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คณะครุศาสตร% 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏราชนครินทร% 



�

สารบัญ 
 

  หน,า 
หมวดท่ี 1 ข,อมูลท่ัวไป   1 

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร   1 
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   1 
 3.วิชาเอก   1 
 4. จํานวนหน�วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร   1 
 5. รูปแบบของหลักสูตร   1 
 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร   2 
 7. ความพร2อมในการเผยแพร�หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน   2 
 8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได2หลังสําเร็จการศึกษา   2 
 9. ชื่อ ตําแหน�งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และป=ท่ีจบของ

อาจารย>ผู2รับผิดชอบหลักสูตร 
 

  2 
 10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน   3 
 11.สถานการณ>ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป@นต2องนํามาพิจารณา 

ในการวางแผนหลักสูตร 
 
3 

 12. ผลกระทบจาก ข2อ 33ต�อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข2องกับ 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 
 5 

 13. ความสัมพันธ>กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปBดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของ 
มหาวิทยาลัย 

 
7 

หมวดท่ี 2 ข,อมูลเฉพาะของหลักสูตร 8 
 1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค>ของหลักสูตร 8 
 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 9 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษาการดําเนินการและโครงสร,างของหลักสูตร 11 
 1. ระบบการจัดการศึกษา 11 
 2. การดําเนินการหลักสูตร 11 
 3. หลักสูตรและอาจารย>ผู2สอน 14 
 4. องค>ประกอบเก่ียวกับประสบการณ>ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการ

ฝEกงาน) 
44 

 5. ข2อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 46 
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สารบัญ (ต;อ) 

 
  หน,า 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู,กลยุทธ%การสอนและการประเมินผล 48 
 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 48 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรู2ในแต�ละด2าน 49 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ%ในการประเมินผลนักศึกษา 65 
 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ> ในการให2ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 65 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 65 
 3. เกณฑ>การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 65 

หมวดท่ี 6 การเน,นพัฒนาอาจารย%ให,เกิดการสอนแบบเน,นสมรรถนะ 66 
 1. การเตรียมการสําหรับอาจารย>ใหม� 66 
 2. การพัฒนาความรู2และทักษะให2แก�คณาจารย> 66 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 66 
 1. การกํากับมาตรฐาน 67 
 2. บัณฑิต 68 
 3. นักศึกษา 69 
 4. อาจารย> 70 
 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู2เรียน 70 
 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู2 71 
 7. ตัวบ�งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 73 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 75 
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 75 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 75 
 3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 75 
 4. การประเมินทักษะภาษาอังกฤษของผู2เรียน  75  
 5. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 76 

ภาคผนวก  77 
 ภาคผนวก 1 ข2อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร> 

ว�าด2วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 

 78 
 ภาคผนวก 2 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม พ.ศ.2559 และหลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2562 
 

95 
 ภาคผนวก 3 ผลงานทางวิชาการ การค2นคว2า วิจัย หรือการแต�งตํารารวมท้ัง

ภาระการสอนท้ังท่ีมีอยู�แล2วและท่ีจะมีในหลักสูตรนี้ของอาจารย>ประจํา
หลักสูตร อาจารย>ประจํา 

 
 

104 
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สารบัญ (ต;อ) 
 

 ภาคผนวก 4 ตารางวิเคราะห>ความสอดคล2องของสาระความรู2ตามมาตรฐาน
ของคุรุสภา พ.ศ.2561 กับรายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ป= 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

 
 

153 
 ภาคผนวก 5 วิเคราะห>สาระความรู2ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห�งชาติ 

(TQF)เพ่ือกําหนดรายวิชาเอกสังคมศึกษาและวิเคราะห>ความสอดคล2องของ
รายวิชากับสมรรถนะ 

 
 

161 
 ภาคผนวก 6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร> เรื่อง แต�งต้ัง

คณะกรรมการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรของคณะครุศาสตร>ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ (TQF)  
คําสั่งท่ีประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ท่ี ๐๒๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต�งต้ัง
คณะกรรมการวิพากษ>หลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต ๔ ป= อิงสมรรถนะ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
คําสั่งท่ีประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ท่ี ๐๒๓/๒๕๖๑ เรื่อง แต�งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินการวิพากษ>หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ป= 
อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 
 
 
 
 
 
 
 

191 
 ภาคผนวก 7 ประวัติผู2ทรงคุณวุฒิ กรรมการวิชาชีพ และกรรมการพัฒนา

หลักสูตร 
 

205 
 ภาคผนวก 8 สรุปผลการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

217 
 ภาคผนวก 9 ตารางการปรับปรุงแก2ไขตามข2อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประจําคณะ 
 

223 
 ภาคผนวก 10 ตารางการปรับปรุงแก2ไขตามข2อเสนอแนะของคณะกรรมการ

สภาวิชาการ 
 

225 
 ภาคผนวก 11 ตารางการปรับปรุงแก2ไขตามข2อเสนอแนะของคณะกรรมการ

กลั่นกรองหลักสูตร 
 

227 
 ภาคผนวก 12 ตารางการปรับปรุงแก2ไขตามข2อเสนอแนะของ 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร> 
 

229 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร� หน า1 

�

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ป") 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร� 
คณะ/สาขาวิชา  คณะครุศาสตร� สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

หมวดที ่1 ข2อมูลทัว่ไป 
 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ป() 
 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in English 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
 ชื่อยAอ (ไทย) : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (English) 
 ชื่อยAอ (อังกฤษ) : B.Ed. (English) 
 
3. วิชาเอก (ถ2ามี) 
 ไมAมี 
 

4. จํานวนหน9วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 ไมAน อยกวAา 139 หนAวยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป( 
5.2 ประเภทของหลักสูตร 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
5.3 ภาษาท่ีใช  
 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5.4 การรับเข าศึกษา 
 รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตAางชาติท่ีสามารถใช ภาษาไทยในการสื่อสารได เปOนอยAางดี 
5.5 ความรAวมมือกับสถาบันอ่ืน 

ไมAมี 



 

5.6 การให ปริญญาแกAผู สําเร็จ
 ให ปริญญาเพียงสาขาวิช
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและก
� หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 

(5 ป() พ.ศ.2559 
�   สภาวชิาการเห็นชอบใน
 ในการประชุมครั้งท่ี 3/2
�  สภามหาวิทยาลัยอนุมัต

ในการประชุมครั้งท่ี3/25
 เปVดสอนป(การศึกษา 25

 
7. ความพร2อมในการเผยแพร9ห

หลักสูตรมีความพร อมเผ
หลักสูตรสี่ป( พ.ศ. 2562 ในป(การ

 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได2ห

 8.1ครูสอนวิชาภาษาอังก
8.2นักวิชาการทางด านก
8.3เจ าหน าท่ีในหนAวยงาน
8.4พนักงานในบริษัทขอ
8.5ธุรกิจสAวนตัวด านการ

 
9. ช่ือAนามสกุล เลขประจําตัวป
 
ชื่อAนามสกุล ตําแหน9ง 

ทางวิชาการ 
1. นางสาวจิรัชญา โคศิลา 
X XXXX XXXX8]32]5 

อาจารย� 

2. นางสาวณัฐกานต� พจนพิมล 
X XXXX XXXX1]54]2 

อาจารย� 

3. นางประภาพร ชนะจีนะศักด์ิ 
X XXXX XXXX6]60]9 

อาจารย� 

4. นางวันทนีย� บางเสน 
X XXXX XXXX4]91]0 

ผู ชAวย
ศาสตราจารย� 

5. นายทรงพล ศุขสุเมฆ 
X XXXX XXXX2]61]5 

ผู ชAวย
ศาสตราจารย� 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยร

ู สําเร็จการศึกษา 
าขาวิชาเดียว 

และการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการ

อบในการนําเสนอตAอสภามหาวิทยาลัย 
3/2562    เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม พ.ศ.2562 

นุมัติหลักสูตร 
3/2562    เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ.2562 
2562 เปOนต นไป 

พร9หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 อมเผยแพรAคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ครุศาส
ป(การศึกษา 2564 

บได2หลังสําเร็จการศึกษา 
าอังกฤษในทุกสังกัด 

ด านการศึกษา 
Aวยงานของรัฐและเอกชน 
ัทของตAางประเทศท้ังภาครัฐและเอกชน 
นการศึกษา 

ําตัวประชาชน ตําแหน9ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจา

คุณวุฒิการศึกษาAสาขาวชิา สถาบันกา

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหมA
มหาวิทยาลัยเชยีงใหมA

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค�เฉพาะ) 
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธน
มหาวิทยาลัยมหาสารค

กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
สถาบันราชภฏัยะลา 

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
M.Ed. (Special Education) 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
The University of Ne
มหาวิทยาลัยศรีนครินท

ศศ.ม (การแปลภาษาอังกฤษและไทย) 
รป.บ. (การบริหารบุคลากรภาครัฐ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร

มคอ.2�

 

าลัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า2 

าขาการสอนภาษาอังกฤษ 

รุศาสตร�ศึกษาศาสตร� 

อาจารยCผู2รับผิดชอบหลักสูตร 

ันการศึกษา ป"ที่จบ 

ใหมA 
ใหมA 

2554 
2548 

ตรศาสตร� 
ทพธนบุรี 
สารคาม 

2556 
2554 
2548 

ลา  
2555 
2544 

 
of Newcastle, Australia 
ครินทรวิโรฒบางแสน 

2560 
2541 
2527 

ศาสตร� 
ัยธรรมาธิราช  

2552 
2548 



 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
 
11. สถานการณCภายนอกหรือกา
11.1 สถานการณCหรือการพัฒน

ปnจจุบันการพัฒนาทางเ
หนึ่งท่ีเปOนสมาชิกของอาเซียนซ
ตัวอยAางของการรวมตัวของกลุAมป
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถ
มีความม่ันคง ม่ังค่ังและสามารถ
สินค า บริการ การลงทุน เงินท
เหลื่อมล้ําทางสังคม (2) ทําให 
Production Base) โดยจะริเริ่ม
แล ว (3) ให ความชAวยเหลือแกAป
ประเทศเหลAานี้เข ารAวมกระบวนก
การเงินและเศรษฐกิจมหภาค ต
โครงสร างพ้ืนฐานและการคมน
ทAองเท่ียว การพัฒนาทรัพยากรม

โดยท่ัวไปวAาการพัฒ
ประเทศไทยต องพัฒนาบุคคลผู เป
กิจกรรมและการจัดการศึกษาร
ปsองกันสภาพไมAสมดุลจากการไห
ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนท้ัง
หลากหลายบนพ้ืนฐานของเอก
แลกเปลี่ยนวิชาการระหวAางชาต
ยูเนสโกจะทําให บุคคลท่ีได รับการ
ตAอการเปลี่ยนแปลงดังกลAาวข างต

 นอกจากบริบทโดยรวมแ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคร
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern E
อุตสาหกรรมทันสมัย ซ่ึงจะดึงดูด

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยร

รสอน 
ัฏราชนครินทร� 

รือการพัฒนาท่ีจําเปEนต2องนํามาพิจารณาในการวางแผน
พัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ทางเศรษฐกิจของโลกมีการแขAงขันกันสูง ดังนั้นประเทศ

ซียนซ่ึงเปOนภูมิภาคท่ีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย
กลุAมประเทศท่ีมีพลังตAอรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจร
มีวัตถุประสงค�เพ่ือทําให ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต    
ารถแขAงขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได  โดย (1) มุAงให เกิดการไห

เงินทุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปnญหาควา
ําให อาเซียนเปOนตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single 

ะริเริ่มกลไกและมาตรการใหมAๆ ในการปฏิบัติตามข อริเริ่ม
ือแกAประเทศสมาชิกใหมAของอาเซียนเพ่ือลดชAองวAางกา
บวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน (4) สAงเสริมควา
าค ตลาดการเงินและตลาดทุน  การประกันภัยและภา

รคมนาคม พัฒนาความรAวมมือ   ด านกฎหมาย การเก
ากรมนุษย�โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝ(มือแ
รพัฒนาเศรษฐกิจให บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค�ขอ
ลผู เปOนสมาชิกของสังคมให มีการศึกษาท่ีดี มีการต้ังเปsาหมา
ึกษารAวมกันในภูมิภาคบนรากฐานภูมิปnญญาระดับชาติแ
การไหลบAาเพียงด านเดียวของกระแสโลกาภิวัตน�จากตะว
นท้ัง3เสาหลักสะท อนการจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยง ก
งเอกลักษณ�และความแตกตAางการพัฒนาและประสา
งชาติในภูมิภาคบนพ้ืนฐานของประโยชน�รAวมกันท้ังในกรอ
ับการศึกษาในยุคใหมAนี้ดํารงตนอยูAในสังคมระบบเศรษฐก
ข างต น 

รวมแล ว ยังมีบริบทเฉพาะของท องถ่ินกลAาวคือ จังหวัดฉะ
าชนครินทร�นั้น อยูAในพ้ืนท่ีซ่ึงเปOนสAวนหนึ่งของโครงการพัฒ
ern Economic Corridor: EEC) ซ่ึงมุAงเน นความเปOนศูนย
ดึงดูดดนักลงทุนและแรงงานจากนานาชาติเข ามาเปOนจําน
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งแผนหลักสูตร 

ะเทศไทยถือเปOนประเทศ
กิจอยAางรวดเร็วและเปOน
ฐกิจระหวAางประเทศท้ังนี้ 

 
ารไหลเวียนอยAางเสรีของ
ความยากจน และความ
ngle Market and 
ริเริ่มทางเศรษฐกิจท่ีมีอยูA

AางการพัฒนาและชAวยให 
ิมความรAวมมือในนโยบาย
ละภาษีอากร การพัฒนา
ารเกษตร พลังงาน การ
(มือแรงงาน 
งค�ของประชาคมอาเซียน 
sาหมายท่ีจะพัฒนาแนวคิด
ชาติและภูมิภาคและเพ่ือ
ตะวันตก จึงต องเน นการ
โยง การหลอมรวมความ
ระสานความรAวมมือและ
ในกรอบซีมีโออาเซียนและ
ษฐกิจแบบนี้ได เพ่ือให ทัน

วัดฉะเชิงเทราซ่ึงเปOนท่ีต้ัง
รพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
Oนศูนย�กลางเศรษฐกิจและ
จํานวนมาก ทําให การใช 



 

ภาษาอังกฤษสําหรับประชากรใน
แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมน

หลักสูตรครุศาสตร�บัณฑ
จะออกไปรAวมพัฒนาท องถ่ินให สอ
ท่ีสอนภาษาอังกฤษแบบ active 
ใช ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําแล
กว างกวAา เน นให ผู เรียนสามารถใ
ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาตนเองอย

11.2 สถานการณCหรือการพัฒน
ปnจจุบันประชาคมอา

การใช ทรัพยากรธรรมชาติอยAา
แผนปฏิบัติการประชาสังคมและ
รAวมมือด านการปราบปรามยาเ
วัฒนธรรม สตรี สาธารณสุข โรค
ประชาคมนี้ และรองรับการเปOนป
อาทร (2) แก ไขผลกระทบตAอสัง
สิ่งแวดล อมและการจัดการดูแลส
ระดับรากหญ า การเรียนรู ประว
รากฐานท่ีจะนําไปสูAการเปOนประช
จะต อง มีความรู ความสามา
ทรัพยากรธรรมชาติอยAางยั่งยืน แ

อีกท้ังประเทศไทยเปOน
ตลาดแรงงานมีความเปOนเสรีมา
บุคลากรจากประเทศอ่ืนๆ มาเป
ประเทศไทยสAงผลให เปOนประเทศ
การแลกเปลี่ยนทางสังคมและวัฒ
ของการดําเนินกิจกรรมท่ีหลาก
ประเทศไทย ท่ีมีโครงการพัฒน
หลากหลายทางสังคมและวัฒนธ
การแลกเปลี่ยน เรียนรู  เพ่ือใช ชีว
 รวมถึงปnจจุบันเน นการจ
ของผู เรียนเอง (Active Lea

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยร

ากรในแถบนี้ทวีความสําคัญยิ่งข้ึน ทางมหาวิทยาลัยจึงจํา
รมนุษย�ในท องถ่ินให สอดคล องกับสถานการณ�มากข้ึน 

�บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จึงต องปรับเปลี่ยนแนวทางการผ
ให สอดรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยหันมาเน นความส

ctive learning และเน นให ผู เรียนเกิดทัศนคติท่ีดี และเห็น
จําและการใช ภาษาอังกฤษเปOนใบเบิกทางสูAโอกาสในการป
ารถใช ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได จริง และในการค นค

เองอยAางยั่งยืนตAอไป 

พัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
คมอาเซียนมีจุดมุAงหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตขอ
ติอยAางยั่งยืน และเสริมสร างอัตลักษณ�ทางวัฒนธรรม
มและวัฒนธรรมอาเซียนซ่ึงครอบคลุมความรAวมมือในหล
มยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่ง
 โรคเอดส� และเยาวชน เปOนต น เปOนกลไกสําคัญเพ่ือการบ
เปOนประชาคมซ่ึงเน นใน 4 ด าน ได แกA (1) การสร างประช
ตAอสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ(3) สAงเ
ูแลสิ่งแวดล อมอยAางถูกต อง และ (4) สAงเสริมความเข าใจร

ู ประวัติศาสตร�และวัฒนธรรม รวมท้ัง                  กา
ประชาคมอาเซียนเม่ือเปOนเชAนนี้บุคคลผู มีหน าท่ีเก่ียวข อง
ามารถในการยกระดับ คุณภาพชี วิ ตของประชาช
ยืน และเสริมสร างอัตลักษณ�ทางวัฒนธรรมของท่ีดีงามของ

ยเปOนสมาชิกในกลุAมประชาคมอาเซียน(ASEAN C
รีมากข้ึน คนในแตAละประเทศสามารถประกอบอาชีพได

มาเปOนคูAแขAงในการประกอบอาชีพ และความได เปรียบทา
ะเทศศูนย�กลางการเชื่อมโยงท่ีมีการติดตAอ แลกเปลี่ยน ทร
ะวัฒนธรรมมากข้ึน กลายเปOนประเทศพหุสังคมและพหุว

ี่หลากหลายในแตAละภูมิภาค โดยเฉพาะอยAางยิ่งในเขต
ัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ดังท่ีได กลAา

ัฒนธรรมใหมAท่ีกําลังเกิดข้ึน  ดังนั้นจึงมีความจําเปOนต องอ
ใช ชีวิตอยูAในสังคมได อยAางสงบสุข 
ารจัดการเรียนรู ในรูปแบบท่ีผู เรียนเปOนผู ดําเนินการค นค
Learning) ไมAวAาจะเปOนการจัดการเรียนการสอนในส
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จึงจําเปOนต องปรับเปลี่ยน

ารผลิตครูภาษาอังกฤษท่ี
วามสําคัญในการสร างครู
ะเห็นความสําคัญของการ
การประกอบอาชีพท่ีเปVด
ค นคว าหาข อมูลตAางๆ ใน

ิตของประชาชน สAงเสริม
รรมของอาเซียน โดยมี

ในหลายสาขา เชAน ความ
น สิ่งแวดล อมการศึกษา 
การบรรลุจุดมุAงหมายของ
ประชาคมแหAงสังคมท่ีเอ้ือ

สAงเสริมความยั่งยืนของ
ข าใจระหวAางประชาชนใน
   การรับรู ขAาวสารซ่ึงเปOน
ข อง กับการจัดการศึกษา
ชาชน สA ง เสริ มการใช 

ามของไทย 

Community) ทําให 
ชีพได อยAางเสรี สAงผลให มี
ยบทางด านภูมิศาสตร�ของ
น ทรัพยากรตAางๆ รวมถึง
ะพหุวัฒนธรรม มีลักษณะ
นเขตภาคตะวันออกของ
ด กลAาวไปทําให เกิดความ
ต องอาศัยภาษาอังกฤษใน

รค นคว าหาความรู ด วยตัว
ในสถานศึกษาหรือนอก



 

สถานศึกษา หรือการจัดการเรีย
จัดการเรียนรู ในศตวรรษท่ี 21 
(2) ทักษะด านการเรียนรู และนวั
แนวคิดสําคัญจะดําเนินการอยูAภ
สอน(3) การพัฒนาครูผู สอน และ
ต องใช ภาษาอังกฤษเปOนสAวนหน
คํานึงถึงการอยูAรAวมกันอยAางสันต
อาเซียน คํานึงถึงสังคมและวัฒ
ปnญญาท องถ่ินด้ังเดิมท่ีเปOนอยูA  
 
11.3 สถานการณCด2านมาตรฐาน

ปnจจุบันนโยบายของ
ปฏิรูประบบการผลิตครูให มีคุณภ
สูAวิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงิน
ประเมินเชิงประจักษ�ท่ีอิงขีดความ
และฝwกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพค
จัดการเรียนการสอนโดยเน นผู เ
หลักสูตรและการเรียนการสอนใ
อยAางสมบูรณ� โดยสร างความพร อ
วิทยาศาสตร� และภาษาเปOนต น

12. ผลกระทบจาก ข2อ 11 ต9อก
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 พระราชบัญญัติการศึก
ทางการศึกษาให มีคุณภาพและม
สถาบันท่ีผลิตและพัฒนาครูและ
เตรียมบุคลากรใหมAและการพัฒ
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษ
ประกอบด วย มาตรฐานความร
ปฏิบัติตน เพ่ือให เกิดความรู  คว
วิชาชีพทางการศึกษาต องประพฤ
วิชาชีพ สามารถสร างความเชื่อม
วิชาชีพทางการศึกษา เนื่องจากเป
การประกอบอาชีพจากเหตุผลท
จําเปOนต องจัดการศึกษาเพ่ือการ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยร

รเรียนรู ในรูปแบบตAางๆ เชAน ฝwกอบรมหรือสัมมนา ซ่ึงต อ
21 โดยคํานึงถึงวิชาแกนและแนวคิดสําคัญได แกA (1) ทักษะ
ะนวัตกรรม (3) ทักษะด านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโล
รอยูAภายใต พ้ืนฐานของ (1) มาตรฐานและการประเมิน 
 และ (4) สภาพแวดล อมในการเรียนรู ซ่ึงจะเห็นวAาทุกอง
นหนึ่งในการจัดการเรียนรู และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

งสันติท้ังสังคมและวัฒนธรรมของไทย และสังคมและวัฒน
ะวัฒนธรรมท่ีมีความแตกตAางกัน ตลอดจนวิถีการดําเน

 

รฐานวิชาชีพ 

ยของรัฐบาล เน นการปฏิรูปครู ยกฐานะให เปOนวิชาชีพชั้น
ีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร างแรงจูงใจให คนเรียนด
เงินเดือนและคAาตอบแทนครู พัฒนาระบบความก าวหน
วามสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเปOนหลัก
ภาพครูอยAางตAอเนื่อง โดยเฉพาะอยAางยิ่งการพัฒนาครูในด
น นผู เรียนเปOนสําคัญ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีท
สอนให ก าวหน าและก าวไกลเพ่ือนําประเทศไทยไปสูAการเป
พร อมและความเข มแข็งทางด านการศึกษา เศรษฐกิจสังคม
ต น 

ต9อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข2องกับพันธกิจขอ

ารศึกษาแหAงชาติฯ ได กําหนดให ระบบการผลิตและพัฒ
และมาตรฐานเหมาะสมกับการเปOนวิชาชีพชั้นสูง โดยกํ
รูและบุคลากรทางการศึกษาจะต องมีความพร อมและมีค
ารพัฒนาบุคลากรประจําอยAางตAอเนื่อง และต องมีใบป
ศึกษาท่ีองค�กรวิชาชีพครูได กําหนดข้ึน ซ่ึงมาตรฐานวิช
วามรู และประสบการณ�วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
รู  ความสามารถ และความชํานาญเพียงพอในการประกอ
ระพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเพ่ือให เกิดคุณ
เชื่อม่ันศรัทธาให แกAผู รับบริการและตอบสังคมได วAากฎหม
จากเปOนวิชาชีพท่ีมีลักษณะเฉพาะ ต องใช ความรู  ทักษะ แล
ุผลท่ีกลAาวมาข างต น สถาบันการศึกษาท่ีผลิตครูและบุค

ื่อการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยพ
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ซ่ึงต องอาศัยหลักของการ
ทักษะชีวิตและการทํางาน 
โนโลยี               โดย 3 
มิน (2) หลักสูตรและการ
ุกองค�ประกอบท่ีกลAาวมา

ังคม และวัฒนธรรม เพ่ือ
วัฒนธรรมของประชาคม

ดําเนินชีวิตท่ีอาศัยท้ังภูมิ

ีพชั้นสูงอยAางแท จริง โดย
เรียนดี และมีคุณธรรมเข า
 าวหน า ของครูโดยใช การ
Oนหลัก จัดระบบการศึกษา
รูในด านหลักสูตรและการ
ลยีทางการศึกษาในด าน
ูAการเปOนประชาคมอาเซียน
สังคม ตลอดจนวัฒนธรรม 

กิจของมหาวิทยาลัย 

ะพัฒนาครูและบุคลากร
ดยกํากับและประสานให 
ละมีความเข มแข็งในการ
ีใบประกอบวิชาชีพตาม

านวิชาชีพทางการศึกษา 
ัติงาน และมาตรฐานการ
ระกอบวิชาชีพผู ประกอบ
ิดคุณภาพในการประกอบ
ฎหมายให ความสําคัญกับ
ะ และความเชี่ยวชาญใน
ะบุคลากรทางการศึกษา 

 โดยพัฒนาหลักสูตรให ได 



 

มาตรฐานสอดคล องกับวิชาชีพทาง
สอดคล องกับทักษะการเรียนรู ขอ

ผลกระทบจากสถานกา
วิชาชีพของนโยบายของรัฐบาลใ
โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให มีค
ศักยภาพของผู สําเร็จการศึกษาให
แก ปnญหาการจัดการศึกษาท่ีเปOนไ
เปลี่ยนแปลงอยAางไมAหยุดนิ่ง นั่นก
สาขาเปOนอยAางดี และมีความสามา
ของสถานการณ�ในปnจจุบันด วยวิธ

ผลกระทบจากสถานกา
การเรียนรู ให เปOนบัณฑิตครูท่ีมีค
วิชาชีพชั้นสูงท่ีมีความสามารถในก
มีความรู และใฝyรู มีทักษะความเช
เปOนผู มีจริยธรรมประพฤติปฎิบ
ประสิทธิภาพมีคุณภาพตรงตาม
วิชาชีพชั้นสูงมีความรอบรู และร
สามารถสร างความเชื่อม่ันศรัทธา
เตรียมความพร อมให กับสถานศ
อันพึงประสงค�ดังกลAาวและเพ่ือ
บัณฑิตให มีศักยภาพในการจัดก
สื่อสาร ท้ังทางด านสังคมธุรกิจแล

 
12.2 ความเก่ียวข2องกับพัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ซ่ึงในมาตรา 7 กําหนดให มหาวิท
แผAนดิน ฟ{|นฟูพลังการเรียนรู  เช
ม่ันคงและยั่ งยืนของปวงชน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
และวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน
เทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและว

ผลกระทบจากสถาน
พันธกิจมหาวิทยาลัยท่ีมุAงจัดการศ
เรียนรู ผลิต และพัฒนาบุคลากร 
องค�ความรู ใหมA บริการวิชาการแ
พัฒนาครูให มีคุณภาพมาตรฐานแ
พัฒนาหลักสูตรจึงต องเน นและสAง

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยร

าชีพทางการศึกษาสอดรับกับความต องการของสังคมในปnจจ
นรู ของผู เรียนในศตวรรษท่ียี่สิบเอ็ด 
านการณ�ทางเศรษฐกิจ สังคมของโลกมีการแขAงขันกันสูง 
บาลในปnจจุบันท่ีเน นการปฏิรูปครู ยกฐานะให เปOนวิชาชีพช
ูให มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ การพัฒนาหลักสูตรจึง
ษาให เปOนผู มีความรู  ความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพแล
ี่เปOนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และสอดคล องกับเศรษฐกิจแ

ิ่ง นั่นก็คือผู สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะต องเปOนบุคคล
สามารถในการสร างองค�ความรู  และการแก ปnญหาในการจัดก
 วยวิธีการวิจัยท่ีเปOนไปตามมาตรฐานการวิจัย 
นการณ�ภายนอกการพัฒนาหลักสูตรจะมุAงเน นผลิตครูใน
รูท่ีมีคุณภาพให มีศักด์ิศรีความเปOนครูตามเกณฑ�มาตรฐ
ถในการจัดการเรียนรู และพัฒนาผู เรียนให เปOนคนดีคนเกAงใฝ
ามเชี่ยวชาญและประสบการณ�วิชาชีพ มีเจตคติท่ีดีตAอวิช
ิปฎิบัติตามจรรยาบรรณแหAงวิชาชีพสามารถทํางานรAว
งตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาท่ีเห
ู และรู เทAาทันการเปลี่ยนแปลงสามารถเรียนรู และพัฒนาต
รัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ ดังนั้นหลักสูตร
านศึกษาเพ่ือให มีครูท่ีมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเด็กและเยาว
ะเพ่ือให สนองตอบตAอการแก ไขปnญหาการขาดแคลนคร
จัดการเรียนการสอนต้ังแตAข้ันพ้ืนฐานมีความสามารถใน
กิจและศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให ครูเปOนกําลังสําคัญในการพัฒ

ับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
าชภัฏ เปOนสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยา
าวิทยาลัยเปOนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท องถ่ินท
รู  เชิดชูภูมิปnญญาท องถ่ิน สร างสรรค�ศิลปวิทยาเพ่ือความ
งชน มีสAวนรAวมในการจัดการ การบํารุ งรักษา กา
วดล อมอยAางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค�ให การศึก
สอน วิจัย ให บริการทางวิชาการแกAสังคม ปรับปรุงถA
และวัฒนธรรม ผลิตครูและพัฒนาครู 
ถานการณ�หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม การจัด
การศึกษาทุกรูปแบบให โอกาสทางการศึกษาแกAปวงชน ส
ากร มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร(R&D) เพ่ือการพัฒนาแ

รแกAสังคม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเปOนศูนย�ภูมิปnญญาท
ฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ปรับปรุง พัฒนาและถAายทอ
ละสAงเสริมการพัฒนาครูท่ีมีความรู  ความสามารถในการใช
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นปnจจุบันและอนาคตและ

ันสูง และมาตรฐาน
าชีพชั้นสูงอยAางแท จริง 
ูตรจึงเน นการพัฒนา

าชีพและ/หรือการ
ฐกิจและสังคมท่ี
ุคคลผู มีความรู ในเนื้อหา 

ารจัดการศึกษาในสภาพ

ครูในมิติใหมAท่ีเน นผลลัพธ�
าตรฐานวิชาชีพครูซ่ึงเปOน
กAงใฝyรู      เปOนครูดีครูเกAง
ีตAอวิชาชีพมีคุณธรรมและ
านรAวมกับผู อ่ืนได อยAางมี
าท่ีเหมาะสมกับการเปOน

ัฒนาตนเองได อยAางยั่งยืน
สูตรครุศาสตรบัณฑิต จะ
ะเยาวชนให มีคุณลักษณะ
ลนครูโดยเน นการพัฒนา
รถในการใช ภาษาเพ่ือการ
ารพัฒนาท องถ่ินตAอไป 

วิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
ถ่ินท่ีเสริมพลังปnญญาของ
ความเจริญก าวหน าอยAาง
 การใช ประโยชน�จาก
ารศึกษา สAงเสริมวิชาการ
รุงถAายทอด และพัฒนา

ารจัดการศึกษาท่ีมีตAอ
ชน สร างเครือขAายการ
นาและสร าง 
ญาท องถ่ิน ผลิตและ
ยทอดเทคโนโลยี การ

การใช เทคโนโลยีในการ



 

บริหารจัดการสถานศึกษา การจัด
การใช เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเป
นักศึกษาเปOนไปตามข อบังคับคุรุส
เปOนผลท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาบุค

เพ่ือสนับสนุนให มห
สถานการณ�ภายนอกหรือการพัฒ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาร

12.2.1แสวงหาความ
ปnญญาไทยและภูมิปnญญาสากล

12.2.2ผลิตบัณฑิตท
อีกท้ังสAงเสริมการเรียนรู ตลอดช
บัณฑิตดังกลAาวจะต องให มีจํานวน

12.2.3เสริมสร างคว
ท องถ่ินและของชาติ 

12.2.4เสริมสร างคว
คุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสม

 
13. ความสัมพันธCกับหลักสูตรอ

13.1 กลุ9มวิชา/รายวิชาใน
หลักสูตรท่ีเปGดสอนโดยคณะครุศ

13.1.1 หมวดวิชาศึกษ
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ
13.1.3 หมวดวิชาเลือก

13.2 กลุ9มวิชา/รายวิชาใน
รายวิชาท่ีเปVดสอนในห

13.3 การบริหารจัดการ 
13.3.1แตAงต้ังผู ประส

ผู สอนและนักศึกษาในการพิจาร
ดําเนินการ 

13.2.2มีคณะกรรมกา
วิชาการและงานทะเบียนเพ่ือป
ดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการจ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยร

ารจัดการเรียนการสอนท่ีคํานึงถึงคุณธรรม จรรยาบรรณข
ละเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพ่ือ
ับคุรุสภาวAาด วยมาตรฐานวิชาชพี พ.ศ.2556 เพ่ือให ท องถ่ิน
นาบุคลากรครูในท องถ่ิน 
ให มหาวิทยาลัยราชภัฏ เปOนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา
ารพัฒนาท่ีจําเปOนต องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลัก
ะภาระหน าท่ีของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

าความจริงเพ่ือมุAงสูAความเปOนเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของ
ากล 
ฑิตท่ีมีความรู คูAคุณธรรมสํานึกในความเปOนไทยมีความรักแ
อดชีวิต ในชุมชนเพ่ือชAวยให คนในท องถ่ินรู เทAาทันการเป
ํานวนและคุณภาพสอดคล องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประ
 างความรู ความเข าใจในคุณคAาความสํานึกและความภูมิใ

 างความเข มแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูบุคลาก
าะสมกับการเปOนวิชาชีพชั้นสูง 

ูตรอ่ืนท่ีเปGดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย
ิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปGดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูต
ะครุศาสตรC/สาขาวิชาอ่ืน 
าศึกษาท่ัวไป 
าเฉพาะ 
าเลือกเสรี 
ิชาในหลักสูตรท่ีเปGดสอนให2สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต2องมา
นในหลักสูตรนักศึกษาตAางคณะสามารถเลือกเรียนเปOนวิชาเ
าร  
ระสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือทําหน าท่ีประสานงานกับส

พิจารณาข อกําหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและ

รมการประจําหลักสูตร ทําหน าท่ีกํากับดูแล โดยประสานง
พ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาก
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให เปOนไปตามข อกําหนดรายว
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รรณของวิชาชีพ โดยยังคง
ยีเพ่ือให การผลิต
 องถ่ินเกิดการพัฒนาซ่ึง

ั้นนําและพัฒนาท องถ่ิน
หลักสูตรจึงสอดคล องกับ

ของภูมิปnญญาท องถ่ินภูมิ

ามรักและผูกพันตAอท องถ่ิน
ารเปลี่ยนแปลง การผลิต
งประเทศ 
มภูมิใจ ในวัฒนธรรมของ

ุคลากรทางการศึกษาให มี

ยาลัย  
ักสูตรอ่ืนและรายวิชาใน

2องมาเรียน  
Oนวิชาเลือกเสรีได  

นกับสาขา/คณะ อาจารย�
นและการประเมินผลการ

สานงานกับสํานักสAงเสริม
วิชาการ และควบคุมการ
รายวิชา 



 

 
1. ปรัชญา ความสําคัญ วัตถุปร

1.1 ปรัชญา 
ผลิต พัฒนา ครูภาษาอัง
(คําอธิบายปรัชญา) ผลิต

ความรู ทักษะเจตคติคุณธรรมและ
สติปnญญาความสามารถและอยูAร
เผชิญปnญหาหรือวิกฤติได ด วยสต

1.2 ความสําคัญ   
ปnจจุบันอาชีพครูถือวAาส

ก าวทันตAอสถานการณ�การเปลี่ย
จะต องพัฒนาคนซ่ึงได แกAเยาวช
ความสมบูรณ�ครบทุกด านจึงสาม
ยิ่งของครูก็คือการปลูกฝnงความ
ประสิทธิภาพของประเทศชาติใ
สร างสรรค�อนาคตของชาติบ านเม

 

1.3 วัตถุประสงคC 
 เพ่ือให ผู เข ารับการศึกษาม

1.3.1 เปOนผู ท่ีมีความรู 
ปฏิบัติงานได อยAางสอดคล องกับส

1.3.2 เปOนผู มีความรู คว
การเรียนการสอนการสอนท่ีจะ
ประสงค�ของการศึกษาของชาติ
 1.3.3 เปOนผู ท่ีมีคุณธรรม
วิชาชีพมีความอดทนใจกว างและ
มีคุณภาพและเปOนไปตามสมรรถน
 1.3.4 ความรอบรู ด านก
และระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยเพ
ข้ึนในอนาคต 

1.3.5 มีศักยภาพท่ีจะพ
วิชาการสามารถใช เทคโนโลยีสาร

 
1.4 คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

 1.4.1 มีคAานิยมรAวม ตระ
ถึงตัวตนความเปOนครูและมีเจตค

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยร

หมวดที ่2 ข2อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

ัตถุประสงคCและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคCของหลัก

าษาอังกฤษคุณภาพสูงท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพเพ่ือพ
ผลิตครูสอนภาษาอังกฤษท่ีมีคุณภาพสูงมีความรู คูAคุณธรร

มและจริยธรรมแหAงวิชาชีพไปสูAการจัดการศึกษาและพัฒน
ะอยูAรAวมกับบุคคลอ่ืนได อยAางมีความสุขรู เทAาทันการเปลี่ย
ยสติปnญญา 

อวAาสําคัญยิ่งเพราะครูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเ
เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปnจจุบันแตAกAอนท่ีจะพัฒนาบ าน
ยาวชนของชาติเสียกAอน เพ่ือให เยาวชนเติบโตเปOนผู ใหญ
ึงสามารถชAวยกันสร างความเจริญให แกAชาติตAอไปได และห
ความรู ความคิดและจิตใจแกAเยาวชนเพ่ือให เติบโตข้ึนเป
ชาติในกาลข างหน าผู เปOนครูจึงจัดได วAาเปOนผู ท่ีมีบทบาท
 านเมือง 

ศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 
ามรู ความสามารถในด านการสอน สามารถประยุกต�ใ
งกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 
มรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒ
นท่ีจะสAงผลให ครู มีความรู ความสามารถสมรรถนะแล
าติ 
ธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีความรับผิดชอ
งและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู พร อมท่ีจะประ
รรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 

ด านการจัดการเรียนการสอนสามารถประยุกต�ความเข าใจ
ิจัยเพ่ือสร างความรู ใหมAสําหรับการประกอบวิชาชีพหรือก

ี่จะพัฒนางานในหน าท่ีและเส นทางวิชาชีพให มีความก
ยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน าท่ีครูได อยAางเหมาะสมแ

ท่ีพึงประสงคC 
ตระหนักและยึดผู เรียนเปOนศูนย�กลางของการทํางานของ

ีเจตคติตAอวิชาชีพครูท่ีเข มแข็ง มีจิตบริการตAอวิชาชีพครูแล
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งหลักสูตร 

เพ่ือพัฒนาท องถ่ิน 
ธรรมสามารถบูรณาการ

พัฒนาครู ให เปOนคนดี  มี
เปลี่ยนแปลงและสามารถ

ประเทศให เจริญม่ันคงให 
าบ านเมืองให เจริญได นั้น
ผู ใหญAท่ีดีมีคุณภาพและมี
 และหน าท่ีท่ีมีความสําคัญ
ข้ึนเปOนพลเมืองท่ีดีและมี
ทบาทอยAางสําคัญในการ

ุกต�ใช องค�ความรู ในการ
 

รพัฒนาหลักสูตรทางด าน 
ะและคุณลักษณะอันพึง

ผิดชอบสูงตAอวิชาการและ
ะประกอบวิชาชีพครูอยAาง

เข าใจอันถAองแท ในทฤษฎี
หรือการศึกษาในระดับสูง

ามก าวหน าเปOนผู นําทาง
าะสมและมีประสิทธิภาพ 

านของครู พัฒนาความรู สึก
รูและชุมชน 



 

1.4.2 เปOนคนดี มีคุณธ
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู ปฏิบ
รับผิดชอบตAอวิชาชีพ อุทิศตนแ
ผลประโยชน�สูงสุดแกAผู เรียน มีค
วิชาชีพ 

1.4.3 เปOนผู เรียนรู และฉ
การคิดข้ันสูง มีความรอบรู ด านก
สังคมและของโลก การสร างสัม
สังคม มีความเพียร มุAงม่ัน มานะ
บุคคลท่ีเรียนรู และรอบรู  ทันสมัย

1.4.4 เปOนผู รAวมสร างสร
การคิดข้ันสูง มีความฉลาดดิจิทัล
สารสนเทศสมัยใหมA การเปลี่ยนแ
วิชาชีพครู สามารถแสวงหาความ
ให เต็มตามศักยภาพ ตามความแต

1.4.5 เปOนผู มีความสาม
ออกแบบกิจกรรม วางแผนและจ
เกิดการเรียนรู และมีความสุขใน
เรียนรู  กิจกรรมการเรียนรู ท่ีหลา
วิชาและผู เรียนท่ีมีความแตกตAา
สามารถนํามาประยุกต�ใช ในการ
เทคโนโลยี (TPCK) เพ่ือพัฒนาก
ผู เรียน และสังคม 

1.4.6 เปOนพลเมืองท่ีเข
จิตสํานึกสากล รู คุณคAาและมีสAวน
ท องถ่ิน มีจิตอาสาและดําเนินชีวิต
ยึดม่ันในความถูกต อง รู ถูก รู ผิด
เสรีภาพ และศักด์ิศรีความเปOนมน
 รวมท้ังมีคุณลักษณ
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง
1. แผนปรับปรุงหลักสูตร 
   ครุศาสตรบัณฑิตให มี 
   มาตรฐานไมAต่ํากวAาท่ี สกอ.  
   และคุรุสภา กําหนด 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยร

ี คุณธรรม จริยธรรม ยึดม่ันในวิชาชีพครู มีจิตวิญญา
ปฏิบัติหน าท่ีตามอุดมการณ�ความเปOนครูด วยความรัก ศ

ิศตนและทุAมเทในการเอาใจใสA สร างแรงบันดาลใจ พัฒ
น มีความพอเพียงและประพฤติตนเปOนแบบอยAางท่ีดีท้ังท

ู และฉลาดรู  และมีปnญญา เปOนผู มีความรู  ความสามารถ
ู ด านการเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รู เทAาทันก
งสัมมาชีพและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตของตนเอง คร
านะ บากบ่ัน ใฝyเรียนรู  มีทักษะการเรียนรู ตลอดชีวิต และ
สมัย ทันตAอการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 างสรรค�นวัตกรรม เปOนผู มีทักษะศตวรรษท่ี 21 มีความส
ิจิทัล ทักษะการทํางานเปOนทีม มีทักษะข ามวัฒนธรรม รู เ
ลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก มีสAวนรAวมในการพัฒนา
ความรู  พัฒนาความรู  งานวิจัย และสร างนวัตกรรม เพ่ือพ
ามแตกตAางระหวAางบุคคล 
สามารถสูงในการจัดการเรียนรู  เปOนผู มีความสามารถใน
และจัดการเรียนรู  ถAายทอดความรู  สร างแรงบันดาลใจแ
ุขในการเรียน โดยใช ศาสตร�การสอน รวมถึงวิธีการใช เท

ู ท่ีหลากหลาย สื่อ แหลAงเรียนรู  ชุมชน ภูมิปnญญาในชุมชน
กตAางกัน สามารถบูรณาการความรู ข ามศาสตร� ข ามวัฒน
นการจัดการเรียนรู แบบบูรณาการศาสตร�การสอน ความ

นาการเรียนรู ของผู เรียน ตลอดจนนําไปใช ในการแก ป

งท่ีเข มแข็ง และใสAใจสังคม มีความรักชาติ รักท องถ่ิน 
มีสAวนรAวมในการพัฒนา อนุรักษ�สิ่งแวดล อม วัฒนธรรมแล
ินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมีความกล
 รู ผิด รู ชอบ ชั่ว ดี กล าปฏิเสธและตAอต านการกระทําท่ีไม
ปOนมนุษย� มีจิตสํานึกเปOนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
ักษณะเปOนไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภากําหนด

ปลง กลยุทธC หลัก

 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน 
    จากแผนพัฒนาการศึกษา 
    แหAงชาติและมาตรฐานวิชาชีพ 
    และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
    ของบุคลากรทางการศึกษา  

1. เอกสาร
2. รายงาน
    หลักสูต
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ิญญาณครูและยึดม่ันใน
รัก ศรัทธา ซ่ือสัตย�สุจริต 
จ พัฒนาการเรียนรู และ
ี่ดีท้ังทางด านวิชาการและ

มารถ ในการคิดวิเคราะห� 
ทันการเปลี่ยนแปลงของ
ง ครอบครัว ชุมชน และ
 และพัฒนาตนเองให เปOน

วามสามารถคิดวิเคราะห� 
ม รู เทAาทันสื่อ เทคโนโลยี
ัฒนาความก าวหน าให กับ
 เพ่ือพัฒนาตนเอง ผู เรียน 

รถในการจัดเนื้อหาสาระ 
ลใจและสAงเสริมให ผู เรียน
รใช เทคนิค วิธีการจัดการ
ุมชนท่ีเหมาะสมกับสาระ

มวัฒนธรรม และการวิจัย 
ความรู  เนื้อหาสาระ และ
รแก ปnญหา พัฒนาตนเอง 

งถ่ิน มีจิตสํานึกไทยและ
รมและภูมิปnญญาไทยและ
ามกล าหาญทางจริยธรรม 
ําท่ีไมAถูกต อง เคารพสิทธิ 

ําหนด 

หลักฐาน/ตัวบ9งช้ี 
กสารปรับปรุงหลักสูตร 

ายงานผลการประเมิน 
ลักสูตร 



 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง

2. แผนปรับปรุงหลักสูตร 
   ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา   
ภาษาอังกฤษให สอดคล องกับ 
   ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
   เศรษฐกิจ การเมืองและ 
   ความก าวหน าทางวิชาการ 
 
 
 

3. แผนพัฒนาบุคลากร 
   ด านการเรียนการสอนและ  
   บริการวิชาการให มีความรู   
   สมรรถนะและเจตคติท่ี 
   ทันสมัยและเหมาะสมตาม 
   มาตรฐานและจรรยาบรรณ 
   ของวิชาชีพ 
 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรา

ปลง กลยุทธC หลัก
2. ติดตามประเมินหลักสูตรอยAาง
สมํ่าเสมอ 

า    
 

คม 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน 
   สังคมและวิชาการอยAาง 
   สมํ่าเสมอ 

 

1. รายงาน
ผู ใช บัณฑิต
2. แผนปร
สอดคล อง
เปลี่ยนแป
เศรษฐกิจ
การเมืองแ
หน าทางวิช
ประกอบด
ท้ังภายในแ

ะ   
 

 

1. สนับสนุนบุคลากรด าน 
   การเรียนการสอนให ทํางาน 
   บริการแกAองค�กรภายนอก 
2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู  
   ของบุคลากรด านการเรียน 
   การสอนให มีนวัตกรรมการจัด 
   การเรียนรู ท่ีมีประสิทธิภาพ 
   ยิ่งข้ึน 

1. ปริมาณ
   วิชาการ
   ด านการ
   ในหลักส
2. ความพ
   ตAอประส
   การเรียน
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หลักฐาน/ตัวบ9งช้ี 

ายงานความพึงพอใจของ 
ัณฑิต 
นปรับปรุงหลักสูตรท่ี 
ล องกับความ
นแปลงทางสังคม
ฐกิจ 
มืองและความก าว 
างวิชาการซ่ึง 
อบด วยผู ทรงคุณวุฒิ 

ายในและภายนอก 
ิมาณงานบริการ  
าการตAอบุคลากร 
นการเรียนการสอน 
หลักสูตร 
ามพึงพอใจของผู เรียน   
ประสิทธิภาพการจัด 

ารเรียนรู  



 

หมวดที ่3 ระบบการจ
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบการศึกษา 
ระบบทวิภาค โดยหนึ่ง

ไมAน อยกวAา 15 สัปดาห� กรณีท่ีม
ราชนครินทร�วAาด วยการจัดการศึก

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤด
ไมAมี  

1.3  การเทียบเคียงหน9วยกิต
ไมAมี 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วันAเวลาในการดําเนินก

ในเวลาราชการ เริ่มเปVด
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน
 

2.2  คุณสมบัติของผู2เข2าศึกษ
 2.2.1 คุณสมบัติผู เข าศึก

 2.2.1.1 ผู เข าศึกษ
คAานิยม เจตคติท่ีดีและมีคุณลักษ
เปOนครู และผAานเกณฑ�ของสํานัก
การคัดเลือกซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาเ

 2.2.1.2 มีคุณสมบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ

 2.2.1.3 ต องผAาน
ศึกษาตAอในวิชาเอกภาษาอังกฤษ

 2.2.1.4 ผู เข าศึกษ
บุคคลเข าศึกษาในมหาวิทยาลัยร
หรือสํานักงานคณะกรมการการอ

2.2.2 การคัดเลือกผู เข าศ
 2.2.2.1 นักเรียน

หรือ 
 2.2.2.2 คัดเลือก

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินท
หรือ สอบสัมภาษณ� 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรา

การจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร2างขอ

หนึ่งป(การศึกษาแบAงออกเปOน 2 ภาคการศึกษาปกติ แ
ณีท่ีมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร อน ให เปOนไปตามระเบียบ
ารศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (รายละเอียดตามภาค
าคฤดูร2อน 

9วยกิตในระบบทวิภาค 

 

เนินการเรียนการสอน  
เปVดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ป(การศึกษา
เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 
เดือนธันวาคม ] มีนาคม 

2าศึกษา 
ข าศึกษา 
 าศึกษาต องสําเร็จการศึกษาไมAตํ่ากวAามัธยมศึกษาตอนปล
ลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพครู โดยสอบผAานข อสอบ
ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ เปOนไปต

ศึกษาเปOนผู กําหนด 
ุณสมบัติครบถ วนตามข อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนค

ศ.2558 
งผAานเกณฑ�การทดสอบวัดคุณลักษณะความเปOนครูและ
กฤษตามท่ีสาขาวิชากําหนด 
 าศึกษาต องผAานการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ�และก
าลัยราชภัฏราชนครินทร�วAาด วยการจัดการศึกษาระดับปร
การอุดมศึกษา 
ผู เข าศึกษา 
เรียนท่ีเข าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกร

เลือกตามประกาศหลักเกณฑ�และกระบวนการคัดเลือก
รินทร� และ/หรือ เปOนผู ดําเนินการคัดเลือกเองโดยวิธีการ
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2างของหลักสูตร 

กติ แตAละภาคการศึกษา 
เบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ามภาคผนวก 1)  

ษา2562 

อนปลายหรือเทียบเทAา มี
สอบวัดคุณลักษณะความ
Oนไปตามระเบียบข อบังคับ

าชนครินทร�วAาด วยการจัด

รูและข อสอบคัดเลือกเข า

�และกระบวนการคัดเลือก
ดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

ะกรมการการอุดมศึกษา 

เลือกบุคคลเข าศึกษาใน
ิธีการสอบข อเขียน และ/



 

 2.2.3 การเทียบโอ
 เปOนไปตามข อบังค

ตรี พ.ศ.2558 
 

2.3  ปKญหาของนักศึกษาแรก
2.3.1 การปรับตัวในการเ
2.3.2 นักศึกษาแรกเข า

ทางการศึกษา 
 

2.4  กลยุทธCในการดําเนินกา
2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศ

จัดระบบการปรึกษาแนะแนวโ
คณาจารย�ผู สอนและผู ปกครองใน

2.4.2  จัดให มีการสอบว
แรกเข าทุกคน  กรณีท่ีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน วิชาปรับพ้ืนฐาน

2.5 แผนการรับนักศึกษาแล

จํานวนนักศึกษา 
2562

ชั้นป(ท่ี 1 60 
ชั้นป(ท่ี2 ] 
ชั้นป(ท่ี 3 ] 
ชั้นป(ท่ี 4 ] 

 60 
คาดว9าจะสําเร็จการศึกษา A 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 
  

2.6.1 งบประมาณรายร

รายละเอียดรายรับ 

คAาลงทะเบียน 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

รวมรายรับ 
  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรา

ียบโอนผลการเรียนรู  
บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร�วAาด วยการจัดการ

าแรกเข2า 
การเรียนระบบอุดมศึกษาซ่ึงเปOนระบบเน นการเรียนรู และคว
กเข ามีพ้ืนฐานความรู ในระดับท่ีแตกตAางกัน อาจเกิดการ

ินการเพ่ือแก2ไขปKญหา / ข2อจํากัดของนักศึกษาในข2อ 
นักศึกษาใหมAท้ังในระดับมหาวิทยาลัยคณะและสาขาวิชา

แนวโดยมีอาจารย�ท่ีปรึกษาและฝyายกิจการนักศึกษาด
รองในกรณีท่ีมีปnญหา 
อบวัดระดับความสามารถพ้ืนฐานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําห

ศึกษา  สอบวัดระดับได คะแนนไมAเปOนไป ตามท่ีคณะกํา
ื้นฐาน 

 
ษาและผู2สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป" 

จํานวนนักศึกษาแต9ละป"การศึกษ
562 2563 2564 2565 2566

 60 60 60 60 
 60 60 60 60 
 ] 60 60 60 
 ] ] 60 60 
 120 180 240 240 

 A A 60 60 

รายรับ (หนAวย: บาท) 
ป"งบประมาณ 

2562 2563 2564 25
900,000 1,800,000 2,700,000 3,600,

2,424,000 2,662,080 2,915,367 3,185,
3,324,000 4,462,080 5,615,367 6,785,
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ัดการศึกษาระดับปริญญา

ละควบคุมตนเอง 
ดการได เปรียบเสียเปรียบ

ข2อ 2.3 
าวิชาจัดประชุมผู ปกครอง
ษาดูแลประสานงานกับ

กําหนด สําหรับนักศึกษา
ะกําหนด  นักศึกษาต อง

ศึกษา 
66 หมายเหตุ 
  
  
  
  
  
  

2565 2566 
,600,000 3,600,000 
,185,077 3,185,077 
,785,077 6,785,077 



 

 2.6.2 งบประมาณรายจ

หมวดเงิน 

งบบุคลากร 
เงินเดือน 

คAาจ างประจํา 
งบดําเนินการ 
คAาตอบแทน 
คAาใช สอย 
คAาวัสดุ 
คAาสาธารณูปโภค 

งบลงทุน 
ครุภัณฑ� 
รวมท้ังส้ิน(บาท) 
จํานวนนักศึกษา 
(คน) 
คAาใช จAายในการ
ผลิตบัณฑิต 
ตAอหัวนักศึกษา 
(บาท) 

 
2.7 ระบบการศึกษา  

เปOนแบบชั้นเรียนและเปOน
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
 
2.8 การเทียบโอนหน9วยกิต ราย
 การเทียบโอนผลการเรีย
เปOนไปตามประกาศกระทรวง
ผลการเรียนระดับปริญญาตามข
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 
 
 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรา

รายจAาย (หนAวย : บาท) 
ป"งบประมาณ 

2562 2563 2564 25

        
2,100,000 2,205,000 2,325,250 2,43

0 0 0 
        

0 0 0 
240,000 480,000 720,000 96
480,000 960,000 1,440,000 1,92

0 0 0 

        
50,000 50,000 50,000 

3,194,000 4,152,080 5,125,367 6,11

60 120 180 

53,233 34,601 28,474 25,

ะเปOนไปตามข อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร�วAาด

 รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข2ามสถาบันอุดมศึกษ
ารเรียนรู ในสาขาวิชาในสถาบันและระหวAางสถาบันสามา
ทรวงศึกษาธิการและข อแนะนําเ ก่ียวกับแนวปฏิบัติท
ตามข อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร�วAาด วยกา
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2565 2566 
 

2,431,012 2,552,562 

0 0 
 

0  

960,000 960,000 
1,920,000 1,920,000 

0 0 
 

50,000 50,000 
6,115,077 6,236,627 

240 240 

25,479 25,985 

วAาด วยการจัดการศึกษา

มศึกษา 
สามารถกระทําได  โดยให 
ิ บัติ ท่ีดีในการเทียบโอน                       
 วยการจัดการศึกษาระดับ



 

 
3. หลักสูตรและอาจารยCผู2สอน
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหน9วยกิต
3.1.2 โครงสร2างหลักสูต

 โครงสร างหลักสูตร แบAง
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไ
1) กลุAมวิชาภาษาแล
2) กลุAมวิชามนุษยศาส
3) กลุAมวิชาสังคมศาส
4) กลุAมวิชาคณิตศาส

ข. หมวดวิชาเฉพาะด2า
     1) กลุAมวิชาชีพครู 
  1.1 วิชาชีพครู
  1.2 วิชาปฏิบัต
      2) กลุAมวิชาเอก 
  2.1 วิชาเอกบัง
  2.2 วิชาเอกเลือ

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 
 
3.1.3รายวิชา 
การกําหนดรหัสวิชาหมวดวิชาศ
 การกําหนดรหัสวิชาในห
ประกอบด วยตัวอักษรและตัวเลข
 
 
 
 
  

ความหมายของโครงสร า
 หลักท่ี 1 หมายถึง ตัวอัก
E คือ คณะครุศาสตร� (Facu
 หลักท่ี 2 และ 3 หมายถ
ED       หมายถึง สาขาวิชาสังกัด
CI หมายถึง สาขาวิชาหลักส
EN หมายถึง สาขาวิชาภาษา

1 2 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรา

อน 

ยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมAน อยกวAา   139
ลักสูตร 
 แบAงเปOนหมวดวิชาท่ีสอดคล องกับท่ีกําหนดไว ในเกณฑ�มา

าท่ัวไป    เรียนไม9น2อยกว9า   30  
าและการสื่อสาร  เรียนไมAน อยกวAา   12  

ุษยศาสตร�    เรียนไมAน อยกวAา    3 
มศาสตร�   เรียนไมAน อยกวAา    6   
ิตศาสตร� วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี เรียนไมAน อยกวAา 9
าะด2าน    จํานวนไมAน อยกวAา 10

        40
ีพครู        28  
ฏิบัติการสอนในสถานศึกษา     12  
    จํานวนไมAน อยกวAา 63
กบังคับ       42
กเลือก        21
เสรี     จํานวนไมAน อยกวAา  6 

วิชาศึกษาท่ัวไปหมวดวิชาเฉพาะด2านและวิชาเลือกเสรี
าในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร� โครงส
ัวเลขรวม 6 หลัก ดังนี้ 

รงสร างรหัสวิชา 6 หลัก มีรายละเอียดดังนี้ 
ตัวอักษรยAอแทนคณะ ดังนี้ 
Faculty of Education) 

มายถึง ตัวอักษรยAอแทนสาขาวิชา/กลุAมวิชาในคณะครุศาส
าสังกัดคณะครุศาสตร� (Educational) 
าหลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction)
าภาษาอังกฤษ (EnglishLanguage) 

3 4 5 6 

ลําดับกAอนหล
ช้ันป(ท่ีควรเรียน 

คณะ 

สาขาวิชา 
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9 หน9วยกิต  

ฑ�มาตรฐานหลักสูตรของ

30   หน9วยกิต 
12     หนAวยกิต 

 หนAวยกิต 
     หนAวยกิต  
9  หนAวยกิต 

103 หน9วยกิต 
40 หนAวยกิต 
28   หนAวยกิต 
12    หนAวยกิต 
3 หนAวยกิต 
2 หนAวยกิต 
1 หนAวยกิต 
6  หน9วยกิต 

เสรี 
ครงสร างรหัสวิชา

รุศาสตร� มีดังนี้ 

on) 

นหลัง 



 

ET หมายถึง สาขาวิชาเทคโ
FA หมายถึง สาขาวิชาพ้ืนฐ
MR หมายถึง สาขาวิชาวัดผล
PG หมายถึง สาขาวิชาจิตวิท
TH หมายถึง สาขาวิชาภาษา
 หลักท่ี 4 หมายถึง ตัวเล
 หลักท่ี 5 และ 6 หมายถ
 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานว

รหัส 
1. กลุ9มวิชาภาษาและการ
    กลุ9มวิชาภาษาอังกฤษ 
EED101 ทักษะการพูดแ

English Spea
EED201 การใช ภาษาอัง

English Usage
EED301 ภาษาอังกฤษเพ

English for Pr
     กลุ9มวิชาภาษาไทย เร
EED102 ภาษาไทยเพ่ือก

Thai for Com
2. กลุ9มวิชามนุษยศาสตรCเ
EED304 สุนทรียะ  

Aesthetic 
3. กลุ9มวิชาสังคมศาสตรC
EED104 พลเมืองท่ีเข มแ

Potency Citiz
EED303 ศาสตร�พระราช

The King Wis
4. กลุ9มวิชาคณิตศาสตรC ว
EED202 การคิดเชิงเหตุผ

Logical thinki
EED205 ทักษะในศตวรร

21st Century 
EED302 การสร างเสริมแ

Health Prom
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรา

าเทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology) 
าพ้ืนฐานและการบริหารการศึกษา (Foundation and Ad
าวัดผลและวิจัยการศึกษา (Educational Measurement 
าจิตวิทยาและการแนะแนว (Psychology and Guidance
าภาษาไทย (Thai Language) 
ตัวเลขชั้นป( ดังนี้เลข 1]4หมายถึง ระดับชั้นป(ท่ี 1]ชั้นป(ท่ี 
มายถึง ตัวเลขลําดับการเรียนกAอน]หลังของรายวิชา 

จํานวนไม9น2อยกว9า 30 หน9วยกิต 
ช่ือวิชา 

ะการส่ือสาร เรียนไม9น2อยกว9า 12     หน9วยกิต 
กฤษ เรียน 9 หน9วยกิต 
พูดและการฟnงภาษาอังกฤษ 
peaking and Listening Skills 

าษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
sage for Communication 
ฤษเพ่ือวิชาชีพ  
or Professional Purposes 
ย เรียน 3 หน9วยกิต 
เพ่ือการสื่อสาร 
Communication 
สตรCเรียน 3 หน9วยกิต 

ตรC เรียนไม9น2อยกว9า 6 หน9วยกิต 
ี่เข มแข็ง 
 Citizenship 
ะราชาเพ่ือการพัฒนาท องถ่ิน 
 Wisdom for Local Development 
ตรC วิทยาศาสตรCและเทคโนโลยี เรียนไม9น2อยกว9า 9หน9ว
ิงเหตุผล 
hinking 
ตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 
tury Skills for living and Occupations 
เสริมและดูแลสุขภาวะ 
romotion and Care 
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d Administration of Education) 
ent and Research) 
ance) 

ป(ท่ี 4 

น(ทAปAศ) 

3(3]2]5) 

3(2]2]5) 

3(2]2]5) 

3(2]2]5) 

3(2]2]5) 

3(2]2]5) 

3(2]2]5) 

หน9วยกิต 
3(2]2]5) 

3(2]2]5) 

3(2]2]5) 



 

รหัส 
ข. หมวดวิชาเฉพาะด2าน เ
1. กลุ9มวิชาชีพครู40 หน9ว
1.1 กลุ9มวิชาชีพครูบังคับ 

 

รหัส   
EED103 ภาษาเพ่ือการส

Language for
EFA101 คุณธรรม จริยธ

Ethics and Sp
EPG101 จิตวิทยาสําหรับ

Psychology f
ECI101 การพัฒนาหลัก

Curriculum D
EMR201 การวัดและประ

Learning Mea
EET201 นวัตกรรมและเ

การเรียนรู  
Innovation a
Communicat

EED203 วิธีวิทยาการจัด
Instuctional S

EFA201 การบริหารการ
Education Ad
Education 

EMR301 การวิจัยและพัฒ
Research and

EED402 ครุนิพนธ� 
Individual De

       1.2 วิชาปฏิบัติการส
EED105 ปฏิบัติการสอน

Teaching Inte
EED204 ปฏิบัติการสอน

Teaching Inte
EED305 ปฏิบัติการสอน

Teaching Inte
EED401 ปฏิบัติการสอน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรา

ช่ือวิชา 
2าน เรียนไม9น2อยกว9า 100 หน9วยกิต 
หน9วยกิต 
ังคับ บังคับเรียน 28 หน9วยกิต 

 ช่ือวิชา 
การสื่อสาร 
e for Communication 
จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปOนครู 
d Spirituality for Teachers 
ําหรับครู 
gy for Teacher 

าหลักสูตร 
m Development 
ะประเมินผลการเรียนรู  
 Measurement and Evaluation 
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและ

on and Information Technology for Educational 
nication and Learning 
ารจัดการเรียนรู   
nal Science  

ารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
n Administration and Quality Assurance in 
 

ละพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู  
 and Development in Innovation and Learning 

al Development Plan 
ิการสอนในสถานศึกษาบังคับเรียน 12 หน9วยกิต 

ารสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 
g Internship in a Specific Field 1 

ารสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2 
g Internship in a Specific Field 2 

ารสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 3 
Internship in a Specific Field 3 

ารสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 4 

มคอ.2�
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น(ทAปAศ) 

น(ทAปAศ) 
3(2]2]5) 

3(2]2]5) 

3(2]2]5) 

3(2]2]5) 

3(2]2]5) 

ละ

nal 

3(2]2]5) 

3(2]2]5) 

3(2]2]5) 

 
3(2]2]5) 

1(0]2]1) 

1(0]3]0) 

2(0]6]0) 

3(0]9]0) 

6(240) 



 

รหัส   
Teaching Inte

2. กลุ9มวิชาเอก 63หน9วยก
     2.1 กลุ9มวิชาเอกบังคับ
EEN101 การฟnงและการ

Listening and
EEN102 หลักภาษาสําห

English Struct
EEN103 การอAานเพ่ือการ

Critical Read
EEN104 สัทศาสตร�และส

Phonetics an
EEN105 วรรณกรรมเพ่ือ

Literary Works
EEN201 ภาษาศาสตร�แล

Linguistics an
Teaching  

EEN202 ไวยากรณ�ข้ันสูง
Advance Gra

EEN203 การจัดการชั้นเ
English Class

EEN205 การพัฒนาสื่อแ
Material Dev
English Langu

EEN301 การเขียนเชิงวิช
Academic Wr

EEN302 การวัดและประ
English Langu

EEN306 การวิจัยทางการ
Research in E

EEN401 การบูรณาการก
ครูภาษาอังกฤษ
Integration o
English Teach

EEN402 สัมมนาการสอน
Seminar in E
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรา

 ช่ือวิชา 
g Internship in a Specific Field 4  
น9วยกิต 
บังคับ บังคับเรียน 42หน9วยกิต 
ะการพูดสําหรับครูภาษาอังกฤษ 
 and Speaking for Teachers of English 

าสําหรับครูภาษาอังกฤษ 
tructure for Teachers of English 

พ่ือการคิดวิเคราะห�สําหรับครูภาษาอังกฤษ 
eading for Teacher of English 
�และสัทวิทยาสําหรับครูภาษาอังกฤษ 

cs and Phonology for Teachers of English 
มเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 
Works for English Language Teaching 
ตร�และเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 
cs and Digital Technology for English Language 

�ข้ันสูงสําหรับครูภาษาอังกฤษ 
 Grammar for Teachers of English 

ารชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 
lassroom Management 

าสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู ภาษาอังกฤษ 
 Development and Learning Innovations in 
anguage Teaching  

เชิงวิชาการสําหรับครูภาษาอังกฤษ 
ic Writing for Teachers of English 
ะประเมินผลการเรียนรู ภาษาอังกฤษ 
anguage Assessment 
างการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 in English Language Teaching  
การการอAานเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค�กรวิชาชีพของ
ังกฤษ 
on of Academic Reading and Development of 
eachers Association 

ารสอนภาษาอังกฤษ 
 in English Language Teaching 
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น(ทAปAศ) 

3(2]2]5) 

3(3]0]6) 

3(3]0]6) 

3(3]0]6) 

3(3]0]6) 

3(3]0]6) 

3(3]0]6) 

3(3]0]6) 

3(3]0]6) 

3(3]0]6) 

3(2]2]5) 

3(2]2]5) 

ของ 3(2]2]5) 

3(3]0]6) 



 

รหัส   
      2.2 กลุ9มวิชาเอกเลือก
EEN204 การแปลสําหรับ

Translation f
EEN206 หลักสูตรและก

Curriculum a
EEN207 การเขียนเรียงค

English Comp
EEN303 การจัดการเรียน

Learning Man
through Child

EEN304 วัฒนธรรมโลกส
World Cultur

EEN305 การจัดการเรียน
English Langu
Century Lear

EEN403 ภาษาอังกฤษเพ
English for La

 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม9น

ให เลือกเรียนรายวิชาใด
อ่ืนๆ ท้ังในและตAางประเทศท่ีห
อุดมศึกษา โดยไมAซํ้ากับรายวิชา
หนAวยกิตรวมในเกณฑ�การสําเ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรา

 ช่ือวิชา 
เลือกเลือกเรียน 21หน9วยกิต 
ําหรับครูภาษาอังกฤษ 
ion for Teachers of English 
ละการจัดการเรียนรู ภาษาอังกฤษ 
m and English Learning Activities 

เรียงความภาษาอังกฤษ 
omposition 

รเรียนรู เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดด วยวรรณกรรมสําหรับเด็ก
 Management for Thinking Skill Development 
 Children Literature  
โลกสําหรับครูภาษาอังกฤษ 

ulture for Teachers of English 
ารเรียนรู ภาษาอังกฤษสําหรับผู เรียนในศตวรรษท่ี 21 

anguage Learning Management for the 21st 
 Learners 
ฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน 
or Language Proficiency Tests 

นไม9น2อยกว9า 6 หน9วยกิต 

ิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินท
ทศท่ีหลักสูตรผAานการรับรองมาตรฐานจากสํานักงาน
ยวิชาท่ีเคยเรียนมาแล ว และต องไมAเปOนรายวิชาท่ีกําหน
รสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้  ท้ังนี้ให เปOนไปตามเ
รินทร�วAาด วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558

มคอ.2�
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น(ทAปAศ) 
 

3(3]0]6) 

3(3]0]6) 

3(3]0]6) 

เด็ก 3(3]0]6) 

3(3]0]6) 

3(3]0]6) 

3(2]2]5) 

ครินทร�หรือมหาวิทยาลัย
งานคณะกรรมการการ
ําหนดให เรียน โดยไมAนับ
ตามเกณฑ�ของข อบังคับ
558 



 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

ป"ท่ี 1 / 

หมวดวิชา 
ศึกษาท่ัวไป EED104 

หมวดวิชาเฉพาะด าน 
(วิชาชีพครู) 

EPG101 
ECI101 

หมวดวิชาเฉพาะด าน 
(วิชาเอก) 

EEN101 

EEN102 
EEN103 

 

ป"ท่ี 1 / 

หมวดวิชา 
ศึกษาท่ัวไป 

EED101 
EED102 

หมวดวิชาเฉพาะด าน 
(วิชาชีพครู) 

EED103 
EFA101 

EED105 

หมวดวิชาเฉพาะด าน 
(วิชาเอก) 

EEN104 

EEN105 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรา

1 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หน9วยกิต 

พลเมืองท่ีเข มแข็ง 3 

จิตวิทยาสําหรับครู 3 
การพัฒนาหลักสูตร 3 
การฟnงและการพูดสําหรับครู
ภาษาอังกฤษ 

3 

หลักภาษาสําหรับครูภาษาอังกฤษ 3 
การอAานเพ่ือการคิดวิเคราะห�สําหรับครู
ภาษาอังกฤษ 

3 

รวม 18 
ชั่วโมง /สัปดาห� = 54 

1 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หน9วยกิต 

ทักษะการพูดและการฟnงภาษาอังกฤษ 3 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3 
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 3 
คุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณ  
และจิตวิญญาณความเปOนครู 

3 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ1 

1 

สัทศาสตร�และสัทวิทยาสําหรับครู
ภาษาอังกฤษ 

3 

วรรณกรรมเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 3 
รวม 20 

ชั่วโมง/สัปดาห� = 57 
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ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 
ศึกษาด2วย

ตนเอง 

2 2 5 

2 2 5 
2 2 5 
2 2 5 

3 0 6 
3 0 6 

14 8 32 

ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 
ศึกษาด2วย

ตนเอง 
2 2 5 
2 2 5 
2 2 5 
2 2 5 

0 3 0 

3 0 6 

3 0 6 
14 11 32 



 

ป"ท่ี 2 / 

หมวดวิชา 
ศึกษาท่ัวไป 

EED205 

หมวดวิชาเฉพาะด าน 
(วิชาชีพครู) 

EET201 

EFA201 

EED204 

หมวดวิชาเฉพาะด าน 
(วิชาเอก) 

EEN201 

EEN202 
EEN203 

ป"ท่ี 2 / 

หมวดวิชา 
ศึกษาท่ัวไป 

EED201 
EED202 

หมวดวิชาเฉพาะด าน 
(วิชาชีพครู) 

EMR201 

EED203 

หมวดวิชาเอก
บังคับ 

EEN205 

หมวดวิชาเอกเลือก 
EEN204 
EEN207 

 
 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรา

2 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หน9วยกิต 

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 3 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู  

3 

การบริหารการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

3 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ2  

2 

ภาษาศาสตร�และเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการ
สอนภาษาอังกฤษ 

3 

ไวยากรณ�ข้ันสูงสําหรับครูภาษาอังกฤษ 3 
การจัดชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 3 

รวม 20 
ชั่วโมง/สัปดาห� = 60 

 

2 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หน9วยกิต 

การใช ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 
การคิดเชิงเหตุผล 3 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู  3 

วิทยาการจัดการเรียนรู  3 

การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู 
ภาษาอังกฤษ 

3 

การแปลสําหรับครูภาษาอังกฤษ 3 
การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 3 

รวม 21 
ชั่วโมง /สัปดาห�= 63 

 

 

มคอ.2�

 

ลัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า20 

ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 
ศึกษาด2วย

ตนเอง 
2 2 5 

2 2 5 

2 2 5 

0 6 0 

3 0 6 

3 0 6 
3 0 6 
15 12 33 

ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 
ศึกษาด2วย

ตนเอง 
2 2 5 
2 2 5 
2 2 5 

2 2 5 

3 0 6 

3 0 6 
3 0 6 
17 8 38 



 

 

ป"ท่ี 3 / 

หมวดวิชา 
ศึกษาท่ัวไป 

EED303 
EED304 

หมวดวิชาเอก
บังคับ 

EEN301 

EEN302 

หมวดวิชาเอกเลือก 

EEN303 

EEN304 
EEN206 

ป"ท่ี 3 / 

หมวดวิชา 
ศึกษาท่ัวไป 

EED301 
EED302 

หมวดวิชาเฉพาะด าน 
(วิชาชีพครู) 

EMR301 
EED305 

หมวดวิชาเอก
บังคับ 

EEN306 

หมวดวิชาเอกเลือก 
EEN305 

หมวดวิชาเลือกเสร ี XXXXXX 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรา

3 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หน9วยกิต 

ศาสตร�พระราชาเพ่ือการพัฒนาท องถ่ิน 3 
สุนทรียะ 3 
การเขียนเชิงวิชาการสําหรับครู
ภาษาอังกฤษ 

3 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ภาษาอังกฤษ 

3 

การจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาทักษะการ
คิดด วยวรรณกรรมสําหรับเด็ก 

3 

วัฒนธรรมโลกสําหรับครูภาษาอังกฤษ 3 
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู 
ภาษาอังกฤษ 

3 

รวม 21 
ชั่วโมง /สัปดาห�= 63 

 

3 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หน9วยกิต 

ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ 3 
การสร างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3 
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู  3 
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ3 

3 

การวิจัยทางการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

3 

การจัดการเรียนรู ภาษาอังกฤษสําหรับ
ผู เรียนในศตวรรษท่ี 21 

3 

วิชาเลือกเสรี 1 ] 
รวม 18 

ชั่วโมง /สัปดาห� 54 
 

มคอ.2�

 

ลัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า21 

ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 
ศึกษาด2วย

ตนเอง 
2 2 5 
2 2 5 
3 0 6 

2 2 5 

3 0 6 

3 0 6 
3 0 6 

18 6 39 

ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 
ศึกษาด2วย

ตนเอง 
2 2 5 
2 2 5 
2 2 5 
0 9 0 

2 2 5 

3 0 6 

] ] ] 
11 17 26 



 

 

ป"ท่ี 4 / 

หมวดวิชาเฉพาะด าน 
(วิชาชีพครู) 

EED401 

ป"ท่ี 4 / 

หมวดวิชาเฉพาะด าน 
(วิชาชีพครู) 

EED402 

หมวดวิชาเอก
บังคับ 

EEN401 

EEN402 

หมวดวิชาเอกเลือก EEN403 
หมวดวิชาเลือกเสร ี XXXXXX 

 
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึก

EED101 ทักษะการพูดแ
 English Liste

 

Explain and
passages for main ideas, 
basic information, family in
communication English us
of communicative activitie
language ,intonation of wo
life and cultural backgrou
listening, reading, and w
information, and practice in

 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรา

4 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หน9วยกิต 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ4 

6 

รวม 6 
ชั่วโมง /ภาคเรียน= 240 

 

4 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หน9วยกิต 

ครุนิพนธ� 1 

การบูรณาการการอAานเชิงวิชาการกับการ
พัฒนาองค�กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ 

3 

สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 3 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน 2 
วิชาเลือกเสรี 2 ] 

รวม 12 
ชั่วโมง /สัปดาห� = 30 

าศึกษาท่ัวไป 
รพูดและการฟKงภาษาอังกฤษ 
 Listening Speaking Skills 

 and summarize essential topics, listen to conve
eas, use sentences and idioms regarding surrou
ily information, shopping, local geography, emplo
h using dialogues appropriate to everyday situat
ivities, Speaking and practice in different situatio
f words with proper manner, understand English

ckgrounds of English speaking countries, empha
d writing, practice communication skills, inq
ice in communication through several different s

 

มคอ.2�

 

ลัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า22 

ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 
ศึกษาด2วย

ตนเอง 
 240  

A 240 A 

ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 
ศึกษาด2วย

ตนเอง 
0 2 1 

2 2 5 

3 0 6 

2 5 2 
] ] ] 
7 9 14 

3(2A2A5) 
 

nversation and short 
urroundings (such as 
mployment), practice 
ituations, making use 
ation including using 
glish as used in daily 
phasis on speaking, 

 inquiry, search for 
nt situations 



 

 

EED102 ภาษาไทยเพ่ือ
 Thai for Com

ใช ภาษาไทยใ
หลักจากเรื่องท่ีฟnง ดูอยAางมีวิจ
น้ําเสียงในการพูดสื่อสาร อAานอ
ผลงานประเภทตAาง ๆ ตามหลัก

Use Thai la
Analyze and summarize t
thinking in things that be
occasions, and in various l
aloud according to orthogr
writing various types of wo
listening, speaking, reading

 

EED104 พลเมืองท่ีเข2ม
 Potency Cit

วิเคราะห� ออก
ศักด์ิศรีความเปOนมนุษย� ยอมรับ
เสรีภาพ และการอยูAรAวมกันในส
ปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคม
วิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระม
ระบอบประชาธิปไตย มีความ
รับผิดชอบตAอหน าท่ีของตนเอง 

Analyze, de
human dignity, accept ind
peaceful in Thai society an
of tolerance, create and co
way of life with the King 
people’s right, have a volu

 
EED201 การใช2ภาษาอ

 English Usag
เข าใจข อมูลท

บันทึกข อเท็จจริงโดยใช ภาษาต
เหตุผล และกลAาวร องทุกข�ได  ส

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรา

ยเพ่ือการส่ือสาร 
r Communication 
ไทยในการสื่อสารได เหมาะสมตามสถานการณ� วิเคราะห
งมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสตAาง ๆ ระด
Aานออกเสียงตามอักขรวิธี อAานจับใจความจากงานเขียนป
หลักการเขียน มีมารยาทในการฟnง พูด อAาน และเขียน 
ai language to communicate properly according
ize the main points of the story that being he
t being seen, speaking with positive communica
ous language levels. Using tones of voice to com
thography. Read for comprehension from various
f works according to the principles of writing, ha
ding and writing 

ท่ีเข2มแข็ง 
y Citizenship 
� ออกแบบการปฏิบัติ จัดทําโครงการ และปฏิบัติตนท่ีแสด

อมรับความแตกตAางของบุคคล ความเสมอภาคและความเท
ันในสังคมไทยและประชาคมโลกอยAางสันติตามหลักขันต

สังคม และกฎหมายเบ้ืองต นท่ีเก่ียวข อง รูปแบบการปกคร
ีพระมหากษัตริย�ทรงเปOนประมุข หน าท่ีของตนเองในฐานะ
วามเปOนพลเมืองท่ีเข มแข็ง และเคารพสิทธิผู อ่ืนอยAางม
เอง มีจิตอาสาและจิตและจิตสาธารณะ 
, design practice, create projects, and behave 
t individual differences in equality, respecting 
ty and international community in accordance w
nd comply with social rules and basic laws relate
ing as Head of State, have strong citizenship a

 volunteer spirit and public mind 

ษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
 Usage for Communication 
มูลท่ีได จากการฟnงเก่ียวกับชีวิตประจําวัน การศึกษา การ
าษาตามมาตรฐาน สนทนาจากหัวข อท่ีคุ นเคย และสนใ
ข�ได  สนทนาในเหตุการณ�เฉพาะหน า แสดงความรู สึก 

มคอ.2�

 

ลัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า23 

3(2A2A5) 
 

ราะห� และสรุปประเด็น
 ระดับของภาษา การใช 
ียนประเภทตAาง ๆ เขียน
 

ding to the situation. 
g heard. Use critical 
unication on various 
 communicate. Read 
rious types of writing, 
g, having manners for 

3(2A2A5) 
 

ท่ีแสดงออกถึงการเคารพ
วามเทAาเทียม เคารพสิทธิ 
ขันติธรรม การสร างและ

ปกครอง อุดมการณ� และ
ฐานะของพลเมืองไทยใน
ยAางมีเหตุผล มีจิตสํานึก 

ave that express for 
ing for freedom and 
ce with the principles 
elated to democratic 
ip and respect other 

3(2A2A5) 
 

 การสนทนา คําบรรยาย 
ะสนใจ ให คําแนะนํา ให 
ึก เลAาประสบการณ�ของ



 

ตนเอง โต แย งและให เหตุผล น
ใจความสําคัญ และจับประเด็นอ
ประสบการณ� เหตุการณ� ความค
ท่ีสนใจ เพ่ือพัฒนาทักษะฟnง พูด
  Use listenin
education, and lecture. Lis
interests or familiar topics
talk about unexpected i
reasons, make a presenta
information. Use reading 
details or related informa
situations, thoughts, idea
related to interesting topics
which are needed for com

 
EED202 การคิดเชิงเหต

 Logical thin
วิเคราะห� ออ

ร อยละ การแก โจทย�ปnญหา กา
อธิบายปรากฏการณ�ท่ีเกิดข้ึนใน
ได อยAางเหมาะสม วิเคราะห�แล
ได และพัฒนาทักษะทางสมอง 

Analyze, de
operations, numbers, pro
conditions in term of langu
that occur in everyday 
approaches, analyze and e
on dataand developing thi

 

 

EED302 การสร2างเสริม
 Health Prom

สืบค น วิเครา
นันทนาการ และนโยบายสาธาร
และดูแลสุขภาวะทางกาย จิต ส
ความพร อมในสร างเสริมและดูแ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรา

ล นําเสนอผลงานโดยเชื่อมโยงหัวข อท่ีคุ นเคย และสรุปข
เด็นอยAางรวดเร็วและระบุข อมูลจากสิ่งท่ีอAาน เขียนรายง
วามคิด ความฝnน และเขียนจดหมายท่ีเปOนรูปแบบมาตรฐ
nง พูด อAาน เขียนภาษาอังกฤษท่ีจําเปOนตAอการสื่อสาร 
tening skill to understand information relate
. Listen and take note with standard English. Tal
pics, give suggestions and reasons, deal with s

ed incident or accidents, describe experience
entation connecting with familiar situations and
ing comprehension techniques to find main id
ormation. Write a report about familiar topics
ideas, and expectations. Write letters with s
topics in order to develop listening, speaking, rea
communication 

ิงเหตุผล 
thinking 
� ออกแบบ แสดงวิธีการคํานวณตามลําดับข้ันการดําเนิน
า การให เหตุผล การให เง่ือนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ� 
ข้ึนในชีวิตประจําวัน การวิเคราะห�แนวทางการแก ปnญหา ก
ห�และอธิบายข อมูลขAาวสารในโลกปnจจุบัน การตัดสินใจบ
อง (Executive Function: EF) 
, design and present how to calculate in or

 proportions, percentages, problems solving, 
language and symbolic and pattern of explaining
day life. Analysis of problems solving, choo
nd explain information in today's global, making
thinking skills (Executive Function: EF) 

เสริมและดูแลสุขภาวะ 
Promotion and Care 
วิเคราะห� สรุปการสร างเสริมและดูแลสุขภาวะ ความส
าธารณะเพ่ือการสAงเสริมสุขภาพ การออกแบบและจัดกิจ

 จิต สังคมและปnญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการ
ละดูแลสุขภาวะในด านท่ีสําคัญ  

มคอ.2�

 

ลัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า24 

สรุปข อมูลได  อAานเพ่ือหา
รายงานในหัวข อท่ีคุ นเคย 
าตรฐานเก่ียวข องกับเรื่อง

elated to daily life, 
Talk about personal 

ith service problems, 
ience, auguring with 
 and summaries the 
in idea and support 

opics on experience, 
ith standard formats 
g, reading, and writing 

3(2A2A5) 
 

ําเนินการตัวเลข สัดสAวน 
ษณ� และรูปแบบ ในการ
หา การเลือกใช แนวทาง

นใจบนพ้ืนฐานของข อมูล

in order of steps of 
ing, reasoning, giving 
ining the phenomena 
choosing appropriate 
aking decisions based 

3(2A2A5) 
 

วามสําคัญของกีฬาและ
ัดกิจกรรมการสร างเสริม

าการในการจัดการเรียนรู  



 

Search for i
the importance of sports a
and arrange the health pro
sports and recreation for le
of main issue   

 

EED205 ทักษะในศตวร
 21st Century

สืบค น วิเครา
พัฒนาทักษะท่ีสําคัญตAอการดําเ

Search, ana
application for important
effectively 

 
 

EED303 ศาสตรCพระรา
 The King W

ประยุกต�ใช ห
แบบยั่งยืนในชีวิตประจําวันได
วิเคราะห�ยุทธศาสตร�ฉลาดรู เพ
รูปธรรม และรAวมมือกันทํางาน
เกิดงานบริการวิชาการให กับชุม

Apply the
sustainable development 
projects, as well as anal
development based on 
sectors. 

 

EED301 ภาษาอังกฤษเ
 English for P

พูดคุยเชิงในเร
กับผู พูดท่ีเปOนชาวตAางชาติได  สร
เข าใจจุดประสงค�ของประเด็นท
เฉพาะท่ีมีความได เปรียบและเส

Practice spe
the English saturated atm

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรา

 for information, analyze, summarize health prom
rts and recreation, and public policy of health p

h promotion and physical, mind, society and wis
for learning management, readiness of health pro

ศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 
tury Skills for Living and Occupations 
ิเคราะห� แนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกับทักษะ 5cs โดยบูรณาก

ารดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอยAางมีคุณภาพในศตว
, analyze, concepts, and theories related to 5Cs s
rtant skills development for life and careers 

ระราชาเพ่ือการพัฒนาท2องถ่ิน 
g Wisdom for Local Development 
�ใช หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แล

วันได  ศึกษาแนวคิด และหลักการของโครงการอันเนื่อง
ดรู เพ่ือการพัฒนาชุมชนต นแบบตามศาสตร�พระราชาสูAก
ํางานโดยบูรณาการงานวิจัยท องถ่ินแบบองค�รAวมกับทีมภ
ับชุมชน 
the royal working guideline, self]sufficient

ent in their daily lives, study concepts and princi
analyze the intelligent learning approach for 

 the king wisdom and the integrated participa

กฤษเพ่ือวิชาชีพ 
 for Professional Purposes 
ิงในเรื่องท่ีมีความเชี่ยวชาญ โต ตอบอยAางคลAองแคลAวและเ
ได  สร างถ อยคําท่ีชัดเจนและมีความละเอียดในหัวข อท่ีหลา
เด็นท่ีมีความซับซ อนท้ังรูปธรรมและนามธรรม อธิบายมุม
ละเสียเปรียบ ฝwกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษผAานกิจกรรมค
 speaking in natural and realistic setting with n
atmosphere, practice with text representing spo

มคอ.2�
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 promotion and care, 
lth promotion, create 
 wisdom care, create 

h promotion and care 

3(2A2A5) 
 

ณาการการประยุกต�เพ่ือ
นศตวรรษท่ี 21  
Cs skill by integrating 
ers in 21st century 

3(2A2A5) 
 

ง และแนวคิดการพัฒนา
เนื่องมาจากพระราชดําริ 
ชาสูAการพัฒนาอยAางเปOน
ทีมภาคีเครือขAาย เพ่ือให 

cient concept, and 
rinciples of the royal 
for pilot community 
icipation with related 

3(2A2A5) 
 

และเปOนธรรมชาติโต ตอบ
ท่ีหลากหลาย โดยมีความ
ายมุมมองเก่ียวกับปnญหา
รรมคAายภาษาอังกฤษ 
ith native speaker in 
g spoken language in 



 

abstract and concrete, 
disadvantage, practice usin

 

EED304 สุนทรียะ  
 Aesthetic 

ขับร องเพลงต
เพลงรําวงมาตรฐาน เลAนเคร
นันทนาการ ปฏิบัติการรําวงใ
สุนทรียศาสตร�ในงานทัศนศิลป
ปsายนิเทศ ออกแบบฉาก เวที 
และวิพากษ�ผลงานศิลปะ 

Sing in rhy
standard dance songs, p
activities, dance in Thai s
principles of aesthetics in
composition, and principl
materials and portfolios, cr
to local wisdom. 

 
คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพ
กลุ9มวิชาชีพครูบังคับ 
EFA101 คุณธรรม จริยธรรม 
 Ethics and Spiritu

ประพฤติ ปฏิบัติตน
มุAงม่ันพัฒนาผู เรียนด วยจิตวิญญาณ
ท่ีเข มแข็ง ดํารงตนให เปOนท่ีเคาร
บูรณาการองค�ความรู เก่ียวกับคAา
วิญญาณความเปOนครู กฎหมายส
เน นประสบการณ� กรณีศึกษา กา
การเปOนครูท่ีดี  มีความรอบรู  ทัน

Behave morally, 
concepts, theories in educa
citizen, be admired by 
knowledge about teacher v
law for teachers, condition 
case studies, practice using
teacher, know broadly, be u

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรา

te, describe perspective on problem about 
 using English for communication through English

 
พลงตามจังหวะ ทํานอง และเนื้อหาของเพลงไทยสากล
นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบกิจกรรมนันทน
ําวงในเพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง
ศิลป� หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองค�ประกอบศิลป

 เวที สื่อการเรียนรู  และแฟsมผลงาน จัดทําผลงานทางศิล

 rhythm, melody, and lyrics of modern Thai 
s, play musical instruments, design and org
ai standard dance, design and organize perfor
s in visual arts, principles of visual elements, 

nciples of bulletin boards, design settings and
os, create art works, present and criticize the ar

าเฉพาะด2าน กลุ9มวิชาชีพครู 

รรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปEนครู  
pirituality for Teachers 
ัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพปรัชญา แนวคิด และท
ิญญาณความเปOนครู เปOนแบบอยAางท่ีดี มีคุณธรรม จริยธร
ี่เคารพศรัทธาของผู เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการว

กับคAานิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริย
มายสําหรับครู สภาพการณ�การพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช
า การฝwกปฏิบัติใช การสะท อนคิดเพ่ือนําไปประยุกต�ใช ใน

รู  ทันสมัย และทันตAอการเปลี่ยนแปลง 
lly, intend to develop learners as a spiritual tea
ducation, be a role model with virtues and et
by students and society analyzing, synthes

cher values, morality, virtues, ethics of teachers, 
ition of teacher professional development using
sing reflection to apply for self]development to

 be up]to]date, and keep up with changes 
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out advantage and 
glish Camp 

3(2A2A5) 
 

สากลแตAละประเภทและ
ันทนาการ จัดกิจกรรม

แสดง วิเคราะห�หลักทาง
บศิลป� หลักการออกแบบ
างศิลปะ นําเสนอผลงาน 

Thai songs and Thai 
 organize recreation 
erformances, analyze 
nts, principles of art 
and stages, learning 
e art works. conform 

3(2A2A5) 

และทฤษฎีทางการศึกษา 
ริยธรรม และเปOนพลเมือง
การวิเคราะห� สังเคราะห� 
 จริยธรรมสําหรับครู จิต

โดยใช การจัดการเรียนรู ท่ี
�ใช ในการพัฒนาตนเองใน

l teacher, Philosophy, 
d ethics, and a good 
thesizing, integrating 
ers, spiritual teacher, 
sing experiences and 

nt to become a good 



 

EPG101 จิตวิทยาสําหรับครู
 Psychology for T

วิเคราะห� แก ปnญหา ประ
ศักยภาพและชAวงวัย  โดยใช หลัก
การแนะแนวและจิตวิทยาให คําป
ของผู เรียนตามชAวงวัยและความ
การสะท อนคิด เพ่ือให สามารถอ
มุAงม่ันพัฒนาผู เรียนด วยจิตวิญญ
ให คําแนะนําและข อมูลย อนกลับ
การสร างความรAวมมือในการพัฒน
ในการเปOนครูท่ีดี  มีความรอบรู  ท

Apply psychology fo
develop learners and learne
principles, concepts and the
and counseling psychology.
procedures. Analyze prom
develop each individual lea
on guidance approaches b
a teacher. Design activities
parents. Create collaborati
supporting learners’ studie
the changes. 
 
EED103 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร
 Language for Com

ใช ภาษาไทย ภาษาอ
กับบริบทและความแตกตAางระ
วิเคราะห�แนวคิด ทฤษฎี วาทวิท
อAาน การเขียน ภาษาทAาทาง เพ่ือ
การจัดการเรียนรู ทักษะการฟnง  
เพ่ือพัฒนาตนให รอบรู  ทันสมัย
แตกตAางหลายหลายเพ่ือการอยูAรAว

Use Thai]English
appropriately in accordance
needs, by analyzing concep
techniques of Language Us
gestures to transmit mea

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรา

ับครู 
or Teacher 
า ประยุกต�และออกแบบบริหารจัดการพฤติกรรมผู เรียน เพ
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา
 คําปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู   การสAงเสริมพัฒน

ความแตกตAางระหวAางบุคคล เด็กท่ีมีความต องการพิเศษ
ารถออกแบบดูแลชAวยเหลือ และพัฒนาผู เรียนเปOนราย
วิญญาณความเปOนครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู เรีย
กลับแกAผู ปกครองและผู เก่ียวข องเพ่ือสAงเสริมพัฒนาและด

ารพัฒนาผู เรียน และใช การสะท อนคิดเพ่ือนําไปประยุกต�ใช
บรู  ทันสมัย และทันตAอการเปลี่ยนแปลง 
gy for instruction in order to analyze and solv
earners with special needs on various potentials 
d theories of developmental psychology, educat
logy.  Understand philosophy, concepts, principl
rominent points and problems, design activit
l learner on his or her potential and learners w
es by striving to develop learners with the h
ities to develop giving information and guidan
orative network among teachers, parents and 
tudies to gain well]knowledged, modern, an

ื่อสาร  
r Communication 
าษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู ได อยAางเ
AางระหวAางบุคคลของผู เรียน ผู เรียนท่ีมีความต องการจํา
าทวิทยาสําหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช  ฝwกปฏิบัต
ง เพ่ือสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู และการสื่อสารใ
รฟnง  การพูด  การเขียน และภาษาทAาทาง เพ่ือพัฒนาผู เร
สมัยและทันตAอการเปลี่ยนแปลงสําหรับ ฝwกการใช ภา
อยูAรAวมกันอยAางสันติ 
glish language for communication in learni
ance with context and learner’s differences, lea
ncepts, theory, speech communication for teache
e Use as well as practice listening, speaking, rea
meanings in instruction and communication,

มคอ.2�
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3(2A2A5) 

ียน เพ่ือพัฒนาผู เรียนตาม
วิทยาการศึกษา จิตวิทยา
พัฒนาการและการเรียนรู 
พิเศษ การศึกษารายกรณี 
รายบุคคลตามศักยภาพ 
ผู เรียนได อยAางเปOนระบบ  
และดูแลชAวยเหลือผู เรียน 
ุกต�ใช ในการพัฒนาตนเอง

solve problems, and 
ials and ages by using 
ucational psychology, 
nciples, and guidance 
ctivities to help and 
rs with special needs 
e heart and soul of    
idance skills to their 
and communities for 
, and keep up with    

3(2A2A5) 

ยAางเหมาะสม สอดคล อง
ารจําเปOนพิเศษ โดยการ
ฏิบัติการฟnง การพูด การ
สารในชั้นเรียน ออกแบบ
าผู เรียน สืบค นสารนิเทศ
ช ภาษาและวัฒนธรรมท่ี

earning management 
, learners with special 
achers, principle, and 
, reading, writing, and 
tion, design learning 



 

management in listening, s
seek for general informatio
with the changes, practice t
 
ECI101 การพัฒนาหลักสูตร
 Curriculum Deve

พัฒนาหลักสูตรสถาน
กับบริบทสถานศึกษาและชุมชน
เก่ียวกับหลักสูตร วิวัฒนาการข
หลักสูตรทางปรัชญาการศึกษา จ
ข้ันพ้ืนฐาน การพัฒนาหลักสูตร
แนวโน มในการพัฒนาหลักสูตร  

Develop a school
related to school and com
application of curriculum ba
development model, ba
philosophy, psychology, so
curriculum, school]based 
curriculum evaluation, pro
a person who know broadly
 
EET201 นวัตกรรมและเทคโน

เรียนรู2 
 Innovation and I

Communication 
ประยุกต�ใช เทคโนโล

เพ่ือพัฒนาผู เรียนให มีปnญญารู คิด
บุคคลของผู เรียน ผู เรียนท่ีมีคว
เก่ียวข องกับนวัตกรรมและเทค
เก่ียวข อง จรรยาบรรณในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส
และไมAละเมิดทรัพย�สินทางปnญญ
ดี มีความรอบรู  และทันสมัยตAอค

Apply digital tech
individual major to devel
contexts, learner individual
principals, concepts, and 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรา

ng, speaking, reading, writing, and gestures to d
ation for broader, up]to]date self]development
ice the language and culture for peaceful living

สูตร 
evelopment 
สถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขา
ุมชน นําหลักสูตรไปใช  และประเมินหลักสูตร โดยประย

การของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
ษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และท่ีเก่ียวข อง
ักสูตรสถานศึกษา การนําหลักสูตรไปใช  การประเมินห
ูตร  เพ่ือให เปOนผู มีความรอบรู  ทันสมัย และทันตAอการเปล

chool]based curriculum and subjects curriculum i
community context, implement and evaluate cu
m basic knowledge, curriculum evolution, curricu
 backgrounds of curriculum development 
y, social, culture, technology and other factors
sed curriculum development, curriculum 
 problems and trends in curriculum developm
adly, be up]to]date, and keep up with changes

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารการศึกษาและการ

nd Information Technology for Educational  
tion and Learning 
โนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู ตามธรรมช
ารู คิดและมีความเปOนนวัตกร ท่ีสอดคล องกับบริบทและค
ี่มีความต องการจําเปOนพิเศษ โดยการวิเคราะห�หลักกา

ะเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและกา
ารใช เทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือให สามารถเลือก และประย

การสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู ได อยAางเหมา
ปnญญาและใช การสะท อนคิดไปประยุกต�ใช ในการพัฒนาต
ตAอความเปลี่ยนแปลง 
technologies for learning management design in

elop learners’ intellectual and to be inno
idual differences, and learners with special ne
and theories being relevant to innovation 
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 to develop learners, 
ment and keeping up 
ing 

3(2A2A5) 

สาขาวิชาเอกท่ีสอดคล อง
ระยุกต�ใช ความรู พ้ืนฐาน

ักสูตร พ้ืนฐานการพัฒนา
วข อง หลักสูตรการศึกษา
เมินหลักสูตร ปnญหาและ
ารเปลี่ยนแปลง 
um in nature of major 
te curriculum through 
rriculum theories and 
ent in educational 

ctors; basic education 
m implementation, 
lopment; and to be    
ges 

การ 3(2A2A5) 

 

รรมชาติของสาขาวิชาเอก
ละความแตกตAางระหวAาง
ลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ี
ละการเรียนรู  กฎหมายท่ี
ระยุกต�ใช นวัตกรรมและ

เหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
นาตนเองในการเปOนครูท่ี

gn in accordance with 
innovators based on 
l needs by analyzing 
ion and information 



 

technology for educationa
digital technologies in orde
technology for education
intellectual properties, and
a good teacher, know broad
 
EED203 วิธีวิทยาการจัดการเ
 Instructional Scie

วางแผนและจัดการเ
และมีความเปOนนวัตกร สAงเสริมก
กิจกรรมและสร างบรรยากาศกา
บูรณาการความรู  เนื้อหาวิชา หล
ความรู เก่ียวกับทฤษฎีการเรียน
จัดการเรียนรู แบบบูรณาการ ก
ภาษา การบูรณาการสื่อและแหล
ชี้แนะผู เรียน  การบริหารจัดกา
สอนแบบจุลภาค การทดลองจัดก
ตามศักยภาพ 

Instructional plan
be an intellectual and inn
individual differences amon
promoting students happin
knowledge, content, curricu
using learning theories, in
century,  integrated inst
philosophy, content and la
and  learning resources
education, coaching, classro
teaching, practicum in rea
developing learners fulfil th
 
 
EMR201 การวัดและประเมินผ
 Learning Measure

วัดและประเมินผลการเร
สาระสําคัญในเรื่องท่ีประเมิน บร
จําเปOนพิเศษ สะท อนผลการประ
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ional communication and learning, laws, and 
order to be able to select and apply innovation

cational communication and learning effectiv
 and use reflection to apply for self]developm
roadly, be up]to]date, and keep up with changes

การเรียนรู2  
 Science 
การเรียนรู ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกท่ีสามารถพัฒนาผ

สริมการเรียนรู  เอาใจใสA และยอมรับความแตกตAางของผู เ
าศการเรียนรู ให ผู เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึง
า หลักสูตร ศาสตร�การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจ
เรียนรู  นวัตกรรมการจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาทักษะใน
าร การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การบ
ะแหลAงเรียนรู ในชุมชนท องถ่ิน  สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การ
ัดการชั้นเรียน การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเร
งจัดการเรียนรู ในสถานศึกษา เปOนผู มีความรับผิดชอบและ

plan and management in nature of major to de
 innovator, enhancing student learning, attendi
among students, creating activities and learning
ppiness in learning; awareness in learners’ well
rriculum, teaching science and digital technology
s, instructional innovation for skills developm
instruction,  integrated instruction on suffi

nd language integrated learning, integrated instr
 in local community,  digital technology 

classroom management, designing and lesson pl
 real situation; to be a responsible and comm
fil their potential 

เมินผลการเรียนรู2 
asurement and Evaluation 
การเรียนรู ตามสภาพจริงด วยวิธีการท่ีเหมาะสมและสอดค
ิน บริบทและความแตกตAางระหวAางบุคคลของผู เรียน ผู เร
รประเมินเพ่ือพัฒนาการของผู เรียนและพัฒนาคุณภาพกา
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nd ethics in utilizing 
ation and information 
fectively, not pirate 
lopment to become    
nges 

3(2A2A5) 

นาผู เรียนให มีปnญญารู คิด
องผู เรียนแตAละบุคคล จัด
นักถึงสุขภาวะของผู เรียน 
การจัดการเรียนรู  โดยใช 
ะในศตวรรษท่ี 21  การ
ารบูรณาการเนื้อหาและ
 การศึกษาเรียนรวม การ
ารเรียนรู  การปฏิบัติการ
บและมุAงม่ันพัฒนาผู เรียน

o develop learners to 
ending and accepting 
rning atmosphere for 
ell]being,  integrating 

ology in instruction by 
lopment in the 21st 
sufficiency economy 
instruction on media 
ogy media, inclusive 
n plan writing, micro]
committed person in 

3(2A2A5) 

สอดคล องกับลักษณะของ
ผู เรียนท่ีมีความต องการ

พการจัดการเรียนรู   โดย



 

ใช หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการ
เครื่องมือวัดและประเมินผล  การ
วัดและประเมินผลผู เรียนในปรับ
พัฒนาผู เรียนอยAางเหมาะสมแล
การเปOนครูท่ีดี มีความรอบรู  และ
การสื่อสารในรูปแบบตAางๆ เพ่ือป

   Measure and evalu
the subject matter, context
needs, reflect the evaluatio
learning management unde
authentic assessment, meas
for learning promotion in le
in learner development, pro
reflective practice for self]
and up to date. Use Informa
Measurement and Evaluatio
 
EFA201 การบริหารการศึกษ
 Education Admin
วิเคราะห�บริบท นโยบาย ยุทธศ
ออกแบบ ดําเนินการเก่ียวกับงา
ทางการบริหารการศึกษา ระบบ
และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
แตAละระดับการศึกษาและประเ
พัฒนาตนเองให มีทัศนคติท่ีดีถูก
รอบรู เทAาทันการเปลี่ยนแปลงบร
 Analyze the contex
educational development 
assurance in education w
knowledge of educational a
quality assurance educatio
immunity for learners, educa
and type of education by u
oneself to have a good at
citizenship,  understand th
with changes 
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ีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การ
  การให ข อมูลปsอนกลับท่ีสAงเสริมการเรียนรู ของผู เรียน แ
นปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู ของผู เรียน เพ่ือให สามารถวัด
มและสร างสรรค� และใช การสะท อนคิดไปประยุกต�ใช ใน
ู  และทันสมัยตAอความเปลี่ยนแปลงและใช เครื่องมือเทคโน
เพ่ือประโยชน�สําหรับการวัดและประเมินผลการเรียนรู  
evaluate through methods which are practical an
text, individual difference of learners, and learne
ation result for learner development and quality
nder the concepts and theories of measurement

measurement and evaluation instrument design, 
in learners, guideline of using measurement and 
t, proper and creative measurement and evaluati

]development to be a good teacher who is pro
ormation Communication and Technology tools 
uation. 

ศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  
dministration and Quality Assurance in Educat
ยุทธศาสตร� เพ่ือจัดทําแผนงานและโครงการพัฒนาสถ
กับงานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล องกับสถานศึก
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา การประก
ษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร างภูมิคุ มกันให ผู เรียน การจัดการศ
ประเภทของการศึกษา โดยใช กระบวนการจัดการเรียน
ี่ดีถูกต องตAอบ านเมือง พ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง มีงานทํา มีอ

ลงบริบทโลก สังคมทันสมัย และทันตAอความเปลี่ยนแปลง
ntext of the strategic policy for the preparati
ent programs and communities, design; implem
n work that is consistent with educational 
nal administration,  information system for scho
cation, and the philosophy of sufficiency eco
educational management of educational instituti
 by using a variety of learning management proce
d attitude, right base on country, stable life, w
d the  world context wisely, modern society a
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ิง การออกแบบและสร าง
ียน แนวทางการใช ผลการ
รถวัดและประเมินผลเพ่ือ
�ใช ในการพัฒนาตนเองใน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ

cal and appropriate to 
arners with special 
ality development of 

ment and evaluation, 
ign, feedback giving 
and evaluation result 
luation, and use the 
is proficient, smart, 
ols for Learning 

3(2A2A5) 
ucation 
าสถานศึกษาและชุมชน 

านศึกษา ด วยองค�ความรู 
ระกันคุณภาพการศึกษา 

การศึกษาของสถานศึกษา
เรียนรู ท่ีหลากหลาย เพ่ือ
ํา มีอาชีพ เปOนพลเมืองดี 
ปลง 
aration of plans and 
plement the quality 

nal institutions. With 
school administration, 

conomy to create 
titutions at each level 
processes to develop 
e, work, career, good 
ty and keeping pace 



 

EMR301 การวิจัยและพัฒนาน
 Research and De

วิจัย แก ปnญหาเพ่ือพ
กับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บ
โดยการศึกษา วิเคราะห�สภาพปn
วิจัยโดยประยุกต�ใช หลักการ แ
คุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต�ใ
งานวิจัยตAางๆ เพ่ือสร างนวัตกรร
บริบทของชุมชน เพ่ือให สามาร
และใช การสะท อนคิดไปประยุก
ความเปลี่ยนแปลง 

Research, solve 
develop learners’ learning
individual differences, and 
conditions and needs in lea
principals, concepts, resea
apply digital technologies
for creating innovation in 
innovation in community 
developing learning manag
development to become a
with changes 
 
EED402 ครุนิพนธC 
 Individual Develo

จัดทําครุนิพนธ� โด
คุณลักษณะของความเปOนครู ผAา
ตนเอง  เข ารAวมกิจกรรมเพ่ือเติม
เรียนรู ในรูปแบบชุมชนแหAงการเร
ทันตAอการเปลี่ยนแปลง 

Create individual
synthesizing capacity of tea
lesson learned from teach
attend the activities to fulfi
share and learn under the 
oneself to keep up with cha
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ัฒนานวัตกรรมการเรียนรู2 
d Development in Innovation and Learning 
เพ่ือพัฒนาผู เรียน สร างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ขอ
อก บริบทความแตกตAางหลากหลายของผู เรียน ผู เรียนท่ีม
าพปnญหาและความต องการในการพัฒนาของผู เรียนในชั้น
าร แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจ
ยุกต�ใช เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแก ปnญหาและพัฒนาผู เรียน นวัตก

ามารถนําผลการวิจัยไปใช ในการพัฒนาการจัดการเรียน
ะยุกต�ใช ในการพัฒนาตนเองในการเปOนครูท่ีดี  มีความรอ

lve problems to develop learners, and crea
rning in accordance with individual major, co
and learners with special needs by studying, a
n learner development in classrooms, design rese
esearch theories, researchers’ ethics, research 
ies and information technology for searching d
 in research to solve problems and develop l
nity in order to be able to implement res
anagement and learners, and use reflection t
me a good teacher, know broadly, be up]to]da

evelopment Plan 
ธ� โดยการรวบรวม วิเคราะห� สังเคราะห�สมรรถนะก
รู ผAานกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอน
ื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะท อนกลับ (AAR) เปOนรายบุคคล
การเรียนรู  (PLC) เพ่ือนําไปใช ในการพัฒนาตนเองให มีความ

idual development plan (ID Plan) by gatheri
f teacher duties together with teachers character
eaching experience in educational institution 
 fulfill capacity in after action review (AAR) indiv
 the context of profession learning community 
 changes 
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3(2A2A5) 

นรู ของผู เรียนท่ีสอดคล อง
ียนท่ีมีความต องการพิเศษ 
ในชั้นเรียน ออกแบบการ

นักวิจัย การสร างและหา
การค นคว าหาข อมูลหรือ
วัตกรรมท่ีสอดคล องกับ

เรียนรู  และพัฒนาผู เรียน 
ามรอบรู  และทันสมัยตAอ

create innovation to 
r, context of learner 
g, analyzing problem 
 research by applying 
arch instrumentation, 
ing data/research and 
lop learners, relevant 
 research results in 
on to apply for self]

date, and keep up 

1(0A2A1) 

นะการปฏิบัติหน าท่ีครู 
รสอนและการเรียนรู ด วย
ุคคลและรAวมแลกเปลี่ยน

 มีความรอบรู  ทันสมัยและ

ering, analyzing and 
acteristics through the 
ion and self]learning, 
individually as well as 
nity (PLC) to develop 



 

กลุ9มวิชาปฏิบัติการสอนในสถาน
EED105 ปฏิบัติการสอนในสถ
 Teaching Interns

สรุปคุณลักษณะขอ
จรรยาบรรณตAอตนเองและตAอว
บริบทชุมชน  รAวมมือกับผู ปกครอ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค� รวม
การศึกษารายกรณี (Case Stud
หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู เรียนตามศ
ในและนอกสถานศึกษา ผAานกร
ประสบการณ�การเรียนรู ในสถาน
ประเมินสะท อนกลับ (AAR) 
(PLC)  เพ่ือนําไปใช ในการพัฒนาต

Conclude self]cha
teaching profession, identif
teacher and homeroom te
with parents to collect 
development to the prefe
development in form of ca
technology, and ability base
for teacher profession dev
through the process of obs
lesson learned from learnin
of knowledge and use the 
and learn under the contex
to keep up with changes 
 
EED204 ปฏิบัติการสอนในสถ
 Teaching Interns

ประพฤติตนเปOนแบบ
ผู ชAวยครูรAวมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยก
เทคโนโลยี การวัดและประเมินผ
ทางการบริหารการศึกษา ออกแ
สอดคล องกับสถานศึกษาแตAละร
ผู เรียนมีความสุขในการเรียน รAวม
พึงประสงค� วิเคราะห�และนําเสน
เปลี่ยนแปลงท้ังทางด านศาสตร�ว
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สถานศึกษา 
ในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ1 
ernship in a Specific Field 1 
ะของตนเองและครูท่ีแสดงออกถึงความรักและศรัทธ
ตAอวิชาชีพ รอบรู บทหน าท่ีครูผู สอนและครูประจําชั้นใน
กครองในการเก็บรวบรวมข อมูลเพ่ือใช ในการพัฒนา ดูแล
� รวมท้ังรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู เรียนได อยAางเปOน
Study) โดยการประยุกต�ใช ความรู ทางจิตวิทยา เทคโนโล
ามศักยภาพ   สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒ

Aานกระบวนการสังเกตและวิเคราะห�การปฏิบัติหน าท่ีค
สถานศึกษา  สังเคราะห�องค�ความรู และนําผลจากการเรีย
) เปOนรายบุคคลและรAวมแลกเปลี่ยนเรียนรู ในรูปแบบช
ัฒนาตนเองให มีความรอบรู  ทันสมัยและทันตAอการเปลี่ยน
characteristics and those of teacher that reflect

entify self]ethics and profession ethics, acknow
 teacher in school, understand community co
ct the data used to provide learner care,
referred characteristics, provide well]organized 
of case study by applying the knowledge of p
 based learner development, conclude the guide
 development both inside and outside educat
f observation and analysis of teacher performan
arning experience in educational institution, syn
 the learning result in after action review (AAR)
ntext of profession learning community (PLC) to

ในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ2 
ernship in a Specific Field 2 
OนแบบอยAางท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณ
ดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจ
เมินผลตามกลุAมสาระการเรียนรู ในรายวิชาเฉพาะด าน บ
ออกแบบนวัตกรรม การดําเนินการเก่ียวกับการประกัน
ตAละระดับ บริหารจัดการเรียนรู ท่ีมีคุณภาพและสร างบรร
น รAวมมือกับผู ปกครองในการพัฒนา ดูแล ชAวยเหลือผู เรียน
ําเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให มีความเปOนครูมืออ
สตร�วิชาชีพครูและศาสตร�สาขาวิชาเอก  เข ารAวมโครงกา
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1(0A3A0) 

รัทธาในวิชาชีพครู ระบุ
ชั้นในสถานศึกษา  เข าใจ
 ดูแล ชAวยเหลือผู เรียนให 
งเปOนระบบในรูปแบบของ
โนโลยีดิจิทัล  การพัฒนา
รพัฒนาวิชาชีพของครูท้ัง
 าท่ีครู ถอดบทเรียนจาก
รเรียนรู ในสถานศึกษาไป
บบชุมชนแหAงการเรียนรู  
ลี่ยนแปลง 
flect love and faith in 

cknowledge duties of 
y context, coordinate 
care, assistance, and 
zed report of learner 
of psychology, digital 
uideline and activities 
ucational institutions 
mance, conclude the 
, synthesize the body 
AAR) as well as share 
C) to develop oneself 

2(0A6A0) 

รรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงาน
การจัดการเรียนรู สื่อและ
 าน บูรณาการองค�ความรู 
ะกันคุณภาพการศึกษาท่ี
งบรรยากาศการเรียนรู ให 
ู เรียน ให มีคุณลักษณะอัน

รูมืออาชีพท่ีเทAาทันตAอการ
รงการท่ีเก่ียวข องกับการ



 

สAงเสริม อนุรักษ�วัฒนธรรม แล
สะท อนกลับ (AAR) เปOนรายบุคค
นําไปใช ในการพัฒนาตนเองให มีค

Behave as a g
professional ethics, working
design, media and technol
strand in each course, inte
design, implementation of 
of education, manage quali
enjoy, cooperate with pa
characteristics, analyze and
teacher who is able to adju
and core major sciences, p
culture and local wisdom a
evaluate after action revie
knowledge in the form of p
keep up with changes 
 
EED305 ปฏิบัติการสอนในสถ
 Teaching Interns

ปฏิบัติการสอนในส
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบก
เรียนรู ท่ีสAงเสริมให ผู เรียนเกิดกร
การศึกษาท่ีทันสมัย รAวมมือกับผู ป
พึงประสงค�ด วยกระบวนการวิจ
ตนเองได อยAางชัดเจนจากการเ
เก่ียวข องกับการสAงเสริม อนุรักษ
ไปประเมินสะท อนกลับ (AAR) 
เรียนรู  (PLC) เพ่ือนําไปใช ในการ

Practice teaching 
morality and conduct acco
encourages students to lea
students to create advance
educational innovations, co
students' problems to have
research methodology, cle
themselves from participat

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรา

 และภูมิปnญญาท องถ่ินและนําผลจากการเรียนรู ในสถ
ยบุคคลและรAวมแลกเปลี่ยนเรียนรู ในรูปแบบชุมชนแหAงกา
ให มีความรอบรู  ทันสมัยและทันตAอการเปลี่ยนแปลง 
a good example with morality and condu
rking as a teacher assistant with a mentor by 

chnology, measurement and evaluation accordin
 integrated knowledge in educational administr
 of educational quality assurance in accordance

quality learning and create a learning atmospher
 parents to develop and help students to

 and present guidelines for self]development to 
 adjust to keep up with the change of both prof

ces, participate in projects related to promoting
m and bringing results from learning in educatio
review (AAR) reflecting on an individual basi
 of professional learning community (PLC) to de

ในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ3 
ernship in a Specific Field 3 
ในสถานศึกษา ประพฤติตนเปOนแบบอยAางท่ีดีมีคุณธรร
บบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนท่ีสAงเสริมให ผู เรียนมีควา

กิดกระบวนการคิดข้ันสูงโดยประยุกต�ใช เทคโนโลยีดิจิทั
กับผู ปกครองในการพัฒนาและมุAงม่ันในการแก ปnญหาผู เรีย
ารวิจัยท่ีถูกต องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท อนผลการเปลี่ย
การเข ารAวมกิจกรรมท่ีสAงเสริมให เกิดความก าวหน าทาง
ุรักษ�วัฒนธรรม และภูมิปnญญาท องถ่ินและนําผลจากการเ

AR) เปOนรายบุคคลและรAวมแลกเปลี่ยนเรียนรู รAวมกันในรูป
นการพัฒนาตนเองให มีความรอบรู  ทันสมัยและทันตAอการเ
ching in educational institutions, behave as a go
according to professional ethnics, design a class 
 learn and be happy, organize learning activit
nced thinking processes by applying digital techn
s, collaborate with parents to develop and
have the desirable characteristics with the proce
, clearly reflecting the changes that have occu
cipating in activities that promote professional p
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นสถานศึกษาไปประเมิน
หAงการเรียนรู  (PLC) เพ่ือ

nduct according to 
 by planning content 
rding to the learning 
inistration, innovation 
ance with each level 
phere for students to 
s to have desirable 
t to be a professional 
 professional teaching 
oting conservation of 
cational institutions to 
basis, and exchange 
o develop oneself to 

3(0A9A0) 

ธรรมและจริยธรรมตาม
ีความสุขจัดกิจกรรมการ
ีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทาง
าผู เรียนให มีคุณลักษณะท่ี
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับ
 าทางวิชาชีพ โครงการท่ี
การเรียนรู ในสถานศึกษา
ในรูปแบบชุมชนแหAงการ
การเปลี่ยนแปลง 
a good example with 
class atmosphere that 
ivities that encourage 
echnology or modern 
and strive to solve 
ocess of the correct 

occurred to students 
nal progress, projects 



 

related to promoting conse
learning in educational inst
individual basis, and exch
community (PLC) to develo
 
EED401 ปฏิบัติการสอนในสถ
 Teaching Interns
ปฏิบัติงานในหน าท่ีครู ประพฤต
ออกแบบและจัดกิจกรรมการเร
นวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมท
เรียนรู ท้ังในและนอกห องเรียน 
แก ปnญหาผู เรียนให มีคุณลักษณะ
ผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนก
ความก าวหน าทางวิชาชีพ โครงก
และนําผลจากการเรียนรู ในสถาน
เรียนรู รAวมกันในรูปแบบชุมชนแ
ทันสมัยและทันตAอการเปลี่ยนแป
 Work in teacher du
according to professional e
process and leading them t
integrated in community co
create a network of coope
professional progress and 
the correct research proce
the changes that have occu
projects related to promot
results from learning in ed
reflecting on an individual 
learning community (PLC) to
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conservation of culture and local wisdom and brin
 institutions to evaluate after action review (AAR
exchange knowledge in the form of profe

velop oneself to keep up with changes 

ในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ4 
ernship in a Specific Field 4 
ะพฤติตนเปOนแบบอยAางท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจ
ารเรียนรู ท่ีผู เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดข้ันสูง
รรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข ากับ
รียน สร างเครือขAายความรAวมมือกับผู ปกครองและชุมช
ษณะท่ีพึงประสงค�ด วยกระบวนการวิจัยท่ีถูกต องตามระเ
ดข้ึนกับตนเองได อยAางชัดเจนจากการเข ารAวมกิจกรร
โครงการท่ีเก่ียวข องกับการสAงเสริม อนุรักษ�วัฒนธรรม แล
สถานศึกษาไปประเมินสะท อนกลับ (AAR) เปOนรายบุคคล
ชนแหAงการเรียนรู  (PLC) เพ่ือนําไปใช ในการพัฒนาตน
นแปลง 
r duties, behave as a good example with mora
al ethics, make learners are happy and have a

em to be innovators by designing modern educat
ity context with learning activities in and out o

cooperation with parents and communities to d
nd solve students' problems with desirable ch
rocess according to the research methodology, 
 occurred to themselves from participation a
moting conservation of culture and local wisd

educational institutions to evaluate after act
ual basis, and exchange knowledge in the form
C) to develop oneself to keep up with changes
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 bringing results from 
(AAR) reflecting on an 
professional learning 

6(240) 

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ั้นสูงและนําไปสูAการเปOน
ข ากับการจัดกิจกรรมการ
ชุมชนในการพัฒนาและ
มระเบียบวิธีวิจัย สะท อน
ิจกรรมท่ีสAงเสริมให เกิด
รม และภูมิปnญญาท องถ่ิน
ุคคลและรAวมแลกเปลี่ยน

นาตนเองให มีความรอบรู  

morality and conduct 
ve advanced thinking 
ucational innovations 
ut of the classroom, 
to develop, promote 
le characteristics with 
ogy, clearly reflecting 
n and participate in 
wisdom and bringing 
r action review (AAR) 
 form of professional 
ges 



 

คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพ
กลุ9มวิชาเอกบังคับ 
 
EEN101 การฟKงและการพูดสําห
 Listening and Speaki
 ศึกษา ฝwกการฟnงและพูด
สะท อนกลับในสถานการณ�จําลอ
  Study and practice 
listening and speaking learn
 
EEN102 หลักภาษาสําหรับครูภ
  English Structure f
 ศึกษาโครงสร างประโยค
จําลองตAางๆในบริบทการศึกษา
 Study about sentence
activities in educational sim
 
EEN103 การอ9านเพ่ือการคิดวิเค
 Critical Reading for 
 ศึกษาและฝwกอAานงานเข
ศักยภาพทักษะการอAาน วิเคราะห
 Study and practice a
reading strategies for enhan
conduct reading activities 

 
EEN104 สัทศาสตรCและสัทวิทย
  Phonetics and Pho

ศึกษาเก่ียวกับระบบเสีย
สัญลักษณ�และการถAายทอดเสียง

 Study sound system
symbols and pronunciation,
pronunciation 
 
EEN105 วรรณกรรมเพ่ือการสอ
  Literary Works for 

ศึกษารูปแบบ และองค�ป
งานวรรณกรรมภาษาอังกฤษ จัด
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าเฉพาะด2าน กลุ9มวิชาเอก 

ูดสําหรับครูภาษาอังกฤษ    
eaking for Teachers of English 

ละพูดภาษาอังกฤษเพ่ือใช สื่อสาร จัดกิจกรรมการเรียนรู การ
�จําลองตAางๆในบริบทการศึกษา 
ctice English listening and speaking for communica
earning activities, reflect on various educational s

ครูภาษาอังกฤษ     
re for Teachers of English 
ะโยคและไวยากรณ�ภาษาอังกฤษ เน นการจัดกิจกรรมการเ
ษา 
tence structures and grammar, focus on organizi

l simulations 

คิดวิเคราะหCสําหรับครูภาษาอังกฤษ   

 for Teachers of English 
านเขียนประเภทตAางๆ เพ่ือความเข าใจและใช กลวิธีการอAาน
ราะห�รูปแบบและเนื้อหาบทอAาน จัดกิจกรรมการเรียนรู ท
ice a wide range of reading texts for comprehens
hancing reading ability, analyze text types and re

วิทยาสําหรับครูภาษาอังกฤษ    
 Phonology for Teachers of English 
บเสียง หลักสัทศาสตร�และสัทวิทยา หลักการออกเสียงภาษ
เสียง สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู การออกเสียงภาษาอัง
stems, phonetics and phonology, phonological ru
tion, be able to conduct activities concerning En

ารสอนภาษาอังกฤษ      
 for English Language Teaching 
องค�ประกอบบทประพันธ�ร อยแก วและร อยกรอง  ตีความ 
ษ จัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ีเก่ียวข องกับการสอนอAานวรรณก
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3(2A2A5) 

นรู การฟnงและพูด ให ผล

unication, conduct 
nal simulations 

3(3A0A6) 

การเรียนรู ในสถานการณ�

anizing learning 

3(3A0A6) 

ารอAานตAางๆ ในการเพ่ิม
นรู ท่ีเก่ียวข องกับการอAาน 

hension and use 
nd reading texts, 

3(3A0A6) 

งภาษาอังกฤษ ระบบสัท
าษาอังกฤษ 
cal rules, phonetic 
g English 

3(3A0A6) 

วาม วิเคราะห� วิจารณ�
รรณกรรม  



 

 Study patterns and 
literary works, conduct learn
 
EEN201 ภาษาศาสตรCและเทคโ

Linguistics and Digit
ศึกษาทฤษฎีทางภาษาศ

เทคโนโลยีดิจิทัลในสถานการณ�จ
Study about theorie

learning activities with digita
 
EEN202 ไวยากรณCข้ันสูงสําหรับ
  Advanced Gramma

ศึกษาประเภทประโยคแ
ข้ันสูง จัดการเรียนรู ท่ีเก่ียวข องก

 Study types of sent
grammar, focus on organizin
studies 
 
EEN203 การจัดการช้ันเรียนภา

 English Classroom 
 ศึกษารูปแบบการจัดการ
ภาษาอังกฤษได อยAางมีประสิทธิภ
 Study various classro
learners with effective mod
English classroom activities
 
 
EEN205 การพัฒนาส่ือและนวัต
 Material Developm
Teaching 
ศึกษา เลือก ออกแบบ พัฒนา 
หลากหลาย 

 Study, select, design
and innovations for a variet
 
EEN301 การเขียนเชิงวิชาการส
  Academic Writing f
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 and elements of prose and poetry, interpret, ana
learning activities, relating to literature reading 

เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ   
 Digital Technology for EnglishLanguage Teach
าษาศาสตร� และภาษาศาสตร�ประยุกต� เน นการจัดกิจกรรม
ารณ�จําลองตAางๆในบริบทการศึกษา 

ories in linguistics and applied linguistics, focus o
digital technology in educational simulations 

ําหรับครูภาษาอังกฤษ     
mmar for Teachers of English 
โยคและวิเคราะห�โครงสร างประโยค อนุประโยค และไวยาก
 องกับไวยากรณ�ข้ันสูงผAานสถานการณ�จําลองและกรณีศึก
sentences, analyze sentence structures, clauses, 
nizing learning activities in educational simulation

นภาษาอังกฤษ      
om Management 

ัดการชั้นเรียนท่ีหลากหลายสAงเสริมสนับสนุนให ผู เรียนสาม
สิทธิภาพ 

assroom management strategies which encourage
models to create successful learning environmen
ities 

ะนวัตกรรมการเรียนรู2ภาษาอังกฤษ   
pment and Learning Innovations in English La

นา สร าง ใช และประเมินสื่อและนวัตกรรมเพ่ือการจัดการเ

esign, develop, produce, utilize, and evaluate le
ariety of English language learning 

การสําหรับครูภาษาอังกฤษ    
ing for Teachers of English 
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, analyze and criticize 
 

3(3A0A6) 
aching 

กรรมการเรียนรู รAวมกับ

cus on organizing 

3(3A0A6) 

ไวยากรณ�ภาษาอังกฤษ
ณีศึกษา 
ses, and advanced 

lations and case 

3(3A0A6) 

นสามารถเรียนรู กิจกรรม

urage and equip 
ment appropriate for 

3(3A0A6) 
h Language 

การเรียนรู ภาษาอังกฤษท่ี

e learning materials 

3(3A0A6) 



 

ศึกษารูปแบบ ลักษณะ 
บทความทางวิชาการภาษาอังกฤ

 Study academic for
academic report writing, and
 
 

EEN302 การวัดและประเมินผล
 English Language A
ศึกษาทฤษฎีการวัดและ

ประเมินผล การหาคุณภาพเครื่อ
และวิเคราะห�เครื่องมือประเมินผ

 Study theories in la
testing and assessment, test
technology, develop skills in
English learning context 
 
EEN306 การวิจัยทางการเรียนก

 Research in English
 ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยท่ีเก
นําเสนอข อมูลและเผยแพรAผลงาน
ภาษาอังกฤษ 

 Study research met
organize, conduct research, 
accurately based on research
 
 

EEN401 การบูรณาการการอ9าน

 Integration of Acad
Association 

ศึกษาและฝwกทักษะการ
ภาษาอังกฤษและการจัดการเรียน
วิชาชีพ 

 Study and practice 
professional and English lan
knowledge within a professi
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ณะ และฝwกฝนการเขียนเชิงวิชาการ การเขียนรายงานทา
อังกฤษ 
c formats and characteristics, and practice academ
, and English academic article writing 

ินผลการเรียนรู2ภาษาอังกฤษ    
ge Assessment 
และการประเมินผลการเรียนรู ภาษาอังกฤษ แนวโน มในก
เครื่องมือ ความก าวหน าทางเทคโนโลยีในการทดสอบภาษ
เมินผลในการจัดการเรียนรู ภาษาอังกฤษ 
in language testing and assessment, new approach
, test design and their validation, advances in lan

kills in designing, trialing and analyzing assessmen

เรียนการสอนภาษาอังกฤษ     
glish Language Teaching 

ิจัยท่ีเก่ียวกับการสอนภาษาอังกฤษ สืบค นข อมูล เรียบเรียง
Aผลงานวิจัยได อยAางเปOนระบบและถูกต องตามรูปแบบวิจัยท

 methodology in English language teaching, search
rch, prepare and publish research report system

search in English language teaching 

รอ9านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองคCกรวิชาชีพของครูภา

Academic Reading and Development of Englis

ะการอAานเชิงวิชาการ อภิปรายประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวข องก
ารเรียนรู ภาษาอังกฤษ แลกเปลี่ยนและถAายทอดองค�ความรู เ

ctice academic reading skills, discuss about English
h language teaching management, exchange and 
fessional community 
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านทางวิชาการ การเขียน

cademic writing, 

3(2A2A5) 

ในการวัดและ
ภาษา พัฒนา ทดลองใช  

roaches to language 
 language testing 

ment instruments in 

3(2A2A5) 

เรียง ดําเนินการวิจัย 
วิจัยทางการสอน

earch for information, 
tematically and 

ครูภาษาอังกฤษ  
3(2A2A5) 

nglish Teachers 

 องกับวิชาชีพครู
วามรู เพ่ือพัฒนาองค�กร

glish teachers’ 
and transfer 



 

EEN402 สัมมนาการสอนภาษา
Seminar in English L
ศึกษาแนวโน มและประเ

จากการฝwกปฏิบัติการสอนในสถาน
ศักยภาพและบริบทของผู เรียน 

 Study current trend
exchange and reflect on Int
activities to meet learners’ 
 
กลุ9มวิชาเอกเลือก 
 
EEN204 การแปลสําหรับครูภาษ

 Translation for Tea
ศึกษาและค นคว าหลักก

ภาษาไทยและภาษาไทยเปOนภาษ
 Study and explore t

and text adaption from Eng
learning management 

 
EEN206 หลักสูตรและการจัดกา
            Curriculum and En
วิเคราะห�หลักการ แนวคิด และจ
และหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับ
เรียนรู บรรลุตามเปsาหมายของหล
            Analyze general pri
Education Core Curriculum 
various activities developing
planning and English langua
 
EEN207 การเขียนเรียงความภา
            English Compositi

ทักษะการเขียนอยAางมีโค
การเขียนบทนํา เนื้อเรื่อง และบท
การเขียนเรียงความ 
             English writing skill
introduction, body and con
method 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรา

าษาอังกฤษ      
lish Language Teaching 
ประเด็นการสอนภาษาอังกฤษในปnจจุบัน รAวมแลกเปลี่ยนป
นสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู อยAางเหมาะสม ส

 
rends and issues of English language learning ma
n Internship’s experiences, and how to design En
ers’ needs, potentials, and contexts 

รูภาษาอังกฤษ      
r Teachers of English 
ลักการและข้ันตอนการแปล ฝwกฝนและปรับบทแปล จากภ
ภาษาอังกฤษ ประยุกต�การแปลเข าสูAการจัดการเรียนรู ภาษ
ore the principles and translation procedures, pra
 English to Thai and Thai to English, apply transla

จัดการเรียนรู2ภาษาอังกฤษ    
d English Learning Activities 

และจุดเน นในการจัดการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการ
ะดับตAางๆ ออกแบบหลักสูตรและจัดการเรียนรู ท่ีหลากหล
องหลักสูตร ฝwกปฏิบัติการวางแผน และการจัดการเรียนรู ภ
l principle, concepts and essential issues behind

lum and English curriculum in different levels, de
ping learners to meet the core standards, practice

nguage learning management strategies. 

ามภาษาอังกฤษ     
osition 
Aางมีโครงสร างสําหรับเรียงความ การเขียนเพ่ือนําเสนอความ
ละบทสรุป การสรรคําเพ่ือใช ในการเขียนให สละสลวย การ

 skills: paragraph writing, systematically idea expr
 conclusion and word selection for essay writing, 
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3(3A0A6) 

ลี่ยนประสบการณ�ท่ีได 
สม สอดคล องกับ

 management, 
n English classroom 

3(3A0A6) 

จากภาษาอังกฤษเปOน
รู ภาษาอังกฤษ 

s, practice translation 
anslation into English 

3(2A2A5) 

างการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ากหลายให ผู เรียนเกิดการ
ียนรู ภาษาอังกฤษ 
hind the Basic 
s, develop and create 
ractice lesson 

3(3A0A6) 

อความคิดอยAางเปOนระบบ 
ย การสอน 

expression writing, 
ting, writing teaching 



 

 
EEN303 การจัดการเรียนรู2เพ่ือพ

 Learning Managem
Literature 

ศึกษาและวิเคราะห�วรรณ
ลักษณะเฉพาะ ใช วรรณกรรมสํา

 Study and analyze 
and characteristics of childre
develop thinking skills 

 
EEN304 วัฒนธรรมโลกสําหรับ

 World Culture for 
ศึกษา วิเคราะห� เปรียบ

ผู ปกครองและชุมชนในการสAงเสร
ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ�ท
การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกแ

 Study, analyze, com
guardians and community t
implementation and particip
English teacher professional
differences 
 
EEN305 การจัดการเรียนรู2ภาษ

 English Language L
ศึกษาทฤษฎี แนวคิด แล

เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนร
 Study theories, prin

management for the 21st]ce
management and organizing

 
EEN403 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท
  English for Languag

ศึกษาเทคนิคการทําแบบ
ฝwกทําแบบทดสอบเพ่ือให มีสมรร

 Study various techn
IELTS and TOEIC, do a varie
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรา

ู2เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดด2วยวรรณกรรมสําหรับเด็ก  
gement for Thinking Skill Development throug

�วรรณกรรมสําหรับเด็ก ระบุและอธิบายองค�ประกอบ ประ
มสําหรับเด็กในการจัดการเรียนรู ภาษาอังกฤษควบคูAกับท
yze children’s literature, identify and explain ele

children’s literature, use children’s literature in tea

หรับครูภาษาอังกฤษ     
 for Teachers of English 
รียบเทียบ วัฒนธรรมของตนเอง และวัฒนธรรมของสังคม

สAงเสริมและเผยแพรAวัฒนธรรมท องถ่ินของตนผAานการทําโ
ารณ�ทางวิชาชีพและสร างเครือขAายทางวิชาชีพของครูผู สอน
โลกและบนพ้ืนฐานความแตกตAางทางวัฒนธรรม 
, compare local cultures and the world society, co
ity to promote and publish local cultures throug
rticipate in exchanging professional experiences a
ional networks based on the world change and th

ู2ภาษาอังกฤษสําหรับผู2เรียนในศตวรรษท่ี21  
ge Learning Management for the 21st Century 
ิด และรูปแบบการจัดการเรียนรู ภาษาอังกฤษสําหรับผู เรีย
รียนรู เชิงรุก และจัดคAายภาษาอังกฤษ  
 principles, and approaches of English language le

century learners, learn various techniques for a
izing English camps. 

การทดสอบมาตรฐาน     
guage Proficiency Tests   
ําแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เชAน TOEFL IELTS 
มรรถนะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ 

echniques needed for English proficiency tests, su
variety of relevant tests to prepare learners for le
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 3(3A0A6) 
rough Children 

 ประเภท 
ูAกับทักษะการคิด 
 elements, types, 
n teaching English to 

3(3A0A6) 

สังคมโลก มีสAวนรAวมกับ
ารทําโครงงาน มีสAวนรAวม
ูผู สอนภาษาอังกฤษตาม

ty, collaborate with 
rough project 
ces and establishing 
nd the cultural 

3(3A0A6) 
tury Learners 
ผู เรียนในศตวรรษท่ี 21 

ge learning 
 for active learning 

3(2A2A5) 

LTS และ TOEIC  และ
ดับ B2 
ts, such as TOEFL, 
or level B2in CEFR 



 

3.2 ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัว
 3.2.1 อาจารยCประจําห
  อาจารย�ประจํา
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาต
ความรู มีทักษะในการจัดการเรียน
พัฒนาอาจารย�เพ่ือเพ่ิมพูนความร
 

ชื่อAนามสกุล ตําแหน9ง
ทางวิชากา

1. นางสาวจิรัชญา โคศิลา 
X XXXX XXXX8]32]5 

อาจารย�

2. นางสาวณัฐกานต� พจนพิมล 
X XXXX XXXX1]54]2 

อาจารย�

3. นางประภาพร ชนะจีนะศักด์ิ 
X XXXX XXXX6]60]9 

อาจารย�

4. นางวันทนีย� บางเสน 
X XXXX XXXX4]91]0 

ผู ชAวย
ศาสตราจาร

5. นายทรงพล ศุขสุเมฆ 
X XXXX XXXX2]61]5 

ผู ชAวย
ศาสตราจาร

 
3.2.2 อาจารยCประจํา 

ลําดับ ชื่อAนามสกุล 
ตํา

1. นายปฐวีร� วิจบ 
ศา

2. นางวิภาภรณ� บุญยงค� 
ศา

3. นางกัญภร เอีย่มพญา 
ศา

4. นางจิราภรณ� พจนาอารีย�วงศ� 
ศา

5. นายดรัณภพ เพยีรจัด  
ศา

6. นายทรงพล ศุขสุเมฆ 
ศา

7. นางทิพย�วิมล วังแก วหิรัญ 
 
 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรา

จําตัวบัตรประชาชน ตําแหน9งวิชาการ และคุณวุฒิของอ
ะจําหลักสูตร 
ระจําต องมีคุณวุฒิเปOนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ิญญาตรี พ.ศ. 2548มีความเข าใจถึงวัตถุประสงค�และเปsาห

ารเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา น
วามรู อยAางตAอเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังตAอไปนี้ 

หน9ง 
ิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ภาระ
2562 

ารย� ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

24 

ารย� ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค�เฉพาะ) 
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

24 

ารย� กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

24 

าจารย� 
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
M.Ed. (Special Education) 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

24 

าจารย� 
ศศ.ม (การแปลภาษาอังกฤษและไทย) 
รป.บ. (การบริหารบุคลากรภาครัฐ) 

24 

ตําแหน9งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก) 
ภาระ

2562

รอง
ศาสตราจารย� 

ค.ม. 
กศ.บ. 

(การสอนภาษาอังกฤษ) 
(ภาษาอังกฤษ) 

24

รอง
ศาสตราจารย� 

ปร.ด. 
กศ.ม. 
กศ.บ. 

(การบริหารการศึกษา) 
(จิตวิทยาและการแนะแนว) 
(การประถมศึกษา) 

24

ผู ชAวย
ศาสตราจารย� 

ศษ.ด. 
นศ.ม. 
ศศ.บ. 

(บริหารการศึกษา) 
(การโฆษณา) 
(ศิลปะ) 

24

ผู ชAวย
ศาสตราจารย� 

กศ.ด. 
กศ.ม. 
ศศ.บ. 

(การศึกษาปฐมวัย) 
(จิตวิทยาและการแนะแนว) 
(การจัดการท่ัวไป (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย�)) 

24

ผู ชAวย
ศาสตราจารย� 

ค.ด. 
ค.ม. 
กศ.บ. 

(เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา) 
(โสตทัศนศึกษา) 
(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

24

ผู ชAวย
ศาสตราจารย� 

ศศ.ม. 
รป.ศ. 

(การแปลภาษาอังกฤษและไทย) 
(การบริหารบุคคลากรภาครัฐ) 

24

ผู ชAวย
ศาสตราจารย� 

ศษ.ด. 
ศษ.ม. 
ค.บ. 

หลักสูตรและการสอน  
จิตวิทยาการศึกษา 
วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทวัดผล 

24
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ิของอาจารยC 

าธิการ เรื่องเกณฑ�
เปsาหมายของหลักสูตรมี
ษา นอกจากนี้ให มีการ

ภาระงานต9อภาคการศึกษา 
2563 2564 2565 

24 24 24 

24 24 24 

24 24 24 

24 24 24 

24 24 24 

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ป"การศึกษา) 
62 2563 2564 2565 

24 24 24 24 

24 24 24 24 

24 24 24 24 

24 24 24 24 

24 24 24 24 

24 24 24 24 

24 24 24 24 



 

ลําดับ ชื่อAนามสกุล 
ตํา

8. นางสาวธัญญภัสร�  
ศิรธัชนราโรจน� 

9. นายบุญรัตน� แผลงศร 

10. นางสาวพจนยี� ม่ังค่ัง 
ศา

11. นายพอเจตน� ธรรมศิริขวัญ 
ศา

12. นางสาววราภรณ� สินถาวร 
ศา

13. นางวันทนีย� บางเสน 
ศา

14. นายศิริวัฒน� จิระเดชประไพ 
ศา

15. นางสมบูรณ� ศุภจริยาวัตร 
ศา

16. นายสุชิน นธิิไชโย 
 ศา

17. นางสุนาฏ  จันทนา 
ศา

18. นางอังคณา กุลนภาดล 
ศา

19. นายกฤษฎา พลอยศรี 

20. นายเกษมพัฒน� พูลสวัสด์ิ 

21. นางสาวจิรัชญา  โคศิลา 

22. นายฉัตรชัย ประภัศร  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรา

ตําแหน9งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก) 
ภาระ

2562

ผู ชAวย
ศาสตราจารย� 

ปร.ด. 
 
 

ค.ด. 
ค.ม. 
ค.บ. 

(วิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย� 
แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนามนุษย�
และการให คําปรึกษา) 
(อุดมศึกษา) 
(จิตวิทยาการศึกษา) 
(จิตวิทยาและการแนะแนว) 

24

ผู ชAวย
ศาสตราจารย� 

ค.ด. 
ค.ม. 
กศ.บ. 

(เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา) 
(โสตทัศนศึกษา) 
(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

24

ผู ชAวย
ศาสตราจารย� 

กศ.ด. 
กศ.ม. 
กศ.บ. 

(การบริหารการศึกษา) 
(การบริหารการศึกษา) 
(คณิตศาสตร�) 

24

ผู ชAวย
ศาสตราจารย� 

กศ.ด. 
กศ.ม. 
วท.บ. 

(หลักสูตรและการสอน) 
(หลักสูตรและการสอน) 
(พลศึกษา) 

24

ผู ชAวย
ศาสตราจารย� 

ค.ด. 
ค.ม. 
กศ.บ. 

(เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา) 
(โสตทัศนศึกษา) 
(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

24

ผู ชAวย
ศาสตราจารย� 

ปร.ด. 
ศศ.ม. 

MSpec.ED
 

  กศ.บ. 

(การบริหารการศึกษา) 
(จิตวิทยาการศึกษา) 
(Special Education 
University of Newcastle) 
(ภาษาอังกฤษ) 

24

ผู ชAวย
ศาสตราจารย� 

กศ.ด. 
กศ.ม. 
กศ.บ. 

(พัฒนศึกษาศาสตร�) 
(การประถมศึกษา) 
(ประวัติศาสตร�]ภาษาอังกฤษ) 

24

ผู ชAวย
ศาสตราจารย� 

ศศ.ม. 
กศ.บ. 

(การสอนภาษาไทย) 
(ภาษาไทย) 

24

ผู ชAวย
ศาสตราจารย� 

ศษ.ม. 
ค.บ. 

(เทคโนโลยีการศึกษา) 
(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา) 

24

ผู ชAวย
ศาสตราจารย� 

กศ.ม. 
ค.บ. 

(โสตทัศนศึกษา) 
(ฟVสิกส�) 

24

ผู ชAวย
ศาสตราจารย� 

ปร.ด. 
ศษ.ม 
ค.บ. 

(สถิติ วัดผลและวิจัยการศึกษา) 
(การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
(คณิตศาสตร�) 

24

อาจารย� ค.ม. 
ค.บ. 

(เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา) 
(คอมพิวเตอร�ศึกษา) 

24

อาจารย� Ph.D. 
อ.ม. 
ศศ.บ 
ศศ.บ. 

(English) 
(วรรณคดีเปรียบเทียบ) 
(ภาษาอังกฤษ)  
(ศาสนาปรัชญา) 

24

อาจารย� ศษ.ม. 
ศษ.บ. 

(การสอนภาษาอังกฤษ) 
(ภาษาอังกฤษ) 

24

อาจารย� ปร.ด. 
ศศ.ม. 
ค.บ. 

(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�) 
(พลศึกษา) 
(พลศึกษา) 
 

24

มคอ.2�
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24 24 24 24 

24 24 24 24 

24 24 24 24 

24 24 24 24 

24 24 24 24 

24 24 24 24 

24 24 24 24 

24 24 24 24 

24 24 24 24 

24 24 24 24 

24 24 24 24 

24 24 24 24 

24 24 24 24 

24 24 24 24 

24 24 24 24 



 

ลําดับ ชื่อAนามสกุล 
ตํา

23. นายเทพนคร ทาคง 

24. นายธนเทพ ศิริพัลลภ 

25. นางนพมาศ หงษาชาติ 

26. นางสาวนันทวัน คํ่าสุริยา 

27. นางสาวนันทิพร เรืองสวัสด์ิ 

28. นางสาวเนติมา พัฒนกุล 

29. นางสาวน้ําตาล เทพพิพัฒน� 

 

30. นางประกอบกูล นาคพิทกัษ� 

31. นางประภาพร ชนะจีนะศักด์ิ 

32. นางพรทิพย� คําชาย 

33 นางสาวพรทิพย� อ นเกษม 

34. นายวชิรพงศ� มณีนันทิวัฒน� 

35. นายวิทยา เตAาสา 

36. นางวรรณา รัตนประเสริฐ 

37. นายสมศักด์ิ เอีย่มคงสี 

38. นายสรรเสริญ หุAนแสน 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรา

ตําแหน9งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก) 
ภาระ

2562

 ค.ด. 
ศศ.ม. 
กศ.บ 

(หลักสูตรและการสอน) 
 (การสอนภาษาอังกฤษ) 
(ภาษาอังกฤษ) 

 

อาจารย� ศศ.ม. 
ศษ.บ. 

(ประวัติศาสตร�) 
(สังคมศึกษา) 

24

อาจารย� 

 

ปร.ด. 
ศศ.ม. 
กศ.บ. 

(การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท องถิ่น) 
(การสอนภาษาอังกฤษ) 
(ภาษาอังกฤษ) 

24

อาจารย� 

 

ศศ.ม. 
ศศ.บ.  

(ภาษาและการส่ือสาร)  
(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 25
ภาษาอังกฤษ) 

24

อาจารย� ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

(ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร) 
(ภาษาอังกฤษ)      

24

อาจารย� อ.ม. 
ศศ.บ. 

(ภาษาไทย) 
(ภาษาไทย) 

24

อาจารย� ศศ.ม. 
 

ศศ.บ. 

(ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการ
ส่ือสารนานาชาติ)  
(สังคมวิทยาและมานษุยวิทยา) 

24

อาจารย� ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

(การสอนภาษาไทย) 
(ภาษาและวรรณคดีไทย) 

24

อาจารย� กศ.ม. 
ค.บ. 

(หลักสูตรและการสอน) 
(ภาษาอังกฤษ) 

24

อาจารย� ศษ.ด. 
กศ.ม. 
ค.บ. 

(การบริหารการศึกษา) 
(การบริหารการศึกษา) 
(คหกรรมศาสตร�) 

24

อาจารย� กศ.ด. 
กศ.ม. 
ศศ.บ. 

(หลักสูตรและการสอน) 
(บริหารการศึกษา) 
(การจัดการท่ัวไป(การตลาด)) 

24

อาจารย� M.A. 
ศน.บ. 

(ปรัชญาอินเดีย) 
(ศึกษาศาสตร�) 

24

อาจารย� วท.ม. 
วท.บ. 

(ภูมิศาสตร�) 
(ภูมิศาสตร�) 

24

อาจารย� ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

(จารึกภาษาไทย) 
(ภาษาไทย) 

24

อาจารย� กศ.ด. 
กศ.ม. 
กศ.บ. 

(การอุดมศึกษา) 
(อุดมศึกษา) 
(การประถมศึกษา) 

24

อาจารย� ปร.ด. 
 
 

Ph.D. 
กศ.ม. 
ศษ.บ. 
ศษ.บ. 

 

(วิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย� 
แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนามนุษย�
และการให คําปรึกษา) 
(Counseling Psychology) 
(จิตวิทยาและการแนะแนว) 
(จิตวิทยาและการแนะแนว) 
(วิจัยวัดผลและประเมินผล
การศึกษา) 

24

มคอ.2�
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24 24 24 24 

24 24 24 24 

24 24 24 24 

24 24 24 24 

24 24 24 24 

24 24 24 24 

24 24 24 24 

24 24 24 24 

24 24 24 24 

24 24 24 24 

24 24 24 24 

24 24 24 24 

24 24 24 24 

24 24 24 24 

24 24 24 24 



 

ลําดับ ชื่อAนามสกุล 
ตํา

39. นางสาวสุทธิษา สมนา 

40. นายสุพัฒน� เศรษฐคมกุล 

41. นางสาวสุวัชราพร สวยอารมณ� 

42. นางสาวหนึ่งฤทัย เมฆวทัต 

 
3.2.3 อาจารยCพิเศษ  
หลักสูตรมีอาจารย�พิเศษ ซ่ึงมีคุณ
        3.2.3.1 ได รับเลือกสรรจาก
รายวิชาและเรื่องท่ีสอน และ 
        3.2.3.2 มีความเข าใจและ
เปOนไปตามหลักเกณฑ�เหลAานั้นทุก
        3.2.3.3 ผลงานเตรียมการ
เก็บรวบรวมไว ในท่ีรวบรวมเอกส
วิชาการอ่ืนๆ เพ่ือประโยชน�ในการ
  3.2.3.4 การคัดเลือกอาจารย�พิเ
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ
   

ลําดับ ชื่อAนามสกุล 
ตําแห

วิช
1. นางสาวนิธิมา สุทะพินธ� 

 

อาจ

2. นางสาวประเทืองสุข ยังเสถียร อาจ

3. นางสาวสุเบดา ปาทาน อาจ

4. นางสาวสุพรรณี อาศัยราช 

 

อาจ

 
3.2.4 เกณฑCคุณสมบัติผู2สอนวิช

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรา

ตําแหน9งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก) 
ภาระ

2562

ศษ.บ. 
ศศ.บ. 

รัฐศาสตร�]การบริหารรัฐกิจ 
(ดนตรีไทย แขนงวิชาดนตรีและ
ศิลปะการแสดง 

อาจารย� วท.ม. 
วท.บ. 

(ภูมิศาสตร�) 
(ภูมิศาสตร�) 

24

อาจารย� กศ.ด. 
ค.ม. 
ค.บ. 

(หลักสูตรและการสอน) 
(อุดมศึกษา) 
(พลศึกษา) 

24

อาจารย� วท.ม. 
ศศ.บ. 

(จิตวิทยาคลินิก) 
(จิตวิทยาและการแนะแนว) 

24

อาจารย� กศ.ม. 
กศ.บ. 

(การวัดผลการศึกษา) 
(คณิตศาสตร�) 

24

มีคุณสมบัติดังนี้  
รรจากบุคคลผู มีคุณวุฒิ มีความรู  มีประสบการณ�และผลงาน

และยอมรับในหลักเกณฑ�ตAางๆ ท่ีระบุอยูAในหลักสูตรและพ
นั้นทุกประการ และ 
มการสอนของอาจารย�นับเปOนสAวนหนึ่งของการพัฒนาของ
เอกสารวิชาการของรายวิชานั้นๆ พร อมกับผลงานของผู เรีย
ในการศึกษาค นคว าของผู สอนและผู เรียนรุAนตAอไป และ 

ารย�พิเศษเปOนไปตามข อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคร
ศ.2558หลักสูตรมีอาจารย�พิเศษ ซ่ึงมีคุณสมบัติดังนี้ 

ตําแหน9งทาง
วิชาการ คุณวุฒิ(สาขาวชิาเอก) ภาระการ

2562 25
อาจารย� ศษ.ม. 

 
ศศ.บ.  

 (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ 
ภาษาตAางประเทศ) 
(ภาษาอังกฤษ) 

6 

อาจารย� ศษ..ด. 
ศศ. ม. 
ศษ. บ. 

 (หลักสูตรและการสอน) 
 (การสอนภาษาอังกฤษ) 
 (ภาษาอังกฤษ) 

6 

อาจารย� กศ.ม. 
 

(การสอนภาษาอังกฤษ) 
Certification in TEIL, 
International House 

6 

อาจารย� ศศ.ม. 
ศษ..ม. 
 
ศศ.บ.  

(การแปลภาษาอังกฤษและไทย) 
(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตAางประเทศ) 
(ภาษาอังกฤษ) 

6 

นวิชาชีพครู 
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24 24 24 24 

24 24 24 24 

24 24 24 24 

24 24 24 24 

ผลงานท่ีเก่ียวข องกับ

และพร อมท่ีจะปฏิบัติให 

าของรายวิชาและจะมีการ
งผู เรียนและจากแหลAง

 
าชนครินทร�วAาด วยการจัด

ะการสอน (ชั่วโมง/ป"การศึกษา) 
2563 2564 2565 2566 

6 6 6 6 

6 6 6 6 

6 6 6 6 

6 6 6 6 



 

คุณวุฒิของคณาจารย� ค
หลักสูตร และอาจารย�พิเศษให เ
ระดับปริญญาตรีท่ีมีผลใช บังคับใ
เพ่ิมเติมดังตAอไปนี้  
  1) ได รับปริญญ
คือ ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร
การประเมินศาสตร�วิชาชีพครูตาม
หลักสูตรและการจัดการเรียนร
ประเมินเพ่ือการจัดการเรียนรู  ค
นิเทศและการสอนงาน ทักษะท
การรAวมมือสร างสรรค� ไมAน อยกว
  2) มีประสบก
ประสบการณ�น อยกวAา 1 ป( ให ม
ประสบการณ�การสอนต้ังแตA 3 
  3) ผู สอนท่ีรับผ
หรือเก่ียวข องสัมพันธ�ท่ีมีการเผยแ
งานวิจัย อยAางน อย 1 ชิ้นงาน กร
  4) มีประสบการ
1 ป( กรณีท่ียังไมAมีประสบการณ
ประสบการณ� การสอนอยAางน อ
การศึกษา ท้ังนี้ให นับรวมการปฏ
  หมายเหตุ กรณ
เกณฑ�คุณสมบัติผู สอนวิชาชีพครูข
 บุคลากรสนับสนุน สถา
ด านตAาง ๆ ท่ีเหมาะสมกับความจ
 

4. องคCประกอบเก่ียวกับการฝzก

การปฏิบัติการสอนในสถานศ
การสังเกต การบริหารในสถา
ในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพา
นิเทศการบูรณาการความรู ในกา
เทคนิคและยุทธวิธีการเรียนรู ในว
การเรียนรู  เพ่ือพัฒนาการจัดกา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรา

รย� คุณวุฒิของอาจารย�ผู สอน อาจารย�ประจําหลักสูตร 
ษให เปOนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ
ังคับในปnจจุบัน  นอกจากนี้อาจารย�ผู สอนรายวิชาชีพครูย

ริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอยAางน อ
บัตรบัณฑิต ปริญญาโท และดับปริญญาเอก หรือต องผAา
รูตามท่ีกําหนด ได แกAคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู ค

รียนรู  จิตวิทยาพัฒนาการและการแนะแนว สื่อเทคโน
นรู  ความรู ตามกรอบ TPCK แนวคิด STEM กระบวนก
ษะทางเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล ทักษะการทํางานวิจัยแล
ยกวAา 60 ชั่วโมง และ 
สบการณ�การสอนระดับอุดมศึกษาไมAน อยกวAา 1 ป( 
( ให มีชั่วโมงสอนไมAเกินร อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีการส

 ป(ข้ึนไป และ 
ท่ีรับผิดชอบรายวิชาจะต องมีผลงานทางวิชาการท่ีเก่ียวข

ารเผยแพรAลักษณะใดลักษณะหนึ่งเชAน เอกสารประกอบกา
าน กรณีบทความอยAางน อย 3 บทความ ภายใน 5 ป(ย อนหล
บการณ�การสอนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ/หรืออ
การณ�การสอนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ/หรืออ
Aางน อย 1 ป(ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ/หรืออาช
ารปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหวAางการศึกษาด วย
ุ กรณีผู สอนวิชาชีพครูท่ีปฏิบัติการสอนมากAอน มคอ. 1
ีพครูข อ 2 – 4 
 สถาบันควรมีบุคลากรสนับสนุนท่ีมีคุณวุฒิและมีความรู ค
วามจําเปOนและความต องการของการจัดการเรียนการสอน

ารฝzกประสบการณCวิชาชีพ 

านศึกษาของคณะครุศาสตร�มีการฝwกปฏิบั ติการวิช
นสถานศึกษาและการทดลองสอนในชั้นเรียนและมีก
เฉพาะประกอบด วยการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดย
ู ในการจัดทําแผนการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรู  โ
รู ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได อยAางเหมาะสมกับผู เรียนกา
ัดการเรียนรู และผู เรียนการจัดทําบันทึกและรายงานผลก
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สูตร อาจารย�ผู รับผิดชอบ
เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตร
ีพครูยังจะต องมีคุณสมบัติ

Aางน อยระดับใดระดับหนึ่ง 
 องผAานการอบรมและผAาน
ครู ความรู และทักษะด าน
คโนโลยีและการวัดและ
วนการ PLC ทักษะการ

ิจัยและวัดประเมิน ทักษะ

ป( และกรณีท่ีผู สอนมี
ีการสอนรAวมกับผู สอนท่ีมี

ี่ยวข องกับรายวิชาท่ีสอน
บการสอน ตํารา หนังสือ 
 อนหลัง และ 
หรืออาชีวศึกษาอยAางน อย 
หรืออาชีวศึกษาจะต องมี
ืออาชีวศึกษาภายใน 3 ป(
 วย 

1 นี้ใช บังคับ ให ยกเว น

ามรู ความสามารถ ทักษะ
ารสอนอยAางเพียงพอ 

ารวิชาชีพประกอบด วย 

ะมีการปฏิบัติการสอน 

าโดยอิสระ ควบคูAกับการ
นรู  โดยใช  สื่อนวัตกรรม

ียนการวัดและประเมินผล
ผลการจัดการเรียนรู การ



 

จัดกิจกรรมทางวิชาการการวิจัยใ
สัมมนาทางการศึกษา 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู2ของ
 งานและลักษณะการป
นักศึกษาครูต องปฏิบัติจริง และ
จะเปOนผู เริ่มต นวิชาชีพครูท่ีดี คือ
  4.1.1 มีสมรรถ
ความรู ในศาสตร�สาขาตAางๆ ท่ีเก่ีย
  4.1.2 มีสมรรถ
   1) มีค
จัดการเรียนการสอน การวัดปร
การสอน และการวิจัยในชั้นเรียน
   2) สา
ประเมินผลการเรียนรู  บันทึกแล
ศักยภาพของผู เรียนได อยAางเหมาะ
   3) สาม
ท่ีอบอุAน ม่ันคง ปลอดภัย 
   4) ตระ
สอน การวัดและการประเมินผล 
และการวิจัยในชั้นเรียนมาใช ในก
บุคคลมีสมรรถภาพด านคุณลักษ
จิตสํานึกในการพัฒนาสังคม 
 
4.2 ช9วงเวลา 
 1. ปฏิบัติการสอนในสถ
 2. ปฏิบัติการสอนในสถ
 3. ปฏิบัติการสอนในสถ
 4. ปฏิบัติการสอนในสถ
 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน

ป"การศึกษาท่ี ฝzกประสบ

1 ปฏิบัติการสอน
ในสาขาวิชาเฉ

2 ปฏิบัติการสอน
ในสาขาวิชาเฉ

3 ปฏิบัติการสอน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรา

วิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู เรียนการปฏิบัติงานครูนอกเห

รู2ของการฝzกประสบการณCวิชาชีพ 
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร�กําห
 และเสริมสร างสมรรถภาพของนักศึกษาท่ีพึงประสงค�เพ่ือ
ี่ดี คือ 
มรรถภาพทางด านความรู  ได แกA ความรู ท้ังในเนื้อหาท่ีใช สอ
 ท่ีเก่ียวข อง  
มรรถภาพทางด านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู    

มีความรู ความเข าใจเก่ียวกับแนวคิด หลักการ และทฤษ
ัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงาน
เรียน 

สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดกา
ึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และทําวิจัยใน
เหมาะสมตามความแตกตAางระหวAางบุคคล 

สามารถสร างสรรค�สภาพแวดล อมทางกายภาพ และบ

ตระหนักถึงคุณคAาของการนําแนวคิด หลักการ และทฤษ
ินผล  การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจ
ช ในการพัฒนาศักยภาพของผู เรียนได อยAางเหมาะสมตามค
ลักษณะ ได แกA ความสามารถในการพัฒนางานให ต้ังม่ันอ

นสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ป(การ
นสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ป(การ
นสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ3 ภาคการศึกษาท่ี 2 ป(การ
นสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ4 ภาคการศึกษาท่ี 1 ป(การ

สอน 
ระสบการณCวิชาชีพ จํานวนชั่วโมงและตาราง

รสอนในสถานศึกษา
ิชาเฉพาะ1 

1 หนAวยกิต เรียนปฏิบัติ 16 สัปดาห� ๆ 
(ฝwกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 สัป

รสอนในสถานศึกษา
ิชาเฉพาะ2 

2 หนAวยกิต เรียนปฏิบัติ 16 สัปดาห� ๆ 
(ฝwกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 สัป

รสอนในสถานศึกษา 3 หนAวยกิต เรียนปฏิบัติ 16 สัปดาห� ๆ 
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อกเหนือจากการสอนการ

ร�กําหนดโดยเน นงาน ท่ี
ค�เพ่ือให นักศึกษาพร อมท่ี

ี่ใช สอนตามหลักสูตรและ

ะทฤษฎีท่ีเก่ียวข องกับการ
ยงานผลการจัดการเรียน

จัดการชั้นเรียน วัดและ
ิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนา

ละบรรยากาศการเรียนรู             

ะทฤษฎีท่ีเก่ียวข องกับการ
การจัดการเรียนการสอน
ามความแตกตAางระหวAาง

ั้งม่ันอยูAในคุณธรรม และมี

ป(การศึกษาท่ี 1 
ป(การศึกษาท่ี 2 
ป(การศึกษาท่ี 3 
ป(การศึกษาท่ี 4 

ารางสอน 

ห� ๆ ละ 3 ช่ัวโมง 
สัปดาห�) 

ห� ๆ ละ 6 ช่ัวโมง 
สัปดาห�) 

ห� ๆ ละ 9 ช่ัวโมง 



 

ป"การศึกษาท่ี ฝzกประสบ

ในสาขาวิชาเฉ
4 ปฏิบัติการสอน

ในสาขาวิชาเฉ
 

5. กิจกรรมเสริมความเปEนครู 
 กิจกรรมเสริมความเปOน
บริหารจัดการให บูรณาการกับกา
และเสริมสร างความเปOนพลเมือง
  1) กิจกรรมเสร
  2) กิจกรรมจิตอ
  3) กิจกรรมสAงเ
  4) กิจกรรมตาม
  5) กิจกรรมลูกเ
  6) กิจกรรมสร 
  7) กิจกรรมสAงเ
  8) กิจกรรมสAงเ
  9) กิจกรรมสAงเ
  10) กิจกรรมทาง
  11) กิจกรรมอ่ืน
 
 
6. ข2อกําหนดเก่ียวกับการทําโคร
     6.1 คําอธิบายโดยย9อ 
 กําหนดให ทํางานวิจัยใน
นวัตกรรมการเรียนการสอนหัว
ภาคสนามเปOนงานท่ีมุAงแก ปnญหา
รูปธรรม และมีรายงานท่ีต องนําส
     6.2 มาตรฐานผลการเรียนร
 6.2.1 มีศักยภาพทางด า
ท่ีสูงข้ึนได  
 6.2.2 มีทักษะการปฏิบัต
ปฏิบัติการวิชาชีพครู) 
 6.2.3 มีทักษะและมีสมร
พัฒนาผู เรียน 
 6.2.4 พัฒนาโครงงานห

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรา

ระสบการณCวิชาชีพ จํานวนชั่วโมงและตาราง

ิชาเฉพาะ3 (ฝwกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 
รสอนในสถานศึกษา
ิชาเฉพาะ 4 

6 หนAวยกิต ฝwกสอนและปฏิบัติงานอ่ืนใ
1 ภาคการศึกษา 

ครู (Teacher Enhancing Activities) 
มเปOนครูในแตAละป( โดยอาจจัดกิจกรรม/โครงการ เปOน
กับการเรียนการสอนในรายวิชาตAางๆ เพ่ือเสริมสร างคุณล
เมืองท่ีเข มแข็ง ป(ละไมAน อยกวAา 2 กิจกรรม อาทิ 
มเสริมสร างความศรัทธา ความมุAงม่ันและรักในอาชีพครู 
มจิตอาสา และ/หรือ จิตสาธารณะ/การบําเพ็ญประโยชน�แ
มสAงเสริมความรักชาติ ศาสน� กษัตริย� และความเปOนไทย
มตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ/หรือ ศาส
มลูกเสือ/ เนตรนารี/ ยุวกาชาติ 
มสร างเสริมสุขภาวะ การปsองกันโรค และเพศศึกษา 
มสAงเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกต้ัง 
มสAงเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป� 
มสAงเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
รมทางวิชาการ 
รมอ่ืนๆ ท่ีสถานศึกษาเห็นสมควร 

ําโครงงานหรืองานวิจัย 

ิจัยในชั้นเรียนอยAางสั้นมีองค�ประกอบการวิจัยครบถ วน ห
นหัวข อของงานวิจัยจะต องเก่ียวกับภาระงานท่ีรับผิดชอ
nญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึก
งนําสAงตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 
รียนรู2 
างด านการวิจัยทางการศึกษา สามารถศึกษาตAอและทําวิจัย

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (ประสบก

มีสมรรถนะในด านการทําวิจัยในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเร

านหรืองานวิจัยและประยุกต�ใช ผลเพ่ือเปOนประโยชน�ในการ
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ารางสอน 

12 สัปดาห�) 
อ่ืนในสถานศึกษา 

 เปOนการเฉพาะหรืออาจ
งคุณลักษณะความเปOนครู

 
ยชน�แกAชุมชนและสังคม 
ไทย 
รือ ศาสตร�พระราชา 

 วน หรือโครงงาน ผลิตสื่อ
ผิดชอบในขณะปฏิบัติงาน
นศึกษา  หรือชุมชนท่ีเปOน

ําวิจัยในระดับการศึกษา

ะสบการณ�วิชาชีพครูและ

ารเรียนการสอน และ

�ในการประกอบวิชาชีพ 



 

     6.3 ช9วงเวลา 
 ป(การศึกษาท่ี 1ภาคการ
 ป(การศึกษาท่ี 2ภาคการ
 ป(การศึกษาท่ี 3ภาคการ
 ป(การศึกษาท่ี 4 ภาคการ
     6.4 จํานวนหน9วยกิต 
 รวมอยูAในรายวิชาปฏิบัต
     6.5 การเตรียมการ 
 มีการเรียนวิชาการวิจัยแ
รายกลุAมในชั้นป(ท่ี 3 กAอนการทํา
มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องก
การให คําปรึกษาให ข อมูลขAาวส
ตัวอยAางโครงงานวิจัยให ศึกษา 
 
     6.6กระบวนการประเมินผล
 ประเมินผลจากความก
อาจารย�ท่ีปรึกษา และประเมินผ
โปรแกรมและการทํางานของระ
การทํางานหลักของโปรแกรมและ
 

 

 

 

 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรา

าคการศึกษาท่ี 2 
าคการศึกษาท่ี 1 
าคการศึกษท่ี 2 
าคการศึกษาท่ี 1 

ฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ12 หนAวยกิต

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู  ซ่ึงมีการจัดทําโครงก
ารทําการวิจัยในชั้นเรียนหรือการวิจัยทางการศึกษาเปOน
เรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียน มีการกําหนดชั่วโมงการให คํา
Aาวสารเก่ียวกับโครงงานทางเว็บไซต� และปรับปรุงให ท
 

ินผล 
วามก าวหน าในการทําโครงงาน หรือวิจัย ท่ีบันทึกในสม
เมินผลจากรายงานท่ีได กําหนดรูปแบบการนําเสนอตาม

องระบบ โดยโครงงานวิจัยดังกลAาวต องสามารถทํางานได
มและการจัดสอบ การนําเสนอท่ีมีอาจารย�สอบไมAต่ํากวAา 
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ยกิต 

โครงการวิจัยเบ้ืองต นเปOน
เปOนรายบุคคลในชั้นป(ท่ี 4 
ให คําปรึกษา จัดทําบันทึก
งให ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมี

ในสมุดให คําปรึกษาโดย
อตามระยะเวลานําเสนอ
านได ในข้ันต น โดยเฉพาะ
กวAา 3 คน 



 

หมวดที ่4 ผล
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ

คุณลักษณะพิเศษ 
1. ความสามารถด านการสอน 

 

2. ความสามารถด านวิชาการ 

 

3. ด านคุณธรรม 

 
4. ด านบุคลิกภาพ 

 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู2ในแต
 ผลการเรียนรู ในตารางแ
 2.1 ด2านคุณธรรม จริย

  2.1.1 การเรียนร
    1) รัก ศรัทธ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาช

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรา

ผลการเรียนรู2 กลยุทธCการสอนและการประเมินผ

ิเศษของนักศึกษา 
 กลยุทธCหรือกิจกรรมของนัก
 นักศึกษาสามารถใช วิธีการสอนอยAางหล

แตกตAางระหวAางบุคคลเพ่ือให นักเรียน
เห ตุการณ� ทันการ เปลี่ ยนแปลงของ
คอมพิวเตอร�รวมถึงโปรแกรมทางคณิตศ
กับการเรียนการสอนได มีทักษะการฟ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีควา
เข าใจธรรมชาติของนักเรียนซ่ึงสอดแท
เก่ียวข อง 
นักศึกษามีความรู ความเข าใจอยAางลึกซ
การสอนจนสามารถนําไปใช สอนได อยAา
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความคิดสร
มีวิจารณญาณในการแก ปnญหาตระ
ภาษาอังกฤษ และมี เจตคติ ท่ี ดีตAอว
ความสามารถในการวิจัยการวัดและการ
สื่อและนวัตกรรมเพ่ือใช ในการเรียน
หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและนําคว
การสอนวิชาอ่ืนๆ ได  
นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครูใช หลัก
ชีวิตมีความอดทน อดกลั้นซ่ือสัตย�สุจริต แ
มีทักษะทางสังคมทํา ให น ักศึกษาม
สามารถทํางานรAวมกันกับผู อ่ืนได  ให คําป
เปOนคนดีมีน้ําใจ/เอ้ืออาทรศิษย� รักงานส
รับฟnงความคิดเห็นของนักเรียนเสมอ
สาธารณะและสามารถบริหารจัดการงา
กายสุภาพเรียบร อย  

ู2ในแต9ละด2าน 
างแตAละด านของหมวดวิชาเฉพาะ มีความหมายดังนี้ 

 จริยธรรม 
รียนรู2ด2านคุณธรรม จริยธรรม 
ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการ
วิชาชีพครู  
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เมินผล 

องนักศึกษา 
Aางหลากหลายตามความ
เรียนเกิดการเรียนรู ทัน

งของสั งคมสามารถใช 
ณิตศาสตร�มาประยุกต�ใช 
การฟnง พูด อAาน เขียน 
ีความสนใจใฝyรู ใฝyเรียน

อดแทรกไปในรายวิชาท่ี

งลึกซ้ึงในเนื้อหาวิชาของ
ด อยAางมีประสิทธิภาพใน
ดสร างสรรค�มีทักษะและ

ตระหนักในคุณคAาของ
ีตAอวิชาชีพครู รวม ท้ัง มี
ะการประเมินผลการผลิต
เรียนการสอนวิเคราะห�
ําความรู ไปบูรณาการกับ

ช หลักธรรมในการดําเนิน
ุจริต และมีศีลธรรม 

ษามีมนุษยสัมพันธ�ที ่ดี
ห คําปรึกษาแกAนักเรียนได  
งานสอน ใฝyรู  ใฝyก าวหน า 
สมอต นเสมอปลายมีจิต
ารงานของตนเองได แตAง

มการณ�ความเปOนครู และ



 

    2) มีจิตอาสา 
งานท่ีได รับมอบหมายท้ังด านวิช
เปOนแบบอยAางท่ีดีแกAศิษย� ครอบค
    3) มีคAานิยม
อ่ืน มีความสามัคคีและทํางานรAวม
        4) มีความกล
คิดแก ปnญหาทางคุณธรรมจริยธร
โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและ
ประโยชน�ของสังคมสAวนรวม มีจ
ทุจริตคอรัปชั่นและความไมAถูกต อ

        2.1.2 กลยุทธCกา
  1) การวิเคราะ
ของสังคมและวิชาการ รวมท้ังปร
  2) การเรียนร
  3) การเรียนร
  4) การเรียนร
  5) การเรียนร
Learning: SIL) 
  6)การบรรยาย
  7) การเรียนร
  8) การเรียนร
  9) การเข ารAวม
        2.1.3 กลยุทธCการ
  1)วัดและประเม
Approach) 
  2)วัดและประเม
  3)วัดและประเม
  4)วัดและประเม
  5) วัดและประเ
อุดมการณ� จิตวิญญาณความเปOน
  6)วัดและประเม
  7) วัดและประเ
 2.2 ด2านความรู2 

  2.2.1 การเรียนร
 1) มีความรอบร
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จ
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยากา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรา

อาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิด
 านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยAางต
รอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร างการพัฒนาท
นิยมและคุณลักษณะเปOนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิท
านรAวมกับผู อ่ืนได  ใช เหตุผลและปnญญาในการดําเนินชีวิตแ
ามกล าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถ
ริยธรรมด วยความถูกต องเหมาะสมกับสังคม การทํางาน
และใช ดุลยพินิจทางคAานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ควา
ม มีจิตสํานึกในการธํารงความโปรAงใสของสังคมและประเ
Aถูกต อง ไมAใช ข อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน  
ธCการสอนท่ีใช2พัฒนาการเรียนรู2ด2านคุณธรรม จริยธรรม

ิเคราะห�แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด านค
ท้ังประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
ียนรู โดยการปฏิสัมพันธ�เชิงปฏิบัติการ (Interaction Actio
ียนรู จากกรณีศึกษา (Case Study) 
ียนรู จากกระบวนการกระจAางคAานิยม (Value Clarificatio
ียนรู โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Sch

รยายเชิงปฏิสัมพันธ� (Interactive lecture ) 
ียนรู โดยใช ฉากทัศน�เปOนพ้ืนฐาน (Scenario]based learn
ียนรู โดยใช ปnญหาเปOนฐาน (Problem]based learning
 ารAวมกิจกรรมเสริมความเปOนครูเปOนรายป(ตลอดหลักสูตร
ธCการประเมินผลการเรียนรู2ด2านคุณธรรม จริยธรรม 
ระเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะทํางานตามสภาพ

ระเมินจากผลการวิเคราะห�แบบวิภาษวิธี 
ระเมินจากกลุAมเพ่ือน 
ระเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
ประเมินโดยใช แบบวัดทางจิตวิทยา เชAน แบบวัดคุณธรรมจ

ามเปOนครู ทักษะการเรียนรู  ความรอบรู ด านตAางๆ ทักษะดิจ
ระเมินคAานิยมและความเปOนครูจากผลการปฏิบัติการสอน
ประเมินจากผลการเข ารAวมกิจกรรมเสริมความเปOนครูเปOนร

รียนรู2ด2านความรู2 
รอบรู ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด านวิชาชีพ
ม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปOนครู 
าการเรียนรู เพ่ือจัดการเรียนรู และชAวยเหลือ แก ไขปnญหา
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รับผิดชอบและซ่ือสัตย�ตAอ
ยAางตAอเนื่อง ประพฤติตน 
ัฒนาท่ียั่งยืน   
รพสิทธิ และให เกียรติคน
ีวิตและการตัดสินใจ  
มารถวินิจฉัย จัดการและ
ํางานและสภาพแวดล อม 
 ความรู สึกของผู อ่ืนและ
ประเทศชาติ ตAอต านการ

 
ธรรม 
ด านคุณธรรมจริยธรรม

 Action Learning) 

ication) 
(School]Integrated 

learning ) 
ing) 
สูตร 

ภาพจริง (Authentic 

ธรรมจริยธรรม คAานิยม 
ษะดิจิทัล ฯลฯ 

ารสอนในสถานศึกษา 
รูเปOนรายป(ตลอดหลักสูตร 

าชีพของครู อาทิ คAานิยม
Oนครู จิตวิทยาสําหรับครู 
nญหา สAงเสริมและพัฒนา



 

ผู เรียน หลักสูตรและวิทยาการก
การศึกษาและการเรียนรู  การวัด
พัฒนาผู เรียน และภาษาเพ่ือการ
ดิจิทัล ทักษะการทํางานวิจัยแล
ความรู  ความเข าใจในการบูรณา
ณาการการสอน(Technological
ความรู ทางวิทยาศาสตร� เทคโนโ
Engineering and Mathema
Community: PLC) และมีความ
 2) มีความรอบ
และเนื้อหาวิชาท่ีสอนอยAางลึกซ้ึง
พัฒนาผู เรียน โดยผู เรียนมีควา
แปลภาษาตAางประเทศสามารถ
โครงสร างภาษาตAางประเทศแล
พัฒนาการรู หนังสือและวิจารณ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยการจัดสภ
ประเมินผลการเรียนรู ภาษาตAา
ภาษาตAางประเทศและพัฒนาผู เร
 3) มีความรู  เข
แตกตAางทางวัฒธรรม สามารถเ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปป
 4) มีความรู แล
มาตรฐาน  
 5) ตระหนักรู  เ
นํามาประยุกต�ใช ในการพัฒนาตน

 2.2.2 กลยุทธCกา
 1) การจัดการเรีย
 2) การเรียนรู โดย
 3) การเรียนรู แบบ
 4) การเรียนรู โดย
 5) การเรียนรู โดย
 6) การเรียนรู แบบ
 7) การเรียนรู แบบ
 8) การเรียนรู โด
Learning: WIL) 
 9) การเรียนรู โดย
 10) การเรียนรู โด

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรา

การการจัดการเรียนรู  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสน
ารวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู  การวิจัยและการพ
ื่อการสื่อสารสําหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ท
ัยและวัดประเมิน ทักษะการรAวมมือสร างสรรค� และทัก
ูรณาการความรู กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข าม
gical Pedagogical Content Knowledge: TPCK)  การ
คโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร� (Sci
ematics:STEMEducation)ชุมชนแหAงการเรียนรู  (Profe

ีความรู ในการประยุกต�ใช   
รอบรู ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาท่ีสอน สาม
ึกซ้ึง สามารถติดตามความก าวหน าด านวิทยาการและนํา
ีความรู พ้ืนฐานทางภาษาศาสตร�มีทักษะทางภาษาวัฒน
ารถออกแบบและจัดการเรียนรู ภาษาตAางประเทศโดยใ
ศและเลือกใช วิธี/รูปแบบการสอนภาษาแบบตAางๆท่ีเน
ารณญาณในการใช ภาษาเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนได
ัดสภาพแวดล อมการเรียนรู การวิจัยเพ่ือแก ปnญหาพัฒ

ษาตAางประเทศสามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ
าผู เรียนให สามารถเปOนผู รAวมสร างนวัตกรรมทางภาษาตAาง

มรู  เข าใจชีวิต เข าใจชุมชน เข าใจโลกและการอยูAรAวมก
ารถเผชิญและเทAาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม แล
ียงไปประยุกต�ใช ในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน
รู และความสามารถในการใช ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ักรู  เห็นคุณคAาและความสําคัญของศาสตร�พระราชาเพ่ือการ
นาตน พัฒนาผู เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
ธCการสอนท่ีใช2พัฒนาการเรียนรู2ด2านความรู2 

ารเรียนรู ตามแนวทฤษฎีสรรสร างนิยม (Constructivism) 
รู โดยใช การสืบสอบ (Inquiry]Based Learning) 
รู แบบรวมพลัง (Collaborative Learning)  
รู โดยใช โครงงานเปOนฐาน (Project]Based Learning) 
รู โดยใช ปnญหาเปOนฐาน (Problem]Based Learning) 
รู แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการเทค
รู แบบห องเรียนกลับด าน (Flipped Classroom) 
นรู โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (W

รู โดยใช ฉากทัศน�เปOนพ้ืนฐาน (Scenario]based learning
นรู โดยใช ปรากฏการณ�เปOนฐาน (Phenomenon]based l
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ารสนเทศและการสื่อสาร
การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ

งาน ทักษะเทคโนโลยีและ
ะทักษะศตวรรษท่ี 21 มี

รข ามศาสตร� อาทิ การบูร
การสอนแบบบูรณาการ
Science Technology 

Professional Learning 

 สามารถวิเคราะห�ความรู  
ะนําไปประยุกต�ใช ในการ

าวัฒนธรรมวรรณคดีการ
โดยใช ความรู ความเข าใจ
ท่ีเน นทักษะสัมพันธ�เพ่ือ
ียนได การผลิตและใช สื่อ
าพัฒนาผู เรียนและการ
รมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 
าตAางประเทศ 
ูAรAวมกันบนพ้ืนฐานความ
ม และสามารถนําแนวคิด
นางานและพัฒนาผู เรียน  
ังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม

พ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนและ

ism)  

ารเทคโนโลยีดิจิทัล  

(Work Integrated 

rning) 
sed learning) 



 

 11) การเรียนรู ผAา
 12) การเข ารAวมก
  2.2.3 กลยุทธCกา

1) วัดและประเม
ทฤษฎี 

2) วัดและประเม
ภาคปฏิบัติ/ ทักษะการปฏิบัติ เช
เรียน เปOนต น 

3) วัดและประเม
4) วัดและประเม
5) วัดและประเม
6) วัดและประเม
7) วัดและประเม

 2.3 ด2านทักษะทางปKญญ
  2.3.1 การเรียนร

 1) คิด ค นหา ว
หลากหลายอยAางรู เทAาทัน เปOนพ
ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข ามแ
และวินิจฉัยแก ปnญหาและพัฒ
ประสบการณ�ภาคปฏิบัติ คAานิ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 
 2)สามารถคิดริเ
 3)สร างและปร
พัฒนาการเรียนรู ของผู เรียนและ
ความรู แกAชุมชนและสังคม 

 2.3.2กลยุทธCการ
 1) การเรียนรู โดย
 2) การเรียนรู ท่ีสAง
 3) การเรียนรู เชิง
 4) การเรียนรู โดย
 5) การเรียนรู โดย
 6) การเรียนรู โด
Learning: WIL) 
 7) การวิจัยและพ
 8) การสAงเสริมให
 9) การเรียนรู โดย
 10) การเรียนรู โด

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรา

นรู ผAานคอร�สการเรียนออนไลน� (Massive Open Online
รAวมกิจกรรมเสริมความเปOนครูเปOนรายป(ตลอดหลักสูตร 
ธCการประเมินผลการเรียนรู2ด2านความรู2 

ระเมินจากการทดสอบความรู  เชAน การทดสอบความรู ในเน

ระเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในห องปฏิบัติการ
ัติ เชAน การนําเสนองาน โครงงาน รายงานการศึกษา ค นค

ระเมินจากการวิเคราะห�และสังเคราะห�องค�ความรู  
ระเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระสําคัญ
ระเมินจากการนําเสนอโครงงานหรือรายงานการค นคว า
ระเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
ระเมินจากผลการเข ารAวมกิจกรรมเสริมความเปOนครูเปOนราย
งปKญญา 
รียนรู2ด2านทักษะทางปKญญา 
หา วิเคราะห�ข อเท็จจริง และประเมินข อมูล สื่อ สารสนเท
ปOนพลเมืองต่ืนรู  มีสํานึกสากล สามารถเผชิญและก าวทัน
ีข ามแพลทฟอร�ม(Platform)และโลกอนาคต นําไปประยุกต
ะพัฒนางานได อยAางสร างสรรค� โดยคํานึงถึงความรู  ห
คAานิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร�ชาติ บรรทัด

คิดริเริ่มและพัฒนางานอยAางสร างสรรค� 
ละประยุกต�ใช ความรู จากการทําวิจัยและสร างหรือรAวม
นและพัฒนาผู เรียนให เปOนผู สร างหรือรAวมสร างนวัตกรรม 

ธCการสอนท่ีใช2ในการพัฒนาการเรียนรู2ด2านทักษะทางปKญ
รู โดยใช การวิจัยเปOนฐาน (Research]Based Learning)
รู ท่ีสAงเสริมทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking 
รู เชิงผลิตภาพ (Productive]Based Learning) 
รู โดยใช สถานการณ�เปOนฐาน (Scenario]Based Learning
รู โดยใช ปรากฏการณ�เปOนฐาน (Phenomenon]Based Le
นรู โดยบูรณาการการปฏิบั ติงานจริงในสถานศึกษา

ละพัฒนานวัตกรรม (ResearchandInnovation Develo
ริมให ผู เรียนสามารถเรียนรู ด วยการนําตนเอง (Self]Direct
รู โดยใช ปnญหาเปOนฐาน (Problem]based learning) 
นรู โดยใช โครงงานเปOนฐาน (Project]based learning) 
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รู ในเนื้อหารายวิชาท่ีเน น

ัติการ เปOนการวัดผล
า ค นคว า การวิจัยในชั้น

ําคัญของความรู  
ว า 

ปOนรายป(ตลอดหลักสูตร 

สนเทศจากแหลAงข อมูลท่ี
 าวทันกับการเปลี่ยนแปลง
ะยุกต�ใช ในการปฏิบัติงาน
มรู  หลักการทางทฤษฎี 
รรทัดฐานทางสังคมและ

รAวมสร างนวัตกรรมเพ่ือ
รรม รวมท้ังการถAายทอด

งปKญญา 
ng) 
king skills) 

rning) 
ed Learning) 
ึกษา (Work]Integrated 

velopment) 
irected Learning) 

 



 

 11) การเรียนรู โด
 12) การเรียนรู ผAา
  13) การเข ารAวมก

 2.3.3 กลยุทธCกา
 1) วัดและประเม
วิชาชีพและทางสังคม 
 2) วัดและประเม
 3) วัดและประเม
 4) วัดและประเม
 5) วัดและประเม
 6) วัดและประเม
 
 2.4 ด2านทักษะความสัม

  2.4.1 การเรียนร
 1) เข าใจและใส
และทางสังคม  
 2) ทํางานรAวมก
ผู รAวมงาน ผู ปกครองและคนใ
สิ่งแวดล อม 
 3) มีความรับผ
สามารถชAวยเหลือและแก ปnญหาต
 4) มีภาวะผู นํา
สามารถชี้นําและถAายทอดความร

 2.4.2 กลยุทธCก
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) การเรียนรู แบ
   2) การเรียนแบ
   3) การเปOนผู นํา
   4) การให ความ
thinking) 
   5) การเรียนรู โด
Learning: WIL) 
   6) การเรียนรู แบ
   7) การเข ารAวมก
  2.4.3 กลยุทธCกา
ความรับผิดชอบ 
   1) วัดและประเ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรา

นรู โดยวิธีโสเครติส (Socrates method) 
นรู ผAานคอร�สการเรียนออนไลน� (Massive Open Online
รAวมกิจกรรมเสริมความเปOนครูเปOนรายป(ตลอดหลักสูตร 
ธCการประเมินผลการเรียนรู2ด2านทักษะทางปKญญา 

ระเมินจากผลการวิเคราะห�แบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นว

ระเมินจากผลการทําวิจัยเพ่ือสร างองค�ความรู ใหมA 
ระเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ระเมินจากการนําเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  
ระเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
ระเมินจากผลการเข ารAวมกิจกรรมเสริมความเปOนครูเปOนราย

ามสัมพันธCระหว9างบุคคลและความรับผิดชอบ 
รียนรู2ด2านทักษะความสัมพันธCระหว9างบุคคลและความรับ
ละใสAใจอารมณ�ความรู สึกของผู อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีว

รAวมกับผู อ่ืน ทํางานเปOนทีม เปOนผู นําและผู ตามท่ีดี มีสัมพั
คนในชุมชน มีความรับผิดชอบตAอสAวนรวมท้ังด านเศ

มรับผิดชอบตAอหน าท่ี ตAอตนเอง ตAอผู เรียน ตAอผู รAวมงา
nญหาตนเอง กลุAมและระหวAางกลุAมได อยAางสร างสรรค� 
ะผู นําทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข มแข็งและกล า
วามรู แกAผู เรียน สถานศึกษา ชุมชน และระหวAางกลุAมได อย
ยุทธCการสอนท่ีใช2ในการพัฒนาการเรียนรู2ด2านทักษะคว

นรู แบบรAวมมือ (Cooperative Learning) 
นแบบมีสAวนรAวมปฏิบัติการ (Participative Learning thr
ผู นําแบบมีสAวนรAวม (Shared Leadership) ในการนําเสน

 ความเห็นและการรับฟnงความเห็นแบบสะท อนกลับอยAางไ

นรู โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work 

นรู แบบรวมพลัง(Collaborative learning) 
รAวมกิจกรรมเสริมความเปOนครู เปOนรายป(ตลอดหลักสูตร

ทธCการประเมินผลการเรียนรู2ด2านทักษะความสัมพันธ

ประเมินจากผลการเรียนรู แบบรAวมมือ 
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เด็นวิกฤตทางวิชาการ 

ปOนรายป(ตลอดหลักสูตร 

ามรับผิดชอบ 
วก มีวุฒิภาวะทางอารมณ�

ีสัมพันธภาพท่ีดีกับผู เรียน 
 านเศรษฐกิจ สังคมและ

Aวมงาน และตAอสAวนรวม 

ะกล าหาญทางจริยธรรม 
ได อยAางสร างสรรค� 
ะความสัมพันธCระหว9าง

g through Action) 
ําเสนองานวิชาการ 

ยAางไตรAตรอง (Reflective 

ork Integrated 

สูตร 
พันธCระหว9างบุคคลและ



 

   2) วัดและประเ
   3) วัดและประ
ปฏิบัติงานรAวมกัน 
   4) วัดและประเ
   5) วัดและประเ
 
 2.5 ด2านทักษะการวิเคร

  2.5.1 การเรียนร
 1) มีทักษะการ
เข าใจองค�ความรู  หรือประเด็นปnญ
 2) สื่อสารกับผ
ตAางๆ ได อยAางมีประสิทธิภาพโด
รูปแบบตAางๆ โดยใช เทคโนโลยีก
 3) ใช เทคโนโล
อยAางมีประสิทธิภาพ สามารถใช
ทํางาน การประชุม การจัดการแ
ดุลยพินิจท่ีดีในการตรวจสอบค
ลิขสิทธิ์และการลอกเรียนผลงาน

 2.5.2 กลยุทธCกา
การส่ือสาร และการใช2เทคโนโล
   1) การติดตาม 
บนสื่อสังคมออนไลน� 
   2) การสืบค นแ
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโน
   3) การจัดทําอิน
   4) การเรียน
Learning: WIL) 
   5) การเข ารAวมก

 2.5.3 กลยุทธCกา
และการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ
 1) วัดและประเ
การศึกษา 
 2) วัดและประ
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเ
 3) วัดและประเ
                   4) วัดและประเม
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรา

ประเมินจากผลการศึกษาค นคว าหรือแก โจทย�ปnญหา 
ประเมินจากผลการนําเสนองานเปOนกลุAม การเปOนผู นํา

ประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
ประเมินจากผลการเข ารAวมกิจกรรมเสริมความเปOนครูเปOนร

รวิเคราะหCเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช2เทคโนโลยี 
รียนรู2ด2านทักษะการวิเคราะหCเชิงตัวเลข การส่ือสารและก
ะการวิเคราะห�ข อมูลสถิติ การสังเคราะห�ข อมูลเชิงปริมาณ
ด็นปnญหาทางการศึกษาได อยAางรวดเร็วและถูกต อง 
กับผู เรียน พAอแมAผู ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม 

าพโดยสามารถเลือกใช การสื่อสารทางวาจา การเขียน ห
โลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมตAางๆ ท่ีเหมาะสม 
โนโลยีสารสนเทศในการสืบค นข อมูลหรือความรู จากแหล
ารถใช โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีจําเปOนสําหรับการเรียนรู  กา
การและสืบค นข อมูลและสารสนเทศ รับและสAงข อมูลแล
อบความนAาเชื่อถือของข อมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตร

ลงาน 
ุทธCการสอนท่ีใช2ในการพัฒนาการเรียนรู2ด2านทักษะการ
โนโลยีสารสนเทศ 
ตาม วิเคราะห� และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด านกา

ค นและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด านการศึกษาโ
คโนโลยีดิจิทัล 

ทําอินโฟกราฟVกเพ่ือสรุปประเด็นสาระสําคัญของงานท่ีนําเ
รียนรู โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 

รAวมกิจกรรมเสริมความเปOนครูเปOนรายป(ตลอดหลักสูตร 
ุทธCการประเมินผลการเรียนรู2ด2านทักษะการวิเคราะหCเชิง
นเทศ 

ะเมินจากการติดตาม วิเคราะห� และนําเสนอรายงานป

ประเมินจากผลการสืบค นและนําเสนอรายงานประเด็น
ารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
ประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
ระเมินจากผลการเข ารAวมกิจกรรมเสริมความเปOนครูเปOนราย
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ผู นําและผู ตามท่ีดีในการ

ูเปOนรายป(ตลอดหลักสูตร 

 
และการใช2เทคโนโลยี 
ิมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือ

ังคม และผู เก่ียวข องกลุAม
ียน หรือการนําเสนอด วย

แหลAงการเรียนรู ตAางๆ ได 
รู  การจัดการเรียนรู  การ
มูลและสารสนเทศโดยใช 
ั้งตระหนักถึงการละเมิด

ะการวิเคราะหCเชิงตัวเลข 

 านการศึกษาจากขAาวสาร

ษาโดยบูรณาการการใช 

ท่ีนําเสนอ 
ษา (Work Integrated 

 
ะหCเชิงตัวเลข การส่ือสาร 

งานประเด็นสําคัญ   ด าน

ะเด็นสําคัญการศึกษาท่ีมี

ูเปOนรายป(ตลอดหลักสูตร 



 

 
 2.6 ด2านวิธีวิทยาการจัด

  2.6.1 การเรียนร
 1) สามารถเลือ
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียน
การบริหารจัดการชั้นเรียน การจ
เรียนรู แบบเปVดได อยAางเหมาะสม
 2) สามารถนําค
เนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ แ
ต องการ ความสนใจ ความถนัด
และผู เรียนท่ีมีความต องการพิเศษ
 3) จัดกิจกรรม
เรียนรู ผAานการลงมือปฏิบัติและก
จัดการ การเผชิญสถานการณ�
เรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม ส
ความซ่ีอสัตย�สุจริต มีวินัยและรับ
 4) สร างบรรยา
วัฒนธรรมและภูมิปnญญาท้ังในแล
สร างความรAวมมือกับบิดามารด
รAวมมือกันพัฒนาผู เรียนให มีความ
 5) สามารถจัดก
ทักษะการรู เรื่อง ทักษะการคิด
การสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี แล
ทักษะเหลAานี้มาใช ในการจัดการเ
   2.6.2 กลยุทธCกา
 1) การเรียนรู โด
learning: SIL) 
 2) การออกแบ
วิธีสอนกับเทคโนโลยี (Technolo
 3) การทําวิจัยใ
 4) การเรียนร
Learning: WIL) 
 5) การเข ารAวมก
 6) การเรียนรู ผAา
 7) การเรียนรู เช
 8) การเรียนรู เป
 9) การเรียนรู ผAา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรา

ารจัดการเรียนรู2  
รียนรู2ด2านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู2 
ถเลือกใช ปรัชญาตามความเชื่อในการสร างหลักสูตรรา
เรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดแ

 การจัดการเรียนโดยใช แหลAงการเรียรู ในโรงเรียนและนอก
าะสมกับสภาพบริบทท่ีตAางกันของผู เรียนและพ้ืนท่ี 
ถนําความรู ทางจิตวิทยาวิเคราะห�ผู เรียนเปOนรายบุคคล อ
การ และกลไกการชAวยเหลือ แก ไขและสAงเสริมพัฒนาผู เรีย
ถนัด และศักยภาพของผู เรียนท่ีมีความแตกตAางระหวAาง
พิเศษหรือผู เรียนท่ีมีข อจํากัดทางกาย 
กรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู ให ผู เรียนได เรียน
ิและการทํางานในสถานการณ�จริง สAงเสริมการพัฒนาการ
รณ� ฝwกการปฏิบัติให ทําได  คิดเปOน ทําเปOน โดยบูรณากา
รม สามารถประยุกต�ความรู มาใช เพ่ือปsองกัน แก ไขปnญ
ละรับผิดชอบตAอผู เรียนโดยยึดผู เรียนสําคัญท่ีสุด 
รรยากาศ และจัดสภาพแวดล อม สื่อการเรียน แหลAงว
ในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู  มีความสามารถในก
มารดา ผู ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝyาย เพ่ืออํานว
ีความรอบรู  มีปnญญารู คิดและเกิดการใฝyรู อยAางตAอเนื่องให เ
ถจัดการเรียนการสอนให นักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี 21 
ารคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบรAวมมือ ทักษ
ยี และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ
การเรียนรู เพ่ือพัฒนาผู เรียน และการพัฒนาตนเอง 
ธCการสอนท่ีใช2ในการพัฒนาด2านทักษะการจัดการเรียนร
นรู โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Scho

กแบบการจัดการเรียนรู โดยบูรณาการความรู ในเนื้อห
nological Pedagogical Content Knowledge: TPCK
วิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ของผู เรียน 
ียนรู โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา

รAวมกิจกรรมเสริมความเปOนครูเปOนรายป(ตลอดหลักสูตร 
นรู ผAานประสบการณ� (Experience]Based Approach)
นรู เชิงผลิตภาพ(]Productive]based learning ) 
นรู เปOนทีม (Team]based Learning) 
นรู ผAานคอร�สการเรียนออนไลน� (Massive Open Online
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ตรรายวิชา การออกแบบ 
รวัดและประเมินผู เรียน                
ะนอกโรงเรียน แหลAงการ

คล ออกแบบกิจกรรม จัด
าผู เรียนท่ีตอบสนองความ
หวAางบุคคล ท้ัผู เรียนปกติ

 เรียนรู จากประสบการณ� 
าการคิด การทํางาน การ
าการการทํางานกับการ

ขปnญหา และพัฒนา ด วย

ลAงวิทยาการ เทคโนโลยี 
ถในการประสานงานและ
อํานวยความสะดวกและ
ื่องให เต็มตามศักยภาพ 
21 เชAน ทักษะการเรียนรู  
 ทักษะการใช ภาษาเพ่ือ                 
พอเพียง และสามารถนํา

รียนรู2  
School]integrated 

เนื้อหาวิชาเฉพาะผนวก      
PCK) 

ึกษา (Work]Integrated 

 
ch) 

nline Course: MOOC) 



 

  2.6.3 กลยุทธCกา
1) วัดและประเ
2) วัดและประเ
3) วัดและประเ

 4) วัดและประเ
 
3. แผนท่ีแสดงการกระจา

(Curriculum Mapping) 
 3.1ด2านคุณธรรม จริยธรรม
 1) รัก ศรัทธาและภูมิใ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
 2) มีจิตอาสา จิตสาธ
ได รับมอบหมายท้ังด านวิชาการ
แบบอยAางท่ีดีแกAศิษย� ครอบครัว 
 3) มีคAานิยมและคุณลัก
สามัคคีและทํางานรAวมกับผู อ่ืนได
  4) มีความกล าหาญแ
แก ปnญหาทางคุณธรรมจริยธรรม
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช ดุลย
ของสังคมสAวนรวม มีจิตสํานึกใ
คอรัปชั่นและความไมAถูกต อง ไมAใ
 3.2 ด2านความรู2 
 1) มีความรอบรู ในหลัก
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรร
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู เ
หลักสูตรและวิทยาการการจัดก
และการเรียนรู  การวัดประเมิน
ผู เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสาร
ทักษะการทํางานวิจัยและวัดปร
ความเข าใจในการบูรณาการควา
การสอน (Technological Ped
ความรู ทางวิทยาศาสตร� เทคโนโ
Engineering and Mathema
Community: PLC) และมีความ
 2) มีความรอบรู ในหล
เนื้อหาวิชาท่ีสอนอยAางลึกซ้ึง สา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรา

ธCการประเมินผลการเรียนรู2ด2านทักษะการจัดการเรียนร
ประเมินจากการฝwกทักษะจัดการเรียนรู ในสถานการณ�จําล
ประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
ประเมินจากรายงานการทําวิจัยในชั้นเรียน 
ประเมินจากผลการเข ารAวมกิจกรรมเสริมความเปOนครูเปOนร

ระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู2จากห
) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

รรม 
ะภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ�ความเป

สาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบแ
าการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยAางตAอเนื่อ
ครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร างการพัฒนาท่ียั่ง
ุณลักษณะเปOนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให เ

ู อ่ืนได  ใช เหตุผลและปnญญาในการดําเนินชีวิตและการตัดส
าญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจ
ธรรมด วยความถูกต องเหมาะสมกับสังคม การทํางานและ
ช ดุลยพินิจทางคAานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู สึกขอ
ํานึกในการธํารงความโปรAงใสของสังคมและประเทศชา
ง ไมAใช ข อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน  

นหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด านวิชาชีพของคร
าบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปOนครู จิตวิทยา
ียนรู เพ่ือจัดการเรียนรู และชAวยเหลือ แก ไขปnญหา สAงเสร
จัดการเรียนรู  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและก
เมินการศึกษาและการเรียนรู  การวิจัยและการพัฒนาน

ื่อสารสําหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเ
วัดประเมิน ทักษะการรAวมมือสร างสรรค� และทักษะศตว
รความรู กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข ามศาสตร
Pedagogical Content Knowledge: TPCK)  การ

คโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร� (Sci
ematics:STEMEducation) ชุมชนแหAงการเรียนรู  (Profe
ีความรู ในการประยุกต�ใช   
ู ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาท่ีสอน สามารถว
ึ้ง สามารถติดตามความก าวหน าด านวิทยาการและนําไ
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ียนรู2 
�จําลอง 

รูเปOนรายป(ตลอดหลักสูตร 

ู2จากหลักสูตรสู9รายวิชา 

ามเปOนครู และปฏิบัติตน

ชอบและซ่ือสัตย�ตAองานท่ี
Aอเนื่อง ประพฤติตน เปOน
าท่ียั่งยืน   
ะให เกียรติคนอ่ืน มีความ
ตัดสินใจ  
ถวินิจฉัย จัดการและคิด
นและสภาพแวดล อม โดย
ู สึกของผู อ่ืนและประโยชน�
ศชาติ ตAอต านการทุจริต

องครู อาทิ คAานิยมของครู 
ิทยาสําหรับครู จิตวิทยา
Aงเสริมและพัฒนาผู เรียน 

และการสื่อสารการศึกษา
นานวัตกรรมเพ่ือพัฒนา

ักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล 
ะศตวรรษท่ี 21 มีความรู  
สตร� อาทิ การบูรณาการ
การสอนแบบบูรณาการ
Science Technology 

Professional Learning 

ารถวิเคราะห�ความรู  และ
ะนําไปประยุกต�ใช ในการ



 

พัฒนาผู เรียน โดยมีผลลัพธ�การเ
สาขาวิชา 
 3) มีความรู  เข าใจชีวิต
วัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต�ใช ใ
 4) มีความรู และความส
 5) ตระหนักรู  เห็นคุณ
ประยุกต�ใช ในการพัฒนาตน พัฒน

3.3 ด2านทักษะทางปKญญา
 1) คิด ค นหา วิเคร
หลากหลายอยAางรู เทAาทัน เปOนพ
ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข า
ปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก ปnญหาแ
ประสบการณ�ภาคปฏิบัติ คAานิ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 
 2) สามารถคิดริเริ่มแ
 3) สร างและประย
พัฒนาการเรียนรู ของผู เรียนและ
ความรู แกAชุมชนและสังคม 
 3.4 ด2านทักษะความสัมพัน
 1) เข าใจและใสAใจอารม
 2) ทํางานรAวมกับผู อ
ผู รAวมงาน ผู ปกครองและคนในชุมชน ม
 3) มีความรับผิดชอบ
ชAวยเหลือและแก ปnญหาตนเอง ก
 4) มีภาวะผู นําทางวิช
ชี้นําและถAายทอดความรู แกAผู เรีย

 3.5 ด2านทักษะการวิเคราะ
 1) มีทักษะการวิเคราะ
องค�ความรู  หรือประเด็นปnญหาท
 2) สื่อสารกับผู เรียน 
อยAางมีประสิทธิภาพโดยสามาร
ตAางๆ โดยใช เทคโนโลยีการสื่อสาร
 3) ใช เทคโนโลยีสารส
ประสิทธิภาพ สามารถใช โปรแกร
ประชุม การจัดการและสืบค นข อ
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�การเรียนรู และเนื้อหาสาระด านมาตรฐานผลการเรียนรู ด

จชีวิต เข าใจชุมชน เข าใจโลกและการอยูAรAวมกันบนพ้ืนฐา
ละเทAาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนํา
ต�ใช ในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒน
วามสามารถในการใช ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการส
็นคุณคAาและความสําคัญของศาสตร�พระราชาเพ่ือการพัฒ
พัฒนาผู เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
ญา 

วิเคราะห�ข อเท็จจริง และประเมินข อมูล สื่อ สารสนเท
ปOนพลเมืองต่ืนรู  มีสํานึกสากล สามารถเผชิญและก าวทัน
ยีข ามแพลทฟอร�ม (Platform) และโลกอนาคต นําไป
หาและพัฒนางานได อยAางสร างสรรค� โดยคํานึงถึงความร

คAานิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร�ชาติ บรรทัด

ิเริ่มและพัฒนางานอยAางสร างสรรค�  
ระยุกต�ใช ความรู จากการทําวิจัยและสร างหรือรAวมส

นและพัฒนาผู เรียนให เปOนผู สร างหรือรAวมสร างนวัตกรรม 

ัมพันธCระหว9างบุคคลและความรับผิดชอบ 
อารมณ�ความรู สึกของผู อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารม
กับผู อ่ืน ทํางานเปOนทีม เปOนผู นําและผู ตามท่ีดี มีสัมพัน
ุมชน มีความรับผิดชอบตAอสAวนรวมท้ังด านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแ
ิดชอบตAอหน าท่ี ตAอตนเอง ตAอผู เรียน ตAอผู รAวมงาน และต
อง กลุAม และระหวAางกลุAมได อยAางสร างสรรค� 
างวิชาการและวิชาชีพ มีความเข มแข็งและกล าหาญทางจ

Aผู เรียน สถานศึกษา ชุมชน และระหวAางกลุAมได อยAางสร างส

คราะหCเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช2เทคโนโลยี 
วิเคราะห�ข อมูลสถิติ การสังเคราะห�ข อมูลเชิงปริมาณและเช
หาทางการศึกษาได อยAางรวดเร็วและถูกต อง 

เรียน พAอแมAผู ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู เก
ามารถเลือกใช การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน
สื่อสารหรือนวัตกรรมตAางๆ ท่ีเหมาะสม 
ีสารสนเทศในการสืบค นข อมูลหรือความรู จากแหลAงการเร
รแกรมสําเร็จรูปท่ีจําเปOนสําหรับการเรียนรู  การจัดการเรีย
 นข อมูลและสารสนเทศ รับและสAงข อมูลและสารสนเทศโ
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ียนรู ด านความรู ของแตAละ

ื้นฐาน ความแตกตAางทาง
รถนําแนวคิดปรัชญาของ
พัฒนาผู เรียน  
การสื่อสารตามมาตรฐาน  
รพัฒนาท่ียั่งยืนและนํามา

นเทศจากแหลAงข อมูลท่ี
 าวทันกับการเปลี่ยนแปลง
นําไปประยุกต�ใช ในการ
วามรู  หลักการทางทฤษฎี 
รรทัดฐานทางสังคมและ

รAวมสร างนวัตกรรมเพ่ือ
รรม รวมท้ังการถAายทอด

งอารมณ�และทางสังคม  
ัมพันธภาพท่ีดีกับผู เรียน 
ละสิ่งแวดล อม 
และตAอสAวนรวม สามารถ

ทางจริยธรรม สามารถ
สร างสรรค� 

และเชิงคุณภาพเพ่ือเข าใจ

ะผู เก่ียวข องกลุAมตAางๆ ได 
การนําเสนอด วยรูปแบบ

ารเรียนรู ตAางๆ ได อยAางมี
ารเรียนรู  การทํางาน การ
เทศโดยใช ดุลยพินิจท่ีดีใน



 

การตรวจสอบความนAาเชื่อถือขอ
เลียนผลงาน 
 3.6 ด2านวิธีวิทยาการจัดก
 1) สามารถเลือกใช
สาระ กิจกรรมการเรียนการสอน
จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโ
เปVดได อยAางเหมาะสมกับสภาพบ
 2) สามารถนําความ
เนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ แ
ต องการ ความสนใจ ความถนัด แ
และผู เรียนท่ีมีความต องการพิเศษ
 3) จัดกิจกรรมและ
ผAานการลงมือปฏิบัติและการทําง
การเผชิญสถานการณ� ฝwกการปฏ
คุณธรรมจริยธรรม สามารถประย
สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบตAอผู เ
 4) สร างบรรยากาศ
วัฒนธรรมและภูมิปnญญาท้ังในแล
สร างความรAวมมือกับบิดา มารดา 
รAวมมือกันพัฒนาผู เรียนให มีความ
 5) สามารถจัดการเ
ทักษะการรู เรื่อง ทักษะการคิด ท
สื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการ
ทักษะเหลAานี้มาใช ในการจัดการเ
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ือของข อมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิด

รจัดการเรียนรู2 
ือกใช ปรัชญาตามความเชื่อในการสร างหลักสูตรรายวิชา ก
สอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู เร

เรียนโดยใช แหลAงการเรียนรู ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แ
าพบริบทท่ีตAางกันของผู เรียนและพ้ืนท่ี  
ความรู ทางจิตวิทยาวิเคราะห�ผู เรียนเปOนรายบุคคล ออกแบ

การ และกลไกการชAวยเหลือ แก ไขและสAงเสริมพัฒนาผู เรีย
นัด และศักยภาพของผู เรียนท่ีมีความแตกตAางระหวAางบุค
พิเศษหรือผู เรียนท่ีมีข อจํากัดทางกาย 
และออกแบบการจัดการเรียนรู ให ผู เรียนได เรียนรู จากประ

ารทํางานในสถานการณ�จริง สAงเสริมการพัฒนาการคิด การ
ารปฏิบัติให ทําได  คิดเปOน ทําเปOน โดยบูรณาการการทํางาน
ประยุกต�ความรู มาใช เพ่ือปsองกัน แก ไขปnญหา และพัฒนา 
ตAอผู เรียนโดยยึดผู เรียนสําคัญท่ีสุด 
ากาศ และจัดสภาพแวดล อม สื่อการเรียน แหลAงวิทยาการ
ในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู  มีความสามารถในก
ารดา ผู ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝyาย เพ่ืออํานวยค
ีความรอบรู  มีปnญญารู คิดและเกิดการใฝyรู อยAางตAอเนื่องให
การเรียนการสอนให นักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี 21 เชAน ท
คิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบรAวมมือ ทักษะการใช
ละการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แ
การเรียนรู เพ่ือพัฒนาผู เรียน และการพัฒนาตนเอง 
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ะเมิดลิขสิทธิ์และการลอก

ิชา การออกแบบ เนื้อหา
ินผู เรียน การบริหาร
ียน แหลAงการเรียนรู แบบ

อกแบบกิจกรรม จัด
าผู เรียนท่ีตอบสนองความ
Aางบุคคล ท้ังผู เรียนปกติ

ากประสบการณ� เรียนรู 
 การทํางานการจัดการ 
ํางานกับการเรียนรู และ
ัฒนา ด วยความซ่ีอสัตย�

าการ เทคโนโลยี 
ถในการประสานงานและ

นวยความสะดวกและ
ื่องให เต็มตามศักยภาพ 
เชAน ทักษะการเรียนรู  
ารใช ภาษาเพ่ือการ
ียง และสามารถนํา
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู2จากหลักสูตรสู9รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป [ตรวจสอบให2ตรงแบบนี้] 
�ความรับผิดชอบหลัก  �ความรับผิดชอบรอง 

ช่ือรายวิชา หน9วยกิต ช้ันป" 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู2 

ทักษะทาง
ปKญญา 

ทักษะความสัมพันธC
ระหว9างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหC
เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช2
เทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู2 

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

กลุ9มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

EED101 ทักษะการพูดและการฟnงภาษาอังกฤษ 3(2]2]5) 1    �   �   �    �    �     �  
EED201 การใช ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(2]2]5) 2    �    �    �   �   �     �  
EED301 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ   3(2]2]5) 3  �    �    �    �    �    �   
EED102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(2]2]5) 1    �    �  �    �    �     �  
กลุ9มวิชามนุษยศาสตรC 
EED304 สุนทรียะ 3(2]2]5) 3  �    �     �   �    �     �  
กลุ9มวิชาสังคมศาสตรC 
EED104 พลเมืองท่ีเข็มแข็ง  3(2]2]5) 1   � �   �   �      �  �    �   
EED303 ศาสตร�พระราชาเพ่ือการพัฒนาท องถ่ิน 3(2]2]5) 3  �     �  �   �   �  �       � 
กลุ9มวิชาคณิตศาสตรC วิทยาศาสตรCและเทคโนโลยี 
EED302 การสร างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2]2]5) 3  �    �     �   �    �   � �   
EED205 ทักษะในศตวรรษท่ี 21เพ่ือชีวิตและอาชีพ 3(2]2]5) 2 �    �     �    �     � �    � 
EED202 การคิดเชิงเหตุผล 3(2]2]5) 2  �    �    �   �    �     �   
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4. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู2จากหลักสูตรสู9รายวิชา 
(Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 

 4.1ด2านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ�ความเปOนครู และปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
 2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซ่ือสัตย�ตAองานท่ี
ได รับมอบหมายท้ังด านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยAางตAอเนื่อง ประพฤติตน เปOน
แบบอยAางท่ีดีแกAศิษย� ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร างการพัฒนาท่ียั่งยืน   
 3) มีคAานิยมและคุณลักษณะเปOนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให เกียรติคนอ่ืน มีความ
สามัคคีและทํางานรAวมกับผู อ่ืนได  ใช เหตุผลและปnญญาในการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจ  
  4) มีความกล าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก ปnญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด วยความถูกต องเหมาะสมกับสังคม การทํางานและสภาพแวดล อม โดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช ดุลยพินิจทางคAานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู สึกของผู อ่ืนและประโยชน�
ของสังคมสAวนรวม มีจิตสํานึกในการธํารงความโปรAงใสของสังคมและประเทศชาติ ตAอต านการทุจริต
คอรัปชั่นและความไมAถูกต อง ไมAใช ข อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน  
 4.2 ด2านความรู2 
 1) มีความรอบรู ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด านวิชาชีพของครู อาทิ คAานิยมของครู 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปOนครู จิตวิทยาสําหรับครู จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู เพ่ือจัดการเรียนรู และชAวยเหลือ แก ไขปnญหา สAงเสริมและพัฒนาผู เรียน 
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู  การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู  การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ผู เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล 
ทักษะการทํางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการรAวมมือสร างสรรค� และทักษะศตวรรษท่ี 21 มีความรู  
ความเข าใจในการบูรณาการความรู กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข ามศาสตร� อาทิ การบูรณาการ
การสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK)  การสอนแบบบูรณาการ
ความรู ทางวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร� (Science Technology 
Engineering and Mathematics:STEMEducation) ชุมชนแหAงการเรียนรู  (Professional Learning 
Community: PLC) และมีความรู ในการประยุกต�ใช   
 2) มีความรอบรู ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาท่ีสอน สามารถวิเคราะห�ความรู  และ
เนื้อหาวิชาท่ีสอนอยAางลึกซ้ึง สามารถติดตามความก าวหน าด านวิทยาการและนําไปประยุกต�ใช ในการ
พัฒนาผู เรียน โดยผู เรียนมีความรู พ้ืนฐานทางภาษาศาสตร�มีทักษะทางภาษาวัฒนธรรมวรรณคดีการ
แปลภาษาตAางประเทศสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู ภาษาตAางประเทศโดยใช ความรู ความเข าใจ
โครงสร างภาษาตAางประเทศและเลือกใช วิธี/รูปแบบการสอนภาษาแบบตAางๆท่ีเน นทักษะสัมพันธ�เพ่ือ
พัฒนาการรู หนังสือและวิจารณญาณในการใช ภาษาเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนได การผลิตและใช สื่อ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยการจัดสภาพแวดล อมการเรียนรู การวิจัยเพ่ือแก ปnญหาพัฒนาผู เรียนและการ
ประเมินผลการเรียนรู ภาษาตAางประเทศสามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 
ภาษาตAางประเทศและพัฒนาผู เรียนให สามารถเปOนผู รAวมสร างนวัตกรรมทางภาษาตAางประเทศ 



 

 3) มีความรู  เข าใจชีวิต เข า
วัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทAาทัน
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต�ใช ในการ
 4) มีความรู และความสามาร
 5) ตระหนักรู  เห็นคุณคAาแ
ประยุกต�ใช ในการพัฒนาตน พัฒนาผู เ

4.3 ด2านทักษะทางปKญญา 
 1) คิด ค นหา วิเคราะห
หลากหลายอยAางรู เทAาทัน เปOนพลเมือ
ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข ามแพ
ปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก ปnญหาและพ
ประสบการณ�ภาคปฏิบัติ คAานิยม แ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 
 2) สามารถคิดริเริ่มและพ
 3) สร างและประยุกต�ใ
พัฒนาการเรียนรู ของผู เรียนและพัฒ
ความรู แกAชุมชนและสังคม 
 4.4 ด2านทักษะความสัมพันธCระ
 1) เข าใจและใสAใจอารมณ�คว
 2) ทํางานรAวมกับผู อ่ืน ท
ผู รAวมงาน ผู ปกครองและคนในชุมชน มีควา
 3) มีความรับผิดชอบตAอ
ชAวยเหลือและแก ปnญหาตนเอง กลุAม แ
 4) มีภาวะผู นําทางวิชาการ
ชี้นําและถAายทอดความรู แกAผู เรียน สถ

 4.5 ด2านทักษะการวิเคราะหCเชิง
 1) มีทักษะการวิเคราะห�ข
องค�ความรู  หรือประเด็นปnญหาทางก
 2) สื่อสารกับผู เรียน พAอแ
อยAางมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือ
ตAางๆ โดยใช เทคโนโลยีการสื่อสารหร
 3) ใช เทคโนโลยีสารสนเท
ประสิทธิภาพ สามารถใช โปรแกรมสํา
ประชุม การจัดการและสืบค นข อมูลแ
การตรวจสอบความนAาเชื่อถือของข อ
เลียนผลงาน 
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ิต เข าใจชุมชน เข าใจโลกและการอยูAรAวมกันบนพ้ืนฐาน คว
ทAาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนําแนว
 ในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู เร
สามารถในการใช ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
คAาและความสําคัญของศาสตร�พระราชาเพ่ือการพัฒนาท
นาผู เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

าะห�ข อเท็จจริง และประเมินข อมูล สื่อ สารสนเทศจา
ลเมืองต่ืนรู  มีสํานึกสากล สามารถเผชิญและก าวทันกับก

 ามแพลทฟอร�ม (Platform) และโลกอนาคต นําไปปร
าและพัฒนางานได อยAางสร างสรรค� โดยคํานึงถึงความรู  หล

ิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร�ชาติ บรรทัดฐาน

และพัฒนางานอยAางสร างสรรค�  
ุกต�ใช ความรู จากการทําวิจัยและสร างหรือรAวมสร าง

ะพัฒนาผู เรียนให เปOนผู สร างหรือรAวมสร างนวัตกรรม รวม

ันธCระหว9างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ณ�ความรู สึกของผู อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ�แล
ู อ่ืน ทํางานเปOนทีม เปOนผู นําและผู ตามท่ีดี มีสัมพันธภา
 มีความรับผิดชอบตAอสAวนรวมท้ังด านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล
บตAอหน าท่ี ตAอตนเอง ตAอผู เรียน ตAอผู รAวมงาน และตAอสAว
ลุAม และระหวAางกลุAมได อยAางสร างสรรค� 
ิชาการและวิชาชีพ มีความเข มแข็งและกล าหาญทางจริยธ
น สถานศึกษา ชุมชน และระหวAางกลุAมได อยAางสร างสรรค

ะหCเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช2เทคโนโลยี 
าะห�ข อมูลสถิติ การสังเคราะห�ข อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณ
างการศึกษาได อยAางรวดเร็วและถูกต อง 
 พAอแมAผู ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู เก่ียวข
รถเลือกใช การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนําเส
ารหรือนวัตกรรมตAางๆ ท่ีเหมาะสม 
สนเทศในการสืบค นข อมูลหรือความรู จากแหลAงการเรียนร
รมสําเร็จรูปท่ีจําเปOนสําหรับการเรียนรู  การจัดการเรียนรู  
 อมูลและสารสนเทศ รับและสAงข อมูลและสารสนเทศโดยใช
งข อมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขส

มคอ.2�

 

ชภัฏราชนครินทร�   หน า60 

น ความแตกตAางทาง
ําแนวคิดปรัชญาของ
าผู เรียน  
สื่อสารตามมาตรฐาน  
นาท่ียั่งยืนและนํามา

ศจากแหลAงข อมูลท่ี
กับการเปลี่ยนแปลง

ปประยุกต�ใช ในการ
รู  หลักการทางทฤษฎี 
ัดฐานทางสังคมและ

สร างนวัตกรรมเพ่ือ
 รวมท้ังการถAายทอด

มณ�และทางสังคม  
นธภาพท่ีดีกับผู เรียน 
แวดล อม 
ตAอสAวนรวม สามารถ

จริยธรรม สามารถ
สรรค� 

เชิงคุณภาพเพ่ือเข าใจ

ี่ยวข องกลุAมตAางๆ ได 
นําเสนอด วยรูปแบบ

รียนรู ตAางๆ ได อยAางมี
ียนรู  การทํางาน การ
โดยใช ดุลยพินิจท่ีดีใน
ลิขสิทธิ์และการลอก



 

 4.6 ด2านวิธีวิทยาการจัดการเ
 1) สามารถเลือกใช ปรัช
สาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อแ
จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใ
เปVดได อยAางเหมาะสมกับสภาพบริบท
 2) สามารถนําความรู ท
เนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และก
ต องการ ความสนใจ ความถนัด และ
และผู เรียนท่ีมีความต องการพิเศษหรือ
 3) จัดกิจกรรมและออก
ผAานการลงมือปฏิบัติและการทํางาน
การเผชิญสถานการณ� ฝwกการปฏิบัติใ
คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต
สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบตAอผู เรียน
 4) สร างบรรยากาศ แ
วัฒนธรรมและภูมิปnญญาท้ังในและนอ
สร างความรAวมมือกับบิดา มารดา ผ
รAวมมือกันพัฒนาผู เรียนให มีความรอบ

5) สามารถจัดการเรียน
ทักษะการรู เรื่อง ทักษะการคิด ทัก
สื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการด
ทักษะเหลAานี้มาใช ในการจัดการเรียน
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การเรียนรู2 
ช ปรัชญาตามความเชื่อในการสร างหลักสูตรรายวิชา การอ
 สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู เรียน 
โดยใช แหลAงการเรียนรู ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลAง
ริบทท่ีตAางกันของผู เรียนและพ้ืนท่ี  
ามรู ทางจิตวิทยาวิเคราะห�ผู เรียนเปOนรายบุคคล ออกแบ
และกลไกการชAวยเหลือ แก ไขและสAงเสริมพัฒนาผู เรียนท
 และศักยภาพของผู เรียนท่ีมีความแตกตAางระหวAางบุคคล
ษหรือผู เรียนท่ีมีข อจํากัดทางกาย 
ะออกแบบการจัดการเรียนรู ให ผู เรียนได เรียนรู จากประส
ํางานในสถานการณ�จริง สAงเสริมการพัฒนาการคิด การทํ
ฏิบัติให ทําได  คิดเปOน ทําเปOน โดยบูรณาการการทํางานกับ
ะยุกต�ความรู มาใช เพ่ือปsองกัน แก ไขปnญหา และพัฒนา ด
ู เรียนโดยยึดผู เรียนสําคัญท่ีสุด 
าศ และจัดสภาพแวดล อม สื่อการเรียน แหลAงวิทยาก
ละนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู  มีความสามารถในการป
ดา ผู ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝyาย เพ่ืออํานวยค

ามรอบรู  มีปnญญารู คิดและเกิดการใฝyรู อยAางตAอเนื่องให เต็มต
รเรียนการสอนให นักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี 21 เชAน ท
 ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบรAวมมือ ทักษะการใ
ารดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เรียนรู เพ่ือพัฒนาผู เรียน และการพัฒนาตนเอง 
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การออกแบบ เนื้อหา
ู เรียน การบริหาร
แหลAงการเรียนรู แบบ

อกแบบกิจกรรม จัด
ียนท่ีตอบสนองความ
บุคคล ท้ังผู เรียนปกติ

ประสบการณ� เรียนรู 
ารทํางานการจัดการ 
านกับการเรียนรู และ
นา ด วยความซ่ีอสัตย�

ิทยาการ เทคโนโลยี 
การประสานงานและ
วยความสะดวกและ
 เต็มตามศักยภาพ 
ชAน ทักษะการเรียนรู  
การใช ภาษาเพ่ือการ
พียง และสามารถนํา



�
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู2จากหลักสูตรสู9รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด2าน (กลุ9มวิชาชีพครูบังคับ) 

�ความรับผิดชอบหลัก  �ความรับผิดชอบรอง 

ช่ือรายวิชา หน9วยกิต ช้ันป" 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู2 

ทักษะทาง
ปKญญา 

ทักษะความสัมพันธC
ระหว9างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหCเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช2เทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู2 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
EMR201 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู  3(2]2]5) 2 �    � �    � �   � �  � �  � �    
EMR301 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรยีนรู  3(2]2]5) 3 �    � �     � �  � � � �  � �    � 
EET201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
การศึกษาและการเรียนรู  

3(2]2]5) 2  �    �    �    �    � �    � � 

EPG101 จิตวิทยาสําหรับคร ู 3(2]2]5) 1 � � � � � � � ]  � � � � � �  � � � � � � � � 
ECI101 การพัฒนาหลักสตูร 3(2]2]5) 1    � �    � �    � �   �  �     
EED203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู  3(2]2]5) 2  �   � �   �  �    �   �  � � � � � 
EFA201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2]2]5) 2  � �  � � �   � �   � �    �   �  � 
EED103 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 3(2]2]5) 1 �       �   �  � �    �     �  
EFA101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ 
ความเปOนคร ู

3(2]2]5) 1 � � � � �      �  � � �    �   �   

EED402 ครุนิพนธ� 1(0]2]1) 4 � � � �   � �  �   � � � � � � �     � 
EED105 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ1 1(0]3]0) 1 �  �  �  �   �   �    �    �    
EED204 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ2 2(0]6]0) 2 � � �  �  �   �   �  �  � �   � �   
EED305 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ3 3(0]9]0) 3 � � � � � � � �   � � � � �  � � � � � � �  
EED401 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ4 6(240) 4 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

 
 



 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
�

ช่ือรายวิชา หน9วยกิต ช้ันป" 
1. 

EEN101 การฟnงและการพูดสําหรับครู
ภาษาอังกฤษ 

3(2]2]5) 1  

EEN102 หลักภาษาสําหรับครูภาษาอังกฤษ 3(3]0]6) 1  
EEN103 การอAานเพือ่การคิดวิเคราะห�สําหรับครู

ภาษาอังกฤษ 
3(3]0]6) 1  

EEN104 สัทศาสตร�และสัทวิทยาสําหรับครู
ภาษาอังกฤษ 

3(3]0]6) 1  

EEN105 วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 3(3]0]6) 1  
EEN201 ภาษาศาสตร�และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ

การสอนภาษาอังกฤษ 
3(3]0]6) 2  

EEN202 ไวยากรณ�ขั้นสูงสําหรับครูภาษาอังกฤษ 3(3]0]6) 2  

EEN203 การจัดการช้ันเรียนภาษาอังกฤษ 3(3]0]6) 2  
EEN204 การแปลสําหรับครูภาษาอังกฤษ 3(3]0]6) 2  
EEN205 การพัฒนาส่ือและนวัตกรรมการเรียนรู 

ภาษาอังกฤษ 
3(3]0]6) 2  

EEN206 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู 
ภาษาอังกฤษ 

3(2]2]5) 2  

EEN207 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 3(3]0]6) 2  
EEN301 การเขียนเชิงวิชาการสําหรับครู

ภาษาอังกฤษ 
3(3]0]6) 3  

EEN302 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(2]2]5) 3  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอ

 
รฐานผลการเรียนรู2จากหลักสูตรสู9รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดว
�ความรับผิดชอบหลัก  �ความรับผิดชอบรอง 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู2 
3. ทักษะทาง

ปKญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธCระหว9าง

บุคคล และความ
รับผิดชอบ 

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

     �           
     �    �       

     �           

     �           
     �     �      

     �           

 �    �     �  �    
 �  �  �  �  �    �   
     �     �      

   �  �   �  �      

  �   �           
 � � �  �    � � �  �   

     �      �     
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มวดวิชาเฉพาะด2าน (กลุ9มวิชาเอก) 

5 ทักษะการ
วิเคราะหCเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช2เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัด 
การเรียนรู2  

1 2 3 1 2 3 4 5 
   �  �   

        
        

        

   �  �   
  � �  �   

        

   �  �   
     �   
  � �  � �  

   �     

        
  �      

        



 

ช่ือรายวิชา หน9วยกิต ช้ันป" 
1. 

ภาษาอังกฤษ 
EEN303 การจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาทักษะการ

คิดด วยวรรณกรรมสําหรับเด็ก 
3(3]0]6) 3  

EEN304 วัฒนธรรมโลกสําหรับครูภาษาอังกฤษ 3(3]0]6) 3  
EEN305 การจัดการเรียนรู ภาษาอังกฤษสําหรับ

ผู เรียนในศตวรรษท่ี 21 
3(3]0]6) 3  

EEN306 การวิจยัทางการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

3(2]2]5) 3  

EEN401 การบูรณาการการอAานเชิงวิชาการกับ
การพัฒนาองค�กรวิชาชีพของครู
ภาษาอังกฤษ 
 

3(2]2]5) 4  

EEN402 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 3(3]0]6) 4  
EEN403 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน 3(2]2]5) 4  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอ

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู2 
3. ทักษะทาง

ปKญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธCระหว9าง

บุคคล และความ
รับผิดชอบ 

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

     �     �      

     � �          
 �  �  � �  �  �   �  � 

   �  �     � �     

   �  � �  �  �      

  �  � �  �   � �  �   
   �  �           
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5 ทักษะการ
วิเคราะหCเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช2เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัด 
การเรียนรู2  

1 2 3 1 2 3 4 5 

   �  � �  

  �      
 �   �   � 

�  �     � 

 �       

        
  �      



 

หมวดท
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑCใน
 การวัดผลและการสําเร็จ
การจัดการศึกษาระดับปริญญาต
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐ
 ให มีการทวนสอบผลการ
 2.1 มีคณะกรรมการตรว
และกิจกรรมเสริมความเปOนครูตล
ของหลักสูตร 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐ
  2.1.1 การทว
นครินทร� วAาด วยการจัดการศึกษ
  2.1.2 การทวน
ตรงสาขา (2) การทวนสอบจากผ
  2.1.3 สถานศึก
ผลการเรียนรู  และคณะครุศาสตร
ปฏิบัติการสอนของแตAละสถานศ
     2.2 การทวนสอบมาตรฐาน
 2.2.1 ประเมินจากบัณฑ
 2.2.2 ประเมินจากผู ใช บ
3. เกณฑCการสําเร็จการศึกษาตา
          เกณฑ�การสําเร็จการศึกษ
วAาด วยการจัดการศึกษาระดับปร

(1) ศึกษารายวิชาตAางๆ 
สะสมตลอดหลักสูตรไมAต่ํากวAา 
 (2) มีระยะเวลาการศึกษ
 (3) มีความประพฤติดี 
 (4) ไมAมีภาระหนี้สินค าง
 (5) ผAานการเข ารAวมกิจก
 (6) สอบผAานการประเมิน
ข อ 50 
 (1) นักศึกษาท่ีมีคุณสมบ
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 (2) กรณีท่ีนักศึกษายังไ
เพ่ิมเติมในภาคการศึกษาถัดไป น
การสอบปลายภาคโดยมีระยะเว
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรา

วดที ่5 หลกัเกณฑCในการประเมินผลนักศึกษา 
ฑCในการให2ระดับคะแนน (เกรด) 

สําเร็จการศึกษาเปOนไปตามข อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร
ญาตรี พ.ศ. 2558 
าตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
ลการเรียนรู ตามท่ีกําหนดไว ในหลักสูตรและรายวิชา โดย

ารตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประ
ครูตลอดหลักสูตร รวมท้ังการกํากับให สอดคล องกับมาตรฐ

าตรฐานผลการเรียนรู ขณะนักศึกษายังไมAสําเร็จการศึกษา
ารทวนสอบในรายวิชา ให เปOนไปตามระเบียบของมหาว
ศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
ทวนสอบในระดับหลักสูตรอาทิ (1) ภาวะการณ�ได งานทําข
จากผู ประกอบการ (3) การทวนสอบจากสถานศึกษาอ่ืน 

ศึกษาท่ีรับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอน มีการประเมินนัก
าสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร�มีการทวนสอบการ
านศึกษาตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไข ตามท่ีคุรุสภ
รฐานผลการเรียนรู2หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
บัณฑิตท่ีจบการศึกษา 
ผู ใช บัณฑิต 
ษาตามหลักสูตร  

ารศึกษาตามหลักสูตร ให เปOนไปตามข อบังคับมหาวิทยาลัย
ับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข อ 49  
Aางๆ ครบถ วนตามหลักสูตรและข อกําหนดเฉพาะ โดยมีค
วAา 2.00 

ารศึกษาเปOนไปตามเกณฑ�ในข อ 20 
 

ินค างชําระตAอมหาวิทยาลัย 
มกิจกรรมตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ระเมินความรู และทักษะตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

สมบัติครบถ วนตามท่ีระบุไว  ต องยื่นคําร องขอสําเร็จการ

ายังไมAขอสําเร็จการศึกษาด วยมีความประสงค�จะลงทะ
ัดไป นักศึกษาต องยื่นคําร องขออนุมัติตAอมหาวิทยาลัยภา
ยะเวลาท่ีศึกษาเพ่ิมเติมรวมกับระยะเวลาท่ีศึกษาตามหลัก
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ชภัฏราชนครินทร� วAาด วย

า โดย 
งประสบการณ�ภาคสนาม
าตรฐานผลการเรียนรู 

ึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

านทําของบัณฑิต ทํางาน
 

ินนักศึกษาตามมาตรฐาน
อบการประเมินผลการ
ุรุสภากําหนด 
 

าลัยราชภัฏราชนครินทร� 

ยมีคAาระดับคะแนนเฉลี่ย

การศึกษาตามระยะเวลา

ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ัยภายในสองสัปดาห�กAอน
มหลักสูตรแล วต องไมAเกิน



 

 
1. การเตรียมการสําหรับอาจาร

 1.1 กําหนดให อาจารย�ให
 1.2 การฝwกอบรมคณา

จัดการเรียนการสอน กลยุทธ�การ
 1.3 การพัฒนาด านกา

เก่ียวข องกับวิชาชีพ หรือการเข า
 1.4 การจัดให เปOนผู สอน

และการแตAงต้ังอาจารย�พ่ีเลี้ยงเพ
 
2. การพัฒนาความรู2และทักษะใ
2.1การพัฒนาด านการเรียนการ
รวมท้ังการประชุมสัมมนาวิชากา
ในกิจกรรมชุมชน 
 2.2 การพัฒนาด านว
สAงเสริมให คณาจารย�ไปศึกษาตAอ
 2.3 การพัฒนาด านการว
วิชาชีพเพ่ือให มีผลงานตีพิมพ�ในร
 2.4 การพัฒนาทักษะทาง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรา

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารยC 

าจารยCใหม9 
ารย�ใหมAเข าโครงการปฐมนิเทศสัมมนาอาจารย�ใหมA 
คณาจารย�ใหมAท่ีไมAมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด านศา
ธ�การสอนและการประเมินผล 
 านการวิจัย ควรมีการจัดเงินทุนสําหรับนักวิจัยหน าใหมAเพ
ารเข ารAวมเปOนคณะผู วิจัยรAวมกับนักวิจัยอาวุโส 
ผู สอนรAวมกับอาจารย�ท่ีมีประสบการณ�ในรายวิชาท่ีตรงหร
ี้ยงเพ่ือให คําแนะนําและให คําปรึกษาในการปฏิบัติงานทางว

ักษะให2แก9คณาจารยCประจํา 
การสอน เชAน การอบรมความรู จากหนAวยงานภายในแล
ิชาการตAางๆ ศึกษาดูงานท้ังในประเทศและตAางประเทศ ส

ด านวิชาการ สAงเสริมการจัดทําผลงานเพ่ือพัฒนาเข าสูAต
าตAอ 
การวิจัยและสร างนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพ่ือผลิตผลงา

พ�ในระดับชาติและนานาชาติ 
ษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาตAางประเทศ 
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 านศาสตร�วิชาชีพครู การ

ใหมAเพ่ือผลิตผลงานวิจัยท่ี

รงหรือสัมพันธ�กับคุณวุฒิ
ทางวิชาการ 

นและหนAวยงานภายนอก 
เทศ สAงเสริมให มีสAวนรAวม

ข าสูAตําแหนAงทางวิชาการ 

ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข องกับ



 

1. การกํากับมาตรฐาน 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑ

ระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร
ด วยมาตรฐานวิชาชีพ(ฉบับท่ี4)

การบริหารหลักสูตรดําเนินงาน
วิชาการ และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข
ประสานกับมหาวิทยาลัย และเส

เป~าหมาย 

1. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรให 
ก าวทันกระแสความเปลี่ยนแปลง
โดยมีบุคลากรผู สอน ท่ีเปOนผู นํา
ด านการพัฒนา องค�ความรู และ
สามารถผลิตบุคลากรท่ีมีความรู 
ทักษะท่ีตรงตAอความต องการของ
สถานศึกษา 

 

2. สAงเสริมการเรียนรู การสอน
เชิงรุกกระตุ นให เกิดความใฝyรู  
เสริมสร างการคิดวิเคราะห�  
เน นประสบการณ�จริง เพ่ือการ
แก ไขปnญหาและพัฒนา      
การเรียนการสอน 

3. ประเมินมาตรฐานของ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรา

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษกํากับมาตรฐานให เปOนไปต
าสตร�และสาขาศึกษาศาสตร�(หลักสูตรสี่ป() พ.ศ.2562แล
4)พ.ศ.2562 
ินงานในรูปคณะกรรมการ ซ่ึงทําหน าท่ีกําหนดนโยบายกา
ี่ยวข องกับการเรียนการสอนตามหลักสูตร อํานวยความ
ละเสนอแนะแนวทางในการแก ปnญหาท่ีเกิดข้ึน และมีการด

การดําเนินการ เกณฑCกา

รให 
แปลง
ผู นํา
ู และ
ามรู 

ารของ

1. จัดหลักสูตรให มีความ
สอดคล องกับมาตรฐานวิชาชีพครู
ตามท่ีคุรุสภากําหนด 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให ทันสมัย
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุกๆ 4 ป( 
3. กําหนดให อาจารย�ผู สอน 
มีคุณวุฒิไมAต่ํากวAาปริญญาโท 
ในสาขาทางการศึกษาหรือสาขา
อ่ืนท่ีเก่ียวข อง 

4. สAงเสริมอาจารย�ประจํา
หลักสูตร ให ไปศึกษาดูงาน    
ในหลักสูตรหรือวิชาการ 
ท่ีเก่ียวข องท้ังในประเทศและ
ตAางประเทศ 

5. สํารวจความต องการ
ความรู  ทักษะของนักศึกษา 
เพ่ือนํามาพัฒนาหลักสูตร 

6. สํารวจความพึงพอใจบัณฑิต
จากผู ใช บัณฑิต 

1. หลักสูตรท่ีสาม
มาตรฐานท่ีคุรุสภ
ความทันสมัยแล
สมํ่าเสมอ 

2. มีการปรับปรุง
อยAางน อย 1 ครั้ง
3. มีจํานวนอาจาร
ตํ่ากวAาปริญญาโท
ในสาขาทางการ
เก่ียวข องร อยละ
4. อาจารย�ประจ
งานเพ่ือการพัฒน
วิชาการท่ีเก่ียวข อ
ใน 2 ป( 
5. มีการนําผลก
สํารวจความต อง
ของบัณฑิตมาปร
6. มีการนาํผล
พอใจบัณฑิตจาก
ปรับปรุงหลักสูต

1. จัดการเรียนการสอนโดยเน น
ผู เรียนเปOนสําคัญ 

2. จัดการเรียนการสอนโดยเน น
ภาคปฏิบัติ มีแนวทางการ
เรียนรู หรือกิจกรรมประจําวิชา
ให นักศึกษาเรียนรู ประสบการณ�
การทํางานในสาขาวิชาชีพครู 

1. มีแผนการสอน
โดยเน นผู เรียนเป
2. มีจํานวนวิชาเรีย
วิชาชีพครู มากก
 
 

ของ 1. ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร โ ด ย 1. มีรายงานผลก
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Oนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
และข อบังคับคุรุสภาวAา

ายการบริหารจัดการด าน
ความสะดวกให แกAผู เรียน 
ีการดําเนินงานดังนี้ 
ฑCการประเมินผล 

รท่ีสามารถอ างอิงได กับ
ี่คุรุสภากําหนด 

ัยและมีการปรับปรุง 

ับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
ครั้ง ใน 5 ป(   
อาจารย�ผู สอนมีคุณวุฒิไมA
ญาโท 

างการศึกษาหรือสาขาอ่ืนท่ี
ยละ 90 

�ประจําหลักสูตรศึกษาดู
พัฒนาหลักสูตรหรือ
ี่ยวข องอยAางน อย 1 ครั้ง 

ําผลการประเมินผลการ
ต องการความรู ทักษะ
มาปรับปรุงหลักสูตร 

ผลการประเมินความพึง
ิตจากผู ใช บัณฑิตมา
ักสูตร 

ารสอนและสื่อการสอน
ียนเปOนสําคัญ 

ิชาเรียนท่ีมีภาคปฏิบัติ
มากกวAา 1 รายวิชา 

านผลการประเมินหลักสูตร



 

เป~าหมาย 

หลักสูตรอยAางสมํ่าเสมอ 

 

 
2. บัณฑิต 

หลักสูตรครุศาสตรบัณ
นครินทร�ผลิตบัณฑิตให มีคุณสมบ

1. มีคAานิยมรAวมตระหน
ตัวตนความเปOนครูและมีเจตคติต

2. เปOนคนดีมีคุณธรรม
ของวิชาชีพครูปฏิบัติหน าท่ีตาม
วิชาชีพอุทิศตนและทุAมเทในการ
ผู เรียนมีความพอเพียงและประพ

3. เปOนผู เรียนรู และฉล
ข้ันสูงมีความรอบรู ด านการเงินสุ
โลกการสร างสัมมาชีพและความ
มุAงม่ันมานะบากบ่ันใฝyเรียนรู มีทัก
ทันสมัยทันตAอการเปลี่ยนแปลงต

4. เปOนผู รAวมสร างสรร
คิดข้ันสูงมีความฉลาดดิจิทัลทัก
สารสนเทศสมัยใหมAการเปลี่ยนแ
วิชาชีพครูสามารถแสวงหาความร
ตามศักยภาพตามความแตกตAางร

5. เปOนผู มีความสามา
ออกแบบกิจกรรมวางแผนและจ
การเรียนรู และมีความสุขในการ
กิจกรรมการเรียนรู ท่ีหลากหลา
ผู เรียนท่ีมีความแตกตAางกันสามาร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรา

การดําเนินการ เกณฑCกา
คณะกรรมการผู ทรงคุณวุฒิท้ัง
ภายใน และภายนอก 
2. จัดทําฐานข อมูลของนักศึกษา
อาจารย� อุปกรณ�เครื่องมือวิจัย 
งบประมาณความรAวมมือกับ
หนA วยงานตA า งๆ ท่ี เ ก่ียวข อง
ผลงานทางวิชาการทุกภาค
การศึกษาเพ่ือเปOนข อมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ 
3. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

โดยคณะกรรมก
ภายใน และภาย
2.  มีฐานข อมูล
อุปกรณ�เครื่องม
ความรAวมมือกับ
เก่ียวข อง   
ผลงานทางวิชาก
3. มีการนําผลก
พอใจของหลักส
สอนของนักศึก
หลักสูตร 

ตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะครุศาสตร�มหาว
สมบัติดังนี้ 
ระหนักและยึดผู เรียนเปOนศูนย�กลางของการทํางานของค
คติตAอวิชาชีพครูท่ีเข มแข็งมีจิตบริการตAอวิชาชีพครูและชุม
ธรรมจริยธรรมยึดม่ันในวิชาชีพครูมีจิตวิญญาณครูและย
ี่ตามอุดมการณ�ความเปOนครูด วยความรักศรัทธาซ่ือสัตย

นการเอาใจใสAสร างแรงบันดาลใจพัฒนาการเรียนรู และผ
ระพฤติตนเปOนแบบอยAางท่ีดีท้ังทางด านวิชาการและวิชาช

ละฉลาดรู และมีปnญญาเปOนผู มีความรู ความสามารถในการ
เงินสุขภาพสุนทรียภาพวัฒนธรรมรู เทAาทันการเปลี่ยนแปล
ความม่ันคงในคุณภาพชีวิตของตนเองครอบครัวชุมชนแล
รู มีทักษะการเรียนรู ตลอดชีวิตและพัฒนาตนเองให เปOนบุคค
ลงตลอดเวลา 

งสรรค�นวัตกรรมเปOนผู มีทักษะศตวรรษท่ี 21 มีความสาม
ิทัลทักษะการทํางานเปOนทีมมีทักษะข ามวัฒนธรรมรู เท
ลี่ยนแปลงของสังคมและของโลกมีสAวนรAวมในการพัฒนา
วามรู พัฒนาความรู งานวิจัยและสร างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ตAางระหวAางบุคคล 
ามารถสูงในการจัดการเรียนรู เปOนผู มีความสามารถใน
ละจัดการเรียนรู ถAายทอดความรู สร างแรงบันดาลใจและส

นการเรียนโดยใช ศาสตร�การสอนรวมถึงวิธีการใช เทคนิค
หลายสื่อแหลAงเรียนรู ชุมชนภูมิปnญญาในชุมชนท่ีเหมาะ
สามารถบูรณาการความรู ข ามศาสตร�ข ามวัฒนธรรมและกา
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ฑCการประเมินผล 
รรมการผู ทรงคุณวุฒิท้ัง
ะภายนอกทุกๆ 4 ป(   
 อมูลของนักศึกษาอาจารย� 
รื่องมือ วิจัย งบประมาณ
มือกับหนAวยงานตAางๆ ท่ี

วิชาการทุกภาคการศึกษา 
ผลการประเมินความพึง
ลักสูตรและการเรียนการ
ักศึกษานํามาปรับปรุง

หาวิทยาลัยราชภัฏราช

องครูพัฒนาความรู สึกถึง
ละชุมชน 
ละยึดม่ันในจรรยาบรรณ
สัตย�สุจริตรับผิดชอบตAอ
ละผลประโยชน�สูงสุดแกA

วิชาชีพ 
นการคิดวิเคราะห�การคิด
นแปลงของสังคมและของ
ชนและสังคมมีความเพียร
Oนบุคคลท่ีเรียนรู และรอบรู 

สามารถคิดวิเคราะห�การ
มรู เทAาทันสื่อเทคโนโลยี
ัฒนาความก าวหน าให กับ
ัฒนาตนเองผู เรียนให เต็ม

รถในการจัดเนื้อหาสาระ
และสAงเสริมให ผู เรียนเกิด
คนิควิธีการจัดการเรียนรู 
มาะสมกับสาระวิชาและ
ละการวิจัยสามารถนํามา



 

ประยุกต�ใช ในการจัดการเรียนรู แ
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู ของผู เรียนต

6. เปOนพลเมืองท่ีเข มแ
สากลรู คุณคAาและมีสAวนรAวมในการ
อาสาและดําเนินชีวิตตามวิถีปร
ความถูกต องรู ถูกรู ผิดรู ชอบชั่วด
ศักด์ิศรีความเปOนมนุษย�มีจิตสํานึก

รวมท้ังมีคุณลักษณะเป
 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 
3.1.1 ผู เข าศึกษาต อง

เจตคติท่ีดีและมีคุณลักษณะท่ีเหม
ผAานเกณฑ�ของสํานักงานคณะกร
ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาเปOนผู กําหนด

3.1.2 มีคุณสมบัติครบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ

3.1.3 ต องผAานเกณฑ�ก
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการศึก

3.1.4 ผู เข าศึกษาต อง
เข าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดม

3.2 การเตรียมความพร2อ
การเตรียมความพร อม

เก่ียวกับการปรับตัวกับการเรียน
เตรียมทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล 

3.3 การควบคุมการดูแล
ความพึงพอใจและผลการจัดกา

คณะกรรมการบริหารห
โดยหลักสูตรกําหนดชั้วโมงให คํา
วิชาการและด านกิจกรรมโดยดูแล

คณะกรรมการบริหาร
ปรึกษาเพ่ือรAวมกันแก ไขปnญหาแล
พึงพอใจของผู ใช บัณฑิตโดยคว
หลักสูตรรวมถึงการศึกษาข อมู
นํามาใช ในการวางแผนการรับน
ตAอไป 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรา

ียนรู แบบบูรณาการศาสตร�การสอนความรู เนื้อหาสาระแล
รียนตลอดจนนําไปใช ในการแก ปnญหาพัฒนาตนเองผู เรียน
ี่เข มแข็งและใสAใจสังคมมีความรักชาติรักท องถ่ินมีจิตสําน
ในการพัฒนาอนุรักษ�สิ่งแวดล อมวัฒนธรรมและภูมิปnญญา
ิถีประชาธิปไตยมีความยุติธรรมและมีความกล าหาญทา

บชั่วดีกล าปฏิเสธและตAอต านการกระทําท่ีไมAถูกต องเคาร
สํานึกเปOนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
ะเปOนไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภากําหนด 

าต องสําเร็จการศึกษาไมAตํ่ากวAามัธยมศึกษาตอนปลายหร
ท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพครูโดยสอบผAานข อสอบวัดคุณลักษ
ะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเปOนไปตามระเบียบข
ําหนด 
ัติครบถ วนตามข อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคร

ศ.2558 
ณฑ�การทดสอบวัดคุณลักษณะความเปOนครูและข อสอบคัด
ารศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด 

าต องผAานการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ�และกระบว
าชภัฏราชนครินทร�วAาด วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา

ารอุดมศึกษา 
พร2อมก9อนเข2าศึกษา 

พร อมกAอนการเข าศึกษามีการจัดกิจกรรมสAงเสริมความเป
เรียนในระดับอุดมศึกษาการใช ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษา
 

ดูแลการให2คําปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู9
ัดการข2อร2องเรียนของนักศึกษา 
ิหารหลักสูตรมีการแตAงต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาทางวิชาการใ
ให คําปรึกษา (Office Hours) ให กับอาจารย�ท่ีปรึกษา
ยดูแลนักศึกษาจนกวAานักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา 
ิหารหลักสูตรจะกํากับและติดตามอัตราคงอยูAของนักศึก
หาและติดตามการจัดการข อร องเรียนตลอดจนสํารวจควา
ยความรAวมมือจากมหาวิทยาลัยเพ่ือนําข อมูลมาใช ปร
ข อมูลวิจัยอันเก่ียวเนื่องกับแนวโน มความต องการของต
รรับนักศึกษาอีกท้ังใช ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูต
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ระและเทคโนโลยี (TPCK) 
ู เรียนและสังคม 
ิตสํานึกไทยและจิตสํานึก
nญญาไทยและท องถ่ินมีจิต
ญทางจริยธรรมยึดม่ันใน
งเคารพสิทธิเสรีภาพและ

 

ายหรือเทียบเทAามีคAานิยม
ลักษณะความเปOนครูและ
ียบข อบังคับการคัดเลือก

นครินทร�วAาด วยการจัด

บคัดเลือกเข าศึกษาตAอใน

ระบวนการคัดเลือกบุคคล
ิญญาตรีพ.ศ.2558 หรือ

วามเปOนครูการปฐมนิเทศ
ศึกษาอยAางมีความสุขการ

งอยู9การสําเร็จการศึกษา

การให แกAนักศึกษาทุกคน
รึกษาแกAนักศึกษาท้ังด าน

ักศึกษารAวมกับอาจารย�ท่ี
จความต องการและความ
ใช ประกอบการปรับปรุง
ของตลาดการศึกษาเพ่ือ
ลักสูตรให มีประสิทธิภาพ



 

4. อาจารยC 
4.1การรับอาจารยCใหม9 

4.1.1 มีการคัดเลือกอ
ใหมAจะต องมีวุฒิการศึกษาระด
สาขาวิชาท่ีเก่ียวข อง 

4.1.2 มีการปฐมนิเทศ
4.1.3 มีการฝwกอบรมค

การสอน และการประเมินผล 
4.2การมีส9วนร9วมของคณ

คณาจารย�ผู รับผิดชอบ
สอนประเมินผลและให ความเห็น
การปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนป
เปOนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพ

 
4.3 การพัฒนาความรู2แล

คณาจารย�ใหมA 
1. การปฐมนิเทศ 
2. การฝwกอบรมคณาจ

จัดการเรียนการสอนกลยุทธ�การส
3. การพัฒนาด านการ

เก่ียวข องกับวิชาชีพหรือการเข าร
4. การจัดให เปOนผู สอน

และการแตAงต้ังอาจารย�พ่ีเลี้ยงเพ
คณาจารย�ประจําการ
1. การพัฒนาด านการ

ภายนอกรวมท้ังการประชุมสัมม
สAวนรAวมในกิจกรรมชุมชน 

2. การพัฒนาด านวิชาก
ให คณาจารย�ไปศึกษาตAอ 

3. การพัฒนาด านการ
วิชาชีพเพ่ือให มีผลงานตีพิมพ�ในร

4. การพัฒนาทักษะทาง
 
5. หลักสูตรการเรียนการสอนกา

5.1 หลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณ

ระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร
ด วยมาตรฐานวิชาชีพ(ฉบับท่ี4)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรา

 
ือกอาจารย�ใหมAตามระเบียบและหลักเกณฑ�ของมหาวิทย
ระดับปริญญาโทข้ึนไป ในสาขาภาษาอังกฤษ การสอน

ิเทศอาจารย�ใหมA  
รมคณาจารย�ใหมAด านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน นผู เรีย

องคณาจารยCในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลัก
ชอบหลักสูตรและผู สอนจะต องประชุมรAวมกันในการวางแ
มเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาเก็บรวบรวมข อมูล
จนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําให บรรลุเปsาหมายตามหล
ิตท่ีพึงประสงค� 

รู2และทักษะให2กับแก9คณาจารยC 

คณาจารย�ใหมAท่ีไมAมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด านศ
�การสอนและการประเมินผล 
นการวิจัยควรมีการจัดเงินทุนสําหรับนักวิจัยหน าใหมAเพ
เข ารAวมเปOนคณะผู วิจัยรAวมกับนักวิจัยอาวุโส 
ผู สอนรAวมกับอาจารย�ท่ีมีประสบการณ�ในรายวิชาท่ีตรงหร
ี้ยงเพ่ือให คําแนะนําและให คําปรึกษาในการปฏิบัติงานทางว
การ 
นการเรียนการสอนเชAนการอบรมความรู จากหนAวยงานภ
สัมมนาวิชาการตAางๆศึกษาดูงานท้ังในประเทศและตAาง

วิชาการสAงเสริมการจัดทําผลงานเพ่ือพัฒนาเข าสูAตําแหนAง

นการวิจัยและสร างนวัตกรรมการจัดเงินทุนเพ่ือผลิตผลงา
พ�ในระดับชาติและนานาชาติ 
ษะทางภาษาไทยภาษาอังกฤษ/ภาษาตAางประเทศ 

อนการประเมินผู2เรียน 

รบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษกํากับมาตรฐานให เปOนไปต
าสตร�และสาขาศึกษาศาสตร�(หลักสูตรสี่ป() พ.ศ.2562แล
4)พ.ศ.2562 
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าวิทยาลัย โดยคณาจารย�
รสอนภาษาอังกฤษ หรือ

ผู เรียนเปOนสําคัญกลยุทธ�

นหลักสูตร 
รวางแผนจัดการเรียนการ
 อมูลเพ่ือเตรียมไว สําหรับ
ามหลักสูตรและได บัณฑิต

 านศาสตร�วิชาชีพครูการ

หมAเพ่ือผลิตผลงานวิจัยท่ี

รงหรือสัมพันธ�กับคุณวุฒิ
ทางวิชาการ 

งานภายในและหนAวยงาน
ตAางประเทศสAงเสริมให มี

แหนAงทางวิชาการสAงเสริม

ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข องกับ

Oนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
และข อบังคับคุรุสภาวAา



 

5.2 การเรียนการสอน
ระบบทวิภาค โดยหน

ไมAน อยกวAา 15 สัปดาห� กรณีท่ีม
ราชนครินทร�วAาด วยการจัดการศึก

5.3 การประเมินผู2เรีย
การประเมินผู เรียนมีก

สภาพจริงและการทดสอบซ่ึงกา
การทดสอบระหวAางภาคเรียนก
อิงเกณฑ�จําแนกตามลักษณะขอ
60:40 รายวิชาปฏิบัติ 70:30 
 
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู2 

6.1 การบริหารงบประมา
 

เป~าหมาย 

การบริหารงบประมาณ 
 

มีการ
งบปร
เพ่ือจ
โสตท
อยAาง
เรียน
ภาพแ
เรียน

6.2 ทรัพยากรการเรียนก
คณะครุศาสตร�มหาวิท

จัดการเรียนการสอนมีประสิทธ
และศึกษาศาสตร�และตามวัตถุปร

1) ห องเรียนท่ีมีสื่อการ
2 3 4 และ 8) และอุปกรณ�ในการ

2) ห องปฏิบัติการตAา
ห องปฏิบัติการผลิตสื่อการสอน
ห องปฏิบัติการภาษา (ห อง 8304

3) การเรียนการสอนแ
4) ห องสมุดท่ีประก

อิเล็กทรอนิกส�วิทยานิพนธ�ฐานข
ทันสมัยมีจํานวนเพียงพอ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรา

รสอน 
ยหนึ่งป(การศึกษาแบAงออกเปOน 2 ภาคการศึกษาปกติ แ

ณีท่ีมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร อน ให เปOนไปตามระเบียบ
ารศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
ผู2เรียน 
นมีการประเมินเปOนรายบุคคลตามรายวิชาโดยอาศัยการว
ซ่ึงการทดสอบมีกระบวนการทดสอบท่ีเปOนระบบเดียวกัน
ียนการทดสอบปลายเรียนโดยมีการตัดสินผลการเรียน
ะของรายวิชาโดยมีคะแนนเก็บตAอคะแนนสอบปลายภาค

ระมาณ 

การดําเนินการ เกณฑCการ
มีการจัดสรรงบประมาณประจําป(ท้ัง
งบประมาณแผAนดิน และเงินรายได 
เพ่ือจัดซ้ือตํารา สื่อการเรียนการสอน
โสตทัศนูปกรณ�และวัสดุครุภัณฑ�
อยAางเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนและสร าง
ภาพแวดล อมให เหมาะสมกับการ
เรียนรู ด วยตนเองของนักศึกษา 

มีแผนการจัดสรรง
ประจําป( งบประม
เงินรายได เพ่ือจัดซ
เรียนการสอนโสตท
วัสดุครุภัณฑ�อยAาง
สนับสนุนการเรียน
เรียนและสร างสภ
เหมาะสมกับการเร
ของนักศึกษา 

ียนการสอน 
หาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร�มีทรัพยากรเพียงพอแล
สิทธิภาพบรรลุผลตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร
ัตถุประสงค�ของหลักสูตรดังนี้ 
ื่อการเรียนการสอนเหมาะสมทันสมัยได แกAเรียนท่ีมีคอมพิว
�ในการนําเสนอหน าชั้นเรียน 
ารตAางๆอาทิห องปฏิบัติการสอนจุลภาค (Micro]Teach
สอน (ห อง 4464) ห องปฏิบัติการคอมพิวเตอร� (อาคาร
8304) และห องปฏิบัติการอ่ืนๆ 
อนและการนิเทศแบบออนไลน�และออฟไลน� 
ระกอบไปด วยสื่อตAางๆเชAนตําราเรียนหนังสือวารสา
�ฐานข อมูลขAาวการศึกษาฐานข อมูลวารสารทางการศึกษา
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กติ แตAละภาคการศึกษา 
บียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

การวัดผลประเมินผลตาม
ียวกันคือการทดสอบยAอย
เรียนท้ังแบบอิงกลุAมและ 
ยภาคดังนี้รายวิชาทฤษฏี

Cการประเมินผล 

สรรงบประมาณ
ประมาณแผAนดินและ
ื่อจัดซ้ือตํารา สื่อการ
โสตทัศนูปกรณ� และ

�อยAางเพียงพอเพ่ือ
ารเรียนการสอนในชั้น

งสภาพ แวดล อมให 
การเรียนรู ด วยตนเอง

อและทันสมัยเพ่ือให การ
ญาตรีสาขาวิชาครุศาสตร�

อมพิวเตอร�พกพา (อาคาร 

eaching) (อาคาร 4) 
าคาร 8 ชั้น 2 และชั้น 3) 

ารสารโสตทัศนวัสดุสื่อ
กษาโดยสื่อตAางๆมีความ



 

5) มีความรAวมมืออยAา
ราชภัฏราชนครินทร�สถาบันฝyายผ
ปฏิบัติการสอนโดยมีอาจารย�น
มาตรฐานและมีคุณภาพในการฝwก
ครูโดยรAวมมือกันบูรณาการควา
Integrated Learning: WIL) อย

6) มีและจัดแหลAงเรียน
7) ทรัพยากรอ่ืนๆท่ีจํา

6.3 การจัดหาทรัพยากรก
ประสานงานกับสํานัก

เก่ียวข องเพ่ือบริการให อาจารย�แ
การจัดซ้ือหนังสือนั้นอาจารย�ผู สอ
อ่ืนๆท่ีจําเปOนนอกจากนี้อาจารย
รายชื่อหนังสือสําหรับให สํานักวิท

ในสAวนของคณะครุศาส
คณะครุศาสตร�จะต องจัดสื่อกา
โปรเจคเตอร�คอมพิวเตอร�เครื่องฉ

6.4 การประเมินความเพ
การประเมินความเพีย

ครุศาสตร� ซ่ึงจะประสานงานกา
และทําหน าท่ีประเมินความพอเพ
อํานวยความสะดวกในการใช สื่อข
อาจารย�ด วย โดยมีรายละเอียดด

 
เป~าหมาย 

1. จัดให มีห องเรียน ทรัพยากร 
สื่อและชAองทางการเรียนรู  ท่ี
เพียบพร อม เพ่ือสนับสนุนท้ัง
การศึกษาในห องเรียน นอก
ห องเรียน และเพ่ือการเรียนรู 
ได ด วยตนเอง อยAางเพียงพอ มี
ประสิทธิภาพ  
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรา

ออยAางใกล ชิดและเปOนระบบระหวAางหนAวยงานท่ีคณะคร
ฝyายผลิตและพัฒนาครูกับสถานศึกษาท่ีเปOนแหลAงฝwกประส
ารย�นิเทศก�ครู พ่ีเลี้ยงและ/หรือผู สอนงานท่ีมีคุณภาพ
ารฝwกประสบการณ�วิชาชีพและปฏิบัติการสอนให เปOนไปต
รความรู และเนื้อหาสาระกับประสบการณ�การทํางานใน

อยAางหลากหลาย 
เรียนรู ในชุมชนธรรมชาติสิ่งแวดล อมและปราชญ�ชาวบ าน
ท่ีจําเปOนสําหรับการจัดการเรียนรู ท่ีมีคุณภาพ 
ากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซ้ือ
ารย�และนักศึกษาได ค นคว าและใช ประกอบการเรียนการ
ย�ผู สอนแตAละรายวิชาจะมีสAวนรAวมในการเสนอแนะรายชื่อ
จารย�พิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข อมีส

นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดซ้ือหนังสือด วย
รุศาสตร�จะมีห องสมุดยAอยเพ่ือบริการหนังสือตําราหรือวา
สื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช ประกอบการสอนของอาจารย�เช
รื่องฉายสไลด�เปOนต น 
ามเพียงพอของทรัพยากร 
มเพียงพอของทรัพยากร คณะครุศาสตร�มีเจ าหน าท่ีประจ
นการจัดซ้ือจัดหาหนังสือเพ่ือเข าสํานักวิทยบริการและเท
พอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มีเจ าหน าท่ี ด านโสต
ช สื่อของอาจารย�แล วยังต องประเมินความพอเพียงและคว
ียดดังตารางตAอไปนี้ 

การดําเนินการ การ

ากร 
รู  ท่ี
ท้ัง
อก
นรู 

อ มี

1. จัดให มีห องเรียนท่ีมีความพร อม
ใช งานอยAางมีประสิทธิภาพ ท้ังใน
การสอน การบันทึกเพ่ือเตรียม
จัดสร างสื่อสําหรับการทบทวน
การเรียน 
2.จัดเตรียมห องเรียนท่ีมีเครื่องมือ
ทันสมัย เพ่ือให นักศึกษามีความ
พร อมในการภาคทฤษฎีและฝwก
ปฏิบัติ 
3 . จั ด ใ ห มี เ ค รื อ ขA า ย แ ล ะ
ห องปฏิบัติการคอมพิวเตอร�และ
พ้ืนท่ี ท่ีนักศึกษาสามารถศึกษา 
และหาความรู เ พ่ิมเ ติมได ด วย

1. ผลสํารวจ
นั ก ศึ ก ษ า ตA
ทรัพยากรเพ
การศึกษา 
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ะครุศาสตร�มหาวิทยาลัย
ประสบการณ�วิชาชีพและ
ภาพเปOนสถานศึกษาท่ีมี
Oนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
านในสถานศึกษา (Work 

บ าน 

จัดซ้ือหนังสือและตําราท่ี
นการสอนในการประสาน
ายชื่อหนังสือตลอดจนสื่อ
 อมีสAวนในการเสนอแนะ
ด วย 

รือวารสารเฉพาะทางและ
รย�เชAนเครื่องมัลติมีเดีย

ี่ประจําห องสมุดของคณะ
ละเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นโสตทัศนอุปกรณ� ซ่ึงจะ
ะความต องการใช สื่อของ

การประเมินผล 

รวจความพึงพอใจของ
า ตA อ ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร
รเพ่ือการเรียนรู  ทุกป(



 

เป~าหมาย 

 
7. ตัวบ9งชี้ผลการดําเนินงาน (Key

ผลการดําเนินการบรรล
ติดตามการดําเนินการตาม TQF 
อยAางน อยร อยละ 80 ของตัวบAงช
 ตัวบ9งช้ีผล
(1) คณาจารย�ประจําหลักสูต

รAวมในการประชุมเพ่ือวา
ดําเนินงานหลักสูตร 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูต
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒ
สาขา (ถ ามี) 

(3) มีรายละเ อียดของราย
ประสบการณ�ภาคสนาม
มคอ.4 อยAางน อยกAอนการ
ให ครบทุกวิชา 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเน
ผลการดําเนินการของประ
แบบ มคอ.5 และ มคอ
การศึกษาท่ีเปVดสอนให คร

(5) จัดทํารายงานผลการดําเ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หล

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤ
มาตรฐานผลการเรียนรู ท
(ถ ามี) อยAางน อยร อยละ 
ละป(การศึกษา 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงกา
การสอนหรือการประเ
ประเมินการดําเนินงานท่ีร

(8) คณาจารย�ใหมA (ถ ามี) ทุก
หรือคําแนะนําด านศาส
จัดการเรียนรู  
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การดําเนินการ การ

ต น เ อ ง  ด ว ย จํ า น ว น แ ล ะ
ประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมเพียงพอ 
4. จัดให มีห องสมุดให บริการท้ัง
หนังสือตํารา และสื่อดิจิทัลเพ่ือ
การเรียนรู   

(Key Performance Indicators) 
บรรลุตามเปsาหมายตัวบAงชี้ท้ังหมดอยูAในเกณฑ�ดีตAอเนื่อ
TQF ตAอไป ท้ังนี้เกณฑ�การประเมินผAาน คือ มีการดําเนินง
ัวบAงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว ในแตAละป( 
9งช้ีผลการดําเนินงาน ป"ท่ี 1 ป"ท่ี 2 
ลักสูตรอยAางน อยร อยละ 80 มีสAวน
ื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

X X 

ักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล อง
ุณวุฒิแหAงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิ

X X 

งรายวิ ชา  และรายละเ อียดของ
นาม (ถ ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
นการเปVดสอนในแตAละภาคการศึกษา

X X 

ดําเนินการของรายวิชา และรายงาน
งประสบการณ�ภาคสนาม (ถ ามี) ตาม
คอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
ให ครบทุกรายวิชา 

X X 

รดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
ัน หลังสิ้นสุดป(การศึกษา 

X X 

สัมฤทธิ์ ของนิสิต/นัก ศึกษาตาม
นรู ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 

ยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปVดสอนในแตA

X X 

รุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ�
ระเมินผลการเรียนรู  จากผลการ

านท่ีรายงานใน มคอ.7 ป(ท่ีแล ว 

 X 

ทุกคน ได รับการปฐมนิเทศ อบรม
ศาสตร�วิชาครูและวิทยาการการ

X X 

มคอ.2 

 

ลัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า73 

การประเมินผล 

เนื่อง 2 ป(การศึกษาเพ่ือ
เนินงานตามข อ 1–5 และ

 ป"ท่ี 3 ป"ท่ี 4 ป"ท่ี 5 
X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 



 

 ตัวบ9งช้ีผล
(9) คณาจารย�ประจําทุกคน

และ/หรือวิชาชีพ อยAางน อ
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุน

การพัฒนาวิชาการ และ
50 ตAอป( 

(11) ระดับความพึงพอใจของน
ใหมAท่ีมีตAอคุณภาพหลักส
คะแนนเต็ม 5.0 

(12) ระดับความพึงพอใจขอ
เฉลี่ยไมAน อยกวAา 3.5 จาก

(13) นิสิต/นักศึกษาได รับเข าร
ครบถ วนทุกกิจกรรมท่ีกําห

(14) มีการจัดประสบการณ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครูใน
การศึกษา 

(15) นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษ
ความรู ความสามารถทาง
ร อยละ50 ท่ีสําเร็จในแตAล
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9งช้ีผลการดําเนินงาน ป"ท่ี 1 ป"ท่ี 2 
ุกคนได รับการพัฒนาทางวิชาการ 
Aางน อยป(ละหนึ่งครั้ง 

X X 

สนุนการเรียนการสอน (ถ ามี) ได รับ
และหรือวิชาชีพ ไมAน อยกวAาร อยละ 

X X 

ของนิสิต/นักศึกษาป(สุดท าย/บัณฑิต
หลักสูตร เฉลี่ยไมAน อยกวAา 3.5 จาก

  

จของผู ใช บัณฑิตท่ีมีตAอบัณฑิตใหมA
จากคะแนนเต็ม 5.0 

  

เข ารAวมกิจกรรมสAงเสริมความเปOนครู
ท่ีกําหนดและเปOนประจําทุกป( 

X X 

ารณ�บูรณาการการเรียนรู กับการ
ครูในสถานศึกษาเปOนประจําทุกป(

X X 

รศึกษาต องผAานเกณฑ�การประเมินผล
ถทางภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
แตAละป(การศึกษา 
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 ป"ท่ี 3 ป"ท่ี 4 ป"ท่ี 5 
X X X 

X X X 

 X X 

  X 

X X X 

X X X 

 X X 



 

หมวดที ่8 การ
 
1. การประเมินประสิทธิผลของก
          1.1 การประเมินกลยุทธ
 กระบวนการท่ีจะใช ในก
สอนนั้น พิจารณาจากตัวผู เรียน
หรือไมA โดยอาจประเมินจากการ
นักศึกษา การตอบคําถามของนัก
สามารถประเมินเบ้ืองต นได วAา ผู เ
ก็จะต องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
มีความเข าใจหรือไมAในเนื้อหาท่ีไ
เรียนการสอนในโอกาสตAอไป 
          1.2การประเมินทักษะข
ให นักศึกษาได มีการประเมินผลก
เวลา การชี้แจงเปsาหมาย วัตถุปร
ในทุกรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพร
 การประเมินหลักสูตรใน
ประสบการณ�วิชาชีพครู ในราย
ปฏิบัติงานในหน าท่ีของครูทุกอย
ตAอเนื่องกันเปOนเวลาอยAางน อย 
นักศึกษา ตลอดจนติดตามประเม
และขาดคุณสมบัติในด านใด ซ
ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการ
 
3. การประเมินผลการดําเนินงา
          การประเมินคุณภาพก
ข อ 7 โดยคณะกรรมการประเม
1 คน ท่ีได รับการแตAงต้ังจากมหาว
 ท้ังนี้มหาวิทยาลัยได กํา
ดัชนีด านมาตรฐานและคุณภาพ
ตAอเนื่องทุก 4 ป( 
 
4. การประเมินทักษะภาษาอังกฤษ
 เพ่ือตอบสนองนโยบายข
กําหนดเกณฑ�ข้ันตํ่าของทักษะภา
ความต องการของการใช ครูของประ
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การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลัก

ของการสอน 
ลยุทธCการสอน 
ช ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร�ท่ีวางแผนไว เพ่ือ
ู เรียนโดยอาจารย�ผู สอนจะต องประเมินผู เรียนในทุกๆ ห
กการทดสอบยAอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาการ
องนักศึกษาในชั้นเรียน ซ่ึงเม่ือรวบรวมข อมูลจากท่ีกลAาวข
 วAา ผู เรียนมีความเข าใจหรือไมA หากวิธีการท่ีใช ไมAสามารถ
ิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะส
หาท่ีได สอนไป หากพบวAามีปnญหาก็จะต องมีการดําเนินกา

ษะของอาจารยCในการใช2แผนกลยุทธCการสอน 
ผลการสอนของอาจารย�ในทุกด าน ท้ังด านทักษะกลยุทธ

ัตถุประสงค�รายวิชา ชี้แจงเกณฑ�การประเมินผลรายวิชา แล

ภาพรวม 
ูตรในภาพรวมนั้นจะกระทํา เม่ือนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร
นรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จํานวน 1
ุกอยAางเสมือนเปOนครูประจําการคนหนึ่งในสถานการณ�จริง

น อย  16 สัปดาห� หรือ 288  ชั่วโมงซ่ึงจะเปOนชAวงเวลาท
ระเมินความรู ของนักศึกษาวAา สามารถปฏิบัติงานได หรือไ
ใด ซ่ึงจะมีการรวบรวมข อมูลท้ังหมดเพ่ือการปรับปรุงแ
ารการจัดการเรียนการสอนท้ังในภาพรวมและในแตAละราย

ินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
าพการศึกษาประจําป(ตามดัชนีบAงชี้ผลการดําเนินงาน
ระเมินอยAางน อย 3 คน ประกอบด วยผู ทรงคุณวุฒิใน
มหาวิทยาลัย 

ได กําหนดให ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให ทันสมัย
ภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงและพ

ังกฤษของผู2เรียน 
บายของรัฐบาลในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู เรียน 
ะภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมกับผู เรียนและบริบทของสถาบัน

องประเทศ 
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หลักสูตร 

ว เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
ๆ หัวข อวAามีความเข าใจ

าการอภิปรายโต ตอบจาก
ลAาวข างต นแล ว ก็ควรจะ
ารถทําให ผู เรียนเข าใจได  
 จะสามารถชี้ได วAาผู เรียน
ินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ

ยุทธ�การสอน การตรงตAอ
ิชา และการใช สื่อการสอน

ักสูตร และจะต องออกฝwก
1 ภาคการศึกษา โดย

ณ�จริงในสถานศึกษาอยAาง
วลาท่ีอาจารย�จะไปนิเทศ
 หรือไมA มีความรับผิดชอบ 
ปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
ะรายวิชา 

นงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 
ุฒิในสาขาวิชาอยAางน อย  

ันสมัย แสดงการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรอยAาง

ู เรียน ให สถาบันอุดมศึกษา
าบัน รวมท้ังสอดคล องกับ



 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏรา
ภาษาอังกฤษของผู เรียนให ผAานเก
ท่ีสําเร็จการศึกษาซ่ึงมีทักษะภาษ
นโยบายของรัฐบาล หากผลการปร
ผู เรี ยนมี ทักษะภาษาอังกฤษต
กระบวนการพัฒนาทักษะภาษาอัง
 ในป(ท่ี 5 ของวงรอบการใช
ภาษาอังกฤษให สูงข้ึนกวAาเดิม และ
ร อยละของผู เรียนท่ีสําเร็จการศึกษ
เพ่ือใช ในการกํากับ ติดตาม แล
ภาษาอังกฤษได ในการปฏิบัติงานจ
 ให มหาวิทยาลัยราชภัฏร
ผู สําเร็จการศึกษาทุกคนมีทักษะภา
 
5. การทบทวนผลการประเมินแ
          จากการรวบรวมข อมูล ก
จะทําให ทราบปnญหาของการบร
รายวิชาก็สามารถท่ีจะดําเนินก
ปรับปรุงยAอยนั้นควรทําได ตลอดเ
ป( ท้ังนี้เพ่ือให หลักสูตรมีความทัน
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ัฏราชนครินทร� ได จัดทําแผนระยะสั้นและระยะยาวในก
Aานเกณฑ�ข้ันตํ่าท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว  และกําหนดอัตราส
ภาษาอังกฤษผAานเกณฑ�ข้ันตํ่าตามท่ีแตAละหลักสูตรกําหนด
ารประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู เรียนพบวAา
ฤษตํ่ากวA าเกณฑท่ี กําหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏรา

ษาอังกฤษของผู เรียนตามแนวทางท่ีเหมาะสม 
การใช หลักสูตร ให มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร�ทบทวน
 และเปOนเกณฑ�มาตรฐานข้ันตํ่าตามนโยบายของรัฐบาล รวม
รศึกษา ท่ีมีทักษะภาษาอังกฤษผAานเกณฑ�มาตรฐานข้ันตํ่าต
ม และสAงเสริมให บัณฑิตท่ีประกอบวิชาชีพครูมีความสา
ิงานจริง   

าชภัฏราชนครินทร� กําหนดเปsาหมายระยะยาว โดยระบุระย
ษะภาษาอังกฤษผAานเกณฑ�มาตรฐานข้ันตํ่าตามนโยบายรัฐบา

เมินและวางแผนปรับปรุง 
มูล การสัมมนา และการประชุม ผู บริหาร อาจารย� นักศึก
ารบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวม และในแตAละรายวิชา ก
นินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได ทันที ซ่ึงก็จะเปOนการป
ลอดเวลาท่ีพบปnญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบ
ามทันสมัยและสอดคล องกับความต องการของผู ใช บัณฑิต

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มคอ.2 

 

ลัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า76 

วในการยกระดับคุณภาพ
ัตราสAวนร อยละของผู เรียน
าหนด เพ่ือให สอดคล องกับ
บวAาอัตราสAวนร อยละของ

ัฏราชนครินทร� รายงาน

บทวนปรับเกณฑ�ข้ันตํ่าของ
ล รวมท้ังกําหนดอัตราสAวน
ั้นตํ่าตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
ามสามารถในการสื่อสาร

บุระยะเวลา (จํานวนป() ท่ี
รัฐบาล 

นักศึกษา และผู ใช บัณฑิต 
วิชา กรณีท่ีพบปnญหาของ
การปรับปรุงยAอยในการ
ั้งฉบับนั้นจะกระทําทุก 4 
ฑิต 
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ข2อบังคับ
ว9าด2วยการจ

ข2อบังคับ
ว9าด2วยการจัดการศ

ข2อบังคับ
ว9าด2วยการจัดการศ
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บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรC
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.25

 
บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรC
การศึกษาระดับปริญญาตรี  (ฉบับท่ี 2)พ

 
บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรC
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 3) พ
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ทรC 
2558 

ทรC 
พ.ศ. 2559 

ทรC 
พ.ศ. 2559 
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2559 และหลักสูตรปรับปร
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รับปรุง พ.ศ.2562 



 

ตารางเปรียบเทียบรายล
หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2559) 

 
ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education ( English Teaching) 
วิชาเอก การสอนภาษาอังกฤษ 
จํานวนหน9วยกิต 170 หนAวยกิต 
รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป( 

 
ปรัชญาของหลักสูตร 
ผลิตครูภาษาอังกฤษท่ีมีความรู  เทคนิคการสอน จรรยาบรรณ การวิจยั ความคิด
สร างสรรค�และความสามารถในการบูรณาการภาษาอังกฤษเข าสูAการใช ชีวิตของ
ผู เรียนและการพัฒนาท องถิ่น 
 
ความสําคัญ 
 ครูภาษาอังกฤษ นับวAามีบทบาทสําคัญยิง่ในการพัฒนาประเทศให ก าว
ไปสูAความเปOนสากล เพราะการมีความรู ความสามารถทางภาษาอังกฤษน้ันจะ
นําไปสูAการตAอยอดความรู ในสาขาวิชาอืน่ๆ ท้ังน้ี การจะให ประชาชนในประเทศมี
ทัศนคติท่ีดีตAอภาษาอังกฤษ และมีทักษะความรู ทางภาษาน้ัน จะต องเร่ิมต นจาก
การมีครูภาษาอังกฤษท่ีมีความเช่ียวชาญในตัวศาสตร� การสอน และการบูรณาการ
ภาษาอังกฤษเข าสูAการใช งานจริงอยAางสร างสรรค� 
วัตถุประสงคCของหลักสูตร 
เพื่อผลิตบัณฑิตให มีความรู  ความสามารถ และคุณลักษณะ ดังน้ี 
             1. มีความรู ความสามารถในภาษาอังกฤษท้ังทักษะการฟnง พูด อAาน และเขียน
             2. มีความสามารถในการถAายทอดความรู ความเข าใจ เปOนผู ใฝyเรียนรู   
และนําส่ิงรอบตัวมาประยกุต�เข าสูAการสอนภาษาอังกฤษเพือ่ให เน้ือหาในการเรียนการสอ
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอ

รายละเอียดโครงสร2างหลักสูตรก9อนและหลังการปรับปรุงของสาขาภาษาอังก
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) 

 
ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education Program in English Teaching 
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ 
จํานวนหน9วยกิต 139หนAวยกิต 
รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป( 

 

ภาษา
หนAวย
2561
สามา
ดิจิทัล
แหAงช
สํานัก

 
ปรัชญา 

ผลิต พัฒนา ครูภาษาอังกฤษคุณภาพสูงท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาท องถิ่น 

(คําอธิบายปรัชญา) ผลิตครูสอนภาษาอังกฤษท่ีมีคุณภาพสูงมีความรู คูAคุณธรรม
สามารถบูรณาการความรู ทักษะเจตคติคุณธรรมและจริยธรรมแหAงวิชาชีพไปสูAการจัด
การศึกษาและพัฒนาครู ให เปOนคนดี  มีสติปnญญาความสามารถและอยูAรAวมกับบุคคลอื่นได 
อยAางมีความสุขรู เทAาทันการเปล่ียนแปลงและสามารถเผชิญปnญหาหรือวิกฤติได ด วย
สติปnญญา 

ความสําคัญ   
ปnจจุบันอาชีพครูถือวAาสําคัญยิ่งเพราะครูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศให 

เจริญม่ันคงให ก าวทันตAอสถานการณ�การเปล่ียนแปลงของโลกในยุคปnจจุบันแตAกAอนท่ีจะ
พัฒนาบ านเมืองให เจริญได น้ันจะต องพัฒนาคนซ่ึงได แกAเยาวชนของชาติเสียกAอน เพื่อให 
เยาวชนเติบโตเปOนผู ใหญAท่ีดีมีคุณภาพและมีความสมบูรณ�ครบทุกด านจึงสามารถชAวยกัน
สร างความเจริญให แกAชาติตAอไปได และหน าท่ีท่ีมีความสําคัญยิ่งของครูก็คือการปลูกฝnง
ความรู ความคิดและจิตใจแกAเยาวชนเพื่อให เติบโตขึ้นเปOนพลเมืองท่ีดีและมีประสิทธิภาพของ
ประเทศชาติในกาลข างหน าผู เปOนครูจึงจัดได วAาเปOนผู ท่ีมีบทบาทอยAางสําคัญในการ
สร างสรรค�อนาคตของชาติบ านเมือง 

 

 
 

มหาว
และเ
หลักส
จัดทํา

ปรับค
38 
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อังกฤษ 
สาระการปรับปรุง 

ปรับหลักสูตรจากเ ดิม ค.บ.5 ป(  สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ (169 หนAวยกิต) เปOน ค.บ.4 ป( สาขาวิชาอังกฤษ(136 
หนAวยกิต)เพื่อให สอดคล องกับท่ีคุรุสภาได มีมาตรฐานวิชาชีพครูพ.ศ.
2561 ในสAวนมาตรฐานความรู และประสบการณ�วิชาชีพข อ 5 
สามารถใช ภาษาไทยภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและใช เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษารวมถึงสอดคล องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหAงชาติ (TQF) ด านครุศาสตร�และศึกษาศาสตร�ป(พ.ศ.2562  
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ปรับปรุงปรัชญาของหลักสูตรให สอดคล องกับปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร�และปรัชญาของคณะครุศาสตร�
และเพิ่มคําอธิบายปรัชญาเพื่อให สอดคล องกับปรัชญาของ
หลักสูตรค.บ. (ภาษาอังกฤษ) ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหAงได 
จัดทํารAวมกัน 

 
 
 

ปรับความสําคัญของหลักสูตรให เปOนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
38 แหAงได จัดทํารAวมกัน 

 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2559) 
 
 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอ

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 วัตถุประสงคC 
 เพื่อให ผู เข ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังน้ี 

1.3.1 เปOนผู ท่ีมีความรู ความสามารถในด านการสอน สามารถประยุกต�ใช องค�
ความรู ในการปฏิบัติงานได อยAางสอดคล องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม 
และเศรษฐกิจของประเทศ 

1.3.2 เปOนผู มีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
หลักสูตรทางด าน การเรียนการสอนการสอนท่ีจะสAงผลให ครู มีความรู ความสามารถ
สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค�ของการศึกษาของชาติ 

ปรับป
สภาป
มาตร
2562

มคอ.2 
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สาระการปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงวัตถุประสงค�ของหลักสูตรให ตรงกับมาตรฐานวิชาชีพคุรุ
สภาป( 2561 รวมถึงเปOนไปตามศาสตร�ด านภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหAงชาติ (TQF) ด านครุศาสตร�และศึกษาศาสตร�ป( 
2562 

 
 
 



 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2559) 

อาจารยCประจําหลักสตูร 
1. นางสาวจิรัชญา โคศิลา 
2. นางสาวสุมาลี ธนวุฒิคติวรกุล 
3. นางสาวณัฐกานต� พจนพิมล 
4.นางวันทนีย� บางเสน 
5.นายทรงพล ศุขสุเมฆ 

1. 
2. 
3. 
4.
5.
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) 
 1.3.3เปOนผู ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีความรับผิดชอบ
สูงตAอวิชาการและวิชาชีพมีความอดทนใจกว างและมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู 
พร อมท่ีจะประกอบวิชาชีพครูอยAางมีคุณภาพและเปOนไปตามสมรรถนะและมาตรฐาน
วิชาชีพครู 
 1.3.4ความรอบรู ด านการจัดการเรียนการสอนสามารถประยุกต�ความเข าใจอัน
ถAองแท ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยเพื่อสร างความรู ใหมAสําหรับการประกอบ
วิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต 

1.3.5มีศักยภาพท่ีจะพัฒนางานในหน าท่ีและเส นทางวิชาชีพให มีความก าวหน า
เปOนผู นําทางวิชาการสามารถใช เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน าท่ีครูได อยAาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคC 
  1.4.1มีความรู ความสามารถในภาษาอังกฤษท้ังทักษะการฟnง พูด อAาน 
และเขียนตามแบบของเจ าของภาษาได อยAางถูกต องและเหมาะสม 
  1.4.2มีความสามารถในการถAายทอดความรู ความเข าใจความเข าใจ เป
ใฝyเรียนรู และนําส่ิงรอบตัวมาประยุกต�เข าสูAการสอนภาษาอังกฤษเพื่อให เน้ือหาในการเรียนการส
มีความทันสมัยกับโลกและสถานการณ�ปnจจุบัน รวมถึงการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการส
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาท องถิ่นของตนได อยAางเหมาะสม  
  1.4.3มีจรรยาบรรณและจิตวิญญาณในความความเปOนครู มีความมุAงม่ัน
การสอนและผสานทักษะการคิดและเทคโนโลยีเข าสูAการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพการส
ภาษาอังกฤษของตนเองให บรรลุผลสัมฤทธิ์อยAางสูงสุด 

 

อาจารยCประจําหลักสตูร 
1. นางสาวจิรัชญา โคศิลา 
2. นางสาวณัฐกานต� พจนพิมล 
3. นางประภาพร ชนะจีนะศักด์ิ 
4.นางวันทนีย� บางเสน 
5.นายทรงพล ศุขสุเมฆ 

อาจา
หลักส

มคอ.2 
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สาระการปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แตAงต้ังอาจารย�ประจําหลักสูตร โดยคํานึงถึงคุณสมบัติ
อาจารย�ให เปOนไปตาม TQF และเปOนไปตามเกณฑ�อาจารย�ประจํา
หลักสูตรตามท่ี สกอ.กําหนดอาจารย�ประจําหลักสูตร 



 

ตารางเปรียบเทียบหล

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2559) 
จํานวนหนAวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมAน อยกวAา 
โครงสร างหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
    1.1 กลุAมวิชาภาษาและการส่ือสาร 
    1.2 กลุAมวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
    1.3 ] 
    1.4 กลุAมวิชาคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร�และเทคโนโลย ี
 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะด าน 
    2.1 กลุAมวิชาชีพครู 
 2.1.1 กลุAมวิชาชีพครูบังคับ 
 2.1.2 กลุAมวิชาชีพครูเลือก 
 
2.2 กลุAมวิชาเอก 
 2.2.1 กลุAมวิชาเอกบังคับ 
 2.2.2 กลุAมวิชาเอกเลือก   
 2.2.3 กลุAมวิชาการสอนวิชาเอก 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมAน อยกวAา 
 

169 หนAวยกิต 
 

30 หนAวยกิต 
12 หนAวยกิต 
9 หนAวยกิต 

] 
9 หนAวยกิต 

 
 

133 หนAวยกิต 
54 หนAวยกิต 
50 หนAวยกิต 
4 หนAวยกิต 

79 หนAวยกิต 
69 หนAวยกิต 
4 หนAวยกิต 
6 หนAวยกิต 
6 หนAวยกิต 

จํานว
 
1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
2.1 
2.1.1
2.1.2
 
2.2 
      
2.2.2
 
3. 
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บหลักสูตรเดิมพ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2562 ตามโครงสร2างหมวดวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ค.บ. 4 ป") 
จํานวนหนAวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมAน อยกวAา 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                                

2. หมวดวิชาเฉพาะด าน                                                
2.1 กลุAมวิชาชีพครู                                                     
2.1.1 กลุAมวิชาชีพครูบังคับ                                  
2.1.2 กลุAมวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา             

2.2 กลุAมวิชาเอก 
           2.2.1 กลุAมวิชาเอกบังคับ 
2.2.2 กลุAมวิชาเอกเลือก 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมAน อยกวAา                                     

139หนAวยกิต 
 

30 หนAวยกิต 
 
 
 
 
 
 

103หนAวยกิต 
40 หนAวยกิต 
28 หนAวยกิต 
12 หนAวยกิต 

 
63หนAวยกิต 
42 หนAวยกิต 
21 หนAวยกิต 

 
6 หนAวยกิต 

จํานวนหนAวยกิตรว
 
1. หมวดวิชาศึกษา
    เปOนรายวิชาท่ีม
 
 
 
 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ
    2.1 กลุAมวิชาชีพ
 2.1.1 
 2.1.2 
                      
    2.2 กลุAมวิชาเอก
 
 
 
3. หมวดวิชาเลือกเ

มคอ.2 
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วิชา 

สาระการปรับปรุง 
กิตรวมตลอดหลักสูตรลดลง                           32 หนAวยกิต 

ึกษาท่ัวไป จาํนวนหนAวยกิตคงเดิม 
าท่ีมหาวิทยาลัยราชภฏั 38 แหAง กาํหนดรAวมกัน 10 วิชา 

ฉพาะด าน จํานวนหนAวยกติลดลง 32 หนAวยกิต 
ิชาชีพครู จํานวนหนAวยกิตลดลง14 หนAวยกิต 

1 กลุAมวิชาชีพครูบังคับ จํานวนหนAวยกิตลดลง22 หนAวยกิต 
2 กลุAมวิชาชีพครูเลือกเปล่ียนเปOนกลุAมวิชาปฏบิัติการสอนใน 

      สถานศึกษา และหนAวยกิตเพิ่มขึ้น 8 หนAวยกิต 
เอก จํานวนหนAวยกิตลดลง 6หนAวยกิต 

ลือกเสรี จํานวนหนAวยกิตคงเดิม 



 

 
ตารางเปรียบเทียบหลักสตูรเดิม พ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (ค.บ. 5 ป") 
กลุ9มวิชาชีพครูบังคับ 50 หน9วยกิต 
ETH101 
EEN101 
EED301 
EED401 
EED501 
EED502 
EFA101 
EFA102 
ECI201 
ECI301 
 
ECI401 
EET201 
EET301 
EMR301 
EMR401 
EPG201 
EPG301 
EFA201 

ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู 
ภาษาและวัฒนธรรมตAางประเทศสําหรับครู 
ประสบการณ�วิชาชีพครู 1 
ประสบการณ�วิชาชีพครู 2 
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
การศึกษาและความเปOนครู 
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 
การพัฒนาหลักสูตร 
การจัดการเรียนรู และการจัดการช้ันเรียน 
 
การศึกษาแบบเรียนรวม 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
ส่ือสารสนเทศและแหลAงการเรียนรู ในศตวรรษท่ี21 
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู  
การวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนรู  
จิตวิทยาการศึกษา 
การแนะแนวและการให คําปรึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

2(2]0
2(2]0
1(0]2
1(0]2
6(240
6(240
3(3]0
2(2]0
3(2]2
3(2]2
 
2(2]0
3(2]2
3(2]2
3(2]2
3(2]2
3(3]0
2(1]2
2(2]0

กลุAมวิชาชีพครูเลือก 4 หนAวยกิต  
  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองั

ิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562หมวดวิชาเฉพาะด2าน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ค.บ. 4 ป") 

กลุ9มวิชาชีพครูบังคับ 31 หน9วยกิต กลุ9มวิชาชีพครูบังคับ จําน
   รวมเปOน 1 วิชา ปรับรหัส
   ปรับเพิ่มช่ัวโมงปฏบิัติ แล
 
 
   ปรับเปOนรายวิชาในกลุAมว
 
   รวมเปOน 1 วิชา ปรับรหัส
   บรรยายเปOน 2 คาบ ปรับ
   ปรับรหัสวิชา  
 
ปรับรูปแบบการสอนให มีกา
   ยกเลิกรายวิชา 
   รวมเปOน 1 วิชา ปรับรหัส
   ปรับรหัสวิชา 
   ปรับรหัสวิชา ช่ือวิชา 
 
 รวมเปOน 1 วิชา ปรับรหัสว
 
   ปรับรหัสวิชา ช่ือวิชา แล
 
   เพิ่มรายวิชา 
 
 

0]4) 
0]4) 
2]1) 
2]1) 

240) 
240) 

0]6) 
0]4) 
2]5) 
2]5) 

0]4) 
2]5) 
2]5) 
2]5) 
2]5) 
0]6) 
2]3) 
0]4) 

EED103 ภาษาเพื่อการส่ือสาร        3(2]2]5) 
 
 
 
 
 
EFA101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ           3(2]2]5) 
            และจิตวิญญาณความเปOนครู 
ECI101 การพัฒนาหลักสูตร                           3(2]2]5) 
EED203 วิธวีิทยาการจัดการเรียนรู                    3(2]2]5) 
 
 
EET201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ        3(2]2]5) 
           เพือ่การส่ือสารการศึกษาและการเรียนรู  
EMR201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู             3(2]2]5) 
EMR301 การวิจยัและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู     3(2]2]5) 
EPG101 จิตวิทยาสําหรับครู                             3(2]2]5) 
 
EFA201 การบริหารการศึกษาและการประกัน       3(2]2]5) 
           คุณภาพการศึกษา 
EED402 ครุนิพนธ�                                        1(0]2]1) 

 ยกเลิกกลุAมวิชา 
กลุAมวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา            12 หนAวยกิต 
EED108 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ11(0]3]0) 

เพิ่มกลุAมวิชาปฏิบัติการสอน

มคอ.2 

 

ษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า100 

ะด2าน กลุ9มวิชาชีพครู 
สาระการปรับปรุง 

 จํานวนหน9วยกิตลดลง19 หน9วยกิต 
ับรหัสวิชา ช่ือวิชา เพิ่มหนAวยกิต ช่ัวโมงบรรยายเทAาเดิม            
ัติ และช่ัวโมงศึกษาด วยตนเอง 

กลุAมวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

ับรหัสวิชา ช่ือวิชา จํานวนหนAวยกิตเทAาเดิม ปรับช่ัวโมง 
 ปรับให มีชั่วโมงปฏิบัติ และช่ัวโมงศึกษาด วยตนเอง 5 คาบ 

ห มีการสอนรAวมกบัสาขาวิชาเอก 

ับรหัสวิชา ช่ือวิชา 

รหัสวิชา ช่ือวิชา จํานวนหนAวยกิต และคาบเรียน 

า และจํานวนหนAวยกิต  

รสอนในสถานศึกษา 



 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (ค.บ. 5 ป") 

  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองั

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ค.บ. 4 ป") 
EED205 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ2 2(0]2]
0) 
EED306 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ3   3(0]
9]0) 
EED401 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ46(240) 

 
 
 
 
 
 
 
 

มคอ.2 

 

ษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า101 

สาระการปรับปรุง 



 

ตารางเปรียบเทียบหลักสตูรเ

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2559) 
หมวดวิชาเฉพาะด าน (กลุAมวิชาเอก) 80 หนAวยกิต 
กลุAมวิชาเอกบังคับ 68 หนAวยกิต 
EEN102 
EEN203 

การฟnง]พูดภาษาอังกฤษ 1 
การฟnง]พูดภาษาอังกฤษ 2 

EEN103 โครงสร างและการใช ภาษาอังกฤษ 1 
EEN205 ภาษาศาสตร�เบื้องต น 

  

EEN208 การอAานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห� 
EEN202 สัทศาสตร�ภาษาอังกฤษ 
EEN307 วรรณกรรมภาษาอังกฤษ 
EEN206 โครงสร างและการใช ภาษาอังกฤษ 2 
EEN304  การแปล 1 

EEN403 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด วยส่ือ 
EEN408 การเขียนเชิงวิชาการ 
EEN301  การพูดในท่ีชุมชนเปOนภาษาอังกฤษ 

EEN303 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 

EEN402   การเขียนเชิงสร างสรรค� 
EEN305 การสอนภาษาอังกฤษ 

  

  
EEN404   การวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
EEN207 
EEN306   

วรรณกรรมเยาวชน 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด วยการแสดง 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองั

สตูรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หมวดวิชาเฉ
 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) 
หมวดวิชาเฉพาะด าน (กลุAมวิชาเอก) 63หนAวยกิต 
กลุAมวิชาเอกบังคับ 42หนAวยกิต 

3(2]2]5) 
3(2]2]5) 

EEN101 
 

การฟnงและการพูดสําหรับครูภาษาอังกฤษ 

3(3]0]6) EEN102 หลักภาษาสําหรับครูภาษาอังกฤษ 
3(3]0]6) EEN201 ภาษาศาสตร�และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 

 EEN203 การจัดการช้ันเรียนภาษาอังกฤษ 

3(3]0]6) EEN103 การอAานเพือ่การคิดวิเคราะห�สําหรับครูภาษาอังกฤษ 
3(3]0]6) EEN104 สัทศาสตร�และสัทวิทยาสําหรับครูภาษาอังกฤษ 
3(3]0]6) EEN105 วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
3(3]0]6) EEN202 ไวยากรณ�ขั้นสูงสําหรับครูภาษาอังกฤษ 
3(3]0]6)   

3(3]0]6) EEN205 การพัฒนาส่ือและนวัตกรรมการเรียนรู ภาษาอังกฤษ 
3(3]0]6) EEN301 การเขียนเชิงวิชาการสําหรับครูภาษาอังกฤษ 
3(3]0]6)   
3(3]0]6)   

3(3]0]6)   
3(3]0]6)   

 EEN302 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ภาษาอังกฤษ 

   
3(2]2]5) EEN306 การวิจยัทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
3(3]0]6) 
3(3]0]6) 

 
 

มคอ.2 

 

ษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า102 

ิชาเฉพาะด2าน 

สาระการปรับปรุง 
จํานวนหนAวยกิตลดลง 20 หนAวย 
จํานวนหนAวยกิตลดลง 8 หนAวย 

3(2]2]5) 
 

รวมเปOนรายวิชาเดียว ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา  
หนAวยกิตและคําอธิบายรายวิชา 

3(3]0]6) ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชา และคําอธิบายรายวิชา 
3(3]0]6) ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชา และคําอธิบายรายวิชา 
3(3]0]6) ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชา คําอธิบายรายวิชา และ

ปรับจากวิชาเอกเลือกEEN301 
3(3]0]6) ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชา และคําอธิบายรายวิชา 
3(3]0]6) ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชา และคําอธิบายรายวิชา 
3(3]0]6) ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชา และคําอธิบายรายวิชา 
3(3]0]6) ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชา และคําอธิบายรายวิชา 

 ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชา และคําอธิบายรายวิชา 
และปรับเปOนกลุAมวิชาเอกเลือก 

3(3]0]6) ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชา และคําอธิบายรายวิชา 
3(3]0]6) ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชา และคําอธิบายรายวิชา 

 ยกเลิกรายวิชา 

 ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชา และคําอธิบายรายวิชา 
และปรับเปOนกลุAมวิชาเอกเลือก 

 ยกเลิกรายวิชา 
 ยกเลิกรายวิชา 

3(2]2]5) ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชา คําอธิบายรายวิชา และ
ปรับจากวิชาเอกเลือกEEN411 

 รายวิชาใหมA 
3(2]2]5) ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชา และคําอธิบายรายวิชา 

 รวมเปOนรายวิชาเดียว ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา  
หนAวยกิตและคําอธิบายรายวิชาเปลียนกลุAมวิชา 



 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2559) 
EEN406  การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 
EEN201  
EEN407  

การอAานภาษาอังกฤษเพือ่ความเข าใจ 
การอAานเชิงวิชาการ 

EEN204   ภูมิหลังและวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ 
  

  
กลุAมวิชาการสอนวิชาเอก (6 หนAวยกิต) 

EEN401 

EEN405 
การบูรณาการเพือ่การสอนภาษาอังกฤษ 1 
การบูรณาการเพือ่การสอนภาษาอังกฤษ 2 

กลุAมวิชาเอกเลือก 6 หนAวยกิต 
EEN310 การจัดการช้ันเรียนสาหรับครูภาษา 

EEN311  วรรณกรรมเอเชีย 

EEN312 การอภปิรายและโต วาทีเปOนภาษาอังกฤษ 

EEN410 การสอนภาษาอังกฤษเปOนภาษานานาชาติ 
EEN411 การวัดและประเมินผลทางการสอนภาษา 
EEN412 การแปล 2 
  

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองั

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) 
3(3]0]6) EEN402 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 
3(3]0]6) 
3(3]0]6) 

EEN401 การบูรณาการการอAานเชงิวิชาการกับการพัฒนาองค�กรวิชาชีพของ
ครูภาษาอังกฤษ 

2(2]0]4) EEN304 วัฒนธรรมโลกสําหรับครูภาษาอังกฤษ 
   
   

กลุAมวิชาการสอนวิชาเอก (]หนAวยกิต) 
3(2]2]5) 
3(2]2]5) 

  

กลุAมวิชาเอกเลือก 21 หนAวยกิต 
3(3]0]6) EEN204 การแปลสําหรับครูภาษาอังกฤษ 

3(3]0]6) EEN206 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู ภาษาอังกฤษ 

3(3]0]6) EEN207 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 

3(3]0]6) EEN303 การจดัการเรียนรู เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดด วยวรรณกรรมสําหรับเด็ก 
3(3]0]6) EEN304 วัฒนธรรมโลกสําหรับครูภาษาอังกฤษ 
3(3]0]6) EEN305 การจัดการเรียนรู ภาษาอังกฤษสําหรับผู เรียนในศตวรรษท่ี 21 

 EEN403 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน 

มคอ.2 

 

ษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า103 

สาระการปรับปรุง 
3(3]0]6) ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชา และคําอธิบายรายวิชา 
3(2]2]5) รวมเปOนรายวิชาเดียว ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา  

หนAวยกิตและคําอธิบายรายวิชา 

3(3]0]6) ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชา และคําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหมA 
  

ยกเลิกกลุAมวิชาการสอนวิชาเอก 
 ปรับเปOนกลุAมวิชาเอกบังคับ 

ปรับเปOนกลุAมวิชาเอกบังคับ 
ยกเลิกรายวิชาเอกเลือกเดิมท้ังหมด 

3(3]0]6) ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชา และคําอธิบายรายวิชา 
และกลุAมวิชา 

3(2]2]5) ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชา คําอธิบายรายวิชา และ
ปรับจากวิชาเอกเลือกEEN401 และ 405 

3(3]0]6) ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชา และคําอธิบายรายวิชา 
และกลุAมวิชา 

 3(3]0]6)  
3(3]0]6)  
3(3]0]6)  
3(2]2]5)  



 

ผลงานทางว
รวมท้ังภาระก

ของอา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  3 
 

ทางวิชาการ การค2นคว2า วิจัย หรือการแต9งตํา
าระการสอนท้ังท่ีมีอยู9แล2วและท่ีจะมีในหลักสูต
องอาจารยCประจําหลกัสูตร อาจารยCประจํา 

มคอ.2 

 

ัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า104 

ต9งตํารา 
ลักสูตรน้ี 

 



 

อา
หลักส

1. อาจารยCประจําหลักสูตร

ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน9งทางวิชาการ  
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/
สถาบัน,ป"ท่ีสําเร็จการศึกษา 

ผล
ผล

1. นางสาวจิรัชญา  โคศิลา 
x]xxxx]xxxx8]32]5 
อาจารยC 
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,2554 
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
มหาวิทยาลยัเชียงใหมA,2548 

ดูในภ

2. นางประภาพร ชนะจนีะศักด์ิ 
x]xxxx]xxxx6]60]9 
อาจารยC 
กศ.ม. (หลักสูตรและการ
สอน) 
มหาวิทยาลยับูรพา, 2555 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
สถาบันราชภฏัยะลา, 2544 

ดูในภ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

อาจารยCประจําหลักสูตร อาจารยCประจํา 

ลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ักสูตร 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณC 
 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอ่ืน

ดูในภาคผนวก 7 Aวิชาเอกทุกวิชา 
]วิชาปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะทุก
วิชา 
 

EEN101 ภาษาและ
วัฒนธรรม
ตAางประเทศสําหรับ
ครู 
EEN101 ภาษาและ
วัฒนธรรมสําหรับค
EEN202 สัทศาสต
ภาษาอังกฤษเบื้องต
EEN410 การสอน
ภาษาอังกฤษเปOน
ภาษานานาชาติ 
 

ดูในภาคผนวก 7 ]EED106 การพัฒนา
หลักสูตร 
]EED203 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู 1 
]EED208 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู 2 
]กลุAมวิชาปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 

]EED101 ทักษะการพูด
และการฟnงภาษาอังกฤษ
]EED201 ทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร 
]EED206 ทักษะใน
ศตวรรษท่ี21 เพื่อชีวิต
และอาชีพ 
]EED303 การใช 
ภาษาอังกฤษและการ
ส่ือสาร 
]EED402 ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ 
]EED104 ภาษาเพือ่การ

ECI301 หลักการ
จัดการเรียนรู  
ECI201 การพัฒนา
หลักสูตร 
ECI301 การจัดการ
เรียนรู และการจัดก
ชั้นเรียน 
ECI201 หลักสูตร
และการพัฒนา
หลักสูตร 
AGE116 
ภาษาอังกฤษเพื่อก
อAานและเขยีนท่ัวไป
AGE113 
ภาษาอังกฤษสําหร
ทักษะการเรียน 
 

มคอ.2 

 

ัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า105 

ภาระการสอน 
(ชม./ป"การศึกษา) 

รอ่ืน 2562 2563 2564 2565 

าและ

ําหรับ

าและ
หรับครู 
าสตร�

เบื้องต น 
สอน
เปOน

 

24 24 24 24 

การ

ัฒนา

ัดการ
รจัดการ

สูตร

เพื่อการ
ท่ัวไป 

สําหรับ
 

24 24 24 24 



 

ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน9งทางวิชาการ  
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/
สถาบัน,ป"ท่ีสําเร็จการศึกษา 

ผล
ผล

3. นางสาวณัฐกานตC  พจนพิมล 
  x]xxxx]xxxx1]54]2 
 อาจารยC 
 ศษ.ม. (ภาษาอังกฤษเพ่ือ 
 วัตถุประสงค�เฉพาะ) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร�, 
2556 

 ศศ.บ. (หลักสตูรและการสอน) 
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, 
2554 

 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 
2548 
 

ดูในภ

4. นางวันทนียC บางเสน 
x]xxxx]xxxx4]91]0 
ผู2ช9วยศาสตราจารยC 
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม 2560 
M.Ed. (Special Education) 
The University of 
Newcastle, 2541 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ        บางแสน, 2527 

ดูในภ

5. นายทรงพล   ศุขสุเมฆ 
x]xxxx]xxxx2]61]5 
ผู2ช9วยศาสตราจารยC 
 ศศ.ม. (การแปลภาษาอังกฤษ
และไทย) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร�, 

ดูในภ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณC 
 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอ่ืน

ส่ือสารสําหรับครู 
]EET106 
ภาษาอังกฤษสําหรับ
เทคโนโลยีดิจิทัลและ
คอมพิวเตอร�เพื่อ
การศึกษา 

ดูในภาคผนวก 7 Aวิชาเอกทุกวิชา 
]วิชาปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะทุก
วิชา 
 

EEN306 การส่ือสา
ด วยการแสดง 
EEN302 คAายภาษา
เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
EEN205 
ภาษาศาสตร�เบื้องต
EEN102 ภาษาและ
วัฒนธรรมสําหรับค
EEN207วรรณกรร
เยาวชน 
ภาษาอังกฤษ 
EEN408 การเขียน
เชิงวิชาการ 
 

ดูในภาคผนวก 7 Aวิชาเอกทุกวิชา 
]วิชาปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะทุก
วิชา 
 

EEN201 การอAาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข าใจ 
EEN407 การอAานเชิง
วิชาการ 
EEN403 การพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษผ
ส่ือ 
EEN406 การสัมมนาก
สอนภาษาอังกฤษ 

ดูในภาคผนวก 7 Aวิชาเอกทุกวิชา 
]วิชาปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะทุก
วิชา 
 

EEn201 การอAาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข าใจ 
EEN407 การอAานเชิง
วิชาการ 
EEN402 การแปล 2
EEN208 ทักษะการแป

มคอ.2 

 

ัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า106 

ภาระการสอน 
(ชม./ป"การศึกษา) 

รอ่ืน 2562 2563 2564 2565 

ส่ือสาร

ภาษา
ษะ

บื้องต น 
าและ

หรับครู 
กรรม

เขียน

24 24 24 24 

ื่อความ

นเชิง

ัฒนา
กฤษผAาน

มนาการ
 

24 24 24 24 

ื่อความ

นเชิง

2 
การแปล 1 

24 24 24 24 



 

ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน9งทางวิชาการ  
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/
สถาบัน,ป"ท่ีสําเร็จการศึกษา 

ผล
ผล

2552 
 รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร�) 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมา 
ธิราช, 
2548 
 
2. อาจารยCประจํา 

ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน9งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบันและป"ท่ีสําเร็จการศึกษา 

1 นายปฐวีรC วิจบ 

x]xxxx]xxxx7]46]2 
รองศาสตราจารยC 
ค.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2518 
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม, 
2514 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณC 
 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอ่ืน

EEN403 การสอน
ภาษาอังกฤษผAานส่ือ
 

ชน 

 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) 

ประสบการณC 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอ่ืน 

 

หนังสือ/ตํารา 
A 
 
ผลงานวิจัย 
พรทิพย� อ นเกษม, 
ดรัณภพ เพียรจัด,  
วิภาภรณ� บุญยงค�, 
อังคณา กุลนภาดล,  
จิรัชญา โคศิลา และ 
ณัฐกานต� พจนพิมล.  
(2561). การประเมิน
หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู (หลักสูตร
ปรับปรุงป( พ.ศ. 2557) 
คณะครุศาสตร� 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร�               
วารสารราชนครินทร� ป(
ท่ี 15 ฉบับท่ี 34 
กรกฎาคม – ธันวาคม 
2561. 
 
ประสบการณCสอน  
16 ม.ค. 16 – ปnจจุบัน 
 
ประสบการณC 
]วิทยากรด าน
ภาษาอังกฤษ 

]EED101 ทักษะการ
พูดและการฟnง
ภาษาอังกฤษ 
]EED201 การใช 
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสาร 
]EED301 
ภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพ 
]EED103  
ภาษาเพือ่การ 
ส่ือสาร 
]EET106 
ภาษาอังกฤษ
สําหรับเทคโนโลยี
ดิจิทัลและ
คอมพิวเตอร�เพื่อ
การศึกษา 

]ภาษาและ
วัฒนธรรม
ตAางประเทศ
สําหรับครู 
]ภาษาและ
วัฒนธรรม
สําหรับครู 
]สัทศาสตร�
ภาษาอังกฤษ
เบื้องต น 
]การสอน
ภาษาอังกฤษ
เปOนภาษา
นานาชาติ 
]ภาษาอังกฤษ
สําหรับครู 
]วิชาเอกใน
หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ 
 

มคอ.2 

 

ัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า107 

ภาระการสอน 
(ชม./ป"การศึกษา) 

รอ่ืน 2562 2563 2564 2565 

นส่ือ 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 

24 24 24 24 24 



 

ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน9งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบันและป"ท่ีสําเร็จการศึกษา 

2 นางวิภาภรณC บญุยงคC 

x]xxxx]xxxx7]17]7 
รองศาสตราจารยC 
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556 
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิษณุโลก, 2530 
กศ.บ. (การประถมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บาง
แสน, 2525 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ชน 

 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) 

ประสบการณC 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอ่ืน 

]การนิเทศการสอน 
]ประธานสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
]ผู ชAวยอธิการบดี 
]หัวหน าฝyาย
ประชาสัมพันธ� 
]นายกสโมสรอาจารย�  
]กรรมการตรวจภายใน 
หนังสือ/ตํารา 
A 
ผลงานวิจัย 
]วิภาภรณ�  บุญยงค�.
(2559)  แนวทางการ
พัฒนาความเฉลาดทาง
อารมณ�ของนักศึกษา
คณะครุศาสตร�  
มหาวิทยาลัยราชภฏั      
ราชนครินทร�.วารสาร
ราชนครินทร�.วารสาร
ราชนครินทร� 
กรกฎาคม]ธันวาคม 
2559. หน า 27]35. 
Aวิภาภรณ�  บุญยงค�. 
(2560). การใช 
กิจกรรมกลุAมเพื่อ
พัฒนามนุษยสัมพันธ�
ของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร�  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ                 
ราชนครินทร�.วารสาร
ราชนครินทร�. หน า 
63]70. 
Aพรทิพย� อ นเกษม, 
ดรัณภพ เพียรจัด,  
วิภาภรณ� บุญยงค�, 
อังคณา กุลนภาดล,  
จิรัชญา โคศิลา และ 
ณัฐกานต� พจนพิมล.  
(2561). การประเมิน
หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู (หลักสูตร
ปรับปรุงป( พ.ศ. 2557) 
คณะครุศาสตร� 
มหาวิทยาลัยราชภฏั

]EED302 การ
สร างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะ 
]EED205 ทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 
เพื่อชีวิตและ
อาชีพ 
]EPG101 
จิตวิทยาสําหรับ
ครู 
]EFA201 การ
บริหารการศึกษา
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

]จิตวิทยากบัการ
พัฒนาตน 
]มนุษยสัมพันธ�
สําหรับครู 
]จิตวิทยาสําหรับ
ครูและการแนะ
แนว 
]การแนะแนว
และการให 
คําปรึกษา 
]การปรับ
พฤติกรรม 
]การศึกษา
เอกเทศ 
]จิตวิทยาวยัรุAน 
]หลักการแนะ
แนว 
 

มคอ.2 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน9งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบันและป"ท่ีสําเร็จการศึกษา 

3 นางกัญภร เอ่ียมพญา 

x]xxxx]xxxx3]70]0 
ผู2ช9วยศาสตราจารยC 
ศษ.ด. (บริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยวงษ�ชวลิตกุล, 2552 
นศ.ม. (การโฆษณา) 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2537 
ศศ.บ. (ศิลปะ) 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2535 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ชน 

 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) 

ประสบการณC 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอ่ืน 

ราชนครินทร�               
วารสารราชนครินทร� ป(
ท่ี 15 ฉบับท่ี 34 
กรกฎาคม – ธันวาคม 
2561. 
 
ประสบการณCสอน 
1 ส.ค. 2523 – 
ปnจจุบัน 
 
ประสบการณCทาํงาน 
]วิทยากรด านจิตวิทยา
และการแนะแนว 
]วิทยากรด าน
จิตวิทยาให คําปรึกษา 
]อาจารย�ผู สอนด าน
การบริหารการศึกษา
และจิตวิทยา 
]กรรมการควบคุม
วิทยานพินธ� 
]การนิเทศการสอน 
]รองคณบดีฝายวิชาการ
คณะครุศาสตร� 
]คณบดีคณะครุศาสตร� 
]กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร� 
]รักษาราชการแทน
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร� 
หนังสือ/ตํารา 
A 
 
ผลงานวิจัย 
Aกัญภร เอี่ยมพญา        
นิวัตต� น อยมณี  
และพจนยี�  ม่ังค่ัง. 
(2560).การพัฒนา
ศักยภาพครูตาม
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของคุรุ
สภาท่ีเหมาะสมตAอครู
ประถมในสถานศึกษา 
กรณีศึกษาโรงเรียน 

]EFA101 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
จรรยาบรรณ 
และจิตวิญญาณ
ความเปOนครู 
]EFA201 การ
บริหารการศึกษา
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

]จริยธรรมและ
จรรยาบรรณใน
วิชาชีพครู 
]การศึกษาและ
ความเปOนครู 
]หลักการศึกษา
และความเปOนครู 
]การบริหาร
หลักสูตรและ
การสอน การ
บริหารกิจการ
นักเรียน 
]การบริหารและ
การประกัน
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน9งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบันและป"ท่ีสําเร็จการศึกษา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ชน 

 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) 

ประสบการณC 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอ่ืน 

อนุบาลวัดปVตุลาธิราช
รังสฤษฎิ์. 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร�.วารสาร
ปnญญาภวิัฒน�.9(2). 
พฤษภาคม]สิงหาคม 
2560. หน า 158]
170.TCI 1 
Aกัญภร เอี่ยมพญา 
และนิวัตต� น อยมณี
(2559). รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน
ท่ีเหมาะสมตAอการ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของ
นักเรียนระดับ
ประถมศึกษาใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา. 
วารสารราชนครินทร�.
13(30). กรกฎาคม]
ธันวาคม 2559. ทุน
วิจัยงบแผAนดิน ของ
สํานักงาน
คณะกรรมการวิจยั
แหAงชาติ (วช.) 
A Daoprakai Raso 
Kanporn 
Aiempaya Niwat 
Noymanee and 
Abhichat 
Anukulwech. 
(2018). Computer 
Multimedia 
Assisted 
Presentation 
Program Teaching 
Courseware.SAR 
Journal. 1(3). ISSN 
2619]9955, DOI: 
10.18421/SAR13]
01 September 
2018. P.71]76. 
Aกัญภร เอี่ยมพญา. 
(2561). การพัฒนา
วิชาชีพครู. กรุงเทพฯ  

คุณภาพ
การศึกษา 
]การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน9งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบันและป"ท่ีสําเร็จการศึกษา 

4 นางจิราภรณC  พจนาอารียCวงศC 

x]xxxx]xxxx1]73]0 
ผู2ช9วยศาสตราจารยC 
กศ.ด. (การศึกษาปฐมวัย) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), 2557
กศ.ม. (จิตวิทยาและการ 
แนะแนว),  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ชน 

 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) 

ประสบการณC 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอ่ืน 

:21 เซนจูร่ี . 410 หน า. 
ISBN : 978]616]478]
051]6.หนังสือตาม
เกณฑ� กพอ. 
Aพจนีย� ม่ังค่ัง กัญภร 
เอี่ยมพญา  ศิริวัฒน�   
จิระเดชประไพ           
พรทิพย� คําชาย 
สมศักด์ิ เอี่ยมคงสี         
ลินดา นาคโปย และ
อํานาจ บุญประเสริฐ.
(2561). การประเมิน
หลักสูตรครุศาสตรม
หาบัณฑิตสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุงป(
พ.ศ. 2559) คณะครุ
ศาสตร�มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร�.
วารสารวิชาการ
หลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
สกลนคร. 10(28). 
พฤษภาคม]สิงหาคม 
2561. หน า 1]13. 
 
ประสบการณCสอน 
1 ต.ค. 2540]ปnจจุบัน 
 
ประสบการณCทาํงาน 
]ประธานกลุAมวิชา
พื้นฐานและการบริหาร
การศึกษา 
]วิทยากรด านการ
บริหารการศึกษา 
]กรรมการควบคุม
วิทยานพินธ� 
]การนิเทศการสอน 

2557 

หนังสือ/ตํารา 
]จิราภรณ�  พจนาอารีย�
วงศ�. (2558).จิตวิทยา
การศึกษา. กรุงเทพฯ : 
สูตรไพศาล. 
 
ผลงานวิจัย 

]EED302 การ
สร างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะ 
]EPG101 
จิตวิทยาสําหรับ
ครู 
 

]จิตวิทยากบัการ
พัฒนาตน 
]มนุษยสัมพันธ�
สําหรับครู 
]จิตวิทยาสําหรับ
ครูและการแนะ
แนว 

มคอ.2 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน9งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบันและป"ท่ีสําเร็จการศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545 
ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป) 
สถาบันราชภฏัฉะเชิงเทรา, 2540 

5 นายดรัณภพ เพียรจัด 

x]xxxx]xxxx4]06]8 
ผู2ช9วยศาสตราจารยC 
ค.ด.(เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2557 
กศ.ม. (โสตทัศนศึกษา) 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2551 
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ชน 

 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) 

ประสบการณC 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอ่ืน 

Aจิราภรณ�  พจนาอารีย�
วงศ�.(2559) .การศึกษา
องค�ประกอบ
คุณลักษณะ
กัลยาณมิตรของ
นักศึกษาวิชาชีพครู ใน
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร�. การ
ประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ราช
นครินทร�วิจัยและ
วิชาการ คร้ังท่ี 8. วันท่ี 
21] 22 มิถุนายน 
2559 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร� อ.
เมือง จ.ฉะเชิงเทรา. 
 

ประสบการณCสอน 
1 ต.ค. 2545 – 
ปnจจุบัน 
 

ประสบการณCทาํงาน 
]ประธานสาขาวิชา
จิตวิทยาและการแนะ
แนว 
]วิทยากรด านจิตวิทยา
และ การแนะแนว 
]การนิเทศการสอน 

]การแนะแนว
และการให 
คําปรึกษา 
]การศึกษา
เอกเทศ 
]จิตวิทยาวยัรุAน 
]หลักการแนะ
แนว 
 

ษา) 

หนังสือ/ตํารา 
]ดรัณภพ เพียรจัด. 
(2559). การผลิตส่ือ
การสอนอยAางเปOน
ระบบ. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร�, 
ฉะเชิงเทรา. 
 
ผลงานวิจัย 
Aวราภรณ� สินถาวร,  
สุนาฏ จันทนา 
และดรัณภพ เพยีรจัด. 
(2561). การศึกษา 
สภาพปnญหาและความ
ต องการใน 
การพัฒนาสมรรถภาพ 
ครูสําหรับการจัดการ

] EET201 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
ส่ือสารการศึกษา
และการเรียนรู  
] EED205 ทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 
เพื่อชีวิตและอาชีพ 
]EED203 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู  
] EED402 คุรุ
นิพนธ� 
]EED303 ศาสตร�
พระราชาเพื่อการ
พัฒนาท องถิ่น 

] AGE143 
ความรู พื้นฐาน
ทางด าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
] EET201 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษา 
] EET301 ส่ือ
สารสนเทศและ
แหลAงการเรียนรู ใน
ศตวรรษท่ียี่สิบเอ็ด 
] EET201 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน9งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบันและป"ท่ีสําเร็จการศึกษา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ชน 

 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) 

ประสบการณC 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอ่ืน 

เรียนรู โดยใช ส่ือการ 
จัดการศึกษาทางไกล
ผAานดาวเทียม 
(DLTV)ของโรงเรียน 
ขนาดเล็กสังกัด
สํานักงานเขต 
พื้นท่ีประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2. 
การประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติราชนครินทร�
วิจัย คร้ังท่ี 9. 3]4 
เมษายน 2561. 
AAพรทิพย�  อ นเกษม, 
ดรัณภพ  เพียรจัด, 
วิภาภรณ�  บุญยงค�, 
อังคณา  กุลนภาดล,  
จิรัชญา  โคศิลา,  
ณัฐกานต�  พจน
พิมล. (2561). การ
ประเมินหลักสูตร
ประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู 
(หลักสูตรปรับปรุง         
ป( พ.ศ. 2557) คณะ
ครุศาสตร� 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร� 
วารสารราชนครินทร� 
ป(ที่ 15 ฉบับท่ี 34  
กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2561. 
Aดรัณภพ เพียรจัด
และวราภรณ� สินถาวร. 
(2561). การพัฒนา
รูปแบบส่ือการสอน
สารสนเทศและ
เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู สนับสนุน
นโยบายลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู : กรณีศึกษา 
โรงเรียนในอําเภอบาง
คล า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา. การ
ประชุมวิชาการและ

] วิชาในกลุAม
วิชาเอกทุกวิชา 
] วิชาในกลุAม
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
 

ส่ือสารการศึกษา
และการเรียนรู  
] EED205 ทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 
เพื่อชีวิตและอาชีพ 
]EED203 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู  
] EED402 คุรุ
นิพนธ� 
 

มคอ.2 

 

ัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า113 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 



 

ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน9งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบันและป"ท่ีสําเร็จการศึกษา 

6 นายทรงพล   ศุขสเุมฆ 
x]xxxx]xxxx2]61]5 
ผู2ช9วยศาสตราจารยC 
 ศศ.ม. (การแปลภาษาอังกฤษและไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, 
2552 
 รป.ศ. (รัฐประศาสนศาสตร�) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2548 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ชน 

 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) 

ประสบการณC 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอ่ืน 

เสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติราชนครินทร�
วิจัย คร้ังท่ี 9. 3]4 
เมษายน 2561. 
ประสบการณCการสอน 
5 ก.ค. 2553 – 
ปnจจุบัน 
 
ประสบการทํางาน 
]วิทยากรด าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
]วิทยากรด าน
เทคโนโลยีการศึกษา 
]วิทยากรด าน
นวัตกรรมทาง
การศึกษา 
]วิทยากรด านปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ด านการศึกษา 
]วิทยากรด านการออก
ส่ือการสอนผAานเวบ็ 
]วิทยากรด านการ
ออกแบบระบบ 
การเรียนการสอน 
]เลขานุการสาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา 
]การนิเทศการสอน 
]รองคณบดีวิชาการและ
วิจัยคณะครุศาสตร� 
]กรรมการประจําคณะ 
]กรรมการสภาวิชาการ 

ะไทย) 

หนังสือ/ตํารา 
] 
 
ผลงานวิจัย 
]ทรงพล  ศุขสุเมฆ.
(2557).สัมผัสท่ี7 
สัมผัสต องสาป. แปล
จาก Horns ของ โจ 
ฮิลล�. น้ําพุ.  
]ทรงพล  ศุขสุเมฆ.
(2557). หลับ ต่ืน คืน 
หลอน. แปลจาก 
While the Others 
Sleep ของ ทอม 

]EED101 ทักษะการ
พูดและการฟnง
ภาษาอังกฤษ 
]EED201 การใช 
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสาร 
]EED301 
ภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพ 
]EED103  
ภาษาเพือ่การ 
ส่ือสาร 
]EET106 
ภาษาอังกฤษ

]ภาษาและ
วัฒนธรรม
ตAางประเทศ
สําหรับครู 
]ภาษาและ
วัฒนธรรม
สําหรับครู 
]สัทศาสตร�
ภาษาอังกฤษ
เบื้องต น 
]การสอน
ภาษาอังกฤษ
เปOนภาษา
นานาชาติ 

มคอ.2 

 

ัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า114 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน9งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบันและป"ท่ีสําเร็จการศึกษา 

7 นางทิพยCวิมล วังแก2วหิรัญ 

x]xxxx]xxxx1]86]4 
ผู2ช9วยศาสตราจารยC 
ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, 2549 
ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�, 2544
ค.บ.(วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโท
วัดผล) สถาบันราชภัฏสงขลา,  
2539 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ชน 

 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) 

ประสบการณC 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอ่ืน 

เบคเกอร�. ตะวันสAอง.  
]ทรงพล  ศุขสุเมฆ.
(2559). เร่ืองเลAา
สยองของกะลาสีเรือ. 
แปลจาก The Dead 
Men Stood 
Together. กรุงเทพ. 
ตะวันสAอง. 
]ทรงพล  ศุขสุเมฆ.
(2559). Snowden 
Files วีรบุรุษหรือ
อาชญากร. แปลจาก 
The Snowden 
Files กรุงเทพ. สยาม
อินเตอร�บุ�คส�.  
 

ประสบการณCสอน 
  1 ก.ค. 53 – ปnจจุบัน 
 
 ประสบการณCทํางาน 
]ประธานสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
]วิทยากรภาษาอังกฤษ 
]การแปลภาษาอังกฤษ 
]การนิเทศการสอน 

สําหรับเทคโนโลยี
ดิจิทัลและ
คอมพิวเตอร�เพื่อ
การศึกษา 

]ภาษาอังกฤษ
สําหรับครู 
]วิชาเอกใน
หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ 
 

44 

หนังสือ/ตํารา 
] 
 
ผลงานวิจัย 
]ทิพย�วิมล  วังแก ว
หิรัญ. (2561). ผล
การใช รูปแบบการ
เรียนการสอนด วย
ยุทธศาสตร�สะท อน
อภิปnญญารAวมกับการ
เรียนรู โดยใช การวจิัย
เปOนฐาน : กรณีศึกษา
รายวิชาภาษาไทย 
สังคมศึกษา และ
วิทยาศาสตร�. 
วารสารเศรษฐศาสตร�
และกลยุทธ�การ
จัดการ. ป(ที ่5 ฉบับท่ี 
1 (มกราคม ] 
มิถุนายน 2561). 

]EED101 การ
พัฒนาหลักสูตร 
]EED203 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู  
]กลุAมวิชา
ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 

]การพัฒนา
หลักสูตร 
]การจัดการ
เรียนรู และการ
จัดการชั้นเรียน 
]หลักการจัดการ
เรียนรู  
]การออกแบบ
และการจัดการ
เรียนรู  
]การพัฒนา
หลักสูตรโดยใช 
ชุมชนเปOนฐาน 
]หลักสูตรและ
การพัฒนา
หลักสูตร 
 

มคอ.2 
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รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน9งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบันและป"ท่ีสําเร็จการศึกษา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ชน 

 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) 

ประสบการณC 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอ่ืน 

หน า 11]24. 
]ทิพย�วิมล  วังแก ว
หิรัญ. (2559). การ
พัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนด วย
ยุทธศาสตร�สะท อน
อภิปnญญารAวมกับการ
เรียนรู โดยใช การวจิัย
เปOนฐาน. วารสาร
ศึกษาศาสตร�. ป(ที่ 16 
ฉบับท่ี พิเศษ 
(ตุลาคม 2559). หน า 
61]77. 
]ทิพย�วิมล  วังแก ว
หิรัญ.และคณะ 
(2559). รูปแบบการ
พัฒนาความรู 
ความสามารถและ
การใช แหลAงเรียนรู 
ของบุคลากรสาย
ผู สอน : กรณีศึกษา
โรงเรียนวัดโสธรวรา
รามวรวิหาร. วารสาร
ศึกษาศาสตร�. ป(ที่ 16 
ฉบับท่ี 2  
(กรกฎาคม]ธันวาคม 
2559). หน า 52]66. 
]ทิพย�วิมล  วังแก ว
หิรัญ. (2558). 
การศึกษาและพัฒนา
รูปแบบการเรียนการ
สอนโดยใช 
ยุทธศาสตร�สะท อน 
อภิปnญญารAวมกับการ
เรียนรู แบบใช ชุมชน
เปOนฐานเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการ
ออกแบบหลักสูตร
สาระการเรียนรู 
ท องถิ่น : กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร� จังหวัด
ฉะเชิงเทรา. วารสาร
ศึกษาศาสตร�. ป(ที่ 15 
ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม]

มคอ.2 

 

ัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า116 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 



 

ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน9งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบันและป"ท่ีสําเร็จการศึกษา 

8 นางสาวธญัญภัสรC ศิรธชันราโรจนC 

x]xxxx]xxxx1]14]3 
ผู2ช9วยศาสตราจารยC 
ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย� 
แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนามนุษย�และ
การให คําปรึกษา)มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ, 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2561
ค.ด.(อุดมศึกษา) 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2552 
ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546
ค.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว) 
สถาบันราชภฏัธนบุรี,2542 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ชน 

 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) 

ประสบการณC 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอ่ืน 

ธันวาคม 2558).หน า 
130]139. 
]ทิพย�วิมล  วังแก ว
หิรัญ. ผลการใช 
รูปแบบการพัฒนา
หนAวยการเรียนรู ภูมิ
ปnญญาท องถิ่นแบบ
บูรณาการ 
สาระการเรียนรู 
อาเซียน. ในรายงาน
สืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ลุAมน้ํา
ทะเลสาบสงขลา คร้ัง
ท่ี 3. 28]29 
พฤษภาคม 2558. ณ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
สงขลา : สงขลา, 
2558, หน า  509]
522. 
 

ประสบการณCสอน 
1 ก.พ. 2547 – ปnจจุบัน
 

ประสบการณCทาํงาน 
]วิทยากรด านหลักสูตร
และการสอน 
]กรรมการควบคุม
วิทยานพินธ� 
]รองคณบดีฝyายวิชาการ

 

นุษย�  

ีนคริ

561 

546 

หนังสือ/ตาํรา 
] 
 
ผลงานวิจัย 
]จิตวิทยากับการ
พัฒนาตน 
(2561).(พิมพ�คร้ังท่ี3)  
กรุงเทพฯ.:สํานักพิมพ�
แหAง 
จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย.  
]สิรภัทร โสตถิยาภัย, 
นวพร ดําแสงสวัสด์ิ, 
ธัญญภัสร�ศิรธัชนรา
โรจน�. (2560).ให 
คําปรึกษาครอบครัว. 

]EED302 การ
สร างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะ 
]EPG101 
จิตวิทยาสําหรับ
ครู 
 

]จิตวิทยากบัการ
พัฒนาตน 
]มนุษยสัมพันธ�
สําหรับครู 
]จิตวิทยาสําหรับ
ครูและการแนะ
แนว 
]การแนะแนว
และการให 
คําปรึกษา 
]การศึกษา
เอกเทศ 
]จิตวิทยาวยัรุAน 
]หลักการแนะ
แนว 
 

มคอ.2 
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รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน9งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบันและป"ท่ีสําเร็จการศึกษา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ชน 

 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) 

ประสบการณC 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอ่ืน 

วารสารเครือขAาย
วิทยาลัยพยาบาลและ
การสาธารณสุขภาคใต  
(The Southern 
College Network 
Journal of Nursing 
and Public Health 
Vol 4 No 3 (2017): 
ป(ที่ 4 ฉบับท่ี 3 
กันยายน ] ธันวาคม 
2560) 
]Sirathatnararojana, 
T. Voracharoansri. 
S. and Meesuk, P. 
A STUDY AND 
DEVELOPMENT OF 
RESILIENCE AND 
SELF]ESTEEM IN 
NDERGRADUATE  
STUDENTS 
THROUGH GROUP  
COUNSELING. 
Veridian E]Journal 
Silpakorn 
University, 512]
529. (Vol10, No 
3May]August 
2017). 

]Sirathatnararojana, 
T. Voracharoansri. 
S. and Meesuk, P. 
THE RELATIONSHIP 
OF SELF]ESTEEM 
AND RESILIENCE OF 
UNDERGRADUATE 
STUDENTS. Veridian 
E]Journal Silpakorn 
University, 667]687. 
(Vol9, No 2 May]
August 2016). 
 
ประสบการณCสอน 
16 มิ.ย. 46 – ปnจจุบัน 
 
ประสบการณCทาํงาน 

มคอ.2 

 

ัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า118 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 



 

ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน9งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบันและป"ท่ีสําเร็จการศึกษา 

9 นายบุญรัตนC แผลงศร 

x]xxxx]xxxx9]64]9 
ผู2ช9วยศาสตราจารยC 
ค.ด. (เทคโนโลยีและส่ือสาร
การศึกษา) 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2561 
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2551 
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยบูพา, 2547 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ชน 

 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) 

ประสบการณC 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอ่ืน 

] วิทยากรด านจิตวิทยา
การศึกษาและการแนะ
แนว 
] กรรมการควบคุม
วิทยานพินธ� 
] การนิเทศการสอน 
 
หนังสือ/ตํารา 
] 
 
ผลงานวิจัย 
]บุญรัตน� แผลงศร 
และหนึ่งฤทัย 
เมฆวทัต. (2561). 
การพัฒนากลยุทธ�การ
สAงเสริมการใช แหลAง
การเรียนรู ในชุมชน
เพื่อพัฒนาการเรียนรู 
ของนักเรียน: 
กรณีศึกษาชุมชนบาง
คล า. ฉะเชิงเทรา: 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร�. 
]บุญรัตน�  แผลงศร 
และคณะ.(2561).  
การเห็นคุณคAาและ
พฤติกรรมการใช 
แหลAงการเรียนรู ใน
ชุมชนบางคล าของครู.
เอกสารประกอบงาน
ประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ คร้ังท่ี 6 
(proceedings) 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย. 
pp730]pp.745. 
 
 
ประสบการณCสอน 
5 ก.ค. 2553 – ปnจจุบัน
 
ประสบการณCทาํงาน 
] วิทยากรด าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

] EET201 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
ส่ือสารการศึกษา
และการเรียนรู  
] EED205 ทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 
เพื่อชีวิตและอาชีพ 
]EED203 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู  
] EED402 คุรุ
นิพนธ� 
] วิชาในกลุAม
วิชาเอกทุกวิชา 
] วิชาในกลุAม
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
 

] AGE143 
ความรู พื้นฐาน
ทางด าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
] EET201 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษา 
] EET301 ส่ือ
สารสนเทศและ
แหลAงการเรียนรู ใน
ศตวรรษท่ียี่สิบเอ็ด 
] EET201 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
ส่ือสารการศึกษา
และการเรียนรู  
] EED205 ทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 
เพื่อชีวิตและอาชีพ 
]EED203 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู  
] EED402 คุรุ
นิพนธ� 
 

มคอ.2 

 

ัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า119 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 

24 24 24 24 24 



 

ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน9งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบันและป"ท่ีสําเร็จการศึกษา 

10 นางสาวพจนียC มัง่ค่ัง 

x]xxxx]xxxx6]94]5 
ผู2ช9วยศาสตราจารยC 
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2449 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2544 
กศ.บ. (คณิตศาสตร�) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2526 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ชน 

 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) 

ประสบการณC 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอ่ืน 

] วิทยากรด าน
เทคโนโลยีการศึกษา 
] วิทยากรนวัตกรรมทาง
การศึกษา 
] การนิเทศการสอน 
] ผู ชAวยคณบดีฝyาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หนังสือ/ตํารา 
A 
 
ผลงานวิจัย 
Aกัญภร เอี่ยมพญา  
นิวัตต� น อยมณี และ
พจนีย�  ม่ังค่ัง. 
(2560). การพัฒนา
ศักยภาพครูตาม
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของคุรุ
สภาท่ีเหมาะสมตAอครู
ประถมในสถานศึกษา 
กรณีศึกษาโรงเรียน
อนุบาลธิราช
รังสฤษฎิ์. วารสาร
ปnญญาภวิัฒน�.9(2). 
พฤษภาคม]สิงหาคม 
2560. หน า 158]
170. 
Aพจนีย� ม่ังค่ัง. (2560). 
หลักทฤษฎแีละ
กระบวนทัศน�ในการ
บริหารการศึกษา.  
Aพจนีย� ม่ังค่ัง กัญภร 
เอี่ยมพญา  ศิริวัฒน�   
จิระเดชประไพ           
พรทิพย� คําชาย 
สมศักด์ิ เอี่ยมคงสี         
ลินดา นาคโปย และ
อํานาจ บุญประเสริฐ.
(2561). การประเมิน
หลักสูตรครุศาสตรม
หาบัณฑิตสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุงป(
พ.ศ. 2559) คณะครุ
ศาสตร�มหาวิทยาลัย

]EFA101 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
จรรยาบรรณ 
และจิตวิญญาณ
ความเปOนครู 
]EFA201 การ
บริหารการศึกษา
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

]จริยธรรมและ
จรรยาบรรณใน
วิชาชีพครู 
]การศึกษาและ
ความเปOนครู 
]หลักการศึกษา
และความเปOนครู 
]การบริหาร
หลักสูตรและ
การสอน การ
บริหารกิจการ
นักเรียน 
]การบริหารและ
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
]การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
 

มคอ.2 

 

ัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า120 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 

24 24 24 24 24 



 

ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน9งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบันและป"ท่ีสําเร็จการศึกษา 

11 นายพอเจตนC  ธรรมศิริขวญั 

x]xxxx]xxxx92]6]1 
ผู2ช9วยศาสตราจารยC 
กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยบูรพา, (2553) 
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยบูรพา, (2548) 
วท.บ. (พลศึกษา) 
มหาวิทยาลัยบูรพา, (2541) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ชน 

 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) 

ประสบการณC 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอ่ืน 

ราชภัฏราชนครินทร�.
วารสารวิชาการ
หลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
สกลนคร. 10(28). 
พฤษภาคม]สิงหาคม 
2561. หน า 1]13. 
A 
 
ประสบการณCสอน 
1 มิ.ย. 2526]ปnจจุบัน 
 

ประสบการทํางาน 
]รองอธิการบดีกิจการ
พิเศษ 
]วิทยากรด านการ
บริหารการศึกษา 
]วิทยากรด านการวจิัย
การบริหารการศึกษา 
]การนิเทศการสอน 
]ผู ชAวยคณบดีฝyาย
วิชาการ 
]รองคณบดีฝyาย
วิชาการ 
หนังสือ/ตํารา 
] 
ผลงานวิจัย 
]พอเจตน� ธรรมศิริ
ขวัญ. (2559). 
การศึกษารูปแบบการ
การพัฒนาหลักสูตร
ภูมิปnญญาท องถิ่น 
เร่ืองหมวกกุ ยเล ย : 
กรณีศึกษาโรงเรียน
วัดปากน้าํโจ โล  
สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาป(ที่ 1. 
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
“ศึกษาศาสตร�วิจยั
คร้ังท่ี 3”  
มหาวิทยาลัยสงขลาน
ครินทร�วิทยาเขต
ปnตตานี. หน า 1735]
1746. 

]ECI101 การ
พัฒนาหลักสูตร 
]EED203 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู  
]EED304
สุนทรียะ 

]การพัฒนา
หลักสูตร 
]การจัดการ
เรียนรู และการ
จัดการชั้นเรียน 
]หลักการจัดการ
เรียนรู  
]การออกแบบ
และการจัดการ
เรียนรู  
]การพัฒนา
หลักสูตรโดยใช 
ชุมชนเปOนฐาน 
]หลักสูตรและ
การพัฒนา
หลักสูตร 
 

มคอ.2 

 

ัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า121 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 

24 24 24 24 24 



 

ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน9งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบันและป"ท่ีสําเร็จการศึกษา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ชน 

 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) 

ประสบการณC 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอ่ืน 

]พอเจตน� ธรรมศิริ
ขวัญ. รูปแบบการ
ถAายทอดภูมิปnญญา
ท องถิ่นการทําน้ําตาล 
บ านปากน้ํา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา.วารสาร
ราชนครินทร�ป(ที่ 13 
ฉบับท่ี 29 (มกราคม]
มิถุนายน. 
2559).ISSN 0859]
9424 หน า 259]265. 
]พอเจตน� ธรรมศิริ
ขวัญ, สุจรรยา ธิมา
ทาน. (2560).การ
จัดการขยะโดยการมี
สAวนรAวมของชุมชน : 
กรณีศึกษาโรงเรียน
วัดเป(�ยมนิโครธาราม 
อําเภอบางคล า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา.
การประชุมระดับชาติ
“ราชภัฏหมูAบ านจอม
บึงวิจัย คร้ังท่ี 5. หน า 
609]618. 
]พอเจตน� ธรรมศิริขวญั
, จรรยา ธิมาทาน, 
ชาญณรงค� คําเพชร, 
ทัศนีย� พรเพิ่มทรัพย�, 
ประเวชเชื้อวงษ�, เมธี 
พรมศิลา. (2560). 
การพัฒนารูปแบบ
การเรียนรู ชุมชน
เสมือนของศูนย�การ
เรียนรู มะมAวงสําหรับ
วิสาหกจิผู ผลิตมะมAวง
เมืองแปดร้ิว อําเภอ
บางคล าจังหวัด
ฉะเชิงเทรา. วารสาร
ชุมชนวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครราชสีมา ป(ที่ 12  
ฉบับท่ี 1 (มกราคม]
เมษายน 2561).ISSN 
2286]9581. หน า 
87]97. 

มคอ.2 

 

ัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า122 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 



 

ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน9งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบันและป"ท่ีสําเร็จการศึกษา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ชน 

 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) 

ประสบการณC 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอ่ืน 

]พอเจตน� ธรรมศิริ
ขวัญ. (2561). การ
พัฒนาหลักสูตรสาระ
การเรียนรู ท องถิ่น เร่ือง
การจัดการขยะโดยการ
มีสAวนรAวมของชุมชน 
สําหรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาป(ที ่4 
โรงเรียนบ านลําต น.
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติประจําป( 
2561. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย. หน า 
1019]1029. 
]Tritham, C., 
Srisoothigerdporn, 
P., Thamsirikhwan. 
P., Chareerak, W., 
2015. MOBILE 
DISTANCE 
LEARNING WITH 
TABLET PC AND 
APPS IN PRIMARY 
AND SECONDARY 
SCHOOLS IN 
EASTERN 
THAILAND. Official 
conference 
proceeding of  
ICBTS  University 
of London, United 
Kingdom. Oral 
presentation on 7]
9 December 2015.  
pp. 89]98. 
]Thamsirikhwan, 
P., Kulnapadol, T., 
and Tritham, C. 
2015. The 
Enhancement of 
Community 
Tourism Learning 
Curriculum and 
Training to School 
Level and Rural 

มคอ.2 

 

ัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า123 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 



 

ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน9งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบันและป"ท่ีสําเร็จการศึกษา 

12 นางสาววราภรณC สินถาวร 

x]xxxx]xxxx9]45]3 
ผู2ช9วยศาสตราจารยC 
ค.ด. (เทคโนโลยีและส่ือสาร
การศึกษา) 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2554 
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2546 
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโฒ, 2542 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ชน 

 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) 

ประสบการณC 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอ่ืน 

Community in 
Thailand.Official 
conference 
proceeding of  
ICBTS  University 
of London, United 
Kingdom. Oral 
presentation on 7]
9 December 2015. 
pp. 99]106. 
 
ประสบการณCสอน 
1 มิ.ย. 2553 – ปnจจุบัน
 
ประสบการณCทาํงาน 
]ผู ชAวยคณบดีฝyาย
วางแผนและพัฒนา 
]วิทยากรด านหลักสูตร
และการสอน 

 ]กรรมการควบคุม
วิทยานพินธ� 
]การนิเทศการสอน 
]กรรมการและ
เลขานุการสาขาวิชา
หลักสูตรและการ
สอนระดับปริญญาโท 

 

หนังสือ/ตํารา 
] วราภรณ�  สินถาวร. 
(2559).  เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
การศึกษา. 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร�, 
ฉะเชิงเทรา. 
 
ผลงานวิจัย 
]Waraporn 
Sinthaworn. (2556).  
The Asian 
Conference on the 
Social Sciences 
2013. 
] วราภรณ� สินถาวร, สุ
นาฏ จันทนาและดรัณ
ภพ เพยีรจัด (2560). 

] EET201 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
ส่ือสารการศึกษา
และการเรียนรู  
] EED205 ทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 
เพื่อชีวิตและอาชีพ 
]EED203 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู  
] EED402 คุรุ
นิพนธ� 
] วิชาในกลุAม
วิชาเอกทุกวิชา 
] วิชาในกลุAม
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 

] AGE143 
ความรู พื้นฐาน
ทางด าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
] EET201 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษา 
] EET301 ส่ือ
สารสนเทศและ
แหลAงการเรียนรู ใน
ศตวรรษท่ียี่สิบเอ็ด 
] EET201 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
ส่ือสารการศึกษา
และการเรียนรู  

มคอ.2 

 

ัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า124 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน9งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบันและป"ท่ีสําเร็จการศึกษา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ชน 

 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) 

ประสบการณC 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอ่ืน 

การศึกษาสภาพปnญหา 
และความต องการใน
การพัฒนาสมรรถภาพ
ครูสําหรับการจัดการ
เรียนรู โดยใช 
ส่ือการศึกษาทางไกล
ผAานดาวเทียม (DLTV)  
ของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต 2. 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร�, 
ฉะเชิงเทรา. 
] วราภรณ� สินถาวร, 
อังคณา กุลนภาดล, พอ
เจตน� ธรรมศิริขวัญ 
และสุพัฒน� เศรษฐคม
กุล. (2560). การ
สังเคราะห�งานวิจัยท่ี
ได รับงบประมาณ
สนับสนุนจากโครงการ 
FRMU ป( 2555]2556    
คณะครุศาสตร�  
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร�. 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
รําไพพรรณี, จันทบุรี. 
] ดรัณภพ เพียรจัด 
และวราภรณ� สินถาวร 
(2560). การพัฒนา
รูปแบบส่ือการสอน
สารสนเทศและ
เทคโนโลยีเพื่อ 
 การเรียนรู สนับสนุน
นโยบายลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู : กรณีศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา. 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร�, 
ฉะเชิงเทรา. 
 
ประสบการณCการสอน 
16 มิ.ย. 2546– 
ปnจจุบัน 

 ] EED205 ทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 
เพื่อชีวิตและอาชีพ 
]EED203 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู  
] EED402 คุรุ
นิพนธ� 
 

มคอ.2 

 

ัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า125 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 



 

ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน9งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบันและป"ท่ีสําเร็จการศึกษา 

13 นางวันทนียC บางเสน 

x]xxxx]xxxx4]91]0 
ผู2ช9วยศาสตราจารยC 
M.Spec.Ed (Special Education) 
The University of Newcastle, 2541
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ        
บางแสน, 2527 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ชน 

 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) 

ประสบการณC 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอ่ืน 

 
ประสบการณCทาํงาน 
] วิทยากรด าน
เทคโนโลยีการศึกษา 
] วิทยากรด าน
นวัตกรรมการศึกษา 
] วิทยากรด าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
] การนิเทศการสอน 
] ประธานสาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา 

 2541

     

หนังสือ/ตํารา 
A 
 
ผลงานวิจัย 
Aวันทนีย� บางเสน. 
(2558). การสังเคราะห�
องค�ประกอบการ
ประเมินโครงการ
โรงเรียนต นแบบการ
เรียนรวมระดับ
ประถมศึกษา สังกัด
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน. 
นําเสนอในการประชุม
วิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุมคร้ังท่ี 10 
ประจําป( 2558 เร่ือง 
“ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสูAการพัฒนา
ท่ียั่งยืน”(SPU 
Conference 2015)
วันท่ี 22 ธันวาคม 
2558. 
Aวันทนีย� บางเสน. 
(2559). อัตลักษณ�
นักศึกษาครุศาสตร� ชั้น
ป(ที่ 5 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร�. 
นําเสนอในการจัด
ประชุมสวนสุนันทา
วิชาการระดับชาติด าน 
“การวิจยัเพื่อการ
พัฒนาอยAางยั่งยืน” 

]EED101 ทักษะการ
พูดและการฟnง
ภาษาอังกฤษ 
]EED201 การใช 
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสาร 
]EED301 
ภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพ 
]EED103  
ภาษาเพือ่การ 
ส่ือสาร 
]EET106 
ภาษาอังกฤษ
สําหรับเทคโนโลยี
ดิจิทัลและ
คอมพิวเตอร�เพื่อ
การศึกษา 

]ภาษาและ
วัฒนธรรม
ตAางประเทศ
สําหรับครู 
]ภาษาและ
วัฒนธรรม
สําหรับครู 
]สัทศาสตร�
ภาษาอังกฤษ
เบื้องต น 
]การสอน
ภาษาอังกฤษ
เปOนภาษา
นานาชาติ 
]ภาษาอังกฤษ
สําหรับครู 
]วิชาเอกใน
หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ 
 

มคอ.2 

 

ัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า126 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 

24 24 24 24 24 



 

ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน9งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบันและป"ท่ีสําเร็จการศึกษา 

14 นายศิริวัฒนC  จิระเดชประไพ 

x]xxxx]xxxx3]25]3 
ผู2ช9วยศาสตราจารยC 
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร�) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2539 
กศ.ม. (การประถมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2530 
กศ.บ. (ประวัติศาสตร�]ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิษณุโลก, 2525 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ชน 

 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) 

ประสบการณC 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอ่ืน 

วันท่ี 26 สิงหาคม 
2559. 
 

ประสบการณCสอน 
1 พ.ย. 27 – ปnจจุบัน  
 
 ประสบการณCทํางาน 
]วิทยากด านการสอน
ภาษาอังกฤษ 
]วิทยากรด าน
การศึกษาพิเศษ 
]การนิเทศการสอน 

) 

หนังสือ/ตํารา 
] 
 
ผลงานวิจัย 
Aศิริวัฒน� จิระเดช
ประไพ และ สมศักด์ิ 
เอี่ยมคงสี. (2561). 
การพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก
ด วยการวิจยัเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสAวน
รAวม: กรณีศึกษา
โรงเรียน 2 แหAง ใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา.
รายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมทาง
วิชาการระดับชาติ 
พะเยาวิจัยครั้งที่ 7. 
25]26 มกราคม 
2561. หน า 1988]
2003. 
Aพจนีย� ม่ังค่ัง กัญภร 
เอี่ยมพญา  ศิริวัฒน�   
จิระเดชประไพ           
พรทิพย� คําชาย 
สมศักด์ิ เอี่ยมคงสี         
ลินดา นาคโปย และ
อํานาจ บุญประเสริฐ.
(2561). การประเมิน
หลักสูตรครุศาสตรม
หาบัณฑิตสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุงป(

]EFA101 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
จรรยาบรรณ 
และจิตวิญญาณ
ความเปOนครู 
]EFA201 การ
บริหารการศึกษา
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

]จริยธรรมและ
จรรยาบรรณใน
วิชาชีพครู 
]การศึกษาและ
ความเปOนครู 
]หลักการศึกษา
และความเปOนครู 
]การบริหาร
หลักสูตรและ
การสอน การ
บริหารกิจการ
นักเรียน 
]การบริหารและ
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
]การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
 

มคอ.2 

 

ัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า127 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 

24 24 24 24 24 



 

ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน9งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบันและป"ท่ีสําเร็จการศึกษา 

15 นางสมบูรณC  ศุภจริยาวัตร 
x]xxxx]xxxx 7]48]4 
ผู2ช9วยศาสตราจารยC 
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�,2523 

       กศ.บ. (ภาษาไทย)   
วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน,2510

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ชน 

 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) 

ประสบการณC 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอ่ืน 

พ.ศ. 2559) คณะครุ
ศาสตร�มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร�.
วารสารวชิาการ
หลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร. 10(28). 
พฤษภาคม]สิงหาคม 
2561. หน า 1]13. 
 
ประสบการณCสอน 
10 ก.ย. 2525]ปnจจุบัน 
ประสบการทํางาน 
]คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
]วิทยากรด านการ
บริหารการศึกษา 
]วิทยากรด านการวจิัย
การบริหารการศึกษา 
]กรรมการควบคุม
วิทยานพินธ� 
]การนิเทศการสอน 

510 

หนังสือ/ตํารา 
A 
 
ผลงานวิจัย 
Aประกอบกูล นาค
พิทักษ�, ดลใจ ขุนวิไชย, 
ธิดารัตน� กันทิสา,  
เนติมา พัฒนกุล, 
วรรณา รัตนประเสริฐ, 
สมบูรณ� ศุภจริยาวัตร.
(2561)  การศึกษา
วิธีการเรียนรู ของ
นักศึกษาสาขาวิชาการ
สอนภาษาไทย ชั้นป(ที ่
1 คณะครุศาสตร� 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร� ป(
การศึกษา 2560.การ
ประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ราช
นครินทร�วิจัย คร้ังท่ี 9 
วันท่ี 4 เมษายน 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภฏั

]EED103 ภาษา
เพื่อการส่ือสาร 

]วรรณกรรม
ปnจจุบัน 
]ภาษาศาสตร�
สําหรับครูไทย 
]วิวัฒนาการ
วรรณคดีไทย 
]หลักภาษาไทย 
]แบบเรียน
ภาษาไทย 
]อิทธิพล
ภาษาตAางประเทศ
ท่ีมีตAอภาษาไทย 

มคอ.2 

 

ัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า128 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 

24 24 24 24 24 



 

ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน9งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบันและป"ท่ีสําเร็จการศึกษา 

16 นายสุชิน นิธิไชโย 

x]xxxx]xxxx1]09]1 
ผู2ช9วยศาสตราจารยC 
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยขอนแกAน, 2539 
ค.บ. (เทคโนโลยและนวัตกรรม
การศึกษา)  
วิทยาลัยครูจันทรเกษม, 2535 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ชน 

 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) 

ประสบการณC 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอ่ืน 

ราชนครินทร� 
Aธิดารัตน� กันทิสา, ดล
ใจ ขุนวิไชย, เนติมา 
พัฒนกุล, ประกอบกูล 
นาคพิทักษ�, ประภาพร 
ชนะจีนะศักด์ิ, วรรณา 
รัตนประเสริฐ, สมบูรณ� 
ศุภจริยาวัตร. (2561) 
การประเมินหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย (หลักสูตร
ปรับปรุงป(พ.ศ. 
2559) คณะครุ
ศาสตร�มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร C.
การประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ราช
นครินทร�วิจัย คร้ังท่ี 9 
วันท่ี 4 เมษายน 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร� 
 
ประสบการณCการสอน 
1 ตุลาคม 52]ปnจจุบัน 
 
ประสบการณCทาํงาน 
] หวัหน าคณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
] รองอธกิารบดีฝyาย
วิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร� 
หนังสือ/ตํารา 
]  
 
ผลงานวิจัย 
] สุชิน นธิิไชโย. 
(2561).  การศึกษา
ความพร อมของ
โรงเรียนและผู ปกครอง 
ตAอการใช อุปกรณ� 

] EET201 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
ส่ือสารการศึกษา
และการเรียนรู  
] EED205 ทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 
เพื่อชีวิตและอาชีพ 

] AGE143 
ความรู พื้นฐาน
ทางด าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
] EET201 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษา 

มคอ.2 

 

ัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า129 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 

24 24 24 24 24 



 

ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน9งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบันและป"ท่ีสําเร็จการศึกษา 

17 นางสุนาฏ จันทนา 

x]xxxx]xxxx8]43]0 
ผู2ช9วยศาสตราจารยC 
กศ.ม. (โสตทัศนศึกษา) 
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร, 
2519 
กศ.บ. (ฟVสิกส�) วิทยาลัยวิชาการ
ศึกษาประสานมิตร, 2519 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ชน 

 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) 

ประสบการณC 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอ่ืน 

Tablet ในโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา เขต
พื้นท่ีการศึกษาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา. 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร�, 
ฉะเชิงเทรา. 
 
ประสบการณCการสอน 
1 ก.พ. 2541 – 
ปnจจุบัน 
 
ประสบการณCทาํงาน 
] วิทยากรด าน
เทคโนโลยีการศึกษา 
] วิทยากรด าน
นวัตกรรมการศึกษา 
] วิทยากรด าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
] การนิเทศการสอน 
] ประธานสาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา 

]EED203 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู  
] EED402 คุรุ
นิพนธ� 
] วิชาในกลุAม
วิชาเอกทุกวิชา 
] วิชาในกลุAม
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
 

] EET301 ส่ือ
สารสนเทศและ
แหลAงการเรียนรู ใน
ศตวรรษท่ียี่สิบเอ็ด 
] EET201 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
ส่ือสารการศึกษา
และการเรียนรู  
] EED205 ทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 
เพื่อชีวิตและอาชีพ 
]EED203 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู  
] EED402 คุรุ
นิพนธ� 
 

, 

หนังสือ/ตํารา 
   ] 
 
ผลงานวิจัย 
] สุนาฏ จันทนา. 
(2534). การศึกษา
สภาพและความ
ต องการใช ส่ือการเรียน
การสอนในสถาบันราช
ภัฏเขตภูมิศาสตร�ภาค
กลาง:  
คณะครุศาสตร�, 
ฉะเชิงเทรา 
] วราภรณ� สินถาวร, สุ
นาฏ จันทนาและดรัณ
ภพ เพยีรจัด (2560). 
การศึกษาสภาพปnญหา 
และความต องการใน
การพัฒนาสมรรถภาพ
ครูสําหรับการจัดการ
เรียนรู โดยใช 
ส่ือการศึกษาทางไกล
ผAานดาวเทียม (DLTV)  

] EET201 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
ส่ือสารการศึกษา
และการเรียนรู  
] EED205 ทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 
เพื่อชีวิตและอาชีพ 
]EED203 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู  
] EED402 คุรุ
นิพนธ� 
] วิชาในกลุAม
วิชาเอกทุกวิชา 
] วิชาในกลุAม
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
 

] AGE143 
ความรู พื้นฐาน
ทางด าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
] EET201 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษา 
] EET301 ส่ือ
สารสนเทศและ
แหลAงการเรียนรู ใน
ศตวรรษท่ียี่สิบเอ็ด 
] EET201 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
ส่ือสารการศึกษา
และการเรียนรู  
] EED205 ทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 
เพื่อชีวิตและอาชีพ 
]EED203 วิธี

มคอ.2 

 

ัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า130 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 

24 24 24 24 24 



 

ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน9งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบันและป"ท่ีสําเร็จการศึกษา 

18 นางอังคณา  กุลนภาดล 

x]xxxx]xxxx1]72]7 
ผู2ช9วยศาสตราจารยC 
ปร.ด. (การวิจยัและสถิติทาง
วิทยาการปnญญา) 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556 
ศษ.ม. (การวัดและการประเมินผล
การศึกษา) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2546 
ค.บ. (คณิตศาสตร�) 
สถาบันราชภฏัราชนครินทร�, 2542 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ชน 

 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) 

ประสบการณC 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอ่ืน 

ของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต 2. 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร�, 
ฉะเชิงเทรา. 
 
ประสบการณCสอน 
14 พ.ย. 2514– 
ปnจจุบัน 
 
ประสบการณCทาํงาน 
] ประธานสาขาวิชา 
เทคโนโลยีการศึกษา  
] วิทยากรด าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
] วิทยากรด าน
เทคโนโลยีการศึกษา 
] วิทยากรด าน
นวัตกรรมทาง
การศึกษา 
] กรรมการท่ีปรึกษา 
วิทยานพินธ� 
] การนิเทศการสอน 
] รองคณบดีฝyาย
วิชาการ 

วิทยาการจัดการ
เรียนรู  
] EED402 คุรุ
นิพนธ� 
 

 

หนังสือ/ตํารา 
] 
 
 
ผลงานวิจัย 
Aทิพย�วิมล วังแก วหิรัญ 
นพรัตน� สรวยสุวรรณ, 
วงเดือน ไม สนธิ์  
อังคณา กุลนภาดล. 
(2559)  
รูปแบบการพัฒนา
ความรู ความสามารถ
และการใช แหลAง
เรียนรู ของบุคลากร 
สายผู สอน : 
กรณีศึกษาโรงเรียน
วัดโสธรวราราม
วรวิหาร, วารสา

]EMR201 การ
วัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู  
]EMR301 การ
วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการ
เรียนรู  

]การวัดและการ
ประเมินผล
การศึกษา 
]การวจิัยทาง
การศึกษา 
]การวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู  
]การวจิัยเพือ่
พัฒนาการเรียน
การสอน
ภาษาอังกฤษ 
]การวจิัยเพือ่
พัฒนาการเรียนรู  
]สถิติและ
ระเบียบวธิีวิจยั
ทางวิทยาศาสตร
ศึกษา 

มคอ.2 

 

ัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า131 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 

24 24 24 24 24 



 

ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน9งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบันและป"ท่ีสําเร็จการศึกษา 

19 นายกฤษฎา พลอยศร ี

  x]xxxx]xxxx5]13]4 
 อาจารยC 
ปร.ด. (คอมพิวเตอร�ศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอเกล า

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ชน 

 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) 

ประสบการณC 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอ่ืน 

ศึกษาศาสตร�
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ป(ที่ 1 ฉบับท่ี 2 
กรกฎาคม –ธันวาคม 
2559 
Aอังคณา  กุลนภาดล. 
(2559)การมีสAวนรAวม
ของครอบครัวในการ
ดูแลผู สูงอายุตําบลหวั
ไทร อําเภอบางคล า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
Aพรปวีณ� พิพัฒน�
วัฒนะ; ลักษณพร 
โรจน�พิทักษ�กุล และ
อังคณา กุลนภาดล. 
(2559). ปnจจัยท่ีสAงผล
ตAอแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค�การ
บริหารสAวนตําบล 
อําเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี. บัณฑิต
วิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร�. 
A 
 
ประสบการณCสอน 
1 มิ.ย. 2543]ปnจจุบัน 
 
ประสบการณCทาํงาน 
] วิทยากรด านการวิจยั
ทางการศึกษา 
] วิทยากรด านการ
วัดผลและประเมินผล
การศึกษา 
] วิทยากรด านสถิติ
สําหรับ การวิจยัทาง
การศึกษา 
] กรรมการควบคุม 

]วิทยาการวิจยั 
]การทดสอบและ
การวัดผลสําหรับ
ครูภาษาอังกฤษ 
]หลักการวัดและ
ประเมินผล
การศึกษา 

หนังสือ/ตํารา 
A 
 
ผลงานวิจัย 
Aกฤษฎา  พลอยศรี 

] EET201 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
ส่ือสารการศึกษา

] AGE143 
ความรู พื้นฐาน
ทางด าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มคอ.2 

 

ัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า132 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 

24 24 24 24 24 



 

ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน9งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบันและป"ท่ีสําเร็จการศึกษา 
พระนครเหนื,2561 

ค.ม. (เทคโนโลยีและส่ือสารการ 
ศึกษา)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  จันทรเกษม, 2547 
ค.บ. (คอมพิวเตอร�ศึกษา) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม,      

2545 

20 นางสาวจิรัชญา  โคศิลา 
x]xxxx]xxxx8]32]5 
อาจารยC 
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)มหาวิทย
เชียงใหม,2554 
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
มหาวิทยาลัยเชยีงใหมA,2548 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ชน 

 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) 

ประสบการณC 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอ่ืน 

     

และคณะ.  (2558).  
การใช เทคโนโลยี
เหมืองข อมูลเพื่อ
ปรับปรุงรูปแบบการ
ให บริการยืมคืน
หนังสือของห องสมุด
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร�.  
วารสารบัณฑิต
วิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภฏั
จันทรเกษม  ป(ที ่10   
ฉบับท่ี 1  pp.34]
pp.39. 
 

  ประสบการณCสอน 
25 ต.ค. 54 – ปnจจุบัน 
ประสบการณCทาํงาน 
] วิทยากรด าน
เทคโนโลยีการศึกษา 
] วิทยากรด าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
] การนิเทศการสอน 
 
 
 

และการเรียนรู  
] EED205 ทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 
เพื่อชีวิตและอาชีพ 
]EED203 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู  
] EED402 คุรุ
นิพนธ� 
] วิชาในกลุAม
วิชาเอกทุกวิชา 
] วิชาในกลุAม
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
 

] EET201 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษา 
] EET301 ส่ือ
สารสนเทศและ
แหลAงการเรียนรู ใน
ศตวรรษท่ียี่สิบเอ็ด 
] EET201 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
ส่ือสารการศึกษา
และการเรียนรู  
] EED205 ทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 
เพื่อชีวิตและอาชีพ 
]EED203 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู  
] EED402 คุรุ
นิพนธ� 
 

าวิทยาล

หนังสือ/ตํารา 
 
 
ผลงานวิจัย 
Aพรทิพย�  อ นเกษม, 
ดรัณภพ  เพียรจัด, 
วิภาภรณ�  บุญยงค�, 
อังคณา  กุลนภาดล,  
จิรัชญา  โคศิลา,  
ณัฐกานต�  พจน
พิมล. (2561). การ
ประเมินหลักสูตร
ประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู 
(หลักสูตรปรับปรุง         
ป( พ.ศ. 2557) คณะ
ครุศาสตร� 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร� 

]EED101 ทักษะการ
พูดและการฟnง
ภาษาอังกฤษ 
]EED201 การใช 
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสาร 
]EED301 
ภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพ 
]EED103  
ภาษาเพือ่การ 
ส่ือสาร 
]EET106 
ภาษาอังกฤษ
สําหรับเทคโนโลยี
ดิจิทัลและ
คอมพิวเตอร�เพื่อ
การศึกษา 

]ภาษาและ
วัฒนธรรม
ตAางประเทศ
สําหรับครู 
]ภาษาและ
วัฒนธรรม
สําหรับครู 
]สัทศาสตร�
ภาษาอังกฤษ
เบื้องต น 
]การสอน
ภาษาอังกฤษ
เปOนภาษา
นานาชาติ 
]ภาษาอังกฤษ
สําหรับครู 
]วิชาเอกใน
หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ 

มคอ.2 

 

ัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า133 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 

24 24 24 24 24 



 

ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน9งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบันและป"ท่ีสําเร็จการศึกษา 

21 นายฉัตรชัย ประภัศร 
x]xxxx]xxxx0]99]1 
อาจารยC 
ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2554 
ศศ.ม. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, 2545 
ศศ.บ. (พลศึกษาและสุขศึกษา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�, 2531 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ชน 

 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) 

ประสบการณC 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอ่ืน 

วารสารราชนครินทร� 
ป(ที่ 15 ฉบับท่ี 34  
กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2561. 
 
ประสบการณCการสอน 
1ก.ค.59 – ปKจจุบัน 
 
ประสบการณCทาํงาน 
]วิทยากรด านการ
ส่ือสารด วย
ภาษาอังกฤษ 
]วิทยากรด านการ
จัดการสอน
ภาษาตAางประเทศ 
]ผู ชAวยคณบดีวิชาการ
และวิจยั คณะครุ
ศาสตร� 
]หัวหน าโครงการการ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาตAางประเทศ
ของเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา 

 

 

หนังสือ/ตํารา 
A 
 
ผลงานวิจัย 
ฉัตรชัย ประภัศร. 
(2560). ปnจจยัท่ีมีผล
ตAอพฤติกรรมการออก
กําลังกาย กรณีศึกษา: 
นักศึกษาสาขาการ
บัญชี และนกัศึกษา
สาขาการจัดการ ระดับ
ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 
คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร� ภาค
เรียนท่ี 2 ป(การศึกษา 
2558. วารสารราช
นครินทร� ป(ที่ 14 ฉบับ
ท่ี 32 
กรกฎาคม – ธันวาคม 
2560. 
 

]EED302 การ
เสริมสร างและ
ดูแลสุขภาวะ 
]EED304 
สุนทรียะ 

]วิทยาศาสตร�
การกีฬาเพื่อ
พัฒนาสุขภาพ 
]ผู กํากบัลูกเสือ]
เนตรนารี ขั้น
ความรู เบื้องต น 
]กลยุทธ�ทางการ
จัดการสุขภาพ 
]นโยบายและ
ระบบสุขภาพ 
]วิทยาศาสตร�
การกีฬาและการ
ออกกาํลังกาย 
 

มคอ.2 

 

ัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า134 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 

24 24 24 24 24 



 

ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน9งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบันและป"ท่ีสําเร็จการศึกษา 

22 นางสาวณัฐกานตC  พจนพิมล 

  x]xxxx]xxxx1]54]2 
 อาจารยC 
 ศษ.ม. (ภาษาอังกฤษเพือ่ 
 วัตถุประสงค�เฉพาะ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, 2556 

 ศศ.บ. (หลักสูตรและการสอน) 
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, 2554 
 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2548 
 

23 นายธนเทพ  ศิริพัลลภ 
x]xxxx]xxxx5]83]4 
อาจารยC 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ชน 

 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) 

ประสบการณC 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอ่ืน 

ประสบการณCการสอน 
3 พ.ย. 46]ปnจจุบัน 
 
ประสบการณCทาํงาน 
]ประธานสาขาวิชาพล
ศึกษาฯ 
]วิทยากรการอบรม
ลูกเสือในทุกระดับขั้น 
]ผู ฝwกสอนกีฬาแฮน 
บอลทีมชาติ 
หนังสือ/ตํารา 
] 
 
ผลงานวิจัย 
Aพรทิพย�  อ นเกษม, 
ดรัณภพ  เพียรจัด, 
วิภาภรณ�  บุญยงค�, 
อังคณา  กุลนภาดล, 
จิรัชญา  โคศิลา,  
ณัฐกานต�  พจนพิมล. 
(2561). การประเมิน
หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู 
(หลักสูตรปรับปรุงป( 
พ.ศ. 2557) คณะครุ
ศาสตร� มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร� 
วารสารราชนครินทร�  
ป(ที่ 15 ฉบับท่ี 34  
กรกฎาคม – ธันวาคม 
2561 
 

 ประสบการณCสอน 
1 ต.ค. 50 – ปnจจุบัน  
 
 ประสบการณCทํางาน 
]วิทยากรด าน
ภาษาอังกฤษ 
]การนิเทศการสอน 
]ประธานสาขาวิชา 
ภาษาอังกฤษ 

]EED101 ทักษะการ
พูดและการฟnง
ภาษาอังกฤษ 
]EED201 การใช 
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสาร 
]EED301 
ภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพ 
]EED103  
ภาษาเพือ่การ 
ส่ือสาร 
]EET106 
ภาษาอังกฤษ
สําหรับเทคโนโลยี
ดิจิทัลและ
คอมพิวเตอร�เพื่อ
การศึกษา 

]ภาษาและ
วัฒนธรรม
ตAางประเทศ
สําหรับครู 
]ภาษาและ
วัฒนธรรม
สําหรับครู 
]สัทศาสตร�
ภาษาอังกฤษ
เบื้องต น 
]การสอน
ภาษาอังกฤษ
เปOนภาษา
นานาชาติ 
]ภาษาอังกฤษ
สําหรับครู 
]วิชาเอกใน
หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ 
 

หนังสือ/ตํารา 
] 
 

]EED104 พลเมือง
ท่ีเข มแข็ง 
]EED303 ศาสตร�

]การศึกษา
ประวัติศาตร�
ท องถิ่น 

มคอ.2 

 

ัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า135 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 

24 24 24 24 24 

24 24 24 24 24 



 

ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน9งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบันและป"ท่ีสําเร็จการศึกษา 
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร�)มหาวิทยาลัย
รามคําแหง,2555 
ศษ.บ. (สังคมศึกษา)มหาวิทยาลัย
รามคําแหง,2542 

24 นางสาวเนตมิา พัฒนกุล 

  x]xxxx]xxxx7]49]0 
อาจารยC 
อ.ม. (ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2544 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ชน 

 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) 

ประสบการณC 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอ่ืน 

ผลงานวิจัย 
Aธนเทพ  ศิริพัลลภ.
(2561).การบริหารและ
พัฒนาการดําเนินงาน 
กศน.ตําบล ในสังกัด
ศูนย�การศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอาํเภอ
พระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ. 
]วิจิตร  วิชยัสาร,กรีฑา  
ไขแสง,ประภัสสร  
ทองยินดี,สุภาภรณ�  
งามวัน  และธนเทพ   
ศิริพัลลภ.(2560). การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการคุณภาพ
การศึกษาศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด
องค�การบริหารสAวน
ตําบลคลองส่ี  อําเภอ
คลองหลวง  จังหวัด
ปทุมธานี. สารสาร
วิชาการมหาวิทยาลัย
อีสเทิร�นเอเชีย.ป(ที่ 7 
ฉบับท่ี 3. Pp93]101. 
 
ประสบการณCการสอน 
29 ก.ย. 59 ]ปnจจุบัน 
 
ประสบการณCทาํงาน 
]วิทยากรด าน
ประวัติศาสตร� 

พระราชาเพื่อการ
พัฒนาท องถิ่น 

]ประวัติศาสตร�
เอเชีย 
]อาเซียนศึกษา 
]การวจิัยทาง
สังคมศึกษา 
]การบูรณาการ
และการจัดการ
เรียนรู วิชาการ
สอนสังคมศึกษา
ระดับ
มัธยมศึกษา 
]การบูรณาการ
และการจัดการ
เรียนรู วิชาการ
สอนสังคมศึกษา
ระดับ
ประถมศึกษา 
]การศึกษาเพื่อ
การพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 
]การสัมมนา
สังคมศึกษา 
]เหตุการณ�โลก
ปnจจุบัน 
 

หนังสือ/ตํารา 
] 
 
ผลงานวิจัย 
Aประกอบกูล นาค
พิทักษ�, ดลใจ ขุนวิไชย, 
ธิดารัตน� กันทิสา, เนติ
มา พัฒนกุล, วรรณา 
รัตนประเสริฐ, สมบูรณ� 
ศุภจริยาวัตร.(2561)  
การศึกษาวิธกีารเรียนรู 
ของนักศึกษาสาขาวิชา

EED103 ภาษา
เพื่อการส่ือสาร 

]กระบวนการ
เรียนรู ทักษะการ
คิดวิเคราะห�จาก
สารท่ีได รับ 
]สัมมนาการสอน
ภาษาไทย 
]การออกแบบการ
จัดการเรียนรู 
ภาษาไทย 1 
]การออกแบบการ
จัดการเรียนรู 
ภาษาไทย 2 

มคอ.2 

 

ัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า136 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 

24 24 24 24 24 



 

ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน9งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบันและป"ท่ีสําเร็จการศึกษา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ชน 

 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) 

ประสบการณC 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอ่ืน 

การสอนภาษาไทย ชั้น
ป(ที่ 1 คณะครุศาสตร� 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร� ป(
การศึกษา 2560. การ
ประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ราช
นครินทร�วิจัย คร้ังท่ี 9 
วันท่ี 4 เมษายน 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร� 
Aธิดารัตน� กันทิสา, ดล
ใจ ขุนวิไชย, เนติมา 
พัฒนกุล, ประกอบกูล 
นาคพิทักษ�, ประภาพร 
ชนะจีนะศักด์ิ, วรรณา 
รัตนประเสริฐ, สมบูรณ� 
ศุภจริยาวัตร. (2561) 
การประเมินหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย (หลักสูตร
ปรับปรุงป(พ.ศ. 
2559) คณะครุ
ศาสตร�มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร C.
การประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ราช
นครินทร�วิจัย คร้ังท่ี 9 
วันท่ี 4 เมษายน 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร� 
 
ประสบการณCสอน 

26 พ.ค. 51 – ปnจจุบัน 
 
 ประสบการณCทํางาน 
]ประธานสาขาวิชา
ภาษาไทย 
]วิทยากรด านการสอน
ภาษาไทย 
]การนิเทศการสอน 

]ภาษาและ
วัฒนธรรมไทย
สําหรับครู 
]การวจิัยเพือ่
พัฒนาการเรียน
การสอนภาษาไทย 
]กระบวนการ
เรียนรู ทักษะการ
คิดสร างสรรค�เพื่อ
การพูดและการ 
เขียน 
]การอAานตีความ 
]ภาษาไทยสําหรับ
ครู 
]พื้นฐานวรรณคดี
ไทย 
 
 

มคอ.2 

 

ัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า137 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 



 

ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน9งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบันและป"ท่ีสําเร็จการศึกษา 

25 นางประกอบกูล นาคพิทักษC 

x]xxxx]xxxx8]55]1 
อาจารยC 
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, 2532 
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
บางแสน, 2526 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ชน 

 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) 

ประสบการณC 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอ่ืน 

หนังสือ/ตํารา 
] 
 
ผลงานวิจัย 
Aประกอบกูล นาค
พิทักษ�, ดลใจ ขุนวิ
ไชย, ธิดารัตน� กันทิ
สา, เนติมา พัฒนกุล, 
วรรณา รัตนประเสริฐ
, สมบูรณ� ศุภจริยา
วัตร.(2561)  
การศึกษาวิธกีาร
เรียนรู ของนักศึกษา
สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย ชั้นป(ที ่1 
คณะครุศาสตร� 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร� ป(
การศึกษา 2560. 
การประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ราช
นครินทร�วิจัย คร้ังท่ี 
9 วันท่ี 4 เมษายน 
2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร� 
Aธิดารัตน� กันทิสา, ดล
ใจ ขุนวิไชย, เนติมา 
พัฒนกุล, ประกอบกูล 
นาคพิทักษ�, ประภาพร 
ชนะจีนะศักด์ิ, วรรณา 
รัตนประเสริฐ, สมบูรณ� 
ศุภจริยาวัตร. (2561) 
การประเมินหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย (หลักสูตร
ปรับปรุงป(พ.ศ. 
2559) คณะครุ
ศาสตร�มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร C.
การประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัย

EED103 ภาษา
เพื่อการส่ือสาร 

]กระบวนการ
เรียนรู ทักษะการ
คิดวิเคราะห�จาก
สารท่ีได รับ 
]สัมมนาการสอน
ภาษาไทย 
]การออกแบบการ
จัดการเรียนรู 
ภาษาไทย 1 
]การออกแบบการ
จัดการเรียนรู 
ภาษาไทย 2 
]ภาษาและ
วัฒนธรรมไทย
สําหรับครู 
]การวจิัยเพือ่
พัฒนาการเรียน
การสอนภาษาไทย 
]กระบวนการ
เรียนรู ทักษะการ
คิดสร างสรรค�เพื่อ
การพูดและการ 
เขียน 
]การอAานตีความ 
]ภาษาไทยสําหรับ
ครู 
]พื้นฐานวรรณคดี
ไทย 
 
 

มคอ.2 

 

ัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า138 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 

24 24 24 24 24 



 

ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน9งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบันและป"ท่ีสําเร็จการศึกษา 

26 นางประภาพร ชนะจีนะศักดิ์ 

x]xxxx]xxxx6]60]9 
อาจารยC 
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
สถาบันราชภฏัยะลา, 2544 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ชน 

 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) 

ประสบการณC 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอ่ืน 

ระดับชาติ ราช
นครินทร�วิจัย คร้ังท่ี 9 
วันท่ี 4 เมษายน 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร� 
 
ประสบการณCสอน 
22 มิ.ย. 2550]ปnจจุบัน 
 
ประสบการณCทาํงาน 
]วิทยากรด านการสอน
ภาษาไทย 
]การนิเทศการสอน 
]รองคณบดีฝyายบริหาร 
]รองคณบดีฝyาย
วิชาการ 
 
หนังสือ/ตํารา 
] 
 
ผลงานวิจัย 
Aธิดารัตน� กันทิสา, ดล
ใจ ขุนวิไชย, เนติมา 
พัฒนกุล, ประกอบกูล 
นาคพิทักษ�, ประภาพร 
ชนะจีนะศักด์ิ, วรรณา 
รัตนประเสริฐ, สมบูรณ� 
ศุภจริยาวัตร. (2561) 
การประเมินหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย (หลักสูตร
ปรับปรุงป(พ.ศ. 
2559) คณะครุ
ศาสตร�มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร C.
การประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ราช
นครินทร�วิจัย คร้ังท่ี 9 
วันท่ี 4 เมษายน 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร� 
Aทิพย�วิมล วังแก วหิรัญ 

]ECI101 การ
พัฒนาหลักสูตร 
]EED203 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู  
]กลุAมวิชา
ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 

]EED101 ทักษะ 
การพูดและการฟnง
ภาษาอังกฤษ 
]EED201 การใช 
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสาร 
]EED205 ทักษะใน
ศตวรรษท่ี21 เพื่อ
ชีวิตและอาชีพ 
]EED301
ภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพ 
]EED103 ภาษา 
เพื่อการส่ือสาร 
]EET106 
ภาษาอังกฤษ
สําหรับ
เทคโนโลยีดิจิทัล
และคอมพิวเตอร�
เพื่อการศึกษา 

]หลักการจัดการ
เรียนรู  
]การพัฒนา
หลักสูตร 
]การจัดการ
เรียนรู และการ
จัดการชั้นเรียน 
]หลักสูตรและ
การพัฒนา
หลักสูตร 
]ภาษาอังกฤษ
เพื่อการอAานและ
เขียนท่ัวไป 
]ภาษาอังกฤษ
สําหรับทักษะ
การเรียน 
 

มคอ.2 

 

ัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า139 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 

24 24 24 24 24 



 

ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน9งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบันและป"ท่ีสําเร็จการศึกษา 

27 นางพรทิพยC คําชาย 
X]XXXX]XXXX2]81]1 
อาจารยC 
ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิษณุโลก, 2543 
ค.บ.(คหกรรมศาสตร�) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒบางแสน, 2530 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ชน 

 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) 

ประสบการณC 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอ่ืน 

พรทิพย�  อ นเกษม  
ดรัณภพ  เพียรจัด  
ประภาพร ชนะจีนศักด์ิ 
(2561). การศึกษาและ
พัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ตาม
นโยบายกจิกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู  : 
กรณีศึกษาโรงเรียนใน
อําเภอบางคล า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา. 
 

ประสบการณCสอน 
พ.ศ. 2544 – ปnจจุบัน 
 
ประสบการณCทาํงาน 
]วิทยากรด าน
หลักสูตรและการ
สอน 
]วิทยากรด านการ
สอนภาษาอังกฤษ 
]การนิเทศการสอน 
หนังสือ/ตํารา 
] 
 

ผลงานวิจัย 
Aพรทิพย� คําชาย และ
คณะ. (2561).  
การประเมินหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหาร 
การศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง ป( พ.ศ. 
2559) คณะครุศาสตร�  
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร�. 
วารสารวิชาการ 
หลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
สกลนคร. 10(28). 
พฤษภาคม]สิงหาคม 
2561. หน า 1]13. 
 

ประสบการณCการสอน 
11 พ.ย.23AปKจจุบัน 
 

]EFA101 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
จรรยาบรรณ 
และจิตวิญญาณ
ความเปOนครู 
]EFA201 การ
บริหารการศึกษา
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

]จริยธรรมและ
จรรยาบรรณใน
วิชาชีพครู 
]การศึกษาและ
ความเปOนครู 
]หลักการศึกษา
และความเปOนครู 
]การบริหาร
หลักสูตรและ
การสอน การ
บริหารกิจการ
นักเรียน 
]การบริหารและ
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
]การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
 

มคอ.2 

 

ัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า140 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 

24 24 24 24 24 



 

ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน9งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบันและป"ท่ีสําเร็จการศึกษา 

28 นางสาวพรทิพยC อ2นเกษม 

x]xxxx]xxxx2]94]2 
อาจารยC 
กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551  
ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป) 
สถาบันราชภฏัราชนครินทร�, 2542 

29 นายวชิรพงศC มณีนันทิวัฒนC 
x]xxxx]xxxx 9]27]1 
อาจารยC 
M.A. (ปรัชญาอินเดีย) Banaras  
Hindu  University, 2540 
ศน.บ. (ศึกษาศาสตร�)
มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย, 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ชน 

 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) 

ประสบการณC 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอ่ืน 

ประสบการณCทาํงาน 
]วิทยากรด านการ
บริหารการศึกษา 

 

หนังสือ/ตํารา 
] 
 
ผลงานวิจัย 
Aพรทิพย� อ นเกษม. 
(2561). รูปแบบ 
การบูรณาการภูมิ
ปnญญาท องถิ่น 
ไปใช ในการจัดการ
เรียนการสอน 
โดยเน นกระบวนการ 
วิจัยแบบมีสAวนรAวม, 
การประชุมวิชาการ 
และเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติราช
นครินทร�วิจัย คร้ังท่ี 
9. 3]4 เมษายน 
2561. 
   
ประสบการณCสอน 
1 ต.ค. 51 – ปnจจุบัน 
ประสบการณCทาํงาน 
]วิทยากรด าน
หลักสูตรและการ
สอน 
]กรรมการควบคุม
วิทยานพินธ� 
]ผู ชAวยคณบดีฝyายฝwก
ประสบการณ�วิชาชีพ
ครู 
]ประธานกลุAมวิชา
หลักสูตรและการ
สอน 
]การนิเทศการสอน 
 

]ECI101 การ
พัฒนาหลักสูตร 
]EED203 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู  
]กลุAมวิชา
ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 
]EFA101 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
จรรยาบรรณ 
และจิตวิญญาณ
ความเปOนครู 
]EFA201 การ
บริหารการศึกษา
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

]หลักการจัดการ
เรียนรู  
]การพัฒนา
หลักสูตร 
]การบริหาร
หลักสูตรและ
การสอน การ
บริหารกิจการ
นักเรียน 
]การจัดการ
เรียนรู และการ
จัดการชั้นเรียน 
]การประเมิน
โครงการและ
หลักสูตร 
]หลักสูตรและ
การพัฒนา
หลักสูตร 
]การฝwกปฏิบัติ
วิชาชีพครู 
]การบูรณาการ
และการจัดการ
เรียนรู วิชาการ
สอนสังคมศึกษา
ระดับ
มัธยมศึกษา 

หนังสือ/ตํารา 
] 
 
ผลงานวิจัย 
Aวชิรพงศ�  มณีนันทิ
วัฒน�.(2559) 
กระบวนการเรียนรู 

]EED104 พลเมือง
ท่ีเข มแข็ง 
]EED303 
ศาสตร�พระราชา
เพื่อการพัฒนา
ท องถิ่น 

]เหตุการณ�โลก
ปnจจุบัน                
]ประวัติศาสตร� 
]บทบาท
มหาอํานาจหลัง
สงครามโลกคร้ัง
ท่ี 2 

มคอ.2 
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รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน9งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบันและป"ท่ีสําเร็จการศึกษา 
2537 

30 นายวิทยา เต9าสา 
x ]xxxx]xxxx6]55]2 
อาจารยC 
วท.ม. (ภูมิศาสตร�)
มหาวิทยาลัยเชยีงใหมA,2552 
วท.บ. (ภูมิศาสตร�) 
มหาวิทยาลัยบูรพา,2545 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ชน 

 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) 

ประสบการณC 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอ่ืน 

และจัดการความรู เพื่อ
การอนุรักษ�วัฒนธรรม
และประเพณีชุมชม
ริมน้ําบางปะกง]ริมน้ํา
บางปลาสร อย : 
กรณีศึกษา อาํเภอบาง
ปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา. วารสาร
ศิลปกรรมบูรพา  ฉบับ
พิเศษ”โครงการ
สัมมนาวิชาการ
นําเสนองานวิจยั ใน
ชุดดครงการวิจัย บาง
ปลาสร อย]บางปะกง:
วิถีพลังภูมิปnญญารAวม
สมัยวัฒนธรรมสามน้ํา.
ป(ที่ 20 ฉบับพิเศษ.
pp.108]115. 
 
ประสบการณCการสอน 
1 มิ.ย.48AปKจจุบัน 
 
ประสบการณCทาํงาน 
]รองผู อํานวยการศูนย�
ศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร� 
 
 
 

]ปรัชญาและ
ศาสนา 
]พุทธศาสน� 
]ประวัติศาสตร�
เอเชีย 
]ความจริงของ
ชีวิต 
]ปรัชญาเบื้องต น 
]จริยธรรมกบั
ชีวิต 
]สัมมนาสังคม
ศึกษา 
 

หนังสือ/ตํารา 
] 
 
ผลงานวิจัย 
Aวิทยา  เตAาสา. 
(2561).บูรณาการ
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร�เพื่อพัฒนา
แผนท่ีเดินดินชุมชน
ตําบลปากน้าํ อาํเภอ
บางคล า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา.การประชุม
วิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ  
ราชนครินทร�วิจัย   

]EED104 พลเมือง
ท่ีเข มแข็ง 
]EED303 
ศาสตร�พระราชา
เพื่อการพัฒนา
ท องถิ่น 

]ภูมิศาสตร�
กายภาพ 
]ภูมิศาสตร�
ท องถิ่น 
]เหตุการณ�โลก
ปnจจุบัน 
]มนุษย�กบั
ส่ิงแวดล อม 
]การอAานแผนท่ี
และการแปล
ภาพถAายทาง
อากาศ 
]ระบบ
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร� 

มคอ.2 
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รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน9งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบันและป"ท่ีสําเร็จการศึกษา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ชน 

 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) 

ประสบการณC 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอ่ืน 

คร้ังท่ี 9. 
วันท่ี 4 เมษายน 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร�. 
]วิทยา  เตAาสา  และ
สุทธิษา  สมนา.
(2561). บูรณาการ
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร�เพื่อพัฒนา
แผนท่ีเดินดินชุมชน
ตําบลปากน้าํ  อ.บาง
คล า จ.ฉะเชิงเทรา. 
เอกสารประกอบงาน
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
(proceedings) “ราช
นครินทร�วิจัยคร้ังท่ี 9” 
วันท่ี 3]4 เมษายน 
2561 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร� 
ฉะเชิงเทรา ประเทศ
ไทย.pp.485]490. 
Aสุทธิษา  สมนา และ
วิทยา  เตAาสา.
(2561). การพัฒนา
คุณภาพชีวิตด วย
ระบบสวัสดิการ
ชุมชน : การสํารวจ
ความรู และทัศนคติ
ตAอการจัดการขยะใน
กลุAมประชาชน
เทศบาลตําบลปากน้าํ 
การประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ  
ราชนครินทร�วิจัย   
คร้ังท่ี 9. 
วันท่ี 4 เมษายน 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร�. 
 
ประสบการณCการสอน 
1 ก.ค.53AปKจจุบัน 
 
ประสบการณCทาํงาน 

]การวจิัยทาง
สังคมศึกษา 
]การสัมมนา
สังคมศึกษา 
 

มคอ.2 

 

ัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า143 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน9งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบันและป"ท่ีสําเร็จการศึกษา 

31 นางวรรณา  รตันประเสริฐ 

  x]xxxx]xxxx7]65]4 
อาจารยC 
ศศ.ม.(จารึกภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2528 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหมA, 2514 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ชน 

 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) 

ประสบการณC 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอ่ืน 

]ประธานสาขาวิชา
สังคมศึกษา 
]วิทยากรด าน
ภูมิศาสตร�สารสนเทศ 
หนังสือ/ตํารา 
] 
 
ผลงานวิจัย 
Aประกอบกูล นาค
พิทักษ�, ดลใจ ขุนวิ
ไชย, ธิดารัตน� กันทิ
สา, เนติมา พัฒนกุล, 
วรรณา รัตนประเสริฐ
, สมบูรณ� ศุภจริยา
วัตร.(2561)  
การศึกษาวิธกีาร
เรียนรู ของนักศึกษา
สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย ชั้นป(ที ่1 
คณะครุศาสตร� 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร� ป(
การศึกษา 2560. 
การประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ราช
นครินทร�วิจัย คร้ังท่ี 
9 วันท่ี 4 เมษายน 
2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร� 
Aธิดารัตน� กันทิสา, 
ดลใจ ขุนวิไชย, เนติ
มา พัฒนกุล, 
ประกอบกูล นาค
พิทักษ�, ประภาพร 
ชนะจีนะศักด์ิ, 
วรรณา รัตนประเสริฐ
, สมบูรณ� ศุภจริยา
วัตร. (2561) การ
ประเมินหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย 

]EED103 ภาษา
เพื่อการส่ือสาร 

]วรรณกรรม
วิจารณ� 
]ภาษาถิ่น 
]คติชนวิทยา 
]วิวัฒนาการ
ภาษาไทย 
]อิทธิพล
ภาษาตAางประเท
ศท่ีมีตAอ
ภาษาไทย 
]วรรณกรรม
ท องถิ่น 
]การเขียนและ
อAานร อยกรอง
ไทย 
]วรรณกรรมแปล 
]วิวัฒนาการ
ภาษาไทย 
]ศิลปะการอAาน
ออกเสียง 
]อรรถศาสตร� 
 
 

มคอ.2 
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รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน9งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบันและป"ท่ีสําเร็จการศึกษา 

32 นายสมศักดิ์ เอ่ียมคงส ี

x]xxxx]xxxx6]74]9 
อาจารยC 
กศ.ด. (การอุดมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2545 
กศ.ม. (อุดมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานามิตร, 2532 
กศ.บ. (ประถมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บางแสน, 2524 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ชน 

 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) 

ประสบการณC 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอ่ืน 

(หลักสูตรปรับปรุงป(
พ.ศ. 2559) คณะ
ครุศาสตร�
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนครินทร C.
การประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ราช
นครินทร�วิจัย คร้ังท่ี 
9 วันท่ี 4 เมษายน 
2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร� 
 

ประสบการณCสอน 
1 ต.ค. 52 – ปnจจุบัน 
 
 ประสบการณCทํางาน 
]วิทยากรด าน
ภาษาไทย 
]การนิเทศการสอน 
]อาจารย�คณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร� 
]รองอธิการบดีกิจการ
นักศึกษา 
หนังสือ/ตํารา 
] 
 
ผลงานวิจัย 
]ธานินทร� ปnญญา
วัฒนากุล และ สมศักด์ิ 
เอี่ยมคงสี. (2560). 
การพัฒนาครูด าน
ทักษะการจัดการ
เรียนรู ในศตวรรษท่ี 21 
โดยใช โรงเรียนเปOนฐาน
ในโรงเรียนขนาดเล็ก 
ของอําเภอบางคล า
จังหวัดฉะเชิงเทรา. 
วารสารราชนครินทร�. 
ฉบับท่ี 32 ป( 2560.

]EFA101 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
จรรยาบรรณ 
และจิตวิญญาณ
ความเปOนครู 
]EFA201 การ
บริหารการศึกษา
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

]จริยธรรมและ
จรรยาบรรณใน
วิชาชีพครู 
]การศึกษาและ
ความเปOนครู 
]หลักการศึกษา
และความเปOนครู 
]การบริหาร
หลักสูตรและ
การสอน การ
บริหารกิจการ
นักเรียน 
]การบริหารและ
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

มคอ.2 
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รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน9งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบันและป"ท่ีสําเร็จการศึกษา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ชน 

 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) 

ประสบการณC 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอ่ืน 

กรกฎาคม]ธันวาคม 
2560. 
ศิริวัฒน� จิระเดช
ประไพ และ สมศักด์ิ 
เอี่ยมคงสี. (2561). 
การพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็กด วย
การวิจยัเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสAวนรAวม: 
กรณีศึกษาโรงเรียน 2 
แหAง ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา.รายงาน
สืบเนื่องจากการ
ประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย
คร้ังท่ี 7. 25]26 
มกราคม 2561. หน า 
1988]2003. 
]พจนีย� ม่ังค่ัง กัญภร 
เอี่ยมพญา  ศิริวัฒน�   
จิระเดชประไพ           
พรทิพย� คําชาย 
สมศักด์ิ เอี่ยมคงสี         
ลินดา นาคโปย และ
อํานาจ บุญประเสริฐ.
(2561). การประเมิน
หลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิตสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุงป(
พ.ศ. 2559) คณะครุ
ศาสตร�มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร�.
วารสารวิชาการ
หลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
สกลนคร. 10(28). 
พฤษภาคม]สิงหาคม 
2561. หน า 1]13. 
 
ประสบการณCสอน 

1 ก.ย. 27 – ปnจจุบัน 
 
ประสบการณCทาํงาน 
]รองคณบดีวางแผน

]การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
 

มคอ.2 

 

ัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า146 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 



 

ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน9งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบันและป"ท่ีสําเร็จการศึกษา 

33 นายสรรเสรญิ หุ9นแสน 

X]xxxx]xxxx6]58]3 
อาจารยC 
ปร.ด. (การวิจยัและพัฒนาศักยภาพ
มนุษย�(จิตวิทยาพัฒนามนุษย�และการ
ให คําปรึกษา)) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร�วิโรฒ, 2560
Ph.D. (Counselling Psychology) 
The University of Kansas. USA, 
2555 
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร�วิโรฒ, 
2547 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร�]การบริหารรัฐกิจ) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2550 
ศษ.บ. (วิจัยวัดผลและประเมินผล
การศึกษา) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2549 
ศษ.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2547 
ศศ.บ. (ดนตรีไทย แขนงวิชาดนตรี
และศิลปะการแสดง) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, 2544 

34 นางสาวสุทธิษา สมนา 

X]xxxx]xxxx1]89]5 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ชน 

 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) 

ประสบการณC 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอ่ืน 

และพัฒนา 
]วิทยากรด านการ
บริหารการศึกษา 
]วิทยากรด านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
]การนิเทศการสอน 
]รองอธิการบดีบริหาร 
]กรรมการควบคุม
วิทยานพินธ� 
 

การ

560 
y) 

 

หนังสือ/ตํารา 
] 
 
ผลงานวิจัย 
]สรรเสริญ หุAนแสน 
และธนิชา วโิรจน�รุจน�. 
(2559). จิตอาสาบน
พื้นท่ีชุมชนตลาดพระ
ประแดง. การนําเสนอ
ผลการวิจยัระดับชาติ 
ใน การประชุมวิชาการ
และนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
คร้ังท่ี 6“ศาสตร�แหAง
วิทยาการจัดการเพื่อ
รับใช สังคม 3 ทศวรรษ
แหAงการตามรอยแมA
ของแผAนดิน”วันศุกร�ที่ 
19 สิงหาคม พ.ศ.2559
ณ มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครราชสีมา 
 
ประสบการณCสอน 
9 พ.ย. 2552 – ปnจจุบัน
 
ประสบการณCทาํงาน 
] วิทยากรด านจิตวิทยา
และ การแนะแนว 
] วิทยากรด านจิตวิทยา
ให  คําปรึกษา 
] การนิเทศการสอน 
 

]EED302 การ
สร างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะ 
]EPG101 
จิตวิทยาสําหรับ
ครู 
 

]จิตวิทยากบัการ
พัฒนาตน 
]มนุษยสัมพันธ�
สําหรับครู 
]จิตวิทยาสําหรับ
ครูและการแนะ
แนว 
]การแนะแนว
และการให 
คําปรึกษา 
]การศึกษา
เอกเทศ 
]จิตวิทยาวยัรุAน 
]หลักการแนะ
แนว 
 

หนังสือ/ตํารา 
] 

]EED104 พลเมือง
ท่ีเข มแข็ง 

]ภูมิศาสตร�
กายภาพ 

มคอ.2 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน9งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบันและป"ท่ีสําเร็จการศึกษา 
อาจารยC 
วท.ม. (ภูมิศาสตร�
มหาวิทยาลัยเชยีงใหมA, 2552 
วท.บ. (ภูมิศาสตร�)
มหาวิทยาลัยเชยีงใหมA,2548 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ชน 

 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) 

ประสบการณC 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอ่ืน 

 
ผลงานวิจัย 
Aสุทธิษา  สมนา.(2556) 
แนวทางตรวจคัดกรอง
ภาวะทุพโภชนาการ
ระดับประชากรใน
ประเทศไทย. วารสาร
วิจัยระบบสาธารณสุข 
ป(ที่7 ฉบับท่ี 4 หน า 
485]492. 
Aสุทธิษา  สมนา และ
วิทยา  เตAาสา.(2561). 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด วยระบบสวัสดิการ
ชุมชน : การสํารวจ
ความรู และทัศนคติตAอ
การจัดการขยะในกลุAม
ประชาชนเทศบาล
ตําบลปากน้าํ 
การประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ  
ราชนครินทร�วิจัย   
คร้ังท่ี 9. 
วันท่ี 4 เมษายน 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร�. 
]วิทยา  เตAาสา  และ
สุทธิษา  สมนา.
(2561). บูรณาการ
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร�เพื่อพัฒนา
แผนท่ีเดินดินชุมชน
ตําบลปากน้าํ  อ.บาง
คล า จ.ฉะเชิงเทรา. 
เอกสารประกอบงาน
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
(proceedings) “ราช
นครินทร�วิจัยคร้ังท่ี 9” 
วันท่ี 3]4 เมษายน 
2561 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร� 
ฉะเชิงเทรา ประเทศ
ไทย.pp.485]490. 

]EED303 
ศาสตร�พระราชา
เพื่อการพัฒนา
ท องถิ่น 

]มนุษย�กบั
ส่ิงแวดล อม 
]ภูมิศาสตร�
ประเทศไทย 
]การวจิัยทาง
สังคมศึกษา 
]การสัมมนา
สังคมศึกษา 

 

มคอ.2 
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รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 



 

ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน9งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบันและป"ท่ีสําเร็จการศึกษา 

35 นายสุพัฒนC เศรษฐคมกุล 

x]xxxx]xxxx0]69]9 
อาจารยC 
กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556 
ค.ม. (การอุดมศึกษา) 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2535 
ศศ.บ. (วิชาเอกพลศึกษา – วิชาโท
นันทนาการ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, 2525 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ชน 

 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) 

ประสบการณC 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอ่ืน 

ประสบการณCการสอน 
3 มิ.ย.56]ปnจจุบัน 
 
ประสบการณCทาํงาน 
]ประธานสาขาสังคม
ศึกษา 
]วิทยากรด านจิตต
ปnญญา 
หนังสือ/ตํารา 
สุพัฒน�  เศรษฐคมกุล. 
(2557). กิจกรรมรAวม
หลักสูตรกิจกรรม 
พัฒนาผู เรียน. 
ฉะเชิงเทรา : จํานวน 
196 หน า. 
 
ผลงานวิจัย 
สุพัฒน� เศรษฐคมกุล.
(2561).การ
สังเคราะห�แนวคิด
ทฤษฎีการจัด
กระบวนการเรียนรู 
แนวจิตปnญญาศึกษา
กับแนวทฤษฎีคAานยิม 
สูAการเรียนรู เพื่อการ
เปล่ียนแปลง
พฤติกรรมในการ
ดําเนินชีวิตท่ีดีงาม 
ตามบริบทของชุมชน
แหAงการเรียนรู .
วารสารราชนครินทร� 
ป(ที่ 15 ฉบับท่ี 33 
(มกราคม]มิถุนายน 
2561) หน า 87]93. 
การนําเสนองานวจิัย 
Proceeding 
] ดวงพร วAองไว
,สุพัฒน�  เศรษฐคม
กุล. การจัดการเรียนรู 
โดยใช กระบวนการ
อริยสัจส่ีตามหลัก
พุทธวธิีที่มีผลตAอการ
พัฒนาทักษะการคิด
แก ปnญหาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ

]ECI101 การ
พัฒนาหลักสูตร 
]EED203 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู  
]EED304 
สุนทรียะ 

]การพัฒนา
หลักสูตร 
]การจัดการ
เรียนรู และการ
จัดการชั้นเรียน 
]หลักการจัดการ
เรียนรู  
]การออกแบบ
และการจัดการ
เรียนรู  
]การพัฒนา
หลักสูตรโดยใช 
ชุมชนเปOนฐาน 
]หลักสูตรและ
การพัฒนา
หลักสูตร 
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รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน9งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบันและป"ท่ีสําเร็จการศึกษา 

36 นางสาวหน่ึงฤทัย เมฆวทตั 

x]xxxx]xxxx4]48]2 
อาจารยC 
ปร.ด. การวัดและเทคโนโลยีทาง
วิทยาการปnญญา 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559 
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546
ศศ.บ. (คณิตศาสตร�) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2543 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ชน 

 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) 

ประสบการณC 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอ่ืน 

เรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป(ที ่5 
จังหวัดฉะเชิงเทรา. 
 
ประสบการณCสอน 
1 ก.ย.2543]ปnจจุบัน 
 
ประสบการณCการ
ทํางาน 
] รองคณบดีกิจการ
นักศึกษา 
] วิทยากรด านหลักสูตร
และการสอน 
] กรรมการควบคุม
วิทยานพินธ� 
] การนิเทศการสอน 

546 

หนังสือ/ตํารา 
A 
 
ผลงานวิจัย 
]หนึ่งฤทัย  เมฆวทัต.
(2560). การวิจัยและ
พัฒนากลไกการปsองกัน
การต้ังครรภ�ในวัยเรียน
สําหรับนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
: แนวทางการปsองกัน
การต้ังครรภ�ในวัยเรียน
สําหรับนักศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา. การ
ประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ราช
นครินทร�วิจัย  คร้ังท่ี 9 
วันท่ี 4 เมษายน 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภฏั 
ราชนครินทร� 
]หนึ่งฤทัย  เมฆวทัต.
(2559). การ
เปรียบเทียบผลการ
จัดการข อมูลการวัด
และประเมินผลการ
ทดสอบ O–NET ของ
นักเรียนประถมศึกษาป(
ท่ี 6 และมัธยมศึกษาป(

]EMR201 การ
วัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู  
]EMR301 การ
วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการ
เรียนรู  

]การวัดและการ
ประเมินผล
การศึกษา 
]การวจิัยทาง
การศึกษา 
]การวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู  
]การวจิัยเพือ่
พัฒนาการเรียน
การสอน
ภาษาอังกฤษ 
]การวจิัยเพือ่
พัฒนาการเรียนรู  
]สถิติและ
ระเบียบวธิีวิจยั
ทางวิทยาศาสตร
ศึกษา 
]วิทยาการวิจยั 
]การทดสอบและ
การวัดผลสําหรับ
ครูภาษาอังกฤษ 
]หลักการวัดและ
ประเมินผล
การศึกษา 

มคอ.2 

 

ัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า150 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน9งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบันและป"ท่ีสําเร็จการศึกษา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ชน 

 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) 

ประสบการณC 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอ่ืน 

ท่ี 3 ข อมูลป( 2553–
2554 และ 2556–
2557 ในเขตพื้นท่ี
การศึกษาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 การประชุมใหญA
โครงการสAงเสริมการ
วิจัยในอุดมศึกษา คร้ัง
ท่ี 5(The 5th Higher 
Education Research 
Promotion 
Congress; HERP 
CONGRESS V) โดย
ความรAวมมือของ
มหาวิทยาลัยภายใต 
โครงการสAงเสริมการ
วิจัยในอุดมศึกษา 70 
แหAงวันท่ี 2–4 มีนาคม 
2560 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธาน ี
หนึ่งฤทัย  เมฆวทัต. 
Data Management 
of Standard Test 
and Assessment O]
NET from Students 
Grades 6 and 9 
during the Year 
2010 and 2013. The 
International 
Academic forum. 
The Seventh Asian 
Conference on the 
Social Sciences 
2016, ACSS 2016, 
Art Center Kobe, 
Kobe, Kansai 
Region, Japan. 
Thursday, June 9th 
Sunday, June 
12th2016.pp. 155]
165. 
Japan: IAFOR. ISSN 
2186]2303. 
 
ประสบการณCสอน 
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รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 



 

ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน9งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบันและป"ท่ีสําเร็จการศึกษา 

 

 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ชน 

 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) 

ประสบการณC 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอ่ืน 

2 มิ.ย. 2545]ปnจจุบัน 
 
ประสบการณCทาํงาน 
]ประธานกลุAมวิชาการ
ทดสอบและวจิัย
ทางการศึกษา 
]วิทยากรด านการวจิัย
ทางการศึกษา 
]วิทยากรด านการวัดผล
และประเมินผล 
]การนิเทศการสอน 
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รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 



 

ตารางวิเคราะหCความสอด
กับรายวิชาในหลักสูต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 4 
มสอดคล2องของสาระความรู2ตามมาตรฐานของ
ลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ป" (หลักสตูรปรับป
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นของคุรุสภา พ.ศ.2561 
รับปรุง พ.ศ.2562) 



 

 

ตารางวิเคราะหCความสอด
ประกาศในราชกิจจานุเบก

กับรายวิชาในหล

 
รายละเอียดมาตรฐานวิชาชีพครู รหัส
มาตรฐานความรู และประสบการณ�วิชาชีพ 
1) การเปล่ียนแปลงบริบทของโลก 
สังคม และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

มาตรฐานการปฏบิัติตน 
1) จรรยาบรรณตAอตนเอง 
2) จรรยาบรรณตAอวิชาชีพ 
3) จรรยาบรรณตAอผู รับบริการ 
4) จรรยาบรรณตAอผู รAวมประกอบวิชาชพี 
5) จรรยาบรรณตAอสังคม 
 

มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
ก.การปฏบิัติหน าท่ีครู 
1) มุAงม่ันพัฒนาผู เรียนด วยจิตวิญญาณ
ความเปOนครู 
2) ประพฤติตนเปOนแบบอยAางท่ีดี มี
คุณธรรมจริยธรรมและมีความเปOน
พลเมืองท่ีเข มแข็ง 
 

EFA1

มาตรฐานความรู และประสบการณ�วิชาชีพ EPG1

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

สอดคล2องข2อบังคับคุรุสภา ว9าด2วยมาตรฐานวิชาชีพ (
นุเบกษา เล9มท่ี 136 ตอนพิเศษ 68 ง ประกาศ ณ วันท
ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ป" (หลักสูตรปรับปรุง พ

รหัส ชื่อวิชา หน9วยกิต 
FA101 คุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณ และจิต
วิญญาณความเปOนครู 

3(2]2]5) ประพฤติ ปฏิบัต
พัฒนาผู เรียนด วย
แบบอยAางท่ีดี มีค
เข มแข็ง ดํารงตน
สมาชิกในชุมชนโ
องค�ความรู เกี่ยวก
ครู คุณธรรม จริย
ครู กฎหมายสําห
ครู โดยใช การจัด
กรณีศึกษา การฝ
ประยุกต�ใช ในกา
ความรอบรู  ทันส

PG101 จิตวิทยาสําหรับคร ู 3(2]2]5) วิเคราะห� แก ปnญ
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(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 
 วันท่ี 20 มีนาคม 2562  
รุง พ.ศ.2562) 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุAงม่ัน
นด วยจิตวิญญาณความเปOนครู  เปOน
ี่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเปOนพลเมืองท่ี

ํารงตนให เปOนท่ีเคารพศรัทธาของผู เรียนและ
ุมชนโดยการวิเคราะห� สังเคราะห� บูรณาการ
ู เกี่ยวกับคAานิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพ
ม จริยธรรมสําหรับครู จิตวิญญาณความเปOน
ยสําหรับครู สภาพการณ�การพัฒนาวิชาชีพ
ารจัดการเรียนรู ท่ีเน นประสบการณ� 
 การฝwกปฏิบัติใช การสะท อนคิดเพ่ือนําไป
 ในการพัฒนาตนเองในการเปOนครูท่ีดี  มี
ู  ทันสมัยและทันตAอการเปล่ียนแปลง 

แก ปnญหา ประยุกต�และออกแบบบริหาร



 

รายละเอียดมาตรฐานวิชาชีพครู รหัส
1) การเปล่ียนแปลงบริบทของโลก 
สังคม และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

2) จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา
การศึกษา และจิตวิทยาให คําปรึกษาใน
การวิเคราะห�และพัฒนาผู เรียนตาม
ศักยภาพ 
 

มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
ก.การปฏบิัติหน าท่ีครู 
3) สAงเสริมการเรียนรู  เอาใจใสAและยอมรับ
ความแตกตAางของผู เรียนแตAละบุคคล 
5) พัฒนาตนเองให มีความรอบรู  
ทันสมัย และทันตAอการเปล่ียนแปลง 
ข.การจัดการเรียนรู  
3) ดูแล ชAวยเหลือ และพัฒนาผู เรียน
เปOนรายบุคคลตามศักยภาพ สามารถ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู เรียนได 
อยAางเปOนระบบ 
6) ปฏิบัติงานรAวมกับผู อื่นอยAาง
สร างสรรค�และมีสAวนรAวมในกิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชพี 
ค.ความสัมพันธ�กับผู ปกครองและชุมชน 
1) รAวมมือกับผู ปกครองในการพัฒนา
และแก ปnญหาผู เรียนให มีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค� 
2) สร างเครือขAายความรAวมมือกับ
ผู ปกครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู ที่มีคุณภาพของผู เรียน 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานความรู และประสบการณ�
วิชาชีพ 
3) เนื้อหาวิชาท่ีสอน หลักสูตร ศาสตร�
การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู  
 

มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
ก.การปฏบิัติหน าท่ีครู 
3) สAงเสริมการเรียนรู  เอาใจใสAและยอมรับ
ความแตกตAางของผู เรียนแตAละบุคคล 
4) สร างแรงบันดาลใจผู เรียนให เปOนผู ใฝy

EED2

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

รหัส ชื่อวิชา หน9วยกิต 
จัดการพฤติกรร
ศักยภาพและชAว
ทฤษฎีทางจิตวิท
จิตวิทยาการแน
ทักษะสมองเพ่ือ
และการเรียนรู ข
แตกตAางระหวAา
การศึกษารายก
ออกแบบดูแลช
รายบุคคลตามศ
วิญญาณความเ
ผู เรยีนได อยAางเ
ย อนกลับแกAผู ป
พัฒนาและดูแล
รAวมมือในการพ
เพ่ือนําไปประย
ครูท่ีดี  มีความร
เปลี่ยนแปลง 

ED203 วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู   

3(2]2]5) วางแผนและจัดก
สามารถพัฒนาผู เร
สAงเสริมการเรียน
ผู เรียนแตAละบุคค
เรียนรู ให ผู เรียนม
ของผู เรียน บูรณา
การสอน และเทค
ความรู เกี่ยวกับทฤ
เพื่อพัฒนาทักษะ
บูรณาการ การบ
การบูรณาการเนื้อ
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คําอธิบายรายวิชา 
ติกรรมผู เรียน เพ่ือพัฒนาผู เรยีนตาม
ละชAวงวัย  โดยใช หลักการ แนวคิด 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา 
ารแนะแนวและจิตวิทยาให คําปรึกษา 
งเพ่ือการเรียนรู   การสAงเสริมพัฒนาการ
ียนรู ของผู เรียนตามชAวงวัยและความ
ะหวAางบุคคล เด็กท่ีมีความต องการพิเศษ 
รายกรณี การสะท อนคิด เพ่ือให สามารถ
ูแลชAวยเหลือ และพัฒนาผู เรยีนเปOน
ตามศักยภาพ มุAงมั่นพัฒนาผู เรยีนด วยจิต
วามเปOนครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ยAางเปOนระบบ  ให คําแนะนําและข อมลู
กAผู ปกครองและผู เก่ียวข องเพ่ือสAงเสริม

ะดูแลชAวยเหลือผู เรียน การสร างความ
การพัฒนาผู เรยีน และใช การสะท อนคิด
ระยุกต�ใช ในการพัฒนาตนเองในการเปOน
วามรอบรู  ทันสมัย และทันตAอการ

 

ะจัดการเรียนรู ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกท่ี
นาผู เรียนให มีปnญญารู คิดและมีความเปOนนวัตกร 
เรียนรู  เอาใจใสA และยอมรับความแตกตAางของ
ะบุคคล จัดกิจกรรมและสร างบรรยากาศการ
ียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะ
บูรณาการความรู  เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร�
ะเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู  โดยใช 

กับทฤษฎีการเรียนรู  นวัตกรรมการจัดการเรียนรู 
ักษะในศตวรรษท่ี 21  การจัดการเรียนรู แบบ
การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
รเนื้อหาและภาษา การบูรณาการส่ือและแหลAง



 

รายละเอียดมาตรฐานวิชาชีพครู รหัส
เรียนรู และผู สร างนวัตกรรม 
ข.การจัดการเรียนรู  
2) บูรณาการความรู และศาสตร�การสอน
ในการวางแผนและจัดการเรียนรู ที่
สามารถพัฒนาผู เรียนให มีปnญญารู คิด
และมีความเปOนนวัตกร 
4) จัดกิจกรรมและสร างบรรยากาศการ
เรียนรู ให ผู เรียนมีความสุขในการเรียน
โดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู เรียน 
5)วิจัย สร างนวัตกรรมและประยุกต�ใช 
เทคโนโลยีดิจิทัลให เกิดประโยชน�ตAอการ
เรียนรู ของผู เรียน 
ค.ความสัมพันธ�ของผู ปกครองและชุมชน 
3) ศึกษา เข าถึงบริบทของชุมชน และ
สามารถอยูAรAวมกันบนพื้นฐานความ
แตกตAางทางวัฒนธรรม 
4) สAงเสริม อนุรักษ�วัฒนธรรม และภูมิ
ปnญญาท องถิ่น 
มาตรฐานความรู และประสบการณ�
วิชาชีพ 
4) การวัด ประเมินผลการเรียนรู  และ
การวิจยัเพื่อแก ปnญหาและพัฒนาผู เรียน 
 

ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 
1) จรรยาบรรณตAอตนเอง 
5) จรรยาบรรณตAอสังคม 
มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
ก.การปฏบิัติหน าท่ีครู 
3) สAงเสริมการเรียนรู  เอาใจใสA และ
ยอมรับความแตกตAางของผู เรียนแตAละ
บุคคล 

EMR2

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

รหัส ชื่อวิชา หน9วยกิต 
เรียนรู ในชุมชนท อ
รวม การชี้แนะผ
ออกแบบและเขีย
สอนแบบจุลภาค
เปOนผู มีความรับผิด

MR201 การวัดและประเมินผล
การเรยีนรู  

3(2]2]5) วัดและประเมินผล
เหมาะสมและสอด
ประเมิน บริบทแล
ผู เรียนท่ีมีความต อ
เพื่อพัฒนาการขอ
เรียนรู   โดยใช หล
ประเมินผล การป
สร างเคร่ืองมือวัดแ
สAงเสริมการเรียนร
ประเมินผลผู เรียน
เพื่อให สามารถวัด
เหมาะสมและสร า
ประยุกต�ใช ในการ
รู  และทันสมัยตAอค
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คําอธิบายรายวิชา 
ชนท องถิ่น  ส่ือเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียน
นะผู เรียน  การบริหารจัดการชั้นเรียน การ
ะเขียนแผนการจัดการเรียนรู  การปฏิบัติการ
ภาค การทดลองจัดการเรียนรู ในสถานศึกษา 
รับผิดชอบและมุAงม่ันพัฒนาผู เรียนตามศักยภาพ 

มินผลการเรียนรู ตามสภาพจริงด วยวธิีการท่ี
ะสอดคล องกับลักษณะของสาระสําคัญในเร่ืองท่ี
ิบทและความแตกตAางระหวAางบุคคลของผู เรียน 
ามต องการจาํเปOนพิเศษ สะท อนผลการประเมิน
ารของผู เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการ
ใช หลักการ แนวคิด ทฤษฎกีารวัดและ
การประเมินตามสภาพจริงการออกแบบและ
ือวัดและประเมินผล  การให ข อมูลปsอนกลับท่ี
รียนรู ของผู เรียน แนวทางการใช ผลการวัดและ
ู เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู ของผู เรียน 
รถวัดและประเมินผลเพื่อพฒันาผู เรียนอยAาง
ะสร างสรรค� และใช การสะท อนคิดไป
นการพัฒนาตนเองในการเปOนครูที่ดี มีความรอบ
ัยตAอความเปล่ียนแปลง 



 

รายละเอียดมาตรฐานวิชาชีพครู รหัส
5) พัฒนาตนเองให มีความรอบรู  
ทันสมัย และทันตAอการเปล่ียนแปลง 
ข.การจัดการเรียนรู  
1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การ
จัดการเรียนรู  ส่ือ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู  
5)วิจัย สร างนวัตกรรมและประยุกต�ใช 
เทคโนโลยีดิจิทัลให เกิดประโยชน�ตAอการ
เรียนรู ของผู เรียน 
ค.ความสัมพันธ�ของผู ปกครองและชุมชน 
1) ศึกษา เข าถึงบริบทของชุมชน และ
สามารถอยูAรAวมกันบนพื้นฐานความ
แตกตAางทางวัฒนธรรม 
 

EMR3

มาตรฐานความรู และประสบการณ�
วิชาชีพ 
5) การใช ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสาร และใช เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา 
 

มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
ก.การปฏบิัติหน าท่ีครู 
5) พัฒนาตนเองให มีความรอบรู  
ทันสมัย และทันตAอการเปล่ียนแปลง 
 

EED1

มาตรฐานความรู และประสบการณ�
วิชาชีพ 
3) เนื้อหาวิชาท่ีสอน หลักสูตร ศาสตร�
การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู  
5) การใช ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสาร และใช เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา 
 

มาตรฐานการปฏบิัติตน 
1) จรรยาบรรณตAอตนเอง 
2) จรรยาบรรณตAอวิชาชีพ 
3) จรรยาบรรณตAอผู รับบริการ 
4) จรรยาบรรณตAอผู รAวมประกอบวิชาชพี 
5) จรรยาบรรณตAอสังคม 
 

มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
ก.การปฏบิัติหน าท่ีครู 
3) สAงเสริมการเรียนรู  เอาใจใสA และ
ยอมรับความแตกตAางของผู เรียนแตAละ
บุคคล 

EET2

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

รหัส ชื่อวิชา หน9วยกิต 
MR301 การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมการเรียนรู  
3(2]2]5) วิจัย แก ปnญหาเพือ่

พัฒนาการเรียนรู ข
สาขาวิชาเอก บริบ
ผู เรียนท่ีมีความต อ
ปnญหาและความต
ออกแบบการวิจยั
ทางการวิจยั จรรย
คุณภาพเคร่ืองมือ
สร างนวัตกรรมใน
นวัตกรรมท่ีสอดค
ผลการวิจยัไปใช ใน
ผู เรียน และใช การ
ตนเองในการเปOนค
เปล่ียนแปลง 

ED103 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 3(2]2]5) วิเคราะห�วาทวิท
วิธีการใช ภาษา
การอAาน การเข
ความหมายใน
สืบค นสารนิเทศ
ทันตAอการเปลี่ย
วัฒนธรรมเพ
ออกแบบการจ
การอAาน การเ
ผู เรียน 

EET201 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการสื่อสาร
การศึกษาและการ
เรียนรู  

3(2]2]5) ประยุกต�ใช เทคโ
เรียนรู ตามธรรมช
ปnญญารู คิดและมีค
ความแตกตAางระ
ต องการจําเปOนพ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข อง
การส่ือสารการศ
จรรยาบรรณในกา
และประยุกต�ใช นว
ส่ือสารการศึกษา
ประสิทธิภาพ แล
สะท อนคิดไปประ
ดี มีความรอบรู  แ
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คําอธิบายรายวิชา 
าเพือ่พัฒนาผู เรียน สร างนวัตกรรมเพื่อ
ียนรู ของผู เรียนท่ีสอดคล องกับธรรมชาติของ
 บริบทความแตกตAางหลากหลายของผู เรียน 
ามต องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห�สภาพ
วามต องการในการพัฒนาของผู เรียนในชั้นเรียน 
รวิจยัโดยประยุกต�ใช หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
 จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร างและหา
งมือวิจัย ประยกุต�ใช เทคโนโลยีดิจิทัลในการ

รมในการวิจยัเพื่อแก ปnญหาและพัฒนาผู เรียน 
อดคล องกับบริบทของชุมชน เพื่อให สามารถนาํ

ปใช ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู  และพัฒนา
ช การสะท อนคิดไปประยุกต�ใช ในการพัฒนา

รเปOนครูที่ดี  มีความรอบรู  และทันสมัยตAอความ

าทวิทยาสําหรับครู หลักการ และเทคนิค
 ภาษาไทยและฝwกปฏิบัติการฟnง การพูด 
การเขียน และภาษาทAาทาง  เพ่ือการสื่อ
ายในการเรียนการสอนและการสื่อสาร 
นิเทศเพ่ือพัฒนาตนให รอบรู  ทันสมัย และ
เปลี่ยนแปลงสําหรับ ฝwกการใช ภาษาและ
มเ พ่ือการอยูA รA วม กันอยA างสันติและ
การจัดการเรียนรู ทักษะการฟnง การพูด 
การเขียน และภาษาทAาทาง เพ่ือพัฒนา

 เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการ
รรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู เรียนให มี
ละมีความเปOนนวัตกร ท่ีสอดคล องกับบริบทและ
AางระหวAางบุคคลของผู เรียน ผู เรียนท่ีมีความ
ปOนพิเศษ โดยการวิเคราะห�หลักการ แนวคิด 
วข องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ารศึกษาและการเรียนรู  กฎหมายท่ีเกี่ยวข อง 
ในการใช เทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อให สามารถเลือก 
�ใช นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ึกษาและการจัดการเรียนรู ได อยAางเหมาะสมมี

พ และไมAละเมิดทรัพย�สินทางปnญญาและใช การ
ประยุกต�ใช ในการพัฒนาตนเองในการเปOนครูท่ี

บรู  และทันสมัยตAอความเปล่ียนแปลง 



 

รายละเอียดมาตรฐานวิชาชีพครู รหัส
4) สร างแรงบันดาลใจผู เรียนให เปOนผู ใฝy
เรียนรู และผู สร างนวัตกรรม 
5) พัฒนาตนเองให มีความรอบรู  
ทันสมัย และทันตAอการเปล่ียนแปลง 
ข.การจัดการเรียนรู  
1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การ
จัดการเรียนรู  ส่ือ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู  
2) บูรณาการความรู และศาสตร�การสอน
ในการวางแผนและจัดการเรียนรู ที่
สามารถพัฒนาผู เรียนให มีปnญญารู คิด
และมีความเปOนนวัตกร 
5) วิจัย สร างนวัตกรรม และประยุกต�ใช 
เทคโนโลยีดิจิทัล ให เกิดประโยชน�ตAอ
การเรียนรู ของผู เรียน 
มาตรฐานความรู และประสบการณ�
วิชาชีพ 
6) การออกแบบ และการดําเนินการ
เกี่ยวกบังานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
ก.การปฏบิัติหน าท่ีครู 
5) พัฒนาตนเองให มีความรอบรู  
ทันสมัย และทันตAอการเปล่ียนแปลง 
 

ข.การจัดการเรียนรู  ท้ัง 6 ข อ 

EFA2

มาตรฐานความรู และประสบการณ�
วิชาชีพ 
2) จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา
การศึกษา และจิตวิทยาให คําปรึกษาใน
การวิเคราะห�และพัฒนาผู เรียนตาม
ศักยภาพ  
3) เนื้อหาวิชาท่ีสอน หลักสูตร ศาสตร�
การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู  
5) การใช ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสาร และการใช เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา 
 

มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
ก.การปฏบิัติหน าท่ีครู 
5) พัฒนาตนเองให มีความรอบรู  
ทันสมัย และทันตAอการเปล่ียนแปลง 
ข.การจัดการเรียนรู  
1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การ
จัดการเรียนรู  ส่ือ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู  

ECI10

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

รหัส ชื่อวิชา หน9วยกิต 

EFA201 การบริหารการศึกษา
และการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

3(2]2]5) บูรณาการองค�ค
สารสนเทศเพื่อกา
การทําความเข าใจ
ระดับการศึกษาแ
การดําเนินการเ
สอดคล องกับสถา
ฝwกปฏิบัติดําเนินก
และการจัดการเร
ปฏิบัติเกี่ยวกับกา
เกี่ยวข อง และใช
ตนเองในการเปOนค
เปล่ียนแปลง 

ECI101 การพัฒนาหลักสูตร 3(2]2]5) ออกแบบและ
หลักสูตรรายว
วิชาเอกท่ีสอด
ชุมชน  นําหล
หลักสูตร โดย
ทฤษฎีการพัฒ
ปรัชญาการศึก
และเทคโนโลย
พ้ืนฐาน การน
หลักสูตร ปnญห
หลักสูตร  เพ่ือ
และการประเม
เพ่ือนําไปประ
การเปOนครูท่ีด
ตAอการเปลี่ยน

มคอ.2 
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คําอธิบายรายวิชา 

งค�ความรู ทางการบริหารการศึกษา ระบบ
ื่อการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ใน

เข าใจบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนแตAละ
ษาและประเภทการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม

การเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
สถานศึกษาแตAละระดับและประเภทการศึกษา 
เนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษา
ารเรียนรู  โดยใช หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนว
ับการจัดการคุณภาพการศึกษาและกฎหมายท่ี

ละใช การสะท อนคิดไปประยุกต�ใช ในการพัฒนา
รเปOนครูท่ีดี  มีความรอบรู  และทันสมัยตAอความ

และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
รายวิชาตามธรรมชาติของสาขา
ี่สอดคล องกับบริบทสถานศึกษาและ
ําหลักสูตรไปใช  และประเมิน
 โดยประยุกต�ใช หลักการ แนวคิด 

ารพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐานทาง
ารศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม 

โนโลยี  หลักสูตรการศึกษาข้ัน
การนําหลักสูตรไปใช  การประเมิน
 ปnญหาและแนวโน มในการพัฒนา
  เพ่ือให มีทักษะในการสร าง การใช  
ประเมินหลักสูตรใช การสะท อนคิด
ประยุกต�ใช ในการพัฒนาตนเองใน

ครูท่ีดี มีความรอบรู  ทันสมัย และทัน
ลี่ยนแปลง 



 

รายละเอียดมาตรฐานวิชาชีพครู รหัส
ค.ความสัมพันธ�กับผู ปกครองและชุมชน 
3)ศึกษา เข าถึงบริบทของชุมชน และ
สามารถอยูAรAวมกันบนพื้นฐานความ
แตกตAางทางวัฒนธรรม 
4) สAงเสริม อนุรักษ�วัฒนธรรม และภูมิ
ปnญญาท องถิ่น 
มาตรฐานการปฏบิัติตน 
2) จรรยาบรรณตAอวิชาชีพ 
 

มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
ก.การปฏบิัติหน าท่ีครู 
1) มุAงม่ันพัฒนาผู เรียนด วยจิตวิญญาณ       
ความเปOนครู 
2) ประพฤติตนเปOนแบบอยAางท่ีดี มี
คุณธรรม จริยธรรมและเปOนพลเมืองท่ี
เข มแข็ง 
5) พัฒนาตนเองให มีความรอบรู  
ทันสมัย และทันตAอการเปล่ียนแปลง 

EED4

มาตรฐานความรู2และ
ประสบการณCวิชาชีพ 
ประสบการณ�วิชาชีพ 
(ผAานการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาตามหลักสูตรปรญิญา
ทางการศึกษาเปOนเวลาไมAน อยกวAา
หน่ึงป(และผAานเกณฑ�การประเมิน
ปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ� 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการคุรสุภากําหนด) 

EED1

EED2

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

รหัส ชื่อวิชา หน9วยกิต 

ED402 ครุนิพนธ� 1(0]2]1) ประพฤติ ปฏิบ
มุAงมั่นพัฒนาผ
เปOนแบบอยAาง
พลเมืองท่ีเข มแ
ของผู เรียนและ
สังเคราะห�  องค
ครู คุณธรรม จร
เปOนครู กฎหมา
วิชาชีพครู   บ
ประสบการณ
สะท อนคิดเพ่ือน
ในการเปOนครูท
การเปลี่ยนแปล

ED105 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ 1 

1(0]3]0) สรุปคุณลักษณะขอ
ศรัทธาในวิชาชีพคร
รอบรู บทหน าที่ครูผ
บริบทชุมชน รAวมม
ในการพัฒนา ดูแล 
รวมทั้งรายงานผลก
รูปแบบของการศึก
ความรู ทางจิตวิทยา
พัฒนาผู เรียนตามศ
พัฒนาวิชาชีพของค
สังเกตและวเิคราะห
ประสบการณ�การเร
นําผลจากการเรียน
เปOนรายบุคคลและร
เรียนรู  (PLC)  เพ่ือ
ทันสมัยและทนัตAอก

ED204 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ 2 

2(0]6]0) ประพฤติตนเปOนแ
จรรยาบรรณวิชา
โดยการวางแผน
จัดการเรียนรู ส่ือแ
กลุAมสาระการเรีย
ความรู ทางการบ
ดําเนินการเกี่ยวก
กับสถานศึกษาแต
และสร างบรรยา
เรียน รAวมมือกับ
ผู เรียน ให มีคุณลัก
แนวทางในการพัฒ
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ิ  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
นาผู เรียนด วยจิตวิญญาณความเปOนครู 
ยAางท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเปOน
ี่เข มแข็ง ดํารงตนให เปOนท่ีเคารพศรัทธา
นและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห� 
�  องค�ความรู เก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ
รม จริยธรรมสําหรับครู จิตวิญญาณความ
หมายสําหรับครู สภาพการณ�การพัฒนา

รู   บูรณาการการจัดการเรียนรู ท่ี เน น
ารณ� กรณีศึกษา การฝwกปฏิบัติใช การ
เพ่ือนําไปประยุกต�ใช ในการพัฒนาตนเอง
ครูท่ีดี  มีความรอบรู  ทันสมัยและทันตAอ
แปลง 
ะของตนเองและครทูี่แสดงออกถงึความรักและ

ชีพครู ระบุจรรยาบรรณตAอตนเองและตAอวิชาชีพ 
ที่ครูผู สอนและครูประจําชั้นในสถานศึกษา  เข าใจ
รAวมมอืกับผู ปกครองในการเกบ็รวบรวมข อมูลเพ่ือใช 
 ดูแล ชAวยเหลือผู เรียนให มีคุณลักษณะอันพึงประสงค� 
นผลการพัฒนาคุณภาพผู เรียนได อยAางเปOนระบบใน
ารศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต�ใช 
วิทยา เทคโนโลยีดิจทิัล  การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือ
ตามศักยภาพ สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการ
ของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผAานกระบวนการ
ราะห�การปฏิบัติหน าที่ครู ถอดบทเรียนจาก

�การเรียนรู ในสถานศึกษา สังเคราะห�องค�ความรู และ
เรียนรู ในสถานศึกษาไปประเมินสะท อนกลับ (AAR) 
และรAวมแลกเปล่ียนเรียนรู ในรูปแบบชุมชนแหAงการ
เพ่ือนําไปใช ในการพัฒนาตนเองให มีความรอบรู  

นัตAอการเปล่ียนแปลง 
เปOนแบบอยAางท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
วิชาชีพ  ปฏิบัติงานผู ชAวยครูรAวมกับครูพี่เล้ียง
แผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการ
รู ส่ือและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตาม
ารเรียนรู ในรายวิชาเฉพาะด าน บูรณาการองค�
ารบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การ
ี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล อง

ษาแตAละระดับ บริหารจัดการเรียนรู ท่ีมีคุณภาพ
รยากาศการเรียนรู ให ผู เรียนมีความสุขในการ
ือกับผู ปกครองในการพัฒนา ดูแล ชAวยเหลือ
ุณลักษณะอันพึงประสงค� วิเคราะห�และนําเสนอ
ารพัฒนาตนเองให มีความเปOนครูมืออาชีพท่ีเทAา



 

รายละเอียดมาตรฐานวิชาชีพครู รหัส

EED3

EED4
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รหัส ชื่อวิชา หน9วยกิต 
ทันตAอการเปล่ียน
ศาสตร�สาขาวิชาเอ
การสAงเสริม อนุรัก
ผลจากการเรียนร
(AAR) เปOนรายบุค
ชุมชนแหAงการเรีย
ให มีความรอบรู  ท

ED305 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ 3 
 

3(0]9]0) ปฏิบัติการสอนใน
มีคุณธรรมและจร
การจัดบรรยากาศ
กิจกรรมการเรียน
สูงโดยประยุกต
การศึกษาท่ีทันสม
มุAงม่ันในการแก ป
ด วยกระบวนการ
ผลการเปล่ียนแป
การเข ารAวมกิจก
วิชาชีพ โครงกา
วัฒนธรรม และภูม
สถานศึกษาไปปร
และรAวมแลกเปล
เรียนรู  (PLC) เพื่อ
รู  ทันสมัยและทัน

ED401 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ 4 
 
 
 

6(240) ปฏิบัติงานในหน า
คุณธรรมและจริย
และจัดกิจกรรมกา
การคิดขั้นสูงและน
นวัตกรรมทางการ
กับการจัดกิจกรรม
เครือขAายความรAว
และแก ปnญหาผู เร
กระบวนการวจิัยท
เปล่ียนแปลงท่ีเกิด
รAวมกิจกรรมท่ีสAงเ
โครงการท่ีเกี่ยวข อ
ภูมิปnญญาท องถิ่น
ประเมินสะท อนก
แลกเปล่ียนเรียนร
(PLC) เพื่อนําไปใช
ทันสมัยและทันตAอ
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ปล่ียนแปลงท้ังทางด านศาสตร�วิชาชีพครูและ
วิชาเอก  เข ารAวมโครงการท่ีเกี่ยวข องกับ 
อนุรักษ�วัฒนธรรม และภูมปิnญญาท องถิ่นและนาํ
รียนรู ในสถานศึกษาไปประเมินสะท อนกลับ 
ายบุคคลและรAวมแลกเปล่ียนเรียนรู ในรูปแบบ
ารเรียนรู  (PLC) เพื่อนําไปใช ในการพัฒนาตนเอง
บรู  ทันสมัยและทันตAอการเปล่ียนแปลง 
อนในสถานศึกษา ประพฤติตนเปOนแบบอยAางท่ีดี
ละจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบ
ากาศชั้นเรียนท่ีสAงเสริมให ผู เรียนมีความสุขจัด
เรียนรู ที่สAงเสริมให ผู เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้น
ยุกต�ใช เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทาง
ี่ทันสมัย รAวมมือกับผู ปกครองในการพัฒนาและ
แก ปnญหาผู เรียนให มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�

นการวิจัยท่ีถูกต องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท อน
นแปลงท่ีเกิดขึ้นกับตนเองได อยAางชัดเจนจาก
กิจกรรมท่ีสAงเสริมให เกิดความก าวหน าทาง
งการท่ี เกี่ ยวข องกับการสA งเสริม อนุ รักษ�

ละภูมิปnญญาท องถิ่นและนําผลจากการเรียนรู ใน
ไปประเมินสะท อนกลับ (AAR) เปOนรายบุคคล
กเปล่ียนเรียนรู รAวมกันในรูปแบบชุมชนแหAงการ

เพื่อนําไปใช ในการพัฒนาตนเองให มีความรอบ
ะทันตAอการเปล่ียนแปลง 
หน าท่ีครู ประพฤติตนเปOนแบบอยAางท่ีดีมี

ะจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบ
รมการเรียนรู ที่ผู เรียนมีความสุขเกิดการะบวน
และนําไปสูAการเปOนนวัตกร โดยออกแบบ
งการศึกษาท่ีทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข า
กรรมการเรียนรู ทั้งในและนอกห องเรียน สร าง

ามรAวมมือกับผู ปกครองและชุมชนในการพัฒนา
าผู เรียนให มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ด วย
วจิัยท่ีถกูต องตามระเบียบวธิีวิจยั สะท อนผลการ
ท่ีเกิดขึ้นกับตนเองได อยAางชัดเจนจากการเข า
ท่ีสAงเสริมให เกิดความก าวหน าทางวิชาชพี 
ี่ยวข องกับการสAงเสริม อนุรักษ�วัฒนธรรม และ

 งถิ่นและนําผลจากการเรียนรู ในสถานศึกษาไป
 อนกลับ (AAR) เปOนรายบุคคลและรAวม
รียนรู รAวมกันในรูปแบบชุมชนแหAงการเรียนรู  
ําไปใช ในการพัฒนาตนเองให มีความรอบรู  
ทันตAอการเปล่ียนแปลง 



 

วิเคราะหCสาระคว
เพ่ือกําหนดราย

และวิเคราะห
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 5 
 

ระความรู2ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห9งชาติ 
ดรายวิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการศ
ราะหCความสอดคล2องของรายวิชากับสมรรถน
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ชาติ (TQF)  

การศึกษา 
รรถนะ 



 

ตารางวิเคราะหCสาระความรู2ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ
 
กลุ9มวิชาท่ี 3 ผลลัพธCการเรียนรู2และตัวอย9าง/ข2อเสนอสาร

สาขาวิชาภาษาต9างประเทศ 
ผลลัพธCการเรียนรู2 

ผู เรียนมีความรู พ้ืนฐานทางภาษาศาสตร� มีท
ภาษาตAางประเทศ โดยใช ความรู ความเข าใจโครงสร างภาษ
และวิจารณญานในการใช ภาษาเพ่ือการสื่อสารของนักเรียน
และการประเมินผลการเรียนรู ภาษาตAางประเทศ สามารถท
นวัตกรรมทางภาษาตAางประเทศ 

ตัวอย9าง/ข2อเสนอสาระความรู2อาทิ 
 (1) ทักษะการจัดการเรียนรู ภาษาตAางประเทศ
  (1.1) การจัดการเรียนรู หลักภาษาตAางประเ
  (1.2) การจัดการเรียนรู ทักษะการใช ภาษาต
  (1.3) การจัดการเรียนรู วรรณคดีและวรรณ
 (2) ภาษาศาสตร�เพ่ือการสอนภาษาตAางประเทศ
  (2.1) แนวคิดพ้ืนฐานทางภาษาศาสตร� ได

(PhonologicalSystem) ระบบหนAวยคํา (Morphological
  (2.2) แนวคิดพ้ืนฐานทางภาษาศาสตร�ประ
  (2.3) พ้ืนฐานการศึกษาภาษาตAางประเทศด
 (3) วัฒนธรรม 
  (3.1) วัฒนธรรมของภาษาเปsาหมาย (Targ
  (3.2) วัฒนธรรมไทย (ThaiCulture)  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองั

ุณวุฒิแห9งชาติ (TQF) ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรCและศึกษาศาสตรC พ

อสาระความรู2กลุ9มสาขาวิชาวิชาภาษาไทยและภาษาต9างประเทศ 

ร� มีทักษะทางภาษา วัฒนธรรม วรรณคดี การแปลภาษาตAางประเทศ สา
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เรียนได  การผลิตและใช สื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การจัดสภาพแวดล อมการเรียนร
ารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ภาษาตAางประเทศและพัฒ

เทศ 
ประเทศ 
าษาตAางประเทศ   
รรณกรรมตAางประเทศ 
ะเทศ 
ร� ได แกA ความรู เบ้ืองต นเก่ียวกับภาษา (Language) โดยเฉพาะคุณสมบัติของ
gical System) วากยสัมพันธ�และอรรถศาสตร� (Syntactic and Semantic Sy
�ประยุกต� 
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Target Culture)  
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ัติของภาษา วัจนะภาษา ระบบหนAวยเสียง 
ic System)  



 

  (3.3) วัฒนธรรมนานาชาติ (International
 (4) วรรณคดี 
  (4.1) วรรณคดีภาษาตAางประเทศเบ้ืองต นใ
  (4.2) องค�ประกอบของวรรณศิลป� ร อยแก ว
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ผู เรียนมีความรู พ้ืนฐานทางภาษาศาสตร� 

ภาษาต

ภาษาศ
ภาษา 
ภ าษา
(Phono
(Morph
และอรร
System

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองั

ional Culture)  

งต นในยุคสมัยตAางๆ จนถึงรAวมสมัย 
ยแก ว ร อยกรองภาษาตAางประเทศ 

าสตรCและสาขาศึกษาศาสตรC พ.ศ.2561 (TQF) 
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กลุ9มวิชาเอกบังคับ 
(2) ภาษาศาสตร�เพ่ือการสอน

ษาตAางประเทศ 
  (2.1)  แนวคิด พ้ืนฐานทาง

าษาศาสตร� ได แกA ความรู เบ้ืองต นเก่ียวกับ
าษา (Language) โดยเฉพาะคุณสมบัติของ
าษา  วั จน ะภาษา  ร ะบบหนA ว ย เ สี ย ง 
honologicalSystem) ระบบหนAวยคํา 
orphological System) วากยสัมพันธ�
ะอรรถศาสตร� (Syntactic and Semantic 
stem)  

  (2.2) แนวคิดพ้ืนฐานทาง

EEN101 การฟnงและการพูด
ภาษาอังกฤษ 
Listening and S
Teachers of Eng

EEN102 หลักภาษาสําหรับ
English Structur
Teachers of Eng

EEN103 
 

การอAานเพ่ือการค
สําหรับครูภาษาอัง
Critical Reading
of English 
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ภาษาศ

ภาษาต
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รายวิชากลุ9มวิชาเอ

ษาศาสตร�ประยุกต� 
  (2.3) พ้ืนฐานการศึกษา

ษาตAางประเทศด วยวิธีการทางภาษาศาสตร� 

EEN104 
 

สัทศาสตร�และสัท
ภาษาอังกฤษ 
Phonetics and P
Teachers of Eng

EEN202 ไวยากรณ�ข้ันสูงสํา
ภาษาอังกฤษ 
Advance Gramm
Teachers of Eng

EEN207 การเขียนเรียงควา
English Compos

EEN301 การเขียนเชิงวิชาก
ภาษาอังกฤษ 
Academic Writin
Teachers of Eng
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มีทักษะทางภาษา วัฒนธรรม วรรณคดี 
การแปลภาษาตAางประเทศ ภาษาต

ภาษาต

การใช ภ

วรรณค

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองั

าสตรCและสาขาศึกษาศาสตรC พ.ศ.2561 (TQF) 
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(1) ทักษะการจัดการเรียนรู 
ษาตAางประเทศ 

  (1.1) การจัดการเรียนรู หลัก
ษาตAางประเทศ 

  (1.2) การจัดการเรียนรู ทักษะ
รใช ภาษาตAางประเทศ   

  (1.3) การจัดการเรียนรู 
รณคดีและวรรณกรรมตAางประเทศ 

EEN201 
ภาษาศาสตร�และเ
เพ่ือการสอนภาษา
Linguistics and 
Technology for
Language Teach

EEN203 การจัดการชั้นเรียน
English Classroo
Management 

EEN204 การแปลสําหรับคร
Translation for 
English 

EEN206 หลักสูตรและการจ
ภาษาอังกฤษ 
Curriculum and
Learning Activit

EEN303 การจัดการเรียนรู เพ
การคิดด วยวรรณก
Learning Manage
Thinking Skill De
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การจัดการเรียนรู 

 and English 
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ภาษาเป
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through Children

EEN305 การจัดการเรียนรู ภ
สําหรับผู เรียนในศ
English Languag
Management fo
Century Learne

EEN401 การบูรณาการการ
กับการพัฒนาองค
ครูภาษาอังกฤษ
Integration of A
Reading and De
English Teacher

EEN402 สัมมนาการสอนภ
Seminar in Engl
Teaching 

(3) วัฒนธรรม 
  (3.1) วัฒนธรรมของ

ษาเปsาหมาย (Target Culture)  

EEN105 วรรณกรรมเพ่ือกา
ภาษาอังกฤษ 
Literary Works f
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nt for the 21st 
arner 

3(3]0]6) 
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 of Academic 
d Development of 
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 English Language 
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(ThaiC

(Intern

ภาษาต
จนถึงรAว

วรรณศ
ภาษาต
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  (3.2) วัฒนธรรมไทย 
haiCulture)  

  (3.3) วัฒนธรรมนานาชาติ 
ternational Culture) 

Language Teach

EEN303 การจัดการเรียนรู เพ
การคิดด วยวรรณก
Learning Manage
Thinking Skill De
through Children

EEN304 วัฒนธรรมโลกสําห
World Culture f
English 

(4) วรรณคดี 
  (4.1) วรรณคดี

ษาตAางประเทศเบ้ืองต นในยุคสมัยตAางๆ 
ถึงรAวมสมัย 

  (4.2) องค�ประกอบของ
รณศิลป� ร อยแก ว ร อยกรอง
ษาตAางประเทศ 

EEN105 

วรรณกรรมเพ่ือกา
ภาษาอังกฤษ 
Literary Works f
Language Teach

EEN303 การจัดการเรียนรู เพ
การคิดด วยวรรณก
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ทันสมัย การจัดสภาพแวดล อมการเรียนรู  
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ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร เ รี ย น รู 
ภาษาตAางประเทศ  
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Learning Manage
Thinking Skill De
through Children

(5) การแปลภาษาตAางประเทศ EEN204 

การแปลสําหรับคร
Translation for 
English 

EEN201 ภาษาศาสตร�และเ
เพ่ือการสอนภาษา
Linguistics and 
Technology for
Language Teach

EEN203 การจัดการชั้นเรียน
English Classroo
Management 

EEN205 การพัฒนาสื่อและ
เรียนรู ภาษาอังกฤ
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Material Develo
Learning Innova
English Languag

EEN302 การวัดและประเม
ภาษาอังกฤษ 
English Languag

EEN305 การจัดการเรียนรู ภ
สําหรับผู เรียนในศ
English Languag
Management fo
Century Learne

EEN306 การวิจัยทางการเร
ภาษาอังกฤษ 
Research in Eng
Teaching 

EEN403 ภาษาอังกฤษเพ่ือก
มาตรฐาน 
English for Lang
Proficiency Test
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

สมรรถนะหลักท่ี ๑ 

๑. รู  เข าใจและประยุกต�ใช 
เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษและ
วิทยาการจัดการเรียนรู วิชา
ภาษาอังกฤษ 

 

 

สมรรถนะรองท่ี ๑.๑ รู และเข าใจทฤ
ภาษาศาสตร�และภาษาศาสตร�ประย
วิทยาการจัดการเรียนรู วิชาภาษาอังก

สมรรถนะรองท่ี ๑.๒ รู และเข าใจกา
วิเคราะห�บทอAาน 

สมรรถนะรองท่ี ๑.๓ ประยุกต�ใช ทฤ
กับ 

ทางภาษาศาสตร� ภาษาศาสตร�ประย
วิทยาการจัดการเรียนรู วิชาภาษาอังก

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองั

ตารางสรุปความสอดคล2องระหว9างรายวิชากับสมรรถนะ 
สมรรถนะนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาภาษาอังกฤษ 

 
สมรรถนะย9อย 

ใจทฤษฎีทาง
�ประยุกต� และ
าอังกฤษ 

ใจการอAาน และ

�ใช ทฤษฎีท่ีเก่ียวข อง

�ประยุกต� และ
าอังกฤษ 

สมรรถนะย9อยท่ี ๑.๑.๑ ฟnง พูดอธิบาย เลAาเรื่องและ
บรรยายในหัวข อท่ีหลากหลายได อยAางยืดหยุAนและมี
ประสิทธิภาพ  

สมรรถนะย9อยท่ี ๑.๑.๒ ใช วัจนภาษาและ อวัจนภาษา
ในการสื่อสารอยAางเหมาะสมกับสถานการณ� 

สมรรถนะย9อยท่ี ๑.๑.๓ ใช ความรู  ความเข าใจด าน
คําศัพท� โครงสร าง และไวยากรณ� ในการสื่อสารเปOน
ภาษาอังกฤษในบริบททางการศึกษา 

สมรรถนะย9อยท่ี ๑.๑.๔ ใช ความรู  ความเข าใจทาง
ภาษาศาสตร� ภาษาศาสตร�ประยุกต�เก่ียวกับ เสียง คํา 
โครงสร างและความหมาย และวิทยาการการจัดการ
เรียนรู  ในบริบทการจัดการเรียนรู ภาษาอังกฤษรAวมกับ
การใช เทคโลยีดิจิทัลในบริบทการศึกษา 

สมรรถนะย9อยท่ี ๑.๒.๑  อAานจับใจความบทอAาน
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กับ

1. การฟnงและการพูดสําหรับครู
ภาษาอังกฤษ 

2. หลักภาษาสําหรับครูภาษาอังกฤษ 

3. ภาษาศาสตร�และเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การสอนภาษาอังกฤษ 

4. การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 

5. การอAานเพ่ือการคิดวิเคราะห�สําหรับครู
ภาษาอังกฤษ 



 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

สมรรถนะหลักท่ี ๒ 

๒. พัฒนาการจัดการเรียนรู 
ภาษาอังกฤษท่ีหลากหลาย
ตามความสามารถของ
ผู เรียน 

 

สมรรถนะรองท่ี ๒.๑ ออกแบบกิจก
เรียนรู ภาษาอังกฤษ ท่ีเก่ียวข องกับส
อAานเพ่ือการตีความ วิเคราะห� และว
วรรณกรรม ไวยากรณ�ข้ันสูง การแป
เขียนเชิงวิชาการ 

สมรรถนะรองท่ี ๒.๑ เลือก พัฒนา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองั

สมรรถนะย9อย 

ภาษาอังกฤษท่ีหลากหลายได อยAางคลAองแคลAว 

สมรรถนะย9อยท่ี ๑.๒.๒ วิเคราะห�บทอAานและสามารถ
เลือกใช กลวิธีและเทคนิคการอAานได อยAางมี
ประสิทธิภาพ 

สมรรถนะย9อยท่ี ๑.๓.๑ ใช โครงสร างประโยคและ
ไวยากรณ�ภาษาอังกฤษได อยAางเปOนระบบ 

สมรรถนะย9อยท่ี ๑.๓.๒ ประยุกต�ใช ความรู ด าน
ไวยากรณ� ภาษาศาสตร� ภาษาศาสตร�ประยุกต� และ
วิทยาการการจัดการเรียนรู  ในบริบทท่ีเก่ียวข องกับการ
จัดการเรียนรู ภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมการจัดการ
งกับสัทศาสตร� การ
และวิจารณ�
ารแปล และการ

นา ออกแบบ สร าง

สมรรถนะย9อยท่ี ๒.๑.๑ ใช ความรู  ความเข าใจเก่ียวกับ
เสียง ระบบเสียง และการออกเสียง สระ พยัญชนะ 
เสียงควบกล้ํา เสียงสูง ตํ่า และการลงเสียง หนัก เบา 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ีเก่ียวข องกับการออก
เสียงภาษาอังกฤษ 

สมรรถนะย9อยท่ี ๒.๑.๒ใช คําศัพท� วลี ประเภทของวลี 
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งวลี  

1. สัทศาสตร�และสัทวิทยาสําหรับครู
ภาษาอังกฤษ 

2. วรรณกรรมเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 

3. ไวยากรณ�ข้ันสูงสําหรับครูภาษาอังกฤษ 

4.การแปลสําหรับครูภาษาอังกฤษ 



 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

และใช สื่อการเรียนรู และนวัตกรรม

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองั

สมรรถนะย9อย 

รรม อนุประโยค ประโยค และไวยากรณ� ในการสื่อสารและ
การเขียนเชิงวิชาการเปOนภาษาอังกฤษในบริบทท่ี
หลากหลายและซับซ อน 

สมรรถนะย9อยท่ี ๒.๑.๓ วิเคราะห�และวิจารณ�
วรรณกรรมภาษาอังกฤษท้ังประเภทร อยแก วและร อย
กรอง 

สมรรถนะย9อยท่ี ๒.๑.๔ แปลและถAายทอดข อมูล
ภาษาไทยเปOนภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษเปOน
ภาษาไทย ได อยAางเหมาะสมและถูกต องตามบริบท 

สมรรถนะย9อยท่ี ๒.๑.๕ ออกแบบกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู ภาษาอังกฤษโดยบูรณาการความรู  เนื้อหาวิชาท่ี
เก่ียวข องกับฟnง พูด อAาน เขียน รAวมกับเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการจัดการเรียนรู  

สมรรถนะย9อยท่ี ๒.๒.๑ เลือกใช และสร างสื่อการ
เรียนรู และนวัตกรรมได อยAางหลากหลาย และ
เหมาะสมกับระดับผู เรียน   

สมรรถนะย9อยท่ี ๒.๒.๒ ออกแบบและจัดการเรียนรู 
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รายวิชา  

ละ

าท่ี

5. การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู 
ภาษาอังกฤษ 

6. การเขียนเชิงวิชาการสําหรับครู
ภาษาอังกฤษ 



 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

สมรรถนะหลักท่ี ๓ 

๓. จัดการเรียนรู วิชา
ภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 
๒๑  

 

สมรรถนะรองท่ี ๓.๑ วางแผนและจ
สามารถพัฒนาให ผู เรียนเกิดทักษะท
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

สมรรถนะรองท่ี ๓.๒ ใช กระบวนกา
ประเมินผลการเรียนรู ทางภาษา วิจัย
และพัฒนาการจัดการเรียนรู ภาษาอ

สมรรถนะรองท่ี ๓.๓ ใช วรรณกรรม
เยาวชนในการจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒ
ภาษาอังกฤษและทักษะการคิด 

สมรรถนะรองท่ี ๓.๔ สืบค นข อมูลแ
ข อมูลเชิง 

วิชาการภาษาอังกฤษ โดยใช เทคโนโ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองั

สมรรถนะย9อย 

ทางภาษาโดยใช สื่อ นวัตกรรม และประยุกต�ใช 
เทคโนโลยีดิจิทัลให เกิดประโยชน�ตAอการเรียนรู ภาษา
ของผู เรียน 

และจัดการเรียนรู ท่ี
ษะท่ีจําเปOนใน

วนการวัดและการ
า วิจัยเพ่ือแก ปnญหา
ษาอังกฤษ 

กรรมสําหรับเด็กและ
ื่อพัฒนาทักษะ

มูลและนําเสนอ

คโนโลยีดิจิทัล 

สมรรถนะย9อยท่ี ๓.๑.๑ ระบุสาระและมาตรฐานการ
เรียนรู มาตรฐานตัวชี้วัดท่ีสอดคล องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุAมสาระการเรียนรู 
ภาษาตAางประเทศ กําหนดโครงสร างรายวิชาออกแบบ
และเขียนแผนการจัดการเรียนรู ท่ีเหมาะสมกับระดับ
ของผู เรียน นําแผนการจัดการเรียนรู สูAชั้นเรียน 

สมรรถนะย9อยท่ี ๓.๑.๒ เข าใจธรรมชาติ ความ
ต องการ และสมรรถนะ ท่ีแตกตAางกันของผู เรียน  

สมรรถนะย9อยท่ี ๓.๑.๓ สร างบรรยากาศและ
สิ่งแวดล อมท่ีสAงเสริมการเรียนรู อยAางเหมาะสมและ
ปลอดภัย 

สมรรถนะย9อยท่ี ๓.๑.๔  จัดการเรียนรู ท่ีสร างแรง
บันดาลใจและพัฒนาผู เรียนให เปOนผู ใฝyเรียนรู  
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รายวิชา  

1. หลักสูตรและการจัดการเรียนรู 
ภาษาอังกฤษ 

2. การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ภาษาอังกฤษ 

3. การจัดการเรียนรู ภาษาอังกฤษสําหรับ
ผู เรียนในศตวรรษท่ี 21 

4. การวิจัยทางการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

5. การจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาทักษะการ
คิดด วยวรรณกรรมสําหรับเด็ก 

6. สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 



 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองั

สมรรถนะย9อย 

สมรรถนะย9อยท่ี ๓.๑.๕  ออกแบบและจัดการเรียนรู 
โดยใช การเรียนรู แบบเชิงรุกและจัดคAายภาษาอังกฤษ  

สมรรถนะย9อยท่ี ๓.๑.๖  ออกแบบการจัดการเรียนรู 
ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือกระตุ นและสAงเสริม ทักษะ
การคิดวิเคราะห� การคิดแบบมีวิจารณญาณ และการ
คิดเชิงสร างสรรค�ให แกAผู เรียน 

สมรรถนะย9อยท่ี ๓.๑.๗ ประยุกต�ใช แนวคิดทฤษฎี 
วิธีการสอน และเทคนิคการสอนท่ีหลากหลายในการ
จัดการเรียนรู เพ่ือกระตุ นการเรียนรู แบบเชิงรุก และ
สAงเสริมทักษะในศตวรรษท่ี 21 ให แกAผู เรียน 

สมรรถนะย9อยท่ี ๓.๑.๘  วิเคราะห�แนวโน มการสอน
ภาษาอังกฤษในปnจจุบันและให ผลสะท อนกลับในการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ�ท่ีได จากการฝwกปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู  

สมรรถนะย9อยท่ี ๓.๒.๑  สร างแบบทดสอบและแบบ
ประเมินทักษะทางภาษาได สอดคล องกับวัตถุประสงค�
ในการจัดการเรียนรู  
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รายวิชา  

ษ   

ษะ



 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองั

สมรรถนะย9อย 

สมรรถนะย9อยท่ี ๓.๒.๒  ตรวจสอบคุณภาพของ
แบบทดสอบได อยAางถูกต องและเหมาะสม 

สมรรถนะย9อยท่ี ๓.๒.๓  นําเทคโนโลยีมาประยุกต�ใช 
กับการวัดและประเมินผลการเรียนรู ทางภาษาได อยAาง
เหมาะสม 

สมรรถนะย9อยท่ี ๓.๒.๔  รู และเข าใจในระเบียบวิธี
วิจัยเบ้ืองต นและดําเนินการวิจัยเพ่ือแก ปnญหาและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู ภาษาอังกฤษได อยAางมี
ประสิทธิภาพ 

สมรรถนะย9อยท่ี ๓.๒.๕  เขียนงานวิจัยได ถูกต องตาม
รูปแบบสากลท่ีได รับการยอมรับ 

สมรรถนะย9อยท่ี ๓.๒.๖  เคารพสิทธิทางปnญญาของ
ผู อ่ืนและปฏิบัติตนตามคุณธรรมของนักวิจัย  

สมรรถนะย9อยท่ี ๓.๒.๗  เขียนบทความวิจัยและ
นําเสนองานวิจัยในระดับชาติ 

สมรรถนะย9อยท่ี ๓.๓.๑  ใช วรรณกรรมสําหรับเด็ก
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รายวิชา  



 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

สมรรถนะหลักท่ี ๔ 

๔. มีสAวนรAวมชุมชน และ
องค�กรวิชาชีพระดับชาติ 
นานาชาติด วยสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR ระดับ B2 

สมรรถนะรองท่ี ๔.๑  มีสAวนรAวมใน
เรียนรู ทางวิชาชีพครูภาษาอังกฤษ 

สมรรถนะรองท่ี ๔.๒ สร างเครือขAาย
กับผู มีสAวนเก่ียวข องสําหรับครูผู สอน

สมรรถนะรองท่ี ๔.๓ มีสมรรถนะภา
กรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ B2 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองั

สมรรถนะย9อย 

และเยาวชนในการจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษและทักษะการคิดโดยบูรณาการกับ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

สมรรถนะย9อยท่ี ๓.๓.๑  ใช วรรณกรรมสําหรับเด็ก
และเยาวชนในการจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษและทักษะการคิดโดยบูรณาการกับ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

สมรรถนะย9อยท่ี ๓.๔.๑  ค นคว าและนําเสนอข อมูล
โดยใช เทคโนโลยีดิจิทัลโดยใช ภาษาอังกฤษเปOนสื่อกลาง
อยAางเปOนระบบ 

AวมในชุมชนแหAงการ
 

ือขAายความรAวมมือ
ู สอนภาษาอังกฤษ 

นะภาษาอังกฤษตาม
 

สมรรถนะย9อยท่ี ๔.๑.๑  อAานเชิงวิชาการ อภิปราย
และสรุปประเด็น นํามาแลกเปลี่ยน ถAายทอดและ
นําเสนอองค�ความรู ท่ีเก่ียวข องกับองค�กรวิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษได อยAางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และ
สมํ่าเสมอ 

สมรรถนะย9อยท่ี ๔.๑.๒ แลกเปลี่ยนเรียนรู กับเพ่ือน
รAวมวิชาชีพ ครูผู สอน และองค�กรวิชาชีพ โดยมุAง
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รายวิชา  

ลาง

๑. การบูรณาการการอAานเชิงวิชาการกับ
การพัฒนาองค�การวิชาชีพของครู
ภาษาอังกฤษ 

๒. วัฒนธรรมโลกสําหรับครูภาษาอังกฤษ 

๓. ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน 



 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองั

สมรรถนะย9อย 

แสวงหาความรู ทางวิชาการอยAางสมํ่าเสมอ เพ่ือการ
เรียนรู ท่ียั่งยืน 

สมรรถนะย9อยท่ี ๔.๒.๑  วิเคราะห�สมรรถนะตนเอง
เพ่ือพัฒนาทักษะ ความสามารถของตนเองในชั้นเรียน 
และในวิชาชีพ 

สมรรถนะย9อยท่ี ๔.๒.๒  รAวมมือ สร างเครือขAายกับ
ผู ปกครองและชุมชน เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู และ
พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ของผู เรียน 

สมรรถนะย9อยท่ี ๔.๒.๓  เข าใจ วิเคราะห� และ
เปรียบเทียบความแตกตAางทางวัฒนธรรมของสังคมโลก
เพ่ือใช ภาษาอังกฤษในการแลกเปลี่ยนประสบการณ�
ทางวิชาชีพได อยAางเหมาะสม 

สมรรถนะย9อยท่ี ๔.๒.๔ สร างระบบและกลไกการมี
สAวนรAวมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ 

สมรรถนะย9อยท่ี ๔.๓.๑ ประเมินตนเองและพัฒนา
สมรรถนะทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR 
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รายวิชา  

ียน 

โลก

FR 



 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

รวม ๔ สมรรถนะหลัก รวม ๑๒ สมรรถนะรอ

  
 
 
 
 
 

ตารางความสามารถความสา
แสดงความสัมพัน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองั

สมรรถนะย9อย 

ระดับ B2 อยAางเปOนระบบและตAอเนื่อง 

สมรรถนะย9อยท่ี ๔.๓.๒  ผAานการฝwกปฏิบัติ
แบบทดสอบมาตรฐานวัดระดับภาษาอังกฤษจากแหลAง
เรียนรู ท่ีหลากหลายด วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

นะรอง รวม ๔๐ สมรรถนะย9อย 

 
ามสามารถโดยรวมของนักศึกษาหลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรครุศาสตรCบัณฑิต 4 ป") 
สัมพันธCระหว9างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลัก และรายวิชาของแต9ละชั้นป" 
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รายวิชา  

ลAง

วิชาเอกบังคับ ๒๐ รายวิชา  

จํานวน ๖๐ หน9วยกิต 

 



 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นป"ที่ ๑ 

นักศึกษาครู (Student Teacher) 

ความสามารถ

(Teac
สมรรถนะชั้นป"ที่ ๑ 

ใช เน้ือหาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร� 
ภาษาศาสตร�ประยุกต� ในวิทยาการจัดการ

เรียนรู วิชาภาษาอังกฤษในสถานการณ�จาํลองได  

สมรร
ชAวยจัดการเรียนรู  เตรียมส่ือการสอ

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ย9อย 

สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลักท่ี 
๑. 
มีทักษะ
ภาษาอังกฤษ
และประยุกตCใช2
เนื้อหาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
หลักภาษา 
ภาษาศาสตรC 
เพ่ือจัดการ
เรียนรู2วิชา
ภาษาอังกฤษใน
สถานการณC
จําลองได2 

สมรรถนะ 
รองที่ ๑.๑ ใช 
ทฤษฎีทาง
ภาษาศาสตร�
และ
ภาษาศาสตร�
ประยุกต� และ
วิทยาการ
จัดการเรียนรู 
วิชา
ภาษาอังกฤษ 

สมรรถนะ 
ย9อยท่ี ๑.๑.๑ ฟnง พูด
อธิบาย เลAาเรื่องและ
บรรยายในหัวข อที่
หลากหลายได อยAาง
ยืดหยุAนและมี
ประสิทธิภาพ  
สมรรถนะ 
ย9อยท่ี ๑.๑.๒  ใช วัจ
นภาษาและอวัจนภาษา
ในการสื่อสารอยAาง
เหมาะสมกับสถานการณ�
สมรรถนะ 
ย9อยท่ี ๑.๑.๓ ใช ความรู  
ความเข าใจด านคําศัพท� 
โครงสร าง และไวยากรณ� 
ในการสื่อสารเปOน
ภาษาอังกฤษในบริบท
ทางการศึกษา 
 

 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นป"ที่ ๑ 

นักศึกษาครู (Student Teacher) 

ความสามารถ

(Teac
สมรรถนะชั้นป"ที่ ๑ 

ใช เน้ือหาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร� 
ภาษาศาสตร�ประยุกต� ในวิทยาการจัดการ

เรียนรู วิชาภาษาอังกฤษในสถานการณ�จาํลองได  

สมรร
ชAวยจัดการเรียนรู  เตรียมส่ือการสอ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองั

 
ามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป"ที่ ๒ 
Teacher Assistant) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นป"ที่ ๓ 

ผู สอนรAวม (Co]teacher) 
สมรรถนะชั้นป"ที่ ๒ 
ารสอนและพัฒนาการจัดการเรียนรู ภาษาอังกฤษท่ี

หลากหลายได  

สมรรถนะชั้นป"ที่ ๓ 
จัดการเรียนรู วิชาภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ได  

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ย9อย 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะ 

รอง 
สมรรถนะ 

ย9อย 
     

ามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นป"ที่ ๒ 

Teacher Assistant) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นป"ที่ ๓ 

ผู สอนรAวม (Co]teacher) 
สมรรถนะชั้นป"ที่ ๒ 
ารสอนและพัฒนาการจัดการเรียนรู ภาษาอังกฤษท่ี

หลากหลายได  

สมรรถนะชั้นป"ที่ ๓ 
จัดการเรียนรู วิชาภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ได  
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นป"ที่ ๔ 

ครูผู สอน (Teacher) 

๒๑ 
สมรรถนะชั้นป"ที่ ๔ 

มีสAวนรAวมกับชุมชน องค�กรวิชาชีพระดับชาติ 
นานาชาติและมีสมรรถนะภาษาอังกฤษ 
ระดับ B2(ตามกรอบมาตรฐาน CEFR) 

 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ย9อย 

   

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นป"ที่ ๔ 

ครูผู สอน (Teacher) 

๒๑ 
สมรรถนะชั้นป"ที่ ๔ 

มีสAวนรAวมกับชุมชน องค�กรวิชาชีพระดับชาติ 
นานาชาติและมีสมรรถนะภาษาอังกฤษ 

ระดับ  B2 
(ตามกรอบมาตรฐาน CEFR) 



 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ย9อย 

สมรรถนะหลัก 

  สมรรถนะ 
ย9อยท่ี ๑.๑.๔ ใช 
ความรู  ความ
เข าใจทาง
ภาษาศาสตร� 
ภาษาศาสตร�
ประยุกต�เกี่ยวกับ 
เสียง คํา 
โครงสร างและ
ความหมาย และ
วิทยาการการ
จัดการเรียนรู  ใน
บริบทการจัดการ
เรียนรู 
ภาษาอังกฤษ
รAวมกับการใช 
เทคโนโลยีดิจทิัล
ในบริบท
การศึกษา 

สมรรถนะหลักที่ 
๒. 
ชAวยจัดการเรียนรู  
เตรียมส่ือการ
สอนและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู 
ภาษาอังกฤษท่ี
หลากหลายตาม
ความสามารถ
ของผู เรียน 

สมรรถนะรองที่ ๒
เรียนรู ภาษาอังกฤษ
อAานเพื่อการตีความ
วรรณกรรม ไวยากร
เขียนเชิงวิชาการ 
 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นป"ที่ ๑ 

นักศึกษาครู (Student Teacher) 

ความสามารถ

(Teac
สมรรถนะชั้นป"ที่ ๑ 

ใช เน้ือหาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร� 
ภาษาศาสตร�ประยุกต� ในวิทยาการจัดการ

เรียนรู วิชาภาษาอังกฤษในสถานการณ�จาํลองได  

สมรร
ชAวยจัดการเรียนรู  เตรียมส่ือการสอ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองั

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ย9อย 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะ 

รอง 
สมรรถนะ 

ย9อย 
๒.๑ ออกแบบกิจกรรมการจัดการ

ังกฤษ ท่ีเกีย่วข องกับสัทศาสตร� การ
ีความ วิเคราะห� และวิจารณ�
ยากรณ�ขั้นสูง การแปล และการ

 

สมรรถนะ 
ย9อยที่ ๒.๑.๑ 
ใช ความรู  
ความเข าใจ
เกี่ยวกบัเสียง 
ระบบเสียง 
และการออก
เสียง สระ 
พยัญชนะ 
เสียงควบกลํ้า 
เสียงสูง ตํ่า 
และการลง
เสียง หนัก เบา 
ในการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู ท่ี
เกี่ยวข องกับ
การออกเสียง
ภาษาอังกฤษ 

สมรรถนะหลักที่ 
๓. 
พัฒนาหลักสูตร 
จัดการเรียนรู  
วัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู  ตลอดจน
ทําวิจยัเพื่อ
แก ปnญหาและ
พัฒนาการ
จัดการเรียนรู 
ภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษท่ี ๒๑
ได  

สมรรถนะ 
รองที่๓.๑ 
วางแผนและ
จัดการเรียนรู ท่ี
สามารถพัฒนา
ให ผู เรียนเกิด
ทักษะท่ีจาํเปOน
ในศตวรรษท่ี 
๒๑ 

สมรรถนะ 
ย9อยท่ี ๓.๑.๑ ระบุ
สาระและมาตรฐาน
การเรียนรู มาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่สอดคล อง
กับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กลุAมสาร
การเรียนรู 
ภาษาตAางประเทศ 
กําหนดโครงสร าง
รายวิชาออกแบบ
และเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู ที่
เหมาะสมกับระดับ
ของผู เรียน นํา
แผนการจดัการ
เรียนรู สูAชั้นเรียน 

ามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นป"ที่ ๒ 

Teacher Assistant) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นป"ที่ ๓ 

ผู สอนรAวม (Co]teacher) 
สมรรถนะชั้นป"ที่ ๒ 
ารสอนและพัฒนาการจัดการเรียนรู ภาษาอังกฤษท่ี

หลากหลายได  

สมรรถนะชั้นป"ที่ ๓ 
จัดการเรียนรู วิชาภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ได  

มคอ.2 
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สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ย9อย 

ระบุ
รฐาน
รฐาน
ล อง

ศึกษา
ุAมสาระ

เทศ 
ร าง

การ

ะดับ

 

สมรรถนะหลักที่ 
๔. 
มีสAวนรAวมกับ
ชุมชน รวมท้ัง
ชุมชนแหAงการ
เรียนรู ทาง
วิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษ
และมีสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ 
ระดับ  B2 
(ตามกรอบ
มาตรฐาน 
CEFR) 

สมรรถนะ 
รองที่๔.๑ มี
สAวนรAวมใน
ชุมชนแหAงการ
เรียนรู ทาง
วิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษ 

สมรรถนะ 
ย9อยที่ ๔.๑.๑ 
อAานเชิง
วิชาการ 
อภิปรายและ
สรุปประเด็น 
นํามา
แลกเปล่ียน 
ถAายทอดและ
นําเสนอองค�
ความรู ท่ี
เกี่ยวข องกับ
องค�กรวิชาชีพ
ครู
ภาษาอังกฤษได 
อยAางเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพ 
และสมํ่าเสมอ 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นป"ที่ ๔ 

ครูผู สอน (Teacher) 

๒๑ 
สมรรถนะชั้นป"ที่ ๔ 

มีสAวนรAวมกับชุมชน องค�กรวิชาชีพระดับชาติ 
นานาชาติและมีสมรรถนะภาษาอังกฤษ 

ระดับ  B2 
(ตามกรอบมาตรฐาน CEFR) 

 
 



 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ย9อย 

สมรรถนะหลัก 

    

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นป"ที่ ๑ 

นักศึกษาครู (Student Teacher) 

ความสามารถ

(Teac
สมรรถนะชั้นป"ที่ ๑ 

ใช เน้ือหาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร� 
ภาษาศาสตร�ประยุกต� ในวิทยาการจัดการ

เรียนรู วิชาภาษาอังกฤษในสถานการณ�จาํลองได  

สมรร
ชAวยจัดการเรียนรู  เตรียมส่ือการสอ

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ย9อย 

สมรรถนะหลัก 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองั

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ย9อย 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะ 

รอง 
สมรรถนะ 

ย9อย 

 

สมรรถนะ 
ย9อยท่ี ๒.๑.๒ ใช 
คําศัพท� วลี 
ประเภทของวลี  
อนุประโยค 
ประโยค และ
ไวยากรณ� ในการ
สื่อสารและการ
เขียนเชิงวิชาการ
เปOนภาษาอังกฤษ
ในบริบทที่
หลากหลายและ
ซับซ อน 
สมรรถนะ 
ย9อยท่ี ๒.๑.๓ 
วิเคราะห�และ
วิจารณ�
วรรณกรรม
ภาษาอังกฤษทั้ง
ประเภทร อยแก ว
และร อยกรอง 

  

สมรรถนะ 
ย9อยท่ี ๓.๑.๒ อธิบาย
ธรรมชาติ ความ
ต องการ และสมรรถน
ที่แตกตAางกันของ
ผู เรียน  
สมรรถนะ 
ย9อยท่ี ๓.๑.๓ สร าง
บรรยากาศและ
สิ่งแวดล อมที่สAงเสริม
การเรียนรู อยAาง
เหมาะสมและปลอดภ
สมรรถนะ 
ย9อยท่ี ๓.๑.๔ จัดการ
เรียนรู ที่สร างแรง
บันดาลใจและพัฒนา
ผู เรียนให เปOนผู ใฝyเรีย
 
 

ามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นป"ที่ ๒ 

Teacher Assistant) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นป"ที่ ๓ 

ผู สอนรAวม (Co]teacher) 
สมรรถนะชั้นป"ที่ ๒ 
ารสอนและพัฒนาการจัดการเรียนรู ภาษาอังกฤษท่ี

หลากหลายได  

สมรรถนะชั้นป"ที่ ๓ 
จัดการเรียนรู วิชาภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ได  

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ย9อย 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะ 

รอง 
สมรรถนะ 

ย9อย 

มคอ.2 
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สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ย9อย 

ธิบาย

รรถนะ 

ร าง

เสริม

ลอดภัย 

ัดการ

ัฒนา
ฝyเรียนรู  

  

สมรรถนะ 
ย9อยที่ ๔.๑.๒ 
แลกเปล่ียน
เรียนรู กับเพื่อน
รAวมวิชาชีพ 
ครูผู สอน และ
องค�กรวิชาชีพ 
โดยมุAงแสวงหา
ความรู ทาง
วิชาการอยAาง
สมํ่าเสมอ เพื่อ
การเรียนรู ท่ี
ยั่งยืน 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นป"ที่ ๔ 

ครูผู สอน (Teacher) 

๒๑ 
สมรรถนะชั้นป"ที่ ๔ 

มีสAวนรAวมกับชุมชน องค�กรวิชาชีพระดับชาติ 
นานาชาติและมีสมรรถนะภาษาอังกฤษ 

ระดับ  B2 
(ตามกรอบมาตรฐาน CEFR) 

 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ย9อย 



 

    

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นป"ที่ ๑ 

นักศึกษาครู (Student Teacher) 

ความสามารถ

(Teac
สมรรถนะชั้นป"ที่ ๑ 

ใช เน้ือหาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร� 
ภาษาศาสตร�ประยุกต� ในวิทยาการจัดการ

เรียนรู วิชาภาษาอังกฤษในสถานการณ�จาํลองได  

สมรร
ชAวยจัดการเรียนรู  เตรียมส่ือการสอ

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ย9อย 

สมรรถนะหลัก 

    

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองั

 

สมรรถนะ 
ย9อยที่ ๒.๑.๔ แปล
และถAายทอดข อมูล
ภาษาไทยเปOน
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาอังกฤษเปOน
ภาษาไทย ได อยAาง
เหมาะสมและ
ถูกต องตามบริบท 
สมรรถนะ 
ย9อยที่ ๒.๑.๕ 
ออกแบบกิจกรรม
การจัดการเรียนรู 
ภาษาอังกฤษโดย
บูรณาการความรู  
เน้ือหาวิชาท่ี
เก่ียวข องกับฟnง พูด 
อAาน เขียน รAวมกับ
เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การจัดการเรียนรู  

  

สมรรถนะ 
ย9อยท่ี ๓.๑.๕ 
ออกแบบและจัดการ
เรียนรู โดยใช การเรียน
แบบเชิงรุกและจัดคAา
ภาษาอังกฤษ   
สมรรถนะ 
ยAอยที่ ๓.๑.๖ ออกแบ
การจัดการเรียนรู ในช
เรียนภาษาอังกฤษเพ
กระตุ นและสAงเสริม 
ทักษะการคิดวิเคราะ
การคิดแบบมี
วิจารณญาณ และการ
คิดเชิงสร างสรรค�ให แ
ผู เรียน 
 
 
 
 

ามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นป"ที่ ๒ 

Teacher Assistant) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นป"ที่ ๓ 

ผู สอนรAวม (Co]teacher) 
สมรรถนะชั้นป"ที่ ๒ 
ารสอนและพัฒนาการจัดการเรียนรู ภาษาอังกฤษท่ี

หลากหลายได  

สมรรถนะชั้นป"ที่ ๓ 
จัดการเรียนรู วิชาภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ได  

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ย9อย 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะ 

รอง 
สมรรถนะ 

ย9อย 

 

 

  

สมรรถนะ 
ย9อยท่ี ๓.๑.๗ 
ประยุกต�ใช แนวคิด
ทฤษฎี วิธีการสอน 
และเทคนิคการสอนท
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การ
รเรียนรู 
จัดคAาย

อกแบบ
รู ในชั้น
ษเพ่ือ
ริม 

คราะห� 

ะการ
ค�ให แกA

   

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นป"ที่ ๔ 

ครูผู สอน (Teacher) 

๒๑ 
สมรรถนะชั้นป"ที่ ๔ 

มีสAวนรAวมกับชุมชน องค�กรวิชาชีพระดับชาติ 
นานาชาติและมีสมรรถนะภาษาอังกฤษ 

ระดับ  B2 
(ตามกรอบมาตรฐาน CEFR) 

 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ย9อย 

อน 
สอนที่

   



 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นป"ที่ ๑ 

นักศึกษาครู (Student Teacher) 

ความสามารถ

(Teac
สมรรถนะชั้นป"ที่ ๑ 

ใช เน้ือหาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร� 
ภาษาศาสตร�ประยุกต� ในวิทยาการจัดการ

เรียนรู วิชาภาษาอังกฤษในสถานการณ�จาํลองได  

สมรร
ชAวยจัดการเรียนรู  เตรียมส่ือการสอ

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ย9อย 

สมรรถนะหลัก 

 

สมรรถนะ 
รองที่ ๑.๒ ใช 
กระบวนการ
อAานเพื่อให เกิด
ทักษะการอAาน 
และวิเคราะห�
บทอAาน 

สมรรถนะ 
ย9อยที่ ๑.๒.๑ 
อAานจับใจความ
บทอAาน
ภาษาอังกฤษท่ี
หลากหลายได 
อยAางคลAองแคลAว 

 

สมรรถนะ 
รองที่ ๒.๒ เลือก พ
การเรียนรู และนวัต
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองั

หลากหลายในการ
จัดการเรียนรู เพ่ือ
กระตุ นการเรียนรู แบ
เชิงรุก และสAงเสริม
ทักษะในศตวรรษที่ 
ให แกAผู เรียน 
สมรรถนะ 
ย9อยท่ี ๓.๑.๘ วิเคราะ
แนวโน มการสอน
ภาษาอังกฤษในปnจจุบ
และให ผลสะท อนกลับ
ในการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ�ที่ได จาก
การฝwกปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู  

ามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นป"ที่ ๒ 

Teacher Assistant) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นป"ที่ ๓ 

ผู สอนรAวม (Co]teacher) 
สมรรถนะชั้นป"ที่ ๒ 
ารสอนและพัฒนาการจัดการเรียนรู ภาษาอังกฤษท่ี

หลากหลายได  

สมรรถนะชั้นป"ที่ ๓ 
จัดการเรียนรู วิชาภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ได  

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ย9อย 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะ 

รอง 
สมรรถนะ 

ย9อย 

ือก พัฒนา ออกแบบ สร างและใช ส่ือ
ะนวัตกรรม 

สมรรถนะ 
ย9อยท่ี ๒.๒.๑ 
เลือกใช และสร าง
สื่อการเรียนรู และ
นวัตกรรมได อยAาง
หลากหลาย และ
เหมาะสมกับ
ระดับผู เรียน   

 

สมรรถนะ 
รองที่ ๓.๒ ใช 
กระบวนการ
วัดและการ
ประเมินผล
การเรียนรู ทาง
ภาษา วจิัยเพื่อ

สมรรถนะ 
ย9อยท่ี ๓.๒.๑ สร าง
แบบทดสอบและแบบ
ประเมินทักษะทาง
ภาษาได สอดคล องกับ
วัตถุประสงค�ในการ
จัดการเรียนรู  
สมรรถนะ 
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รู แบบ
ริม
ษที่ ๒๑ 

ิเคราะห�

ปnจจุบัน
นกลับ

ี่ได จาก
รสอน

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นป"ที่ ๔ 

ครูผู สอน (Teacher) 

๒๑ 
สมรรถนะชั้นป"ที่ ๔ 

มีสAวนรAวมกับชุมชน องค�กรวิชาชีพระดับชาติ 
นานาชาติและมีสมรรถนะภาษาอังกฤษ 

ระดับ  B2 
(ตามกรอบมาตรฐาน CEFR) 

 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ย9อย 

ร าง
ะแบบ

 องกับ
การ

 

สมรรถนะ 
รองที่๔.๒ 
สร างเครือขAาย
ความรAวมมือ
กับผู มีสAวน
เกี่ยวข อง
สําหรับ

สมรรถนะ 
ย9อยที่๔.๒.๑ 
วิเคราะห�
สมรรถนะ
ตนเองเพื่อ
พัฒนาทักษะ 
ความสามารถ



 

สมรรถนะ 
ย9อยที่ ๑.๒.๒ 
วิเคราะห�บทอAาน
และสามารถ
เลือกใช กลวิธี
และเทคนิคการ
อAานได อยAางมี
ประสิทธิภาพ 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นป"ที่ ๑ 

นักศึกษาครู (Student Teacher) 

ความสามารถ

(Teac
สมรรถนะชั้นป"ที่ ๑ 

ใช เน้ือหาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร� 
ภาษาศาสตร�ประยุกต� ในวิทยาการจัดการ

เรียนรู วิชาภาษาอังกฤษในสถานการณ�จาํลองได  

สมรร
ชAวยจัดการเรียนรู  เตรียมส่ือการสอ

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ย9อย 

สมรรถนะหลัก 

 

  

 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองั

สมรรถนะ 
ย9อยท่ี ๒.๒.๒ 
ออกแบบและ
จัดการเรียนรู ทาง
ภาษาโดยใช สื่อ 
นวัตกรรม และ
ประยุกต�ใช 
เทคโนโลยีดิจิทัล
ให เกิดประโยชน�
ตAอการเรียนรู 
ภาษาของผู เรียน 

แก ปnญหาและ
พัฒนาการ
เรียนจัดการ
เรียนรู 
ภาษาอังกฤษ 
 

ย9อยท่ี ๓.๒.๒ 
ตรวจสอบคุณภาพขอ
แบบทดสอบได อยAาง
ถูกต องและเหมาะสม
สมรรถนะ 
ย9อยท่ี ๓.๒.๓ นํา
เทคโนโลยีมา
ประยุกต�ใช กับการวัด
และประเมินผลการ
เรียนรู ทางภาษาได 
อยAางเหมาะสม 
 

ามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นป"ที่ ๒ 

Teacher Assistant) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นป"ที่ ๓ 

ผู สอนรAวม (Co]teacher) 
สมรรถนะชั้นป"ที่ ๒ 
ารสอนและพัฒนาการจัดการเรียนรู ภาษาอังกฤษท่ี

หลากหลายได  

สมรรถนะชั้นป"ที่ ๓ 
จัดการเรียนรู วิชาภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ได  

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ย9อย 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะ 

รอง 
สมรรถนะ 

ย9อย 
 

 

 สมรรถนะ 
ย9อยที่ ๓.๒.๔ อธิบาย
หลักการระเบียบวิธีวิจัย
เบ้ืองต นและดําเนินการ
วิจัยเพื่อแก ปnญหาและ
พัฒนาการจัดการเรียนร
ภาษาอังกฤษได อยAางมี
ประสิทธิภาพ 
สมรรถนะ 
ย9อยที่ ๓.๒.๕ เขียน
งานวิจัยได ถูกต องตาม
รูปแบบสากลท่ีได รับกา
ยอมรับ 
สมรรถนะ 
ย9อยที่ ๓.๒.๖ เคารพสิท

มคอ.2 

 

ษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า188 

าพของ
ยAาง

าะสม 

ารวัด
การ

ครูผู สอน
ภาษาอังกฤษ 

ของตนเองใน
ช้ันเรียน และ
ในวิชาชีพ 
 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นป"ที่ ๔ 

ครูผู สอน (Teacher) 

๒๑ 
สมรรถนะชั้นป"ที่ ๔ 

มีสAวนรAวมกับชุมชน องค�กรวิชาชีพระดับชาติ 
นานาชาติและมีสมรรถนะภาษาอังกฤษ 

ระดับ  B2 
(ตามกรอบมาตรฐาน CEFR) 

 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ย9อย 

ิบาย
ิธีวิจัย
ินการ
และ
เรียนรู 
Aางมี

ตาม
 รับการ

รพสิทธิ

 

 สมรรถนะ 
ย9อยที่๔.๒.๒ 
รAวมมือ สร าง
เครือขAายกับ
ผู ปกครองและ
ชุมชน เพื่อ
สนับสนุนการ
เรียนรู และ
พัฒนา
คุณลักษณะท่ี
พึงประสงค�ของ



 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นป"ที่ ๑ 

นักศึกษาครู (Student Teacher) 

ความสามารถ

(Teac
สมรรถนะชั้นป"ที่ ๑ 

ใช เน้ือหาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร� 
ภาษาศาสตร�ประยุกต� ในวิทยาการจัดการ

เรียนรู วิชาภาษาอังกฤษในสถานการณ�จาํลองได  

สมรร
ชAวยจัดการเรียนรู  เตรียมส่ือการสอ

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ย9อย 

สมรรถนะหลัก 

 

  

 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองั

ทางปnญญาของผู อื่นและ
ปฏิบัติตนตามคุณธรรม
ของนักวิจัย  
สมรรถนะ 
ย9อยที่ ๓.๒.๗ เขียน
บทความวิจัยและนําเสน
งานวิจัยในระดับชาติ 
 

ามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นป"ที่ ๒ 

Teacher Assistant) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นป"ที่ ๓ 

ผู สอนรAวม (Co]teacher) 
สมรรถนะชั้นป"ที่ ๒ 
ารสอนและพัฒนาการจัดการเรียนรู ภาษาอังกฤษท่ี

หลากหลายได  

สมรรถนะชั้นป"ที่ ๓ 
จัดการเรียนรู วิชาภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ได  

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ย9อย 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะ 

รอง 
สมรรถนะ 

ย9อย 
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ื่นและ
ธรรม

นําเสนอ
 

ผู เรียน 
 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นป"ที่ ๔ 

ครูผู สอน (Teacher) 

๒๑ 
สมรรถนะชั้นป"ที่ ๔ 

มีสAวนรAวมกับชุมชน องค�กรวิชาชีพระดับชาติ 
นานาชาติและมีสมรรถนะภาษาอังกฤษ 

ระดับ  B2 
(ตามกรอบมาตรฐาน CEFR) 

 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ย9อย 

 

 สมรรถนะ 
ย9อยท่ี๔.๒.๓ ระบุ 
วิเคราะห� และ
เปรียบเทียบความ
แตกตAางทาง
วัฒนธรรมของ
สังคมโลกเพ่ือใช 
ภาษาอังกฤษใน
การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ�ทาง
วิชาชีพได อยAาง
เหมาะสม 
สมรรถนะ 
ย9อยท่ี๔.๒.๔ สร าง
ระบบและกลไก
การมีสAวนรAวมใน
กิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพ 



 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นป"ที่ ๑ 

นักศึกษาครู (Student Teacher) 

ความสามารถ

(Teac
สมรรถนะชั้นป"ที่ ๑ 

ใช เน้ือหาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร� 
ภาษาศาสตร�ประยุกต� ในวิทยาการจัดการ

เรียนรู วิชาภาษาอังกฤษในสถานการณ�จาํลองได  

สมรร
ชAวยจัดการเรียนรู  เตรียมส่ือการสอ

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ย9อย 

สมรรถนะหลัก 

 

สมรรถนะ 
รองที่ ๑.๓ 
ประยุกต�ใช 
ทฤษฎีท่ี
เกี่ยวข องกับ
ทาง
ภาษาศาสตร� 
ภาษาศาสตร�
ประยุกต� และ
วิทยาการ
จัดการเรียนรู 
วิชา
ภาษาอังกฤษ 

สมรรถนะ 
ย9อยท่ี ๑.๓.๑ ใช 
โครงสร างประโยค
และไวยากรณ�
ภาษาอังกฤษได 
อยAางเปOนระบบ 
สมรรถนะ 
ย9อยท่ี ๑.๓.๒ 
ประยุกต�ใช ความรู 
ด านไวยากรณ� 
ภาษาศาสตร� 
ภาษาศาสตร�
ประยุกต� และ
วิทยาการการ
จัดการเรียนรู  ใน
บริบททีเ่กี่ยวข อง
กับการจัดการ
เรียนรู 
ภาษาอังกฤษ 

 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองั

ามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นป"ที่ ๒ 

Teacher Assistant) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นป"ที่ ๓ 

ผู สอนรAวม (Co]teacher) 
สมรรถนะชั้นป"ที่ ๒ 
ารสอนและพัฒนาการจัดการเรียนรู ภาษาอังกฤษท่ี

หลากหลายได  

สมรรถนะชั้นป"ที่ ๓ 
จัดการเรียนรู วิชาภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ได  

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ย9อย 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะ 

รอง 
สมรรถนะ 

ย9อย 
 

 

สมรรถนะ 
รองท่ี ๓.๓ ใช 
วรรณกรรม
สําหรับเด็กใน
การจดัการ
เรียนรู เพ่ือ
พัฒนาทกัษะ
ภาษาอังกฤษ
และทกัษะการ
คิด 
สมรรถนะ 
รองท่ี ๓.๔ 
สืบค นข อมูล
และนําเสนอ
ข อมูลเชิง
วิชาการ
ภาษาอังกฤษ 
โดยใช 
เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

สมรรถนะ 
ย9อยที่ ๓.๓.๑ ใช 
วรรณกรรมสําหรับ
เด็กในการจัดการ
เรียนรู เพื่อพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤ
และทักษะการคิด
โดยบูรณาการกับ
เทคโนโลยีดิจิทัล
สมรรถนะ 
ย9อยที่ ๓.๔.๑ 
ค นคว าและ
นําเสนอข อมูลโดย
ใช เทคโนโลยีดิจิท
โดยใช ภาษาอังกฤ
เปOนส่ือกลางอยAาง
เปOนระบบ 
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ษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า190 

 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นป"ที่ ๔ 

ครูผู สอน (Teacher) 

๒๑ 
สมรรถนะชั้นป"ที่ ๔ 

มีสAวนรAวมกับชุมชน องค�กรวิชาชีพระดับชาติ 
นานาชาติและมีสมรรถนะภาษาอังกฤษ 

ระดับ  B2 
(ตามกรอบมาตรฐาน CEFR) 

 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะ 
รอง 

สมรรถนะ 
ย9อย 

ใช 
ําหรับ
การ

ัฒนา
อังกฤษ
ารคิด
รกับ
ิทัล 

ูลโดย
ีดิจิทัล
อังกฤษ
อยAาง

 

สมรรถนะ 
รองที่ ๔.๓ มี
สมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ
ตามกรอบ
มาตรฐาน 
CEFR ระดับ  
B2 

สมรรถนะ 
ย9อยท่ี ๔.๓.๑ 
ประเมินตนเอง
และพัฒนา
สมรรถนะทาง
ภาษาอังกฤษตาม
กรอบมาตรฐาน 
CEFR ระดับ  B2
อยAางเปOนระบบ
และตAอเนื่อง 
สมรรถนะ 
ย9อยท่ี ๔.๓.๒ ผAาน
การฝwกปฏิบัติ
แบบทดสอบ
มาตรฐานวัดระดับ
ภาษาอังกฤษจาก
แหลAงเรียนรู ที่
หลากหลายด วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 



 

ประกาศมหาวิทยาล
ปรับปรุง/พัฒนาห

คุณว

คําสั่งมหาวิทยาลัยราช

คําสั่งคณะค
เรื่อง แต9งตั้งคณะกร

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 6 
ิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรC เรือ่ง แต9งตั้งคณะ
ัฒนาหลักสูตรของคณะครุศาสตรCตามกรอบมา
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห9งชาติ (TQF) 

 
ราชภัฏราชนครินทรC เรื่อง แต9งตั้งอาจารยCปร

คณะครุศาสตรC 
 

ณะครุศาสตรC มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินท
ณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรญิญาตรีสาขาก
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คณะกรรมการ 
บมาตรฐาน 

ยCประจําหลักสูตร 

ครินทรC  
าขาการศึกษา 
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ประวัติอาจาร
ประ
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ภาคผนวก 7 
รยCผู2รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยCประจําหลัก

ประวัติผู2ทรงคุณวุฒิ กรรมการวิชาชีพ 
และรายงานสรุปการวิพากษC 

มคอ.2 

 

ัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า205 

ําหลักสตูร 



 

 

1. ผู ชAวยศาสตราจารย� ทรงพล ศ
2. อาจารย�ประภาพร ชนะจีนะศ
3. อาจารย�ณัฐกานต� พจนพิมล
4.ผู ชAวยศาสตราจารย� ดร.วันทนีย
5. อาจารย�จิรัชญา โคศิลา  
6.รองศาสตราจารย� ดร.วารุณี บ
7. รองศาสตราจารย� ดร.นิตยา ส
8. นายขจิตพันธุ� สุวรรณศิริภักด์ิ
9. เซอร�โปลีน  ชูวิรัช  
10. รองศาสตราจารย� ดร.ทิศนา 
11. ดร.สุภัทร  จําปาทอง  
12. ดร.สมศักด์ิ  ดลประสิทธิ์ 
13. ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข� 
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กรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 

พล ศุขสุเมฆ  ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูต
ีนะศักด์ิ  กรรมการ 
ิมล   กรรมการ 
ันทนีย� บางเสน  กรรมการ 

  กรรมการและเลขานุการ 
ุณี บุญหลง  ผู ทรงคุณวุฒิตัวแทนอาจารย�มหาว
ยา สุวรรณศรี  ผู ทรงคุณวุฒิตัวแทนอาจารย�มหาว
ิภักด์ิ   ผู ทรงคุณวุฒิตัวแทนผู ใช บัณฑิต

  ผู ทรงคุณวุฒิตัวแทนผู ใช บัณฑิต
ิศนา  แขมมณี  ผู ทรงคุณวุฒิตัวแทนคณะกรรมก

  ผู ทรงคุณวุฒิตัวแทน สกอ. 
   ผู ทรงคุณวุฒิตัวแทนสํานักงานเล
   กรรมการวิชาชีพจากคุรุสภา 
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ัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า206 

ักสูตร 

ย�มหาวิทยาลัย  
ย�มหาวิทยาลัย 
ฑิต 
ฑิต 

รรมการอิสระเพ่ือปฏิรูปการศึกษา 

านเลขาธิการสภาการศึกษา 



 

ประวัติอาจ

 
ช่ือAนามสกุล   นายท

 ตําแหน9งปKจจุบัน  ผู ชAวยศ
มหาวิท

สถานท่ีทํางาน  คณะค

ประวัติการศึกษา  ปริญญ
                                                 

ปริญญ
                  

ผลงานทางวิชาการ  
 
ตํารา   ] 
 
หนังสือ 
 
ทรงพล  ศุขสุเมฆ.(2559). เรือ่งเล
        กรุงเทพ. ตะวันสAอง.224 
ทรงพล  ศุขสุเมฆ.(2559). Snow
         กรุงเทพ. สยามอินเตอร�บ
ทรงพล ศุขสุเมฆ และ ดรุณี แซAล
เอคัฟฟ�. กรุงเทพ. อมรินทร� How
ทรงพล ศุขสุเมฆ. (2561). ริสเมท
เวิร�ดวันเดอร�ส. 380 หน า 
 
 
 
เอกสารประกอบการสอน  
 
ทรงพล ศุขสุเมฆ (2556). EEN20

งานวิจัย  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ิอาจารยCผู2รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยCประจําหลักสูตร
 

ผู2ช9วยศาสตราจารยC ทรงพล  ศุขสุเมฆ 

ายทรงพล  ศุขสุเมฆ 
ู ชAวยศาสตราจารย� ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะคร
หาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร� 
ณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร� 

ริญญาโท     ศศ.ม. (การแปลภาษาอังกฤษและไทย) 
                    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� พ.ศ. 2552 

ริญญาตรี    รป.บ. (การบริหารบุคลากรภาครัฐ) 
                มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2548

รือ่งเล9าสยองของกะลาสีเรือ. แปลจาก The Dead Men
224 หน า. 
nowden Files วีรบุรุษหรืออาชญากร. แปลจาก The 

ตอร�บุ�คส�.392 หน า. 
ี แซAลิ่ว. (2560). เกลียดวันศุกรC รักวันจันทรC. แปลจาก 
How To.318 หน า 
ิสเมทิสตC. แปลจาก The Rismatist ของ แบรนดอน แซน

EN208 ทักษะการแปล 1. 

มคอ.2 

 

ัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า207 

สูตร 

ณะครุศาสตร�  

48 

Men Stood Together.  

The Snowden Files  

Do Over ของ จอน  

 แซนเดอร�สัน. กรุงเทพ.  



 

ณัฐกานต� พจนพิมล และทรงพล
 
บทความ  

] 

ประสบการณCการสอน 

รายวิชา 

    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

งพล ศุขสุเมฆ. (2556). การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด2ว

การอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข าใจ 
การอAานเชิงวิชาการ 
การอAานเชิงวิพากษ� 
ภาษาอังกฤษสําหรับครู 
การแปล 1 
การแปล 2 
ทักษะการแปล 1 
ภาษาอังกฤษสําหรับครูภาษาไทย 
ประสบการณ�วิชาชีพครู 2 
การเขียนอนุเฉท 
การเขียนตามรูปแบบ 
การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 
การเขียนเชิงวิชาการ 
ภาษาอังกฤษสําหรับครูคอมพิวเตอร� 
ภาษาอังกฤษสําหรับครูสังคม 
การแปลเพ่ือชีวิต 
การอAานและการเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 
การสอนภาษาอังกฤษผAานสื่อ 
 

มคอ.2 

 

ัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า208 

ฤษด2วยกิจกรรมค9าย 



 

ประวัติอาจา

ช่ือAนามสกุล   นางสาว
ตําแหน9งปKจจุบัน อาจาร

มหาวิท

สถานท่ีทํางาน  คณะค

ประวัติการศึกษา  ปริญญ
    

ปริญญ
  

 
ผลงานทางวิชาการ  
ตํารา  
]  
หนังสือ  
เอกสารประกอบการสอน  
]  
งานวิจัย  
ธิดารัตน� กันทิสา,  ดลใจ ขุนวิไชย
          วรรณา รัตนประเสรฐิ, 
          สาขาวิชาการสอนภาษา
          ราชภัฏราชนครินทร C.การ
          9 วันท่ี 4 เมษายน 2561
ทิพย�วิมล วังแก วหิรัญ พรทิพย�  อ
          และพัฒนารูปแบบการจ
          กรณีศึกษาโรงเรียนในอํา
         ทักษิณป"ท่ี 19 ฉ.1. น.
บทความ  
] 
ประสบการณCการสอน ช่ือวิชา

    

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ิอาจารยCผู2รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยCประจําหลักสูตร
อาจารยCประภาพร ชนะจีนะศักดิ์ 

 

างสาวประภาพร ชนะจีนะศักด์ิ 
าจารย�ประจําสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาส
หาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร� 

ณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร� 

ริญญาโท กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
       มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555 

ริญญาตรี     ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
 สถาบันราชภัฏยะลา, 2544 

ุนวิไชย, เนติมา พัฒนกุล, ประกอบกูล นาคพิทักษ�, ประภาพ
, สมบูรณ� ศุภจริยาวัตร. (2561) การประเมินหลักสูตรค

าษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง ป( พ.ศ. 2559) คณะครุศาสต
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชน

2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร� 
ิพย�  อ นเกษม  ดรัณภพ  เพียรจัด  ประภาพร ชนะจีนศักด
การจัดกิจกรรมการเรียนรู-ตามนโยบายกิจกรรมลดเวลาเรีย
ในอําเภอบางคล-า จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารศึกษาศาส

.71]86 

วิชา 

หลักการจัดการเรียนรู  
การจัดการเรียนรู และการจัดการชั้นเรียน 
การพัฒนาหลักสูตร 

มคอ.2 

 

ัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า209 

สูตร 

รุศาสตร�  

ระภาพร ชนะจีนะศักด์ิ, 
สูตรครุศาสตรบัณฑิต  
ุศาสตร� มหาวิทยาลัย 
ิ ราชนครินทร�วิจัย ครั้งท่ี  

ีนศักด์ิ (2561). การศึกษา 
ลาเรียนเพ่ิมเวลารู- :  
ศาสตรC มหาวิทยาลัย 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

การทดลองสอน 
การจัดการเรียนรู และการจัดการชั้นเรียน 
หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการอAานและเขียนท่ัวไป 
ภาษาอังกฤษสําหรับทักษะการเรียน 

 

มคอ.2 

 

ัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า210 



 

ประวัติอาจ

ช่ือAนามสกุล   นางสาว
 ตําแหน9งปKจจุบัน อาจารย�ประจํา
                                 มหาว
 สถานท่ีทํางาน  สาขาว
ประวัติการศึกษา ปริญญ

ปริญญ
                  

ผลงานทางวิชาการ  
ตํารา  
]  
หนังสือ  
] 

เอกสารประกอบการสอน  
]  
งานวิจัย  
พรทิพย�  อ นเกษม, ดรัณภพ  เพีย
ณัฐกานต�  พจนพิมล. (2561). 
(หลักสูตรปรับปรุงป( พ.ศ. 2557
         ราชนครินทร� ป(ท่ี 15 ฉบ
 

บทความ  
] 
ประสบการณCการสอน ช่ือวิชา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ิอาจารยCผู2รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยCประจําหลักสูตร

อาจารยC ณัฐกานตC พจนพิมล 

างสาวณัฐกานต� พจนพิมล  
ระจําสาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร�  
หาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร�  
าขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ริญญาโท ศษ.ม. (ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค�เฉพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� พ.ศ. 2556 
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)  

          มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พ.ศ. 2554 
ริญญาตรี     ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

                    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2548 

  เพียรจัด, วิภาภรณ�  บุญยงค�, อังคณา  กุลนภาดล, จิรัช
). การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพคร

557) คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร� วาร
ฉบับท่ี 34  กรกฎาคม – ธันวาคม 2561. น.177]189.

วิชา 

ภาษาอังกฤษสําหรับครูสังคมศึกษา 
ภาษาอังกฤษสําหรับครู 
ภาษาอังกฤษสําหรับครูคอมพิวเตอร� 
ภาษาอังกฤษสําหรับครูภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษสําหรับครูปฐมวัย 

มคอ.2 

 

ัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า211 

สูตร 

าชภัฏราชนครินทร�  
ค�เฉพาะ)   

 

 

จิรัชญา  โคศิลา, 
าชีพครู 
ทร� วารสาร 
89. 



 

 
 
 
 
 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา2 
การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 3 
ประสบการณ�วิชาชีพครู1 
กระบวนการจัดประสบการณ�การเรียนรู วิชาภาษาอ
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู  
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร� 
การสื่อสารด วยภาษาอังกฤษ 
ภาษาศาสตร�เพ่ือพัฒนาทักษะการอAาน 
สัทศาสตร�ภาษาอังกฤษปฏิบัติ 
การสื่อสารด วยการแสดง 
คAายภาษาเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
ภาษาศาสตร�เบ้ืองต น 
การอAานและการเขียนภาษาอังกฤษสําหรับครูภาษ
ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 
วรรณกรรมเยาวชน 
การจัดคAายเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
การเขียนเชิงวิชาการ 
การศึกษาสังเกตและมีสAวนรAวม 
อรรถศาสตร� 
การจัดคAายเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด วยการแสดง 

 

มคอ.2 

 

ัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า212 

าษาอังกฤษ 

ูภาษาอังกฤษ 



 

 
ประวัติอาจ

ช่ือAนามสกุล   นางวัน
ตําแหน9งปKจจุบัน  อาจาร
                                 มหาว
สถานท่ีทํางาน  สาขาว
ประวัติการศึกษา  
   ปริญญ
    

ปริญญ
                  

ปริญญ
มหาวิทยาลัยศร

 
ผลงานทางวิชาการ  
ตํารา  
A 
 
หนังสือ  
]  

เอกสารประกอบการสอน  
 
งานวิจัย  
วันทนีย� บางเสน. (2559). อัตลัก
        นําเสนอในการจัดประชุมส
        วันท่ี 26 สิงหาคม 2559
 
บทความ  
] 
ประสบการณCการสอน ช่ือวิชา

    
    

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ิอาจารยCผู2รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยCประจําหลักสูตร
ผู2ช9วยศาสตราจารยC ดร.วันทนียC บางเสน 

 
างวันทนีย� บางเสน 
าจารย�ประจําสาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร�  
หาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร�  
าขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ริญญาเอก  ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ.2560 

ริญญาโท M.Ed. (Special Education)  
                    The University of Newcastle, Austra

พ.ศ.2541 
ริญญาตรี     กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

าลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน พ.ศ.2527 

ัตลักษณ�นักศึกษาครุศาสตร� ชั้นป(ท่ี 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ะชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติด าน “การวิจัยเพ่ือการ
59. น.250]259. 

วิชา 

ภาษาอังกฤษครูการศึกษาพิเศษ 
การศึกษาแบบเรียนรวม 

มคอ.2 

 

ัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า213 

สูตร 

าชภัฏราชนครินทร�  

ustralia 

าชภัฏราชนครินทร�. 
ื่อการพัฒนาอยAางยั่งยืน”  



 

    
    
                                                 
    
    
                                                 
    

    
    
    
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ความรู เก่ียวกับการศึกษาพิเศษ 
การให บริการชAวยเหลือระยะแรกเริ่ม 

            ภาษาบําบัด 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด วยสื่อ 
การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา 1 

            การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา 2 
ภาษาศาสตร� 
โครงสร างและการใช ภาษาอังกฤษ 
โครงสร างและการใช ภาษาอังกฤษ 1 
สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

มคอ.2 

 

ัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า214 



 

ประวัติอาจ

ช่ือAนามสกุล   นางสาว
 ตําแหน9งปKจจุบัน อาจารย�ประจํา

มหาวิท
สถานท่ีทํางาน  คณะค

ประวัติการศึกษา  ปริญญ
                                                 

ปริญญ
                  

ผลงานทางวิชาการ   
ตํารา  
]  
หนังสือ  
] 

เอกสารประกอบการสอน  
]  
งานวิจัย  
พรทิพย�  อ นเกษม, ดรัณภพ  เพีย
 ณัฐกานต�  พจนพิมล. (2561). 
(หลักสูตรปรับปรุงป( พ.ศ. 2557
         ราชนครินทร� ป(ท่ี 15 ฉบ
 

บทความ  
A 
 
ประสบการณCการสอน ช่ือวิชา

    

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ิอาจารยCผู2รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยCประจําหลักสูตร

อาจารยC จิรัชญา โคศิลา 

 
างสาวจิรัชญา โคศิลา  
ระจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะครุศาสตร�  
หาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร� 
ณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร� 

ริญญาโท       ศษ. ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)  
                      มหาวิทยาลัยเชียงใหมA พ.ศ. 2554 

ริญญาตรี     ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
                  มหาวิทยาลัยเชียงใหมA พ.ศ.2548 

  เพียรจัด, วิภาภรณ�  บุญยงค�, อังคณา  กุลนภาดล, จิรัช
). การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพค

557) คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร� วาร
ฉบับท่ี 34  กรกฎาคม – ธันวาคม 2561. น.177]189.

วิชา 

โครงสร างและการใช ภาษาอังกฤษ 

มคอ.2 

 

ัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า215 

สูตร 

จิรัชญา  โคศิลา, 
าชีพครู 
ทร� วารสาร 

. 



 

    
    
    
    
    
    
    
    
                                                 
 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด วยส
    
    
    
    
    
    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

โครงสร างและการใช ภาษาอังกฤษ 2 
วากยสัมพันธ� 
การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 
การเขียนเชิงสร างสรรค� 
ภาษาและวัฒนธรรมตAางประเทศสําหรับครู 
การบูรณาการเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 1 
การบูรณาการเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 2 
การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา 1 

            การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา 2 
ด วยสื่อ 

ภาษาอังกฤษ 1 
ภาษาอังกฤษ 2 
ภาษาอังกฤษ 4 
การใช ศัพท�เทคนิคทางธุรกิจ 
ภาษาอังกฤษเก่ียวกับการเขียนรายงาน 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ 

 
 
 
 
 

มคอ.2 

 

ัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า216 



 

สรุปผลการประ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 8 
 

รประเมินหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษ
(หลักสตูรปรับปรุง ป" พ.ศ. 2559)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มคอ.2 

 

ัยราชภัฏราชนครินทร�   หน า217 

าภาษาอังกฤษ 



 

สรุปผลก
หลักสูตรคร

ด2านบริบทของหลักสูตร: วัตถุป
1. ความชัดเจนของวัตถุประสงค�แ
2. ความสอดคล องกับปรัชญา วิส
3. ความสอดคล องกับปรัชญา วิส
4. ความสอดคล องกับความต องก
5. ความสอดคล องกับสภาพสังคม

ด2านบริบทของหลักสูตร: เนื้อหา
1. ปริมาณเนื้อหาเปOนไปตามมาต
ท่ีกําหนดในหลักสูตร 
2. สอดคล องกับวัตถุประสงค�ของ
3. เนื้อหาของแตAละรายวิชาไมAซํ้า
4. มีความนAาสนใจและทันสมัย
5. มีท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัต
6. ใช เปOนพ้ืนฐานในการประกอบ

ด2านปKจจัยเบ้ืองต2น: คุณสมบัติข
1. มีคุณวุฒิตรงหรือส มพันธ�กับห
2. มีความรู  ความสามารถและปร
3. มีความรู และประสบการณ�ทัน
4. มีการสAงเสริมให นักศึกษาคิด ว
5. มีความสามารถในการบูรณาก
6. มีการรับฟnงและแลกเปลี่ยนคว
7. เปOนแบบอยAางท่ีดีให กับนักศึก
8. มีคุณธรรม จริยธรรมเหมาะกับ

ด2านกระบวนการ: ทรัพยากรดํา
1. มีเครื่องคอมพิวเตอร� ระบบเค
2. มีห องสมุดและแหลAงค นคว าต
3. มีแหลAงเรียนรู อ่ืน ๆ ผAานระบบ
4. มีห องปฏิบัติการท่ีมีวัสดุครุภัณ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ุปผลการประเมิน (แบบสอบถามสําหรับผู2สอน) 
ูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

 
ข2อคําถาม 

ัตถุประสงคCของหลักสูตร 
สงค�และปรัชญา 

วิสัยทัศน�และวัตถุประสงค�ของมหาวิทยาลัย 
า วิสัยทัศน�และวัตถุประสงค�ของคณะ 

 องการของผู เรียน 

สังคมปnจจุบัน 

รวม 

ื้อหาของหลักสูตร 
มมาตรฐานผลการเรียนรู เหมาะสมกับหนAวยกิตรวม 

ค�ของหลักสูตร 
ไมAซํ้าซ อนกัน 
มัย 
ปฏิบัติอยAางเหมาะสม 
กอบอาชีพ และการศึกษาตAอในระดับสูงได  

รวม 
บัติของอาจารยCประจําหลักสูตร 
�กับหลักสูตร 
ละประสบการณ�  
ณ�ทันกับความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ 
าคิด วิเคราะห� และกล าแสดงความคิดเห็น 
ณาการความรู ตAาง ๆ ให แกAนักศึกษา 
ี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษา 
ักศึกษา 
าะกับการเปOนอาจารย� 

รวม 
กรดําเนินการ 
บบเครือขAาย และอินเทอร�เน็ตเพียงพอ 
คว าตําราในการเรียนการสอนเพียงพอ 
ระบบเครือขAายคอมพิวเตอร�อยAางเพียงพอ 
ุครุภัณฑ�เพียงพอตAอการปฏิบัติ 
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ังกฤษ 

x SD ระดับ 

4.45 .62 มาก 
4.30 .61 มาก 
4.25 .66 มาก 
4.35 .74 มาก 
4.50 .65 มาก 
4.37 .66 มาก 

4.30 .66 มาก 

4.25 .65 มาก 
4.35 .67 มาก 
4.47 .77 มาก 
4.50 .62 มาก 
4.45 .54 มาก 
4.39 .65 มาก 

4.45 .77 มาก 
4.50 .65 มาก 
4.55 .54 มากท่ีสุด 
4.30 .77 มาก 
4.35 .74 มาก 
4.47 .66 มาก 
4.30 .41 มาก 
4.45 .53 มาก 
4.42 .63 มาก 

3.92 .65 มาก 
4.01 .67 มาก 
3.98 .63 มาก 
3.95 .78 มาก 



 

5. มีห องเรียนมีครุภัณฑ�โสตทัศน
6. มีสถานท่ีฝwกปฏิบัติการเหมาะ

ด2านกระบวนการ: การจัดกิจกร
1. มีการจัดทําแผนบริหารการสอ
2. มีจัดการเรียนการสอนตามแผ
3. มีการแจ งจุดประสงค� ขอบขAา
ประเมินผลอยAางชัดเจน 
4. มีการจัดการเรียนการสอนให น
ปฏิบัติจริง 
5. มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน
6. มีการจัดการเรียนการสอนให น
อยAางมีระบบ 
7. มีการจัดการเรียนการสอนให น
8. มีกิจกรรมเสริมความรู และทัก
ท้ังทฤษฏีและปฏิบัติ 
9. มีการสAงเสริมให นักศึกษาได ศึก
10. มีการให ผู มีประสบการณ�ทาง
ภายนอก เข ามามีสAวนรAวมในกระ
11. มีสื่อและเทคโนโลยีชAวงสAงเส
12. มีเอกสารประกอบการสอนส
 
13. มีการจัดการเรียนรู ท่ีพัฒนาจ
พัฒนาการเรียนการสอน 
14. มีการสอดแทรกคุณธรรมจริย
15. มีการวัดและประเมินผลการ
16. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
ประเมินผลการเรียนรู ตามผลการ
17. มีห องเรียนและห องปฏิบัติการ
18. มีการสAงเสริมให นักศึกษาเข า
และสังคม 
19. มีการสAงเสริมให นักศึกษาเข า

ด2านกระบวนการ: ความพึงพอใ
1. มีชAองทางการร องเรียน 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ข2อคําถาม 
ทัศนูปกรณ�เพียงพอตAอการเรียนการสอน 
มาะสมกับการฝwกปฏิบัติ 

รวม 
ิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล 
ารสอน   
ามแผนบริหารการสอน   
บขAาย เนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนการสอนและการ

นให นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู ทางทฤษฏี สูAการ

นท่ีเน นผู เรียนเปOนสําคัญ 
นให นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห� ตัดสินใจ แก ไขปnญหา

นให นักศึกษาสามารถศึกษาและแสวงหาความรู ด วยตนเอง
ะทักษะนอกชั้นเรียนเพ่ือให นักศึกษามีประสบการณ�ตรง

าได ศึกษาค นคว าและการทํางานรAวมกัน 
ณ�ทางวิชาการหรือวิชาชีพ จากหนAวยงานหรือชุมชน
นกระบวนการเรียนการสอน 
สAงเสริมการเรียนรู  ความเข าใจในเนื้อหาอยAางเพียงพอ 

สอนสอดคล องกับเนื้อหาวิชา 

นาจากการทําวิจัยหรือกระบวนการจัดการความรู เพ่ือ

มจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
ลการเรียนสอดคล องกับวัตถุประสงค�ของการเรียนการสอน
รุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ�การสอนหรือการ
ลการประเมินรายวิชา 
ิบัติการมีสภาพแวดล อมและบรรยากาศเอ้ือตAอการเรียนรู 
าเข ารAวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตAาง ๆ เพ่ือพัฒนาตนเอง

าเข ารAวมกิจกรรมการประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ
รวม 

ึงพอใจของนักศึกษาและการจัดการข2อร2องเรียน 
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x SD ระดับ 
3.87 .67 มาก 
3.97 .75 มาก 
3.95 .69 มาก 

 
4.45 .65 มาก 
4.66 .78 มากท่ีสุด 
4.32 .77 มาก 

4.55 .67 มากท่ีสุด 

4.57 .65 มากท่ีสุด 
หา 4.43 .66 มาก 

นเอง 4.35 .63 มาก 
�ตรง 4.45 .75 มาก 

4.50 .77 มาก 
4.23 .76 มาก 

 4.12 .78 มาก 
4.44 .73 มาก 

4.50 .79 มาก 

4.41 .83 มาก 
ารสอน 4.32 .75 มาก 

4.47 .71 มาก 

ียนรู  4.23 .69 มาก 
เอง 4.50 .81 มาก 

าการ 4.12 .82 มาก 
4.40 .74 มาก 

4.55 .66 มากท่ีสุด 



 

2. มีผู ดูแลสิ่งสนับสนุนทางการศ
3. มีการนําผลการร องเรียนไปปร
4. มีความพึงพอใจตAอหลักสูตรโด

สรุปผลกา
หลักสูตร

ด2านบรบิทของหลักสตูร : วัตถุประสงคCของหล
1. ความชัดเจนของวัตถุประสงค�และปรัชญา 

2. ความสอดคล องกับปรัชญา วิสัยทัศน�และวัตถ

3. ความสอดคล องกับปรัชญา วิสัยทัศน�และวัตถ

4. ความสอดคล องกับความต องการของผู เรียน

5. ความสอดคล องกับสภาพสังคมปnจจุบัน 

6. ความชัดเจนของวัตถุประสงค�และปรัชญา 

ด2านบรบิทของหลักสตูร : เน้ือหาของหลักสูตร
1. เหมาะสมกับจํานวนหนAวยกิตท่ีกําหนด 

2. สอดคล องกับวัตถุประสงค�ของหลักสูตร 

3. เนื้อหาของแตAละรายวิชาไมAซํ้าซ อนกัน 

4. มีความนAาสนใจและทันสมัย 

5. มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยAางเหมาะสม

6. ใช เปOนพื้นฐานการศึกษาตAอระดับสูงได  

ด2านปKจจัยเบื้องต2น : คุณสมบัตขิองอาจารยCปร
1. มีความรู  ความสามารถและประสบการณ� ตร

2. มีเทคนิควิธีการสอนท่ีดี 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ข2อคําถาม 
การศึกษา 
ไปปรับปรุง 
ูตรโดยภาพรวม 

รวม 

 
 

ผลการประเมิน (แบบสอบถามสําหรับนักศึกษา)
สูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังก

 
ข2อคําถาม x� 

งหลักสูตร 
 4.53

ะวัตถุประสงค�ของมหาวิทยาลัย 4.22

ะวัตถุประสงค�ของคณะ 4.45

ียน 4.15

4.05

 4.09

รวม 4.20

สูตร 
3.78

4.16

4.45

3.98

าะสม 4.45

4.23

รวม 4.20

รยCประจาํหลักสตูร 
� ตรงตามวิชาท่ีสอน 4.53

4.22
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x SD ระดับ 
4.42 .78 มาก 
4.34 .61 มาก 
4.50 .67 มาก 
4.45 .68 มาก 

) 
าอังกฤษ 

� SD ระดับ 

53 0.56 มาก 

22 0.59 มาก 

45 0.71 มาก 

15 0.66 มาก 

05 0.69 มาก 

09 0.65 มาก 

.20 0.60 มาก 

78 0.71 มาก 

16 0.66 มาก 

45 0.69 มาก 

98 0.66 มาก 

45 0.70 มาก 

23 0.70 มาก 

.20 0.69 มาก 

53 0.57 มาก 

22 0.73 มาก 



 

3. มีความรู และประสบการณ�ทันกับความเปล่ียน

4. สAงเสริมให นักศึกษาคิด วิเคราะห� และกล าแส

5. มีความสามารถในการบูรณาการความรู ตAางๆ 

6. รับฟnงและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับนักศึกษ

7. เปOนแบบอยAางท่ีดีให กับนักศึกษา 

8. มีคุณธรรม จริยธรรมเหมาะกับการเปOนอาจาร

ด2านกระบวนการ : ทรัพยากรดาํเนินการ 
1. มีเคร่ืองคอมพิวเตอร� ระบบเครือขAาย และอิน

2. มีห องสมุดและแหลAงค นคว าตําราในการเรียน

3. มีแหลAงเรียนรู อื่นๆ ผAานระบบเครือขAายคอมพ

4. มีห องปฏิบัติการท่ีมีวัสดุคุรุภัณฑ�เพียงพอตAอก

5. ห องเรียนมีครุภัณฑ�โสตทัศนูปกรณ�เพียงพอตAอ

6. สถานท่ีฝwกปฏิบัติการเหมาะสมกับการฝwกปฏิบ

 

 

ด2านกระบวนการ : การจัดกิจกรรมการเรียนกา
1. มีการจัดทําแผนบริหารการสอน 

2. จัดการเรียนการสอนตามแผนบริหารการสอน

3. มีการแจ งจุดประสงค� ขอบขAาย เนื้อหาวิชา ก

4. การจัดการเรียนการสอนให นักศึกษาเชื่อมโยง

5. มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน นผู เรียนเปOนสํา

6. มีการจัดการเรียนการสอนให นักศึกษาสามาร

7. มีการจัดการเรียนการสอนให นกัศึกษาสามาร

8. มีกิจกรรมเสริมความรู และทักษะนอกชั้นเรียน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ข2อคําถาม x� 
ปล่ียนแปลงทางวิชาการ 4.05

ล าแสดงความคิดเห็น 4.09

Aางๆ ให แกAนักศึกษา 4.09

ักศึกษา 3.98

4.45

าจารย� 4.23

รวม 4.20

ะอินเตอร�เน็ตเพียงพอ 3.89

เรียนการสอนเพียงพอ 4.21

อมพิวเตอร�อยAางเพียงพอ 3.8 

ตAอการปฏิบัติ 3.82

พอตAอการเรียนการสอน 3.96

wกปฏิบัติ 3.87

รวม 3.93

ียนการสอนและการวดัและประเมนิผล 

รสอน 

ิชา กิจกรรมการเรียนการอสนและการประเมินผลอยAางชัดเจน 

มโยงความรู ทางทฤษฎี สูAการปฏิบัติจริง 

ปOนสําคัญ 

ามารถวิเคราะห� ตัดสินใจ แก ไขปnญหาอยAางมีระบบ 

ามารถศึกษาและแสวงหาความรู ด วยตนเอง 

เรียนเพื่อให นักศึกษามีประสบการณ�ตรงท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ 
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� SD ระดับ 

05 0.71 มาก 

09 0.66 มาก 

09 0.69 มาก 

98 0.56 มาก 

45 0.59 มาก 

23 0.71 มาก 

.20 0.66 มาก 

89 0.73 มาก 

21 0.71 มาก 

 0.66 มาก 

82 0.69 มาก 

96 0.71 มาก 

87 0.66 มาก 

.93 0.69 มาก 

4.45 0.71 มาก 

3.98 0.66 มาก 

4.45 0.69 มาก 

4.23 0.65 มาก 

4.23 0.65 มาก 

4.09 0.6 มาก 

4.09 0.71 มาก 

3.98 0.66 มาก 



 

ด2านกระบวนการ : การจัดกิจกรรมการเรียนกา
9. มีการสAงเสริมให นักศึกษาได ศึกษาค นคว าและ

10. มีการให ผู มีประสบการณ�ทางวิชาการหรือวิช
กระบวนการเรียนการสอน 
11. มีส่ือและเทคโนโลยีชAวยสAงเสริมการเรียนรู  ค

12. มีเอกสารประกอบการสอนสอดคล องกับเนื้อ

13. มีการจัดการเรียนรู ที่พัฒนาจากการทําวิจัยห

14. มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและจรรย

15. มีการวัดและประเมินผลการเรียนสอดคล อง

16. การวัดและประเมินผลครอบคลุมเนื้อหาวิชา

17. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนกา
การประเมินรายวิชา 
18. ห องเรียนและห องปฏิบัติการมีสภาพแวดล อ

19. การวัดและประเมินผลมีความยุติธรรม 

20. การวัดและประเมินผลเหมาะสมกับระดับคว

21. มีการสAงเสริมให นักศึกษาเข ารAวมกิจกรรมเส

22. มีการสAงเสริมให นักศึกษาเข ารAวมกิจกรรมกา
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ียนการสอนและการวดัและประเมนิผล 
 าและการทํางานรAวมกัน 

รือวิชาชีพ จากหนAวยงานหรือชุมชนภายนอก เข ามามีสAวนรAวมใน

นรู  ความเข าใจในเนื้อหาอยAางเพียงพอ 

ับเนื้อหาวิชา 

วิจัยหรือกระบวนการจัดการความรู เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

ล องกับวัตถุประสงค�ของการเรียน 

าวิชาท่ีสอน 

ียนการสอน กลยุทธ�การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู ตามผล

วดล อมและบรรยากาศเอื้อตAอการเรียนรู  

ดับความรู ของผู เรียน 

รมเสริมหลักสูตรตAางๆ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 

รมการประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ 

รวม 
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4.45 0.69 มาก 

4.23 0.66 มาก 

4.06 0.76 มาก 

3.89 0.57 มาก 

4.21 0.73 มาก 

4.14 0.71 มาก 

4.23 0.66 มาก 

4.14 0.65 มาก 

4.06 0.65 มาก 

3.78 0.76 มาก 

4.12 0.64 มาก 

4.35 0.66 มาก 

4.17 0.78 มาก 

4.09 0.76 มาก 

4.16 0.68 มาก 



 

ตารางการปรับปรุงแก
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รุงแก2ไขตามข2อเสนอแนะของคณะกรรมการป
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การประจําคณะ 



 

ตารางการปรับป
 จากการประชุมคณะกร
โดยคณะกรรมการมีข อเสนอแนะ

ข2อสังเกตและข2อเสนอแนะขอ
1. คุรุสภามีการปรับเปลี่ยนมาตร
เดิม 11 มาตรฐานวิชาชีพ เปOน 
ควรมีการสรุปตารางเปรียบเทียบ
มาตรฐานวิชาชีพครูในแตAละประ
ความเข าใจงAายและมีคําอธิบายร
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
2. ควรมีการเพ่ิมเติมรายวิชาชีพค
ครูเลือกเรียน ในกรณีท่ีสมรรถนะ
ครบถ วนตามบริบท 
3. ควรปรับการเขียน หมวดท่ี 1 
สถานการณ�ภายนอกหรือการพัฒ
นํามาพิจารณาในการวางแผนหล
12 ผลกระทบจาก ข อ 11 ตAอการ
และความเก่ียวข องกับพันธกิจขอ
ให มีความเฉพาะตามบริบทของม
ภัฏราชนครินทร� เชAน การจัดการ
เปOนต น 
4. ควรปรับปรัชญาของหลักสูตร
แสดงถึงอัตลักษณ�ตามมหาวิทยาล
นครินทร�ท่ีเน นการพัฒนาท องถ่ิน
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รับปรุงแก2ไขตามข2อเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา
ะกรรมการประจําคณะครุศาสตร� ครั้งท่ี 1/2562 วันพุธ

อแนะ ดังนี้ 
นะของคณะกรรมการ การปรับป
มาตรฐานวิชาชีพครูจาก
ปOน 4 มาตรฐาน ดังนั้น
เทียบรายวิชากับ
ะประเด็นยAอยให เกิด
ิบายรายวิชาครบถ วน

จัดทํารายละเอียดความสัมพันธ
กับคําอธิบายรายวิชาชีพครู  
(ดังภาคผนวก 4) 

าชีพครูในกลุAมวิชาชีพ
รถนะรายวิชาชีพครูไมA

ไมAมีการปรับปรุงเนื่องจากพิจาร
(ดังภาคผนวก 4) 

1 (ข อท่ี 11 
ารพัฒนาท่ีจําเปOนต อง
นหลักสูตร และข อท่ี  
Aอการพัฒนาหลักสูตร

กิจของมหาวิทยาลัย) 
ของมหาวิทยาลัยราช
ัดการศึกษาท่ีเน น EEC 

ปรับการเขียน โดยเขียนตามสAว
38 แหAง ไว ต นหัวข อ และแสดง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนค
(ดังหมวดท่ี 1 ข อท่ี 11]12) 

สูตรให สั้น กระชับ และ
าวิทยาลัยราชภัฏราช
 องถ่ิน 

ปรับปรัชญาของหลักสูตรให สั้น
ท่ีสอดคล องกับมหาวิทยาลัย 
(ดังหมวดท่ี 2 ข อมูลเฉพาะของ
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ระจําคณะ 
พุธท่ี 13 มีนาคม2562 

รับปรุงแก2ไข 
พันธ�ระหวAางมาตรฐานวิชาชีพครู
 

พิจารณาแล วครบถ วน  

ามสAวนกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
แสดงความเฉพาะบริบทท องถ่ิน
าชนครินทร�ในยAอหน าถัดไป 

ให สั้น กระชับ และแสดงอัตลักษณ�
าลัย  
ะของหลักสูตร) 



 

ตารางการปรับปรุงแก
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รุงแก2ไขตามข2อเสนอแนะของคณะกรรมการส
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การสภาวิชาการ 



 

ตารางการปรับปร
 จากการประชุมคณะกรร
คณะกรรมการมีข อเสนอแนะ ดัง
 
ข2อเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. เม่ือหลักสูตรเปVดสอนในระยะ
ประเมินหลักสูตร และหากพบปnญ
สภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
2. ควรกํากับติดตามเปOนรายป( แ
กํากับเปOนรายป(วAาผู เรียนมีสมรรถ
การเรียนรู ท่ีคาดหวังหรือไมA 
3. วิชาชีพครูควรแสดงให เห็นภาพ
สมรรถนะผู เรียนแตAละชั้นป(เพ่ือน

4. ปรับรายวิชาในเทอมเดียวกันไ
ลําดับกAอนหลัง 
5. ควรออกแบบรายวิชาท่ีต องเรีย
หลักสูตร (Prerequisite) และกร
หลักสูตรควรวิเคราะห�ตรวจสอบ
กAอนหลังของรายวิชา รวมถึงวิชาช
6. ควรเตรียมข อมูลสําหรับตอบค
มหาวิทยาลัยเก่ียวกับหลักสูตรแบ
วิชาชีพครูเปOนอยAางไร และแตกต
เคยทํามาอยAางไร 
7. ควรวางแผนการวัดและประเม
แตAละรายวิชาของหลักสูตรแบบเ

8. ตรวจสอบหลักสูตรท่ีปรับปรุง
ประกาศให ครบถ วนสมบูรณ�ในท
9. ตรวจสอบและปรับปรุงการเข
รายวิชาเอกให สอดคล องกับสมรร

10. ผู รับผิดชอบควรตรวจสอบคํา
ข อความ รหัสวิชาให ถูกต องท้ังเล

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

รับปรุงแก2ไขตามข2อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิช
ะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 1/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 
ะ ดังนี้ 

มการ การปรับปรุงแก2ไข 

ระยะเวลา 2 ป( ต องมีการ
พบปnญหาจะต องนําเสนอ

เม่ือดําเนินการจัดการเรียนกา
2 ป( รายงานผลการติดตามให
วิชาการรับทราบ 

ายป( และทําเครื่องมือ
มรรถนะเปOนไปตามผล

จัดทําเครื่องมือกํากับเปOนราย

็นภาพชัดเจนของ
(เพ่ือนําไปสูAครูมืออาชีพ 

ท่ีประชุมคณบดีคณะครุศาสต
38 แหAง มีการจัดแสดงรายละ
ระหวAางความสามารถโดยรวม
รายวิชาของแตAละชั้นป(ท้ังสAวน
และวิชาชีพครู 

วกันไว ใกล กันเพ่ือให เห็น ดําเนินการปรับรหัสรายวิชา

 องเรียนกAอนไว ใน
ละกรรมการประจํา
สอบการเรียงลําดับวิชา
ึงวิชาชีพครู 

ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีต องเร
และสัมพันธ�กันคือรายวิชาในก
ในสถานศึกษา ซ่ึงแสดงอยูAใน

ตอบคําถามในสภา
ูตรแบบเน นสมรรถนะ
แตกตAางจากหลักสูตรอ่ืนท่ี

มอบหมายให แตAละสาขาวิชาเ
ชี้ให เห็นภาพของการปฏิบัติให

ระเมินผล วิธีการสอน ใน
แบบเน นสมรรถนะ 

มีการวางแผนอยAางเปOนรูปธรร
ผAานสภามหาวิทยาลัยจะมีกา
ผู สอน เพ่ือให สามารถสอนผู เร
ตามท่ีคาดหวังในรายวิชาได 

ปรุงให ตรงกับ มคอ.1 ท่ี
�ในทุกประเด็น 

ตรวจสอบ ดังแสดงในภาคผน

ารเขียนคําอธิบาย
สมรรถนะของผู เรียน 

ปรับปรุงการเขียนคําอธิบายร
เพ่ือให สอดคล องกับสมรรถนะ
คําอธิบายรายวิชาเอก 

อบคําผิด การคัดลอก
ท้ังเลAม 

ตรวจสอบคําให ถูกต องท้ังเลAม

มคอ.2 
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าวิชาการ 
ดีท่ี 14 มีนาคม2562 และ 

ียนการสอนในหลักสูตรครบ 
ามให คณะกรรมการสภา

Oนรายป( 

ุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ายละเอียดความสัมพันธ�
ยรวม สมรรถนะหลักและ
ั้งสAวนของวิชาศึกษาท่ัวไป

วิชา 

 องเรียนกAอนหลังท่ีเก่ียวข อง
ิชาในกลุAมวิชาปฏิบัติการสอน
อยูAในโครงสร างรายวิชา 

าวิชาเตรียมตอบคําถามโดย
ิบัติให ได ผลท่ีเปOนรูปธรรม 

ูปธรรมโดยหลังจากหลักสูตร
มีการจัดอบรมอาจารย�
นผู เรียนให เกิดสมรรถนะ

าได  
าคผนวกท่ี 5 

ิบายรายวิชาในทุกวิชาเอก 
รถนะของผู เรียน ดังแสดงใน

ั้งเลAมหลักสูตร 



 

ตารางการปรับปรุงแก2ไข
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แก2ไขตามข2อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่น
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กลั่นกรองหลักสตูร 



 

สร

หลักส

ข2อเสนอแนะของคณะกรรมก

แตAละสาขาวิชามีจุดเดAนหรือจุดเน
สาขาวิชาอยAางไร และเชื่อมโยงก
รายวิชาใดในหลักสูตร ควรแสดง
เอกสารสรุปข อมูลหลักสูตร 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

สรุปประเด็นข2อเสนอแนะการแก2ไขหลักสูตร 

คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร 

ลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

ในการประชุมครั้งท่ี 2/2562 วันท่ี 19เดือน
รรมการ การปรับปรุงแก2ไข

จุดเน นใน
โยงกับ
แสดงไว ใน

จุดเดAนหรือจุดเน นของหลักสูตรครุศาสตรบ
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 256

1) วิชาในกลุAมวิชาศึกษาท่ัวไป เน นให ผู เรีย
ในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะอยAางยิ่งด านการ
คุณภาพและเน นการสื่อสารแบบสากลด วย
เปOนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ 

2) วิชาในกลุAมวิชาชีพครู เน นให ผู เรียนเกิด
ของวิชาชีพครูครบทุกด าน เน นปฏิบัติตามท
การกับศาสตร�สาขาวิชาเอกได อยAางลงตัว ม
รAวมกันระหวAางอาจารย�สาขาวิชาชีพครูและ
ผู เรียนเกิดความชํานาญในศาสตร�วิชาเอกแ
สอนได อยAางมีคุณภาพตามศาสตร�ความเปOน

3) วิชาในสาขาวิชาเอกเน นให นักศึกษาได ฝ
กระบวนการ reflective learning, peer 
based learning ทําให นักศึกษาได เรียนรู อ
ทฤษฎีและปฏิบัติ 

ความเชื่อมโยงของรายวิชากับหลักสูตรแสด

วิเคราะห�สาระความรู ตามกรอบมาตรฐานค

เพ่ือกําหนดรายวิชาเอกภาษาอังกฤษและว
ของรายวิชากับสมรรถนะ 

 
 

มคอ.2 
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เดือนมีนาคมพ.ศ. 2562 

แก2ไข 

าสตรบัณฑิต สาขา
2562) คือ 

 ผู เรียนมีศักยภาพตามทักษะ
 านการสื่อสารท่ีเน นท้ัง
ลด วยภาษาอังกฤษ รวมถึง

นเกิดคุณลักษณะและทักษะ
ิตามทักษะวิชาชีพครูท่ีบูรณา
ตัว มีการจัดการเรียนรู 
รูและสาขาวิชาเอก เพ่ือให 

าเอกและสามารถปฏิบัติการ
ามเปOนครู 

าได ฝwกปฏิบัติและเรียนรู ด วย
eer assestment, project]
ียนรู อยAางรอบด าน ท้ังในทาง

รแสดงอยูAในภาคผนวกท่ี 5 

ฐานคุณวุฒิแหAงชาติ (TQF)  

และวิเคราะห�ความสอดคล อง



 

ตารางก
คณะกรรมก

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 12 
 

รางการปรับปรุงแก2ไขตามข2อเสนอแนะของ
รรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
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อง 
รินทรC 



 

ตารางการปรับปรุงแก2ไขตามข
 จากการประชุมคณะกรร
วันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ.2562 และ

ข2อสังเกตและข2อเสนอแนะข
วิธีการท่ีนักศึกษาออกไปฝwกประส
ไมAควรให นักศึกษาปฏิบัติการสังเก
เทAานั้น ควรพัฒนากระบวนการเร
กระบวนการสอนรวมท้ังระบบติด

อาจารย�ผู สอนมีแผนการพัฒนาต
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเ
อยAางไร 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราช

ตามข2อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรา
ะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร� ครั้งท่ี 
และคณะกรรมการมีข อเสนอแนะ ดังนี้ 
นะของคณะกรรมการ การปรับปรุงแ
ประสบการณ�วิชาชีพครู 

ารสังเกต (observe) 
การเรียนรู และพัฒนา
บบติดตามด วย   

แนวทางของกระบวนการจัดก
มีอาจารย�นิเทศก�ของสาขาวิช
ต้ังแตAการออกฝwกประสบการ
และให นักศึกษาได รAวมศึกษา
แผนการจัดการเรียนรู และทด
ต้ังแตAชั้นป(ท่ี 1 เปOนต นไป โดย
ฝwกประสบการณ�วิชาชีพพัฒน
ประสบการณ�วิชาชีพครูอยAาง
นักศึกษาชั้นป(ท่ี 1 2 3 และ 
ออกแบบระบบติดตามและป
โรงเรียนฝwกประสบการณ�วิชา

นาตนเองเพ่ือให สามารถ
สูตรเชิงสมรรถนะได 

มีการพัฒนาศักยภาพของอาจ
ออกแบบ มคอ.3 ซ่ึงเปOนแผน
รายวิชาให สอดคล องกับมาตร
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.1) แล
ตัวชี้วัดสมรรถนะท้ังรายวิชาศ
ครู และวิชาเอก โดยมีผู รับผิด
ชัดเจน มีกระบวนการพัฒนา
ความเชี่ยวชาญจากคุรุสภาหร
ระดับอุดมศึกษามาแลกเปลี่ย
คณาจารย�ให สามารถจัดการเ
ได  
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ลัยราชภัฏราชนครินทรC 
ั้งท่ี 3/2562 

ปรุงแก2ไข 
ารจัดการเรียนการสอนจะ
าขาวิชาไปนิเทศนักศึกษา

การณ�วิชาชีพชั้นป(ท่ี 1 
ึกษาและออกแบบ
ละทดลองจัดการเรียนรู 
ป โดยรAวมกับสถานศึกษา
พัฒนาแผนการฝwก
ูอยAางจริงจัง สําหรับ
และ 4 รวมถึงมีการ
ละประเมินผลรAวมกับ
�วิชาชีพครูด วย 
งอาจารย�ผู สอนต้ังแตA
แผนการจัดการเรียนรู 
มาตรฐานคุณวุฒิ

และสอดคล องกับ
วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาชีพ
ู รับผิดชอบดําเนินการ
ัฒนาโดยเชิญวิทยากรท่ีมี
ภาหรือหนAวยงาน
เปลี่ยนและรAวมพัฒนา
การเรียนรู เชิงสมรรถนะ


