in a familiar situation focus on the integrated practice from 
a variety of relevant case studies 

 

2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน            3 (1-2-6) 
English in Daily Life  

การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และ เขียน โดยอาศัยความรู้เบื้องต้นทางไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ หน้าที่ของค า การเรียงล าดับค า รูปแบบประโยคในกาลพ้ืนฐาน เพ่ือใช้ใน     
การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
 Development of listening, speaking, reading, and writing skills by using basic 
knowledge of English grammar, function of words, word order, and sentence patterns 
in basic tense for communication in daily life, focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

2220202         ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป       3 (1-2-6) 
  English for General Situations 

การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือ           
การติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคย การใช้ค าศัพท์ ส านวน และ
โครงสร้างไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

Improvement of listening, speaking, reading, and writing skills for 
communication in English. Using appropriate vocabularies, idioms, and 
grammar in both familiar and unfamiliar situations focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 
 

2220203    ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ           3 (1-2-6) 
        English for Workplace 

ภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ท่ีไม่คุ้นเคยการใช้ประโยคที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อน และมี 
รูปแบบของการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นทางการเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่ 
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 English in unfamiliar situations. The use of sentences with complex 
structures and forms of formal language use focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 
 

หมายเหตุ  รายวิชา 2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตาม

กรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2 และ 

รายวิชา 2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ให้มีระดับความยากทาง
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2+ 

รายวิชา 2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป ให้มีระดับความยากทาง
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1 

รายวิชา 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ ให้มีระดับความยากทาง
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1+ 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

2220510 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร            3 (1-2-6) 
  Thai for Communication  

ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุปประเด็นหลัก
จากเรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่าง ๆ ระดับของภาษา การใช้
น้ าเสียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียนประเภทต่าง 
ๆ เขียนผลงานประเภทต่าง ๆ ตามหลักการเขียน มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียนเน้นฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
  Use Thai language to communication property according to the situation. 
Analyze and summarize the main points of the story that being heard. Use critical 
thinking in things that being seen, speaking with positive communication on 
various occasions, and in various language levels. Using tones of voice to 
communicate. Read aloud according to orthography. Read for comprehension 
from various types of writing, writing various types of works according to the 
principles of writing, having manners for listening, speaking, reading and writing, 
focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

2220520  ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ                   3 (1-2-6) 
    Thai for Specific Purposes 

การพัฒนาทักษะภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับอาชีพต่าง ๆ โดยเน้น    
การพูดการเขียนในโอกาสต่าง ๆ  การพูดแสดงความคิดเห็น การเจรจาทางธุรกิจ การเขียน
จดหมายธุรกิจ การเขียนหนังสือโต้ตอบทางธุรกิจ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ    
การสื่อสารธุรกิจผ่านสังคมออนไลน์และเจรจาทางธุรกิจในสถานการณ์จริงเน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
  The development of language skills to effectively with occupation focusing on 

speaking, writing on various occasions, commenting, business negotiations, business letter 

writing, business communication through writing,  writing of the press releases on business, 

business communications and business negotiation in real situations through social media,  

focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

2220530  ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์             3 (1-2-6) 
    Thai for Critical thinking  

หลักการคิด ประเภทของการคิด การคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เน้นทักษะ   
การรับสารจากการฟังและการอ่านสามารถน าสารที่ได้รับไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์และ
น าเสนอได้ การฟังเพ่ือจับใจความการฟังเพ่ือการวิเคราะห์การฟังเพ่ือการตีความ การฟังอย่าง
มีวิจารณญาณ รวมถึงการอ่านเพ่ือจับใจความ การอ่านเพ่ือการวิเคราะห์การอ่านเพื่อ       
การตีความ และการอ่านอย่างมีวิจารณญาณการสื่อสารในสังคมออนไลน์และสถานการณ์จริง
เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

The concept of thinking, a type of thinking, analytical thinking and synthesis 
focusing on data receiving by listening and reading, able to apply the obtained data 
toward the processes of analytical thinking and presentation, listening for comprehension, 
listening for data analysis, listening for interpretation, the use of judgment for listening 
including comprehensive reading, reading for analysis, reading for interpretation and critical 
reading, social communication and real situations, focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 

 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

2810310 นันทนาการในชีวิตประจ าวัน         3 (1-2-6) 
 Recreation in Daily Life 

 ความหมาย ลักษณะและขอบข่ายของนันทนาการ ความส าคัญของนันทนาการกับ
คุณภาพชีวิต หลักการเลือกกิจกรรมนันทนาการในชีวิตประจ าวัน ฝึกปฏิบัติกิจกรรม
นันทนาการให้เหมาะสมกับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพื่อสร้างความมีคุณค่าใน
ตนเอง รู้จักรักตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

2810310 นันทนาการในชีวิตประจ าวัน         3 (1-2-6) 
 Recreation In Daily Life 

 The meaning characteristics and scope of recreation. The importance of 
recreation and quality of life, Principles of selection of recreational activities in 
daily life Practice recreation activities suitable for body development Mind, 
emotion, society To create self-worth Know yourself And live happily in 
society. 

 

2221310  จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม           3 (1-2-6) 
  Ethics and Social Responsibility 

  ความหมายและความส าคัญของจริยธรรม มนุษย์กับการใช้เหตุผลจริยธรรมชีวิตตาม
หลักวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา แนวคิดทางจริยศาสตร์ คุณค่าและการด าเนินชีวิตที่
สอดคล้องกับความจริงของโลกและชีวิต การพัฒนาตนให้มีจริยธรรมทางกาย วาจา และใจ 
ตามหลักศาสนา หลักไตรสิกขา และหลักจริยธรรมเพ่ือชีวิตที่ดีงามการพัฒนาปัญญาและ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ เพ่ือการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
และสังคมได้อย่างมีสันติสุข เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
  The meaning and the importance of ethics and corporate social 
responsibility, humans and the use of reason and ethics, understanding and 
life in accordance with the principle of science, philosophy, and religion, ethics 
concepts, the values and lifestyles consistent with the truth of the world and 
life, the development of their physical, verbal, and ethics, as a religious 
principles and ethical morality for good life, the development of intellectual 
and creative problem solving, the development of life skills in various fields 
for peaceful living together with other people and society, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

2310010  ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต           3 (1-2-6) 
    Life skills and personal development in a dynamic world 

  ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์   ทักษะการเรียนรู้ต่อการด ารงชีวิต
ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย์ด้านชีววิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา และจริยธรรม ปรัชญา
ในการศึกษาตน การพัฒนาตนและบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์และการท างานเป็นทีม         
การจัดการภาวะความขัดแย้ง การเสริมสร้างสุขภาวะและการแก้ปัญหาในสังคมแห่ง         
การเปลี่ยนแปลงเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
  Basic knowledge about human behavior, learning skills for life, 
Fundamentals of human behavior in biology, psychology, sociology and ethics, 
the philosophy for oneself learning, personal and personality development, 
human relations and teamwork, management of conflicts and the health 
promotion, and problem solving skills in the society of change, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

3310810      จิตวิทยาการสื่อสาร                  3 (1-2-6) 
    Communication Psychology 

 แนวคิดและกระบวนการสื่อสาร วิธีการศึกษาการสื่อสารในองค์การ การสื่อสารระหว่าง
บุคคล กลุ่มและองค์การ การเป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารที่ดี การสะท้อนกลับของการสื่อสาร 
โครงสร้างขององค์การที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการสื่อสาร ผลกระทบของการสื่อสารต่อ
ผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงานและการสร้างความผูกพันต่อองค์การ รวมทั้ง         
การประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยา เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้นใน
องค์การ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ด้วยหลักจิตวิทยา การบริหารจัดการกับข่าวลือ การสร้าง
แรงจูงใจเพ่ือการชักชวน และการวิเคราะห์ภาษาท่าทางของบุคคลจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชน
เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 
 
 
 
 



79 
 

 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

3310810      จิตวิทยาการสื่อสาร                  3 (1-2-6) 
    Communication Psychology 

The concepts and process of communication, how to study communications in 

the organization, communication between group and organization, a good messenger 

and receiver, reflections of the communication, the organization structure related to the 

efficiency of communication, the impact of communications on job performance, the 

job satisfaction and organizational commitment including the application of 

psychological knowledge to enhance efficiency in communication that occur in the 

organization such as public relations with the psychological, management of rumors, 

the motivation to persuade and an analysis of personal body language, volunteer for 

community development, focus on the integrated practice from a variety of relevant 

case studies 

 

3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2221210  ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น         3 (1-2-6) 

The King Wisdom for Local Development 
ศึกษาแนวคิด หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการพัฒนา

แบบยั่งยืน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์ความรู้ไปใช้

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวัน ชุมชนและสังคมตามพระบรมราโชบาย เน้นฝึก

ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

Apply the royal working guideline, self-sufficient concept, and 

sustainable development in their daily lives, study concepts and principles of 

the royal projects, as well as analyze the intelligent learning approach for pilot 

community development based on the king wisdom and the integrated 

participation with related sectors 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2310020 เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ       3 (1-2-6) 
 Phetchaburi Study for Entrepreneur 

 ภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์เพชรบุรีและท้องถิ่นใกล้เคียง ชนเผ่าและชาติพันธุ์ อิทธิพล
ของภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อวัฒนธรรม  สังคม  ศิลปวัฒนธรรม  วิถีชีวิต       
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  อาหาร และแหล่งท่องเที่ยว ศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริใน
เพชรบุรี  ปัญหาและการใช้แนวทางอันเนื่องมาจากพระราชด าริในการแก้ปัญหาทางสังคม  
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น งานช่างเมืองเพชร เนื้อหา แรงบันดาลใจ และกระบวนการสร้าง
งานช่างเมืองเพชรคติสัญลักษณ์ คติความเชื่อ ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ในการสร้างงานช่าง
เมืองเพชร ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
เช่น ทักษะงานช่างเมืองเพชร ความซาบซึ้งในงานช่าง และฝึกสร้างสรรค์ผลงานทางช่าง
ตลอดจนการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดเพชรบุรีเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ
จากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

Geography, history of Phetchaburi province and local nearby, tribes and 

ethnicities, the influence of geography and history affecting  on cultural, 

society, art and culture, lifestyle, local wisdom, foods, local attractions, study 

of the project under the Royal Initiative of His Majesty the King in Phetchaburi 

province, problem and the use of the approach of the Royal Initiative of His 

Majesty the King in solving social problems, approach for local development, 

Phetchaburi  craftsmanship, content, inspiration, and the process of creating a 

Phetchaburi’s skilled craftsmanship, the philosophical constructs,  beliefs, 

wisdom and unique in construction of Phetchaburi craftsmanship, the theory 

and the integrated practice from a variety of the relevant case studies such as 

the appreciation of the craft and practice to create the craft as well as cultural 

and tradition succession of Phetchaburi province, focus on the integrated 

practice from a variety of relevant case studies 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

2310030  สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน           3 (1-2-6) 
    Thai Society and the Current ASEAN Community 

  สังคมไทยทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ การปกครองของไทยเชิงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา  
ค่านิยมที่มุ่งเน้นถึงผลประโยชน์สาธารณะ คุณค่าความเป็นผลเมืองของรัฐ วิถีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยแบบพลเมือง และระบบการบริหารราชการไทยในปัจจุบันประชาคม
อาเซียน กลไกและกฏบัตรอาเซียน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงสร้าง เขตการค้า
เสรี สภาพเศรษฐกิจพ้ืนฐานของประชาคมอาเซียน การพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศ
ไทย ผลกระทบ แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  การปรับตัวภายในชุมชน
อาเซียน สร้างความเข้าใจ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ        
การรวมตัวของชุมชนอาเซียน การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การเคลื่อนย้ายแรงงาน 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความมั่นคง ปัญหาการค้ามนุษย์ ยาเสพติด สิ่งแวดล้อม และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เรียนรู้ด้านการปฏิบัติศึกษาข้อมูล การน าเสนอแนวคิด        
การพัฒนาองค์ความรู้ ความคิด เจตคติ ค่านิยมที่เหมาะสมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวใน
บริบทเอเชีย-แปซิฟิกเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย    
  The Thai social in the past to the present, the governor of Thailand's 
historical past, values oriented public interests, the values of the citizenship, 
way of democratic citizenship, current Thai public administration system, 
ASEAN community, intercultural communication, the mobility of labor, 
technology and innovation, stability, human trafficking problems ,drugs, 
environmental and international relations, learn about the practice in data 
searching,  concepts presentation, knowledge development, ideas, attitudes, 
and appropriated values, culture and tourism in the Asia-Pacific context, focus 
on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
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2310410  พลเมืองที่เข้มแข็ง           3 (1-2-6) 
  Potency Citizen 

 วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดท าโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เคารพ
สิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม      
การสร้างและปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคม และกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง 
อุดมการณ์ และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะ
ของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และเคารพสิทธิผู้อ่ืนอย่างมี
เหตุผล มีจิตส านึก รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีจิตอาสาและจิตสาธารณะเน้นการฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย   
 Analyze, design practice, create projects, and behave that express for human dignity, 
accept individual differences in equality, respecting for freedom and peaceful in Thai society and 
international community in accordance with the principles of tolerance, create and comply with 
social rules and basic laws related to democratic way of life with the King as Head of State, have 
strong citizenship and respect other people’s right, have a volunteer spirit and public mind, focus 
on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

2340310  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย             3 (1-2-6) 
    Basic Knowledge of Laws  

  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความสัมพันธ์และจ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวันตาม
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน  ศึกษาหลักกฎหมายและนิติสัมพันธ์
ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน  หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณา    
ความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การประยุกต์และบูรณาการใช้กฎหมาย ให้ได้เป็นผล
จริง ในชีวิตประจ าวันแนวคิด ทฤษฎีและหลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติงานในองค์การโดยยึดหลัก         
ธรรมาภิบาลการทุจริตและคอรัปชั่นระบบและกลไกการตรวจสอบการทุจริตและคอรัปชั่นนโยบาย
และมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงความโปร่งใสและ
สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการปฏิบัติงานเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
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2340310  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย             3 (1-2-6) 
    Basic Knowledge of Laws  

 General knowledge of law with relationship and need to be used in daily life 
according to the change of social phenomena in present situation, study of the 
principle of law and jurisprudence of the public law and private law, principle of basic 
rights and freedoms based on the Constitution law, study the basic knowledge about 
civil and commercial law, criminal law, civil procedure law and criminal procedure law, 
the application and implementation of the law to be effectively in daily lives, concepts, 
theory and good governance, the performance of the organization based on good 
governance, fraud and corruption, system and mechanism of the inspection of fraud 
and corruption, policies and measures to prevent and resolve the problem of 
corruption and misconduct including transparency and build faith in performance, focus 
on the integrated practice from a variety of relevant case studies 

 
3211110    การผลิตสื่อดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ                 3 (1-2-6) 
  Digital Media Production and Media Literacy 

 ความหมายของสื่อ ประเภทของสื่อ หลักการผลิตสื่อดิจิทัล ฝึกสร้างสื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ 
การเผยแพร่สื่อผ่านทางออนไลน์ การออกแบบความส าคัญของการรู้เท่าทันสื่อในบริบทสังคมข้อมูล  
ผลกระทบจากสื่อ  ทักษะและองค์ประกอบการวิเคราะห์สื่อเพ่ือการรู้เท่าทัน  หลักการรับและ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากสื่อทุกประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุด  หลักการหลีกเลี่ยงสื่อที่ก่อโทษต่อ
ตนเองและสังคมในรูปแบบต่าง ๆเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
 Meaning of media, type of media, principles of digital media production, 
practice creating creative digital media, publishing media online. The significance of 
media literacy in the context of information society, impact of the media, skills and 
elements analysis of media for literacy, the principle and access information from 
mass media to achieve maximum benefit, the principle of avoiding media cause 
harmful to themselves and the society in various forms, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 
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3330010  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน             3 (1-2-6) 
  Economics in Daily Life 

หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์  ปัจจัยก าหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้า พฤติกรรม
ผู้บริโภค ลักษณะส าคัญของตลาดสินค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ หลักการ
ค านวณรายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงินและการคลังการค้าและการเงิน
ระหว่างประเทศในดุลการช าระเงิน การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวันการบริหาร
การเงินส่วนบุคคล การวางแผนการเงินส่วนบุคคลงบการเงินส่วนบุคคล รายได้ของบุคคล การบริหาร
เงินรายได้ การเงินส าหรับที่อยู่อาศัยการบริหารการเงินด้านยานพาหนะและเครื่องใช้ที่จ าเป็นการ
บริหารหนี้ส่วนบุคคล การบริหารความเสี่ยงและการประกันความมั่นคงของบุคคลการออมและการ
ลงทุนของบุคคล การวางแผนการเงินในแต่ละช่วงอายุเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

Basic principles of economics, determinants of supply and demand of 
the product, consumer behavior, an important characteristic of goods market 
having perfect competitive and imperfect competitive, calculation method of 
national income, finance and banking, monetary and fiscal policy, international 
trade and finance in the balance of payments, the application of principles of 
economics in daily life, personal financial management ,personal financial 
planning, personal financial statements, individual income, income 
management, housing finance, financial terms of the vehicles and equipment 
needed to manage personal debt, risk management and insurance of persons, 
savings and investment of individuals, financial planning in each age, focus on 
the integrated practice from a variety of relevant case studies 
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3330020      ผู้ประกอบการรุ่นใหม่                        3 (1-2-6) 

 Modern Entrepreneur 

 บทบาทของธุรกิจขนาดย่อมในระบบเศรษฐกิจ วิธีการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ หน้าที่ต่างๆ  
ทางด้านการบริหารธุรกิจ การควบคุมทางการเงินและธุรกิจ การด าเนินการของธุรกิจขนาด
ย่อมแบบต่างๆ การเริ่มตันธุรกิจในยุคดิจิทัล การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ  การมีวิสัยทัศน์
ในการพัฒนาองค์กรธุรกิจ  คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบผลส าเร็จ        
การจัดท าแผนธุรกิจ และการฝึกปฏิบัติการทดลองเป็นผู้ประกอบการใหม่ เน้นการฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 The role of small business in the economy, method of establishment of a 
business organization, responsibility in the field of business administration, financial control 
and business, the implementation of various small businesses, starting business in the 
digital era, problem solving and decision making, the vision in the development of the 
business enterprise, the characteristics of entrepreneurship success, business plan 
preparation and experimental practice as a new entrepreneur, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 
 

3330030 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม              3 (1-2-6) 
Leadership and Teamwork 

ความหมาย ความส าคัญของผู้น าและภาวะความเป็นผู้น า รูปแบบของผู้น า บทบาท
ของผู้น าและผู้ตามที่ดี จิตวิทยาและทักษะการเป็นผู้น า การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับผู้น า 
ทักษะการท างานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ในการท างานร่วมกัน กระบวนการกลุ่มและการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณเพ่ืองานอาชีพเน้นการฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

Meaning, the importance of leaders and leadership, leadership styles, 
the role of a good leader and follower, the psychology and leadership skills, 
personality development for leaders, teamwork, interpersonal relationship in 
the teamwork, group process and solving problems together, the development 
of the personality, and the public speaking training for careers, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
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3330110  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น           3 (1-2-6)  
  Basic E-Commerce 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี
และเครื่องมือช่วยบนเว็บส าหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวแบบธุรกิจของการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการช าระเงิน อิเล็กทรอนิกส์ปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทดลองประกอบธุรกิจโดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 Introduction to electronic commerce, technology infrastructure and 
tools on the Web for e-commerce, the business model of electronic 
commerce, electronic payment systems, legal and ethical issues related to 
electronic commerce, Business trial using electronic commerce, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

3003110 ทักษะในศตวรรษที่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3 (1-2-6) 
21st Century Skills for Living and Occupations 
 สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะ 5cs โดยบูรณาการการประยุกต์เพ่ือ
พัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 
21เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 Search, analyze, concepts, and theories related to 5Cs skill by 
integrating application for important skills development for life and careers in 
21st century effectively, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 
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4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

1810310  กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ           3 (1–2–6) 
    Sports for Health Development 

  วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออกก าลัง
กาย การว่ายน้ าและการเต้นแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ การสร้างสมรรถภาพทางกายให้เหมาะสมกับ
วัย ข้อควรระวังและการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา กีฬาเพ่ือสุขภาพและการควบคุม
น้ าหนัก นันทนาการทักษะการเล่น กติกาการแข่งขันและมารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดู
กีฬาที่ดี กีฬาเพ่ือการนันทนาการ โดยให้เลือกกิจกรรมกีฬาประเภทเดี่ยวหรือประเภททีม
ผู้เรียนสนใจ กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษา
ที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย   
  The purpose and benefits of sport for health, model and methods for exercise, 
swimming and aerobics for health, promotion of physical fitness for ages, precautions 
and prevention of injuries from sports, sports health and go on diet, recreation, tactics, 
rules of competition and courtesy of a player and a good sport spectators, the sports 
for recreation including single and team sport that student can choose what interests, 
sports for development of the holistic health 

  
4400010  โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           3 (1-2-6) 
    World, Science and Technology 

  บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติด้าน
พลังงานและภาวะโลกร้อน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรทักษะในการคิดวิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหาและใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้สารเคมีใน
ชีวิตประจ าวัน ผลกระทบของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม รังสีจากดวงอาทิตย์และสารกัมมันตรังสี 
เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์ 
สภาพแวดล้อม สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ใช้วิทยาศาสตร์คิดวิเคราะห์ สามารถเข้าใจ
ปัญหา และแก้ปัญหาในชีวิตได้ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
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4400010  โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           3 (1-2-6) 
    World, Science and Technology 

  The roles of science and technology in the development of 
community, the nation of energy, global warming, the natural resources and 
environment, agricultural and agricultural industry, critical thinking skills, able 
to understand in problem and use science and technology to solve the 
various fields of problem, development of science and technology, the use of 
chemicals in daily life, the impact of chemicals on the  environment, sun’s 
radiation and radioactive materials, home appliances and electrical equipment, 
the impact of scientific advances towards humans, social, environment and 
culture, use scientific analysis to understand and solve the problems in their 
lives, focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

4410110  สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว           3 (1-2-6) 
    Environmental and Green Technology 

  ความส าคัญของสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  
การวางแผนการใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ทักษะการสร้าง
นวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเภทของภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ สาเหตุและบริเวณท่ีเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผลกระทบและการป้องกัน
อันตรายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เทคโนโลยีสีเขียวและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน เน้น
ฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
  The importance of the environment, the utilization of natural 
resources, planning the use of resources, technology in preventing and solving 
environmental problems, skills to create innovative environment for 
sustainable development, natural disasters, the classification of natural 
disasters, causes and the risky areas to natural disasters, effects and protection 
from natural disasters, green technology and environmental development for 
sustainable, focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 
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4420310  เคมีในชีวิตประจ าวัน                 3 (1-2-6) 
    Chemistry in Daily Life 

  ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน สบู่ ยาสีฟัน สารท าความสะอาด 
สารเติมแต่งในอาหาร นมและผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องส าอาง กระดาษกาว เรซิน ซีเมนต์ ยารักษาโรค 
ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ เกี่ยวกับการเกษตร เป็นต้น เคมีกับภูมิปัญญาไทยการดื่ม การกินหรือ          
การแก้ปัญหาสุขภาพ ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทยและการใช้ความรู้ทางเคมี ปฏิกิริยาเคมีในภูมิ
ปัญญาไทย เคมีและภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทยเพ่ือการเกษตร การแพทย์ ความงามและ           
การด ารงชีวิตรวมทั้งการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี และการแก้ไขพิษจากสารเคมีเบื้องต้นเน้นฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย   
  Knowledge of various chemical products in daily life, soap, toothpaste, cleaning 
agents, food additives, milk and milk’s products, cosmetics, papers, the glue, resins, 
cement, drugs including the agricultural products, chemistry and Thai wisdom, drinking, 
eating or health care, the relationship of Thai wisdom and the use of chemistry 
knowledge, chemical reaction in Thai wisdom, Thai wisdom and the application of 
medicinal plants for agriculture, medicine, the beauty and life including the use of 
chemicals in the right way,  and detoxification of hazard chemicals, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

4430110  คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ            3 (1-2-6) 
    Mathematics for Business 

  คณิตศาสตร์พ้ืนฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน สัดส่วน ร้อยละ การค านวณอัตราก้าวหน้า ที่ใช้
ในการช าระค่าไฟฟ้าและน้ าประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนช าระ  และคณิตศาสตร์ประกันภัย
ทักษะคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์สถิติเบื้องต้นในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและ
ปัญหาเชิงธุรกิจ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
  Basic mathematics used in daily life, ratio, percentage, calculation of progressive 
tax rate used for payment of the electricity and water supply, the interest charged, 
installment system, actuarial science, critical thinking skills in mathematics, preliminary 
statistics analysis to solve problems in daily life and business problems, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
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4430120  การคิดและการตัดสินใจ            3 (1-2-6) 
    Thinking and Decision Making 

  หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์  ความคิดสร้างสรรค์  การคิดเชิงระบบ    
การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการใช้ เหตุผล  กระบวนการตัดสินใจ  
กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ก าหนดการเชิงเส้น  และการน ามาประยุกต์ใช้
ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
  The principle and process of human thinking, creativity, systematic 
thinking, information analysis, logic and reasoning, decision processes, the 
process of scientific knowledge acquisition, linear programming and its 
application in solving problems in their daily life, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 
 

4520110   การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาต ิ           3 (1-2-6) 
  Thai Cooking and International Cooking 

  อาหารหลัก 5 หมู่ การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาติอาหารที่ส่งเสริมการมี
สุขภาพดี อาหารป้องกันโรคและก่อให้ เกิดโรค  การถนอมอาหาร ความปลอดภัยใน         
การบริโภคอาหารคุณค่าทางโภชนาการของอาหารอาหารเพ่ือสุขภาพ การประกอบอาหารที่
เป็นที่นิยมเพ่ือการประกอบอาชีพหรือรายได้เสริมเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษา
ที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
  The 5 Food Groups, Thai and international cuisine foods that promote 
good health, Food to prevent disease and cause diseases, food preservation, 
food safety, Nutritional value of food, Healthy food , popular cooking for 
career or extra income, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 
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4520120  ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ            3 (1-2-6) 
    Dessert and Beverage for Business 

  ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับขนมไทย และเบเกอรี่ วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าประกอบขนม
ไทยและเบเกอรี่หลักการ ชั่งตวง วัดการบรรจุ หลักการตลาดและการจัดการธุรกิจ ปฏิบัติท าขนมไทย 
และเบเกอรี่หลักการและเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพการเรียนรู้ทักษะทางการท า
เครื่องดื่มการตลาดและการจัดการธุรกิจเครื่องดื่ม เพ่ือสามารถน าไปประกอบอาชีพและพ่ึงพาตนเองได้
เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
  Basic knowledge about Thai desserts and bakery, raw materials and equipment 
used in making Thai desserts and bakery, weighing principles, packing measures, marketing 
principles and business management, Practice in making Thai desserts and bakery, principles 
and technology of beverage production, Healthy drinks, learning to drink, marketing and 
beverage business management, be able to work and be self-reliant, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

4830110  ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ            3 (1-2-6) 
    Conservation Biology and Plants 

  หลักการและทฤษฎีทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ             
การเปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในด้าน
ต่าง ๆ  ด้านการเกษตร อาหาร และการแพทย์ในชีวิตประจ าวันจริยธรรมการอนุรักษ์การ
รบกวนและโครงสร้างชุมชนของสิ่งมีชีวิต ความเกี่ยวข้องของมนุษย์การออกแบบ และ      
การจัดการพ้ืนที่อนุรักษ์ การจัดการระบบนิเวศ การอนุรักษ์รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์       
การอนุรักษ์ความส าคัญและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวิต ความหลากหลายของพืชพรรณ     
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหาใน
การอนุรักษ์และพัฒนาพืชพรรณเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
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4830110  ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ            3 (1-2-6) 
    Conservation Biology and Plants 

  Principles and biological theories related to conservation, critical 
thinking skills and problem solving skills in the conservation of biodiversity, 
changes in biodiversity, the application of biotechnology in various areas 
including agricultural, food and medical in daily life, the ethics of conservation, 
the interference and community structures of organism, the relevance of 
human, the design and management of conservation areas, the political  
economy of conservation, the importance and value of the florae to life, 
diversity of the florae, the local wisdom in the application of the florae, critical 
thinking and problem solving skills in conservation and development of the 
florae, focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

5600010  เกษตรในชีวิตประจ าวัน            3 (1-2-6) 
    Agriculture in Daily Life 

  เกษตรแบบพ่ึงพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการแหล่ง
เพาะปลูก การจัดการทรัพยากรทางน้ าการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งการปลูกพืช
และเลี้ยงสัตว์เพ่ือนันทนาการและประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจ าวันการเรียนรู้ทักษะทาง  
การเกษตรไปใช้ด ารงชีวิตเกษตรอินทรีย์เพ่ือความปลอดภัยการแปรรูปผลผลิตการเกษตร 
สามารถน าไปประกอบอาชีพเพ่ือการพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ
จากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
  Self-reliance agriculture under the philosophy of sufficiency economy, 
cultivation management, water resources management, the management of 
coastal and marine resources, planting and animal husbandry for recreation 
and usefulness in daily life, learning agricultural skills to survive, organic 
farming to safety, agriproduct processing with ability to apply as professional 
career for sustainable self-reliance, focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 
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6510401  พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน           3 (1-2-6) 
    Renewable Energy and Energy Saving 

  พ้ืนฐานความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานการเกิดพลังงานและพลังงานไฟฟ้า การคิด
ค่าไฟฟ้าเบื้องต้น สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยและของโลก การศึกษาเทคโนโลยี
พลังงานที่ยั่งยืน ในโครงการพระราชด าริ การประหยัดพลังงานส าหรับบ้านพักอาศัย และ
อาคารโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน แนวทางการประหยัดพลังงาน และ
เทคโนโลยีการประหยัดพลังงานการบูรณาการเทคโนโลยีพลังงานทดแทนกับความต้องการ
พลังงานของชุมชน เพ่ือเน้นรากฐานการพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนเน้นฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
  The basic knowledge and energy technology, energy and electrical 
energy, introduction to electrical charges, Thailand and world energy situation, 
study on technology of sustainable energy in the Royal initiative projects of His 
Majesty the King, energy saving for a house and industrial buildings, energy-
saving devices, approach to energy saving and technology for energy saving, 
the integration of renewable energy technologies and energy needs of the 
community focusing on the foundation development of stability and 
sustainability of the energy, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 

 

6530410  การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น           3 (1-2-6) 
  Innovation Creative for local development 

  ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาต่อยอด
ความคิดสร้างสรรค์ไปสู่นวัตกรรม แนวคิดเชิงออกแบบ ขั้นตอนและกระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ การเขียนแผนการด าเนินงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การเพ่ิม
มูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ หลักการจัดการกับความคิดสร้างสรรค์ ทรัพย์สิน
ทางปัญญา การต่อยอดเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพ่ือแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นภายในชุมชน ท้องถิ่น เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

6530410  การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น           3 (1-2-6) 
  Innovation Creative for Local Development 

  Meaning, importance, composition, theory of creativity. The 
development of creative thinking towards innovation. Design concepts, thinking 
process and writing an operation plan. Apply appropriate application of 
technology. Adding value and developing products creatively. Learning 
principles of creative management, intellectual property, and 
commercialization as well as developing creative thinking to solve problems 
that occur within the local community, focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 

 
6840110  จิตส านึกและวินัยจราจร                3 (1-2-6) 
    Conscious Mind and Traffic Discipline 

  ศึกษากฎระเบียบและวินัยการจราจร การตรวจสอบยานยนต์เบื้องต้นทัศนคติและ
พฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยการขับขี่ เพ่ือประหยัดพลังงานการปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัย 
วิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่  การสอบและประเมินพฤติกรรมการขับขี่ จิตส านึกใน          
ความปลอดภัยในการจราจร เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
 Study traffic regulations and discipline, Basic motor vehicle inspection, 
Attitude and safe driving behavior, driving to save energy, safe driving practice, 
analyze driving behavior, examination and evaluation of driving behavior, 
consciousness in traffic safety, focus on the integrated practice from a variety 
of relevant case studies 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

7440110  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต           3 (1-2-6) 
    Computer Skills in Dynamic World 

  องค์ประกอบที่ส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การท ารายงานการสร้างตารางค านวณ การน าเสนอผลงาน      
การสื่อสารบนระบบเครือข่าย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ การก าหนดความต้องการและขอบเขตสารสนเทศการคัดเลือกสารสนเทศ   
ทักษะการค้นคืนสารสนเทศและกลยุทธ์การค้นการประเมินคุณค่าของสารสนเทศ           
การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใช้คอมพิวเตอร์
ทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณและใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์
พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติโปรแกรมทางด้านระบบปฏิบัติการ ประมวลผลค า ตารางการค านวณ    
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกพลวัตรเน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 Essential elements of information and communication technology, the 
use of information and communication technologies, reporting, creating 
spreadsheets, presentations, network communication and the effectively uses 
of information technology and modern communication as well as investigation 
of the law relating to the use of the computer and information technology,  
ethics and the health of computer users, critical thinking skills to use 
technology and the creatively use of information technology including the 
practice in operating system program, data searching, word processor program, 
spreadsheet and the presentations. Practicing the operating system program 
data query, word processing, spreadsheet and presentation, computer 
application to relate with the changes in dynamic world, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

8710010 ชีวิตและสุขภาพ                     3 (1-2-6) 
  Life and Health 

  ก าเนิดและพัฒนาการของชีวิต การคุมก าเนิด เพศศึกษา ยา สมุนไพร อาหาร โภชนาการ 
ความสัมพันธ์ของอาหารและโภชนาการกับมนุษย์ การบริโภคอาหารอย่างสมดุล การสุขาภิบาลอาหาร 
ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมบริโภค สิ่งแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพการดูแลส่งเสริมและ
ภาวะเสี่ยงทางสุขภาพการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติวิธีพยาบาลผู้สูงอายุ วิธีช่วยฟ้ืนคืนชีพวิธีจัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติเน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
  The origin and evolution of life, contraception, sex education, drugs, herbs, food, 
nutrition, the relationship of food and nutrition to humans, food consumption in the 
balance, food sanitation, nutritional status, consumption behavior, environment and 
factors affecting health, care promotion and health risks, holistic health care with 
traditional medicine, national health security, methods for adult and gerontological 
nursing, resuscitation, approaches of care for disaster victims, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 

 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

2.1 วิชาชีพครู 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

1011103  ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่           2(1-2-3)  
  (Teacher for Modern Society) 

 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู  
เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของ
ผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู 
สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างเหมาะสมกับผู้เรียนและสังคมยุคใหม่  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการ
เป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

1011103  ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่           2(1-2-3)  
  (Teacher for Modern Society) 

 Behave morally, intend to develop learners as a spiritual teacher, be a 
role model with virtues and ethics, and a good citizen, be admired by students 
and society analyzing, synthesizing, integrating knowledge about teacher 
values, morality, virtues, ethics of teachers, spiritual teacher, law for teachers, 
condition of teacher professional development appropriate for Learner and 
Modern Society using experiences and case studies, practice using reflection to 
apply for self-development to become a good teacher, know broadly, be up-
to-date, and keep up with changes in present and future 

 
1063402   ปรัชญาการศึกษา            2(1-2-3) 

(Education Philosophy)  
วิเคราะห์เชื่อมโยงปรัชญาพ้ืนฐาน ปรัชญาการศึกษา ฐานคิดวิถีไทยกับบริบทของ

การศึกษา สังคม การเมือง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงนโยบายการศึกษา 
แผนการศึกษาระดับต่างๆ เสนอแนวทางการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนฐานสมรรถนะที่
สอดคล้องและมีความสมดุลกับปรัชญาการศึกษา  บริบทและนโยบายการศึกษาต่างๆ  
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามบทบาทของครูและการด ารงชีวิตอย่างสมดุล 

Analyze and link basic philosophy, educational philosophy, Thai 
thinking base and the context of education, society, politics, economy, 
science, and technology including education policies, educational plans at 
various levels. Proposing guidelines for managing education and developing 
learners with a competency base that is consistent and balanced with 
Education philosophy, context, and various educational policies which can be 
applied in the performance of teachers' roles and live a balanced life. 

 
 
 
 



98 
 

 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

1052503  จิตวิทยาขั้นสูงเพื่อการเรียนรู้ และการพัฒนาชีวิต                       2(1-2-3) 
  (Advancing Psychology for Learning and Improve Lives) 

วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์และออกแบบบริหารจัดการพฤติกรรมผู้เรียน เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย  โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและจิตวิทยาให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือ        
การเรียนรู้  การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัยและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เด็กที่มีความต้องการพิเศษ    การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพ่ือให้
สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนา
ผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  ให้
ค าแนะน าและข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมพัฒนาและดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี   มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อ         
การเปลี่ยนแปลง    

Analyze, solve problems, apply, design learner behavior management to develop 
learners according to their potential and ages , focuses on the concepts of psychological 
development theories, educational psychology, guidance psychology and counseling 
psychology, executive brain function for learning, learning and development promotion by 
age and individual difference of learners, learning management for learners with special 
needs, explore the case studies and the reflective practice to design learner assistance and 
development based on individual ability of each learner, persist to develop learners with 
the spirit of being a teacher, well-organized leaner development report system to give  the 
advice guideline and feedback to parents  and related people which leads to collaboration 
in learner development, use the reflective practice in self-development to be a good 
teacher who is proficient, smart, and up to date. 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

1022204  ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครูในศตวรรษ 21                  2(1-2-3) 
  (Language and Culture for Teachers in 21st century) 

 ใช้ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้อง
กับ บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการ
วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ การสร้างวัฒนธรรมเชิงบวก การสร้างแรง
บันดาลใจ เทคนิควิธีการใช้สถานการณ์  อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลที่ส่งผลต่อการ
สื่อสารในการจัดการเรียนการสอน การรู้เท่าทันสื่อ  จรรยาบรรณการสื่อสาร  ฝึกปฏิบัติการฟัง  การ
พูด  การอ่าน  การเขียน  ภาษาท่าทาง เพ่ือสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในชั้น
เรียน  ออกแบบการจัดการเรียนรู้  ทักษะการฟัง  การพูด  การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของครูยุคดิจิทัล 
ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลายหลายเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
      Use Thai-English language for communication in learning management appropriately in 
accordance with context and learner’s differences, learners with special needs, by analyzing 
concepts, theory, speech communication for teachers, principle, Positive Culture, Inspiring and 
techniques of Language. Situation the influence of the changes in the digital society affects 
Communication in teaching and Learning Media literacy Communication ethics. Use as well as 
practice listening, speaking, reading, writing, and gestures to transmit meanings in instruction and 
communication, design learning management in listening, speaking, reading, writing, and gestures to 
develop learners, seek for general information for broader, up-to-date self-development and 
keeping up with the changes, practice the language and culture for peaceful living 

 
1022203  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ          2(1-2-3) 
  (Competency Based Curriculum Development) 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกโดยใช้ฐาน
สมรรถนะและสอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน น าหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนา
หลักสูตร พ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตรทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และที่
เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับ ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  เพ่ือให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ทันสมัย 
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                            หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1022203  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ          2(1-2-3) 
  (Competency Based Curriculum Development) 

  Develop a school-based curriculum and subjects curriculum in nature of major 
by Competency Based and related to school and community context, implement and 
evaluate curriculum through application of curriculum basic knowledge, curriculum 
evolution, curriculum theories and development model, backgrounds of curriculum 
development in educational philosophy, psychology, social, culture, technology and 
other factors; basic education curriculum, school-based curriculum development, 
curriculum implementation, curriculum evaluation, problems and trends in curriculum 
development; and to be a person who know broadly, be up-to-date, and keep up with 
changes 

 
1033305  นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา         3(1-2-6) 

(Innovation and Technology Digital for Education) 
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการศึกษาตามธรรมชาติของ

สาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและ  
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา ศึกษากฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้สามารถสร้างนวัตกรรม ตลอดจนเลือกและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการศึกษาได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน      
การเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

Apply innovation and digital technologies for education management 
design in accordance with individual major to develop learners’ intellectual and to be 
innovator based on contexts, learner individual differences, concepts, and theories 
being relevant to innovation and technology digital for education, laws, and ethics in 
utilizing innovation and digital technologies. In order to be able to select and apply 
innovation and digital technology for educational effectively, and use reflection to 
apply for self-development to become a good teacher, know broadly, be up to date, 
and keep up with changes. 
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รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                            หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1023305  การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ           3(2-2-5) 

 (Competency Based Instructional) 
วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี

สมรรถนะและมีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน 
ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้  ปรัชญา
การศึกษา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนื้อหาและภาษา สื่อและแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น  สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การชี้แนะผู้ เรียน           
การบริหารจัดการชั้นเรียน การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานผู้เรียน การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เป็น
ผู้มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 Instructional plan and management in nature of major to develop learners 
to be an competency and innovator, enhancing student learning, attending and 
accepting individual differences among students, creating activities and learning 
atmosphere for promoting students happiness in learning; awareness in learners’ 
well-being,  integrating knowledge, content, curriculum, teaching science and digital 
technology in instruction by using learning theories, educational philosophy, 
instructional innovation for skills development in the 21st century,  integrated 
instruction,  integrated instruction on sufficiency economy philosophy, content and 
language integrated learning, integrated instruction on media and  learning resources 
in local community, digital technology media, inclusive education, coaching, 
classroom management, designing and lesson plan writing related Learner standard 
micro-teaching, practicum in real situation; to be a responsible and committed 
person in developing learners fulfil their potential 
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รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                            หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1043406  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ          2(1-2-3) 
  (Competency Based Learning Measurement and Evaluation) 

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงบนฐานสมรรถนะของผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน 
บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
สะท้อนผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  โดยใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและ
สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล  การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนว
ทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
ออกแบบ ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง
ในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
 Measure and evaluate Competency Based through methods which are 
practical and appropriate to the subject matter, context, individual difference 
of learners, and learners with special needs, reflect the evaluation result for 
learner development and quality development of learning management under 
the concepts and theories of measurement and evaluation, authentic 
assessment, measurement and evaluation instrument design, feedback giving 
for learning promotion in learners, guideline of using measurement and 
evaluation result in learner development, design; implement the quality 
assurance in education proper and creative measurement and evaluation, and 
use the reflective practice for self-development to be a good teacher who is 
proficient, smart, and up to date 
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รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                            หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1043407  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้           3(2-2-5) 
  (Research and Development in Innovation and Learning) 

วิจัย แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่
สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่
มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนา
ของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย 
จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับ
บริบทของชุมชน เพ่ือให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และ
พัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มี
ความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

Research, solve problems to develop learners, and create 
innovation to develop learners’ learning in accordance with individual major, 
context of learner individual differences, and learners with special needs by 
studying, analyzing problem conditions and needs in learner development in 
classrooms, design research by applying principals, concepts, research theories, 
researchers’ ethics, research instrumentation, apply digital technologies for 
creating innovation in research to solve problems and develop learners, 
relevant innovation in community in order to be able to implement research 
results in developing learning management and learners, and use reflection to 
apply for self-development to become a good teacher, know broadly, be up-
to-date, and keep up with changes 
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รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                            หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1004901  คุรุนิพนธ์             1(0-2-1) 
  (Self-Development Report) 

จัดท าคุรุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู 
คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและ    
การเรียนรู้ด้วยตนเอง  เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ใน
การพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Create Self-development Report by gathering, analyzing and 
synthesizing capacity of teacher duties together with teachers characteristics 
through the lesson learned from teaching experience in educational institution 
and self-learning, attend the activities to fulfill capacity in after action review 
(AAR) individually as well as share and learn under the context of profession 
learning community (PLC) to develop oneself to keep up with changes 

 
1001803  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1              1(90) 
  (Practicum in Profession of Teaching 1) 

สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจ าชั้นใน
สถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ใน    
การพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case Study) โดย     
การประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ   สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและนอก
สถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                            หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1001803  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1              1(90) 
  (Practicum in Profession of Teaching 1) 

 Conclude self-characteristics and those of teacher that reflect love and faith in 
teaching profession, identify self-ethics and profession ethics, acknowledge duties of 
teacher and homeroom teacher in school, understand community context, coordinate 
with parents to collect the data used to provide learner care, assistance, and 
development to the preferred characteristics, provide well-organized report of learner 
development in form of case study by applying the knowledge of psychology, digital 
technology, and ability based learner development, conclude the guideline and 
activities for teacher profession development both inside and outside educational 
institutions through the process of observation and analysis of teacher performance, 
conclude the lesson learned from learning experience in educational institution, 
synthesize the body of knowledge and use the learning result in after action review 
(AAR) as well as share and learn under the context of profession learning community 
(PLC) to develop oneself to keep up with changes 

 

1002804  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2              1(90) 
  (Practicum in Profession of Teaching 2) 

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและ
เทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้
ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                            หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1002804  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2              1(90) 
  (Practicum in Profession of Teaching 2) 

 Behave as a good example with morality and conduct according to 
professional ethics, working as a teacher assistant with a mentor by planning content 
design, media and technology, measurement and evaluation according to the learning 
strand in each course, integrated knowledge in educational administration, innovation 
design, implementation of educational quality assurance in accordance with each level 
of education, manage quality learning and create a learning atmosphere for students to 
enjoy, cooperate with parents to develop and help students to have desirable 
characteristics, analyze and present guidelines for self-development to be a 
professional teacher who is able to adjust to keep up with the change of both 
professional teaching and core major sciences, participate in projects related to 
promoting conservation of culture and local wisdom and bringing results from learning 
in educational institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting on an 
individual basis, and exchange knowledge in the form of professional learning 
community (PLC) to develop oneself to keep up with changes 

 
1003805  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3              1(90) 
  (Practicum in Profession of Teaching 3) 

 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นใน
การแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบ
วิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อน
กลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

1003805  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3              1(90) 
  (Practicum in Profession of Teaching 3) 

 Practice teaching in educational institutions, behave as a good example 
with morality and conduct according to professional ethnics, design a class 
atmosphere that encourages students to learn and be happy, organize learning 
activities that encourage students to create advanced thinking processes by 
applying digital technology or modern educational innovations, collaborate 
with parents to develop and strive to solve students' problems to have the 
desirable characteristics with the process of the correct research methodology, 
clearly reflecting the changes that have occurred to students themselves from 
participating in activities that promote professional progress, projects related to 
promoting conservation of culture and local wisdom and bringing results from 
learning in educational institutions to evaluate after action review (AAR) 
reflecting on an individual basis, and exchange knowledge in the form of 
professional learning community (PLC) to develop oneself to keep up with 
changes 

 
1004806  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1             6(540) 
  (Internship 1) 

 ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอกเพื ่อให้ผู ้เรียนเรียนรู ้อย่างมีความสุข สร้างแรง
บันดาลใจให้เป็นผู้ใฝ่รู้และมีปัญญารู้คิด ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยการออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู ้ที ่สร้างเสริมทักษะการเรียนรู ้และทักษะการคิดของผู ้เร ียน จัด         
การเรียนรู้ ออกแบบสื่อ/นวัตกรรม วัดและประเมินผล จัดท าโครงการพัฒนาที่เหมาะสมกับ
บริบทและการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู ชุมชน รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติ
หน้าที่ครูในสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพ  พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
ผ่านกระบวนการสังเกต บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ถอดบทเรียน และสะท้อนคิด
เพื ่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นครูที ่ด ี ม ีความรอบรู ้ และทันสมัยต่อ        
การเปลี่ยนแปลง 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

1004806  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1             6(540) 
  (Internship 1) 

 Operate on teaching a major subject to enable students to learn happily. 
Inspire to be a learning enthusiast and have the cognition. Aware of the learner’s health 
by designing a lesson plan that promotes learning skills and thinking skills of learners. 
Learning management, innovation media design, measurement and evaluation. 
Preparation Develop Project appropriate for context and participation form student 
teachers and Community student development report. Perform duties as a teacher in 
educational institution, participate with professional activities, develop the innovation to 
develop learners through the observation process, recording data, analyzing, 
synthesizing, lesson learned and reflective thinking to apply for develop oneself to be a 
good teacher with be proficient, up to date and keep up with the changes 

 
1004807  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2            6(540) 
  (Internship 2) 

 ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอก  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิด
การะบวนการคิดขั้นสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่
ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้ เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผล       
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพ่ือ
น าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 

 



109 
 

 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

1004807  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2            6(540) 
  (Internship 2) 

 Operate on teaching a major subject behave as a good example with 
morality and conduct according to professional ethics, make learners are 
happy and have advanced thinking process and leading them to be innovators 
by designing modern educational innovations integrated in community context 
with learning activities in and out of the classroom, create  
a network of cooperation with parents and communities to develop, promote 
professional progress and solve students' problems with desirable 
characteristics with the correct research process according to the research 
methodology, clearly reflecting the changes that have occurred to themselves 
from participation and participate in projects related to promoting 
conservation of culture and local wisdom and bringing results from learning in 
educational institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting on an 
individual basis, and exchange knowledge in the form of professional learning 
community (PLC) to develop oneself to keep up with changes 

 
2.2 วิชาเอก 

2.2.1 วิชาเอกบังคับ 
 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

1551101  หลักภาษาส าหรับครูภาษาอังกฤษ                  3 (2–2–5) 
      (English Structure for English Teacher)  
    ศึกษาโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

  ในสถานการณ์จ าลองต่างๆ ในบริบทการศึกษา 
    Study about sentence structures and grammar, focus on organizing  

  learningactivities in educational simulations 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

1551201     การฟังและการพูดส าหรับครูภาษาอังกฤษ                                   2 (1–2–3) 
                 (Listening and Speaking for English Teacher) 

ศึกษา ฝึกการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพ่ือใช้สื่อสาร จัดกิจกรรมการเรียนรู้การฟัง
และพูด ให้ผลสะท้อนกลับในสถานการณ์จ าลองต่างๆในบริบทการศึกษา 

Study and practice English listening and speaking for communication, 
conduct listening and speaking learning activities, reflect on various 
educational simulations 

 
1551301     การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์ส าหรับครูภาษาอังกฤษ                3 (2-2-5) 
        (Critical Reading for English Teacher) 

ศึกษาและฝึกอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ เพ่ือความเข้าใจและใช้กลวิธีการอ่านต่างๆ 
ในการเพ่ิมศักยภาพทักษะการอ่าน วิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาบทอ่าน จัดกิจกรรม         
การเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการอ่าน 

Study and practice a wide range of reading texts for comprehension 
and use reading strategies for enhancing reading ability, analyze text types and 
reading texts, conduct reading activities 

 
1551401      ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ     3 (2–2–5) 
    (Linguistics and Digital Technology for English Language Teaching)     

ศึกษาทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ และภาษาศาสตร์ประยุกต์ เน้นการจัดกิจกรรม      
การเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัลในสถานการณ์จ าลองต่างๆในบริบทการศึกษา 

Study about theories in linguistics and applied linguistics, focus on 
organizing learning activities with digital technology in educational simulations 
 

1551402       สัทศาสตร์และสัทวิทยาส าหรับครูภาษาอังกฤษ                     3 (2–2–5) 
     (Phonetics and Phonology for English Teacher) 

          ศึกษาเกี่ยวกับระบบเสียง หลักสัทศาสตร์และสัทวิทยา หลักการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ  ระบบสัทสัญลักษณ์และการถ่ายทอดเสียง สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้การ
ออกเสียงภาษาอังกฤษ    
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

1551402       สัทศาสตร์และสัทวิทยาส าหรับครูภาษาอังกฤษ                     3 (2–2–5) 
     (Phonetics and Phonology for English Teacher) 

Study sound systems, phonetics and phonology, phonological rules, 
phonetic symbols and pronunciation, be able to conduct activities concerning 
English pronunciation 

 
1551601       การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ                           3 (2–2–5) 
     (English Classroom Management)  
                     ศึกษารูปแบบการจัดการชั้นเรียนที่หลากหลายส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถ 
    เรียนรู้กิจกรรมภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                     Study various classroom management strategies which encourage and 

equip learners with effective models to create successful learning environment 
appropriate for English classroom activities 

 
1551901      วัฒนธรรมโลกส าหรับครูภาษาอังกฤษ                          3 (2–2–5) 
         (World Cultures for English Teacher) 

ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ วัฒนธรรมของตนเอง และวัฒนธรรมของสังคมโลก มีส่วน
ร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนในการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนผ่านการท า
โครงงาน มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาชีพและสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพ
ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกและบนพ้ืนฐานความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม 

Study, analyze, compare local cultures and the world society, collaborate 
with guardians and community to promote and publish local cultures through 
project implementation and participate in exchanging professional experiences 
and establishing English teacher professional networks based on the world 
change and the cultural differences 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

1552102     ไวยากรณ์ขั้นสูงส าหรับครูภาษาอังกฤษ                       3 (2–2–5) 
    (Advanced Grammar for English Teacher) 

ศึกษาประเภทประโยคและวิเคราะห์โครงสร้างประโยค อนุประโยค และไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษขั้นสูง จัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับไวยากรณ์ขั้นสูงผ่านสถานการณ์จ าลองและ
กรณีศึกษา    

Study types of sentences, analyze sentence structures, clauses, and 
advanced grammar, focus on organizing learning activities in educational 
simulations and case studies 

 
1552501      วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ                 3 (2–2–5) 
         (Literary Works for English Language Teaching) 

ศึกษารูปแบบ และองค์ประกอบบทประพันธ์ร้อยแก้วและร้อยกรอง ตีความ 
วิเคราะห์ วิจารณ์งานวรรณกรรมภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอน
อ่านวรรณกรรม 

Study patterns and elements of prose and poetry, interpret, analyze 
and criticize literary works, conduct learning activities, relating to literature 
reading 

 
1552502       การแปลส าหรับครูภาษาอังกฤษ                  2 (1–2–3) 
    (Translation for English Teacher)  

ศึกษาและค้นคว้าหลักการและขั้นตอนการแปล ฝึกฝนและปรับบทแปล จาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ประยุกต์การแปลเข้าสู่การจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

Study and explore the principles and translation procedures, practice 
translation and text adaption from English to Thai and Thai to English, apply 
translation into English learning management 
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รหัสวิชา  ชือ่และค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

1552602     การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ      3 (2–2–5) 
  (Material Development and Learning Innovations in English Language  
                  Teaching)  

ศึกษา เลือก ออกแบบ พัฒนา สร้าง ใช้และประเมินสื่อและนวัตกรรมเพ่ือการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่หลากหลาย 

Study, select, design, develop, produce, utilize, and evaluate learning 
materials and innovations for a variety of English language learning. 

 
1553603     หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                    3 (2–2–5) 
  (Curriculum and English Learning Activities) 

วิเคราะห์หลักการ แนวคิด และจุดเน้นในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับต่างๆ ออกแบบหลักสูตรและจัดการ

เรียนรู้ที่หลากหลายให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร ฝึกปฏิบัติการ

วางแผน และการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  

Analyze general principles, concepts, and essential issues behind the Basic 

Education Core Curriculum and English curriculum in different levels, develop 

and create various activities developing learners to meet the core standards, 

practice lesson planning and English language learning management strategies 

 

1553604  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                3 (2–2–5) 
                 (English Language Learning Outcome Assessment)  

ศึกษาทฤษฎีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แนวโน้มในการวัด
และประเมินผล การหาคุณภาพเครื่องมือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการทดสอบภาษา 
พัฒนา ทดลองใช้ และวิเคราะห์เครื่องมือประเมินผลในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

Study theories in language testing and assessment, new approaches to 
language testing and assessment, test design and their validation, advances in 
language testing technology, develop skills in designing, trialing and analyzing 
assessment instruments in English learning context 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

1552605      การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21              3 (2–2–5) 
(English Language Learning Management for the 21st-century Learners) 
 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก และจัดค่ายภาษาอังกฤษ 

Study theories, principles, and approaches of English language learning 
management for the 21st-century learners, learn various techniques for active 
learning management and organizing English camps 

 
1553302      การเขียนเชิงวิชาการส าหรับครูภาษาอังกฤษ                         3 (2–2–5) 
  (Academic Writing for English Teacher)  

 ศึกษารูปแบบ ลักษณะ และฝึกฝนการเขียนเชิงวิชาการ การเขียนรายงานทาง
วิชาการ การเขียนบทความทางวิชาการภาษาอังกฤษ  
 Study academic formats and characteristics, and practice academic 
writing, academic report writing, and English academic article writing 

 
 
1553801     การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ       3 (2–2–5) 
   (Research in English Language Teaching)                 

       ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ สืบค้นข้อมูล เรียบเรียง 
ด าเนินการวิจัย น าเสนอข้อมูลและเผยแพร่ผลงานวิจัยได้อย่างเป็นระบบและถูกต้องตาม
รูปแบบวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ 
       Study research methodology in English language teaching, search for 
information, organize, conduct research, prepare and publish research report 
systematically and accurately based on research in English language teaching 
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             2.2.2  วิชาเอกเลือก 
 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

1552303      การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ 
                          3 (2–2–5) 
                  (Integration of Academic Reading and Development of English Teachers  
   Association)                

ศึกษาและฝึกทักษะการอ่านเชิงวิชาการ อภิปรายประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพครูภาษาอังกฤษและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์
ความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรวิชาชีพ 

Study and practice academic reading skills, discuss about English 
teachers’ professional and English language teaching management, exchange 
and transfer knowledge within a professional community 

 
1552403     วากยสัมพันธ์เบื้องต้น                       3 (2-2-5) 
                 (Introduction to English Syntax) 

ศึกษาหลักการด้านวากยสัมพันธ์เบื้องต้น ทฤษฎีและค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาและวิเคราะห์
โครงสร้างระดับวล ีและประโยคในรูปแบบต่างๆ  เพ่ือการใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ที่เหมาะสมกับบรบิททางภาษา 
        A study basic syntax principles, related theories and terminology. Study 
and analyze the phrase structures and sentences in various forms for using in 
various contexts and situations. 

 
 
1552701      ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน                          3 (2–2–5) 
                  (English for Language Proficiency Tests)  

ศึกษาเทคนิคการท าแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL IELTS และ TOEIC  
และฝึกท าแบบทดสอบเพ่ือให้มีสมรรถนะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ B2 

Study various techniques needed for English proficiency tests, such as TOEFL, 
IELTS and TOEIC, do a variety of relevant tests to prepare learners for level B2 in CEFR 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

1553202     การเรียนภาษาด้วยการแสดง                   2 (1-2-3) 
                (Learning Language through Drama)  

ปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะความคงวามคล่องแคล่วในการ  ฟังพูด 

วางแผน ศึกษา วิเคราะห์ และเตรียมบทแสดงและภาษาที่ใช้ในการแสดงทั้งบทพูดแบบพูดคน

เดียว บทสนทนา และบทละคร เน้นการใช้การแสดงบทบาทสมมุติ การแสดงละครเป็นสื่อใน

การพัฒนาทักษะการฟังพูด พัฒนาการแสดง การสร้างฉากและการแต่งกายรวมทั้งการมีส่วน

ร่วมต่างๆ ในการแสดงที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดงที่หลากหลาย

และสร้างสรรค์ 

A study of practical use of English to develop various language skills in 
listening, speaking, planning, studying, analyzing, including preparing for acting 
and language used in both monologue and dialogue and drama script. The 
classroom activities are based on role-play drama as a medium for developing 
listening and speaking skills, acting, scene and costume, as well as all student's 
activity participations which can help promote the potential of English 
language of the learners with different creative performances 

 
1553203     การอภิปรายและการโต้วาทีภาษาอังกฤษ                  2 (1-2-3) 
   (English Discussion and Debate)                 

         ปฏิบัติการฟังและพูดในที่สาธารณะด้วยวิธีการที่หลากหลาย พัฒนาทักษะการฟังและ
โต้ตอบอย่างมีคล่องแคล่วและมีวิจารณญาณในการเสนอความคิดเห็น การให้ เหตุผล         
การอ้างอิงหลักการทฤษฎี การวิจารณ์ การโต้แย้ง การโน้มน้าว การคัดค้าน โดยการใช้
ประสบการณ์ ความรู้และไหวพริบ ฝึกปฏิบัติการเรียบเรียงความคิดในหัวข้อต่างๆ การเตรียม
บทพูดอภิปราย วิเคราะห์ การโต้วาที บุคลิกและความเป็นผู้น า ฝึกปฏิบัติการพูด อภิปราย
และโต้วาทีเน้นความคล่องแคล่วในการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพ่ือสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ความคิดเห็นและโต้วาทีท่ีมี  การน าเสนอความคิดเห็นที่ใช้เวลานานขึ้นกว่าการสนทนาทั่วไป 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

1553203     การอภิปรายและการโต้วาทีภาษาอังกฤษ                  2 (1-2-3) 
   (English Discussion and Debate)                 
 Practice listening and speaking in public via various methods, develop 

listen skills and active and critical discussion in expressing opinions, reasoning, 
referencing, criticizing, arguing, persuading, and objecting by using experiences, 
knowledge, and aptitudes, practice arranging ideas in different topics, preparing 
debate scripts, analysing, debating, personality, and leadership, practice 
speaking, discussing, and debating, focusing on active listening and speaking 
English for exchanging information, opinions, and debating for expressing 
opinions using longer time than general talking 

 
1553204      การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน                   2 (1-2-3) 
                 (Public Speaking in English)  

การกล่าวบทสุนทรพจน์และวิธีการน าเสนอโดยเน้นลักษณะทางวาทกรรม การเรียบ
เรียงเนื้อหา และการพัฒนาข้อคิดเห็นที่ขัดแย้ง ลักษณะของโครงสร้าง การเรียบเรียงวลี การ
ใช้ค าเปรียบเทียบ อุปมาอุปไมยฝึกเทคนิคในการกล่าวสุนทรพจน์ การเขียนบทสุนทรพจน์ตาม
สถานการณ์ที่ก าหนด การถ่ายทอด รวมทั้งการใช้สื่อและภาษากายในการน าเสนองานและ
กล่าวสุนทรพจน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 The course aims to have students give speeches and show the 
methods of presentation skills by emphasizing on the characteristics of 
discourse, content compilation, and the development of controversial ideas. 
Also, students will learn how to use metaphors as a technique used in 
delivering the speech, how to write a script for the speech according to the 
situation which is assigned in the class. Moreover, the students will learn how 
to use gestures and body language to communicate when presenting the 
speeches effectively. 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

1553304  การอ่านเพื่อการพัฒนาการสอนภาษา                                                   3(2-2-5) 
  (Reading for Pedagogical Purposes) 

ใช้ทักษะในการอ่านขั้นสูงเพ่ือรวบรวมความรู้จากต ารา หลักการทฤษฎีบทความ 
รายงานวิจัย หลักสูตร นโยบาย และความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและวิชาชีพ
ด้านภาษาอังกฤษ ที่ทันสมัยในสาขาการสอนภาษาอังกฤษ สาธิตการน าความรู้ความคิดที่ได้
จากการอ่านไปพัฒนาการสอนภาษาอย่างเหมาะสม 

Students will use advanced reading skills to enhance knowledge from 
texts, principles, theories, articles, research articles, curriculums, policies and 
opinions which relate to modern English language teaching and learning. 
Students will be able to use reading knowledge and opinions to improve 
language teaching appropriately. 

 
1553305      การเขียนอนุเฉท                     3 (2-2-5) 
   (Paragraph Writing)  

ฝึกปฏิบัติการเขียนอนุเฉทท่ีมีเนื้อหาเป็นทางการประเภทต่างๆให้มีประสิทธิภาพ การ
เขียนพรรณนา การอธิบาย การบรรยาย การเปรียบเทียบ การแสดงความคิดเห็นและการ
เขียนแสดงเหตุและผล เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในทักษะการเขียนอย่างคล่องแคล่ว
โดยมุ่งเน้นการคิดอย่างเป็นระบบรวมทั้งความถูกต้องของค าที่ใช้ วลี ประโยค ค าเชื่อม
ความคิด โครงสร้างอนุเฉทที่มีประเด็น ประโยคน า ใจความส าคัญรายละเอียดสนับสนุน
ใจความส าคัญ และประโยคสรุปปิดท้าย 

Practice writing different kinds of paragraph such as descriptive, 
expository, narrative, and compare and contrast paragraphs with the objective 
of developing the skills of expressing opinions and reasoning. It focuses on the 
use of appropriate vocabularies, grammar and the standard paragraph 
structure, which contains a main idea, an introduction, supporting details, and 
a conclusion.  
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

1553606       การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรมส าหรับเด็ก            3 (2–2–5) 
                  (Learning Management for Thinking Skill Development through Children  

         Literature)  
        ศึกษาและวิเคราะห์วรรณกรรมส าหรับเด็ก ระบุและอธิบายองค์ประกอบ ประเภท 

ลักษณะเฉพาะ ใช้วรรณกรรมส าหรับเด็กในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษควบคู่กับทักษะการ

คิด 

        Study and analyze children’s literature, identify and explain elements, 

types, and characteristics of children’s literature, use children’s literature in 

teaching English to develop thinking skills 

 
1553802     สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ                                                           2(1–2–3) 

         (Seminar in English Language Teaching) 

                  ศึกษาแนวโน้มและประเด็นการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน ร่วมแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง

เหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทของผู้เรียน 

Study current trends and issues of English language learning management, 

exchange and reflect on Internship’s experiences, and how to design English 

classroom activities to meet learners’ needs, potentials, and contexts 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบหลักสตูร 



ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร และช่ือปริญญา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559  

และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (4 ปี) พ.ศ.2562 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
(5 ปี) พ.ศ.2559 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
(4 ปี) พ.ศ.2562 

เหตุผล 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
              สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education Program in  
                 English 
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม (ไทย): ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
ชื่อย่อ (ไทย):  ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Education  (English) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (English) 
 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
              สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education Program in  
                 English 
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม (ไทย): ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
ชื่อย่อ (ไทย):  ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Education  (English) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (English) 
 

 
ปรับเป็นหลักสูตร 4 ป ี
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร และช่ือปริญญา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559  และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (4 ปี) พ.ศ.2562 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
(5 ปี) พ.ศ.2559 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
(4 ปี) พ.ศ.2562 

เหตุผล 

โครงสร้างของหลักสูตร หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
166 หน่วยกิต 
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
     1.  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต 
     2.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ไม่น้อยกว่า          3  หน่วยกิต 
     3.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า          3  หน่วยกิต 
     4.  กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หนว่ยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า       130  หน่วยกิต 
    1.  วิชาชีพครู    ไม่น้อยกว่า                   52  หน่วยกิต 
        1.1  วิชาชีพครูบังคับ  บังคับเรียน           32  หนว่ยกิต 
        1.2   วชิาชีพครูเลือก   ไม่น้อยกว่า            6  หน่วยกิต 
        1.3  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 14   หน่วยกิต 
    2.  กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า         78  หน่วยกิต 
        2.1  วชิาเอกบังคับ   บังคับเรียน             68  หน่วยกิต 
        2.2  วชิาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า        6   หนว่ยกิต 
      2.3 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพ่ิมเติม ไม่น้อยกว่า 4  หน่วยกิต 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า        6   หน่วยกติ 

โครงสร้างของหลักสูตร 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า       30 หน่วยกิต 
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า           3  หน่วยกิต
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า            3  หน่วยกติ
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า          12   หนว่ยกิต 
      และคณิตศาสตร์ 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน      ไม่น้อยกว่า      97  หน่วยกิต 
    2.1) กลุ่มวิชาชีพคร ู จ านวนไม่น้อยกว่า      37  หน่วยกิต 
          2.1.1) วชิาชีพคร ู                         22  หน่วยกิต 
          2.1.2) วชิาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา15หน่วยกิต 
    2.3) กลุ่มวิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า         60  หน่วยกิต 
          2.3.1) วชิาเอกบังคับ                      40 หน่วยกติ  
          2.3.2) วชิาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า       20  หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวนไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 

ปรับหลักสูตรตามมคอ.1  
1.ปรับลดจ านวนหน่วยกิต
ใน หมวดวิชาเฉาพะด้าน
ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพคร ู
2. เพิ่มรายวิชาให้
ครอบคลุมทักษะการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษ 
ที่ 21 ให้มากข้ึน 
3. เพิ่มรายวิชากลุ่ม. 
ภาษาตา่งประเทศและ
ภาษาในประเทศอาเซียน 
4. เพิ่มรายวิชาทางการ 
กีฬา สุขภาพ สุขภาวะ  
5.เพิ่มรายวิชาสอดคล้อง
ตาม อัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร และช่ือปริญญา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559  และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (4 ปี) พ.ศ.2562 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
(5 ปี) พ.ศ.2559 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
(4 ปี) พ.ศ.2562 

เหตุผล 

ปริญญาตรี 
ให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยมีข้อก าหนดดังนี้ 
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารให้เรียนไม่น้อยกว่า12 หน่วย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา                              น (ท-ป-อ) 
1540201    ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                3 (3–0–6) 
1540202    ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ                     3 (3–0–6) 
1540203    ภาษาไทยเพ่ือการคิดวิเคราะห์          3 (3–0–6) 
1540204    ภาษาไทยส าหรับครู                     3 (3–0–6) 
1550101    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร             3 (3–0-6) 
1550102    ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน       3 (3–0–6) 
1550103    ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ              3 (3–0–6) 
1550104    ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                     3 (3–0–6) 
1550105    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  3(3–0–6) 
1550106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียน 3 (3–0–6) 
1550107    ภาษาอังกฤษส าหรับครู           3 (3–0–6) 
1560101    ภาษาพม่าเบื้องต้น            3 (3–0–6) 

1560102    ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร                3 (3–0–6) 

 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัส            ชื่อวิชา                              น(ท-ป-ศ) 
2220200    ภาษาอังกฤษเบื้องต้น                  Non-Credit 
2220201    ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน   3 (1-2-6) 
2220202    ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป       3 (1-2-6) 
2220203    ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ     3 (1-2-6) 
2220510    ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    3 (1-2-6) 
2220520    ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ     3 (1-2-6) 
2220530 ภาษาไทยเพ่ือการคิดวิเคราะห์           3 (1-2-6) 

    
 

 
1. ปรับชั่วโมงเรียน 
เพ่ิมข้ึนปรับค าอธิบายให้
เหมาะสม 
2. เนื้อหาเน้นทักษะ 
การด ารงชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 ด้านการ
ฟัง การพูด  
การอ่าน การเขียน 
(communication 
skills ) 
3. รายวิชา 
ภาษาอังกฤษเน้นสอบ
ผ่าน CEFR  
4. ตัดบางรายวิชา 
ออกไปเป็นหลักสูตร
ระยะสั้น 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร และช่ือปริญญา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559  และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (4 ปี) พ.ศ.2562 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
(5 ปี) พ.ศ.2559 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
(4 ปี) พ.ศ.2562 

เหตุผล 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                              น (ท-ป-อ) 
1570101    ภาษาจีนเบื้องต้น                          3 (3–0–6) 

1570102    ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร           3 (3–0–6) 

1580101    ภาษาฮินดีเบื้องต้น                        3 (3–0–6) 

1580102    ภาษาฮินดีเพ่ือการสื่อสาร           3 (3–0–6) 

1590101    ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น            3 (3–0–6) 

1590102    ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร           3 (3–0–6) 

1610101    ภาษาเขมรเบื้องต้น            3 (3–0–6) 

1610102    ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร           3 (3–0–6) 

1620101    ภาษาเกาหลีเบื้องต้น                     3 (3–0–6) 

1620102    ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร             3 (3–0–6) 
1630101    ภาษามลายูเบื้องต้น                      3 (3–0–6) 
1630102    ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร           3 (3–0–6) 
1640101    ภาษาเวียดนามเบื้องต้น           3 (3–0–6) 
1640102    ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร          3 (3–0–6) 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร และช่ือปริญญา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559  และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (4 ปี) พ.ศ.2562 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
(5 ปี) พ.ศ.2559 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
(4 ปี) พ.ศ.2562 

เหตุผล 

2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา                              น (ท-ป-อ) 
2500100    วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง           3 (3–0–6) 
2500101    การเมืองและการปกครองไทย           3 (3–0–6)  
2500102    วิถีไทย             3 (3–0–6) 
2500103   ความเป็นพลเมือง             3 (3–0–6) 
2500104    มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม             3 (3–0–6) 
2500105  เพชรบุรีศึกษา            3 (3–0–6) 
2500106  อาเซียนศึกษา            3 (3–0–6) 
2500107  ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท           3 (3–0–6) 
2500108  ความรับผิดชอบต่อตนเอง           3 (3–0–6) 
2500109  สังคมน่าอยู่             3 (3–0–6)  
2500110  อัตลักษณ์ไทย            3 (3–0–6)  
2560111  การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น          3 (3–0–6) 
2560101  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน             3 (3–0–6) 
3560101  การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น           3 (3–0–6) 
                                                            

1. 3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัส            ชื่อวิชา                              น(ท-ป-ศ) 
2221210    ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3 (1-2-6) 
2310020    เพชรบุรีศึกษาเพ่ือการประกอบการ  3 (1-2-6) 
2310030    สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน 
                                                              3 (1-2-6) 
2310410 พลเมืองที่เข้มแข็ง             3 (1-2-6) 
2340310    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย   3 (1-2-6) 
3211110    การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล      3 (1-2-6) 
3330010    เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3 (1-2-6) 
3330020    ผู้ประกอบการรุ่นใหม่                      3 (1-2-6) 
3330030    ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม        3 (1-2-6) 
3330110    การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น     3 (1-2-6)  
3003110    ทักษะในศตวรรษท่ี21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 
                                                              3 (1-2-6)
  
  

 

1. เพ่ิมรายวิชาใหม่ 
2. เนื้อหาเน้นศาสตร์ 
พระราชา การพัฒนา
ท้องถิ่น 
3. เน้นหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
4.  ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
5. เนื้อหาเน้นทักษะการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 
21 ด้านทักษะชีวิตใน
ความเข้าใจท้องถิ่น 
6. เน้นการอยู่ร่วมกัน
ของพลเมืองไทย 
7. ตัดบางรายวิชาออก
แล้วเอาไปรวมกับวิชาอ่ืน 
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เหตุผล 

3560102  ทักษะความเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม    3 (3–0–6) 
3560503 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน             3 (3–0–6) 
 
3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา                              น (ท-ป-อ) 
1050101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน       3 (3–0–6) 
1050102 ทักษะชีวิตเพ่ือความงอกงามส่วนบุคคล 3 (3–0–6) 
1050103 จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง     3 (3–0–6) 
1050213 จิตวิทยาการสื่อสาร            3 (3–0–6) 
1510101 จริยธรรมและทักษะชีวิต            3 (3–0–6) 
1520101 ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ           3 (3–0-6) 
1520102 ทักษะคิดเชิงระบบ            3 (3–0–6) 
1520103   การคิดเชิงสร้างสรรค์            3 (3–0–6) 
2010101 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์           3 (3–0–6) 
2010102 ช่างเมืองเพชร             3 (3–0–6) 
2050101 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์            3 (3–0–6) 
2060101 สุนทรียภาพทางดนตรี            3 (3–0–6) 
 

 
 
 
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัส            ชื่อวิชา                              น(ท-ป-ศ) 
2810310    นันทนาการในชีวิตประจ าวัน            3 (1-2-6) 
2221310    จริยธรรมและทักษะชีวิต   3 (1-2-6) 
2310010    ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในสังคมพลวัต 
                                                              3 (1-2-6) 
3310801    จิตวิทยาการสื่องการ   3 (1-2-6) 

 

 
 
 
 
1. เนื้อหาเน้นทักษะ 
การด ารงชีวิตในศตวรรษ
ที่ 21 ด้านทักษะชีวิต 
ความรู้เท่าทันโลก 
2. เน้นเศษรฐกิจ 
สร้างสรรค์ Thailand 
4.0 
3. ตัดบางรายวิชา 
ออกไปและปรับรวมกับ
วิชาอ่ืน 
4. ปรับชั่วโมงเรียน 
เพ่ิมข้ึนในบางรายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร และช่ือปริญญา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559  และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (4 ปี) พ.ศ.2562 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
(5 ปี) พ.ศ.2559 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
(4 ปี) พ.ศ.2562 

เหตุผล 

4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้เรียน 
   ไม่น้อยกว่า                                     12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา                             น (ท-ป-อ) 
4010701 โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                                                3 (3–0–6) 
4010702 วิทยาศาสตร์กับชีวิต            3 (3–0–6) 
4010703 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน        3 (3–0–6) 
4010704 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ             3 (3–0–6) 
4020101 เคมีในชีวิตประจ าวัน                 3 (3–0–6) 
4020102   เคมีและภูมิปัญญาไทย                     3 (3–0–6) 
4030001 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์            3 (3–0–6) 
4030002 พืชพรรณเพ่ือชีวิต            3 (3–0–6) 
4030003 เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจ าวัน      3 (3–0–6) 
4040101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน           3 (3–0–6) 
4040102 การคิดและการตัดสินใจ           3 (3–0–6) 
4070301 การสร้างเสริมสุขภาวะ            2 (1–2–3) 
4070302 สุขภาพครอบครัว            2 (1–2–3) 
4080101 กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ             2 (1–2–3) 
4080102 นันทนาการเพ่ือชีวิต            2 (1–2–3) 

1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
รหัส            ชื่อวิชา                              น(ท-ป-ศ) 

1810310    กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ           3 (1–2–6) 
4400010 โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                                      3 (1-2-6) 
4410110 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว         3 (1-2-6) 
4420310 เคมีในชีวิตประจ าวัน             3 (1-2-6) 
4430110 คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ            3 (1-2-6) 
4430120 การคิดและการตัดสินใจ            3 (1-2-6) 
4520110 การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาติ
                                 3 (1-2-6) 
4520120 ขนมและเครื่องดื่มเพ่ือการประกอบธุรกิจ 
                                 3 (1-2-6) 
4830110 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ       3 (1-2-6) 
5600010 เกษตรในชีวิตประจ าวัน            3 (1-2-6) 
 

1. ปรับค าอธิบาย
รายวิชาให้เหมาะสม 
2. ปรับเพิ่มหน่วยกิต 
3. เนื้อหาเน้นทักษะ
การด ารงชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 ด้าน
ทักษะชีวิต สุขภาพ
และอนามัย 
4. ตัดบางรายวิชา 
ออกไปและปรับรวม
กับวิชาอ่ืน 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร และช่ือปริญญา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559  และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (4 ปี) พ.ศ.2562 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
(5 ปี) พ.ศ.2559 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
(4 ปี) พ.ศ.2562 

เหตุผล 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                              น (ท-ป-อ) 
4080103 รูปร่างและการควบคุมน้ าหนัก           2 (1–2–3) 
4080104 วิทยาศาสตร์การกีฬา            2 (1–2–3) 
4080105  ทักษะการว่ายน้ า             2 (1–2–3) 
4090101 อาหารนานาชาติเบื้องต้น            3 (2–2–5) 
4100904 การแพทย์แผนไทยในชีวิตประจ าวัน     3 (3–0–6) 
4120101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    3 (2–2–5)                          
5000101 เกษตรในชีวิตประจ าวัน           3 (2–2–5) 
5040606 การเลี้ยงสัตว์เพ่ือการนันทนาการ        3 (2–2–5) 
5060609 ทรัพยากรทางน้ าและการอนุรักษ์        3 (2–2–5) 
5070311 การถนอมอาหารในชีวิตประจ าวัน       3 (2–2–5) 

รหัส            ชื่อวิชา                              น(ท-ป-ศ) 
6510401 พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน
                                 3 (1-2-6) 
6530410    การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
                                                              3 (1-2-6) 
6840110  จิตส านึกและวินัยในการจราจร          3 (1-2-6) 
7440110 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต 3 (1-2-6) 
7003120    ทักษะการคิด                      3 (1-2-6) 
8710010 ชีวิตและสุขภาพ              3 (1-2-6) 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร และช่ือปริญญา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559  และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (4 ปี) พ.ศ.2562 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
(5 ปี) พ.ศ.2559 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
(4 ปี) พ.ศ.2562 

เหตุผล 

1. วิชาชีพครู   
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  52 หน่วยกิต  ดังนี้ 
1) กลุ่มวิชาสาระความรู้ด้านวิชาชีพครู            39  หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                 2  หน่วยกิต 
    ครูระหว่างเรียน             
3) กลุ่มวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา    12 หน่วยกิต 
1.1 วิชาชีพครูบังคับ    บังคับเรียน         32       หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา                              น (ท-ป-อ)  
1011101    ความเป็นครู                        3(2-2-5) 
1011102    ปรัชญาการศึกษา              2(2-0-4) 
1051501    จิตวิทยาเพ่ือการเรียนรู้             2(2-0-4) 
1022201    การพัฒนาหลักสูตร              3(2-2-5) 
1022202    ภาษาและวัฒนธรรม                       3(2-2-5) 
1023303    การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
                                                   3(2-2-5) 
1033301    นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง 3(2-2-5) 
             การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
2.1) กลุ่มวิชาชีพครู        37           หน่วยกิต 
      2.1.1) วิชาชีพครู        22           หน่วยกิต 
รหัส           ชื่อวิชา                              น(ท-ป-ศ) 
1011103    ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่              2(1-2-3) 
1063402    ปรัชญาการศึกษา                           2(1-2-3) 
1052503    จิตวิทยาขั้นสูงเพ่ือการเรียนรู้             2(1-2-3) 
                และการพัฒนาชีวิต 
1022204    ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครูในศตวรรษ 21  2(1-2-3) 
1022203    การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ       2(1-2-3) 
1033305    นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล           3(1-2-6) 
                เพ่ือการศึกษา 

1.ปรับให้หลักสูตรมี
ความทันสมัย 
สอดคล้องตามความ
ต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 
 
2.จัดกลุ่มวิชาชีพครู
ใหม่ ออกเป็น วิชา
บังคับเรียน วิชาบังคับ
เลือก และวิชาเลือก 
 
3.ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
 
4. ตัดบางรายวิชาออก 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559  และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (4 ปี) พ.ศ.2562 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
(4 ปี) พ.ศ.2562 

เหตุผล 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                              น (ท-ป-อ)  
1053502    จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา 
                                                                2(2-0-4) 
1043401    การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5) 
1023304    การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม  2(2-0-4) 
1044402    การวิจัยเพื่อการเรียนรู้             3(2-2-5) 
1064101    การประกันคุณภาพการศึกษา   3(3-0-6) 

รหัส           ชื่อวิชา                              น(ท-ป-ศ) 
1023305    การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ          2(1-2-3) 
1043406    การวัดและประเมินผลการเรียนรู้        2(1-2-3) 
                ฐานสมรรถนะ 
1043407    การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้3(2-2-5) 
1004901    ครุนิพนธ์                                 1(0-2-1) 

 

วิชาบังคับเลือก 2 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา                           น (ท-ป-อ)  
1024305    การเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริและ      2(2-0-4) 
               ภูมิปัญญาไทย 

  

1.2 วิชาชีพครูเลือก         ไม่น้อยกว่า       4 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา                              น (ท-ป-อ)  
1014901    สัมมนาปัญหาทางการศึกษา    2(1-2-3) 
1024206    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน             2(2-0-4) 
1024307    ทักษะและเทคนิคการสอน    2(1-2-3) 
1024308    เทคนิคการปกครองชั้นเรียน    2(2-0-4) 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559  และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (4 ปี) พ.ศ.2562 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
(4 ปี) พ.ศ.2562 

เหตุผล 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                              น (ท-ป-อ)  
1024309    การจัดการเรยีนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกสาธารณะ 
                                                                2(1-2-3) 
1024610    การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาระดับ 
                ประถมศึกษา                       2(1-2-3) 
1024211    วิธีวิทยาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2(1-2-3) 
1024612    การแนะแนวสุขภาพ              2(2-0-4) 
1024613    ผู้ก ากับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น   2(1-2-3) 
1024214    การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะ        2(1-2-3) 
                กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
1024316    การโค้ชเพ่ือการรู้คิด                       2(1-2-3) 
1034302    สื่อการเรียนการสอนดิจิทัล             2(1-2-3) 
1034303    การศึกษาโดยสื่อทางไกล             2(2-0-4) 
1044403    สถิติเพ่ือการวัดผลและการวิจัย   2(1-2-3) 
1044404     โปรแกรมส าเร็จรูปทาง                    2(1-2-3) 
                 สถิติเพ่ือการวิจัยและประเมินทางการศึกษา 
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(4 ปี) พ.ศ.2562 

เหตุผล 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                              น (ท-ป-อ)  
1044405    การประเมินการปฏิบัติ             2(1-2-3) 
1054103    การพัฒนาทักษะการคิด             2(1-2-3) 
1054504 จิตส านึกและจริยธรรมทางสังคม    2(1-2-3) 
1054505 ทักษะชีวิตเพ่ือความงอกงามส่วนบุคคล   2(2-0-4) 
1064402 การประเมินโครงการทางการศึกษา          2(1-2-3) 
1064103 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน    2(1-2-3) 
1064104 กฎหมายการศึกษา              2(2-0-4) 
1.3  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 14           หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา                              น (ท-ป-อ)  
1004801   การปฏิบัติงานวิชาชีพ 1                        1(60) 
1004802    การปฏิบัติงานวิชาชีพ 2                       1(60) 
1005801    การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา 1        6(360) 
1005802    การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา 2        6(360) 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา     15 หน่วยกิต 
รหัส              ชื่อวิชา                   น (ท-ป-ศ) 
1001803 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1        1(90) 
1001804 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2        1(90) 
1001805 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3        1(90) 
1001806 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1       6(540) 
1001807 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2       6(540) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.ปรับชื่อรายวิชา 
2. ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

 

132 



ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร และช่ือปริญญา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559  และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (4 ปี) พ.ศ.2562 

หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) พ.ศ.2559 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
(4 ปี) พ.ศ.2562 

เหตุผล 

2. วิชาเอก                                         78  หน่วยกิต 
    2.1 วิชาเอกบังคับ                            68  หน่วยกิต                        
รหัสวิชา       ชื่อวิชา                              น (ท-ป-อ)  
1551101    ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1                  3(3-0-6)                                        
1551102    ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2                  3(3-0-6)    
1551201    การฟังและพูด1                             3(3-0-6)  
1551202    การฟังและพูด 2    3(3-0-6)             
1551301    การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป                3(3-0-6) 
1551302    การอ่านอนุเฉท                              3(3-0-6)                                   
1551303    การเขียนตามรูปแบบ                       3(3-0-6)             
1551304    การเขียนอนุเฉท                             3(3-0-6)             
1551401    ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น        3(3-0-6)             
1551402    สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ                     3(3-0-6) 
1552203    การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน            3(3-0-6) 
1553205    ทักษะบูรณาการ                              3(3-0-6) 
1553206    การอภิปรายและการโต้วาทีภาษาอังกฤษ3(1-2-6) 
1553207    การเรียนภาษาด้วยการแสดง               3(1-2-6) 

2.2) กลุ่มวิชาเอก                           60 หน่วยกิต 
       2.2.1) วิชาเอกบังคับ  เรียนไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
รหัส        ชื่อวิชา                              น(ท-ป-ศ) 
1551101  หลักภาษาส าหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
1551201 การฟังและการพูดส าหรับครูภาษาอังกฤษ 2(1-2-3) 
1551301  การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์ส าหรับครู 
              ภาษาอังกฤษ                                 3(2-2-5) 
1551401  ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอน 
              ภาษาอังกฤษ                                 3(2-2-5) 
1551901  วัฒนธรรมโลกส าหรับครูภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
1552402  สัทศาสตร์และสัทวิทยาส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
                                                          3(2-2-5) 
1551601  การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
1552501  วรรณกรรมเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
1552102  ไวยากรณ์ข้ันสูงส าหรับครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
1552501  วรรณกรรมเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
1552502  การแปลส าหรับครูภาษาอังกฤษ            2(1-2-3) 

ปรับให้หลักสูตรมี
ความทันสมัย 
สอดคล้องตามความ
ต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต โดย 
1. ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
2. ปรับชื่อรายวิชาให้
ครอบคลุมตามกรอบ
เนื้อหาค าอธิบาย
รายวิชา 
3. ตัดบางรายวิชาและ
ปรับรหัสวิชาใหม่ 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร และช่ือปริญญา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559  และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (4 ปี) พ.ศ.2562 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
(5 ปี) พ.ศ.2559 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
(4 ปี) พ.ศ.2562 

เหตุผล 

รหัสวิชา      ชื่อวิชา                              น (ท-ป-อ)  
1553305    ลักษณะองค์ประกอบของ                  3(3-0-6) 
               การเขียนข้อความ 
1553403    วิทยาการหน่วยค าและวากยสัมพันธ์      3(3-0-6) 
                เบื้องต้น 
1553503    การแปล                                      3(3-0-6) 
1553504    วรรณคดีเบื้องต้น                            3(3-0-6) 
1553505    วรรณกรรมส าหรับเด็ก                     2(2-0-4) 
1554706    การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ         2(2-0-4) 
2.2  วิชาการสอนวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า        6   หน่วยกิต 
รหัสวิชา       ชื่อวิชา                              น (ท-ป-อ) 
1554707    การอ่านเพ่ือการพัฒนาการสอนภาษา    2(2-0-4) 
1553208    การฟังเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ      3(3-0-6)                                         
1553306    การเขียนเชิงสร้างสรรค์             3(3-0-6)                           

 1554902    การวิจัยเบื้องต้นทางการสอนภาษา       3(2-2-5)                                               
1553708    หลักและวิธีการสอนภาษาอังกฤษเป็น    2(2-1-3)                     
                 ภาษาต่างประเทศ 

รหัส   ชื่อวิชา                              น(ท-ป-ศ) 
1552602  การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้    3(2-2-5) 
              ภาษาอังกฤษ                                  
1553603  หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
                                                      3(2-2-5) 
1553604  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
                                                                3(2-2-5) 
1553801  การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
                                                      3(2-2-5) 
2.2.1) วิชาเอกเลือก  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  20 หน่วยกิต 
รหัส   ชื่อวิชา                              น(ท-ป-ศ) 
1554303    การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนา 
                องค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 
1552403    วากยสัมพันธ์เบื้องต้น                      3(2-2-5) 
1553605    การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนใน 
                ศตวรรษท่ี 21                       3(2-2-5) 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร และช่ือปริญญา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559  และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (4 ปี) พ.ศ.2562 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
(5 ปี) พ.ศ.2559 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
(4 ปี) พ.ศ.2562 

เหตุผล 

รหัสวิชา       ชื่อวิชา                              น (ท-ป-อ)
1553709     การจัดการเรียนรู้ส าหรับครูภาษา 1         2(1-2-3) 
1554710    การจัดการเรียนรู้ส าหรับครูภาษา 2          2(1-2-3) 
 

รหัส        ชื่อวิชา                          น(ท-ป-ศ) 
1554302    การเขียนเชิงวิชาการส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
                                                  3(2-2-5) 
1554701    ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน 
                                                            3(2-2-5) 
1553202    การเรียนภาษาด้วยการแสดง         2(1-2-3) 
1553203    การอภิปรายและการโต้วาทีภาษาอังกฤษ
                                         2(1-2-3) 
1553204    การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน       2(1-2-3) 
1553304    การอ่านเพ่ือการพัฒนาการสอนภาษา 
                                                            3(2-2-5) 
1553305    การเขียนอนุเฉท          3(2-2-5) 
 

1. ย้ายวิชาการผลิต
และปรับสื่อเพ่ือใช้สอน
ภาษา การทดสอบและ
การวัดผลส าหรับครู
ภาษา และ การสัมมนา
การสอนภาษาอังกฤษ 
ไปอยู่หมวด 
วิชาการสอนวิชาเอก
เพ่ิมเติม 
2. ย้ายการอ่านเพ่ือ
การพัฒนาการสอน
ภาษา ไปอยู่เอกบังคับ  
3. เพ่ิมรายวิชาใหม่ 
ตามการวิพากษ์ของ
ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า 
และนักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร และช่ือปริญญา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559  และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (4 ปี) พ.ศ.2562 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
(5 ปี) พ.ศ.2559 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
(4 ปี) พ.ศ.2562 

เหตุผล 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น (ท-ป-อ) 
                
 
 
2.3 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม   
  รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น (ท-ป-อ)  
1554711    การทดสอบและการวัดผลส าหรับครูภาษา  2(2-0-4) 
1554712    ค่ายภาษาอังกฤษและการจัดการ             2(1-2-3) 
1554713    การผลิตและปรับสื่อเพ่ือใช้สอนภาษา       2(2-0-4) 
1554714    ภาษาศาสตร์ประยุกต์                          3(3-0-6) 
1554715    ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาท างาน          - 3(3-0-6) 
                ในอาเซยีน  

 
 
 
 
 

รหัส   ชื่อวิชา                          น(ท-ป-ศ) 
1553606    การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 
                ด้วยวรรณกรรมส าหรับเด็ก         3(2-2-5)                   
1553802    สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ         2(1-2-3) 

ตัดบางรายวิชาออก 
และย้ายวิชาจากหมวด
วิชาบังคับและการสอน
วิชาเอกมาใส่แทน 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาที่มีการปรับปรุง 

หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2559 หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2562 เหตุผล 

1) 1551101  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1                                    
English Grammar 1 

       หลักไวยากรณ์และโครงสร้างของภาษาอังกฤษด้านการเรียงล าดับ
ค า รูปแบบวลี ประโยค ความสัมพันธ์ระหว่างประธาน กริยาและ
ภาคขยายในประโยค การใช้ประโยคตามกาลเวลา ประโยคบอกเล่า 
ปฏิเสธ ค าถาม อนุประโยค การสื่อความหมายโดยตรง ส านวน 
ความหมายแฝง การพูดและเขียน การฟังและอ่าน ที่ใช้สื่อสารในบริบท
ต่างๆ วิเคราะห์โครงสร้างภาษาที่ใช้สื่อสาร ท าแบบฝึกหัดต่างๆ โดยเน้น
ความถูกต้องตามโครงสร้างและความหมายทางภาษาในระดับพ้ืนฐานที่
ไม่ซับซ้อนเป็นหลัก 

1)  1551101 หลักภาษาส าหรับครูภาษาอังกฤษ  
    English Structure for English Teacher  
     ศึกษาโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เน้นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลองต่างๆ ในบริบทการศึกษา 
 

ปรั บ ร า ย วิ ช า แ ล ะ

ค าอธิบายรายวิชา

ใหม่เพ่ือให้สอดรับกับ

ห ลั ก สู ต ร อิ ง

สมรรถนะที่ร่วมท า

กับมหาวิทยาลัยราช

ภัฏทั้ง 38 แห่ง 
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หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2559 หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2562 เหตุผล 

2) 1551201 การฟังและพูด 1  
Listening and Speaking 1     

       ฝึกฟังและพูดจากการแยกเสียง การเลียนแบบเสียงเจ้าของภาษา 
การออกเสียงที่เป็นปัญหาส าหรับผู้เรียนและลักษณะของภาษาพูด การ
เน้นเสียงหนักเบา การเน้นท านองเสียง ในระดับค า วลี ประโยค การพูด
สื่อความเป็นวลี ประโยคง่ายๆ การเชื่อมค าและบทสนทนาสั้นๆ ฝึก
ทักษะฟังและพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยใช้บทสนทนา 
บทบาทสมมติ และกิจกรรมอ่ืนๆ อย่างหลากหลายที่ผู้เรียนสนใจเพ่ือ
การสื่อสารในบริบทต่างๆ เน้นวาทกรรมที่ใช้ในบทสนทนาที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันรวมทั้งการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร เรื่องราว 
พูดให้ข้อมูล อธิบาย เล่าเรื่อง และรายงาน 

2)  1551201  การฟังและการพูดส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
     Listening and Speaking for English Teacher 
      ศึกษา ฝึกการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพ่ือใช้สื่อสาร จัดกิจกรรม
การเรียนรู้การฟังและพูด ให้ผลสะท้อนกลับในสถานการณ์จ าลอง
ต่างๆในบริบทการศึกษา 
 

 

3) 3) 1551301 การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์ส าหรับครู
ภาษาอังกฤษ 
    Critical Reading for English Teacher 
    ศึกษาและฝึกอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ เพ่ือความเข้าใจและใช้
กลวิธีการอ่านต่างๆ ในการเพ่ิมศักยภาพทักษะการอ่าน วิเคราะห์
รูปแบบและเนื้อหาบทอ่าน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
อ่าน 
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4) 1551401 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ 
    English Linguistics  
    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ ความหมายและ

สาขาของภาษาศาสตร์ ลักษณะของภาษา ตัวอักษรสัญลักษณ์ของเสียง

ภาษาอังกฤษ พยัญชนะ สระ ฝึกออกเสียงในระดับค า วลีและประโยค 

การวิเคราะห์ภาษาในระดับค า ความหมายของค าในบริบท ระดับ

โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ และระดับปฏิสัมพันธ์ในการใช้ภาษา

ในบริบท  

4) 1551401 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ 
    Linguistics and Digital Technology for English 
Language Teaching    
    ศึกษาทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ และภาษาศาสตร์ประยุกต์ เน้น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัลในสถานการณ์
จ าลองต่างๆในบริบทการศึกษา 
 

 

5) 1551402 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ         
    English Phonetics 
    ระบบเสียงพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษเน้นทางสรีรสัทศาสตร์ มุ่ง
พัฒนา   การออกเสียงระดับค า วลี ประโยคและข้อความต่อเนื่อง ฝึก
การถ่ายทอดเสียงเป็นสัญลักษณ์ทางสัทศาสตร์ ฝึกการออกเสียงสูงต่ าใน
ค าและประโยค วิเคราะห์ตัวอย่างการออกเสียงของเจ้าของภาษาและ
ศึกษาทั้งทฤษฎี การปฏิบัติการและการน าไปใช้ในการเรียนรู้ภาษา
แบบโฟนิกส์ 

5) 1551402 สัทศาสตร์และสัทวิทยาส าหรับครูภาษาอังกฤษ     
    Phonetics and Phonology for English Teacher 
    ศึกษาเกี่ยวกับระบบเสียง หลักสัทศาสตร์และสัทวิทยา หลักการ
ออกเสียงภาษาอังกฤษ  ระบบสัทสัญลักษณ์และการถ่ายทอดเสียง 
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษ    
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6)  1553709 การจัดการเรียนรู้ส าหรับครูภาษา 1 

      Learning Management for Language Teachers 1 

      เนื้อหาสาระ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตัวชี้วัดการเรียนรู้ แนวโน้มในการ

จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เทคนิคและวิธีการเขียนแผนการจัดการ

เรียนรู้ การผลิตและใช้สื่อ การเตรียมการสอนและการจัดกิจกรรมให้

เหมาะสมกับเนื้อหา การผลิตสื่อ การสร้างแบบทดสอบและ การ

ประเมินผล การเรียนรู้ ส าหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษระดับ

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เน้นการสอนเพ่ือการอ่านออกเขียนได้

และการสื่อการในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการฝึกทักษะแบบบูรณาการ 

การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา     

6)  1551601  การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 
     English Classroom Management 
      ศึกษารูปแบบการจัดการชั้นเรียนที่หลากหลายส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้กิจกรรมภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
                     

 

7) 1551102 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  
    English Grammar 2  
     หลักไวยากรณ์และโครงสร้างของภาษาอังกฤษระที่ซับซ้อนมากขึ้นของ
วลี ประโยคผสม ประโยคซับซ้อน เงื่อนไข นามธรรม การปฏิเสธ ค าถาม 
ค าตอบ อนุประโยคประเภทต่างๆ การสื่อความหมายในบริบทต่างๆ 
ส านวน ความหมายแฝง การพูดและเขียน การฟังและอ่าน ที่ใช้สื่อสารใน
ระดับที่ซับซ้อนขึ้น วิเคราะห์โครงสร้างภาษาที่ใช้สื่อสาร ฝึกหัดการพูดและ

7)  1552102 ไวยากรณ์ขั้นสูงส าหรับครูภาษาอังกฤษ        
    Advanced Grammar for English Teacher 
     ศึกษาประเภทประโยคและวิเคราะห์โครงสร้างประโยค อนุ
ประโยค และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นสูง จัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับไวยากรณ์ข้ันสูงผ่านสถานการณ์จ าลองและกรณีศึกษา    
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เขียน โดยเน้นความถูกต้องตามโครงสร้างและความหมายทางภาษาที่
ซับซ้อนมากขึ้นกว่าระดับพ้ืนฐาน 
8) 8) 1552501 วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 

    Literary Works for English Language Teaching 
    ศึกษารูปแบบ และองค์ประกอบบทประพันธ์ร้อยแก้วและร้อย
กรอง  ตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์งานวรรณกรรมภาษาอังกฤษ จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการสอนอ่านวรรณกรรม 

 

9)  1553503 การแปล      
Translation      

      หลักเกณฑ์พ้ืนฐานในการแปล การฝึกปฏิบัติการแปลอังกฤษเป็นไทย
และไทยเป็นอังกฤษอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับประโยค ย่อหน้า ความ
เรียง การแปลค าบรรยาย สัญญา การประกัน ข้อบ่งใช้และคู่มือการใช้งาน 
บทความวิชาการ ความรู้ต ารา หนังสือพิมพ์รายงาน สุนทรพจน์ และบท
กวี ฝึกใช้พจนานุกรม ระดับภาษาและการเลือกใช้ค าศัพท์ที่ดีและ
เหมาะสมสถานการณ์ ความเป็นปัจจุบัน ค่านิยมทางสังคมและวัฒนธรรม 

9) 1552502   การแปลส าหรับครูภาษาอังกฤษ  
    Translation for English Teacher  
    ศึกษาและค้นคว้าหลักการและขั้นตอนการแปล ฝึกฝนและปรับ
บทแปล จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ ประยุกต์การแปลเข้าสู่การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
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10) 1553713 ส่ือและนวัตกรรมเพื่อการสอนภาษา 
Material and Innovation for Language Teaching 

      ความรู้เกี่ยวกับสื่อและนวัตกรรมส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ วิธี 
สอนกับการใช้สื่อประกอบการสอน การประยุกต์ใช้สื่อและนวัตกรรมที่ 
เหมาะกับผู้เรียนเรียน เนื้อหาและสภาพแวดล้อมการผลิตสื่อและนวัตกรรม 
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในบริบทประเทศไทย แนว 
ทางการพัฒนาทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสารอย่างคล่องแคล่ว รวมทั้งการ 
ใช้เทคโนโลยี โปรแกรมส าเร็จรูป และนวัตกรรมต่างๆ ส าหรับการสอน 
 การเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผล 

10) 1552602 ก า ร พัฒน า สื่ อ แ ล ะน วั ต ก ร ร มก า ร เ รี ย น รู้
ภาษาอังกฤษ  
     Material Development and Learning Innovations in 
English Language Teaching  
     ศึกษา เลือก ออกแบบ พัฒนา สร้าง ใช้และประเมินสื่อและ
นวัตกรรมเพ่ือการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่หลากหลาย 

 

11)  11) 1552605 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 
      English Language Learning Management for the 
21st-century Learners 
      ศึกษาทฤษฎี  แนวคิ ด  และรู ปแบบการจั ดการ เ รี ยนรู้
ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เทคนิคการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เชิงรุก และจัดค่ายภาษาอังกฤษ 
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12)  12) 1553302 การเขียนเชิงวิชาการส าหรับครูภาษาอังกฤษ
    Academic Writing for English Teacher  
     ศึกษารูปแบบ ลักษณะ และฝึกฝนการเขียนเชิงวิชาการ การ
เขียนรายงานทางวิชาการ การเขียนบทความทางวิชาการ
ภาษาอังกฤษ   

 

13) 1554710 การจัดการเรียนรู้ส าหรับครูภาษา 2 

      Learning Management for Language Teachers 2 

      ความหมายและขอบข่ายของเนื้อหาสาระของหลักสูตร การ

ออกแบบการเรียน การสอน และฝึกทักษะการสอนส าหรับครู

ภาษาอังกฤษแบบจุลภาค โดยใช้กลวิธีการสอนแบบต่างๆ ให้สอดคล้อง

กับการสอนกลุ่มใหญ่ การสอนกลุ่มย่อย การสอนรายบุคคล ฝึก

ปฏิบัติการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสมโดยใช้สื่อสร้างสรรค์ 

บูรณาการทั้งทักษะและเนื้อหา การสอนซ่อมและเสริม และการสร้าง

แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เพ่ิมพูนทักษะการสอนอย่างคล่องแคล่ว 

13) 1553603 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
      Curriculum and English Learning Activities 
      วิเคราะห์หลักการ แนวคิด และจุดเน้นในการจัดการเรียนรู้ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ระดับต่างๆ ออกแบบหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร ฝึกปฏิบัติการ

วางแผน และการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
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14) 1554902 การวิจัยเบื้องต้นทางภาษา   
Introduction to Research in Language Teaching 

      ระเบียบวิธีการวิจัยเบื้องต้นทางภาษา โครงสร้างการวิจัย การ

ออกแบบการศึกษา ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัยทางด้านภาษาและ

การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  การส ารวจปัญหาการวิจัย การออกแบบ

การวิจัย การเลือกกลุ่มประชากรการสุ่มตัวอย่าง วิธีวิจัย เครื่องมือวิจัย 

การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผล การอภิปรายผล 

ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างการวิจัยแล้วพัฒนาโครงร่างงานวิจัยจนเป็น

งานวิจัย เขียนรายงานวิจัยตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

14) 1553801 การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
      Research in English Language Teaching   
      ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ สืบค้น
ข้อมูล เรียบเรียง ด าเนินการวิจัย น าเสนอข้อมูลและเผยแพร่
ผลงานวิจัยได้อย่างเป็นระบบและถูกต้องตามรูปแบบวิจัยทางการ
สอนภาษาอังกฤษ 

        

 

15) 15) 1554901  วัฒนธรรมโลกส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
     World Cultures for English Teacher 
      ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ วัฒนธรรมของตนเอง และ
วัฒนธรรมของสังคมโลก มีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนในการ
ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนผ่านการท าโครงงาน มี
ส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาชีพและสร้าง
เครือข่ายทางวิชาชีพของครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามการเปลี่ยนแปลง
บริบทของโลกและบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
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16) 1554707  การอ่านเพื่อการพัฒนาการสอนภาษา    
      Reading for Pedagogical Purposes 
      ใช้ทักษะในการอ่านขั้นสูงเพ่ือรวบรวมความรู้จากต ารา หลักการ
ทฤษฎีบทความ รายงานวิจัย หลักสูตร นโยบาย และความคิดเห็นที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและวิชาชีพด้านภาษาอังกฤษ ที่ทันสมัย
ในสาขาการสอนภาษาอังกฤษ สาธิตการน าความรู้ความคิดที่ได้จากการ
อ่านไปพัฒนาการสอนภาษาอย่างเหมาะสม 

16) 1552303  การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนา
องค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ 
     Integration of Academic Reading and 
Development of English Teachers’ Association                
     ศึกษาและฝึกทักษะการอ่านเชิงวิชาการ อภิปรายประเด็นส าคัญ
ที่ เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูภาษาอังกฤษและการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กร
วิชาชีพ 

 

17) 1553403  วิทยาการหน่วยค าและวากยสัมพันธ์เบื้องต้น 
      Introduction to Morphology and Syntax 

 หลักการด้านวิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 
เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างของค า วลี และประโยคที่ใช้สื่อความหมาย
ในภาษาอังกฤษที่หลากหลาย ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ค า วลี และประโยคที่
ใช้สื่อความหมายในรูปแบบและหน้าที่เพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์
ต่างๆที่เหมาะสมกับบริบททางภาษา 

17. 1552403  วากยสัมพันธ์เบื้องต้น  
   Introduction to English Syntax 
     ศึกษาหลักการด้านวากยสัมพันธ์เบื้องต้น ทฤษฎีและค าศัพท์ที่
เกี่ยวข้อง ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างระดับวลี และประโยคใน
รูปแบบต่างๆ เพ่ือการใช้ในสถานการณ์ต่างๆที่เหมาะสมกับบริบท
ทางภาษา        
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18) 18) 1552701  ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน 
    English for Language Proficiency Tests  
      ศึกษาเทคนิคการท าแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เช่น 
TOEFL IELTS และ TOEIC  และฝึกท าแบบทดสอบเ พ่ือให้มี
สมรรถนะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ B2 

 

19) 1553207 การเรียนภาษาด้วยการแสดง   
     Learning Language through Drama  
     ปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะความคงวามคล่องแคล่ว

ในการฟังพูด วางแผน ศึกษา วิเคราะห์ และเตรียมบทแสดงและภาษาที่

ใช้ในการแสดงทั้งบทพูดแบบพูดคนเดียว บทสนทนา และบทละคร เน้น

การใช้การแสดงบทบาทสมมุติ การแสดงละครเป็นสื่อในการพัฒนา

ทักษะการฟังพูด พัฒนาการแสดง การสร้างฉากและการแต่งกายรวมทั้ง

การมีส่วนร่วมต่างๆ ในการแสดงที่ส่ งเสริมศักยภาพของผู้ เรียน

ภาษาอังกฤษด้วยการแสดงที่หลากหลายและสร้างสรรค์ 

 

19) 1553202 การเรียนภาษาด้วยการแสดง   
     Learning Language through Drama  
      ปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะความคงวาม

คล่องแคล่วในการ ฟังพูด วางแผน ศึกษา วิเคราะห์ และเตรียมบท

แสดงและภาษาที่ใช้ในการแสดงทั้งบทพูดแบบพูดคนเดียว บท

สนทนา และบทละคร เน้นการใช้การแสดงบทบาทสมมุติ การแสดง

ละครเป็นสื่อในการพัฒนาทักษะการฟังพูด พัฒนาการแสดง การ

สร้างฉากและการแต่งกายรวมทั้งการมีส่วนร่วมต่างๆ ในการแสดงที่

ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดงที่หลากหลาย

และสร้างสรรค์ 
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20) 1553206  การอภิปรายและการโต้วาทีภาษาอังกฤษ  
      English Discussion and Debate        
      ปฏิบัติการฟังและพูดในที่สาธารณะด้วยวิธีการที่หลากหลาย พัฒนา
ทักษะการฟังและโต้ตอบอย่างมีคล่องแคล่วและมีวิจารณญาณในการเสนอ
ความคิดเห็น การให้เหตุผล การอ้างอิงหลักการทฤษฎี       การวิจารณ์ การ
โต้แย้ง การโน้มน้าว การคัดค้าน โดยการใช้ประสบการณ์ ความรู้และไหวพริบ 
ฝึกปฏิบัติการเรียบเรียงความคิดในหัวข้อต่าง  ๆ การเตรียมบทพูดอภิปราย 
วิเคราะห์ การโต้วาที บุคลิกและความเป็นผู้น า ฝึกปฏิบัติการพูด อภิปรายและ
โต้วาทีเน้นความคล่องแคล่วในการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพ่ือสนทนา
แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นและโต้วาทีที่มี  การน าเสนอความคิดเห็นที่ใช้
เวลานานขึ้นกว่าการสนทนาทั่วไป 

20) 1553203  การอภิปรายและการโต้วาทีภาษาอังกฤษ  
      English Discussion and Debate                 
     ปฏิบัติการฟังและพูดในที่สาธารณะด้วยวิธีการที่หลากหลาย พัฒนา
ทักษะการฟังและโต้ตอบอย่างมีคล่องแคล่วและมีวิจารณญาณในการเสนอ
ความคิดเห็น การให้เหตุผล การอ้างอิงหลักการทฤษฎี       การวิจารณ์ การ
โต้แย้ง การโน้มน้าว การคัดค้าน โดยการใช้ประสบการณ์ ความรู้และไหว
พริบ ฝึกปฏิบัติการเรียบเรียงความคิดในหัวข้อต่างๆ  การเตรียมบทพูด
อภิปราย วิเคราะห์ การโต้วาที บุคลิกและความเป็นผู้น า ฝึกปฏิบัติการพูด 
อภิปรายและโต้วาทีเน้นความคล่องแคล่วในการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพ่ือ
สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นและโต้วาทีที่มี  การน าเสนอความ
คิดเห็นที่ใช้เวลานานขึ้นกว่าการสนทนาทั่วไป 

 

21) 1553203  การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 
      Public Speaking in English  
      การกล่าวบทสุนทรพจน์และวิธีการน าเสนอโดยเน้นลักษณะทาง
วาทกรรม การเรียบเรียงเนื้อหา และการพัฒนาข้อคิดเห็นที่ขัดแย้ง 
ลักษณะของโครงสร้าง การเรียบเรียงวลี การใช้ค าเปรียบเทียบ 
อุปมาอุปไมยฝึกเทคนิคในการกล่าวสุนทรพจน์ การเขียนบทสุนทรพจน์
ตามสถานการณ์ที่ก าหนด การถ่ายทอด รวมทั้งการใช้สื่อและภาษากาย
ในการน าเสนองานและกล่าวสุนทรพจน์อย่างมีประสิทธิภาพ 

21) 1553204  การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 
      Public Speaking in English  
     การกล่าวบทสุนทรพจน์และวิธีการน าเสนอโดยเน้นลักษณะทาง
วาทกรรม การเรียบเรียงเนื้อหา และการพัฒนาข้อคิดเห็นที่ขัดแย้ง 
ลักษณะของโครงสร้าง การเรียบเรียงวลี การใช้ค าเปรียบเทียบ 
อุปมาอุปไมยฝึกเทคนิคในการกล่าวสุนทรพจน์ การเขียนบทสุนทร
พจน์ตามสถานการณ์ที่ก าหนด การถ่ายทอด รวมทั้งการใช้สื่อและ
ภาษากายในการน า เสนองานและกล่ าวสุนทรพจน์อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 
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22) 1553304 การอ่านเพื่อการพัฒนาการสอนภาษา 
      Reading for Pedagogical Purposes 
      ใช้ทักษะในการอ่านขั้นสู งเ พ่ือรวบรวมความรู้จากต ารา 
หลักการทฤษฎีบทความ รายงานวิจัย หลักสูตร นโยบาย และความ
คิดเห็นที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนและวิชาชีพด้านภาษาอังกฤษ 
ที่ทันสมัยในสาขาการสอนภาษาอังกฤษ สาธิตการน าความรู้ความคิด
ที่ได้จากการอ่านไปพัฒนาการสอนภาษาอย่างเหมาะสม 
 

23) 1553304 การเขียนอนุเฉท  
      Paragraph Writing  
      ฝึกปฏิบัติการเขียนอนุเฉทที่มีเนื้อหาเป็นทางการประเภทต่างๆให้มี
ประสิทธิภาพ การเขียนพรรณนา การอธิบาย การบรรยาย การ
เปรียบเทียบ การแสดงความคิดเห็นและการเขียนแสดงเหตุและผล เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในทักษะการเขียนอย่างคล่องแคล่วโดย
มุ่งเน้นการคิดอย่างเป็นระบบรวมทั้งความถูกต้องของค าที่ใช้ วลี 
ประโยค ค าเชื่อมความคิด โครงสร้างอนุเฉทที่มีประเด็น ประโยคน า 
ใจความส าคัญรายละเอียดสนับสนุนใจความส าคัญ และประโยคสรุปปิด
ท้าย 

23) 1553305 การเขียนอนุเฉท  
      Paragraph Writing  
      ฝึกปฏิบัติการเขียนอนุเฉทที่มีเนื้อหาเป็นทางการประเภทต่างๆ
ให้มีประสิทธิภาพ การเขียนพรรณนา การอธิบาย การบรรยาย การ
เปรียบเทียบ การแสดงความคิดเห็นและการเขียนแสดงเหตุและผล 
เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีความสามารถในทักษะการเขียนอย่าง
คล่องแคล่วโดยมุ่งเน้นการคิดอย่างเป็นระบบรวมทั้งความถูกต้อง
ของค าที่ใช้ วลี ประโยค ค าเชื่อมความคิด โครงสร้างอนุเฉทที่มี
ประเด็น ประโยคน า ใจความส าคัญรายละเอียดสนับสนุนใจความ
ส าคัญ และประโยคสรุปปิดท้าย 
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24)  1554711 การทดสอบและการวัดผลส าหรับครูภาษา 
       Evaluation and Assessment for Language Teachers  
       หลักการและวิธีการสร้างและพัฒนาการทดสอบภาษาอังกฤษเพ่ือ
วัดผลการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง บทบาทของ
การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ศึกษาข้อสอบมาตรฐานทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ การออกแบบการประเมิน และสร้างเกณฑ์การ
ประเมิน ปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบเพ่ือวัดผลและประเมินผลทักษะ
ทางภาษาประเภทต่างๆ ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบและการพัฒนา
ข้อสอบมาตรฐาน 

24) 1553604 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
      English Language Learning Outcome Assessment      
ศึกษาทฤษฎีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
แนวโน้มในการวัดและประเมินผล การหาคุณภาพเครื่องมือ 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการทดสอบภาษา พัฒนา ทดลองใช้ 
และวิเคราะห์เครื่องมือประเมินผลในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

 

25) วรรณกรรมส าหรับเด็ก                                             
     Children’s Literature 
      ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรมส าหรับเด็ก ภาษาและลีลาการ

เขียน ประเภทของงานวรรณกรรมส าหรับเด็ก เช่น หนังสือภาพ นิทาน

พ้ืนบ้าน เพลงกล่อมเด็ก บทกลอนส าหรับเด็ก นวนิยายแนวแฟนตาซี 

เป็นต้น วิเคราะห์และตีความงานวรรณกรรมเกี่ยวกับคุณค่า อิทธิพลที่มี

ต่อความเชื่อและค่านิยมในสังคม และน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาใน

รายวิชาไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  

25) 1553606  การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วย
วรรณกรรมส าหรับเด็ก          
      Learning Management for Thinking Skill 
Development through Children Literature 
      ศึกษาและวิเคราะห์วรรณกรรมส าหรับเด็ก ระบุและอธิบาย
องค์ประกอบ ประเภท ลักษณะเฉพาะ ใช้วรรณกรรมส าหรับเด็กใน
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษควบคู่กับทักษะการคิด 
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26) 1554706  สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ      

     Seminar in English Language Teaching 

      ศึกษาแนวโน้มและประเด็นการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน 

ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ ได้จากการฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
ศักยภาพและบริบทของผู้เรียน 

26) 1553802  สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ      

     Seminar in English Language Teaching 

     ศึกษาแนวโน้มและประเด็นการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน 

ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ

ศักยภาพและบริบทของผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 



ตารางเปรียบเทียบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีการปรับปรุง 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2559 หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2562 เหตุผล 

รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสตูร 

1. อาจารย์ตรีนุช สุนทรวิภาต 

2. อาจารย์สรรเสริญ  เลาหสถิตย์ 

3. อาจารย์พิศาล  ปานแก้ว 

4. อาจารย์ศิริกุล  ศรีโตกลิ่น 

5. อาจารย์ทัศนพรรณ ไพศาลนันท์ 

รายชื่ออาจารย์ประจ า 

1. ผศ. ดร.สุทัศน์ นาคจั่น 

2. ผศ.ดร.สริตา บัวเขียว 

3. อาจารย์ตรีศิรินทร์ เฉลิมกิติ 

4. ผศ.ดร.อัญชนา พานิช 

5. ผศ. สิริเพ็ญ  เอมละออง 

6. อาจารย์เอกชัย  มลเลษ 

รายชื่ออาจารย์ประจ าผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. ผศ.ดร.สริตา บัวเขียว 

2. อาจารย์พิศาล  ปานแก้ว 

3. อาจารย์ศิริกุล  ศรีโตกลิ่น 

4. อาจารย์มัฆวาน  นาคจั่น 

5. นางสาวณัฐสุดา สัตยาบรรพ 

รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. ผศ.ดร.สริตา บัวเขียว 

2. อาจารย์พิศาล  ปานแก้ว 

3. อาจารย์ศิริกุล  ศรีโตกลิ่น 

4. อาจารย์มัฆวาน  นาคจั่น 

5. นางสาวณัฐสุดา สัตยาบรรพ 

6. ผศ. ดร.สุทัศน์ นาคจั่น 

ป รั บ ร า ย ชื่ อ อ า จ า ร ย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มี

คุณวุฒิตรงและคุณสมบัติ

เ ป็ น ไ ป ต า ม ม า ต ร ฐ า น

หลักสูตร  151 
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รายชื่ออาจารย์ประจ า 

7. อาจารย์ปิ่นปินัทธ ์ลลีาอัมพรสนิ 

8. อาจารย์ทิพย์ธิดา  บุตรฉุย 

9. อาจารย์วัชระ เย็นเปรม 

10. อาจารย์ศุภมาส เกตุเต็ม 

รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

11. อาจารย์ตรีนุช สุนทรวิภาต 

12. อาจารย์ตรีศิรินทร์ เฉลิมกิติ 

13. ผศ.ดร.อัญชนา พานิช 

14. ผศ. สิริเพ็ญ  เอมละออง 

15. อาจารย์เอกชัย  มลเลษ 

16. อาจารย์ปิ่นปินัทธ ์ลลีาอัมพรสนิ 

17. อาจารย์ทิพย์ธิดา  บุตรฉุย 

18. อาจารย์วัชระ เย็นเปรม 

19. อาจารย์ศุภมาส เกตุเต็ม 

ป รั บ ร า ย ชื่ อ อ า จ า ร ย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มี

คุณวุฒิตรงและคุณสมบัติ

เ ป็ น ไ ป ต า ม ม า ต ร ฐ า น

หลักสูตร  
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หลักการจัดรหัสวิชา 
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หลักการจัดรหัสวิชา 
 
1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม 
2. การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International Standard  
    Classification Education) เป็นแนวทาง 
3. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ 
 3.1 ยึดสาระส าคัญ (Concept) ของค าอธิบายรายวิชา 
 3.2 ยึดฐานก าเนิดของรายวิชา 
4. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว 
 เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
 เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
 เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
 เลขตัวที่ 6,7 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 
                      
 
           
                                   
          ล าดับวิชา 
          ลักษณะเนื้อหา 
        ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 
         หมวดวิชาและหมูว่ิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2
1 

3 4 5 6 7 1 2
1 

3 4 5 6 7 1 2
1 

3 4 5 6 7 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

หมวดวิชา หมู่วิชา และลักษณะเนื้อหาวิชาในแต่ละหมู่วิชาของคณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
หมวดวิชามนุษยศาสตร์ (150 – 199) ประกอบด้วยหมู่วิชาดังต่อไปนี้ 
 150   ใช้กับ หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดๆได้ในหมวดวิชา   
 มนุษยศาสตร์ 
 151   ใช้กับ หมู่วิชาปรัชญา 
 152   ใช้กับ หมู่วิชาศาสนา 
 153   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาศาสตร์ 
 154   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาไทย 
 155   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
 156   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาญี่ปุ่น               
 157   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาจีน 
 158   ใช้กับ หมู่วิชาภาษามาเลย์ 
 159   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาฝรั่งเศส 
 161   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาเยอรมัน 
 162   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาอิตาเลี่ยน 
 163   ใช้กับ หมู่วิชาบรรณารักษ์และสารนิเทศ 
 164   ใช้กับ หมู่วิชาประวัติศาสตร์ 
 165   ใช้กับ หมู่วิชาภาษารัสเซีย 
 166   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาเกาหลี 
 167   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาลาว 
 168   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาเขมร 
 169   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาพม่า 
 171   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาเวียดนาม 
 172   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาสเปน 
 173   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาอาหรับ 
 174   ใช้กับ หมู่วิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
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หมู่วิชา ภาษาอังกฤษ 

 

หมู่วิชาภาษาอังกฤษ  อยู่ในหมวดวิชามนุษยศาสตร์ โดยมีลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้ 
 
เลข           ลักษณะเนื้อหาวิชา      รหัส (ใส่หลัก 1-2-3 (เว้น 4) -ใส่ 5 (เว้น 6-7)) 
 
1              ไวยากรณ์, การสื่อสาร, วัฒนธรรม   155  __  1 __  __ 
 
2               การฟัง, การพูด               155  __  2 __  __ 
 
3               การอ่าน, การเขียน         155  __  3 __  __ 
 
4               ภาษาศาสตร์            155  __  4 __  __ 
 
5               การแปล, วรรณคดี     155  __  5 __  __ 
  
6               การจัดการเรียนการสอน         155  __  6 __  __ 
 
7               การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษสากล                155  __  7 __  __ 
 
8               การวิจัยและการสัมมนา    155  __  8 __  __ 
 
9               วัฒนธรรม       155  __  9 __  __ 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิ

การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

1 นางสริตา บัวเขียว 
วุฒิการศึกษา : 
ศษ.ด. (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
Cert.in ESL 
Douglas Collage, Canada  
กศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

1. หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน/เอกสารประกอบการสอน/บทความวิชาการ 
            - 
2.  ผลงานวิจัย 
    2.1 สริตา บัวเขียว. (2561). ความสามารถในการเขียนประโยคภาษาอังกฤษพ้ืนฐานโดยใช้แบบ 
ฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่อง Sentence Building สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษาที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จังหวัดเพชรบุรี. รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการ ครั้ งที่  56 (30 มกราคม –   2 กุมภาพันธ์  2561). มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์   บางเขน 
กรุงเทพมหานคร, 230-237. 
3.  ประสบการณ์การทำงาน 

        2541-ปัจจุบัน     อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุร ี  
    2537-2540        อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี  
    2528-2537        อาจารย์ประจำหมวดวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

   4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
     ระดับปริญญาตรี 
 Business English I   ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 
 Business English II   ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 
 English for International Business ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ 
     English for Business Communication I   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 
 English for Communication I  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 
 English for Hotel I    ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 1 
     English for Controlled Writing การเขียนภาษาอังกฤษตามรูปแบบ 
 Features of English Writing องคป์ระกอบของการเขียนภาษาอังกฤษ 
 Foundation English   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
 ระดับปริญญาตรี (นักศึกษาจีน) 
 English for International Business ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ 
 ระดับปริญญาโท 

     English for International Business ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ 
     ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพ 
     Language and Technology for Teacher      ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู  
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

   ระดับปริญญาโท 
 English for Graduate ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา  
 ระดับปริญญาเอก 
      English for Graduate ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา      
5.  ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ 
     2528-2537    อาจารย์ประจำหมวดวิชาภาษาอังกฤษ 
                        โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 
                        จังหวัดสมุทรปราการ (ระดับมัธยมศึกษา) 
6.  ประสบการณ์นิเทศ 
     1) พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน  อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวชิาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

2 นายพิศาล ปานแก้ว 
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา 
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี  

 

1. หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน/เอกสารประกอบการสอน/บทความวิชาการ 
           - 
2.  ผลงานวิจัย 

         2.1 สุทัศน์ นาคจั่น ,วัชระ เย็นเปรม, พิศาล ปานแก้ว, และมัฆวาน นาคจั่น. 2559. การพัฒนา
แบบเรียนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการสัมบูรณ์สำหรับการเรียนการสอนแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาช่วง
ชั้นที่ 1 (ป.1-3). การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” ครั้งที่ 4 (22-24 พฤศจิกายน 
2559).มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 125-132. 
3.  ประสบการณ์การทำงาน 
     พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
                               มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
    1) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 
    2) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 
    3)  ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน 
    4)  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 1  
    5) วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 
    6) ภาษาอังกฤษสำหรับครูศิลปะ 

    7) ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  5.  ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ 
         - 
6.  ประสบการณ์นิเทศ 
     1) พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน  อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
                                   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพ 1-2 
     2) พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน   อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพ 1-2 
3 นางสาวศิริกุล  ศรีโตกลิ่น 

วุฒิการศึกษา 
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตา่งประเทศ) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี  

1. หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน/เอกสารประกอบการสอน/บทความวิชาการ 
           - 
2.  ผลงานวิจัย 

2.1 ศิริกุล ศรีโตกลิ่น.  (2561). การพัฒนาคู่มือภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อำเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 
5 (2-5 ธันวาคม 2561). มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. 362-367.  

3.  ประสบการณ์การทำงาน 
     พ.ศ. 2544             ครอัูตราจ้างวิทยาลัยอาชีวศกึษา จังหวัดเพชรบุรี 
     พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
                               มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
     1) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 
     2) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 
     3) ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน 
     4) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 1  
     5) ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  
     6) ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย1 
     7) ภาษาอังกฤษสำหรับครูสังคม 1 
     8) ภาษาอังกฤษสำหรับครูสังคม  

     9) ภาษาอังกฤษเฉพาะครูสังคม 
5.  ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ 
         - 
6.  ประสบการณ์นิเทศ 
     1) พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน  อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
                                   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพ 1-2 
     2) พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน   อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพ 1-2 
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3ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

4 
 

นายมัฆวาน นาคจั่น 
วุฒิการศึกษา  
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
อบ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

1. หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน/เอกสารประกอบการสอน/บทความวิชาการ 
           - 
2.  ผลงานวิจัย 

    2.1 สุทัศน์ นาคจั่น ,วัชระ เย็นเปรม, พิศาล ปานแก้ว, และมัฆวาน นาคจั่น. 2559. การพัฒนาแบบเรียน
ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการสัมบูรณ์สำหรับการเรียนการสอนแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 1 (ป.
1-3). การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” ครั้งที่ 4 (22-24 พฤศจิกายน 2559).
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 125-132. 
3.  ประสบการณ์การทำงาน 
     พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน  อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
                                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
    1) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
    2) ภาษาอังกฤษเพ่ือการอาชีพในอุตสาหกรรม 
    3) ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
    4) การอ่านธุรกิจภาษาอังกฤษ 
    5) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
     6) ภาษาอังกฤษสำหรับครูพลศึกษา  
     7) ภาษาอังกฤษเพ่ือการกีฬา 
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     8) ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน 
ลำดับ

ที ่
ชือ่-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิ

การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

     10) การเชื่อมโยงองค์ประกอบการอ่าน 
   11) ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  
   12) ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 
    13) ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
   14) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียน 
    15) การแปล 1 
5.  ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
                    - 
6.  ประสบการณ์นิเทศ 
     1) พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน   อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
                                   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพ 1-2 
     2) พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน   อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

                                   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพ 1-2 
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 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิ

การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

5 นางสาวณัฐสุดา สัตยบรรพ 
Ms.Nutsuda Satayabun 
Ph.D. (English Literature) 
University of Edinburgh 
M.Sc. (English Literature) 
University of Edinburgh 
อ.บ.(วรรณคดีอังกฤษ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

1. หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน/เอกสารประกอบการสอน/บทความวิชาการ 
           - 
2.  ผลงานวิจัย 

     Satayaban, Natsuda. (2018). Politics of Class Aesthetics: Rereading Agnes Owens’s Novellas. 
Contemporary Women’s Writing. Oxford University Press. 12(3) : 338-356. 
3.  ประสบการณ์การทำงาน 
     พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
                               มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
    1) รายวิชาอังกฤษพ้ืนฐาน 
    2) รายวิชาอังกฤษในสถานการณ์ท่ัวไป 
    3) รายวิชาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน 
    4) รายวิชาอังกฤษในสถานประกอบการณ์ 
    5) รายวิชาวรรณคดีอเมริกัน 
    6) รายวิชาการอ่านร้อยแก้วภาษาอังกฤษ 
    7) รายวิชาการอ่านอังกฤษพื้นฐาน 
5.  ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ 
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         - 
 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิ

การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  6.  ประสบการณ์นิเทศ 
     1) พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน   อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
                                   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพ 1-2 
     2) พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน   อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพ 1-2 

 



 
 
 
 

ค าสั่งที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ที่ 023 /2561 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

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

  ตามที่ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ เพ่ือเป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 27 หลักสูตร เพ่ือให้ได้
หลักสูตรที่มีคุณภาพและสอดคล้องกระบวนการพัฒนาหลักสูตร จึงจัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตร กลาง          
ทุกหลักสูตรในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  เพ่ือให้การด าเนินการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร ดังนี้ 

  1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที ่ในการให้ค าปรึกษา แนะน า และอ านวยความสะดวก
ในการด าเนินงานแก่คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ  

1.1 ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประธานกรรมการ 
1.2 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง  กรรมการ 
1.3 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  กรรมการและเลขานุการ 

  2. คณะกรรมการน าเสนอหลักสูตรต่อผู้ทรงคุณวุฒิ  มีหน้าที่ น าเสนอภาพรวมตามข้อ
ซักถาม และสรุปข้อวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 

2.1 หลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครู 

2.1.1 ดร.ปิยาภรณ์  พุ่มแก้ว 

2.2 หลักสูตรกลุ่มพ้ืนฐานการศึกษา 

2.2.1 ดร.เกรียงวุธ  นีละคุปต ์ 

2.2.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง 

2.3 หลักสูตรฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (School integrated Learning, SiL) 

2.3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ทองนิล 

2.4 กลุ่มวิชาเฉพาะ 

2.4.1 สาขาสังคมศึกษา 

 1) ดร.ทวัช บุญแสง  (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี) 
 2) ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร  (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) 

   2.4.2 สาขาคณิตศาสตร์ 
    1) รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช (มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร) 
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   2.4.3 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
    1) รศ.ดร.วรัญญา  จีระวิพูลวรรณ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี) 
   2.4.4 สาขาภาษาอังกฤษ 
    1) ดร.สุภาพร เตวิยะ  (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) 
    2) อาจารย์พรพิสุทธิ์  ดวงเงิน (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี) 
   2.4.5 สาขาภาษาไทย 
    1) ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
   2.4.6 สาขาปฐมวัย 
    1) ผศ.ดร.ธีราพร  กุลนานันท์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) 
    2) ผศ.สุวรรณา    ไชยะธน (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม) 
    3) อาจารย์ดวงใจ  เนตรตระสูตร (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 
    4) อาจารย์ปวรา    ชูสังข ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม) 
   2.4.7 สาขาประถมศึกษา 
    1) อาจารย์พนม     จองเฉลิมชัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม) 
   2.4.8 สาขาพลศึกษา 
    1) ว่าที่ร้อยตรีปิยะปทีป  แสงอุไร (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม) 
   2.4.9 สาขาฟิสิกส์ 
    1) อาจารย์สาวิตรี   ชามทอง (มหาวิทยาลัยราชภัฏนตรศรธีรรมราช)  
   2.4.10 สาขาเคมี 
    1) ผศ.ดร.ชญาดา   กลิ่นจันทร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร) 
    2) ผศ.สังวาลย์       ตุกพิมาย (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์) 
    3) ดร.วีรนุช          คฤหานนท์  (มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง) 
 

   2.4.11 สาขาชีววิทยา 
    1) ผศ.ดร.พรอนันต์  บุญก่อน (มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง) 
    2) ผศ.ดร.หฤทัย      ไทยสุชาติ (มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง)  
   2.4.12 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
    1) ดร.พิทักษ์         พลคชา (มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด) 
    2) ดร.มนชิดา        ภูมิพยัคฆ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด) 
   2.4.13 สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
    1) นายเอกภพ        อินทรภู่    (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)    

   2.4.14 สาขาดนตรีศึกษา 
    1) ผศ.ปราโมทย์      พ่อค้า (มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต) 
    2) อาจารย์เมธินี     อ่องแสงคุณ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 
   2.4.15 สาขาธุรกิจศึกษา 
    1) อาจารย์ ดร.ภัทรธร  ปุยสุวรรณ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม) 
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   2.4.16 สาขาคหกรรมการศึกษา 
    1) นางสุพรรณี    โพธิ์แพงพุ่ม (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี) 
    2) ผศ.จุไรรัตน์     ประเสริฐสนิท (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี) 
   2.4.17 สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว 
    1) อาจารย์กุสุมา   ยกชู  (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) 
    2) อาจรย์นิรมล    จันทร์สุวรรณ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี) 
    3) อาจารย์วิมพ์วิภา บุญกลิ่น (มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง) 
   2.4.18 สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
    1) อาจารย์ศาสต์     พานิชสิติ  (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) 
    2) อาจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์  (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) 
   2.4.19 สาขาศิลปศึกษา 
    1) อาจารย์สุเมธ    พัดเอ่ียม (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 
         2.4.20 สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
    1) ผศ.ดร.สันทนา กูลรัตน์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์) 
   2.4.21 สาขาการศึกษาพิเศษ 
    1) ผศ.นงนุช เพชรบุญวัฒน์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี) 
    2) อาจารย์อรุณรัตน์ เดชสุวรรณ (มหาวิทยาลัยรชภัฏอุบลราชธานี 
   2.4.22 สาขาภาษาจีน 
    1) อาจารย์ณัฐปภัสรี  (มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง) 
    2) อาจารย์ภานุกรณ์   จันทร์สว่าง (มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง) 
   2.4.23 สาขาภาษาเกาหลี 
    1) อาจารย์ร าพึง      ค าขา (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) 
   2.4.24 สาขามวยไทย 
    1) อาจารย์รวย     ตั้งมุททาภัทรกุล(มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง) 

3. คณะกรรมการต้อนรับและอ านวยความสะดวกผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เข้าร่วมรับฟังการ
วิพากษ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง มีหน้าที่ ในการต้อนรับ ดูแลอ านวยความสะดวก 

3.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 3.1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหมาย  ปวะบุตร (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
 3.1.2 คณะน าเสนอหลักสูตร 
 3.1.3 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
3.2 ผู้น าเสนอและผู้ร่วมรับฟังการวิพากษ์ 
 3.2.1 อาจารย์บุญฤด ี อุดมผล   (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
 3.2.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
      3.2.3 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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  4. คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่าง อาหารกลางวัน มีหน้าที่ ในการจัดการประสานบริการ
อาหารว่าง อาหารกลางวัน ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เข้าร่วมรับฟังการวิทยากร ประกอบด้วย 

4.1 นางสาวปรารถนา บัวดิศ 
4.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  5. คณะกรรมการลงทะเบียน มีหน้าที่ จัดท าเอกสารการลงทะเบียนส าหรับการสัมมนา และ
รับลงทะเบียนในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 
      5.1 นางสาวธิดารัตน์  โชคนาคะวโร (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
      5.2 นางวิภา  เหล็กคม  (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) 
      5.3  นางสาวจุฑารัตน์  ทองพูล   (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) 
      5.4 นางวีรนุช สามกองาม (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี) 
      5.5 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  6.  คณะกรรมกาการเงิน  มีหน้าที่ การจัดท ารายงานเก็บหลักฐานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
รายการต่าง ๆ ในการด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร ประกอบด้วย 
       6.1 นางสาวภาสพิชญ์ จันทโชติ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
       6.2 นางสาวประภา    อ่ ากลัด  (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) 
       6.3 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

  7.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่  จัดท าแผนผังห้องวิพากษ์กลุ่มสาขาต่าง ๆ 
ประกอบด้วย 
      7.1 นายอ าไพร    เพชรว่าว  (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

  8.  คณะกรรมการฝ่ายถ่ายภาพ  มีหน้าที ่
      8.1 นายอัศวิน ไชยภูมิสกุล  (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) 

    8.2 นายวรพล จันทร์คง  (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี) 
    8.3 นายอ าไพร    เพชรว่าว   (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

9.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  มีหน้าที ่
    9.1 ดร.มิตภาณี พุ่มกล่อม (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี) 
    9.2 ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง) 

          9.3  ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) 
ให้คณะกรรมการทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ โดยค านึงถึงความมีประสิทธิภาพของการ

ด าเนินงานวิพากษ์หลักสูตรอย่างเต็มความสามารถ 
 

สั่ง  ณ  วันที่  20   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2561 
     ลงชื่อ          

                     
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า)                  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
                      ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 



 
 



 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

        ที่  472/2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  

ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
----------------------------------------------- 

 
 

เพ่ือให้การเตรียมการจัดท าหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 
4 ปี) พ.ศ.2562 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.2562) จ านวน 6 หลักสูตร ดังนี้ 

 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช คณบดี    ประธานกรรมการ 
ผศ.ดร.จักรพงษ์  แพทย์หลักฟ้า  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  ศรีโสภา ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ  กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลสวัสดิ์  มุมบ้านเซ่า อาจารย์ผู้สอน   กรรมการ 
นางสาววรรณี อ่ิมรัตน์   ผู้เรียนในสาขาวิชา  กรรมการ 
นางสาวศรสีุดา  นิลงาม   ศิษย์เก่า    กรรมการ 
นายสุพจน์  วงศ์ทองดี   ผู้ใช้บัณฑิต   กรรมการ 
อาจารย์ ดร.สรไกร  เรืองรุ่ง  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการและเลขานุการ 

ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช คณบดี    ประธานกรรมการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอาภา  รัชตะหิรัญ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ  
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย  ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ  กรรมการ 
อาจารย์แสนประเสริฐ  ปานเนียม  อาจารย์ผู้สอน   กรรมการ  
นางสาวยุพา โพธิ์พนา     ผู้เรียน    กรรมการ 
นายศุภวัฒน์  คนมั่น   ศิษย์เก่า    กรรมการ 
นางสิริมา  ประกอบผล   ผู้ใช้บัณฑิต   กรรมการ 
นางสาวธัญญาลักษณ์  สังข์แก้ว  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการและเลขานุการ 
  
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช คณบดี    ประธานกรรมการ 
ดร.วิไลจิตร  นิลสวัสดิ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย  ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ  กรรมการ 



  
                  

อาจารย์ศิริกุล  ศรีโตกลิ่น   อาจารย์ผู้สอน   กรรมการ 
อาจารย์ทัศนพรรณ  ไพศาลนันท์   อาจารย์ผู้สอน   กรรมการ 
อาจารย์ ดร.ณัฐสุดา สัตยาบรรพ  อาจารย์ผู้สอน   กรรมการ 
นายณัฐวุฒิ  แก้วก าเนิด    ผู้เรียน    กรรมการ 
นางสาวไพลิน ทั่งทอง   ศิษย์เก่า    กรรมการ  
นายภควัฒน์  เรืองปราชญ์  ผู้ใช้บัณฑิต    กรรมการ 
อาจารย์พิศาล ปานแก้ว   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการและเลขานุการ 

 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช คณบดี    ประธานกรรมการ 
ผศ.ดร.วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย   ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ  กรรมการ 
อาจารย์ธีรศักดิ์  สุขสันติกมล  อาจารย์ผู้สอน   กรรมการ 
อาจารย์ ดร.ฟาริดา แสงเอ่ียม  อาจารย์ผู้สอน   กรรมการ  
อาจารย์ ดร.จุฬาพร ศรีรังสรรค์  อาจารย์ผู้สอน   กรรมการ  
นายกีรเกียรติ  พลายแก้ว   ผู้เรียน    กรรมการ 
นายกฤตธี โอบอ้อม   ศิษย์เก่า    กรรมการ 
นางสาวอัญชลีพร นิ่มละออง  ผู้ใช้บัณฑิต   กรรมการ 
อาจารย์รุ่งอรุณ  ปิยะฤทธิ์   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการและเลขานุการ 

 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช คณบดี    ประธานกรรมการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.มานพ วิสุทธิแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  ศรีโสภา ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ  กรรมการ 
อาจารย์ปกป้อง ข าประเสริฐ  อาจารย์ผู้สอน   กรรมการ  
อาจารย์ภาสกร  ภู่ประภา   อาจารย์ผู้สอน   กรรมการ  
นางสาวกัญญาณัฐ  เกิดมงคล  ผู้เรียน    กรรมการ 
นางสาวน้ าทิพย์  สิริวรรณ   ผู้เรียน    กรรมการ 
นายพรอนันต์  ทองงามเพ็ง  ศิษย์เก่า    กรรมการ 
นายธีรศักดิ์  วังเวงจิต   ศิษย์เก่า    กรรมการ  
นายบุญช่วย  วาดวงศ์   ผู้ใช้บัณฑิต   กรรมการ 
อาจารย์จักริน  จันทนภุมมะ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการและเลขานุการ

   
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช คณบดี    ประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์  ทองนิ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  ศรีโสภา ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ  กรรมการ 
อาจารย์วิไลวรรณ  ไชยลังการ  อาจารย์ผู้สอน   กรรมการ 
นางสาวพิราอร  ประจวบดี   ผู้เรียน    กรรมการ 



  
                  

นายสรวิชญ์  แสนสุด   ศิษย์เก่า    กรรมการ  
นายธวัฒน์  ศรีคลหนู   ผู้ใช้บัณฑิต   กรรมการ  
อาจารย์ศิริวัฒน์  ข าเกิด   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการและเลขานุการ 
 
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตามรายชื่อดังกล่าว มีหน้าที่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

รายละเอียดและมาตรฐานหลักสูตร เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.
2562) ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดวิพากษ์หลักสูตรตามโครงการ 

 
  สั่ง  ณ  วันที่ 19 มีนาคม  พ.ศ. 2562   
 
 

                                                           
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม) 
             อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
 



 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

        ที่ 473/2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
----------------------------------------------- 

 

เพ่ือให้การเตรียมการจัดท าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ.2562 และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จ านวน 6 หลักสูตร ดังนี้ 

 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา  
อาจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ  ภู่มหภิญโญ  ประธานสาขาวิชา  ประธานกรรมการ 
ศาสตราจารย์วิโชค  มุกดามณ ี  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย   ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ  กรรมการ 
อาจารย์ภัทรภร  ฐิติชาญชัยกุลา  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการ 
นายอารยะ  มิ่งแม้น   ผู้เรียนในสาขาวิชา  กรรมการ 
นายเฉลิมพล  หนูเพ็ง   ศิษย์เก่า    กรรมการ 
นายจ าลอง  นุ่มสวน   ผู้ใช้บัณฑิต   กรรมการ 
อาจารย์สุธิดา  บุตรแขก   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการและเลขานุการ 

ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา  ปานเกตุ ประธานสาขาวิชา  ประธานกรรมการ  
รองศาสตราจารย์สุนันท์   นีลพงษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  ศรีโสภา ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ  กรรมการ 
นางสาวธัญญาลักษณ์  สังข์แก้ว  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการ  
นายอภิชาต  พันธุ์อินทร์     ผู้เรียน    กรรมการ 
นางสาวสุปราณี ปิ่นคง   ศิษย์เก่า    กรรมการ 
นายปฏิญญา  ปักก่ิงเมือง   ผู้ใช้บัณฑิต   กรรมการ 
อาจารย์ ดร.พัชรินทร์  สุริยวงค์  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการและเลขานุการ 
 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
อาจารย์ตรีนุช  สุนทรวิภาต  ประธานสาขาวิชา  ประธานกรรมการ 
อาจารย์อุทิศน์  รุ่งธีระ   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  ศรีโสภา  ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ  กรรมการ 



  
                  

อาจารย์พิศาล ปานแก้ว    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการ 
นางสาวจารวี  นาคะเวช    ผู้เรียน    กรรมการ 
นางสาวปารมี  เลี้ยวสกุลเลิศ  ศิษย์เก่า    กรรมการ  
นางสาววิลาสินี  พวงระย้า  ผู้ใช้บัณฑิต    กรรมการ 
อาจารย์ศิริกุล  ศรีโตกลิ่น   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการและเลขานุการ 

 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
อาจารย์รัฐวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานสาขาวิชา  ประธานกรรมการ 
ผศ.ดร.วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  ศรีโสภา ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ  กรรมการ 
อาจารย์นาถสุดา วงษ์บุญงาม  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการ  
นางสาวปิยนุช  วงศ์ปัดสา   ผู้เรียน    กรรมการ 
นางสาวสิริมา  สอาดบุตร   ศิษย์เก่า    กรรมการ 
นายสมมาตร  ทับทิมแก้ว   ผู้ใช้บัณฑิต   กรรมการ 
อาจารย์ประสิทธิ์ ค าพล   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการและเลขานุการ 

 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา  
อาจารย์ ดร.ปราชญา  สายสุข  ประธานสาขาวิชา  ประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุภัค  โมขศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย  ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ  กรรมการ 
อาจารย์สมชาย สะอาดนัก  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการ  
นางสาวทิพย์วารัตน์ จันทร์ลือชัย  ผู้เรียน    กรรมการ 
นายธนดล  คุ้มศิริ   ผู้เรียน    กรรมการ 
นายณัฐพล  ศีลธรรม   ศิษย์เก่า    กรรมการ 
นายจักรพันธ์  สุวรรณเกิด   ศิษย์เก่า    กรรมการ  
นายวีระ  ใจแสน    ผู้ใช้บัณฑิต   กรรมการ 
อาจารย์กมลาลักษณ์  นวมส าลี  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการและเลขานุการ

   
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
อาจารย์ ดร.วรรณวิภา  มัธยมนันทน์ ประธานสาขาวิชา  ประธานกรรมการ 
นางสาวชญานุช  เซี่ยงคิ้ว   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย  ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ  กรรมการ 
อาจารย์จิณห์จุฑา  สุวรรณ์คัมภีระ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการ 
นางสาวชนิตา  ลิ้มสุวรรณ    ผู้เรียน    กรรมการ 
นางสาวอัชนิญา  มันคลาบ  ศิษย์เก่า    กรรมการ  
นางสาวญาณภาณี  พรมเรือง  ผู้ใช้บัณฑิต   กรรมการ  
อาจารย์จิตสุภวัฒน์  ส าราญรัตน  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการและเลขานุการ 
 



  
                  

ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการตามรายชื่อดังกล่าว มีหน้าที่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดและ
มาตรฐานหลักสูตร  รวมถึงการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.
2562) ทั้ง 6 หลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์มาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     

 
  สั่ง  ณ  วันที่  19 มีนาคม  พ.ศ. 2562  
 
 
 

                                                          
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม) 
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
 
 


































