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หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะครุศาสตร์ 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

รหัสหลักสูตร  25491741111189 
 ภาษาไทย   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  

ภาษาอังกฤษ  Graduate Diploma Program in Teaching Profession 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Graduate Diploma (Teaching Profession) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) Grad. Dip. (Teaching Profession) 

3. วิชาเอก 
  ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
    จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 33 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

   หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต    
     5.2 ภาษาที่ใช ้
 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก 

5.3 การรับเข้าศึกษา 
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่มีความเข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี  

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู พ.ศ. 2556 
ก าหนดเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งที่  4/2561 วันที่ 5 เดือน  เมษายน  พ.ศ.2561 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
ในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปี 2561 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  8.1 ครู / อาจารย์ 
  8.2 นักวิชาการศึกษา 
9. ชื่อ นามสกุล  เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

 

ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) 

สถาบัน และปีพ.ศ.ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1. นายณรงค์วัฒน์ มิ่งมติร 
3-6405- xxxxxxxx 
 

รองศาสตราจารย ์
(ประเมินผลและวิจยั

ทางการศึกษา) 

ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น) 
ค.ม. (การวัดและประเมินผล
การศึกษา) 
ค.บ. (การประถมศึกษา)                                                      

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
บ้านสมเด็จเจา้พระยา, 2553 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 
 
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม, 2535 

2. นางสาวธิดารตัน ์
ตันนิรัตร ์
3-7599 xxxxxxxx 
 

อาจารย ์ ค.ด. 
(เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา)  
ค.ม.(วิจัยการศึกษา)  

กศ.บ. 
(การศึกษาวิทยาศาสตร-์เคมี)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 
 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2552 
มหาวิทยาลั ศรีนครินทรวิโรฒ, 
2548 
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10. สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 กรอบวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยังคงยึดคน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมเช่นเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 อีกทั้งยังมุ่ง
บรรลุผลในระยะยาวถึงความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศ ทั้งนี้ โครงสร้างการผลิตของไทยจะเปลี่ยนผ่านจากภาค
เกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบรกิารมากข้ึน ด้วยการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเอง เพื่อให้
ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นแหล่งผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นหลักสูตรนี้จะต้องเตรียมความ
พร้อมให้กับคน ให้มีศักยภาพที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีความเข้มแข็งที่จะช่วยให้
ประเทศเจริญก้าวหน้าต่อไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  

ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) 

สถาบัน และปีพ.ศ.ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

3. นางลักษณา  เกยรุาพันธ์ 
3-6007- xxxxxxxx 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(การศึกษา) 

 

ปร.ด.  (พัฒนศึกษา) 
 
กศ.ม.  (ประวัติศาสตร์) 
 
ค.บ.  (การสอนสังคม
ศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2559 
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ, 2549 
วิทยาลัยครสูวนดสุิต, 2529 

4. นายทัศนัย  กีรติรตันะ 
3-9304 - xxxxxxxx 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(การศึกษา) 

 

ปร.ด. (การจดัการ
เทคโนโลยี) 
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) 

  วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2553 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2534 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2526 

5. นางสาวฑิตยา   
สิทธิโสภาสกุล 
1-2499- xxxxxxxx 

อาจารย ์ ค.ด. 
(การวัดและประเมินผล

การศึกษา)  
ศษ.บ. 

(การวัดและประเมินผล
การศึกษา)  

ค.ม. 
(วิธีวิทยาการวิจัย

การศึกษา)  
วท.บ.  (วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีทางอาหาร) 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 
 

 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธริาช, 2562 

 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 
 
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, 2552 
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 7 ว่าด้วยครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
และความในมาตรา 53 วรรคสองที่ระบุไว้ว่า บุคลากรทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเอกชนหรือรัฐบาลจะต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนั ้นจะเป็นหลักประกันคุณภาพ
การศึกษาและส่งผลให้มีการยกมาตรฐานอาชีพครู  ให้ เป็นวิชาชีพช้ันสูง และกระตุ้นให้ครูพัฒนาตนเอง ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู รวมทั้งเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียนและผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง   
 ปัจจุบันคุรุสภาก าหนดมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ โดยเฉพาะวิชาชีพครูจะต้องมีความรู้ และ
สมรรถนะตามมาตรฐานความรู้ รวม 11 ด้าน ได้แก่ 1) ความเป็นครู 2) ปรัชญาการศึกษา 3) ภาษาและวัฒนธรรม 4) 
จิตวิทยาส าหรับครู 5) หลักสูตร 6) การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน 7) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 8) 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 9) การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 10) การประกันคุณภาพ 11) 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ทั้งต้องฝึกทักษะและสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานและ
ประสบการณ์วิชาชีพ โดยหลักสูตรนี้เน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ และสมรรถนะตามมาตรฐานความรู้
และประสบการณ์วิชาชีพ  
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 มหาวิทยาลัยจึงต้องพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตเพื่อรองรับความต้องการของหน่วยงาน 
สถานศึกษา ท้องถิ่น โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ วิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพ การเรียนการสอน ก้าวทันวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
      12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีกลยุทธ์ด้านการสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรและ
ระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ด้วยการพัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ พัฒนาระบบการเรียนการ
สอนและทักษะการเรียนรู้ และพัฒนา ผลิตและส่งเสริมครู บุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ด้านการให้บริการแก่สังคม ด้านการอนุรักษ์และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และด้านการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ าควิชาอื่นของสถาบันภ  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
ไม่มี 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
มุ่งพัฒนาครูประจ าการ อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะความเป็นวิชาชีพครูตาม

มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  
1.2 ความส าคัญ 
 ตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ

ยวรางกูร ได้ให้ความส าคัญเรื่องครูมีความส าคัญไม่น้อยกว่านักเรียนและเน้นการพัฒนาครูมีความรู้ทาง
วิชาการในสาขาที่เหมาะสม มีวิธีการสอนอย่างหลากหลายมีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริงคือ มี
ความรัก ความเมตตาต่อเด็ก เป็นครูในท้องที่เพ่ือจะได้มีความผูกพันและพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตน  
 ตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (2560-2564) 
ก าหนดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาตลอดจนงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
โดยในยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งพัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาศักยภาพของ
ครปูระจ าการ อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างมืออาชีพ และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่   

จากการศึกษาข้อมูลทางการศึกษาในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่ามีครูประจ าการ อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวนหนึ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างเร่งด่วนเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่ของตนเอง ด้วยเหตุนี้  มหาวิทยาลัย จึงปรับปรุงหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเพ่ือด าเนินการตามกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ที่ 2 ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ครู
ประจ าการ อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้
ในวิชาที่สอน มีจิตวิญญาณความเป็นครูมืออาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ มีการพัฒนา
หลักสูตรต่อยอดให้ทันสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเชื่อมโยงกับปรัชญาการศึกษา ตลอดจนมีเทคนิคจิตวิทยา
ในการถ่ายทอดแก่ผู ้เรียน และมีวิทยฐานะเป็นที่ยอมรับ การถ่ายทอดและสร้างงานวิจัยพัฒนาองค์
ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถวัดประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ เพ่ือเป็น
การประกันคุณภาพให้มีศักยภาพตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานการศึกษา  
  1.3 วัตถุประสงค ์

       มุ่งพัฒนาครูประจ าการ อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการศึกษา ดังนี ้
1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
2) มีความรอบรู้ในแนวคิด หลักการ และทฤษฏีขององค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางการศึกษาและวชิาชีพ

คร ู
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3) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง มีความคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์   

4)  มีความใส่ใจช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้ มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม   

5) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยี และ ประมวลผลข้อมูลและสามารถ
สื่อสารในการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม  

6) มีทักษะในการจัดการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมที่มีรูปแบบหลากหลายอย่างสร้างสรรค์ ด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริงในช้ันเรียนอย่างบูรณาการ   
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. แผนปรับปรุงหลักสตูร 
ประกาศนียบตัรบณัฑติวิชาชีพครู ตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุรสุภา และส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา ก าหนด  

พัฒนาหลักสตูรตามมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ  ตามเกณฑ์
มาตรฐานคุรสุภา และส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา ก าหนด  

1. เอกสารปรับปรุงเล่มหลักสูตร
ประกาศนียบตัรบณัฑติวิชาชีพครู 
2. รายงานผลการประเมิน
หลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ
วิชาชีพครู 

2. แผนปรับปรุงหลักสตูร
ประกาศนียบตัรบณัฑติวิชาชีพครู ให้ 
สอดคล้องกับความเปลีย่นแปลงทาง 
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ 
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

ติดตามปรับปรุงสอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทาง สังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองและ ความก้าวหน้าทางวชิาการ
ใน สังคม และวิชาการอย่างสม่ าเสมอ  

1. รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต  
2. แผนปรับปรุงหลักสตูรที่
สอดคล้อง กับความเปลีย่นแปลง
ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ
ความก้าวหน้า ทางวิชาการ ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายในและภายนอก  

3. แผนพัฒนาบุคลากรด้านการเรยีน
การสอน และบริการวิชาการให้มี
ความรู้ สมรรถนะและเจตคติที่ทันสมัย 
เหมาะสมตามมาตรฐาน และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ  

1. สนับสนุนบุคลากรดา้นการเรียนการ
สอนให้ท างานบริการแก่องค์กรภายนอก  
2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ของ
บุคลากรด้านการเรียนการสอนใหม้ี
นวัตกรรมการจดัการเรียนรู้ทีม่ี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

1. ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
บุคลากรด้านการเรียนการสอนใน
หลักสตูร  
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการเรยีนรู้  
3. ความพึงพอใจของผู้เรียน 
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หมวดที่ 3  
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
การจัดการศึกษาในหลักสูตร ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ภาคเรียนที่ 1 จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ เดือน
สิงหาคม – ธันวาคม ภาคเรียนที่ 2 จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ไม่มี 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
            ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
ระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1)  ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาท่ีส านักงาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้การรบัรอง 
2)  มีคุณสมบตัิตามที่ครุุสภาก าหนด 
3)  ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบและเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
4)  ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนยีบัตรบณัฑิตวิชาชีพครู 

2.3 ปัญหาของนักศกึษาแรกเข้า 
-ไม่ม-ี 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนกัศึกษา 
-ไม่ม-ี 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ปีการศึกษา 
จ านวนนิสิตนกัศึกษา จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา ปีที่ 1 ปีที่ 2 

2561 150 
- 

 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาตลอด
หลักสูตร ปีละ 150 คน เริ่มส าเร็จ
การศึกษาปี พ.ศ.2562  

2562 150 
- 

150 

2563 150 
- 

150 

2564 150 
- 

150 

2565 150 
- 

150 
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หมายเหตุ แผนการรับเป็นไปตามข้อตกลงความรว่มมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา และหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (อศ.) และส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) รวมถึงบุคคลทั่วไปท่ีมีความสนใจที่จะศึกษาในหลักสูตรนี้ 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

งบประมาณแผ่นดิน 
   - งบบุคลากร 

- - - - - 

   - งบลงทุน 
      - ค่าครุภัณฑ ์

- - - - - 

เงินบ ารุงการศึกษา 4,788,000 9,576,000 9,576,000 9,576,000 9,576,000 
รวมรายรับ 4,788,000 9,576,000 9,576,000 9,576,000 9,576,000 

 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. งบบุคลากร - - - - - 
2. งบด าเนินการ 
   - ค่าตอบแทน 

 
1,134,400 

 
2,268,800 

 
2,268,800 

 
2,268,800 

 
2,268,800 

   - ค่าใช้สอย 1,348,000 2,696,000 2,696,000 2,696,000 2,696,000 
   - ค่าวัสด ุ 1,348,000 2,696,000 2,696,000 2,696,000 2,696,000 
   - ค่าด าเนินการ 
ระดับมหาวิทยาลัย 

957,600 1,915,200 1,915,200 1,915,200 1,915,200 

3. งบลงทุน 
   - ค่าครุภณัฑ ์

- - - - - 

รวมรายจ่าย 4,788,000 9,576,000 9,576,000 9,576,000 9,576,000 

จ านวนนักศึกษา 150 300 300 300 300 
ค่าใช้จ่ายต่อหัว 

ในการผลิตบัณฑิต 
26,600 53,200 53,200 53,200 53,200 

 
2.7 ระบบการศึกษา 

        แบบช้ันเรียน  
        อื่นๆ ....................................... 
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
             ไม่มีการเทยีบโอนหน่วยกิตในระดับปรญิญาตรีหรือปริญญาโทเข้าศึกษาตามหลักสตูรประกาศนียบัตรบณัฑติ
วิชาชีพครู 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1  หลักสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     33  หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้ 
 หมวดวิชาชีพครู                            27  หน่วยกิต 
 หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ              6 หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชา 
1) หมวดวิชาชีพครู      27   หน่วยกิต 
 1231101 ความเป็นครู คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู     3(3-0-6) 
           Teacher Profession Moral  and Code     
  of Ethics for Teaching Profession  
 1231102 ปรัชญาการศึกษา     2(2-0-4) 
     Philosophy of Education     
 1231103 การพัฒนาหลักสูตร     3(3-0-6) 
     Curriculum Development     
 1231104 จิตวิทยาส าหรับคร ู     3(3-0-6) 
         Psychology for Teachers     
 1231201 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน     3(3-0-6) 
             Learning Management and Classroom Management   
 1231202 การวัดและการประเมินผลการเรยีนรู้     2(1-2-3) 
             Learning Measurement and Evaluation    
 1231203 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา    3(2-2-5) 
                 Educational Innovation and Information Technology   
 1231301 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้     3(2-2-5)                                           

             Research for Learning Development     
 1231302 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู     2(2-0-4) 
         Language and Culture for Teachers    
 1231303 การประกันคุณภาพการศึกษา      2(2-0-4) 
                Quality Assurance of Education       
    1231111 ปฏิบัติประสบการณว์ิชาชีพระหว่างเรียน     1(0-2-1) 
  School Practicum      
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2) หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชพี         6 หน่วยกิต 
 1231112 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    3(270) 
                 School Internship 1     
 1231113 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    3(270) 

              School Internship 2      
 

3.1.4 แผนการศึกษา   
                   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จัดแผนการเรียนรายภาคในระบบทวิภาค  ดังนี้ 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1231101 ความเป็นครู คณุธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู 3(3-0-6) 

1231102 ปรัชญาการศึกษา 2(2-0-4) 
1231103 การพัฒนาหลักสูตร 3(3-0-6) 
1231104 จิตวิทยาส าหรับคร ู 3(3-0-6) 
1231111 ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน   1(0-2-1) 

รวม 12 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1231201 การจัดการเรยีนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(3-0-6) 
1231202 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 2(1-2-3) 
1231203 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
1231112 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 3(270) 

รวม 11 

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวชิา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1231301 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 
1231302 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับคร ู  2(2-0-4) 

1231303 การประกันคณุภาพการศึกษา 2(2-0-4) 
1231113 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 3(270) 

รวม 10 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
1231101  ความเป็นครู คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู     3(3-0-6) 

               Teacher Profession Moral  and Code of Ethics for Teaching Profession     
    ความส าคัญของวิชาชีพครู บทบาทหน้าท่ี สภาพงานครู  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครู และ 

วิชาชีพครู  มาตรฐานวิชาชีพครู การปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณวิชาชีพ แนวทางการเสริมสรา้งความกา้วหน้าเพื่อพัฒนาตน

และวิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง  การจดัการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู การแสวงหาและการเลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร ความรู ้ 

การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนเพื่อให้ผูเ้รียนคดิ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ

สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  ลักษณะของครูที่ดี การเสริมสร้างความสัมพันธ์เชิง สร้างสรรค์ระหว่างครูกับผู้เรยีน การเสริมสร้างเจต

คติ จิตวญิญาณความเป็นครู คณุธรรมจรยิธรรมที่ จ าเป็นต่อวิชาชีพครู  หลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริต  จิต

สาธารณะเสียสละเพื่อสังคม  แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อเป็นแบบอยา่งที่ดีแก่ผู้เรยีนและสังคม 

The importance of professional teachers, roles, duties, teachers, laws related  

to teachers. And professional teachers. Teacher Professional Standards Practice of professional ethics. 

The way to enhance the progress to develop themselves and the profession. Continuous Knowledge 

management related to teacher profession. The pursuit and selection of information, knowledge, 

personification of learning. Know the content of teaching and teaching strategies for students to think, 

analyze, synthesize and create new things. Good teacher Strengthening relationships Created between 

teacher and learner Attitude Building Spirituality as a teacher Moral ethics Teachers needed Good 

Governance and Honesty Public spirit sacrifices for society. Practice to be a good role model for 

learners and society. 

1231102   ปรัชญาการศึกษา       2(2-0-4) 
 Philosophy of Education  

 ความหมาย ประวตัิความเป็นมา และความส าคญัของการศึกษา ปรัชญา แนวคิดและ
ทฤษฎีทางการศึกษา การประยุกต์แนวคิดปรัชญาการศึกษา และกลวิธีการจัดการศึกษาในการพัฒนาสถานศึกษา ชุมชน  
สังคม และเสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน Definitions, historical background and importance of education; 
philosophy; concepts, and  educational theories; application of educational  philosophy as well as 
educational management strategies  to develop educational institutions, community, society and to 
enhance  the sustainable development 

1231103   การพัฒนาหลักสูตร       3(3-0-6) 
 Curriculum Development 

       ความหมาย ความส าคัญของหลักสตูร องค์ประกอบของหลักสูตร รูปแบบการพัฒนา
หลักสตูร แนวคิดและหลักการของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์และการพัฒนาหลักสตูร การน าหลักสูตรไปใช้ 
การประเมินหลักสตูรและการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา        Definitions, 
importance of curriculum; components of curriculum;  types of curriculum development; concepts and 
principles of curriculum development process; analysis and development of the curriculum, 
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implementation of the curriculum; evaluation of the curriculum and application of evaluation results 
to curriculum development in educational institutions 

1231104   จิตวิทยาส าหรับครู      3(3-0-6) 
               Psychology for Teachers 
   จิตวิทยาการศึกษาส าหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการของแต่ละกลุ่มอายุ จิตวิทยาการเรียนรู้ 

จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา การจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน  และกิจกรรมโฮมรูม ความเข้า
ใจความแตกต่างของผู้เรียน การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ การดูแล
ช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

   Educational psychology for teachers; developmental psychology for each 
age group; learning psychology; guidance psychology and counseling; devising classroom guidance 
activities, homeroom activities; understanding of individual differences; enhancement of  the learners 
to develop their aptitudes and interests to their full potential; nourish and develop learners to have a 
good quality of life   

1231201   การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน    3(3-0-6) 
 Learning Management and Classroom Management 

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติของการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมในการ
เรียนรู้ ทฤษฎี และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา 
การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการในช้ันเรียน การสร้างบรรยากาศในช้ันเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ในและนอกสถานศึกษา 

Principles, concepts, and practical guidelines of devising learning  
management plans and learning environment;  theories and variety of learning management forms; 
enhancement of  analytical thinking, innovative thinking and problem solving; integration of wholistic 
learning; classroom management; classroom atmosphere management;  development of learning 
centers both inside and outside educational institutions  

1231202   การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้    2(1-2-3) 
 Learning Measurement and Evaluation 

หลักการ แนวคิด เทคนิคการวัดและการประเมินผล จุดมุ่งหมายทางการศึกษา  
ประเภทของการวัดและประเมินผล การประเมินภาคปฏิบัติ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงการสร้าง การ
เลือกใช้ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์การให้คะแนน การน าผลจากการวัด
และการประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้  

Principles, concepts, and techniques of measurement and evaluation; 
educational objectives; types of measurement and evaluation;  evaluation of practical assignments; 
methods of authentic learning evaluation; construction, selection and quality examination of 
measurement tools and conduct of learning evaluation; criteria for grading; applications of evaluation 
results for the development of learners and learning management 
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1231203   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา   3(2-2-5) 
 Educational Innovation and Information Technology 

      หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21  แหล่ง
การเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ เกณฑ์การเลือก การออกแบบ การผลิต และการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การพัฒนาผู้เรียนและการสื่อสาร การประเมินและการบ ารุงรักษาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา       

     Principles, concepts, theories of educational innovation and information 
technology in 21st century; educational learning sources and learning network;  selection  criteria, 
design, production and application of innovation media and technology information for learning and 
communication; evaluation and maintenance of educational technological media  
  

1231301   การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ้      3(2-2-5) 
 Research for Learning Development 

   หลักการ แนวคิด ความส าคัญของการวิจัยในการพัฒนาการเรียนรู้  ระเบียบวิธีการวิจัย 
กระบวนการวิจัย การก าหนดปัญหา การออกแบบการวิจัย การเลือกตัวอย่าง การสร้าง เครื่องมือการวิจัย การใช้สถิติ 
การรวบรวม การวิเคราะห์ และการแปลผลข้อมูล การปฏิบัติการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน การ
เขียนรายงานและการน าเสนอผลงานวิจัย และการน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

Principles, concepts, and importance of research for learning development; 
research methodology; research process; problem identification; research design; sample selection; 
construction of research tools; statistics utilization; data collection and data analysis; data 
interpretation; conduct of research to enhance learning for learners; report writing; research 
presentation and application of research results in learning management  

 
1231302  ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู      2(2-0-4) 

  Language and Culture for Teacher 
     ความหมาย และความส าคัญของภาษาและวัฒนธรรมในฐานะเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และ
ต่อผู้ประกอบวิชาชีพครู การเสริมสร้างความส านึกต่อคุณค่าของภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้กับผู้เรียน  การพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนในการสื่อความหมายในการประกอบอาชีพครู 
การใช้ภาษาและวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  

  Meanings and importance of language and culture as a national  
identity for teachers; enhancement of the learners’ awareness in recognizing the value of Thai 
language and Thai culture; development of skills in Thai and  foreign language regarding listening, 
speaking, reading and writing for meaning communication in teaching profession; use of language and 
culture for peaceful co-existence in cultural diversity 

1231303  การประกันคุณภาพการศึกษา             2(2-0-4) 
             Quality Assurance of Education 

  หลักการ และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ และการประกันคุณภาพทาง
การศึกษา การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูในการจัดการเชิงคุณภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ  มาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพ
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การศึกษาการด าเนินการจัดกิจกรรม ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้  การเขียนรายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา  

Principles, concepts, practical guidelines for educational quality assurance; 
knowledge management of quality assurance in teaching profession; devise of activities relating to 
quality assurance of education, and continuous development of learning quality; roles of quality 
assurance personnel; educational standards and indicators; devise of activities;  evaluation of learning 
activities; report writing of the educational quality assurance 

1231111 ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน     1(0-2-1) 
 School Practicum 

                 การสังเกตการจัดการเรียนรู้ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การทดลองสอน การออกแบบ
เครื่องมือการวัดผล การสอบภาคปฏิบัติ การให้คะแนน การตัดสินผลการเรียน การฝึกท าวิจัยแก้ปัญหาผู้เรี ยน และการ
พัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ  

   Observation of learning management; devise of instructional  plans; teaching 
practice; devise of measurement tools; practice tests; grading; test results decision; research practice; 
problem solving for the learners; and development of professional teachers 
 

1231112 การปฏบิติัการสอนในสถานศึกษา 1       3(270) 
 School Internship 1 
 วิชาทีต่้องเรียนมาก่อน :   1231111 ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 
 Pre-requisite :  1231111 School Practicum 

  การบูรณาการความรู ้ทั ้งหมดมาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรายวิชาเอก ใน
สถานศึกษา การจัดท าแผนการจัดการความรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การ เลือกใช้ การ
ผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคนิคและยุทธวิธีการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ การศึกษารายกรณี การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ และการสัมมนาทางการศึกษา 
 Integration of all knowledge to be applied in school teaching of major 
subject; devising student centered instructional plan, designing learning process, selecting and 
producing media and innovation in compliance with learning management, utilizing techniques and 
strategies of learning management, measuring and evaluating  learning, case study, recording and 
reporting learning results, and organizing educational seminar 
 

1231113  การปฏบิติัการสอนในสถานศึกษา 2    3(270) 
             School Internship 2 
 วิชาทีต่้องเรียนมาก่อน : 1231112 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
 Pre-requisite :  1231112 School Internship 1 

  การบูรณาการความรู้ทั้ งหมดมาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรายวิชา เอก ใน
สถานศึกษา การจัดท าแผนการจัดการความรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การ เลือกใช้ การ
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ผลิตสื่อ และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคนิคและยุทธวิธีการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ การท าวิจัยในช้ันเรียน การน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การบันทึก
และรายงานผลการจัดการเรียนรู้ และการสัมมนาทางการศึกษา 

Integration of all knowledge to be applied in school teaching of major 
subject; devising student centered instructional plan, designing learning process, selecting and 
producing media and innovation in compliance with learning management, utilizing of techniques and 
strategies of learning management, measuring and evaluating  learning, conducting classroom research, 
applying evaluation results to enhance learning management and to develop learner quality, recording 
and reporting  learning results, and organizing educational seminar 

 
3.2 ชื่อ นามสกลุ  เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร และ

อาจารย์ประจ า  
    3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

สถาบัน และปีพ.ศ.           
ที่ส าเร็จการศึกษา 

1. นายณรงค์วัฒน์ มิ่งมติร 
3-6405- xxxxxxxx 
 

รองศาสตราจารย ์
(ประเมินผลและวิจยั

ทางการศึกษา) 

ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น) 
ค.ม. (การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา) 
ค.บ. (การประถมศึกษา)                                                      

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
บ้านสมเด็จเจา้พระยา, 2553 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม, 2535 

2. นางสาวธิดารตัน ์
ตันนิรัตร ์
3-7599 xxxxxxxx 
 

อาจารย ์ ค.ด. 
(เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา)  
ค.ม.(วิจัยการศึกษา)  

กศ.บ. 
(การศึกษาวิทยาศาสตร-์
เคมี)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 
 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 
มหาวิทยาลั ศรีนครินทรวิโรฒ, 
2548 
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หมายเหตุ  ประวัติ ภาระงานสอน และผลงานทางวิชาการดูที่ภาคผนวก ก 
3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

สถาบัน และปีพ.ศ.           
ที่ส าเร็จการศึกษา 

3. นางลักษณา  เกยรุาพันธ์ 
3-6007- xxxxxxxx 
 
 
 
 

อาจารย ์ ปร.ด.  (พัฒนศึกษา) 
 
กศ.ม.  (ประวัติศาสตร์) 
 
ค.บ.  (การสอนสังคม
ศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2559 
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2549 
วิทยาลัยครสูวนดสุิต, 2529 

4. นายทัศนัย  กีรติรตันะ 
3-9304- xxxxxxxx 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(การศึกษา) 

 

ปร.ด. (การจดัการ
เทคโนโลยี) 
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) 

  วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภั ฏบ้ านสมเด็ จ
เจ้าพระยา, 2553 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,  2534 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,  
2526 

5. นางสาวฑิตยา   
สิทธิโสภาสกุล 
1-2499- xxxxxxxx 

อาจารย ์ ค.ด. 
(การวัดและประเมินผล
การศึกษา)  
ศษ.บ. 
(การวัดและประเมินผล
การศึกษา)  
ค.ม. 
(วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษา)  
วท.บ.  (วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทางอาหาร) 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 
 
 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธริาช, 2562 

 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 
 
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2552 

ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

สถาบัน และปีพ.ศ. 
ที่ส าเร็จการศึกษา 

1. นายณรงค์วัฒน์ มิ่งมติร 
3-6405- xxxxxxxx 
 

รองศาสตราจารย ์
(ประเมินผลและวิจยั

ทางการศึกษา) 

ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น) 
ค.ม. (การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา) 
ค.บ. (การประถม ศึกษา)                                                      

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
บ้านสมเด็จเจา้พระยา, 2553 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 
 
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม, 2535 
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

สถาบัน และปีพ.ศ. 
ที่ส าเร็จการศึกษา 

2. นางสาวธิดารตัน ์
ตันนิรัตร ์
3-7599 xxxxxxxx 
 

อาจารย ์ ค.ด. 
(เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา)  
ค.ม.(วิจัยการศึกษา)  
กศ.บ. 
(การศึกษาวิทยาศาสตร-์
เคมี)   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 
 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 
มหาวิทยาลั ศรีนครินทรวิโรฒ, 
2548 
 

3. นางลักษณา  เกยรุาพันธ์ 
3-6007- xxxxxxxx 
 
 
 

อาจารย ์ ปร.ด.  (พัฒนศึกษา) 
กศ.ม.  (ประวัติศาสตร์) 
 
ค.บ.  (การสอนสังคม
ศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2559 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549 
วิทยาลัยครสูวนดสุิต, 2529 

4. นายทัศนัย  กีรติรตันะ 
3-9304- xxxxxxxx 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(การศึกษา) 

 

ปร.ด. (การจดัการ
เทคโนโลยี) 
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) 

  วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2553 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2534 
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2526 

5. นางสาวฑิตยา   
สิทธิโสภาสกุล 
1-2499- xxxxxxxx  

อาจารย์) 
 

ค.ด. 
(การวัดและประเมินผล

การศึกษา)  
ศษ.บ. 

(การวัดและประเมินผล
การศึกษา)  

ค.ม. 
(วิธีวิทยาการวิจัย

การศึกษา)  
วท.บ.  (วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีทางอาหาร) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 
 

 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธริาช, 2562 

 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 
 
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2552 

6. นายวิโฬฏฐ์ วัฒนานิมติกูล 
3-8098-xxxxxxxx 
 

รองศาสตราจารย ์
(การศึกษา) 

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
ค.ม. (นิเทศการศึกษาและ
การพัฒนาหลักสูตร) 
กศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2525 
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

สถาบัน และปีพ.ศ. 
ที่ส าเร็จการศึกษา 

7. นางสาวอารีวรรณ  
เอี่ยมสะอาด 
3-6599-xxxxxxxx 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(การศึกษา) 

ศษ.ด. (หลักสตูรและการสอน) 
ศษ.ม. (การประถม ศึกษา) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ-
บริหารธรุกิจ) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2545 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2537 
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
บางแสน, 2524 

8. นางสาวชลลดา พงศ์พัฒน
โยธิน 
3-4099-xxxxxxxx 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(บรรณารักษ์
ศาสตร์และ
สารสนเทศ
ศาสตร์) 

ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น) 
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์ 
และสารนิเทศศาสตร์) 
ศศ.บ. (บรรณารักษ 
ศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
บ้านสมเด็จเจา้พระยา, 2554 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2530 

9. นายเผด็จ  ก๋าค า 
3-5603-xxxxxxxx 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(ภาษาอังกฤษ) 

ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น) 
ศษ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ) 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
บ้านสมเด็จเจา้พระยา, 2557 
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2542 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2528 

10. นายวิเชียร  อินทรสมพันธ์ 
3-5017-xxxxxxxx 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

(ประเมินผลและ
วิจัยทางการ

ศึกษา) 

กศ.ด. (และการพัฒนา
หลักสตูร)                                          
กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)  
 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2546 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2542 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2526 

11. นางสาวสุภาพร ศรีหาม ี
3-4104-xxxxxxxx 
 

อาจารย ์ ปร.ด. (การวิจยัและสถิติ
ทางวิทยาการปัญญา) 
ศษ.ม. (การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา) 
ศษ.บ. (การวัดผล
การศึกษา) 

มหาวิทยาลยับูรพา, 
 2556 

  มหาวิทยาลัยรามค าแหง,  
2545 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง,  
2533 

12. นางสาวเพ็ญพร ทองค าสุก 
3-1020-xxxxxxxx 
 
 

อาจารย ์ ปร.ด. (การบริหาร
การศึกษา) 
กศ.ม. (วิจัยและสถิติ
ทางการศึกษา)  
ค.บ. (การวัดผลการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2553 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2550 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
บ้านสมเด็จเจา้พระยา, 2545 
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

สถาบัน และปีพ.ศ. 
ที่ส าเร็จการศึกษา 

13. นายกฤษดา ผ่องพิทยา 
3-1005-xxxxxxxx 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

(บริหาร
การศึกษา)    

กศ.ด. (การบรหิาร
การศึกษา) 
กศ.ม. (อุตสาหกรรม
ศึกษา) 
กศบ. (อุตสาหกรรมศิลป์) 

มหาวิทยาลยันเรศวร, 2547 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2537 
วิทยาลัยครูพระนคร, 2529 

14. นางสาวศศิกัญชณา เย็นเอง 
3-6099-xxxxxxxx 
 

อาจารย ์ ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
 
คอ.ม. (เทคโนโลย ี
คอมพิวเตอร์) 
 
ศศ.บ. (การพัฒนา
ประเทศ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 
2559 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2550 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ, 2543 

15. นายคณกร สว่างเจริญ3- 
3-5399- xxxxxxxx 
 

อาจารย ์ ปร.ด.(การจัดการ
เทคโนโลยี) 

วท.ม.(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

วท.บ(วิทยาการ
คอมพิวเตอร 

หลักสตูรประกาศนียบตัร
วิชาชีพครู 

 
 

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2556 
 

มหาวิทยาลยันเรศวร,2545 
 

สถาบันราชภฏัอุตรดิตถ,์2541 
 

มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมมาธิราช 

2545 
 

16. นางณัฐมน  พันธุ์ชาตร3ี- 
3-7006- xxxxxxxx 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(การศึกษา) 

ปร.ด. 
(สาขาการบริหาร
การศึกษา) 
กศ.ม. 
(สาขาการบริหาร
การศึกษา) 
กศ.ม. 
(สาขาจิตวิทยาการ 
แนะแนว) 
ค.บ. 
(สาขาพลศึกษา-
นันทนาการ) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร,2560
มหาวิทยาลัยนเรศวร,2553 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2529 
 
มหาวิทยาลยัศรีนคริน 
ทรวิโรฒ ,2547 
 
วิทยาลัยครูนครปฐม, 2535 
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

สถาบัน และปีพ.ศ. 
ที่ส าเร็จการศึกษา 

17. นางพัชรีภรณ์  บางเขียว 
3-7199-xxxxxxxx 
 

อาจารย ์ ปร.ด. (การวิจยัและพัฒนา
หลักสตูร) 
 
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) 
อ.บ. (สั งคมศาสตรการ
พัฒนา) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 
2557 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  2542 
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2532 

18. นายธนภัทร  จันทร์เจริญ 
3-7006- xxxxxxxx 
 

อาจารย ์ ศษ.ด. 
(สาขาหลักสูตรและการ
สอน) 
บธ.ม.  
(สาขาการบริหารและการ
พัฒนาองค์กร)
มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ
2552 
ศษ.บ.  
(สาขาการสอนภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์2559 
 
มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ2552 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
2546 

19. นายจิตตวสิุทธ์ิ  
วิมุตติปญัญา 
3-3201-xxxxxxxx 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(หลักสูตรและ

การสอน) 

ปร.ด. (หลักสูตรและการ
สอน) 
ค.ม. (หลักสูตรและ 
การสอน) 
ค.บ. (ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์, 2557 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์, 2551 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร์, 2541  

20. นางภิญญาพัชญ์  
ปลากัดทอง 
3-6007-xxxxxxxx 
 

อาจารย ์ กศ.ด. (วิจัยและพัฒนา
หลักสตูร 
กศ.ม. (จิตวิทยาารศึกษา) 
กศ.บ. (การแนะแนว)
(เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2551 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2536 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2531 

21. นางสาวพัชรา เดชโฮม 
3-4708-xxxxxxxx 
 

อาจารย ์ กศ.ด. (การบรหิาร
การศึกษา) 
กศ.ม. (สังคมศาสตร์) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
 
 
 
 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2556 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2545 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2541 
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หมายเหตุ  ประวัติ ภาระงานสอน และผลงานทางวิชาการดูที่ภาคผนวก ข 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม (ประสบการณ์วิชาชีพครู) 
      4.1.1 การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 

4.1.1.1 สามารถศึกษาและแยกแยะผู้เรียนได้ตามความแตกต่างของผู้เรียน  
4.1.1.2 สามารถจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
4.1.1.3 สามารถฝึกปฏิบัติการสอนตั้งแต่การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการ

สอน การประเมินผลและปรับปรุง สามารถจัดท าโครงงานทางวิชาการ 
4.1.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

4.1.2.1 สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ  
4.1.2.2 สามารถประเมินปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพ

ของผู้เรียน 
4.1.2.3 สามารถปฏิบัติการศึกษารายกรณี 

ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

สถาบัน และปีพ.ศ. 
ที่ส าเร็จการศึกษา 

22. นายอัครเดช เกตุฉ่ า 
3-1012-xxxxxxxx 
 

อาจารย ์ ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษา) 
กศ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 
วท.บ. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554   
มหาวิทยาลยันเรศวร, 2546 
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร,ี 2543 

23. นางสาวกาญจนา สุทธิเนียม 
3-1022-xxxxxxxx 
 
 

อาจารย ์ ปร.ด. (การให้ค าปรึกษา) 
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะ
แนวและการให้ค าปรึกษา) 
ประกาศนียบตัรพยาบาล
ศาสตร์และผดุงครรภ์ช้ันสูง 

มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต, 2552 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2542 
 
วิทยาลัยพยาบาลนครราชสมีา, 
2530 

24. นางสาวชลพร  กองค า 
3-1015-xxxxxxxx 
 

อาจารย ์ ปร.ด. (การให้ค าปรึกษา) 
พย.ม. (การพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์) 
ประกาศนียบตัรพยาบาล
ศาสตร์และผดุงครรภ์
ช้ันสูง 

มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต, 2552 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2543 
 
 
วิทยาลัยพยาบาลนครราชสมีา, 
2530 
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4.1.2.4 สามารถจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน 
4.1.3 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

4.1.3.1 สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ  
4.1.3.2 สามารถประเมินปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพ

ของผู้เรียน 
4.1.3.3 สามารถจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
4.1.3.4 สามารถจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน 
4.1.3.5 สามารถจัดสัมมนาทางการศึกษา 

      4.2 ช่วงเวลา 
            ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 ภาคการศึกษา ในสถานศึกษา 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

นักศึกษาในหลักสูตรนี้จะต้องปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1 ภาคการศึกษา และ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ปี และมีชั่วโมงปฏิบัติการสอนไม่น้อยกว่า 540 
ชั่วโมง และมีชั่วโมงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ อ่ืน ในสถานศึกษาภาคเรียนละไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง 
รวมทั้งเวลาที่มาพบคณาจารย์และเข้าร่วมสัมมนาทางการศึกษากับคณาจารย์และเพ่ือนนักศึกษาใน
หลากหลายรูปแบบ ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
             ก าหนดให้นักศึกษาปฏิบัติการศึกษารายกรณี และวิจัยในชั้นเรียน  

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
    1) สามารถท างานเป็นทีม มีความสามารถท างานด้วยกระบวนการกลุ่ม 

        2) ออกแบบการวิจัยและท าเป็นงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์หรือสามารถ 
ผลิตสื่อที่เป็นนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
                  3) สามารถสรุปและน าเสนอผลการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ 
                  4) มีเจตคติท่ีดีต่อการท าวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง  

5.3 ช่วงเวลา 
                  1) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2  
(การศึกษารายกรณี)  
             2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 (วิจัยในชั้นเรียน) 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
- ไม่มี – 
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5.5 การเตรียมการ 
   1) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน า และวางแผนกิจกรรมและมอบหมายผู้ เรียนจัด
ท าการศึกษารายกรณีและวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง หรือท าชิ้นงานเป็นกลุ่ม 
   2) มีการก าหนดชั่วโมงการพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือติดตามการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ 
   3) ก าหนดเวลาให้นิสิตน าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
   4) ให้ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์และให้ตัวอย่างการศึกษารายกรณีและวิจัยในชั้นเรียน  
 5.6 กระบวนการประเมินผล 

 1) ประเมินความเหมาะสมของการวางแผนการจัดท าการศึกษารายกรณีและวิจัยในชั้นเรียน
 2) ประเมินกระบวนการด าเนินการการศึกษารายกรณีและวิจัยในชั้นเรียนตามแผนงานที่
ก าหนด 

             3) ประเมินความก้าวหน้าในการท าการศึกษารายกรณีและวิจัยในชั้นเรียน 
             4) ประเมินการสรุปผล และเผยแพร่ผลงานที่ปฏิบัติ 
         5) ประเมินรูปเล่มรายงานการศึกษารายกรณีและวิจัยในชั้นเรียน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
mapping) 

 

  ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา           ความรับผิดชอบรองของรายวิชา 
 

รายวิชา 

 
 
1.ด้าน
คุณธรร
ม
จริยธรร
ม 

 
 

2.ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะปัญญา 

4.ด้าน
ทักษะ

ความสัม
พันธ์ 

ระหว่าง
บุคคล
และ 
ความ

รับผิดชอ
บ 

5.ด้าน
ทักษะ 
การ

วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร

และ 
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ด้านทักษะ 
การจัดการ

เรียนรู้ 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 

1231101 ความเป็นคร ูคุณธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพคร ู

    
        

  
   

1231102 ปรัชญาการศึกษา                  
1231103 การพฒันาหลักสูตร                  
1231104 จิตวิทยาส าหรับครู                  
1231201 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน                  

1231202 การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้                  
1231203 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 

        
 
  

   
 

  

1231301 การวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                  
1231302 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู                  

1231303 การประกันคุณภาพการศึกษา                  
1231111 ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชพีระหว่างเรียน                  
1231112 การฝึกทักษะวิชาชีพครู 1                  
1200113 การฝึกทักษะวิชาชีพครู 2                  
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หมวดที ่4  
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญตาม
มาตรฐานการศึกษา 
 

1.1 จัดกิจกรรมการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สถาบันทั้ งในหรือต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาความเชี่ยวชาญให้
สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษา 
1.2 จดักิจกรรมเชิดชูแสดงความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีคุณธรรม จรยิธรรมส าหรับครู
และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. แสดงพฤติกรรมทางจริยธรรม ทั้ง
การพดู การแสดงความคดิเห็นและ
การกระท า 

1. บทบาทสมมต ิ
2. กรณีศึกษา 
3. อภิปรายเชิงวิพากษ์ 
4. สถานการณจ์ าลอง 
5.  โครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1. สังเกตพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียน
ความตรงต่อเวลา การแต่งกาย และ
การปฏิบัตตินตามระเบียบของ
มหาวิทยาลยั 
2. ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 
กรณีศึกษา การอภิปรายเชิงวิพากษ์
สถานการณ์จ าลอง 
3. วิเคราะห์กรณีศึกษา 
4. สังเกตพฤติกรรม การเรียนจาก
การสนทนา อภิปราย แสดงความ
คิดเห็น 
5. ประเมินจากการตรวจผลการ
ท างานท่ีได้มอบหมาย 
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2.2  ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความรู้ในด้านความรู้ทั่วไปและ
วิชาชีพครู 
2. มีความรู้หลักการและทฤษฎีใน
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์
การศึกษา 
3. มีความสามารถในการประมวล
ความรู้ รวบรวมงานวิจัย และ
น าเสนอผลการวจิัย 
4. มีความสามารถในการพัฒนา
หลักสตูรและสื่อสารการเรียนการ
สอนส าหรับผูเ้รียนที่มคีวามแตกตา่ง 
 

1. บรรยาย 
2. อภิปรายเชิงวิพากษ์ 
3. บทบาทสมมต ิ
4. ฝึกปฏิบัต ิ
5. สัมมนา 
6. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
7. ศึกษานอกสถานท่ี 

1. การทดสอบก่อนเรยีน 
2. การทดสอบย่อย 
3.การทดสอบกลางภาคเรียน 
4. การทดสอบปลายภาคเรยีน 
ประเมินการเขียน / การน าเสนอ
รายงาน / โครงการที่จากการศึกษา 
5. การสังเกต การแสดงความคิดเห็น 
การมรส่วนร่วมของผูเ้รียน 
6. ประเมินพฤติกรรมการแสดง
บทบาทสมมติที่เหมาะสมสอดคลอ้ง
กับสถานการณ ์
7. ประเมินการตรวจผลการท างานท่ี
ได้รับมอบหมาย 
8. การทดสอบย่อยในรายวิชาที่เรยีน 
9.การสอบกลางภาคเรียนและปลาย
ภาคเรยีน 
10. ประเมินจากผลงานการจัด
กิจกรรมเสริมของผู้เรียน 
11.การรายงานและการน าเสนอผล
การศึกษาค้นคว้า 
12. รายงานผลการวิเคราะห์ ความ
แตกต่างของพฤติกรรม ของบุคคลใน
กรณีตา่งๆ 
13.ประเมินจากผลงานการจัด
กิจกรรมเสริมผูเ้รียน 
 

    
      2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล 
ท าความเข้าใจ เลือกสรรข้อมูลและ
สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับศาสตร์
การศึกษา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
และการแก้ปญัหา 

1. บรรยาย 
2. อภิปรายเชิงวิพากษ์ 
3. โต้วาท ี
4. กรณีศึกษา 
5. การสร้างสถานการณ์จ าลอง ให้

1. การทดสอบก่อนเรยีน 
2. การทดสอบย่อย 
3. การทดสอบกลางภาคเรียน 
4. การทดสอบปลายภาคเรยีน 
5. การน าเสนอรายงาน / โครงการ 
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2. มีความคิดรเิริม่ในการพัฒนา
วิชาชีพครู เพื่อพัฒนาศาสตร์ทาง
การศึกษา 
3. มีความสามารถในการศึกษา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแสดง
ความรู้ความคิดเห็น ต่อวิกฤตการทาง
การศึกษาและวิชาชีพครูเพื่อการ
พัฒนาทางวิชาชีพหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู ้
4. มีความสามารถในการคดิ 
วิเคราะห์ สังเคราะหส์ร้างความรู้ใหม่
และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

นิสิตได้ฝึกทักษะการคิดวเิคราะห์จาก
สภาพปัญหา หรือสถานการณ์ที่
ก าหนดให ้
6.  ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
7. กรณีศึกษาปัญหาพฤติกรรมของ
บุคคล 
8.  ฝึกปฏิบัติการใหค้ าปรึกษา 

6. รายงาน / น าเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้า 
7.  รายงานวิธีการแก้ปัญหาของ
บุคคล   

      2.4   ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. มีความใส่ใจช่วยเหลือเกื้อกูลผูท้ี่
เกี่ยวข้องและเอื้อต่อการให้งานกลุม่
ส าเรจ็ลลุ่วงตามวัตถุประสงค ์
2. มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วน
ร่วมมีความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่และ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
 

1. กลุ่มสัมพันธ์ 
2. อภิปรายเชิงวิพากษ์ 
3. จัดประสบการณ์ในภาคปฏิบัตทิี่
เน้นการท างานเป็นกลุ่ม 

1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม ท างานละการให้ความ
ร่วมมือ การช่วยเหลืองานภายใน
กลุ่ม 
2. ประเมินความรับผิดชอบในการท า
กิจกรรมกลุ่ม 
3. สังเกตพฤติกรรมในการอภิปราย
กลุ่ม 
4. ประเมินภาวะผู้น าและผู้ตาม 
5. ประเมินตนเอง 
6. ประเมินจากกลุ่ม 
7. การน าเสนอผลการอภิปราย 
8. การรายงาน / น าเสนอผลการ
ด าเนินงานโครงงาน 

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลข เชิงสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ ภาษาพูด ภาษาเขียน
และน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
2. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี เพื่อประมวลความรู้ที่

1. บรรยาย 
2. อภิปรายเชิงวิพากษ์ 
3. ฝึกปฏิบัต ิ
4. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
5. กรณีศึกษาจากข่าวในหนังสือพิมพ์ 
วิทยุ โทรทัศน์ สื่อInternet 

1. ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2. ประเมินการเรยีน / การน าเสนอ
รายงาน 
3. รายงานผลการศึกษาค้นคว้า 
4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากสื่อ
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เกี่ยวข้องกับศาสตร์การศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม 

ตา่งๆ 

 
2.6  ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความสามารถในการจดัการ
เรียนรู้ทีม่ีรูปแบบหลากหลายทั้ง
รูปแบบที่เป็นทางการ รูปแบบกึ่ง
ทางการ และรูปแบบไมเ่ป็นทางการ
ได ้
2. มีความสามารถในการจดัการ
เรียนรูส้ าหรับผูเ้รียนที่หลากหลาย ท้ัง
ผู้เรยีนที่มีความสามารถพิเศษ ผูเ้รยีน
ที่มีความสามารถปานกลางและ
ผู้เรยีนที่มีความต้องการพิเศษ 
3. มีความสามารถในการจดัการ
เรียนรู้ในวิชาที่สอนได้อย่างเหมาะสม 

1. สาธิต 
2. ปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค 
(Micro Teaching) 
3. ประสบการณต์รงจากครูต้นแบบ 
ครูพี่เลีย้ง และครูแกนน า 

1. ประเมินแบบบันทึกสังเกตการ
สอน 
2. ประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ 
3.ประเมินคณุภาพงานวิจัยในช้ัน
เรียน 
4.บันทึกผลการเรียนรู ้
5.แบบประเมินผลการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษาจากครูพี่เลีย้งและ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

 
3.  สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ 
 3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ จ าแนกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 
  3.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม   

                  1) มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
2) แสดงพฤติกรรมทางจริยธรรม ทั้งทางการพูด การแสดงความคิดเห็นและการกระท า  

  3.1.2 ด้านความรู้ 
            1) มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป และวิชาชีพคร ู
            2) มีความรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การศึกษา 
  3) มีความสามารถในการประมวลความรู้ รวบรวมงานวิจัยและน าเสนอผลการวิจัย 
  4) มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสื่อสารการเรียนการสอนส าหรับผู้เรยีนที่มี

ความแตกต่างกัน 
3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

            1)  มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล ท าความเข้าใจเลือกสรรข้อมลูและสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์การศึกษาเพื่อใช้ในการปฏบิัติงานและการแก้ปัญหา 
      2)  มีความริเริม่ในการพัฒนาวิชาชีพครูและน าเสนอทางเลือกใหมเ่พื่อการพัฒนาศาสตร์ทาง
การศึกษา 
    3)  มีความสามารถในการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็นต่อวิกฤติทาง
การศึกษาและวิชาชีพครู เพื่อการพัฒนาทางวิชาชีพ หลักสูตรและการจัดการเรยีนรู ้
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    4)  มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างความรู้ใหม่และประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได ้

   3.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
        1)  มีความใส่ใจช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่เกี่ยวข้องและเอื้ออาทรต่อการให้งานกลุ่มส าเร็จลุล่วง
ตามวัตถุประสงค์ 
          2)  มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนร่วม          มีความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น 

  3.1.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
           1)  มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูด

และภาษาเขียนและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
  2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อประมวลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การศึกษาได้

อย่างเหมาะสม 
 

  3.1.6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู ้
          1) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ 

รูปแบบกึ่งทางการ และรูปแบบไม่เป็นทางการ 
          2) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้ เรียนที่หลากหลาย ทั้ งผู้ เรียนที่มี

ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนท่ีมีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้ 
          3) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่สอนได้อย่างเหมาะสม 

4. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (โดยเฉพาะหลักสูตรที่เร่ิมด าเนินการในปี 2561 เป็นต้นไป) 

4.1 เมื่อส าเรจ็การศึกษาช้ันปีท่ี1ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ 1. มีความรอบรู้และเข้าใจในเรือ่งการ

เปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. มีความรอบรู้และเข้าใจในเรื่องจิตวิทยา

พัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผูเ้รียนตามศักยภาพ 3. มีความรอบรู้

และเข้าใจในเรื่องการวัด ประเมินผลการเรยีนรู้ และการวิจยัเพื่อแกป้ัญหาและพัฒนาผูเ้รียน 

4.2 เมื่อส าเรจ็การศึกษาช้ันปีท่ี2 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ 1. มีความรอบรู้และเข้าใจในเรื่องหลักสตูร 

ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดจิิทัลในการจัดการเรียนรู้ 2.มคีวามรอบรู้และเข้าใจในเรื่องการออกแบบ และการ

ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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หมวดที ่5  
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิตนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไปด าเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์  ดังต่อไปนี้ 
    2.1.1 มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชารายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนามและกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตรรวมทั้งการก ากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตร 
    2.1.2 สถานศึกษาที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอกมี
การประเมินนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
    2.1.3 ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้ 
    2.1.4 มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้ 

      การทวนสอบในระดับรายวิชา สาขาวิชาให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับ 
รายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบ 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

      การทวนสอบในระดับหลักสูตร สามารถท าได้โดยจัดให้มีการสอบประมวลความรู้แก่นักศึกษา 
ที่จะส าเร็จการศึกษาตลอดหลักสูตร และจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเน้นการท าวิจัย 

สัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตท่ีท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจรรวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสตูรและหนว่ยงาน
โดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 2.2.1 ภาวะการท างานของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ 
ประสิทธิภาพในท างาน ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบวิชาชีพ 

 2.2.2 ตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพ่ือ 
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ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาที่เข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ  
 2.2.3 ประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
 2.2.4 ประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สัมภาษณ์เมื่อมีโอกาส ใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณลักษณะด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตที่จะ
ส าเร็จการศึกษา และจะเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 
 2.2.5 ประเมินจากศิษย์เก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในด้านความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียนรวมทั้งความรู้ในศาสตร์สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ
ของบัณฑิต หลังส าเร็จการศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้เสนอข้อคิดเห็นเพ่ือการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร 
 2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา
องค์ความรู้ของนักศึกษา 
 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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หมวดที ่6  
การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
       1.1.จัดปฐมนิ เทศแนะแนวความเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

       1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร พร้อมมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น 

รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ เป็นต้น 

        1.3 ก าหนดแนวทางให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนการ

สอนกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล การศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ  การ

ประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ  

        1.4 การพัฒนาด้านการวิจัยการสนับสนุนงบประมาณ หรือส่งเสริมการจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้า

ใหม่เพ่ือผลิตผลงานวิจัยและการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 จัดอบรมหรือส่งเสริมอาจารย์ให้เข้าร่วมการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผล

และการประเมินผล รวมทั้งส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการ

สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เช่นการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การอบรมความรู้จากหน่วยงานภายในและ

หน่วยงานภายนอกรวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่างๆศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 

2.2 การพัฒนาวิชาการส่งเสริมการจัดท าผลงานเพ่ือพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและส่งเสริม

ให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ 

2.3 การจัดท าเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาความรู้ เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน

และการประเมินผลให้ทันสมัยต่อการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  

2.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ และ

คุณธรรม ส่งเสริมการท าวิจัยและสนับสนุนงบประมาณหรือจัดเงินทุนเพ่ือผลิตผลงานวิจัย สร้างองค์ความรู้

ใหม่ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพรวมทั้งให้มีผล งานตีพิมพ์ใน

ระดับชาติและนานาชาต 
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หมวดที ่7  
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
 หลักสูตรได้ก าหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น  ดังนี้ 
1. การก ากับมาตรฐาน 
 มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ดังนี้ 
 1.1 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาที่มี
คุณสมบัติ และจ านวนครบตามเกณฑ์ 
 1.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
 1.3 มีการด าเนินการครบถ้วนตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและ 
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. บัณฑิต 
 2.1 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์
การเรียนรู้ 
 2.2 ผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
3. นักศึกษา 
 3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อม 
 3.1.1 มีการจัดระบบการรับนักศึกษาเพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อม โดยการทดสอบทั้งความรู้ 
ทัศนคติ และบุคลิกภาพ 
 3.1.2 มีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาทั้งนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานทางการศึกษา และไม่มีพ้ืนฐานทาง
การศึกษา  โดยมีการเสริมความรู้ด้านภาษา และคอมพิวเตอร์ และเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับการศึกษา 
 3.2 การควบคุมดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
 3.2.1 จัดระบบการดูแลให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาโดยจัดอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เพ่ือให้
ค าปรึกษาทั้งด้านแผนการเรียน ทักษะการเรียน  ทักษะการท างาน และการใช้ชีวิตและให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ประจ าหมู่จัดช่องทางการสื่อสาร และจัดเวลาในการพบปะนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
 3.2.2 จัดระบบการดูแลให้ค าปรึกษาบัณฑิตนิพนธ์ การจัดกิจกรรมเสริม และจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิอย่างสม่ าเสมอ 
 3.2.3 จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการคิด 
และทักษะการสื่อสาร 
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 3.2.4 จัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรและจัดช่องทางรับข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา  
 
4. อาจารย์ 
 ห ลั ก สู ต รมี ก ารบ ริ ห ารแล ะพั ฒ น าอ าจ ารย์ เกี่ ย วกั บ รั บ อ าจ ารย์ ให ม่  มี ก ล ไก ก ารคั ด เลื อ ก อาจ ารย์ 
ที่เหมาะสม โปร่งใส  มีคุณสมบัติ ความรู้ ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชา และมีการเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงานและ
พัฒนาความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

 4.1.1 ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  นอกจากน้ันยังก าหนดให้ต้อง
มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า และมีความสามารถใช้ สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เช่น 
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมขั้นพ้ืนฐาน 
 4.1.2 ประกาศรับสมัครและประชาสัมพันธ์ 
 4.1.3 สืบค้นประวัติและคุณสมบัติของผู้สมัครจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่างเป็นระบบและมีการตรวจสอบ
ข้อมูลอย่างเป็นธรรม 
 4.1.4 ทดสอบความสามารถเกี่ยวกับหลักสูตร การสอน และการวิจัย 
 4.1.5 ทดสอบความสามารถในการสอนและการใช้สื่อการศึกษา 
 4.1.6 เสนอแต่งตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 4.2 การคัดเลือกอาจารย์ คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา 
  หลักสูตรมีการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ให้มีคุณสมบัติ และมีความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์ด้าน
หลักสูตรการสอน และการวิจัย 
 4.3 การเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงานและพัฒนาความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
 4.3.1 อาจารย์ร่วมกับผูเ้รียนประเมินการจัดการเรยีนการสอนเมื่อสิ้นสุดรายวิชาทุกรายวิชาและน าผลการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการท างาน 
 4.3.2 เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษามีการประชมุอาจารย์ใหม้ีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
 4.3.3 ให้อาจารย์ได้มีการวางแผนความต้องการในการพัฒนาตนเองโดยรวบรวมเป็นแผนประจ าปี เพื่อให้การ
สนับสนุนงบประมาณได้เหมาะสม 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 มีการบรหิารจดัการหลักสตูรใหม้ปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
 5.1 มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย 
 5.2 มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
 5.3 มีการประเมินผู้เรียน  ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง  มีวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย 
 5.4 ก าหนดให้ผู้สอนมีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้วิธีสอน เทคนิคการสอน และ
รูปแบบการสอนใหม่ ๆ และเช่ือมโยงสาระจากการเรียนรู้สู่การท าวิจัย 
 5.5 จัดระบบการดูแลบัณฑิตนิพนธ์ การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามและการประเมินในการท าบัณฑิตนิพนธ์ นอกจากน้ียัง
มีการจัดรายวิชาที่สอดคล้องบูรณาการสู่การวิจัย และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ   
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 5.6 ก าหนดให้ผู้สอนมีการประเมินผลให้ครบถ้วนตามตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีการ
ใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย และมีการทวนสอบ ทบทวนแนวทางการประเมินเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสม   
 5.7 ประเมินผลการใช้หลักสูตรเป็นระยะ ๆ และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรทั้งแผนการจัด
รายวิชาที่เอื้อต่อการท าวิจัย การปรับ/เพิ่มเนื้อหา/ค าอธิบายรายวิชาให้มีความทันสมัย 
 5.8 มีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
6. สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
 หลักสูตรมีการด าเนินงานเพื่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของ
อุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
 6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 6.1.1 การบริหารงบประมาณ 
  มีระบบและกลไกในการบริหารงบประมาณการแสวงหารายได้ การจัดหาครภุณัฑ์ 
 6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเ่ดิม 
  หลักสูตรมีความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียนการสอนที่จ าเป็น ซึ่งเป็นทรัพยากรการเรียนการสอนที่
มีอยู่เดิม ดังน้ี 

ล าดับที ่ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จ านวน 
ที่มีอยู ่

จ านวนที่ต้องการ
เพ่ิมในอนาคต 

หมายเหตุ 

1 ห้องเรียนแบบบรรยาย 2 1 บัณฑิตวิทยาลัย 
2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ 1 1 คณะครุศาสตร ์

3 ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 1 คณะครุศาสตร ์
 

จ านวนรายชื่อหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาท่ีเปิดสอน/และที่เกี่ยวข้อง 

ประเภท/รายการ 
จ านวนหนังสือ 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
1.  หลักสูตร 264 เล่ม 32 เล่ม 

2.  การเรียนการสอน 91 เล่ม 5 เล่ม 
3.  หลักสูตรและการสอน 1,116 เล่ม 51 เล่ม 
4.  เทคโนโลยีและนวัตกรรม 488 เล่ม 93 เล่ม 

5.  การวัดและประเมินผลการศึกษา 476 เล่ม 21 เล่ม 
6.  สถิติและวิจัยการศึกษา 208 เล่ม 30 เล่ม 
7.  วารสาร 20 เล่ม 10 เล่ม 
8.  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ฐานข้อมลูส าเร็จรูป ซดีีรอม วิดีโอ
เพื่อการศึกษา  

9 ฐานข้อมูล 5 ฐานข้อมูล 
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 6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการส ารวจและติดตามประเมินความต้องการการใช้
ทรัพยากรการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิดภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อจัดสรรงบประมาณตลอดจนจัดหาจัดซื้อเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ทรัพยากรที่ทันสมัยและจ าเป็นต่อการเรียน 
 6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  หลักสูตรมีการประชุมคณาจารย์ ส ารวจ และประเมินความเพียงพอของทรัพยากรในการท างาน และการจัดการเรียน
การสอนทั้งห้องเรียน เอกสาร สื่อในการศึกษาค้นคว้า  
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 มีตัวบ่งช้ีที่ 1-5 ต้องมีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีจ านวนตัวบ่งช้ี (ตัวบ่งช้ีที่ 6-12) ที่
มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งช้ีบังคับและตัวบ่งช้ีรวมใน
แต่ละปี ดังนี ้

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน* ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่นรว่มในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบมคอ.2 สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
แห่งชาติ  

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบมคอ.3 
และมคอ.4อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนามตามแบบมคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วันหลังส้ินสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรตามแบบมคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศกึษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยรอ้ยละ  25  ของรายวิชาที่  เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการ
เรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน  มคอ.7 ปีทีแ่ล้ว  

     

(8) คณาจารย์ใหม่(ถ้ามี)ทกุคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการ
สอน 

     

(9) คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชพีอยา่งน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง 

     

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 
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หมวดที ่8  
การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

1. การประเมินและประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 การประชุมอาจารย์ในสาขาวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอค าแนะน าหรือ
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน 
      1.1.2 อาจารย์รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์
ท่านอ่ืน หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชา 

1.1.3 การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถาม
หรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน 

1.1.4 ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม และผล  
การสอบ 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านักส่งเสริมวิชาการและ 

งานทะเบียน 
1.2.2 ประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่

มอบหมายแก่นิสิตนักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินของคณะ 
1.2.3 การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน  
1.2.4 ท าการส ารวจเพ่ือประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ โดยแจกแบบประเมินให้กับ

นักศึกษาในแต่ละรายวิชาก่อนสิ้นภาคการศึกษา ข้อมูลที่ได้จะถูกวิเคราะห์ และส่งให้คณาจารย์ผู้สอนแต่ละ
คนในภาคการศึกษาถัดไป เพ่ือใช้เป็นผลป้อนกลับในการปรับปรุงการสอนและรายวิชาของตน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

  2.1 นักศึกษาปัจจุบัน  โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์นักศึกษาปัจจุบันเกี่ยวกับความคาดหวัง
จากหลักสูตร  และแนวทางการน าความรู้  ทักษะ และประสบการณ์ต่างๆ จากหลักสูตรไปใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพในอนาคต 
 2.2 บัณฑิตใหม่โดยใช้แบบสอบถามบัณฑิตที่ส าเร็จในหลักสูตรเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างาน
และความสอดคล้องของลักษณะงานกับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับจากหลักสูตร 

2.3 คณะกรรมการภายในสาขาวิชา  โดยการพิจารณาและประเมินหลักสูตรจากคณะกรรมการ
ภายในสาขาวิชา    
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2.4 ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการพิจารณาและประเมินหลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และ  
ผู้ประเมินภายนอกจากหน่วยงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

2.5 สถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
  

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ในหมวด 7 ข้อ 7 โดยผู้ประเมินระดับสาขาวิชาที่
แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
      4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน ผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือท าการปรับปรุงหลักสูตรในทุก 5 ปี เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร 
      4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ชื่อ-สกุล   นายณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร 
ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ (ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา)  
สังกัด   คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2553 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 พ.ศ.2539 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 พ.ศ.2535 ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา) 
                               วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 
สาขาที่เชี่ยวชาญ ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ     
ต ารา 
ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร. (2556) .หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา:  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร. (2558) .การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์:  คณะครุศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
งานวิจัย   
ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร. (2560). การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2552-2558.   
      ทุนสนับสนุนการวิจัย  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 

บทความวิจัย 
ณรงค์วัฒน์  มิ่งมิตร. (2560). การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2552-2558. มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. วารสารสารสนเทศ, 1 (60), 151-161. 

ลินดา  เกณฑ์มา, อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด, สมชาย พรหมสุวรรณ, ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร, พนัส จันทร์ศรทีอง, 
ลักษณา  เกยุราพันธ์,  และ วาปี คงอินทร์. (2560). รูปแบบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกจิพอเพียงของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 "การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” วันที่ 29 
กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร,     
430-439. 
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ประสบการณ์การสอน   
1) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอนทางคณิตศาสตร์ 
2) วิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
3) วิชาความเป็นครู 
4) วิชาการคิดและการตัดสินใจ 
5) วิชาหลักสูตรและการสอนทางคณิตศาสตร์ 
6) วิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
7) วิชาการวิจัยทางการศึกษา 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาการวัดและประเมินการเรียนรู้  
2) วิชาความเป็นครู คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
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ชื่อ - สกุล  นางสาวธิดารตัน ์ ตนันิรตัร ์
ต ำแหน่งทำงวชิำกำร อาจารย ์
สังกัด   คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 

ประวัติกำรศึกษำ 

พ.ศ. 2560  ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  พ.ศ. 2552 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยการศึกษา)  
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

      พ.ศ. 2548 การศึกษาบัณฑิต (การศึกษาวิทยาศาสตร์ - เคมี) 
    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

สำขำทีเ่ชี่ยวชำญ เทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา, วิจยัการศกึษา, ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

บทควำมวิจัย 

ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์ . (2553). การเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 4 ปี และ 5 ปี : การ
ศึกษาวิจัยแบบพหุวิธี. วารสารศึกษาศาสตร์, 21(3): 41-56. 

สุวิมล ว่องวาณิช ทรัพย์สิดี เที่ยงพูนวงศ์ ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์ พิรุนเทพ เพชรบุรี และณัฐธิดา พิมพ์หิน . 
(2554). นโยบายการพัฒนาวิชาชีพครู. วารสารวิธีวิทยาการวิจัย, 24(2): 169-199. 

ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์. (2557). ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดคลองสวน 100 
ปี” วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 10(2): 91-104. 

นิศานาถ มั่งศิริ, ขวัญนภา สุขคร, ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์ และสาวิตรี กาศสนุก. (2558). การส่งเสริมการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากชาน้ ามันและพืชน้ ามันกลุ่มเกษตรกรชุมชน บ้านป่าเหมี้ยง อ าเภอ
เมืองปาน จังหวัดล าปาง. วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 11(3): 149-
162. 

ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์ และดวงกมล ข าแสง. (2558). การวิจัยและพัฒนาเว็บไซต์หน่วยจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ กรณีศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต . การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน 
ครั้งที ่3. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 

Tannirat, T., Songkram, N. and Nasongkhla, J. (2018). Development of an instructional 
model by integrating information problem solving and scaffolding for creative 
product development. The association of southeast Asian institutions of 
higher learning ASAHL. Bangkok: Kasem Bundit University. 
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ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์, เนาวนิตย์ สงครามและใจทิพย์ ณ สงขลา. (2561). การประเมินความต้องการจ าเป็น
ของการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์และการยื่นค าขอรับสิทธิบัตร ส าหรับนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาบัณฑิต. วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , 
14(1):147-164. 

นิศานาถ มั่งศิริ และธิดารัตน์ ตันนิรัตร์. (2561). การส่งเสริมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชาชน 
ในจังหวัดนครนายก. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 7(
พิเศษ): 101-120. 

 

ประสบกำรณส์อน 
1) วิชาการจดัการเรยีนรูแ้ละสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้

2) วชิาการพฒันาหลกัสตูร 

 

ภำระงำนสอนที่จะมีในหลกัสตูรนี ้

1) วชิาการพฒันาหลกัสตูร 

2) วชิาการจดัการเรยีนรู และการจดัการชัน้เรยีน 

3) วชิาการประกนัคณุภาพการศกึษา 
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ชื่อ-สกุล    นางลักษณา  เกยุราพันธ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์   
สังกัด    คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ.2559  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 พ.ศ.2549  การศึกษามหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) 
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 พ.ศ.2529  ครุศาสตรบัณฑิต. (การสอนสังคมศึกษา) 
                                         วิทยาลัยครูสวนดุสิต 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  ภาษาและวัฒนธรรม 
ผลงานทางวิชาการ    
ต ารา 
ลักษณา เกยุราพันธ์. (2560). ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู. พิมพ์ครั้งที่1 กรุงเทพ : คณะครุศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
 
หนังสือ 
ลักษณา เกยุราพันธ์. (2557). การศึกษาปัญหาสังคม. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
 
บทความวิจัย  
ลินดา  เกณฑ์มา, อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด, สมชาย พรหมสุวรรณ, ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร, พนัส จันทร์ศรทีอง, 

ลักษณา  เกยุราพันธ์,  และ วาปี คงอินทร์. (2560). รูปแบบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 "การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” วันที่ 29 
กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร,     
430-439. 

ประสบการณ์สอน   
1) วิชาศาสนศึกษา 
2) วิชาพัฒนาการสังคมมนุษย์ 
3) วิชาปรัชญา การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
4) วิชาเศรษฐศาสตร์ 



46 

 

5) วิชาความเป็นครู 
6) วิชาสัมมนาสังคมศึกษา 
7) วิชาการจัดการเรียนรู้ 
8) วิชาภาษาและวัฒนธรรม 
9) วิชาสันติภาพศึกษา 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 วิชาภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู 
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ชื่อ- นามสกุล  นายทัศนัย  กีรติรัตนะ 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (การศึกษา) 
สังกัด   คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2553  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยี) 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
พ.ศ. 2534  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษา) 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
พ.ศ. 2526  วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
สาขาที่เชี่ยวชาญ คณิตศาสตร์/การสอนคณิตศาสตร์จิตวิทยาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

และการจัดการเทคโนโลยีสถิติและการวิจัย และการพัฒนาครู 
 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
ทัศนัย กีรติรัตนะ.(2558).อิทธิพลของครูที่มีต่อทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน.  
 ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
ทัศนัย กีรติรัตนะ.(2556).การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้าง 
 คุณลักษณะครูที่พึงประสงค์บางประการของบัณฑิตครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทุนอุดหนุน 
 งบประมาณแผ่นดิน 
 
บทความวิจัย 
ทัศนัย กีรติรัตนะ (2556) “พฤติกรรมความซื่อสัตย์ทางวิชาการของนิสิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุ 
 ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”ครุศาสตร์สาร.7(2), 67-75. 
ทัศนัย กีรติรัตนะ. (2558) “การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยรูปแบบการสอน แบบการ 
 สอนแนะให้รู้คิด (Cognitively Guided Instruction: CGI)”ครุศาสตร์สาร.9(1),98-106. 
ทัศนัย กีรติรัตนะ. (2558). “อิทธิพลของครูที่มีต่อทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน”.  
 รวมบทความวิจัย (Proceeding) เล่ม 1 ด้านการศึกษา ในการประชุมวิชาการและน าเสนอ 
 ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” วันที่ 20-22 พฤษภาคม พ.ศ.2558 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราช, 293-305. 
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ประสบการณ์การสอน 
1) วิชาการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม 
2) วิชาการพัฒนาชีวิตมนุษย์ 
3) วิชาจิตวิทยาแรงจูงใจ 
4) วิชาจิตวิทยาทั่วไป 
5) วิชาจิตวิทยาพัฒนาการส าหรับครู 
6) วิชาจิตวิทยาการจูงใจ 
7) วิชาบุคลิกภาพและการปรับตัว 
8) วิชาจิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว 

 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
วิชาจิตวิทยาส าหรับครู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 

 

ชื่อ – สกุล    นางสาวฑิตยา สิทธิโสภาสกุล          
ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์         
สังกัด     คณะครุศาสตร์   
     มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2562  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2562  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 พ.ศ. 2554  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) 
คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 พ.ศ. 2552  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร) 
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

สาขาที่เชี่ยวชาญ  การวิจัยทางการศึกษา และการวัดและประเมินผลการศึกษา 
งานวิจัย 

ฑิตยา สิทธิโสภาสกุล. (2555). การวิเคราะห์การยอมรับและพฤติกรรมการปฏิบัติของครูหลังการประเมิน
 ความรู้ครูของกระทรวงศึกษาธิการ. วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED) 6(1). 
ศิริชัย กาญจนวาสี, อัมพร ม้าคนอง, อัจฉรา ประไพตระกูล, อาชัญญา รัตนอุบล, ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ,  
 ชนิตา รักษ์พลเมือง, ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์, วชิราพร อัจฉริยาโกศล, เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน,์ 
ศักดา  บุญยไวโรจน์, ศิลปชัย บูรณพานิช, สุปราณี จิราณรงค์, ชื่นชนก โควินท์, วลัย อิศรางกูร ณ 
อยุธยา,  พรทิพย์ แข็งขัน, ชูวิทย์ ยุระยง, วันชัย เมฆหิรัญศิริ และฑิตยา สิทธโสภาสกุล. (2555). การพัฒนา
 ครูการศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา การศึกษาพิเศษ แนะแนว และ
บรรณารักษ์  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ 2554. วารสาร
ครุศาสตร์,  40(2), 1-19.  (พฤศจิกายน, 2555) 
วิเชียร อินทรสมพันธ์, ศศิกัญชณา  เย็นเอง, ธนภัทร  จันทร์เจริญ, สิริกร  โตสติ และฑิตยา  สิทธิโสภาสกุล. 
 (2561). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
 ท้องถิ่น อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
 ในพระบรมราชูปถมภ์. 13(1). 
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ฑิตยา  สิทธิโสภาสกุล. (2561). การพัฒนาแผนที่ผลกระทบ ตัวชี้วัด และค่าแปลงทางการเงินของผลตอบ 
 แทนทางสังคมจากการผลิตดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา, วารสารครุศาสตร์สาร มหาวิทยาราชภัฏ
บ้าน สมเด็จเจ้าพระยา. 12(2). 
 
ฑิตยา  สิทธิโสภาสกุล. (2562). ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในการผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาการวัด
 และ ประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัด 
 ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27. (เอกสารประกอบการสัมมนา). 
 สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
ฑิตยา  สิทธิโสภาสกุล และอัครเดช เกตุฉ่ า. (2562). การพัฒนาแบบวัดความเข็มแข็งทางจิตใจของนักเรียน
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย, วารสารครุศาสตร์สาร มหาวิทยาราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
 13(1). 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาจิตวิทยาส าหรับนักประเมินผล 
2) วิชาวิจัยเชิงส ารวจ   
3) วิชาระเบียบวิธีวิจัย   
4) วิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
5) วิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
2) วิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
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ชื่อ-สกุล  นายวิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล 
ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ (การศึกษา) 
สังกัด คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2541 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2530 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2525 การศึกษาบณัฑิต (ประวัติศาสตร์)  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ หลักสูตรและการสอน 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล. (2559). การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ปัจจัยความส าเร็จของการจัด

การศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก จ ากัด. 1 - 355. 
 . (2559). เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน เครื่องมือส าคัญของผู้สอนและผู้เรียน .     

พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก จ ากัด. 1 - 72. 
 . (2557). คู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ. พิมพ์ครั้งที่ 1. 

กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก จ ากัด. 1 - 275. 
 

ต ารา 
วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล. (2558). สัมมนาหลักสูตรและการสอน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท 

สหธรรมิก จ ากัด. 1 – 249. 
 

งานวิจัย  
วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล และสุพัตรา วิไลลักษณ์. (2559). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา . งานวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 1 – 345. 
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บทความวิจัย 
วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล และสุพัตรา วิไลลักษณ์. (2559). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ครุศาสตร์สาร, 10 (1), 
27 - 38. 

ประสบการณ์การสอน 
1) วิชากิจกรรมร่วมหลักสูตร 
2) วิชาการนิเทศการศึกษา 
3) วิชาการพัฒนารูปแบบการสอน 
4) วิชาปัญหาสังคม 
5) วิชาสัมมนาสังคมศึกษา 
6) วิชาความเป็นครู 
7) วิชาการบริหารจัดการสถานศึกษา 
8) วิชาการประเมินโครงการ 
9) วิชาการบริหารงานวิชาการ 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1)  วิชาการพัฒนาหลักสูตร 
2) วิชาความเป็นครู คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
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ชื่อ-สกุล นางสาวอารีวรรณ เอ่ียมสะอาด 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (การศึกษา) 
สังกัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา  
พ.ศ. 2545 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2537 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การประถมศึกษา) 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พ.ศ. 2524 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ-บริหารธุรกิจ) 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ  การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ  
 การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงาน  
  

ผลงานทางวิชาการ  
 

งานวิจัย 
อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด, กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี, ณุศณี  มีแก้วกุญชร, พีระพงษ์  กุลพิศาล,  
 อัจฉรา แก้วน้อย, พนัส  จันทร์ศรีทอง, ไพรัช ถิตย์ผาด, รัชนี ธรรมสโรช, ณัฐมน  พันธุ์ชาตรี, 

ชัชศรัณย์  จิตคงคา, วาปี คงอินทร์, พัชรี แสงสุวรรณ. (2559). แนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคล
เพื่อพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 1 - 91. 

 
บทความวิจัย 
ลินดา  เกณฑ์มา, อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด, สมชาย พรหมสุวรรณ, ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร, พนัส จันทร์ศรทีอง, 

ลักษณา  เกยุราพันธ์,  และ วาปี คงอินทร์. (2560). รูปแบบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 "การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” วันที่ 29 
กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร,     
430-439. 
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ประสบการณ์การสอน 
1) วิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
2) วิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา 
3) วิชาการศึกษาเอกเทศ 
4) วิชาโครงงานภาษาอังกฤษ 
5) วิชาการวิจัยภาษาอังกฤษ 
6) วิชาค่ายภาษาอังกฤษ 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
2) วิชาการพัฒนาหลักสูตร  
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ชื่อ-สกุล   นางสาวชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) 
สังกัด สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ภาควิชาสังคมศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระยา 
 

ประวัติการศึกษา  
พ.ศ. 2554 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น)  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
พ.ศ. 2536  อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2530  ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์) 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ บรรณารักษศาสตร์ / สารสนเทศศาสตร์ / การพัฒนาท้องถิ่น /  
การประกันคุณภาพ 

 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
กนกกาญจน์  กาญจนรัตน์,  สรายุทธ์  คาน, อารียา  จุ้ยจ าลอง และชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน.   

(2556).  กระบวนการพัฒนาทักษะการสืบค้นของนิสิตชั้นปีท่ี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  งานวิจัย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  

ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน. (2556).  การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

----------. (2559).  การพัฒนาตัวแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนตามบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏใน 
 ฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น. งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  
ลินดา  เกณฑ์มา, ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน, อัควิทย์ เรืองรอง, พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา,  

ชัชศรัณย์ จิตคงคา และจตุพล เจริญรื่น.  (2556).  การศึกษาสภาพและความต้องการใน 
การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
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บทความวิจัย 
ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน. (2559). การพัฒนาตัวแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนตามบทบาทของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น. วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทย, 9(2), 1-21.  

ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน, ชัชนันท์ อินเอ่ียม, พรรณา พูนพิน และดุษฎี เทิดบารมี.  (2556). การพัฒนา 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  
วารสารครุศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 7(2), 47-56. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการจัดการองค์กรสารสนเทศ 
2) วิชาการประกันคุณภาพการจัดการสารสนเทศ 
3) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศ 2 
4) วิชาจรรยาบรรณและกฎหมายในวิชาชีพสารสนเทศ 
5) วิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ 
6) วิชาภาษาอังกฤษในวิชาชีพสารสนเทศ 
7) วิชาสารสนเทศทางมรดกไทย 
8) วิชาสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

วิชาการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ชื่อ-สกุล    นายเผด็จ  ก๋าค า 
ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ภาษาอังกฤษ) 
สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                        

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2557  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น) 
                                มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 พ.ศ.2542  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ)                                           

มหาวิทยาลัยศิลปากร  
พ.ศ.2528 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  ภาษาอังกฤษ / การสอนภาษาอังกฤษ  
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
Kaham, Phadet.(2557). Improving Newspaper Reading Skills. (3rd ed) Bangkok:Pisit  

Karnpim. 
 

ประสบการณ์การสอน 
1) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
2) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ 
3) วิชาภาษาอังกฤษสื่อมวลชนร่วมสมัย 
4) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน 
5) วิชาการติดต่อทางธุรกิจ 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

วิชาภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู 
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ชื่อ-สกุล   นายวิเชียร   อินทรสมพันธ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา) 
สังกัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2546 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2542  การศึกษามหาบณัฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2526  การศึกษาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สาขาที่เชี่ยวชาญ การวิจัยทางการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
วิเชียร อินทรสมพันธ์,  กฤษดา ผ่องพิทยา และวิกรม สุขธณี. (2559). การพัฒนาจิตสาธารณะของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาด้วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตวิทยา
ร่วมสมัย. ส านักวิจัยและพัฒนา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. จ านวน 
139 หน้า. 

วิเชียร อินทรสมพันธ์,  อัครเดช เกตฉ่ า และกฤษดา ผ่องพิทยา. (2558). การจัดการข้อมูลการวัดและ
ประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ข้อมูลปี 
2553 และ 2556 ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร . ส านักวิจัยและพัฒนา. 
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  

บทความวิจัย 
วิเชียร อินทรสมพันธ์,  กฤษดา ผ่องพิทยา และวิกรม สุขธณี. (2559). การพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาด้วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตวิทยาร่วมสมัย. 
วารสารศึกษาศาสตร มสธ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2560. หน้า 109-120. 
กรุงเทพฯ :   เอส อาร์ พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จ ากัด. 

ประสบการณ์การสอน 
1) วิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
2) วิชาการวิจัยทางการศึกษา 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวสุภาพร  ศรีหามี 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด    คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2556  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา) 
                                          วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 

พ.ศ. 2545  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

พ.ศ. 2533  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การวัดผลการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

สาขาที่เชี่ยวชาญ  การวัดผลประเมินผล และการวิจัยทางการศึกษา   
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ  
สุภาพร ศรีหามี, สุภรณ์  ลิ้มบริบูรณ์, วิเชียร  อินทรสมพันธ์, เพชราวดี  จงประดับเกียรติ,  

ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ, เพ็ญพร  ทองค าสุก, และ อัครเดช  เกตุฉ่ า. (2559). การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้.  พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพ ฯ : 21 เซ็นจูรี่. (หน้า 35 - 44). 

งานวิจัย  
สุภาพร ศรีหามี และชิสาพัชร์ วงษ์จินดา. (2558). การศึกษาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของนักเรียน  
          ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 1 – 77. 
บทความวิจัย 
สุภาพร ศรีหามี และชิสาพัชร์ วงษ์จินดา. (2558). การศึกษาความสามารถ ด้านมิติสัมพันธ์ของนักเรียน 
          ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.        
          วารสารสารสนเทศ, 14 (1), 83 – 94. 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
2) วิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
3) วิชาการประกันคุณภาพการศึกษา 
4) วิชาสัมมนาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 
5) วิชาการสร้างแบบทดสอบวัดความถนัด 
6) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาเต็มรูป 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวเพ็ญพร  ทองค าสุก 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2553 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)  
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2550 การศึกษามหาบัณฑิต (วิจัยและสถิติทางการศึกษา)  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2545 ครุศาสตรบัณฑิต (การวัดผลการศึกษา)  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การบริหารการศึกษา วิจัยและสถิติทางการศึกษา การวัดผลการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
เพ็ญพร  ทองค าสุก, สุภรณ์ ลิ้มบริบูรณ์ , วิเชียร อินทรสมพันธ์ , เพชราวดี จงประดับเกียรติ,  
 ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ, สุภาพร ศรีหามี, และอัครเดช  เกตฉ่ า. (2559). การวัดและประเมินผล 

การเรียนรู้. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพ ฯ : 21 เซ็นจูรื่  จ ากัด. (หน้า 49 – 67). 
 

ประสบการณ์การสอน 
1) วิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
2) วิชาการวิจัยทางการศึกษา 
3) วิชาวิจัยเชิงผสมผสาน 
4) วิชาการพัฒนาตัวบ่งชี้ทางการศึกษา 
5) วิชาการสืบค้นสารสนเทศทางการวิจัย 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาการประกันคุณภาพการศึกษา 
2) วิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
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ชื่อ-สกุล    นายกฤษดา  ผ่องพิทยา 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (บริหารการศึกษา)      
สังกัด    คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2547  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา) 
    มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 พ.ศ.2537  การศึกษามหาบัณฑิต (อุตสาหกรรมศึกษา)  
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 พ.ศ.2529  การศึกษาบัณฑิต (อุตสาหกรรมศิลป์) 
    วิทยาลัยครูพระนคร 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  การบริหารการศึกษา  
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
กฤษดา  ผ่องพิทยา.(2557).มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ.กรุงเทพฯ.โรงพิมพ์สหธรรมิกจ ากัด. 
กฤษดา  ผ่องพิทยา.(2557).ความเป็นครู.กรุงเทพฯ.โรงพิมพ์สหธรรมิกจ ากัด. 
 
บทความวิจัย 
กฤษดา  ผ่องพิทยา. (2557). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้อย่างมีความสุขของนิสิต  
 มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา. วารสารราชพฤกษ์. ปีที่13 ฉบับที่ 1  
 (เดือน มกราคม-เมษายน 2558.)  
 
ประสบการณ์การสอน 

  1) วิชาการบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 
 2) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
3) วิชาความเป็นครู 
4) วิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาความเป็นครู คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวศศิกัญชณา  เย็นเอง 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  
สังกัด    คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2559  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 พ.ศ.2550  ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 พ.ศ.2543  เศรษฐศาสตรบัณฑิต  (การพัฒนาประเทศ) 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ  ระบบเชิงปัญญาส าหรับงานด้านการศึกษา (Educational  
 Intelligent System), การเรียนและการสอนด้วยคอมพิวเตอร์  
 (Computer-based Learning and Teaching), นวัตกรรมทาง 
 คอมพิวเตอร์ศึกษาและเทคโนโลยี (Innovation in Computer  
 Education and Technology) 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
ศศิกัญชณา  เย็นเอง และรวยทรัพย์  เดชชัยศรี. (2558). การสร้างสื่อคอมพิวเตอร์กราฟิกและ 
 ภาพเคลื่อนไหว. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จ ากัด.  
งานวิจัย  
ศศิกัญชณา  เย็นเอง. (2556). การออกแบบและพัฒนาระบบบ่งชี้นักท่องเที่ยวหรือสมาชิกโดยอัตโนมัติ 
 ในรูปแบบของสายรัดข้อมืออาร์เอฟไอดี. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ 
 เจ้าพระยา. (ตุลาคม 2556) 
บทความวิจัย 
ศศิกัญชณา  เย็นเอง. (2556). การจ าแนกประเภทของผู้เรียนที่มีภาวะสมาธิสั้นด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม

ร่วมกับเครือข่ายประสาทเปรียบเทียบกับวิธีทางสถิติ. ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 5 (5th RMUTNC) การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความ
ยั่งยืน.  15-16 กรกฎาคม 2556, ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทารา แกรนด์ไฮ
แอท เซ็นทรัลเวิลด์, กรุงเทพมหานคร, หน้า255-261.  
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Yenaeng S., Saelee S. and Krootjohn S. (2012). Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
(ADHD) Student Classification Using Genetic Algorithm and Artificial Neural 
Network, In International e-Learning Conference, 14-15 June 2012, Hall 9 
Impact Muang Thong Thani, Thailand. 

Yenaeng S., Tientong M. (2012). A Framework of Collaborative Learning for ADHD Students 
Using Peer Tutoring Technique via Social Network Service with Scaffold System to 
Encourage Learning by KWL-Plus, In The International Conference The 
Excellence in Teacher Education and Research Innovation, 24-28 December 
2012, Thailand. 

ประสบการณ์การสอน 
1) วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบส าหรับงานในสถานศึกษา 
2) วิชาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
3) วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพเคลื่อนไหว 

4) วิชาสถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ 
5) วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา 

  ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
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ชื่อ-สกุล    นายคณกร  สว่างเจริญ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ดร. 
สังกัด    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2556  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยี)มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 พ.ศ.2545  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 พ.ศ.2545  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 
 พ.ศ.2541  วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วิทยาการคอมพิวเตอร์)มรภ.อุตรดิตถ์  
สาขาที่เชี่ยวชาญ  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ผลงานทางวิชาการ 
ต ำรำ 
คณกร สวา่งเจรญิ .(2558). กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพือ่กำรจัดกำร. กรุงเทพฯ : คณะ
วิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเดจ็เจา้พระยา. 
คณกร สวา่งเจรญิ .(2558). ระบบปฏิบัตกิำร1. กรุงเทพฯ :คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  หา
วิทยาลยั ราชภฎับา้นสมเดจ็เจา้พระยา. 
คณกร สวา่งเจรญิ .(2557). เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำพืน้ฐำนวิทยำกำรคอมพวิเตอร.์
กรุงเทพฯ :  คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา. 
 งำนวิจัย 
Teerapat Janson,Jittawisut Wimuttipanya,Tippavan Hongkachern ,Kedsarin Meemon,           
 Piyanan Issaravit, Kanakorn Sawangcharoen, Prapai Sridama .(2017,29th July ).                 
 A Designment of Atomic Structure with Computer Graphics . The 1st National  
         and International Conference on Education for Sustainable Locality  
         Development 2017,p.545 

ประสบการณ์การสอน 
 วิชาการจัดการเทคโนโลยี 
 วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
  วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
 
 
 



65 

 

ชื่อ – สกุล  นางณัฐมน  พันธุ์ชาตรี    
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์         
สังกัด   คณะครุศาสตร์   
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ. 2560 ปรัชญาดุฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)  
   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
 พ.ศ. 2553 การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 พ.ศ. 2547 การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาการแนะแนว)  
   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
 พ.ศ. 2535 ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา-นันทนาการ) 
   คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยครูนครปฐม   
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ วิชาชีพครู, บริหารการศึกษา, การจัดการศึกษา, จิตวิทยาส าหรับครูและผู้บริหาร
การศึกษา  
    
หนังสือ 
ณัฐมน  พันธุ์ชาตรี, กฤษดา ผ่องพิทยา, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, พนัส จันทร์ศรีทอง, พัชรา เดชโฮม, ศุนิสา  ทด
ลา  และ อโนทัย  แทนสวัสดิ์. (2561). ปรัชญาการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท
 สหธรรมิก จ ากัด. หน้า 89 – 114. 
ณัฐมน  พันธุ์ชาตรี, กฤษดา ผ่องพิทยา, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, พนัส จันทร์ศรีทอง, พัชรา เดชโฮม, มณี  
 เหมทานนท์,  
ศุนิสา  ทดลา และ อโนทัย  แทนสวัสดิ์. (2561). ความเป็นครู. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท
 สหธรรมิก จ ากัด. หน้า 67 – 87. 
ณัฐมน  พันธุ์ชาตรี, กุลกาญจน์ สุวรรณรักษ,์ กุลธิดา ทุ่งคาใน, จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา, ฐิติวรดา พลเยี่ยม,  
 ธนภัทร จันทร์เจริญ, แฝงกมล เพชรเกลี้ยง, พัชรีภรณ์ บางเขียว, ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง, วรา
ภรณ์  ศรีอยุธ,  (2561). การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรง
 พิมพ์ บริษัทสหธรรมิก จ ากัด. หน้า 185 – 196. 
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งานวิจัย 
ณัฐมน พันธุ์ชาตรี และคณะ. (2559). แนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. กรุงเทพฯ : การประชุมวิชาการและ
 น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2559. มหาวิทยาลัยปทุมธานี. หน้า 330 – 335. 
ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, พนัส จันทร์ศรีทอง และ สุภาพร ศรีหามี. (2560). คุณลักษณะบัณฑิตคณะครุศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา. วารสาร
 ศึกษาศาสตร์ มสธ. 10(2), 164-175. (แหล่งทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
 สมเด็จเจ้าพระยา.  
ณัฐมน พันธุ์ชาตรี และ จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา. (2562). รูปแบบกระบวนการเตรียมความพร้อมที่มีต่อ 
 การฝึกทักษะวิชาชีพครู 1 ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA และ Coaching. รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม วิชาการระดับชาติ “การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7”. 1 
มีนาคม  2562. หน้า 715 - 723. 
Nuttamon Punchatree, Tanaput Chancharoen and Jittawisut Wimuttipanya. (2019). The 
 Evaluation of Bachelor of Education Program (Revised Curriculum in 2012) of the 
 Faculty of Education of Bansomdejchaopraya Rajabhat University. Asian 
 Administration and Management Review (AAMR). Political Science Association of 
 Kasetsart University, Bangkok: Thailand, Vol.2 No 1, January – June 2019, pp. 214 – 
 225. 
 
ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 2) วิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 3) วิชาปรัชญาการศึกษา 
 4) วิชาความเป็นครู 
 5) วิชาการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน 
 6) วิชาจิตวิทยาส าหรับคร ู
 7) วิชาจิตวิทยาการแนะแนว 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาความเป็นครู คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 2) วิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
 3) วิชาการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ชื่อ-สกุล    นางพัชรีภรณ์  บางเขียว 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์     
สังกัด    คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2557  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
 พ.ศ.2542  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (โสตทัศนศึกษา)  
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 พ.ศ.2532  อักษรศาสตรบัณฑิต (สังคมศาสตรการพัฒนา) 
    มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     
สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ           การพัฒนาหลักสูตร ,  เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
พัชรีภรณ์  บางเขียวและคณะ (2558).  การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาไทย. กรุงเทพ ฯ: 
 โรงพิมพ์สหธรรมิก. 
________.  (2558).  การจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียน.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สหธรรมิก 
 
งานวิจัย  
พัชรีภรณ์  บางเขียว และชัยยศ ด ารงกิจโกศล. (2558). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการวิเคราะห์ 
 ข้อสอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการ. 
ภาระการสอนที่มีอยู่แล้ว 

1) วิชาการพัฒนาหลักสูตร  
2) วิชาการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 

             3)  วิชาความเป็นครู 
             4)  วิชาภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
  วิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
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ชื่อ – สกุล นายธนภัทร  จันทร์เจริญ    
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์         
สังกัด คณะครุศาสตร์   

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา  
พ.ศ. 2559 ศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 
                                 วิทยาลัยครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
พ.ศ. 2552 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารและการพัฒนาองค์กร) 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
พ.ศ. 2546 ศึกษาศาสตรบัณฑิต  (การสอนภาษาไทย)  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การสอนภาษาไทย, วิชาชีพครู, หลักสูตร, การจัดการเรียนรู้ 
หนังสือ 
 

ไพฑูรย์ สินลารัตน์, กาญจนา วุฒิศักดิ์, สุภลักษณ์ ระงับภัย, อนุศักดิ์ จินดา, ทรัพย์ศิริ คุ้มทองมาก, กันตาภา  
สุทธิอาจ, Daoming Wang, นันทน์ธร บรรจงปรุ, เฉลิมเกียรติ กฤษณะจันทร์, และธนภัทร จันทร์เจริญ. 
(2558). ครูเก้าใหม่ : ก้าวไกล ก้าวน า. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :  DPU COOL PRINT มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์. น. 83-92. 

ธนภัทร จันทร์เจริญ. (2560). ท าอย่างไรจึงส่งเสริมเด็กไทยก้าวสู่ที่  1 ในอาเซียน. ใน ความเป็นผู้น าทาง
การศึกษา. ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และนักรบ หมี้แสน บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. น. 
328-340. 

ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, กุลกาญจน์ สุวรรณรักษ์, กุลธิดา ทุ่งคาใน, จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา, ฐิติวรดา พลเยี่ยม,  
ธนภัทร จันทร์เจริญ, แฝงกมล เพชรเกลี้ยง, พัชรีภรณ์ บางเขียว, ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง, และวราภรณ ์ 
ศรีอยุธ.  (2561). การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 
บริษัทสหธรรมิก จ ากัด. หน้า 185 – 196. 

อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด, แฝงกมล เพชรเกลี้ยง, ธนภัทร จันทร์เจริญ, ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง, จิตตวิสุทธิ์  
วิมุตติปัญญา, และฐิติวรดา พลเยี่ยม, (2561). การพัฒนาหลักสูตร. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 
บริษัทสหธรรมิก จ ากัด. หน้า 39 – 53. 

ธนภัทร จันทร์เจริญ. (2561). EPALA Model รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้อย่างมี
ความหมายและการเรียนรู้อย่างมีความสุข. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :  DPU COOL PRINT มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์. 



69 

 

 
งานวิจัย 
วิเชียร อินทรสมพันธ์ ศศิกัญชณา เย็นเอง ธนภัทร จันทร์เจริญ สิริกร โตสติ และฑิตยา สิทธิโสภาสกุล. (2561).  

การพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2560. 

ณัฐมน พันธุ์ชาตรี ธนภัทร จันทร์เจริญ และจิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา. (2561). การประเมินหลักสูตรครุศาสตร 
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ปีงบประมาณ 2560. 

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ อโนทัย แทนสวัสดิ์ ศุนิสา ทดลา วาสนา วิสกฤตาภา ธนภัทร จันทร์เจริญ  
และจินตนา ปรัสพันธ์. (2561). การศึกษาระบบการบริหารจัดการของคุรุสภาในยุคดิจิทัล. ได้รับทุน
สนับสนุนการวิจัยจากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ปีงบประมาณ 2560. 

บทความวิจัย 
วิเชียร อินทรสมพันธ์ ศศิกัญชณา เย็นเอง ธนภัทร จันทร์เจริญ สิริกร โตสติ และฑิตยา สิทธิโสภาสกุล. (2561).  

การพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 13 ฉบับ
ที ่1 (มกราคม-เมษายน) น. 155-166. 

Nuttamon Punchatree, Tanaput Chancharoen and Jittawisut Wimuttipanya. (2019). The Evaluation 
ofBachelor of Education Program (Revised Curriculum in 2012) of the Faculty of Education 
of Bansomdejchaopraya Rajabhat University. Asian Administration and Management 
Review (AAMR). Political Science Association of Kasetsart University, Bangkok: Thailand, 
Vol.2 No 1, January – June 2019, pp. 214 – 225. 

ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาภาษาไทย 
 2) วิชาหลักการและปรัชญาการศึกษา  
 3) วิชาการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 
 4) วิชาพัฒนาหลักสูตร 
 5) วิชาภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาการพัฒนาหลักสูตร 
 2) วิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
 3) วิชาภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู 
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ชื่อ – นามสกุล  นายจิตตวิสุทธิ์  วิมุตติปัญญา 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (หลักสูตรและการสอน) 
สังกัด   คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2557 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  

พ.ศ. 2551 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  

พ.ศ. 2541 ครุศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 
                                     สถาบันราชภฏัสุรินทร ์
 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ การสอนฟิสิกส์ 
 
ผลงานทางวิชาการ  
ผลงานวิจัย 
จิตตวิสุทธิ์  วิมุตติปัญญา. (2557). การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมต้านยาเสพย์ติดในกลุ่มนักเรียน. 
             มหาวิทยาลัยราชภฏัไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์.  
 
ประสบการณ์สอน 

1) วิชาการพัฒนาหลักสูตร 
2) วิชาการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 

 
ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตรนี้  

1) วิชาการพัฒนาหลักสูตร 
2) วิชาปรัชญาการศึกษา 
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ชือ่ – นามสกุล  นางภิญญาพัชญ์  ปลากัดทอง 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
สังกัด   คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2551 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต  (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

พ.ศ. 2536 การศึกษามหาบัณฑิต  (จิตวิทยาการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

พ.ศ. 2531 ศึกษาศาสตรบัณฑิต  (การแนะแนว) เกียรตินิยม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
ภิญญาพัชญ์  ปลากัดทอง.  2556.  การประเมินความภาคภูมิใจของประชาชนที่มีต่ออัตลักษณ์ด้าน
ศิลปะ  ศาสนา และวัฒนธรรมของชาติ. ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม. กระทรวงวัฒนธรรม. 
 
ประสบการณ์สอน 

1) วิชาการจัดการเรียนการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม 
2) วิชาปรัชญาการศึกษา 
3) วิชาการพัฒนาหลักสูตร 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 วิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวพัชรา  เดชโฮม 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  
สังกัด    คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2556  การศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 พ.ศ.2545  การศึกษามหาบัณฑิต (สังคมศาสตร์)  
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 พ.ศ.2541  บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  การบริหารการศึกษา  
 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
พัชรา  เดชโฮม. (2556). การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการได้รับบริการในวันขึ้นทะเบียน 
 นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2556. กองบริหารการศึกษา  สังกัดส านักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. 
 
บทความวิจัย 
พัชรา  เดชโฮม. (2557). รูปแบบการน านโยบายพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติสู่การปฏิบัติใน 

 สถาบันอดุมศึกษา. วารสารคุณภาพชีวิตและกฏหมาย ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 
  2557). 

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการจัดการเรียนรู้ 
2) วิชาปรัชญาการศึกษา 
3) วิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 
4) วิชาการพัฒนาหลักสูตร 
5) วิชาภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
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1) วิชาปรัชญาการศึกษา 
ชื่อ-สกุล    นายอัครเดช เกตุฉ่ า 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  
สังกัด    คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2554  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา)  
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 พ.ศ.2546  การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)   
    มหาวิทยาลัยนเรศวร   
 พ.ศ.2543  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)    
    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, การวิจัยทางการศึกษา, สถิติประยุกต์ 

ขั้นสูงส าหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ , การวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู้, จิตวิทยาสุขภาพ 

  
งานวิจัย 
อัครเดช เกตุฉ่ า, พีรพล เสลารัตน์, และมหศักดิ์ เกตุฉ่ า. (2557). ความสัมพันธ์ระหว่าง ความเข้มแข็งของ

ชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าของตัวเอง การมองโลกในแง่ดี ความเครียดและภาวะซึมเศร้า 
ของนักเรียนนายสิบต ารวจภูธร ภาค 2. ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 2.  

วิเชียร อินทรสมพันธ์,  อัครเดช เกตฉ่ า และกฤษดา ผ่องพิทยา. (2558). การจัดการข้อมูลการวัดและ
ประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ข้อมูลปี 
2553 และ 2556 ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร . ส านักวิจัยและพัฒนา. 
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
2) วิชาสถิติประยุกต์ 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
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ชื่อ-สกุล   นางสาวกาญจนา  สุทธิเนียม 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์   
สังกัด   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2552  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา) 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

พ.ศ. 2542 การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาการแนะแนว) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ. 2530 
 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
สภาการพยาบาล 

  
สาขาที่เชี่ยวชาญ จิตวิทยาส าหรับครู  จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา และพยาบาลศาสตร์  
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
กาญจนา  สุทธิเนียมและชลพร  กองค า. (2558). การศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 
 สหธรรมมิก. 
 
ประสบการณ์สอน 

1) วิชาการจัดการเรียนการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม 
2) วิชาปรัชญาการศึกษา 
3) วิชาการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ 
4) วิชาจิตวิทยาเบื้องต้น 
5) วิชาการพยาบาลจิตเวช 
6) วิชาการให้ค าปรึกษาในภาวะวิกฤต 
7) วิชาจิตวิทยาการแนะแนวเบื้องต้น 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
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1) วิชาจิตวิทยาส าหรับครู 
ชื่อ – นามสกุล นางสาวชลพร  กองค า 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์   
สังกัด คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2552  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา) 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

พ.ศ. 2543 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. 2530 ประกาศนียบัตรการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้นสูง 
วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา  

  

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ จิตวิทยาการให้ค าปรึกษาและการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
กาญจนา  สุทธิเนียมและชลพร  กองค า. (2558). การศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 
 สหธรรมมิก. 
 
ประสบการณ์สอน 

1) วิชาการจัดการเรียนการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม 
2) วิชาปรัชญาการศึกษา 
3) วิชาการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ 
4) วิชาจิตวิทยาเบื้องต้น 
5) วิชาการพยาบาลจิตเวช 
6) วิชาการให้ค าปรึกษาในภาวะวิกฤต 
7) วิชาจิตวิทยาการแนะแนวเบื้องต้น 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาจิตวิทยาส าหรับครู 
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ภาคผนวก ค  
ค าสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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รายงานการประชุมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

วันที่ 21 มีนาคม 2561 
ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ ชั้นที่ 5 อาคาร 11  

ผู้มาประชุม 
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด          ที่ปรึกษา 

2.รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร          ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต  ม่วงนวล        ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย  กีรติรัตนะ        ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

5.รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา เลาหนันทน์         ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

6.ดร.ลักษณา  เกยุราพันธ์    ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

7.ศาสตราจารย์ ดร. เรณุมาศ มาอุ่น               ผู้ทรงคุณวุฒิ 

8.รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ตั้งจิตสมคิด             ผู้ทรงคุณวุฒิ 

9.อาจารย์กรรณิการ์  บารมี   ผู้ทรงคุณวุฒิ                     

10.ดร.ลัดดา  อ่ าสอาด    ผู้ทรงคุณวุฒิ                   

ผู้ไม่มาประชุม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์    ติดราชการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

1.   ดร.สภุาพร  ศรีหามี 
2.   นายสมบัติ  น้ าจันทร์  
3.   นายธีรวัฒน์ ตั้งเคารพกุล   
4.   นางสาววนิดา เจียมจิตร 

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวถึงความส าคัญใน
การปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) จากหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2556 ได้แนะน าผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังนี้  

1. ศาสตราจารย์. ดร.เรณุมาศ มาอุ่น            อาจารย์เกษียณอายุราชการ  
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ตั้งจิตสมคิด      รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 3. ดร.ลัดดา    อ่ าสอาด      ผู้อ านวยการโรงเรียนอยู่เย็นวิทยา 
 4  นางสาวกรรณิการ์  บารมี   ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานคุรุสภา 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานที่ประชุม 
 -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี 3 สรุปประเด็นการประชุม 
 
หมวดที ่ รายการ ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 

2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1.1. ปรัชญา 
1.2. ความส าคัญ 
1.3. วัตถุประสงค์ 

 ศาสตราจารย์ ดร.เรณุมาศ มาอุ่น ให้ปรับการเขียนข้อ 1.1-
1.3 ใหม่โดยให้ไปศึกษาเกณฑ์รับรองหลักสูตรคุรุสภา 

3 โครงสร้างหลักสูตร 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ตั้งจิตสมคิดให้พิจารณาจ านวน
หน่วยกิตรายวิชาต่างๆว่าควรมีภาคปฎิบัติหรือไม่ 
ศาสตราจารย์ ดร.เรณุมาศ มาอุ่น รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล  
ตั้งจิตสมคิด และ ดร.ลัดดา  อ่ าสอาด  ให้เพ่ิมค า/ประโยค
และการตรวจสอบค าภาษาอังกฤษ 

4 แผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบ 

ศาสตราจารย์ ดร.เรณุมาศ มาอุ่น รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล  
ตั้งจิตสมคิด ดร.ลัดดา  อ่ าสอาด และอาจารย์กรรณิการ์ 
บารมี ให้พิจารณาจุดด าจุดขาวใหม่ 

ภาคผนวก 
ก -ข 

การพิมพ์ชื่อประวัติและ
ผลงาน 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล  เสนอแนะให้พิจารณา บทความ
วิจัยตามเกณฑ์การขอผลงาน 
ดร.ลัดดา  อ่ าสอาด  เสนอแนะให้ตรวจสอบ การพิมพ์ค าผิด
ค าถูก 

 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ  
 4.1 ประธานมอบ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตรและคณะปรับแก้รูปเล่มให้แล้วเสร็จ
ภายใน วันที่ 22 มีนาคม 2561 และให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราณีต ม่วงนวล ตรวจสอบความสมบูรณ์
ของรูปเล่มหลักสูตร 
 4.2 ประธานมอบ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา เลาหนันทน์ ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาภาค
ภาษาอังกฤษ ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 22 มีนาคม 2561 
 4.3 ประธานมอบ ดร.ลักษณา เกยุราพันธ์ ส่งเล่มหลักสูตรให้กรรมการวิพากษ์หลักสูตรให้แล้วเสร็จ
ภายใน วันที่ 23 มีนาคม 2561 
 4.4 นัดการประชุมการวิพากษ์หลักสูตร 26 มีนาคม 2561 เวลา 0900 -16.30 น.  
เลิกประชุมเวลา  16.30 น 
                                      
                                   ดร.ลักษณา เกยุราพันธ์    ผู้บันทึกการประชุม 
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                                  รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร          ผู้ตรวจบนัทึกการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก จ  

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
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รายงานการประชุมการวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
วันที่ 26 มีนาคม 2561 

ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ ชั้นที่ 5 อาคาร 11  
ผู้มาประชุม 

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด          ที่ปรึกษา 

2.รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร          ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต  ม่วงนวล        ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา เลาหนันทน์         ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

5.ดร.ลักษณา  เกยุราพันธ์    ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

6.ดร.สุนิดา เดชทัตตานนท์   ผู้ทรงคุณวุฒิ 

7.อาจารย์รัชนี ยุตรินทร์   ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้ไมม่าประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อนิทรสมพันธ์    ติดราชการ 

2. ศาสตราจารย์ ดร.วลัลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา                      ติดภารกิจ 

3. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์                                                ติดราชการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย  กีรติรัตนะ        ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. ดร.สุภาพร  ศรีหามี 
2.   นายสมบัติ  น้ าจันทร ์ 
3.   นายธีรวัฒน์ ตั้งเคารพกุล   
4.   นางสาววนิดา เจียมจติร 
5.   ดร.พัขรีภรณ์ บางเขียว 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวถึงความส าคัญใน
การปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) จากหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2556 ได้แนะน าผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังนี้  
         1. ดร.สุนิดา เดชทัตตานนท์                ผู้อ านวยการโรงเรียนจันทร์ประดิษฐาราม 
         2. อาจารย์รัชนี ยุตรินทร์               ข้าราชการเกษียณคุรุสภา    
         3. ศาสตราจารย์ ดร.วัลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา           ผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฎ 
                                                                              บ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
         4.ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์                                   รองเลขาธิการคุรุสภา        
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานที่ประชุม 
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            -รับรอง- 
ระเบียบวาระท่ี 3 สรุปประเด็นการประชุม 

หมวดที ่ รายการ ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 
3 โครงสร้างหลักสูตร 

 
 

อาจารย์รัชนี ยุตรินทร์ แนะน าให้ปรับโครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาชีพครูจาก 26 หน่วยกิตเป็น 27 หน่วยกิต และ
หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และ
ปรับรายวิชาปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนอยู่ใน
หมวดวิชาชีพครู  

3 โครงสร้างหลักสูตร ดร.สุนิดา เดชทัตตานนท์ มีความเห็นสอดคล้องกับ อาจารย์
รัชนี ยุตรินทร์ 

3 ค าอธิบายรายวิชา อาจารย์รัชนี ยุตรินทร์ ให้พิจารณาการเขียนค าอธิบาย
รายวิชา 5 รายวิชาใหม่ คือ รายวิชาภาษาและวัฒนธรรม 
รายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา  
ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 1 และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ  
 4.1 ประธานมอบ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตรและคณะปรับแก้รูปเล่มให้แล้วเสร็จ
ภายใน วันที่ 26 มีนาคม 2561 และให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราณีต ม่วงนวล ตรวจสอบความสมบูรณ์
ของรูปเล่มหลักสูตร 
 4.2 ประธานมอบ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา เลาหนันทน์ ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาภาค
ภาษาอังกฤษ ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 26 มีนาคม 2561 
 4.3 ประธานมอบ ดร.ลักษณา เกยุราพันธ์ ส่งเล่มหลักสูตรให้กรรมการวิพากษ์หลักสูตรให้แล้วเสร็จ
ภายใน วันที่ 26 มีนาคม 2561 
 4.4 มอบ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร ดร.ลักษณา เกยุราพันธ์ เข้าประชุมที่ประชุม
คณบดี วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 -12.00 น.  
          4.5 มอบ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร ดร.ลักษณา เกยุราพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.
สุนันทา เลาหนันทน์ เข้าประชุมที่ประชุมสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย ตามวัน เวลาที่ก าหนด 
เลิกประชุมเวลา  16.30 น 
                                      
                                   ดร.ลักษณา เกยุราพันธ์    ผู้บันทึกการประชุม 
                                  รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร          ผู้ตรวจบนัทึกการประชุม 
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ภาคผนวก ช  
เอกสารสรุปการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุง

หลักสูตร (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2561)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระ โครงสร้าง และค าอธิบายรายวิชา 
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การปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 

กับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชพีครู 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

หลักสูตรเดิม 
พ.ศ.2556 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2561 

สิ่งที่ปรับปรุง 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิต
วิชาชีพครู     
ภาษาอังกฤษ : Graduate Diploma 
Program in Teaching Profession 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิต
วิชาชีพครู     
ภาษาอังกฤษ : Graduate Diploma Program in 
Teaching Profession 

ไมม ี

ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็มภาษาไทย:ประกาศนยีบัตรบัณฑติ
วิชาชีพครู  
ชื่อย่อภาษาไทย : ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Graduate Diploma 
(Teaching Profession) 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : Grad. Dip. (Teaching 
Profession) 

ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็มภาษาไทย : ประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพ
คร ู  
ชื่อย่อภาษาไทย : ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) ชื่อเต็ม 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Graduate Diploma 
(Teaching Profession) 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : Grad. Dip. (Teaching 
Profession) 

ไมม ี

ปรัชญา 
มุ่งผลติบัณฑติระดับประกาศนียบตัรบณัฑิต
วิชาชีพครู ให้เป็นครูที่มีคุณธรรมจริยธรรม และ
ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพครู มคีวามคิดรเิริม่
สร้างสรรค์ พัฒนาตน มีความสามารถในการ
สอนอย่างหลากหลายวิธ ี

ปรัชญา 
มุ่งพัฒนาครูประจ าการ อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศีกษาให้มสีมรรถนะความเป็นวิชาชีพครู
ตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  
 

ปรับปรุงให้สั้น
กระชับและ
สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ
ครุศาสตร์และ
มหาวิทยาลยั 

วัตถุประสงค์ 
1. มีความรู้และความสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูของคุรุสภา สามารถประยุกต์ความรู้ไป
ปฏิบัติงานวิชาชีพครูได ้
2. มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ในรปูแบบ
หลากหลาย ส าปรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน
อย่างบูรณาการ รวมทั้งมีความสามารถในการวัด
และประเมินผลการเรยีนรู ้
3. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนการสอนและด าเนินงานเพื่อ
น าไปสู่การพัฒนางาน 

วัตถุประสงค์ 
มุ่งพัฒนาครูประจ าการ อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศีกษาให้มีสมรรถนะความเป็นวิชาชีพครูใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 
1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู  
2) มีความรอบรู้ในแนวคิด หลักการ และทฤษฏีของ
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางการศึกษาและ
วิชาชีพครู 
3) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง  มี
ความคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  เพื่อน าไปสู่การ

ปรับปรุง
วัตถุประสงค์ให้
สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน
ของผู้เรียน 



88 

 

หลักสูตรเดิม 
พ.ศ.2556 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2561 

สิ่งที่ปรับปรุง 

4. มีความสามารถแสวงหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล และมุ่งเนน้ในการพัฒนา
วิชาชีพครูให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลง 
5. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและการน าเสนอ
ข้อมูล รวมทั้งมีทักษะในการท างานร่วมกับผู้เรียน
และผู้ร่วมงานทุกกลุ่ม 
6. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและศรัทธา
ในวิชาชีพครู และมีความรับผิดชอบต่อศาสตร์การ
สอน 
 
 
 
 

แก้ปัญหาและพัฒนาการจดัการเรยีนรู้ได้อย่าง
สร้างสรรค์   
4) มีความใส่ใจช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์ สามารถปรับตัวและท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม   
5) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ เชิง
คุณภาพโดยใช้เทคโนโลยี และ ประมวลผลข้อมลู
และสามารถสื่อสารในการน าเสนอได้อย่าง
เหมาะสม  
6) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้และสร้าง
นวัตกรรมทีม่ีรูปแบบหลากหลายอย่างสร้างสรรค์ 
ด้วยแผนการจัดการเรยีนรู้ทีส่ามารถปฏิบัติงานได้
จริงในช้ันเรียนอย่างบูรณาการ   

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 33 หน่วยกิต 

ปรับตามเกณฑ ์
คุรุสภา อย่างน้อย 
33 หน่วยกิต และ
เกณฑ์ สกอ.  
ไม่น้อยกว่า 24 
หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 
39 หน่วยกิต หมวดวิชาชีพครู ไมน่้อยกว่า 30 
หน่วยกิต หมวดฝึกประสบการณ์วชิาชีพ ไม่น้อย
กว่า 9 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จ านวน 33 
หน่วยกิต หมวดวิชาชีพครู จ านวน 27 หน่วยกิต 
หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 6 หน่วยกิต 

ปรับตามเกณฑ ์
คุรุสภา อย่างน้อย 
33 หน่วยกิต และ
เกณฑ์ สกอ.  
ไม่น้อยกว่า 24 
หนว่ยกิต 

หมวดที่ 4 
คุณลักษณะพิเศษ 
1. เป็นผู้น าในการจดัการเรียนการสอน และมี
คุณธรรม จรยิธรรมในวิชาชีพ 
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนกัศึกษา 
         1. ใช้กลยุทธ์ด้านการสอนโดย
ก าหนดให้มีรายวิชาในหลักสตูรที่ใช้การสอน
โดนเน้นกระบวนการคดิ การยกกรณีตัวอยา่ง

หมวดที่ 4 
คุณลักษณะพิเศษ 
1.ครูประจ าการ อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศีกษามีความเช่ียวชาญตามมาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนกัศึกษา 
1.1 จัดกิจกรรมการฝึกอบรมและจัดหาเวทีในการ
น าเสนอผลงานแลกเปลี่ยนกับสถาบันอื่นทั้งในหรือ
ต่างประเทศ  

 
 
ปรับใหม่ให้สมัพันธ์
กับปรัชญา/
ความส าคญั 
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หลักสูตรเดิม 
พ.ศ.2556 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2561 

สิ่งที่ปรับปรุง 

ที่มีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับคณุธรรมจริยธรรม 
วิกฤติของจรรยาบรรณวิชาชีพครู และการ
สอนโดยเน้นกระบวนการกลุม่ที่สามรถส่งเสรมิ
และสอดแทรกด้านคุณธรรม จริยธรรม ความ
ซื่อสัตย์ และความรับผดิชอบต่อตนเองและ
สังคม 
 
         2. ใช้กลยุทธ์ด้านการจัดกจิกรรมเสริม 
โดยก าหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมใน
โครงการด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมการ
ไหว้ครู ปฏบิัติธรรม เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
กิจกรรมด้านจิตอาสาที่สาขาวิชาหรือ
มหาวิทยาลยัจัดขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้เข้าไปมี
ส่วนร่วมในโครงการขององค์กรต่างๆในสังคม 

1.2 จัดกิจกรรมเชิดชูการแสดงความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนทั้งในหรือต่างประเทศ 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสตูรสูร่ายวิชา 
(Curriculum mapping) 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum 
mapping) 
 

ปรับจุดด าและจุด
ขาวใหต้รงกับผล
การเรยีนรู้มากข้ึน 
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1.ความเป็นครู 
 สาระความรู้ 
1) สภาพงานครู คุณลักษณะ และ
มาตรฐานวิชาชีพครู 2) การปลูกฝงั
จิตวิญญาณความเป็นครู 3) 
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับครูและ
วิชาชีพครู 4) การจัดการความรู้
เกี่ยวกับวิชาชีพครู 5) การสร้าง
ความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครู
อย่างต่อเนื่อง  
สมรรถนะ 1) รอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่
สอนและกลยุทธ์การสอน เพื่อให้
ผู้เรยีนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ ๆ ได้  
2) แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูล
ข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง  

3) ปฏิสมัพันธ์ระหวา่งครูกับผูเ้รียน
ที่ส่งเสรมิการพัฒนาศักยภาพผูเ้รยีน  
4) มีจิตวญิญาณความเป็นคร ู
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 
สาระความรู ้ 
1 ) หลักธรรมาภิบาล และความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ 2) คุณธรรม และ
จริยธรรมของวิชาชีพครู 3) 
จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภา
ก าหนด 
สมรรถนะ(๑) ปฏิบัตตินเป็น
แบบอย่างท่ีดี มีจิตส านึกสาธารณะ 
และเสียสละใหส้ังคม  
(๒) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ  

รายวิชา511701 ความเป็นครู 
   หลักการ ความส าคญัและ
พัฒนาการของวิชาชีพครู และ
องค์กรวิชาชีพครู สภาพและภาระ
งานของครู บทบาทหน้าที่ 
คุณลักษณะของครู หลักธรรมาภิ
บาลและความซื่อสัตยส์ุจริต การ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมี
จิตส านึกสาธารณะและเสียสละให้
สังคม มาตรฐานวิชาชีพครู 
คุณธรรม จรยิธรรมของวิชาชีพครู 
และจรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุ
สภาก าหนด ระเบียบข้าราชการครู 
จิตวิญญาณและทักษะความเป็น
ครู การเสรมิสร้างศักยภาพและ
สมรรถภาพความเป็นครู การเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็น
ผู้น าทางวิชาการ การส่งเสรมิ
ความก้าวหน้าและการพัฒนา
วิชาชีพครูเพื่อยกระดับมาตรฐาน
วิชาชีพ องค์กรกลางบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา บทบัญญตั ิ
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับครูทุก
สังกัดและครูการศึกษาพิเศษ การ
จัดการความรู้เกีย่วกับวิชาชีพครู 
แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร 
ความรู้เพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ปฏิสมัพันธ์ระหว่าง
ครูและผู้เรียน การส่งเสริม การ
พัฒนาศักยภาพผูเ้รียน ตลอดจน
การพัฒนาสู่ความเป็นครมูืออาชีพ 
 
 
 

รายวิชา1231101 ความเป็นครู คุณธรรม และ
จรรยาบรรณวชิาชีพครู TEACHER PROFESSION 

MORAL  AND CODE OF ETHICS FOR TEACHING 

PROFESSION     
ความส าคัญของวิชาชีพครู บทบาทหนา้ที่ สภาพงาน
คร ู กฎหมายที่เกีย่วข้องกับครู และวิชาชีพครู  
มาตรฐานวิชาชีพคร ูการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ แนวทางการเสริมสร้างความก้าวหน้าเพื่อ
พัฒนาตนและวิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง  การจัดการ
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู การแสวงหาและการ
เลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้  การเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู ้รอบรู้ในเน้ือหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน
เพื่อให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆ  ลักษณะของครูที่ดี การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์เชิง สร้างสรรค์ระหว่างครูกับผู้เรียน การ
เสริมสร้างเจตคติ จิตวิญญาณความเป็นครู คุณธรรม
จริยธรรมที่ จ าเป็นต่อวิชาชพีครู  หลักธรรมาภิบาล
และความซ่ือสัตย์สุจริต  จิตสาธารณะเสยีสละเพื่อ
สังคม  แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อเป็นแบบอยา่งที่ดีแก่
ผู้เรียนและสังคมTHE IMPORTANCE OF PROFESSIONAL 

TEACHERS, ROLES, DUTIES, TEACHERS, LAWS RELATED TO 

TEACHERS. AND PROFESSIONAL TEACHERS. TEACHER 

PROFESSIONAL STANDARDS PRACTICE OF PROFESSIONAL 

ETHICS. THE WAY TO ENHANCE THE PROGRESS TO 

DEVELOP THEMSELVES AND THE PROFESSION. 
CONTINUOUS KNOWLEDGE MANAGEMENT RELATED TO 

TEACHER PROFESSION. THE PURSUIT AND SELECTION OF 

INFORMATION, KNOWLEDGE, PERSONIFICATION OF 

LEARNING. KNOW THE CONTENT OF TEACHING AND 

TEACHING STRATEGIES FOR STUDENTS TO THINK, 
ANALYZE, SYNTHESIZE AND CREATE NEW THINGS. GOOD 

TEACHER STRENGTHENING RELATIONSHIPS CREATED 

BETWEEN TEACHER AND LEARNER ATTITUDE BUILDING 

SPIRITUALITY AS A TEACHER MORAL ETHICS TEACHERS 

NEEDED GOOD GOVERNANCE AND HONESTY PUBLIC 

SPIRIT SACRIFICES FOR SOCIETY. PRACTICE TO BE A GOOD 

ROLE MODEL FOR LEARNERS AND SOCIETY.GUIDELINES AS 

A ROLE MODEL FOR LEARNERS AND  
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2.ปรัชญาการศึกษา 
สาระความรู ้
1) ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการ
ศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม  
2) แนวคิด และกลวิธีการจดัการศึกษา 
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยนื 
สมรรถนะ 
1) ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา
สถานศึกษา  
2) วิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพือ่
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

511702 ปรัชญาการศึกษา 
 
แนวคิดหลักของปรัชญาและ
ปรัชญาการศึกษา ทฤษฎี
การศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมและการ
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการศึกษา 
การจัดการศึกษาอย่างสร้างสรรค์
และมีปรัชญา วิวัฒนาการของ
การศึกษาไทยและการศึกษาโลก 
หลักการ เปา้ประสงค์และ
รูปแบบของการจัดการศึกษาร่วม
สมัย การศึกษากับกระบวนทัศน์
การพัฒนาท่ียั่งยืน กระบวนทัศน์
การพัฒนาการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
บทบัญญัติว่าด้วยการศึกษาใน
รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ การสร้าง
แนวคิดปรัชญาสถานศึกษาเพื่อ
เสรมิสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืนของ
ชุมชนท้องถิ่น 

1231102 ปรัชญาการศึกษา 
Philosophy of Education  
ความหมาย ประวัติความเป็นมา และ
ความส าคญัของการศึกษา ปรัชญา แนวคิด
และทฤษฎีทางการศึกษา การประยุกต์แนวคิด
ปรัชญาการศึกษา และกลวิธีการจดัการศึกษา
ในการพัฒนาสถานศึกษา ชุมชน  สังคม และ
เสรมิสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
Definitions, historical background and 
importance of education; philosophy, 
concepts, and  educational theories; 
application of educational  philosophy 
as well as educational management 
strategies  to develop educational 
institutions, community, society and to 
enhance the sustainable development 
 

3. หลักสูตร 
สาระความรู ้
1) หลักการ แนวคิดในการจดัท า
หลักสตูร  
2) การน าหลักสตูรไปใช้  
3) การพัฒนาหลักสูตร  
สมรรถนะ 
1) วิเคราะห์หลักสูตรและสามารถ
จัดท าหลักสูตรได้  
2) ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและ
น าผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาหลักสตูร 

511704 การพัฒนาหลักสูตร 
ทฤษฎีหลักสตูร องค์ประกอบ
หลักสตูรและการพัฒนาหลักสูตร 
มาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน การอาชีวศึกษาและการ
อุดมศึกษา หลักสูตร
มาตรฐานสากล หลักสูตร
การศึกษาเพื่ออาชีพ หลักสตูร
สถานศกึษา ปฏิบัติการออกแบบ
และสร้างหลักสูตรแบบจลุภาค 
ปฏิบัติการประเมินและน าผลไป
ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรในแต่
ละวิชาเอก การพัฒนาหลักสตูร
ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความสามารถ
แตกต่างกันในแต่ละระดับ
การศึกษา 

1231103 การพัฒนาหลกัสตูร 
Curriculum  Development 

ความหมาย ความส าคัญของหลักสูตร องค์ประกอบ
ของหลักสูตร รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร แนวคิดและ
หลักการของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร การ
วิเคราะห์และการพัฒนาหลักสูตร การน าหลักสูตรไป
ใช้ การประเมินหลักสูตรและการน าผลการประเมินไป
ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา  
Definitions, importance of curriculum; 
components of curriculum; types of 
curriculum development; concepts and 
principles of  curriculum development 
process; analysis and development of the 
curriculum, implementation of the 
curriculum; evaluation of the curriculum and 
application of evaluation results to 
curriculum development in educational 
institutions 
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4. จิตวิทยาส าหรับคร ู
สาระความรู ้
1) จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยา
พัฒนาการของมนุษย์  
2) จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยา
การศึกษา  
3) จิตวิทยาการแนะแนวและการให้
ค าปรึกษา 
สมรรถนะ 
1) สามารถให้ค าแนะน าชว่ยเหลือผู้เรียน
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
2) ใช้จิตวิทยาเพื่อความเขา้ใจและ
สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ 

511703 จิตวิทยาส าหรับคร ู
จิตวิทยาพื้นฐานและพัฒนาการของ
มนุษย์ ทฤษฎีการเรียนรู้และการศึกษา 
การแนะแนวและการให้ค าปรกึษา 
การศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัธรรมชาติของผู้เรียน ปฏิบัตกิาร
น าหลักจิตวิทยาไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับพัฒนาการทาง
สติปัญญา รูปแบบการเรียนรู้ศักยภาพ
และความถนัดของผู้เรียนในแต่ละระดับ
การศึกษา ระบบดูแลชว่ยเหลือผู้เรียน 
การช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้และ
พัฒนาได้ตามศักยภาพของตน การให้
ค าแนะน าชว่ยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น การส่งเสริมความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียน 

1231104 จิตวทิยาส าหรบัครู 
Psychology for Teachers 

จิตวิทยาการศึกษาส าหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการของ
แต่ละกลุ่มอายุ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการแนะ
แนวและการให้ค าปรึกษา การจัดกิจกรรมแนะ
แนวในชั ้น เรียน  และกิจกรรมโฮมรูม ความ เข้า
ใจความแตกต่างของผู้เรียน การส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความ
สนใจ การดูแลช่วยเหลือและพัฒนาผู้ เรียนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
Educational psychology for teachers; 
developmental psychology for each age 
group; learning psychology; guidance 
psychology and counseling; devising 
classroom guidance activities, homeroom 
activities; understanding of individual 
differences; enhancement of  the learners to 
develop their aptitudes and interests to their 
full potential nourish and develop learners 
to have a good quality of life   

5. การจัดการเรียนรูแ้ละ 
การจัดการชั้นเรียน  
สาระความรู ้
1) หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกีย่วกบั
การจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  
2) ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพู่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้  
3) การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม  
4) การจัดการชั้นเรียน  
5) การพัฒนาศูนยก์ารเรียนในสถานศึกษา 
สมรรถนะ 
1) สามารถจัดท าแผนการเรียนรู้และ
น าไปสู่การปฏบิัติให้เกิดผลจริง  
2) สามารถสร้างบรรยากาศการจัดการชั้น
เรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  

511706 การจัดการเรยีนรู้และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู ้
ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักวิเคราะห ์คิดสร้างสรรค์
และแก้ปัญหาได้ การใช้สื่อการเรียนรู้ 
ปฏิบัติการออกแบบและจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ และเลือกใช้ส่ือการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน การปฏิบัติการจัดชัน้
เรียนและสร้างสรรค์กิจกรรม เพื่อสร้าง
เสริมพลังอ านาจในการเรียนรู้และพัฒนา
ด้านอารมณ์ สังคม การจัดการเรียนรู้เพือ่
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การบูรณา
การการเรียนรู้แบบเรียนรวม การบูรณา
การการจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
กับวิชาเอก เทคนิคการจัดการชั้นเรียน
และการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกตา่งกนั
ในแต่ละระดับการศึกษา 

1231201 การจดัการเรยีนรู้และการจดัการชั้นเรยีน 
Learning Management and Classroom 
Management  
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ การจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ ทฤษฎี 
และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย การ
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์   คิดสร้างสรรค์ และคิด
แก้ปัญหา การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การ
จัดการในชั้นเรียน การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน 
การพัฒนาศูนย์การเรียนรูใ้นและนอกสถานศึกษา 
Principles, concepts, and practical guidelines of 
devising learning management plans and 
learning environment;  theories and variety of 
learning management forms; enhancement of 
analytical thinking, innovative thinking and 
problem solving; integration of wholistic learning; 
classroom management; classroom atmosphere 
management;  development of learning 
centers both inside and outside educational 
institutions 
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6. การวัดและประเมินผลการ 
เรียนรู้ 
สาระความรู ้
1) หลักการ แนวคิด และแนว
ปฏิบัติในการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน  
2) ปฏิบัติการวัดและการประเมินผล 
สมรรถนะ 
1) สามารถวัดและประเมินผลได้  
2) สามารถน าผลการประเมินไปใช้

ในการพัฒนาผู้เรยีน 

511707 การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ 
ทฤษฎี รูปแบบ หลักการ และ
เทคนิคการวัดและประเมินการ
เรียนรู้ การประเมินผลตามสภาพ
จริง แนวทาง การวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนใน
สถานศึกษาคณุสมบตัิของนักวัด
ประเมินผล สถิติที่ใช้ในการวัด
และประเมินผล คะแนนและการ
แปลความหมายคะแนน 
ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนา
เครื่องมือการวัดและประเมินผล
การเรยีนรู้ ปฏิบตัิการวัดและ
ประเมินผล และน าผลไปใช้ใน
การปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
และหลักสตูร 
 

1231202 การวัดและการประเมินผลการ
เรียนรู้ 
Learning  Measurement  and  
Evaluation 
หลักการ แนวคิด เทคนิคการวัดและการ
ประเมินผล จุดมุ่งหมายทางการศึกษา  
ประเภทของการวัดและประเมินผล การ
ประเมินภาคปฏิบัติ วิธีการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามสภาพจริงการสร้าง การเลือกใช้ 
และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์การให้คะแนน 
การน าผลจากการวัดและการประเมินผลไปใช้
ในการพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้  
Principles, concepts, and techniques of 
measurement and evaluation; 
educational objectives; types of 
measurement and evaluation; 
evaluation of practical assignments; 
methods of authentic learning 
evaluation; construction, selection and 
quality examination of measurement 
tools and conduct of learning 
evaluation; criteria for grading; 
applications of evaluation results for 
the development of learners and 
learning management 

7. นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
สารสนเทศทางการศึกษา  
สาระความรู ้
1) หลักการ แนวคิด การออกแบบ 
การประยุกต์ใช้ และการประเมินสือ่ 
นวัตกรรม เทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการเรยีนรู้  
2) เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
สื่อสาร 
สมรรถนะ 

511705 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 
แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี และการ
สื่อสารเพื่อการศึกษาท่ีส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การ
เลือกใช้ ออกแบบ สร้างและ
ปรับปรุงนวัตกรรม การจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษา รวมท้ังการพัฒนา
รูปแบบและกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี
และสารสนเทศเพื่อการสื่อสารทาง

1231203 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา 
Innovation and Information Technology 
for Education 
 ห ลั ก ก าร  แน วคิ ด  ทฤษ ฎี เท ค โน โลยี แ ล ะ
นวัตกรรมทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21  แหล่ง
การเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  เกณฑ์การ
เลือก การออกแบบ การผลิต และการประยุกต์ใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาผู้เรียนและ
การสื่อสาร การประเมินและการบ ารุงรักษาสื่อ
เทคโนโลยีทางการศึกษา    
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1) ประยุกต์ใช้ และประเมินสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการเรยีนรู้  
2) สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการสื่อสาร 

การศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่
ดี การวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจาการ
ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและ
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ 

Principles, concepts, theories of 
educational innovation and information 
technology in 21st century; educational 
learning sources and learning network;  
selection  criteria, design, production and 
application of  
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 การศึกษา การแสวงหาแหล่ง

เรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 
การน านวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในจัด
การศึกษา และเทคนิควิธีการ
ประเมินเพื่อน าผลไปใช้ในการ
พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทาง
การศึกษา 

innovation media and technology 
information for learning and 
communication; evaluation and 
maintenance of educational 
technological media 

8. การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  
สาระความรู ้
1) หลักการ แนวคิด แนวปฏิบตัิใน
การวิจัย  
2) การใช้และผลติงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้  

สมรรถนะ 
1) สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ใน
การจัดการเรยีนการสอน  
2) สามารถท าวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนและพัฒนาผูเ้รียน 

 

511709 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ 
ทฤษฎี รูปแบบ และเทคนคิการ
วิจัย จรรยาบรรณนักกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ระเบียบวิธีวิจัยและ
การออกแบบการวิจัยการเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ การจดัท า
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรยีนรู้ เครื่องมือ
วิจัย การวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อการ
วิจัย ปฏิบัติการเขียนและการ
น าเสนอรายงานการวิจัย การ
วิพากษ์งานวิจัยและน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา
หลักสตูรและการจัดการเรยีนรู ้

1231301 การวิจยัเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
Research for Learning  Development 
หลักการ แนวคิด ความส าคัญของการวิจัยใน
การพัฒนาการเรียนรู้  ระเบียบวิธีการวิจัย 
กระบวนการวิจัย การก าหนดปัญหา การ
ออกแบบการวิจัย การเลือกตัวอย่าง การสร้าง
เครื่องมือการวิจัย การใช้สถิติ การรวบรวม 
การวิเคราะห์ และการแปลผลข้อมูล การ
ปฏิบัติการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนและ
พัฒนาผู้ เรียน การเขียนรายงานและการ
น าเสนอผลงานวิจัย และการน าผลการวิจัยไป
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
Principles, concepts, and importance 
of research for learning development; 
research methodology; research 
process; problem identification; 
research design; sample selection; 
construction of research tools; 
statistics utilization; data collection 
and data analysis; data interpretation; 
conduct of research to enhance 
learning for learners; report writing; 
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research presentation and application 
of research results in learning 
management 
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9.ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู 
สาระความรู ้
1) ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการ
เป็นครู  
2) ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนา 
วิชาชีพครู 
สมรรถนะ 
1) สามารถใช้ทักษะการฟัง การพดู 
การอ่าน การเขียนภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อ
ความหมายอย่างถูกต้อง  
2) ใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการ

อยู่ร่วมกันอย่างสันต ิ

 511708 ภาษาและวัฒนธรรม
ส าหรับครู 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและ
วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง ไ ท ย แ ล ะ
ต่ า ง ป ร ะ เท ศ  คุ ณ ค่ า แ ล ะ
ค วา ม ส า คั ญ ข อ งภ าษ าแ ล ะ
วั ฒ น ธ ร ร ม ใน มิ ติ ข อ งค ว า ม
หลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา
และวัฒนธรรมเพื่อความเป็นครู 
ภาษาต่ างประเทศเพื่ อพัฒนา
วิ ช า ชี พ ค รู  ภ า ษ า เพื่ อ ก า ร
ติดต่อสื่อสาร พลวัตของภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศกับสังคม
และวัฒนธรรม การใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ 

1231302 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู 
Language and Culture for Teachers 
ความหมาย และความส าคัญของภาษาและ
วัฒนธรรมในฐานะเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 
และต่อผู้ประกอบวิชาชีพครู การเสริมสร้าง
ความส านึกต่อคุณค่ าของภาษาไทยและ
วัฒนธรรมไทยให้กับผู้เรียน  การพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ด้าน
การฟัง พูด อ่าน เขียนในการสื่อความหมายใน
การประกอบอาชีพครู  การใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมในการด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สันติสุขภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  

Meanings and importance of language 
and culture as a national identity for 
teachers; enhancement of the 
learners’ awareness in recognizing the 
value of Thai language and Thai 
culture; development of skills in Thai 
and  foreign language regarding 
listening, speaking, reading and writing 
for meaning communication in 
teaching profession; use of language 
and culture for peaceful co-existence 
in cultural diversity  

10. การประกันคุณภาพการศึกษา  
สาระความรู ้
1) หลักการ แนวคิด แนวปฏิบตัิ
เกี่ยวกับการจดัการคณุภาพ
การศึกษา  
2) การประกันคณุภาพการศึกษา  
สมรรถนะ 
1) สามารถจัดการคณุภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนา

511710 การประกันคุณภาพ
การศึกษา 
  หลักการ แนวคิด แนวปฏิบตัิ
เกี่ยวกับการจดัการคณุภาพ
การศึกษา การประกันคณุภาพ
การศึกษา ปฏิบัติการวางแผน  
การจัดการคุณภาพการศึกษา 
ปฏิบัติการน าแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบตัิ 

1231303 การประกนัคุณภาพการศึกษา 

Quality Assurance of Education  

หลักการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
คุณ ภาพ  และการป ระกั น คุณ ภาพทาง
การศึกษา การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ
ครูในการจัดการเชิงคุณภาพ การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง บทบาทหน้าที่ ของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ  มาตรฐาน
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คุณภาพการเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง  
2) สามารถด าเนินการจดักิจกรรม 
ประเมินคุณภาพการจดักิจกรรม

การ 
เรียนรูไ้ด ้

ปฏิบัติการจัดกิจกรรมประเมิน
และปรับปรุงแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษาและคณุภาพ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การ
จัดการคณุภาพการจัดกจิกรรม
การเรยีนรู้และพัฒนาคณุภาพการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง กฎระเบียบ 

แ ล ะ ต ัว บ ่ง ชี ้ค ุณ ภ า พ ก า ร ศ ึก ษ า ก า ร
ด าเนินการจัดกิจกรรม ประเมินคุณภาพ
ก ารจ ัด ก ิจ ก ร รม ก าร เรี ยนรู้   การเขียน
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา  
Principles, concepts, practical 
guidelines for educational quality 
assurance; knowledge management of 
quality assurance in teaching  

มาตรฐานความรู้ตามเกณฑ์คุรุสภา หลักสูตรเดิม 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

 แ ล ะ ห ลั ก เก ณ ฑ์ ก ารป ระ กั น
คุณภาพการศึกษา กลยุทธ์การ
สร้างความร่วมมือกับบุคลากร
ทางการศึ กษาและชุมชน เพื่ อ
พัฒนาผู้เรียน 

profession; devise of activities relating 
to quality assurance of education, and 
continuous development of learning 
quality; roles of quality assurance 
personnel; educational standards and 
indicators; devise of activities;  
evaluation  of learning activities; report 
writing of the educational quality 
assurance 

11.การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 
ระหว่างเรียน  
สาระความรู ้
1) การสังเกตการจัดการเรียนรู้  
2) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง  
3) การทดลองสอนในสถานการณ์จ าลอง 
และสถานการณ์จริง  
4) การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือ
เครื่องมือวัดผล  
5) การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และ
การตัดสินผลการเรียน  
6) การสอบภาคปฏิบัติและการให้
คะแนน  
7) การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน  
8) การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ  
สมรรถนะ 
1) สามารถจัดท าแผนการจัดการ

511711 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน 
การสังเกตการจดัการเรียนรู้ การ
จัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้เพื่อ
จุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย 
และให้ผูเ้รียนสรา้งความรูด้้วย
ตนเอง การทดลองสอนใน
สถานการณ์จ าลองและ
สถานการณ์จริง การออกแบบ
ทดสอบข้อสอบหรือเครื่องมือ
วัดผล การตรวจข้อสอบ การให้
คะแนนและการตดัสินผลการเรียน 
การสอบภาคปฏิบตัิและการให้
คะแนน การวิจับแก้ปัญหาผูเ้รียน 
การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 

1231111 ปฏบิติัประสบการณ์วิชาชพี
ระหว่างเรียน  
School Practicum 

การสั งเกตการจัดการเรียนรู้  การจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ การทดลองสอน การ
ออกแบบเครื่ อ งมื อการวัดผล  การสอบ
ภาคปฏิบัติ การให้คะแนน การตัดสินผลการ
เรียน การฝึกท าวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน และการ
พัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ  
Observation of learning management; 
devise of instructional plans; teaching 
practice; devise of measurement tools; 
practice tests; grading; test results 
decision; research practice; problem 
solving for the learners; and 
development of professional teachers 
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เรียนรู้ เพื่อจุดประสงค์การสอนที่
หลากหลาย  
2) สามารถปฏิบตัิการสอน 
ออกแบบทดสอบ วัดและ
ประเมินผลผู้เรียน  

 
 
 
 

มาตรฐานความรู้ตามเกณฑ์คุรุสภา หลักสูตรเดิม 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 
12. การปฏิบัติการสอนใน 
สถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
สาระความรู ้
1) การปฏิบตัิการสอนวิชาเอก  
2) การวัดและประเมินผล และน า
ผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  
3) การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรยีน  
4) การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ หรือ
แบ่งปันความรู้ในการสัมมนา
การศึกษา  
สมรรถนะ 
1) สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขา
วิชาเอก 
2) สามารถประเมิน ปรับปรุง และ
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน  
3) ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย  

511712 การปฏิบัติงานสอนใน
สถานศึกษา1 
การบูรณาการองค์ความรู้ทั้งหมด
ในสาขาวิชาเอกมาใช้ในการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
และปฏิบตัิงานครดู้านอ่ืนๆ ท่ี
ได้รับมอบหมาย การจัดท า
แผนการเรียนรู้และการจดั
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลและน าผลไปใช้ใน
การจัดการเรยีนรู้และพัฒนา
ผู้เรยีน ปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนา
ผู้เรยีน การแลกเปลีย่นเรยีนรู้
หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนา
ทางการศึกษา 
 

1231212  การปฏบิติัการสอนใน
สถานศึกษา 1 
School Internship 1 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :   1231111 ปฏิบัติ
ประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 
Pre-requisite:1231111School Practicum
การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการฝึก
ป ระส บ ก ารณ์ วิ ช า ชี พ ราย วิ ช า เอ ก  ใน
สถานศึกษา การจัดท าแผนการจัดการความรู้
ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ การเลือกใช้ การผลิตสื่อและนวัตกรรม
ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้  การใช้
เทคนิคและยุทธวิธีการจัดการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ การศึกษารายกรณี 
การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ 
และการสัมมนาทางการศึกษา 
 Integration of all knowledge to be 
applied in school teaching of major 
subject; devising student centered 
instructional plan, designing learning 
process, selecting and producing 
media and innovation in compliance 
with learning management, utilizing 
techniques and strategies of learning 
management, measuring and 
evaluating  learning, case study, 
recording and reporting learning results 
and organizing educational seminar 
 

 511713 การปฏิบัติงานสอนใน 1231313 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
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สถานศึกษา2 
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ต่อเนื่องจากการปฏิบตัิการสอนใน
สถานศึกษา 1 การบูรณาการองค์
ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา และปฏิบัติงานครู
ด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย การ
จัดท าแผนการเรยีนรู้และการจัด
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลและน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแบ่งปัน
ความรู้ในการสัมมนาทาง
การศึกษา ท าการวิจัยเพื่อพัฒนา
ผู้เรยีน โดยประมวลองค์ความรู้ที่  

2 
School Internship 2 
วิชาที่ ต้องเรียนมาก่อน : 1231112 การ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
Pre-requisite : 1231112 School 
Internship 1 
การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการฝึก
ป ร ะ ส บ ก า รณ์ วิ ช า ชี พ ร า ย วิ ช า เอ ก ใน
สถานศึกษา การจัดท าแผนการจัดการความรู้
ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดกระบวนการ
เรี ย น รู้  ก าร เลื อ ก ใช้  ก ารผลิ ต สื่ อ  แล ะ
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ 
การใช้เทคนิคและยุทธวิธีการจัดการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การท าวิจัย
ในช้ันเรียน การน าผลการประเมินมาพัฒนา 

มาตรฐานความรู้ตามเกณฑ์คุรุสภา หลักสูตรเดิม 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

 ได้จากการเรียนตามหลักสูตร และ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ         

การจัดการเรยีนรู้และพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน 
การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรยีนรู้ 
และการสัมมนาทางการศึกษา 
Integration of all knowledge to be 
applied in school teaching of major 
subject; devising student centered 
instructional plan, designing learning 
process, selecting and producing 
media and innovation in compliance 
with learning management, utilizing of 
techniques and strategies of learning 
management, measuring and 
evaluating  learning, conducting 
classroom research, applying 
evaluation results to enhance learning 
management and to develop learner 
quality, recording and reporting  
learning results, and organizing 
educational seminar 
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ภาคผนวก ซ 
การก าหนดรหัสวิชาและข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนชั่วโมงในการจัดกิจกรรมแต่ละวิชา 
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ภาคผนวก ฌ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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