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ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 พร้อมสอดแทรกเนื้อหาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

(หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2563) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

คณะ    มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สาขาวิชา   การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
      รหัสหลักสูตร  T20202125104094 

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
      เป็นภาษาสากล 
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ Master of Education Program in Teaching English as an  
       International Language 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็มภาษาไทย  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล) 
ชื่อย่อภาษาไทย  ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Master of Education (Teaching English as an International Language) 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  M.Ed. (Teaching English as an International Language) 

  
3. วิชาเอก 

-ไม่มี- 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรปริญญาโท  
 แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่

น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
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5.2 ภาษาที่ใช้ 
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และ/หรือภาษาอังกฤษ  

5.3 การรับเข้าศึกษา 
รับทั้งนักศึกษานักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน เข้าใจ และใช้

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาสากล เพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563  
ก ำหนดเปิดสอนภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563 
สภำวิชำกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำเห็นชอบหลักสูตรในกำรน ำเสนอหลักสูตร

ต่อสภำมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมครั้งที่ 4/2563 วันที่ 16 เมษำยน พ.ศ.2563 
สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำเห็นชอบหลักสูตร ในกำรประชุมครั้งที่ 5/2563  

วันที่ 21 พฤษภำคม พ.ศ.2563 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปี พ.ศ.2564 

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1 คร/ูอาจารย์ 
 8.2 นักวิชาการ/นักการศึกษา 
 8.3 นักวิจัย 
  8.4 วิทยากรโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ 
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9. ชื่อ นามสกุล  เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ(ิสาขาวิชา) 

สถาบัน และปีพ.ศ.ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1. 
 
 

นายวาปี  คงอินทร์ 
3-1015-XXXXX-XX-X 
 
 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(ภาษาอังกฤษ 

(7104)) 

ปร.ด. 
(ภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาสากล) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2562 

ศศ.ม. 
(ภาษาศาสตร์เพ่ือการ

สื่อสาร) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2549 

ศศ.บ. 
(ภาษาฝรั่งเศส) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2544 

2. นางสายฝน  ทรงเสี่ยงไชย 
3-1199-XXXXX-XX-X 
 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(ภาษาอังกฤษ 

(7104)) 
 

ปร.ด. 
(การสอนภาษาองักฤษใน 

ฐานะเป็นภาษาโลก) 

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2562 

ศศ.ม.  
(การสอนภาษาอังกฤษ

ในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2544 

ศศ.บ.  
(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
2528 

3. นางสาวชลีกาญจน์ จันทจ ารัสรัตน์ 
3-1009-XXXXX-XX-X 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(ภาษาอังกฤษ (7104)) 

พธ.ด.  
(ภาษาศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์    
ราชวิทยาลัย, 2562 

ศศ.ม.  
(ภาษาศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549 

ศศ.บ.  
(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช, 2544 

 
หมายเหตุ  ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอนดูที่ภาคผนวก ก 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

      สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่น ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรเป็นไปตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังคง
ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในหลายบริบท เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ท าให้เกิดการ
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รวมตัวกันของประเทศทั้งหลาย การส่งเสริมให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานไปท างานในต่างประเทศ                    
ปัญหาด้านเทคโนโลยีและข่าวสารไร้พรมแดน ตลอดจนปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก ดังนั้นการพัฒนาประชากรให้
มีความรู้ความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษอันเป็นภาษาสากลในการติดต่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจ
อันดีระหว่างประเทศจึงเป็นสิ่งส าคัญ เพ่ือให้การด าเนินการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง และแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังพบว่าประเทศไทยมีการรวมตัวทางเศรษฐกิจกับประเทศ
ต่าง ๆ ในสมาชิกขององค์กร อาเซียน เนื่องจากเศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยนศูนย์กลางอ านาจมาอยู่ที่ประเทศ
แถบเอเชียมากข้ึน ประเทศไทยจึงมีความพยายามในการขยายตลาดและสร้างความร่วมมือในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ทางด้านการค้า การลงทุน ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทในการ
ติดต่อสื่อสารในองค์กรและหน่วยงานระดับประเทศ ระดับอาเซียนและระดับโลก การจัดระบบการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยจึงให้ความส าคัญต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมากข้ึน 
  จากยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้จ าเป็นที่
ทรัพยากรบุคคลในประเทศต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากลหลักของโลกเพ่ือเป็นเครื่องมือ
แสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ทั้งในและต่างประเทศเป็นการพัฒนาศักยภาพของ
พลเมืองเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก นอกจากนี้จากยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุล
และยั่งยืน กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้คนของประเทศต่าง ๆ เป็นไปได้ง่ายและ
กว้างขวางขึ้น โดยภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษานานาชาติที่ใช้ในการท าธุรกิจอย่างกว้างขวาง ด้วยเหตุนี้จึงมี
ความจ าเป็นต้องผลิตบุคลากรที่มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดีเพ่ือใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร
ระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจัยที่เป็นตัวแปรส าคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
ดังกล่าวคือ ความจ าเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ให้จัดการสอนที่มีคุณภาพ
เพียงพอที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนทุกระดับเพ่ือเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อหรือ
ประกอบวิชาชีพที่เก่ียวข้องหรือต้องอาศัยทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรค านึงถึง

การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมในยุคการสื่อสารไร้พรมแดนตามพัฒนาการทางเทคโนโลยีซึ่ง ท าให้การ
ติดต่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรมระหว่างพลเมืองของโลกเป็นไปได้กว้างขวางและสะดวกยิ่งขึ้น  

ดังนั้นเพ่ือให้ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้แนวคิดและวัฒนธรรมอันจะน าไปสู่การเรียนรู้และ
สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน จึงจ าเป็นต้องมีภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างพลเมืองของโลกเพ่ือให้การ
สื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในปัจจุบันและในอนาคตภาษาอังกฤษจะยังคงเป็นภาษาหลักในการ
ติดต่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ดังนั้นจึงจ าเป็น ที่ประชาชนไทยเป็นที่จะร่วมเป็นพลเมืองของโลกจะต้องมี
ทักษะภาษาอังกฤษเพียงพอในการติดต่อสื่อสารกับประเทศต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ วิทยาการและ
สื่อต่างๆ ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว จ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นเครื่องมือ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษจึงควรมีความรู้ความสามารถในการสอน ทั้งด้านการประยุกต์ใช้
วิทยาการต่างๆ เพ่ือการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้วิธี สอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษใน
การเข้าถึงวิทยาการและสื่อต่าง ๆ 

จากเหตุผลดังกล่าว ครูผู้สอนภาษาอังกฤษจึงจ าต้องมีความรู้และทักษะทั้งด้านภาษาอังกฤษ 
และทักษะทางสังคมเพียงพอที่จะสอนผู้เรียนให้สามารถสื่อสารในระดับต่าง ๆ โดยการใช้ภาษาอังกฤษเป็น 
สื่อ จากการประเมินผลทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระดับชาติ พบว่า คุณภาพของการเรียน
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การสอนภาษาอังกฤษที่ไม่ได้มาตรฐานส่งผลกระทบต่อศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยที่อยู่ใน
ระดับปานกลาง-อ่อนเมื่อเทียบกับผู้เรียนในประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคอาเซียน ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ                 
ทุกระดับจึงควรได้รับการพัฒนาทั้งด้านทักษะภาษาอังกฤษ วิธีสอน และจริยธรรมในวิชาชีพ การพัฒนา
วิชาชีพและการวิจัยในสาขาการสอนภาษาอังกฤษที่ทันสมัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
จะส่งผลให้คุณภาพบุคลากรของสังคมมีมาตรฐานสูงขึ้น ครูจึงควรได้รับการพัฒนาในด้านนี้ให้มีความ
เชี่ยวชาญด้านการสอนและวิจัยเพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
12.1.1 พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ      

พ.ศ. 2552 กล่าวคือ การผลิตบัณฑิตซึ่งเป็นบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอนภาษาอังกฤษ ที่มีความ
พร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันที มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการ
สะท้อนความคิด การคิดวิเคราะห์ การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ                 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้าน
การผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ มีศักยภาพทางวิชาการ เป็นที่ยอมรับในวิชาชีพครู 

12.1.2 หลักสูตรมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเน้นการประยุกต์ทฤษฎีต่าง ๆ เพ่ือใช้สอนภาษาอังกฤษให้มีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

12.1.3 หลักสูตรต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเรียนผ่านประสบการณ์ 
ฝึกความเป็นผู้น า ร่วมมือกับผู้อ่ืนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรู้เท่าทันวิทยาการใหม่  ๆ เพ่ือน าความรู้
ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
    12.2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีพันธกิจในการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ ให้มีการบูรณาการความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น
บนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรที่มี
คุณภาพได้มาตรฐานตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและท้องถิ่น  มีแนวทางคือ สร้างและ/หรือ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงพัฒนาหลักสูตรใน
ลักษณะเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
  12.1.2 มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรที่มีกลไกการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการใน
ระหว่างคณาจารย์และผู้เรียนกับสถาบันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือปรับระดับมาตรฐานการศึกษา
ให้เป็นสากล และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรกันได้อย่างมีประสิทธิภาพตามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่ลงนามร่วมกันกับสถาบันต่าง ๆ  โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบของการศึกษาดู
งานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในสถาบันต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเอง 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยบัณฑิตวิทยาลัย 

   -ไม่มี- 
   

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
  -ไม่มี- 

 
13.3 การบริหารจัดการ  

     13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชา เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา 
ในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการด าเนินการ  
     13.3.2 ฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย ก ากับ ควบคุม และติดตามการด าเนินการเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักสูตร  
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
  มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นผู้น าด้านการจัดการเรียนรู้และนวัตกรทางการสอนภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาสากล ประยุกต์ใช้ความรู้ในปัจเจกบุคคลเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

 
1.2 ความส าคัญ 

 ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในหลายบริบท เช่น การเปลี่ยนทาง
เศรษฐกิจที่ท าให้เกิดการรวมตัวกันของประเทศทั้งหลาย การส่งเสริมให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานไปท างาน
ในต่างประเทศ ปัญหาด้านเทคโนโลยีและข่าวสารไร้พรมแดน ตลอดจนปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก ดังนั้นการ
พัฒนาประชากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในการติดต่อสื่อสารและ
สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศจึงเป็นสิ่งส าคัญ เพ่ือรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหา                  
ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังพบว่าประเทศไทยมีการรวมตัวทางเศรษฐกิจกับประเทศต่าง ๆ 
ในสมาชิกขององค์กรอาเซียน ประเทศไทยมีความพยายามในการขยายตลาดและสร้างความร่วมมือใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางด้านการค้า การลงทุน ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาษาอังกฤษจึงมีบทบาท
ส าคัญในการติดต่อสื่อสารในองคก์รและหน่วยงานระดับประเทศ ระดบัอาเซียนและระดับโลก การจัดระบบ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยจึงให้ความส าคัญกับการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษมากข้ึน  

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงพัฒนาหลักสูตร 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563 โดยมุ่งผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ในด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษ วิธีสอน และจริยธรรมในวิชาชีพ การพัฒนาวิชาชีพและการวิจัยในสาขาการสอนภาษาอังกฤษ
ที่ทันสมัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของครูผู้สอนภาษาอังกฤษจะส่งผลต่อศักยภาพในการเรียนรู้และการน า
ความรู้ทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ 
 

1.3 วัตถุประสงค์  
  เพ่ือให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงก าหนด

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
1)  มีจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ  
2)  มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ทางการสอน

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล                         
 3)  มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ทางวิชาการและวิชาชีพ พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศที่มีคุณภาพ 
4)  มีความรับผิดชอบและปฏิสัมพันธ์ แสดงออกถึงการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและ

สถานการณ์ 
5)  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการน าเสนอรายงานผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและ

วิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1) แผนการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับมาตรฐานของ
ประเทศ (Compliance to 
the Thai Qualification 
Framework) 

1) ด าเนินการทบทวนข้อก าหนด
เฉพาะของหลักสูตรเพ่ือตรวจสอบ
ความสอดคล้องกับมาตรฐานของ
ประเทศ 
2) ปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรและ
รายวิชาให้สอดรับกับผลการเรียนรู้ 

หลักฐาน 
เอกสารหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
ม า ต ร ฐ า น ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ 
(Compliance to the Thai 
Qualification Framework) 
ตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งชี้ข้อที่ 1-3, 5 ในหมวดที่ 7 

2) แผนการติดตามผลการน า
หลักสูตรไปใช้ พร้อมทั้งสร้าง
ช่องทางในการรับฟังความ
คิดเห็นต่าง ๆ จากทุกฝ่ายที่
เ กี่ ย วข้ อ ง  เช่ น  คณาจารย์ 
นั กศึ กษ า  และผู้ ใ ช้ บั ณฑิ ต            
เป็นต้น 

1) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
2) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน
และทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน 
 

หลักฐาน 
1) รายงานการวิจัยความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 
2) รายงานการวิจัยความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อคุณภาพการสอนและ
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
ตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งชี้ข้อที่ 11-12 ในหมวดที่ 7 

3) แผนงานการพัฒนาและ
ประเมินการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

1) จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2) จัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษา 
3) ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และจัด
ฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้
เรื่องนวัตกรรมใหม่ๆ 

หลักฐาน 
1) รายงานผลการด าเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
2) รายงานผลการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา 
3) รายงานผลการฝึกอบรมอาจารย์ 
ตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งชี้ข้อที่ 4, 6-10 ในหมวดที่ 7 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ 

 ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์               

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
      การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

และเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 และประกาศที่เก่ียวข้อง 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1  วัน-เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 
       ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษหรือ
สาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง และมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.00 
 2) ผ่านการสอบคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศให้ทราบในแต่ละภาคการศึกษา 
 3) ผู้ที่ส าเร็จจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ต้องมีหนังสือการเทียบคุณวุฒิผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศซึ่งรับรองโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประกอบการสมัคร 
 4) คุณสมบัติอ่ืนๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาซึ่งจะ
ประกาศให้ทราบเป็นรายปี  
 5) ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1-4 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ
โดยต้องเป็นผู้ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นชอบที่จะรับเข้าศึกษาและได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 หมวด 3 การรับเข้าเป็นนักศึกษา และสภาพนักศึกษา ข้อ 12 (2)  
 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
1) พ้ืนฐานความรู้และสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษแตกต่างกัน 
2) ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมีน้อย 

 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  1) จัดอบรมเตรียมความพร้อมการสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา (BSRU-TEP) ตามกรอบการอ้างอิงทางภาษาแห่งสหภาพยุโรป (CEFR) หรือการสอบ
วัดทักษะทางการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยมาตรฐานอื่น เช่น TOEFL TOEIC IELTS เป็นต้น 
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 2) จัดกิจกรรมเสริมเกี่ยวกับกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองและจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือเสริมทักษะ
กำรใช้คอมพิวเตอร์ 

 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

ปีการศึกษา 
จ านวนนิสิตนักศึกษา จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม 
2563 20 - 20 คำดว่ำจะมีผู้จบกำรศึกษำ 

ตลอดหลักสูตร ปีละ 20 คน   
เริ่มส ำเร็จกำรศึกษำปี พ .ศ. 2565 

2564 20 20 40 
2565 20 20 40 
2566 20 20 40 
2567 20 20 40 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 
งบลงทุน 
      - ค่าครุภัณฑ์ 

- - - - - 

เงินบ ารุงการศึกษา 992,000 1,984,000 1,984,000 1,984,000 1,984,000 
รวมรายรับ 992,000 1,984,000 1,984,000 1,984,000 1,984,000 

 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 
1. งบด าเนินการ 
   - ค่าตอบแทน 

 
369,600 

 
739,200 

 
739,200 

 
739,200 

 
739,200 

   - ค่าใช้สอย 212,000 424,000 424,000 424,000 424,000 
   - ค่าวัสดุ 212,000 424,000 424,000 424,000 424,000 
   - ค่าด าเนินการ 
ระดับมหาวิทยาลัย 

198,400 396,800 396,800 396,800 396,800 

2. งบลงทุน 
   - ค่าครุภัณฑ์ 

- - - - - 

รวมรายจ่าย 992,000 1,984,000 1,984,000 1,984,000 1,984,000 
จ านวนนักศึกษา 20 40 40 40 40 
ค่าใช้จ่ายต่อหัว 

ในการผลิตบัณฑิต 
49,600 49,600 49,600 49,600 49,600 
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2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบออนไลน์ 
 แบบอ่ืน ๆ (ระบุ) แบบออนไลน์ การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองและกิจกรรมกลุ่ม 

    
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 

กำรยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตได้ตำมข้อบังคับว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ.2561  
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1  หลักสูตร 
3.1.1  จ านวนหน่วยกิต 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล แผน ก 
แบบ ก 2 มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 (ปริญญาโท) ตามหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ที่จัดส าหรับนักศึกษาที่เลือกท า 
วิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยหมวดวิชาที่ต้องเรียน 2 หมวด คือ หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 

 
หมวดวิชา โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก2 

1) หมวดวิชำเอก 
    วิชำบังคับ 
    วิชำเลือก 

ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่ำ  12 หน่วยกิต 
2) หมวดวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

รวม 36 หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชา 
1) หมวดวิชาเอก    24 หน่วยกิต 

                       วิชาบังคับ   12 หน่วยกิต 
2320101 การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

English Curriculum Development 
3(3-0-6) 

2320102 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในยุคดิจิทัล 
Management of Learning English as an International 
Language in Digital Era 

3(3-0-6) 

2320103 ระเบียบวิธีวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 
Teaching English as an International Language 
Research Methodology 

3(3-0-6) 

2320204 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 
Seminar in Teaching English as an International Language 

3(3-0-6) 
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                   วิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาตามความสนใจ 

2320105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเ พ่ือการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 
Innovation and Digital Technology for English as an 
International Language Learning Management  

3(2-2-5) 

2320106 ภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 
Applied Linguistics for Teaching English as an 
International Language 

3(3-0-6) 

2320107 การวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 
English Language Measurement and Evaluation 
in Digital Era 

3(3-0-6) 

1     *2320108 การปฏิบัติงานสอนภาษาอังกฤษ 
Practicum in Teaching English  

 3(0-135) 

2320109 การประชุมปฏิบัติการส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
Workshops for English Teachers 

3(3-0-6) 

2320110 การสอนภาษาอังกฤษส าหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ 
Teaching English for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

2320111 การนิเทศการสอนภาษาอังกฤษ 
Supervision of Teaching English  

3(3-0-6) 

2320112 งานวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 
Research into Teaching English as an International 
Language  

3(3-0-6) 

2320113 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 
Intercultural Communication 

3(3-0-6) 

2320114 การเรียนรู้ภาษาท่ีสอง 
Second Language Acquisition 

3(3-0-6) 

2320115 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Academic English Writing for Publication 
 

3(3-0-6) 

   

2) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์                          12 หน่วยกิต 
2320216 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
   12 หน่วยกิต 

                 
 
        
                                                 
1

 *ส าหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ทางการสอน 
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3.1.4 แผนการศึกษา   
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล แผน ก 

แบบ ก2  จัดแผนการเรียนรายภาค ดังนี้ 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
2320101 การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
2320102 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

ในยุคดิจิทัล 
3(3-0-6) 

23201XX วิชาเลือก 3(X-X-X) 
23201XX วิชาเลือก 3(X-X-X) 

รวม 12 
 
 
 
 
 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
2320103 ระเบียบวิธีวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 3(3-0-6) 
23201XX วิชาเลือก 3(X-X-X) 
23201XX วิชาเลือก 3(X-X-X) 

รวม 9  
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
2320204 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 3(3-0-6) 
2320216 วิทยานิพนธ์ 3 

รวม 6 
 

 
*กรณีผู้ไม่มีประสบการณ์ทางการสอนให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2320108 การปฏิบัติงานสอนภาษาอังกฤษ 3(0-135) 
หน่วยกิต และรายวิชา 2320216 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต ในชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 รวมทั้งสิ้น 12 หน่วยกิต 
 

3.1.5 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
2320216 วิทยานิพนธ์ 9 

รวม 9 
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ชั้นปีที่  รายละเอียด 

1 1. นักศึกษามีความรู้ความสามารถในด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน และการวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

2. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

3. นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและนวัตกรรมเพ่ือการ
น าเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 

4. นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการค้นคว้าข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง การก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย รูปแบบการวิจัย และเขียนโครง
ร่างงานวิจัย 
 

2 1. นักศึกษาสามารถน าเสนอและอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับปัญหา สาเหตุและ
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลโดยอาศัย
กระบวนการวิจัย 

2.  นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยและแนวปฏิบัติด้านคุณธรรมและจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ 

 3. นักศึกษาสามารถด าเนินการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ น าเสนอ
ผลการวิจัย อภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยตามโครงร่าง
การวิจัยที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

4. นักศึกษาผ่านกระบวนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ 
สกอ.ก าหนด 

5. นักศึกษามีผลงานวิจัยที่ได้รับการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมอย่างเป็น
รูปธรรมและมีบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบรายงาน
สืบเนื่องการประชุมหรือวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

 
3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา 

2320101   การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 
              English Curriculum Development 
   หลักการและทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ในสถานศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ การน าหลักสูตรไป
ใช้ และการประเมินหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
    Curricular principles and theories; processes of developing various English 
curricula in educational institutions; problems and tendency of English curriculum 
development; curriculum implementation; and assessment of curriculum 
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2320102        การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในยุคดิจิทัล     3(3-0-6) 
   Management of Learning English as an International Language 
   in Digital Era   
   ทฤษฎี หลักการและกลวิธีการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลตามนโยบายของประเทศ 
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21  และการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตลอดจนการยกระดับเพ่ิมเติมและการปรับทักษะใหม่ใน
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
    Theories, principles, and strategies of teaching English as an international 
language according to the national policy; active learning management for developing 
English communicative skills and learning skills in the 21st century; developing innovation 
and assessment of learning English, including upskilling and reskilling in management of 
learning English on basis of social and cultural context in the era of digital disruption 
 
2320103  ระเบียบวิธีวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล   3(3-0-6) 
   Teaching English as an International Language Research Methodology 
   ประเภทและการออกแบบงานวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล                           
วิธีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดท าโครงร่าง
งานวิจัย การวิพากษบ์ทความวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล และจริยธรรมในการวิจัย 
    Types and design of research into teaching English as an international 
language  research; data collection; analysis and synthesis of quantitative and qualitative 
research; preparation of research proposal; criticism of research paper into teaching 
English as an international language; and research ethics 
 
2320204   สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล    3(3-0-6) 
   Seminar in Teaching English as an International Language 
   การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 
การเสนอประเด็นและหัวข้อปัญหา แนวคิด และกลวิธีการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในปัจจุบัน 
การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัย การเก็บข้อมูลภาคสนาม การน าเสนอและการวิพากษ์วิจารณ์ผล
การค้นคว้าในประเด็นส าคัญต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ การศึกษาดูงานเทคนิควิธีการสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาสากลทั้งภายในประเทศหรือต่างประเทศ 
   Analyzing current conditions and problems in teaching and learning English 
as an international language, proposal of issues and topics on problems, approach, and 
current teaching English as an international language strategies; review of documents and 
research; data collection from field study; presentation and creative criticism of results 
from studies in various topics; technical visits regarding teaching English either 
domestically or internationally 
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2320105  นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล  3(2-2-5) 
                  Digital Technology for English as an International Language  
          Learning Management 
          ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาสากล การประยุกต์ใช้นวัตกรรม โปรแกรมส าเร็จรูปและระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 
          Definitions, concepts, and theories of digital technology for learning English 
as an international language; developing e-learning for management of learning English as 
an international language; applying innovation, package software and learning 
management system via the Internet  
 
2320106 ภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล    3(3-0-6) 
   Applied Linguistics for Teaching English as an International Language 
   หลักการ แนวคิด และทฤษฎีของภาษาศาสตร์ประยุกต์ การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยทาง
ภาษาศาสตร์เพ่ือการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล  
   Principles, concepts, theories on applied linguistics; applying linguistic 
research results to teaching English as an international language 
 
2320107   การวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล       3(3-0-6) 
   English Language Measurement and Evaluation in Digital Era 
   หลัก ทฤษฎีและวิธีการวัดทักษะทางภาษา การสร้างแบบทดสอบประเภทต่าง ๆ การหา
คุณภาพแบบทดสอบ การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทักษะทางภาษา เทคโนโลยีดิจิทัลในการทดสอบภาษา  
   Principles, theories, and language skill measurement; developing various types 
of tests; validation of test; developing language skill assessment criteria; digital technology in 
language testing  
 
2320108  การปฏิบัติงานสอนภาษาอังกฤษ        3(0-135) 
  Practicum in Teaching English 
  การฝึกปฏิบัติงานสอนวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษา การประยุกต์และสร้างองค์ความรู้
ใหม่ในบริบทของสถานศึกษา หน้าที่รับผิดชอบและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  English teaching internship at educational institutions; applying and creating 
new knowledge in the context of particular institutions; responsibility and professional ethics. 
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2320109  การประชุมปฏิบัติการส าหรับครูภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 
  Workshop for English Teachers 
  การเสริมสร้างเทคนิคและทักษะการสอน การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการ
สอนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสื่อการเรียนรู้ บทเรียน และการผลิตชุดการสอนสมัยใหม่ร่วมกับ
ครูหรือบุคลากรในสถานศึกษา และการน าเสนอผลงานในรูปแบบของการจัดนิทรรศการเผยแพร่ต่อ
สาธารณะชน 
  Reinforcement of teaching techniques and skills; developing professional 
learning community (PLC) of teaching English in terms of designing modern instructional 
medias, lessons, and teaching module in association with teachers or educators at 
educational institution; presentation of works through exhibition to the public 
 
2320110  การสอนภาษาอังกฤษส าหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ    3(3-0-6)  
   Teaching English for Specific Purpose 
   ทฤษฎีและวิธีการสอนทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษแก่ผู้ที่มีความจ าเป็นต้อง
ใช้ภาษาอังกฤษในสาขาอาชีพต่าง ๆ ในชุมชนหรือท้องถิ่น 
   Theories and methods of teaching English listening, speaking, reading and 
writing skills to learners from various professions with requirements of English using in 
community or locality   
 
2320111  การนิเทศการสอนภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 
   Supervision of Teaching English 
   หลักการนิเทศการสอน การให้ค าแนะน า เทคนิคการให้ผลสะท้อนกลับ การปรับปรุง
วิธีการสอน การประเมินผลการสอน การจัดท าคู่มือครู เทคนิคการนิเทศเพ่ือช่วยพัฒนาการสอนของครู
ภาษาอังกฤษ ฝึกนิเทศการสอนของนักศึกษาฝึกสอนวิชาภาษาอังกฤษ การท าโครงการอบรมครู และวิธี
จัดการอบรม 
   Educational supervision principles, coaching; giving feedback techniques; 
teaching improvements, teaching assessment, designing teachers' handbook for teaching 
development, supervising internship trainees, preparing teachers’ training project, and how 
to design training 
 
2320112  งานวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล    3(3-0-6) 
   Research into Teaching English as an International Language 
   ประเด็นปัญหาและแนวโน้มการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 
ประเภทและรูปแบบของนวัตกรรมสมัยใหม่จากการวิจัยที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 
   Problematic issues and tendency of research into teaching English as an 
international language; types and models of modern innovations for improving and 
developing English as an international language learning management 
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2320113   การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม        3(3-0-6)  
   Intercultural Communication 
   ทฤษฎีด้านวัฒนธรรม สังคม การสื่อสาร และทฤษฎีภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง แนวคิดด้าน
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในการอธิบายปัญหาของการสื่อสารระหว่างบุคคลที่แตกต่างกันในด้านภาษา
และวัฒนธรรม วิธีแก้ปัญหาและวิธีเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกันในบริบทของภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาสากล 
  Theories of culture, societies, communication, and related linguistic 
theories; concepts of intercultural communication with explanation of communication 
problems between people from different languages and cultures; solution and 
enhancement of understanding in the context of English as an international language 
 
2320114  การเรียนรู้ภาษาที่สอง  3(3-0-6) 
          Second Language Acquisition 
          ทฤษฎีการรับภาษาและการเรียนรู้ภาษาที่สอง ปัจจัยทางสังคมของผู้เรียนที่มีผลต่อการเรียนรู้
ภาษาที่สอง กลวิธีการเรียนรู้ภาษา การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาที่สองในการสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาสากล 
   Theories of language acquisition and second language learning; the effects 
of social factors on learners’ learning of second language; language learning strategies; 
application of SLA in teaching language as an international language 
 
2320115  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่    3(3-0-6) 
  Academic English Writing for Publication  
   โครงสร้างภาษาอังกฤษในการเขียนเชิงวิชาการ การร่างและแก้ไขบทความวิจัยตาม
รูปแบบที่ก าหนดโดยวารสารทางวิชาการ และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการอ้างอิงในเนื้อหาและการ
จัดท าเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม กระบวนการจัดส่งบทความในระบบออนไลน์เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ 
  English structures in academic writing; drafting and editing research paper 
according to the template assigned by academic journals; using package software for                 
in-text citation and preparation of references and bibliography; and processes of 
submitting papers through online system for publication  
 
2320216  วิทยานิพนธ์                      12 หน่วยกิต 
   Thesis 
   องค์ประกอบวิทยานิพนธ์ ก าหนดประเด็นโจทย์/หัวข้อวิทยานิพนธ์ พัฒนาเอกสารแสดง
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล การสังเคราะห์
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัย การจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ การ
เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป การจัดท า
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา  การก ากับและ
ติดตามการน าผลการวิจัยจากวิทยานิพนธ์ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยหน่วยงานหรือชุมชน 
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   Elements of thesis; determining thesis title; developing concept paper 
regarding teaching English as an International language; synthesizing related literature; 
developing research instruments and methodology; preparing thesis proposal; collecting 
and analyzing statistical and qualitative data using package software; preparing full-text 
thesis and research article for publications according to the graduation criteria; monitoring 
and follow-ups of applying the results from thesis substantially to development of 
agencies or communities 
 

3.2 ชื่อ สกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ(ิสาขาวิชา) 

สถาบัน และปีพ.ศ.ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1. 
 
 

นายวาปี คงอินทร์ 
3-1015-XXXXX-XX-X 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(ภาษาอังกฤษ 

(7104)) 

ปร.ด. 
(ภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาสากล) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2562 

ศศ.ม. 
(ภาษาศาสตร์เพ่ือการ

สื่อสาร) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2549 

ศศ.บ. 
(ภาษาฝรั่งเศส) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2544 

2. นางสายฝน ทรงเสี่ยงไชย 
3-1199-XXXXX-XX-X 
 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
(ภาษาอังกฤษ 

(7104)) 

ปร.ด. 
(การสอนภาษาอังกฤษ 
ในฐานะเป็นภาษาโลก) 

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2562 

ศศ.ม. 
(การสอนภาษาอังกฤษ 

ในฐานะภาษาต่างประเทศ) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2544 

ศศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2528 

3. นางสาวชลีกาญจน์ จันทจ ารัสรัตน์ 
3-1009-XXXXX-XX-X 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(ภาษาอังกฤษ 

(7104)) 
 

พธ.ด. 
(ภาษาศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย, 2562 

ศศ.ม. 
(ภาษาศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549 

ศศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2544 

4. นางสาวอารีวรรณ เอ่ียมสะอาด 
3-6599-XXXXX-XX-X 
 

รองศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 

(6501)                 
อนุสาขาวิชา
หลักสตูรและ 

ศษ.ด.  
(หลักสตูรและการสอน) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2545 

ศษ.ม.  
(การประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537 

ศศ.บ.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ(ิสาขาวิชา) 

สถาบัน และปีพ.ศ.ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1. 
 
 

นายวาปี คงอินทร์ 
3-1015-XXXXX-XX-X 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(ภาษาอังกฤษ 

(7104)) 

ปร.ด. 
(ภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาสากล) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2562 

ศศ.ม. 
(ภาษาศาสตร์เพ่ือการ

สื่อสาร) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2549 

ศศ.บ. 
(ภาษาฝรั่งเศส) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2544 

การสอน 
(650107)) 

(ภาษาอังกฤษ) 2524 

 

        หมายเหตุ  ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ดูที่ภาคผนวก ข 
 
3.2.2 อาจารยผ์ู้สอน 

ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ(ิสาขาวิชา) 

สถาบัน และปีพ.ศ.ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1. 
 
 

นายวาปี คงอินทร์ 
3-1015-XXXXX-XX-X 
 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(ภาษาอังกฤษ 

(7104)) 

ปร.ด.  
(ภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาสากล) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2562 

ศศ.ม.  
(ภาษาศาสตร์เพ่ือการ

สื่อสาร) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2549 

ศศ.บ.  
(ภาษาฝรั่งเศส) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ, 2544 

2. นางสายฝน ทรงเสี่ยงไชย 
3-1199-XXXXX-XX-X 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(ภาษาอังกฤษ 

(7104)) 

ปร.ด.  
(การสอนภาษาอังกฤษใน

ฐานะเป็นภาษาโลก) 

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2562 

ศศ.ม.  
(การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาตา่งประเทศ) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2544 

ศศ.บ.  
(ภาษาอังกฤษ) 

 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2528 
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ(ิสาขาวิชา) 

สถาบัน และปีพ.ศ.ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

3. นางสาวชลีกาญจน์ จันทจ ารัสรัตน์ 
3-1009- XXXXX-XX-X 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(ภาษาอังกฤษ 

(7104)) 

พธ.ด.  
(ภาษาศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2562 

ศศ.ม.  
(ภาษาศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549 

ศศ.บ.  
(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช, 2544 

4. นางสาวอารีวรรณ เอ่ียมสะอาด 
3-6599-XXXXX-XX-X 
 
 

  รองศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 

(6501)                 
อนุสาขาวิชา
หลักสตูรและ 

การสอน  
(650107)) 

ศษ.ด.  
(หลักสูตรและการสอน) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
2545 

ศษ.ม.  
(การประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537 

ศศ.บ.  
(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2524 
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ(ิสาขาวิชา) 

สถาบัน และปีพ.ศ.ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

5. นางสาวพนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา 
3-1023-XXXXX-XX-X 

รองศาสตราจารย์ 
(ภาษาศาสตร์ 

(7401)) 

อ.ด.  
(ภาษาศาสตร์) โครงการ
ปริญญาเอกกาญจนา

ภิเษก, สกว.) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545 

ค.บ.  
(การสอนภาษาอังกฤษ-
จิตวิทยา) เกียรตินิยม 

     อันดับหน่ึงเหรียญทอง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 

6. นายเผด็จ ก๋าค า 
3-5603-XXXXX-XX-X 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(ภาษาอังกฤษ 

(7104)) 

ปร.ด. (การศึกษาเพื่อ 
การพัฒนาท้องถิ่น) 

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 
2557 

Graduate Diploma of 
Science 

   (Interdisciplinary Studies) 

Edith Cowan University, 
Australia, 2550 

ศษ.ม.  
  (การสอนภาษาอังกฤษเปน็   
       ภาษาต่างประเทศ) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542 

ศษ.บ. 
 (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528 

7. นางสาวศิริกาญจนา  ใบค า 
3-3504-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ ประกาศนียบัตรการสอน
ภาษาอังกฤษ (TESOL) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 

ศศ.ม.  
        (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548 

ศศ.บ.  
       (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543 

8. นางสาวกมลวรรณ  จรูญศรี 
1-2501-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ ศศ.ม. 
 (ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2554 

ศศ.บ.  
       (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552 

9. นายเฉลิมทรัพย์  กรัณย์จักรวุฒิ 
1-1012-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ 
 

ศศ.ม.  
(การสอนภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศ) 
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา, 2554 
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ(ิสาขาวิชา) 

สถาบัน และปีพ.ศ.ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

   ศศ.บ.  
(ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารสากล) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ, 2550 

10. นางสาวสายสุนีย์  อุลิศ 
3-7306-XXXXX-XX-X 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(ภาษาอังกฤษ (7104)) 

ศษ.ม. 
 (การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548 

ศษ.บ. 
 (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541 

11. นางสาววรรณวดี ชัยชาญกุล 
3-1022-XXXXX-XX-X 

  รองศาสตราจารย์ 
(ภาษาอังกฤษ  

(7104)) 

ปร.ด.  
(การศึกษาเพ่ือการ

พัฒนาท้องถิ่น) 

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 
2553 

กศ.ม.  
(ภาษาอังกฤษและ 
วรรณคดีตะวันตก) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2536 

ศษ.บ.  
(ภาษาอังกฤษ-ภาษา

ฝรั่งเศส) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523 

12. นางสาวดวงเดือน  โรจนการวิจิตร 
3-1024-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ ศษ.ม. 
(การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2535 
 

หมายเหตุ  รายละเอียดผลงานทางวิชาการรวมทั้งภาระงานการสอนปรากฏในภาคผนวก ค   
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

เฉพาะผู้ที่เรียนรายวิชา 2320108 การปฏิบัติงานสอนภาษาอังกฤษ 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

   การฝึกปฏิบัติงานสอนวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษา การประยุกต์และสร้างองค์ความรู้ใหม่ทั้งใน
บริบทของสถานศึกษา มีความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ  
     4.2 ช่วงเวลา 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 2 
 

     4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
สอนและปฏิบัติงานในสถานศึกษา อย่างน้อย สัปดาห์ละ 8 ชั่วโมง 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1 รายวิชาวิทยานิพนธ์ 

5.1.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
         องค์ประกอบวิทยานิพนธ์ ก าหนดประเด็นโจทย์/หัวข้อวิทยานิพนธ์ พัฒนาเอกสาร 

แสดงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  การสัง เคราะห์ เอกสารและง านวิจัยที่ เกี่ยวข้อง                     
การพัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัย  การจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์  การเก็บรวบรวมข้อมูล                    
การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์
ส าเร็จการศึกษา 

ข้อก าหนดการท าวิทยานิพนธ์ 
 การท าวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2) 

   1) การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะลงทะเบียนได้ต่อเมื่อศึกษาในภาคเรียนที่ 1-2 
ของชั้นปีที่ 2 และต้องท าวิทยานิพนธ์ซึ่งถือว่ามีค่า 12 หน่วยกิต แบ่งระดับการประเมินเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 
ดีเยี่ยม (Excellent) ดี (Good) ผ่าน (Pass) และไม่ผ่าน (Fail) โดยได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 
3.00 
   2) นักศึกษาสามารถท าวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
  3) หลังจากลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาจะต้องเสนอเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน 
  4) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
  การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)  
  1) กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
  2) การด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่า
ด้วยวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ การสอบวิทยานิพนธ์ที่จะได้รับการประเมินผลในระดับดีเยี่ยม (Excellent) ต้องได้
มติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
 

5.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1)  คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 
 2)  สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
3)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นส าคัญและความต้องการ 
4)  สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ไขปัญหาในสาขาวิชาการสอน

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลไดอ้ย่างเมาะสม 
5.1.3 ช่วงเวลา 
  การท าวิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2 เริ่มลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2 
5.1.4 จ านวนหน่วยกิต 

 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
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5.1.5 การเตรียมการ 
  1) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้ค าแนะน าในการท าวิทยานิพนธ์แก่
นักศึกษา 
 2) หัวข้อ/ปัญหาของวิทยานิพนธ์ต้องสอดคล้องกับปรัชญาหรือศาสตร์เฉพาะทางของ
หลักสูตร กล่าวคือ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล โดยมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบ
และระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
 3) นักศึกษาจะต้องด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ภายใต้การแนะน าและควบคุมของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและแต่งตั้งโดย        
บัณฑิตวิทยาลัย 

 5.1.6 กระบวนการประเมินผล 
  1) การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์กระท าโดยวิธีการน าเสนอในที่ประชุมและสอบปากเปล่า 
โดยอาจารย์ผู้สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์จะต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ า และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันซึ่งต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษหรือสาขาที่สัมพันธ์กันตาม ISCED 2013 
(คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียนที่         
ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554) 
  2) การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์กระท าโดยวิธีการน าเสนอในที่ประชุมและสอบปากเปล่า  
โดยคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เป็นชุดเดียวกันกับคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ซึ่ง
การแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบวิทยานิพนธ์จะกระท าได้เฉพาะกรณีที่มีเหตุ
จ าเป็น การด าเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่า
ด้วยวิทยานิพนธ์ โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน และประธานกรรมการต้องไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ 
และผลงานทางวิชาการดังนี้ 
    2.1) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
    2.2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมี
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง  
         กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนด
ข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ  ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
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   ทั้งนี้ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ที่จะได้รับผลการประเมินในระดับ PASS ต้องได้รับมติ
เป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีความสามารถในการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษใน
ระดับนานาชาติ 

1. โครงการฝึกอบรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  
2. โครงการวิจัย โดย นศ.มีส่ วนร่วมในการส ารวจลักษณะการใช้
ภาษาอังกฤษของผู้ใช้ภาษาในวงประเทศต่าง ๆ 
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการหรือวิชาชีพในบริบทนานาชาติ
หรือต่างประเทศ เช่น การน าเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ  

2. มีความรอบรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมเพ่ือ
การสอนภาษาอังกฤษและ
การวิจัยในยุคดิจิทัล   

1. การจัดอบรมการประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์ Moodle/WordPress, CBL 
Tools, Google Classroom, etc. ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและ 
การใช้โปรแกรม MS Excel/SPSS เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและ
โปรแกรม ATLAS.ti เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
2. โครงการศึกษาดูงาน/สัมมนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษและการวิจัยในยุคดิจิทัล 
3. โครงการวิจัยโดย นศ.มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 
3. ก าหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วมการอบรม i-Thesis ซึ่งจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย 

3 .  มี จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
ความสามารถในการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะการสอน
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ใ น ฐ า น ะ
ภาษาสากลของบุคลากรทาง
การศึกษาในท้องถิ่น 

1. จัดอบรมการเขียนเอกสารโครงร่างแนวคิดการวิจัย (Concept paper) 
และกลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพัฒนาไปสู่โครงร่าง
วิทยานิพนธ์ (Thesis Proposal) 
2. จัดการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
3. การยื่นเรื่องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอการรับรองมาตรฐาน
คณะกรรมการการวิจัยในมนุษย์ (มคจม.)   
4. จัดการอบรมเรื่องการป้องกันและตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม 
5. กิจกรรม PLC เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพปัญหาและแนวทางการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในสถานศึกษา 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. มีคุณธรรมจริยธรรม และความ
กล้าหาญในการใช้ดุลยพินิจ เพ่ือ
วิ นิ จ ฉั ย และแก้ ไ ขปัญหา เชิ ง
จ ริ ย ธ ร ร ม ด้ า น ก า ร ส อ น
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลได้

1. สอดแทรกการให้คุณค่าทาง
คุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต ตามบริบทของรายวิชาใน
ระหว่างการเรียนการสอนและ
การมอบหมายงาน 

1. ประเมินจากการไม่ทุจริตใน
การสอบ และไม่คัดลอกผลงาน
จากผู้อื่น 
2. ความตรงต่อเวลาในการเข้าชั้น
เรียน และการส่ งงานที่ ได้ รั บ
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับ
บริบทสังคม 
2. มี ค ว า ม พ า ก เ พี ย ร  ม า น ะ            
บากบั่นในการเรียนรู้  และการ
ด า เ นิ น ชี วิ ต ต า ม ห ลั ก
ประชาธิปไตย เคารพสิทธิและรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีความ
ซื่ อ สั ต ย์  สุ จ ริ ต  ยึ ด มั่ น ใ น
จรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 
3. มีจิตอาสา จิตสาธารณะ             
มีความซื่อสัตย์ต่องานที่ ได้รับ
มอบหมายทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 

2. จัดให้มีการปฐมนิเทศเพ่ือ
แ น ะ น า ห ลั ก สู ต ร  สิ ท ธิ ข อ ง
นั ก ศึ กษ า  กฎ ระ เ บี ยบ  แล ะ
ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
5. การก าหนดกิจกรรมการบริการ
วิชาการหรือบ าเพ็ญประโยชน์
สาธารณะ  
4. จัดให้มีกิจกรรมกลุ่มในการ
เรียนการสอน 

มอบหมาย 
3. ประเมินจากการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบวินัย และข้อบังคับ 
ต่าง ๆ 
 
4. การเข้าร่วมกิจกรรมและ
ปฏิบัติ งานที่ เกี่ยวข้องกับการ
บริ ก า ร วิ ช าก า รห รื อบ า เ พ็ญ
ประโยชน์สาธารณะ  
5. ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 

 
  2.2 ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. มี ค ว า ม ร อ บ รู้ แ ล ะ
ความสามารถในการประยุกต์ใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และ
สาระของการสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาสากล  

1. จัดกระบวนการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนได้ลงมือกระท า (Active 
Learning) ในแต่ละรายวิชาใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น วิธีสอนแบบ 

1. ประเมินความรู้โดยการสอบ
ข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ การท า
แบบฝึกหัด การท ารายงาน 
2. ประเมินกระบวนการ และการ
น าเสนอผลการศึกษาในรายวิชาที่
มีการเรียนการสอนประกอบด้วย  
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
2. พัฒนานวัตกรรมทางการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่
สอดคล้องกับบริบทของความ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

กรณีศึกษา (Case-Based 
Learning), การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
Based Learning), การจัดการ
เรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
(Project-Based Learning) 
2. จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้
ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงใน
สถานการณ์จ าลองในชั้นเรียน 
สถานประกอบการและชุมชน 
3. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรทาง
วิชาการและวิจัย  

วิธีสอนแบบกรณีศึกษา (Case-
Based Learning), การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-Based Learning), 
การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน
เป็นฐาน (Project-Based 
Learning)  
3. ประ เมินการสอบ
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระในแต่ละภาค
การศึกษา 

 
  2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. มี ความสามารถในการคิ ด 
วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้อย่าง
ส ร้ า ง ส ร ร ค์  ท่ า ม ก ล า ง ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี 
เศรษฐกิจ และสังคม 
2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือ
เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม  
3. มี ทั กษะการปฏิบั ติ ง าน ใน
วิ ช า ชี พ แ ล ะ ก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการ 

1. จัดกระบวนการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นให้
นักศึกษาคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
แก้ไขปัญหา ส่งเสริมการอภิปราย
กลุ่ม วิพากษ์วิจารณ์ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยมีข้อมูลเชิงประจักษ์
และมีเหตุผล ฝึกความคิดรวบ
ยอด การสัมมนา การท า
วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และการ
ค้นคว้าอิสระ 
2. จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้
ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงในชั้นเรียน 
สถานประกอบการและชุมชน 
3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทาง
วิชาการและวิจัย 

1. การสอบข้อเขียน และคุณภาพ
ผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
2. ประเมินกระบวนการเรียนรู้ 
และการน าเสนอผลงานใน
รายวิชา 
3. ประเมินการสอบ
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และ
ดุษฎีนิพนธ์ การสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ 
4. ความสามารถในการสรุปและ
การอภิปรายจากการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
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  2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีภาวะผู้น า สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามบทบาทท่ีได้รับ
มอบหมาย สามารถปรับตัวให้เข้า
กับสถานการณ์ ได้อย่างเหมาะสม
ตามวัฒนธรรมองค์กร  
2. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และต่อสังคม ร่วมสร้างสรรค์ 
พัฒนา และเสริมสร้างสันติสุข 
3. ธ า ร ง รั กษาความ เป็ น ไทย 
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 

1. จัดกระบวนการเรียนการสอน
ที่เน้นการจัดกิจกรรกลุ่ม ที่
สามารถหมุนเวียนบทบาทในการ
ท างานกลุ่มทั้งเป็นผู้น าและผู้ตาม 
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้
ทักษะในการประสานงานตาม
บริบทของงานที่ได้รับมอบหมาย 
3. ส่งเสริมให้อาจารย์และ
นักศึกษาได้มีการพบปะพูดคุย 
และให้ค าปรึกษาต่าง ๆ ใน
กระบวนการเรียนการสอนและ
งานต่าง ๆ 
4. บูรณาการการเรียนการสอน 
การวิจัย และการบริการวิชาการ
ในชุมชนและสถานประกอบการ 

1. ประเมินจากกระบวนการกลุ่ม
และความส าเร็จของงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
2. ประเมินการมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม และความพึงพอใจ
ของชุมชนและสถานประกอบการ 

 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. มี ทั ก ษ ะ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างถูกต้อง 
2. มีทักษะการสื่อสารด้านการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียนทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
สืบค้นข้อมูลและน าเสนอผลงาน
ทางวิ ช าการ โดยประยุ กต์ ใ ช้
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมได้อย่าง
เหมาะสม 

1. จัดให้มีเนื้อหาการสอนที่เน้นให้
มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
สถิติเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
2. ก าหนดรายวิชา และจัดการ
กระบวนการเรียนให้นักศึกษามี
การสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และก าหนดให้มีการ
อ่านบทความวิจัยและต ารา
ภาษาอังกฤษ 
3. ก าหนดให้มีการน าเสนองานใน
ชั้นเรียนและการเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการผ่านการประชุม 
สัมมนาทางวิชาการที่มีมาตรฐาน 

1. ประเมินจากความส าเร็จของ
งาน และความถูกต้องทาง
วิชาการ 
2. ประเมินทักษะการใช้
สารสนเทศ การค านวณ                  
การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
3. ประเมินจากการสอบข้อเขียน 
และการน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ 
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3. มาตรฐานผลการเรียนรู้และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ (วิชาเฉพาะ) 
 3.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

    1) มีคุณธรรมจริยธรรม และความกล้าหาญในการใช้ดุลยพินิจ เพ่ือวินิจฉัยและแก้ไขปัญหา
เชิงจริยธรรมด้านการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทสังคม 
   2) มีความพากเพียร มานะ บากบั่นในการเรียนรู้  และการด าเนินชีวิตตามหลัก
ประชาธิปไตย เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

3) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 
 3.2 ด้านความรู้ 
   1) มีความรอบรู้และความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และสาระ
ของการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล  

2) พัฒนานวัตกรรมทางการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่สอดคล้องกับบริบทของ
ความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 3.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

1) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม 

2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม  
3) มีทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 

 3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
1) มีภาวะผู้น า สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย สามารถ

ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ได้อย่างเหมาะสมตามวัฒนธรรมองค์กร  
2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อสังคม ร่วมสร้างสรรค์ พัฒนา และเสริมสร้างสันติสุข 
3) ธ ารงรักษาความเป็นไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 

 3.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) มีทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสถิติ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง 
    2) มีทักษะการสื่อสารด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสืบค้นข้อมูลและน าเสนอผลงานทางวิชาการโดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
  ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา           ความรับผิดชอบรองของรายวิชา 

รายวิชา 
     1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ 
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 
2320101 การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ              
2320102 การจัดการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลใน 

ยุคดิจิทัล              

2320103 ระเบียบวิธีวิจยัทางการสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาสากล              

2320204 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล              
2320105 นวัตกรรมและเทคโนโลยดีิจิทัลเพือ่การสอน

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล              

2320106 ภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาสากล 

             

2320107 การวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล              
2320108 การปฏิบัติงานสอนภาษาอังกฤษ              
2320109 การประชุมปฏิบัติการส าหรับครูภาษาอังกฤษ              
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
  ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา           ความรับผิดชอบรองของรายวิชา 

รายวิชา 
     1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปญัญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ 
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 
2320110 การสอนภาษาอังกฤษส าหรับวัตถปุระสงค์

เฉพาะ 
             

2320111 การนิเทศการสอนภาษาอังกฤษ              
2320112 งานวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาสากล              

2320113 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม              
2320114 การเรยีนรู้ภาษาที่สอง              
2320115 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อการ

ตพีิมพ์เผยแพร ่              

2320216 วิทยานิพนธ ์              
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หมวดที ่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษานักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
1.1 การประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้ าพระยาว่า

ด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 
      1.2 รายวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือกของหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่า
สอบได้ต้องไม่ต่ ากว่า B 
      1.3 การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) แบ่งเป็น 2 ระดับ 
คือ ผ่าน (S หรือ Satisfactory) และ ไม่ผ่าน (U หรือ Unsatisfactory) 
      1.4 การประเมินวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยการประเมินเนื้อหา การสอบปากเปล่า และการประเมิน
คุณภาพวิทยานิพนธ์ทั้งฉบับ มีระดับการประเมิน ได้แก่ ดีเยี่ยม (Excellent) ดี (Good) ผ่าน (Pass) 
และไม่ผ่าน (Fail) 
      1.5 เงื่อนไขอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษานักศึกษา 
  2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ขณะนักศึกษานักศึกษายังไม่ส าเร็จ
การศึกษา 

1) ผู้สอนทุกรายวิชาจัดท าเอกสาร มคอ 5 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชาเมื่อสิ้นภาค
การศึกษาและจัดส่งแก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2) ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบประเมินเอกสารทวนสอบตามที่ฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย
ก าหนดแล้วจัดท ารายงาน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ เช่น มคอ 3 รายละเอียดของรายวิชา 
เอกสารประกอบการสอน ผลงานนักศึกษา ตัวอย่างแบบฝึกหัดและข้อสอบ เป็นต้น 

3) บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับ
รายวิชา ทั้งนี้ รายวิชาที่ท าการทวนสอบฯ ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุกรายวิชาที่เปิดสอนใน                          
ปีการศึกษานั้น 
  2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร หลังจากนักศึกษานักศึกษาส าเร็จ
การศึกษา 

 บัณฑิตเข้าไปท าแบบประเมินออนไลน์ เรื่อง ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
หลักสูตรในเว็บไซต์ข้อมูลงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 

3.2 นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การสอบทักษะภาษาอังกฤษและทักษะทางด้านดิจิทัลตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยก่อนส าเร็จการศึกษา 
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หมวดที ่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
    มีการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ ดังนี้ 

1.1 จัดปฐมนิเทศและแนะแนวทางการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สังกัด 

1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขา สนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม สัมมนา 
น าเสนอผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนการผลิตหรือสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

1.3 จัดอบรมภาษาอังกฤษกรณีที่ยังไม่มีผลสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษตามกรอบการอ้างอิง
สมิทธิภาพทางภาษาแห่งสหภาพยุโรป (CEFR)  

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
       2.1 การประชุมสัมมนาชี้แจง/แนะแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2557     
       2.2 การแต่งตั้งให้เป็นกรรมการด าเนินการโครงการต่าง ๆ ของหลักสูตรตามพันธกิจ
ระดับอุดมศึกษา เช่น โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการวิจัย เป็นต้น 
       2.3 การจัดท าแผนพฒันาบุคลากรระดับหลักสูตร 
       2.4 การก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน 
การวัดและการประเมินผล การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ ตามสาขา/ความเชี่ยวชาญของอาจารย์  
       2.5 การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัด
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
       2.6 การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ และการน าเสนอผลงานใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานที่ ก.พ.อ. รับรองหรือการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตาม
เกณฑ์ สกอ.ก าหนด อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง  
       2.7 สนับสนุนการของบประมาณในการอบรมและการท าวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

  การด าเนินงานของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การก ากับ
มาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย์ 5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และ                  
6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  และหลักสูตรมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้                
ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 
1. 1. การก ากับมาตรฐาน 

หลักสูตรฯ มีการก ากับมาตรฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2558 และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1                     
การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ตามท่ี สกอ. ก าหนด ดังนี้ 

1.1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 คน และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มตี าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย               
3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

1.4 อาจารย์ผู้สอนมีคุณสมบัติดังนี้ 
 อาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสัมพันธ์กัน หรือ

สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย                     
1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 อาจารย์พิเศษมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชา
ของรายวิชาที่สอน มีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย                   
1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ทั้งนี้ ชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ า
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

1.5 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย 

1.6 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) มีคุณสมบัติดังนี้ 
  อาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและมีผลงาน
ทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กบัหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ.ทราบ 

1.7 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ มีคุณสมบัติดังนี้ 
 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  ประกอบด้วย ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมี
คุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้  
  1.7.1) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโท
หรือเทียบเทา่ที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย                   
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  1.7.2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
         กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

1.8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ต้องได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติคุณภาพตามประกาศของ ก.พ.อ. หรือน าเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ 
(Proceedings) 

1.9 อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกมีภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา                 
1 คนต่อนักศึกษา 5 คน หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมีต าแหน่งทางวิชาการหรือปริญญาโทและ
มีต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คนต่อนักศึกษา 10 คน 

1.10 หลักสูตรต้องได้รับการปรับปรุงไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี 
 

2. บัณฑิต หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้บัณฑิตมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการก าหนดคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม                                     
2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
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2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ตาม
เกณฑ์การก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ การนับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษานับ ณ วันที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ มิได้นับจาก
วันที่ได้รับการตอบรับ (Accepted) ทั้งนี้ การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุม
วิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเม่ือได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้อง
ตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 
3. นักศึกษา หลักสูตรให้ความส าคัญกับนักศึกษาโดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 

3.1 การรับนักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกการด าเนินการรับและเตรียมความพร้อม
ให้กับนักศึกษา โดยก าหนดให้คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรสอดคล้องกับธรรมชาติของ
หลักสูตร     มีการก าหนดจ านวนรับนักศึกษาที่สอดคล้องกับแผนรับนักศึกษาตามที่ระบุไว้ใน มคอ.2                 
มีเกณฑ์และขั้นตอนการสอบคัดเลือกที่เป็นระบบโปร่งใสชัดเจน มีการด าเนินการกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมทางด้านวิชาการ การแนะแนวปรับความรู้พ้ืนฐานด้านการสอนภาษาอังกฤษ และการวางแผน
ด าเนินการศึกษาตลอดหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลาที่ก าหนด 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกการควบคุมการให้ค าปรึกษา
วิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทั้งในรายวิชาที่เปิดสอนและกิจกรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัย 

3.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการผลที่เกิดกับนักศึกษาใน 3 ประเด็น ได้แก่ การคงอยู่                   
การส าเร็จการศึกษา และความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาซึ่งพิจารณา
กระบวนการด าเนินงานในเรื่องการรับนักศึกษาและการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 
4. อาจารย ์หลักสูตรมีแนวทางบริหารจัดการอาจารย์ ดังนี้ 

4.1 ก าหนดระบบการรับอาจารย์ เช่น เกณฑ์คุณสมบัติที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์
ของสถาบัน และของหลักสูตรมีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
การก าหนดแผนระยะยาวเพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการด าเนินงาน มี
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เพ่ือสร้างเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 

4.2 คุณภาพอาจารย์ ด าเนินการส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
คุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ตาม
เกณฑ์ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

4.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรคงอยู่ 
และมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร และมีผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน หลักสูตรมีการบริหารจัดการ ดังนี้ 
      5.1 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการด าเนินงานตามรายวิชาในหลักสูตร โดยมีการออกแบบ
หลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชาการ และมีการปรับปรุง
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รายวิชาในแต่ละปีการศึกษา ที่ท าให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ 
      5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรมีระบบและกลไกการวาง
ระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ
ในวิชาที่สอน เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์โดยมีการก าหนดผู้สอน การก ากับ ติดตาม
และตรวจสอบการจัดท าเอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และเอกสารรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ตลอดจนการช่วยเหลือ 
ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
      5.3 การประเมินผู้เรียน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและ
ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) และก าหนดให้มี
การทวนสอบผลการเรียนรู้ในรายวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
ตลอดจนการประเมินวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อ
การปรับปรุงการเรียนการสอน และการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้นักศึกษาพัฒนาวิธีการ
เรียนจนเกิดการเรียนรู้ และเป็นไปตามความคาดหวังของหลักสูตร ด้วยวิธีการ เครื่องมือประเมินที่
เชื่อถือได้ ที่ท าให้ผู้สอนและผู้เรียนที่มีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
      5.4 หลักสูตรมีการบริหารจัดการตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ปรากฏใน มคอ.2 หมวดที่ 7 ข้อที่ 7 โดยมีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์ในข้อ
ที่ 1-5 และได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
        หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เ พ่ือให้มีปริมาณเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติของหลักสูตร มีคุณภาพพร้อมใช้งาน ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 และมีกระบวนการปรับปรุง เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยหลักสูตรฯ มีครุภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ดังนี้ 
  6.1 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนังสือและวารสารในสาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลและวิชาทีส่ัมพันธ์กันโดยประมาณ ดังนี้ 
 หนังสือ 
  ภาษาอังกฤษ    3,000 รายการ 
  ภาษาไทย        200 รายการ 
 วารสารและหนังสือพิมพ์ 
  วารสารภาษาอังกฤษ        14 รายการ 
  หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ        2 รายการ 
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 ห้องสมุดอ่ืนๆ ที่นักศึกษาสามารถใช้บริการ ได้แก่ ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งมีบริการให้นักศึกษาสามารถเข้าไปค้นคว้าฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการหลากหลายสาขาวิชา และส านักห้องสมุดของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในส่วนกลางและภูมิภาค 
ซึ่งมีท้ังหนังสือวิชาการ หนังสือพิมพ์ วารสาร และโสตทัศน์ วัสดุ ฯลฯ 
6.2 ฐานข้อมูลวิชาการทางอินเตอร์เน็ต 
 1. ฐานข้อมูล IEEE/IEE Electronic Library (IEL) 
 2. ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses 
 3. ฐานข้อมูล ACM Digital Library 
 4. e-Book 
 5. ฐานข้อมูล e-Journal 
 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

(1) อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม 
ในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเ อียดของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.2  สอดคล้องตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด า เนินการของรายวิชาและรายงานผล 
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และมคอ.
6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา/นักศึกษาตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย 
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงาน 
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

     

(8) คณาจารย์ ใหม่ (ถ้ามี )ทุกคนได้รับการปฐมนิ เทศหรือค าแนะน า 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

(9) คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ /หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

(10) จ านวนบุ คล ากรสนั บสนุนการ เ รี ยนการสอน (ถ้ ามี )  ได้ รั บ 
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/นักศึกษาปีสุดท้าย /บัณฑิตใหม่ 

ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5 
     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.50 จากคะแนนเต็ม 5 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงหลักสตูร 
 
1. การประเมินและประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1.1.1 ก่อนการสอน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกันก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือพิจารณาโครงร้างการ
สอนของแต่ละรายวิชาที่จะเปิดสอน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และขอค าแนะน าเพ่ือน าไป
วางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชาที่อาจารย์แต่ละคนรับผิชอบ 

1.1.2 ระหว่างสอน 
อาจารย์ผู้สอนสังเกตพฤติกรรม  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอนจะประเมินจากการการทวนสอบ

ของอาจารย์ในรายวิชานั้น และจากผลผลิตของนักศึกษานักศึกษา  
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยตัวแทนทุกกลุ่มวิชาตัวแทนผู้เรียน

ปัจจุบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
2.1.2 คณะกรรมการฯวางแผนการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 
2.1.3 ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี

และจากผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น 
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 

คณะกรรมการประเมินหลักสูตรท าการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช้ข้อมูล
ย้อนกลับของผู้เรียน ผู้ส าเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือประกอบการประเมิน 

2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ 
ติดตามบัณฑิตใหม่โดยส ารวจข้อมูลจากนายจ้างและ/หรือผู้บังคับบัญชาโดยแบบสอบถามและ

การสัมภาษณ์ 
 
 3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

  ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
อย่างน้อย 3  คนประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน (ควรเป็น
คณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)  
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

  ในการทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง ด าเนินการดังนี้ 
4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดท ารายงานการประเมินผลและเสนอประเด็นที่

จ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร 
4.2  จัดประชุมสัมมนาเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร 
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4.3  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิอ่านหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
จากการรวบรวมข้อมูลการประเมินผลหลักสูตรจะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน

ภาพรวม และในแต่ละวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาจะน าเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คณะกรรมการวิชาการคณะ คณะกรรมการบริหารสภาวิชาการมหาวิทยาลัยตามล าดับ เพ่ือพิจารณา
การปรับปรุงรายวิชาให้เหมาะสมทันทีที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงทั้งฉบับนั้น จะกระท าทุก 5 ปี  
ในรูปแบบของการวิจัยประเมินหลักสูตร โดยจะมีการสอบถามความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้สอน นักศึกษา 
บัณฑิต  ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตร ซึ่งจะได้น าผลที่ได้มาพิจารณาก าหนดแนวทางการ
ปรับปรุงหลักสูตรโดยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้บริหาร
หลักสูตรและหัวหน้าสาขาวิชา ร่วมวิพากษ์และให้ค าแนะน าในการปรับปรุงหลักสูตรให้ครอบคลุมตาม
มาตรฐานวิชาการทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ชื่อ-นามสกุล    นายวาปี คงอินทร์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (ค.ม.) คณะมนุษยศาสตร์ 
    และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2562  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  พ.ศ.2549  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  พ.ศ.2544   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ   สัทศาสตร์และสัทวิทยา ภาษาศาสตร์และการสอนภาษา วัจนปฏิบัติศาสตร์  
    การเรียนรู้ภาษาท่ีสอง 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
บทความวิจัย 
Kong-in, W. & Damnet, A. (2018). The Implementation of ISSECI Model for Enhancing Thai 

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

ลินดา เกณฑ์มา, อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด, พนัส จันทร์ศรีทอง, ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร, ลักษณา เกยุราพันธ์,  
  สมชาย พรหมสุวรรณ และวาปี คงอินทร์. (2560). รูปแบบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา 
  เศรษฐกิจพอเพียงของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. รายงานบทความ

วิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 “การศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน”. น. 430-439.  

Gainma, L., Iamsa-ard, A., Thongkamsuk, P., Choteratanasak, S., Junsrithong, P., &  
  Kong-in, W. (2018). Life Experience Enrichment and Friendship Building through 

Language and Culture Exchange Program. The 5th Rajabhat University National & 
International Research and Academic Conference (RUNIRAC V). 2–5 December 
2018, pp. 116-124.  
 

ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
  2) วิชาการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
  3) วิชาภาษาศาสตร์เพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 
 4) วิชาการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
 5) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
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ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
  1) วิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
  2) วิชาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในยุคดิจิทัล 
  3) วิชางานวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 
  4) วิชาการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง 
 5) วิชาการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ 
          6) วิชาวิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-นามสกุล นางสายฝน ทรงเสี่ยงไชย 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (ค.ม.) คณะมนุษยศาสตร์ 
    และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
          พ.ศ.2562  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก) 
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 พ.ศ.2544  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 พ.ศ.2528  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ  การนิเทศแบบระบบพี่เลี้ยง 
  การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  และเทคนิคการสอนแบบต่าง ๆ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
หนังสือ 
Songsiengchai, S. (2018). Listening for Understanding. Bangkok: Sahathammik. (325 หน้า) 
 
บทความวิจัย 
Songsiengchai, S. (2017). Research on The Development of Critical Thinking Skills of the 

Third Year Pre-service Teachers Taught by Yonisomanasiakan Approach, English 
Program, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. Proceeding of International 
Conference on Media Studies 2017 (ICMS 2017). (pp.820-825). 2-4 May 2017, 
Malaysia: Universiti Utara Malaysia. 
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บทความวิชาการ 
Songsiengchai, S. (2018). The Pedagogical Mantra of the 21st Century Teachers. In N. 

Sarobol & D. Khampusaen (Eds.). Digital Literacy in English Language Learning 
and Teaching. Presented at The 38th Thailand TESOL International 
Conference Proceedings 2018, 26-27 January 2018, The Empress, Chiang Mai, 
Thailand. pp. 89-106.  

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

Songsiengchai, S. (2017). The Selection and Implementation of Teacher Professional 
Development: Coaching and Mentoring in Teaching Approaches by using SAIFON 
model. Journal of Information, 16(2), pp. 1-11. 

 
ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาการฟังและการพูด 1 
 2) วิชาการฝึกสอนภาษาอังกฤษแบบจุลภาค 
 3) วิชาการฟัง-พูดเพ่ือการสื่อสาร 
 4) วิชาการสอนทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 
 5) วิชาค่ายเพ่ือการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
 6) วิชาการฝึกสอนแบบจุลภาค 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาการปฏิบัติงานสอนภาษาอังกฤษ 
 2) วิชาการประชุมปฏิบัติการส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
 3) วิชาสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 
  4) วิชาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในยุคดิจิทัล 
          5) วิชาระเบียบวิธีวิจัย 

6) วิชาวิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-นามสกุล    นางสาวชลีกาญจน์ จันทจ ารัสรัตน์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (ค.ม.) คณะมนุษยศาสตร์ 
    และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2562  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  พ.ศ.2549  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  พ.ศ.2544   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์  
    ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
 
หนังสือ 
ชลีกาญจน์ จันทจ ารัสรัตน์. (2561). ประวัติย่อและการเขียนจดหมายสมัครงาน. กรุงเทพฯ: โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์. 
(500 หน้า)  
 
บทความวิชาการ 
ชลีกาญจน์ จันทจ ารัสรัตน์. (2561). หลักการแปลภาษาบาลีเป็นภาษาต่างประเทศ: Principles of  
  Translation of Pali Language into Foreign Languages. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์  
  วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์, 6(1), น. 277–285. 

 

บทความวิจัย 
ชลีกาญจน์ จันทจ ารัสรัตน์. (2562). กลวิธีการแปลชื่อภาพยนต์แอ็คชั่นต่างประเทศเป็นภาษาไทย.  
  วารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 6(1), น. 254 – 264. 
 

ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
  2) วิชากลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ 
  3) วิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
 4) วิชาการเขียนเบื้องต้น 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
  1) วิชาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในยุคดิจิทัล 
  2) วิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
          3) วิชาการสอนภาษาอังกฤษส าหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ 
  4) วิชาวิทยานิพนธ์ 
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ภาคผนวก ข 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ชื่อ-นามสกุล    นายวาปี คงอินทร์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (ค.ม.) คณะมนุษยศาสตร์ 
    และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2562  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  พ.ศ.2549  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  พ.ศ.2544   ศิลปศาสตรบัณฑติ (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ   สัทศาสตร์และสัทวิทยา ภาษาศาสตร์และการสอนภาษา วัจนปฏิบัติศาสตร์  
    การเรียนรู้ภาษาท่ีสอง 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
บทความวิจัย 
Kong-in, W. & Damnet, A. (2018). The Implementation of ISSECI Model for Enhancing Thai 

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

ลินดา เกณฑ์มา, อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด, พนัส จันทร์ศรีทอง, ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร, ลักษณา เกยุราพันธ์,  
  สมชาย พรหมสุวรรณ และวาปี คงอินทร์. (2560). รูปแบบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา 
  เศรษฐกิจพอเพียงของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. รายงานบทความ

วิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 “การศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
กรุงเทพฯ. น. 430-439. 

Gainma, L., Iamsa-ard, A., Thongkamsuk, P., Choteratanasak, S., Junsrithong, P., & Kong-in, 
W. (2018). Life Experience Enrichment and Friendship Building through Language 
and Culture Exchange Program. The 5th Rajabhat University National & 
International Research and Academic Conference (RUNIRAC V). 2–5 
December 2018, pp. 116-124. 

 
 

ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
  2) วิชาการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
  3) วิชาภาษาศาสตร์เพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 
 4) วิชาการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
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 5) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
  1) วิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
  2) วิชาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในยุคดิจิทัล 
  3) วิชางานวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 
  4) วิชาการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง 
 5) วิชาการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ 
          6) วิชาวิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-นามสกุล นางสายฝน ทรงเสี่ยงไชย 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (ค.ม.) คณะมนุษยศาสตร์ 
    และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
          พ.ศ.2562  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก) 
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 พ.ศ.2544  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 พ.ศ.2528  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ  การนิเทศแบบระบบพี่เลี้ยง 
  การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  และเทคนิคการสอนแบบต่าง ๆ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
หนังสือ 
Songsiengchai, S. (2018). Listening for Understanding. Bangkok: Sahathammik. (325 หน้า) 
 
บทความวิจัย 
Songsiengchai, S. (2017). Research on The Development of Critical Thinking Skills of the 

Third Year Pre-service Teachers Taught by Yonisomanasiakan Approach, English 
Program, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. Proceeding of International 
Conference on Media Studies 2017 (ICMS 2017). (pp.820-825). 2-4 May 2017, 
Malaysia: Universiti Utara Malaysia. 
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บทความวิชาการ 
Songsiengchai, S. (2018). The Pedagogical Mantra of the 21st Century Teachers. In N. 

Sarobol & D. Khampusaen (Eds.). Digital Literacy in English Language Learning 
and Teaching. Presented at The 38th Thailand TESOL International 
Conference Proceedings 2018, 26-27 January 2018, The Empress, Chiang Mai, 
Thailand. pp. 89-106.  

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

Songsiengchai, S. (2017). The Selection and Implementation of Teacher Professional 
Development: Coaching and Mentoring in Teaching Approaches by using SAIFON 
model. Journal of Information, 16(2), pp. 1-11. 

 
ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาการฟังและการพูด 1 
 2) วิชาการฝึกสอนภาษาอังกฤษแบบจุลภาค 
 3) วิชาการฟัง-พูดเพ่ือการสื่อสาร 
 4) วิชาการสอนทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 
 5) วิชาค่ายเพ่ือการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
 6) วิชาการฝึกสอนแบบจุลภาค 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาการปฏิบัติงานสอนภาษาอังกฤษ 
 2) วิชาการประชุมปฏิบัติการส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
 3) วิชาสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 
  4) วิชาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในยุคดิจิทัล 
          5) วิชาระเบียบวิธีวิจัย 

6) วิชาวิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-นามสกุล    นางสาวชลีกาญจน์ จันทจ ารัสรัตน์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (ค.ม.) คณะมนุษยศาสตร์ 
    และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2562  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  พ.ศ.2549  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  พ.ศ.2544   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์  
    ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
 
หนังสือ 
ชลีกาญจน์ จันทจ ารัสรัตน์. (2561). ประวัติย่อและการเขียนจดหมายสมัครงาน. กรุงเทพฯ: โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์. 
(500 หน้า)  
 
บทความวิชาการ 
ชลีกาญจน์ จันทจ ารัสรัตน์. (2561). หลักการแปลภาษาบาลีเป็นภาษาต่างประเทศ: Principles of  
  Translation of Pali Language into Foreign Languages. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์  
  วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์, 6(1), น. 277–285. 

 

บทความวิจัย 
ชลีกาญจน์ จันทจ ารัสรัตน์. (2562). กลวิธีการแปลชื่อภาพยนต์แอ็คชั่นต่างประเทศเป็นภาษาไทย.  
  วารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 6(1), น. 254 – 264. 
 

ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
  2) วิชากลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ 
  3) วิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
 4) วิชาการเขียนเบื้องต้น 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
  1) วิชาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในยุคดิจิทัล 
  2) วิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
          3) วิชาการสอนภาษาอังกฤษส าหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ 
  4) วิชาวิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล นางสาวอารีวรรณ เอ่ียมสะอาด 
ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์  
สังกัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา  
   พ.ศ. 2545 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  พ.ศ. 2537 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  พ.ศ. 2524 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ   การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ  
    การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรม สถิติวิจัย  
     การวิจัยในชั้นเรียน  
  
ผลงานทางวิชาการ 
 
หนังสือ 
อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด. (2561). การพัฒนาบุคคลในองค์กรอย่างยั่งยืน:การฝึกอบรมและการพัฒนา.  
  พิมพ์ครั้งที่ 1กรุงเทพฯ: แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
 
ต ารา 
อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด. (2559). การพัฒนาหลักสูตร. กรุงเทพฯ: บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น. 
 
บทความวิชาการ 
อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด. (2561). การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา.

วารสารวิชาการราชภัฏบุรีรัมย์. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม– มิถุนายน 2561. 
 
บทความวิจัย 
อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด, กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี, ณุศณี  มีแก้วกุญชร, พีระพงษ์  กุลพิศาล,  
 อัจฉราแก้วน้อย, พนัส  จันทร์ศรีทอง, ไพรัช ถิตย์ผาด, รัชนี ธรรมสโรช, ณัฐมน  พันธุ์ชาตรี, 

ชัชศรัณย์  จิตคงคา, วาปี คงอินทร์, พัชรี แสงสุวรรณ. (2559). แนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคล
เพ่ือพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. รายงานรวม
บทความวิจัย สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
ประจ าปี 2559 เล่มที่ 2 กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ปทุมธานี, 16 กรกฎาคม 2559, น. 330 – 335.  

Iamsa-ard, A. (2019). The Enhancement of Communicate English Competence and ASEAN  
             Educational Standard-Based Instruction of Primary Teachers.  In The 3rd International  
    TESOL Conference “ Promoting ELT: Diverse Perspectives And New Horizons”. 25   

  August 2018, Ho Chi Minh city University of Education, pp. 174-181. 
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ประสบการณ์การสอน 
1) วิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
2) วิชาการศึกษาเอกเทศ 
3) วิชาโครงงานภาษาอังกฤษ 
4) วิชาการวิจัยภาษาอังกฤษ 
5) วิชาค่ายภาษาอังกฤษ 
6) วิชาการพัฒนาหลักสูตร 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
2) วิชาสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 
3) วิชาระเบียบวิธีวิจัย 
4) วิชาการวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 
5) วิชาวิทยานิพนธ์ 
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ภาคผนวก ค 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
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ชื่อ-นามสกุล    นายวาปี คงอินทร์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (ค.ม.) คณะมนุษยศาสตร์ 
    และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2562  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  พ.ศ.2549  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  พ.ศ.2544   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ   สัทศาสตร์และสัทวิทยา ภาษาศาสตร์และการสอนภาษา วัจนปฏิบัติศาสตร์  
    การเรียนรู้ภาษาท่ีสอง 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
บทความวิจัย 
Kong-in, W. & Damnet, A. (2018). The Implementation of ISSECI Model for Enhancing Thai 

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

ลินดา เกณฑ์มา, อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด, พนัส จันทร์ศรีทอง, ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร, ลักษณา เกยุราพันธ์,  
  สมชาย พรหมสุวรรณ และวาปี คงอินทร์. (2560). รูปแบบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา 
  เศรษฐกิจพอเพียงของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ในสุภาพร ศรีหามี  
  (บรรณาธิการ). รายงานบทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
  ครั้งที่ 1 “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา. น 430-439. 
Gainma, L., Iamsa-ard, A., Thongkamsuk, P., Choteratanasak, S., Junsrithong, P., & 

Kong-in, W. (2018). Life Experience Enrichment and Friendship Building through Language 
and Culture Exchange Program. The 5th Rajabhat University National & International 
Research and Academic Conference (RUNIRAC V). 2–5 December 2018, pp. 116-124. 

 
 
 

ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
  2) วิชาการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
  3) วิชาภาษาศาสตร์เพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 
 4) วิชาการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
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 5) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
  1) วิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
  2) วิชาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในยุคดิจิทัล 
  3) วิชางานวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 
  4) วิชาการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง 
 5) วิชาการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ 
          6) วิชาวิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-นามสกุล นางสายฝน ทรงเสี่ยงไชย 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (ค.ม.) คณะมนุษยศาสตร์ 
    และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
          พ.ศ.2562  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก) 
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 พ.ศ.2544  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 พ.ศ.2528  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ  การนิเทศแบบระบบพี่เลี้ยง 
  การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  และเทคนิคการสอนแบบต่าง ๆ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
หนังสือ 
Songsiengchai, S. (2018). Listening for Understanding. Bangkok: Sahathammik. (325 หน้า) 
 
บทความวิจัย 
Songsiengchai, S. (2017). Research on The Development of Critical Thinking Skills of the 

Third Year Pre-service Teachers Taught by Yonisomanasiakan Approach, English 
Program, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. Proceeding of International 
Conference on Media Studies 2017 (ICMS 2017). (pp.820-825). 2-4 May 2017, 
Malaysia: Universiti Utara Malaysia. 

 
บทความวิชาการ 
Songsiengchai, S. (2018). The Pedagogical Mantra of the 21st Century Teachers. In N. 

Sarobol & D. Khampusaen (Eds.). Digital Literacy in English Language Learning 
and Teaching. Presented at The 38th Thailand TESOL International 
Conference Proceedings 2018, 26-27 January 2018, The Empress, Chiang Mai, 
Thailand. pp. 89-106.  

Songsiengchai, S. (2018). Application of Coaching and Mentoring to SAIFON Model for Pre-
Service Teachers’ Teaching Skills. In A. Kasim (Ed.). Proceeding of International 
Conference on Media Studies 2018 (ICMS 2018), 29 August-1 September 2018, 
Malaysia: Universiti Utara Malaysia. pp.302-314.  
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Songsiengchai, S. (2017). The Selection and Implementation of Teacher Professional 
Development: Coaching and Mentoring in Teaching Approaches by using SAIFON 
model. Journal of Information, 16(2), pp. 1-11. 

 
ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาการฟังและการพูด 1 
 2) วิชาการฝึกสอนภาษาอังกฤษแบบจุลภาค 
 3) วิชาการฟัง-พูดเพ่ือการสื่อสาร 
 4) วิชาการสอนทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 
 5) วิชาค่ายเพ่ือการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
 6) วิชาการฝึกสอนแบบจุลภาค 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาการปฏิบัติงานสอนภาษาอังกฤษ 
 2) วิชาการประชุมปฏิบัติการส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
 3) วิชาสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 
  4) วิชาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในยุคดิจิทัล 
          5) วิชาระเบียบวิธีวิจัย 

6) วิชาวิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-นามสกุล    นางสาวชลีกาญจน์ จันทจ ารัสรัตน์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (ค.ม.) คณะมนุษยศาสตร์ 
    และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2562  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  พ.ศ.2549  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  พ.ศ.2544   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์  
    ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
 
หนังสือ 
ชลีกาญจน์ จันทจ ารัสรัตน์. (2561). ประวัติย่อและการเขียนจดหมายสมัครงาน. กรุงเทพฯ: โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์. 
(500 หน้า)  
 
บทความวิชาการ 
ชลีกาญจน์ จันทจ ารัสรัตน์. (2561). หลักการแปลภาษาบาลีเป็นภาษาต่างประเทศ: Principles of  
  Translation of Pali Language into Foreign Languages. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์  
  วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์, 6(1), น. 277–285. 

 

บทความวิจัย 
ชลีกาญจน์ จันทจ ารัสรัตน์. (2562). กลวิธีการแปลชื่อภาพยนต์แอ็คชั่นต่างประเทศเป็นภาษาไทย.  
  วารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 6(1), น. 254 – 264. 
 

ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
  2) วิชากลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ 
  3) วิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
 4) วิชาการเขียนเบื้องต้น 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
  1) วิชาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในยุคดิจิทัล 
  2) วิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
          3) วิชาการสอนภาษาอังกฤษส าหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ 
  4) วิชาวิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล นางสาวอารีวรรณ เอ่ียมสะอาด 
ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์  
สังกัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา  
   พ.ศ. 2545 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  พ.ศ. 2537 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  พ.ศ. 2524 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ   การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ  
    การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรม สถิติวิจัย  
     การวิจัยในชั้นเรียน  
  
ผลงานทางวิชาการ 
 
หนังสือ 
อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด. (2561). การพัฒนาบุคคลในองค์กรอย่างยั่งยืน:การฝึกอบรมและการพัฒนา.  
  พิมพ์ครั้งที่ 1กรุงเทพฯ: แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
 
ต ารา 
อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด. (2559). การพัฒนาหลักสูตร. กรุงเทพฯ: บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น. 
 
บทความวิชาการ 
อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด. (2561). การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา.

วารสารวิชาการราชภัฏบุรีรัมย์. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม– มิถุนายน 2561. 
 
บทความวิจัย 
อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด, กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี, ณุศณี  มีแก้วกุญชร, พีระพงษ์  กุลพิศาล,  
 อัจฉราแก้วน้อย, พนัส  จันทร์ศรีทอง, ไพรัช ถิตย์ผาด, รัชนี ธรรมสโรช, ณัฐมน  พันธุ์ชาตรี, 

ชัชศรัณย์  จิตคงคา, วาปี คงอินทร์, พัชรี แสงสุวรรณ. (2559). แนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคล
เพ่ือพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. รายงานรวม
บทความวิจัย สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
ประจ าปี 2559 เล่มที่ 2 กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ปทุมธานี, (16 กรกฎาคม 2559), น. 330 – 335.  

Iamsa-ard, A. (2019). The Enhancement of Communicate English Competence and ASEAN  
             Educational Standard-Based Instruction of Primary Teachers.  In The 3rd International  
    TESOL Conference “ Promoting ELT: Diverse Perspectives And New Horizons”. 25   

  August 2018, Ho Chi Minh city University of Education: pp. 174-181. 
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ประสบการณ์การสอน 
1) วิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
2) วิชาการศึกษาเอกเทศ 
3) วิชาโครงงานภาษาอังกฤษ 
4) วิชาการวิจัยภาษาอังกฤษ 
5) วิชาค่ายภาษาอังกฤษ 
6) วิชาการพัฒนาหลักสูตร 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
2) วิชาสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 
3) วิชาระเบียบวิธีวิจัย 
4) วิชาการวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 
5)  วิชาวิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวพนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา 
ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์  
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2546  อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 พ.ศ.2539  ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ - จิตวิทยา)  (เกียรตินิยม) 
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  ภาษาศาสตร์  
 
บทความวิจัย 
Sudasna, P. (2017). Cross Linguistic Semantic Priming of Translation Equivalents in 

Semantic Decision of Thai-Lao-English Object and Imaginary Word. Proceeding 
of the 29th International Academic Conference”. 5-8 April 2017. pp. 117-127.  

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
2) วิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
3) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อทางธุรกิจ 
4) วิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
5) วิชาวิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 
6) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อทางธุรกิจ 
7)  วิชาวิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 
8)  วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อทางธุรกิจ 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
2) วิชาระเบียบวิธีวิจัย 
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ชื่อ-สกุล    นายเผด็จ  ก๋าค า 
ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

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

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

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ 1 
2) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน 
3) วิชาสัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทสังคมไทย 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ระบบการจัดการเรียนการสอน 
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

2) วิชาการวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 
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ชื่อ-นามสกุล นางสาวสายสุนีย์ อุลิศ 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2548  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)   

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 พ.ศ. 2541  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ  ระบบนิเทศการศึกษา   
  และเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
หนังสือ 
Oulis, S. (2017). Exploiting Newspapers for Teachers: From Learning to Teaching. 

Bangkok: Sahadhammik. 
 
บทความวิชาการ 
สายสุนีย์ อุลิศ. (2560). การเปิดโอกาสการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน. วารสารครุศาสตร์สาร, 

11(2), น. 205-220. 
Oulis, S. (2019). How to Succeed in Learning English in the 21st Century. Journal of 

Education Studies, 13(1). 
  
ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
 2) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสืบค้นข้อมูล 
 3) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนองานทางวิชาการ 
 4) วิชาการฝึกสอนภาษาอังกฤษแบบจุลภาค 
 5) วิชาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมส าหรับครู 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชางานวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 
 2) วิชาการนิเทศการสอนภาษาอังกฤษ 
 3) วิชาการปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ 
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ชื่อ-นามสกุล นางสาวศิริกาญจนา  ใบค า 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2559 ประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษ (TESOL) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 พ.ศ. 2548  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 พ.ศ. 2543  ศิลปศาสตรบัณทิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ วรรณคดีและการสอนวรรณคดี  การอ่านการเขียนเชิงวิพากษ์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
งานวิจัย 
Baikham, S. (2017). Exploring the Undergraduate Students’ Reading Strategies Across 

Texts. In A. Kasim, N. A. Hamid & S. M. Rashid, Growing with Media. Proceeding of 
International Conference on Media Studies 2017 (ICMS 2017). Malaysia: 
Universiti Utara Malaysia, Sintok Malaysia. pp. 801-806. 

 
ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาวรรณกรรมภาษาอังกฤษส าหรับเยาวชน 
 2) วิชาวรรณกรรมนานาชาติ 
 3) วิชาวรรณคดีเบื้องต้น 
 4) วิชาการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 
 5)  วิชาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ์ 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ 
          2) วิชาการสอนภาษาอังกฤษส าหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ 
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ชื่อ-นามสกุล นางสาวกมลวรรณ  จรูญศรี 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2554  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 พ.ศ.2552  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การแปล การอ่าน และการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ (ESP) 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
งานวิจัย 
Charunsri, K. (2017). A Study of the Needs and Problems of English Usage for the 

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

 
ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาภาษาอังกฤษส าหรับครู 
 2) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
 3) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในวัฒนธรรมอาเซียน 
 4) วิชาการแปล 
  
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาการประชุมปฏิบัติการส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
           2) วิชาวิชาการสอนภาษาอังกฤษส าหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ 
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ชื่อ-นามสกุล นายเฉลิมทรัพย์  กรัณย์จักรวุฒิ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2557  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 พ.ศ. 2554 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 พ.ศ. 2550  ศิลปศาสตรบัณทิต (ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล) (เกียรตินิยม) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ ไวยากรณ์  การเขียน สถิติเพ่ือการวิจัย  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ 
  การสอน การเรียนการสอนโดยใช้กลยุทธ์เพื่อการสอบ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
หนังสือ 
Karanjakwut, C. (2017). English for Examination Preparation and Job Application.  
  (2nd ed.) Bangkok: Sahathammik. 
 
บทความวิจัย 
Karanjakwut, C. (2018). An Investigation of Linguistic and Localised Features of Thai in 

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

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

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

Karanjakwut, C. (2017, May 2-4). The Satisfaction of Teaching the Structures of Verb Tenses 
with a Teaching Toolkit. In A. Kasim, N. A. Hamid & S. M. Rashid, Growing with 
Media. Proceedings of International Conference on Media Studies 2017 (ICMS 
2017), Universiti Utara Malaysia, Sintok Malaysia, pp. 787-793.  
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เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ. (2559). The Effect of Computer Assisted Language Learning on Thai 
Students’ Grammar Learning Achievement: A Study of Grade 10 Students of a High 
School in Thailand. ครุศาสตร์สาร, 10(2), น. 24-40.  

 
ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาการเขียนความเรียง 
 2) วิชาโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
 3) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนภาษาอังกฤษ 
 4) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมสอบและการสมัครงานในวิชาชีพ 
 5) วิชาการอ่านและการเขียนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ระบบการจัดการเรียนการสอน 
              ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 2) วิชาการวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 
 3) วิชาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 
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ชื่อ-สกุล    นางสาววรรณวดี  ชัยชาญกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย์ 
สังกัด    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
       พ.ศ.2552  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) (การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น)   
                               คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    
       พ.ศ.2549            Graduate Diploma of Science.  (Interdisciplinary Studies) 
                               Edith Cowan University, Australia 
       พ.ศ.2548            ประกาศนียบัตร (สาขานโยบายและความเป็นผู้น าทางการศึกษา)  
                               ภาควิชาอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
       พ.ศ.2536            การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษและวรรณคดีตะวันตก)    
                               คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
       พ.ศ.2523            ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส)     
                               คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม                 

     
สาขาที่เชี่ยวชาญ ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ การศึกษา   
 
ผลงานทางวิชาการ  
 
หนังสือ 
Chaichankul, W. (2018). Essay Writing. (3th Ed.). Bangkok: Bansomdejchaopraya Rajabhat University. 
 
ต ารา 
Chaichankul, W. (2016). Introduction to Literature (5th Ed.). Bangkok: Bansomdejchaopraya  
  Rajabhat University. 
 
บทความวิจัย  
วรรณวดี  ชัยชาญกุล. (2559). พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏ: การจัดการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ ธนบุรีให้ 

 เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
บทความวิชาการ 
Chaichankul, W. (2018).  Literary Criticism in Critical Thinking Process. The 3rd International  
            Conference on Language, Literature, and Cultural Studies. 19–20 July,  
             Burapa International, ChonBuri, Thailand. 
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ประสบการณ์การสอน 
1) วิชาการเขียนอนุเฉท  
2) วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  
3) วิชาการเขียนเชิงวิชาการข้ันสูง  
4) วิชาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  
5) วิชาภาษาอังกฤษส าหรับเลขานุการและส านักงาน  

                 6) วิชาการเขียนตามรูปแบบ 
                 7) วิชาการศึกษาอิสระ 
                 8) วิชาจิตวิทยาส าหรับครู 
                 9) วิชาการเขียนเชิงวิชาการสาหรับบัณฑิตศึกษา  
                10) วิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้  
        1) วิชาการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ 

2) วิชาการสอนภาษาอังกฤษส าหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ   
        3) วิชาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม    
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ชื่อ-สกุล    นางสาวดวงเดือน  โรจนการวิจิตร 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2546 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ

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

Bangkok : Sahadhammik.  
 
บทความวิจัย 
ดวงเดือน โรจนการวิจิตร. (2562). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนภาษา

เพ่ือการสื่อสาร (CLT) ของนิสิตชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา. ครุศาสตร์สาร, 13(1). 

 
ประสบการณ์การสอน 

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

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 
2) วิชาการประชุมปฏิบัติการส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
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ภาคผนวก ง 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
               ที่ 649/ ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓) 
 ------------------------------------------------------------ 

 ด้วยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล ร่วมกับคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์
จะเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาสากล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓) ตามผลการส ารวจความจ าเป็นและความต้องการของสถานศึกษาใน
ท้องถิ่น ซึ่งคาดว่าจะเปิดสอนตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยมีการประชุม
คณะกรรมการผู้จัดท าหลักสูตร และได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือก าหนดขอบเขตหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร         
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓) ดังนี้ 
 
คณะกรรมการอ านวยการ 
  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา  ประธาน 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ   ก๋าค า   รองประธาน  
  ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา   วนนะบวรเดชน์  กรรมการ 
 ๔. อาจารย์ ดร.คณกร    สว่างเจริญ  กรรมการ 
  ๕. อาจารย์ขวัญนภา    วัจนรัตน์  กรรมการ 
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ   ศรีดามา   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ก าหนดนโยบาย แนวทาง และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 
 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาปี              คงอินทร์   ประธาน  
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน      ทรงเสี่ยงไชย กรรมการ 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลีกาญจน์    จันทจ ารัสรัตน์ กรรมการ 
 ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ       เอ่ียมสะอาด กรรมการ 
  ๕. นางสาวพัชรี      แสงสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๖. นายด ารง                                 บุญชมศุภชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้าที่ ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตร ประชุมและ
จัดท า เอกสาร มคอ.๗ เ พ่ือเสนอคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ปรับปรุงแก้ ไขเอกสาร มคอ. ๗                                 
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการฯ และน าเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และ
สภามหาวิทยาลัย 
 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็นต้นไป    
 

 

สั่ง  ณ  วันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

นายด ารง บุญชมศภุชัย ร่าง/พมิพ์ 
ผศ.ดร.วาปี คงอินทร์ ทาน/ตรวจ 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
               ที่ 650/ ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษห์ลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓) 
 ------------------------------------------------------------ 

 ด้วยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล ร่วมกับคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์
จะเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาสากล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓) ตามผลการส ารวจความจ าเป็นและความต้องการของสถานศึกษาใน
ท้องถิ่น ซึ่งคาดว่าจะเปิดสอนตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยมีขั้นตอนและกระบวนการ
ของการวิพากษ์หลักสูตรเพื่อให้เกิดคุณภาพในการด าเนินงานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓) ดังนี้ 
 
 ๑. อาจารย์ ดร.คณกร    สว่างเจริญ   ประธาน 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ   ศรีดามา   รองประธาน 
  ๓. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต    เพียรชอบ    ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก     
          ๔. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา    เทพหัสดิน ณ อยุธยา     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์       เอ่ียมนิรันดร์   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาปี     คงอินทร์    กรรมการ 
 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน        ทรงเสี่ยงไชย   กรรมการ 
 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลีกาญจน์      จันทจ ารัสรัตน์   กรรมการ 
 ๙. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ   เอ่ียมสะอาด   กรรมการ 
  ๑๐. นางสาวพัชรี    แสงสุวรรณ   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑. นายด ารง      บุญชมศุภชัย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ประชุมเพ่ือวิพากษ์หลักสูตรเพื่อให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็นต้นไป    
 

 

สั่ง  ณ  วันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ภาคผนวก จ 
รายงานการวิพากษหลักสูตร 
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รายงานการวิพากษหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562  
ณ หองประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ ชั้น 9 อาคาร 11 บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรได้จัดให้มีการ
วิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (หลักสูตรใหม ่            
พ.ศ. 2563) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ หองประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ ชั้น 9 อาคาร 11 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร                       
ประกอบดวย  
  1. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต  เพียรชอบ 
  2. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์  เอ่ียมนิรันดร์ 
 
 ผลการวิพากษ์หลักสูตรมีดังนี้ 

ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. รูปแบบของหลักสูตร ปรับการเขียนรายละเอียดให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 กล่าวคือ แผน ก 
เน้น ... แบบ ก 1 ท าเฉพาะ ... 

2. ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้น าข้อมูลประธานหลักสูตร (ผศ.ดร.วาปี คงอินทร์) ขึ้นมา
ไว้เป็นล าดับแรก 

3. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา อาจพิจารณาเพ่ิมคุณสมบัติส าหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในกลุ่ม 
นศ.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย 

4. งบประมาณตามแผน ให้ค านวณรายละเอียดของรายรับ-รายจ่ายให้ครบถ้วน
สมบูรณ์สอดคล้องกับจ านวนรับ นศ.รายปี 

5. ระบบการศึกษา ระบุ “แบบชั้นเรียน” และรูปแบบอ่ืน ๆ 
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ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. การเทียบโอนหน่วยกิต ปรั บ แ ก้ เ ป็ น  “ เ ป็ น ไปต ามร ะ เบี ยบ มหาวิ ท ย าลั ย             

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการโอนหรือเทียบโอน
ผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ.2549. 

7. โครงสร้างหลักสูตร เพ่ิมหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานระดับปริญญาโท 2 รายวิชา 
ได้แก่ 6310101 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบัณฑิตศึกษา 
และรายวิชา 6310102 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 

8. หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) ควรเพ่ิมรายวิชาที่ส่งเสริมหรือพัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

9. หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) ควรเพ่ิมรายวิชาที่เสริมหรือเพ่ิมพูนความรู้จากรายวิชา
บังคับหรือเพ่ิมวิชาทางเลือกที่สอดคล้องกับความจ าเป็น
หรือสถานการณ์/นโยบายการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน 
เช่น การเรียนรู้ภาษาที่สอง การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 
การใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษา 

10. คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา เ พ่ิมการอบรมให้ความรู้ เ กี่ ยวกับการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น การใช้
โปรแกรม ATLAS.ti 
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ภาคผนวก ฉ 
รายงานการพิจารณาจากที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
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รายงานการพิจารณาจากที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2563 
ผ่านระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนภำษำอังกฤษเป็นภำษำสำกล  ได้น ำ

รำยงำน มคอ. 2 หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563 เข้ำที ่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร                
เมื ่อวันอังคำรที่ 24 มีนำคม พ.ศ.2563 ผ่ำนระบบออนไลน์ โดยมีรำยนำมคณะกรรมกำร
ประกอบด้วย 

 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ ก๋ำค ำ ประธำน 
2. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุปรำณี ศิริสวัสดิ์ชัย กรรมกำร 
3. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ      วิไลลักษณ์ กรรมกำร 
4. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี   กวินเสกสรรค์ กรรมกำร 
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ กรรมกำร 
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณ ี มีแก้วกุญชร กรรมกำร 
7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน์ กรรมกำร 
8. อำจำรย์ ดร.คณกร       สวำงเจริญ กรรมกำร 
9. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร กรรมกำร 
10.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐมน พันธุ์ชำตรี กรรมกำร 
11.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกษม ตริตระกำร กรรมกำร 
12.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประไพ     ศรีดำมำ กรรมกำร 
13.  อำจำรย์ ดร.วลินธร  สีเสียดงำม กรรมกำร 
14.  อำจำรย์ขวัญนภำ วัจนรัตน์ กรรมกำร 
15.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปณิตำ แจ้ดนำลำว กรรมกำร 
16.  นำงสำวอรุณี  คู่วิมล กรรมกำร 
17.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุเนตร ทวีถำวรสวัสดิ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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ผลกำรพิจำรณำมีดังนี้ 
ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

หมวดที่ 1 
          ข้อ 5 รูปแบบของหลักสูตร 
           5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

 
ระบุว่า ได้รับปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล เพียงสาขาวิชาเดียว 

          ข้อ 9 ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  

ตรวจสอบความซ้ าซ้อนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบระหว่าง
หลั ก สู ต ร ร ะดั บ ป ริ ญญ า ตรี แ ล ะ ร ะดั บป ริ ญ ญา โ ท                
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน ทรงเสี่ยงไชย) 

           ข้อ 13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตร
อ่ืนที่ เปิดสอนในคณะ /ภาควิชา อ่ืนของ
สถาบัน 
          13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตร
นี้ที่เปิดสอนโดยบัณฑิตวิทยาลัย 

ตัด 2 รายวิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาและ
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบัณฑิตศึกษา ออก     
แล้วระบุว่า “ไม่มี” 

หมวดที่ 2  
            -ไม่มี- - 
หมวดที่ 3 
           ข้อ 1 ระบบการจัดการศึกษา 
           1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตใน
ระบบทวิภาค 

 
ระบุว่า “การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชาต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561” 

           ข้อ ๒ การด าเนินการหลักสูตร 
           ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

ปรับคุณสมบัติข้อ 1 ให้เหลือเพียงผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าฯ และเพ่ิมเติมในข้อที่ 5 โดยระบุการ
รับเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้ านสมเด็จ เจ้ าพระยา ว่ าด้ วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 หมวด 3 การรับเข้าเป็นนักศึกษา 
และสภาพนักศึกษา ข้อ 12 (2) 

        ข้อ 3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
          3.1 หลักสูตร 

ปรับหมวดวิชาให้เหลือ 2 หมวด ได้แก่ หมวดวิชาเฉพาะและ
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ (ตัดหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน) 
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ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
          3.1.1 โครงสร้างหลักสูตร  

          3.1.2 รายวิชา ตัดรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาและรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบัณฑิตศึกษา 

         3.1.3 แผนการศึกษา ตัดรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาและรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบัณฑิตศึกษา 

         3.1.4 ค าอธิบายรายวิชา ตัดค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาและ
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบัณฑิตศึกษา 

         ข้อ 5 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท า
โครงงานหรืองานวิจัย 
         ข้อก าหนดการท าวิทยานิพนธ์ 
        การท าวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก ๒) 

ปรับข้อก าหนดให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาในข้อ 1 เป็น 
“การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะลงทะเบียนได้
ต่อเมื่อศึกษาในภาคเรียนที่ 1-2 ของชั้นปีที่ 2...” 

หมวดที่ 4 
    ข้อ 2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ 

ในแต่ละด้านและมาตรฐานผลการเรียนรู้และ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อ
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 
ปรับรายละเอี ยดผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ ระดั บหลั กสู ตร 
(Programme learning outcomes) โดยเฉพาะด้านความรู้
และด้านปัญญาให้สะท้อนถึงศาสตร์เฉพาะของหลักสูตร (การ
สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล) 

หมวดที่ 5 
    ข้อ 3  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 

ตามหลักสูตร 

 
ปรับการเขียนให้เหลือเพียง 2 ข้อ ดังนี้ 

3.1 การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไป 
ตามข้อบั งคับของมหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้ านสมเด็ จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2561 

3.2 นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การสอบทักษะ 
ภาษาอังกฤษและทักษะทางด้านดิจิทัลตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยก่อนส าเร็จ 

หมวดที่ 6  
            -ไม่มี- 

- 

หมวดที่ 7  
            -ไม่มี- 

- 
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ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

หมวดที่ 8 
            -ไม่มี- - 
ภาคผนวก ข 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

 
ผลงานทางวิชาการของ รศ.ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด           
ให้ระบุเฉพาะผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดย 1 ชิ้นเป็นงานวิจัย 

ภาคผนวก ค 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ า 

 
ผลงานทางวิชาการของ รศ.ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด            
ให้ระบุเฉพาะผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดย 1 ชิ้นเป็นงานวิจัย 
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ภาคผนวก ช 
รายงานผลการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
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รายงานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ครั้งที่ 4/2563 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ.2563 
ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนภำษำอังกฤษเป็นภำษำสำกล  ได้น ำ

รำยงำน มคอ .  2 หลักสูตร ใหม่ พ .ศ . 2563 เข้ำที ่ประชุมคณะกรรมกำรสภำว ิชำกำร                
ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษำยน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมชั้น 13 อำคำร 100 ปี
ศรีสุริยวงศ์ โดยมีรำยนำมคณะกรรมกำรประกอบด้วย 
 
 1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนกรรมกำร 
 2. ศำสตรำจำรย์ ดร.คณิต เขียววิชัย กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 3. ศำสตรำจำรย์ ดร.เรณุมำศ มำอุ่น กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 5. รองศำสตรำจำรย์ประเสริฐ ตัณศิริ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 6. รองศำสตรำจำรย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 7. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นฤมล สุ่นสวัสดิ์ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 9. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ กรรมกำรผู้แทนคณะครุศำสตร์ 
 10.  รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ กรรมกำรผู้แทนคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน์ กรรมกำรผู้แทนคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 12. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร กรรมกำรผู้แทนคณะวิทยำกำรจัดกำร  
 13. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นุกูล สำระวงศ์ กรรมกำรผู้แทนคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี

อุตสำหกรรม 
 14. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ วิไลลักษณ์ กรรมกำรผู้แทนวิทยำลัยกำรดนตรี 
 15. อำจำรย์ ดร.คณกร สว่ำงเจริญ กรรมกำรผู้แทนบัณฑิตวิทยำลัย 
 16. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ ก๋ำค ำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 17. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุปรำณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 18.  นำงสำวอรุณี คู่วิมล ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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ผลกำรพิจำรณำมีดังนี้ 
ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

หมวดที่ 1 
            -ไม่มี- 

 
- 

หมวดที่ 2  
            -ไม่มี- - 
หมวดที่ 3 
      ข้อ 2 การด าเนินการหลักสูตร 
           2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 

 
ปรับเกณฑ์คุณสมบัติแต้มเฉลี่ยสะสมลดลงจาก 2.50 ให้อยู่ใน
ระดับมาตรฐานการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี               
(ไม่น้อยกว่า 2.00) 

        ข้อ 3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
             3.1 หลักสูตร 

 

               3.1.3 รายวิชา 1.รายวิชาบางรายวิชาควรสะท้อนความเป็นศาสตร์เฉพาะด้าน
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล เช่น รายวิชาระเบียบวิธี
วิจัย รายวิชาสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 
เป็นต้น 
2.รายวิชาเลื อก ได้แก่  รายวิ ชางานวิจั ยทางการสอน
ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ ควรปรับเนื้อหาที่ เน้นการค้นคว้า
งานวิจัยด้านการสอนภาษาอังกฤษฯ โดยตรง และแก้ไขเนื้อหา
ในส่วนที่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย 

               3.1.4 แผนการศึกษา รายวิชาปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ (ส าหรับผู้ที่ ไม่มี
ประสบการณ์ทางการสอน) ควรมีข้อก าหนดหรือระบุแนว
ทางการบริหารจัดการว่ามีการจัดช่วงเวลา ภาคการศึกษา            
ปีการศึกษาใดที่ไม่กระทบต่อการเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ใน
หลักสูตร 

               3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา 1. ตรวจสอบชื่อวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษที่ระบุไว้ในหัวข้อ 3.1.3 ของโครงสร้างหลักสูตร 
เช่น รายวิชาการวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 
และรายวิชางานวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 
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ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 2. รายวิชาเลือกบางรายวิชาที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน สามารถ

รวมเป็น 1 รายวิชาหรือก าหนดเนื้อหาที่มีความเฉพาะหรือ
แตกต่างกันอย่างชัดเจน ได้แก่ รายวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
และเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ และรายวิชา
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ระบบการ
จัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
3. แก้ไขค าอธิบายรายวิชาการเรียนรู้ภาษาที่สอง (หน้า 19) 
เปลี่ยนจาก “ภาษาต่างประเทศ” เป็น “ภาษาที่สอง” 

หมวดที่ 4 
ข้อ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของ
นักศึกษา     

 
ควรระบุกิจกรรม/โครงการที่เฉพาะเจาะจง ไม่ใช่การบูรณา
การอยู่ในรายวิชาที่เปิดสอนอยู่แล้วในหลักสูตร 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) 

1. ปรับจ านวนคอลัมน์ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ให้เป็น 3 ข้อตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หน้า 30 และ 32 
2. ควรก าหนดให้มีรายวิชาบังคับที่มีผลการเรียนรู้ในข้อที่ 3 
ของมาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ (ธ ารงรักษาความเป็นไทย ภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์) ไม่ควรปรากฏเพียงแต่ในรายวิชาเลือกเท่านั้น 

หมวดที่ 5 
            -ไม่มี- 

 
- 

หมวดที่ 6  
            -ไม่มี- 

 
- 

หมวดที่ 7 
            -ไม่มี- 

 
- 

ภาคผนวก ช 
       ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ก า ห น ด ร หั ส ป ร ะ จ า วิ ช า  พ . ศ . 2562                  
ฉบับปรับปรุง 

 
ข้อสังเกต ไม่พบรหัสล ำดับหลักสูตร (20) ของคณะ
มนุษยศำสตร์ (หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ) ในประกำศ
ดังกล่ำวเนื่องจำกเป็นหลักสูตรใหม่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ฝ่ำยวิชำกำร บัณฑิตวิทยำลัยและส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
ทะเบียนควรด ำเนินกำรปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
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ภาคผนวก ซ 
รายงานผลการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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รายงานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ครั้งที่ 5/2563 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2563 

ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนภำษำอังกฤษเป็นภำษำสำกล  ได้น ำ
รำยงำน มคอ. 2 หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563 เข้ำที ่ประชุมคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย                
ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21พฤษภำคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมชั้น 13 อำคำร 100 ปี
ศรีสุริยวงศ์ โดยมีรำยนำมคณะกรรมกำรประกอบด้วย 
 
 1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ  เกณฑ์มำ    อธิกำรบดี 
        2.   รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ  คลสิทธิ์    นำยกสภำมหำวิทยำลัย 
 3. ศำสตรำจำรย์ ดร.สำยหยุด  จ ำปำทอง      อุปนำยกสภำมหำวิทยำลัย 
  4.  ศำสตรำจำรย์ ดร.สุจริต  เพียรชอบ     กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 5.  ศำสตรำจำรย์ ดร.วัลลภำ  เทพหัสดิน ณ อยุธยำ  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
        6.   รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิโรจน์       ผลพันธิน     กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
  7.  รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปำนใจ  ธำรทัศนวงศ์    กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 8.  รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิทยำธร  ท่อแก้ว    กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
        9.   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สนิท        ชุนดี    กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
      10.   ดร.ทนง           โชติสรยุทธ์     กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
      11.   ดร.สุรฐั           ศิลปอนันต์     กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
      12.   นำยวรพงษ์           วรรณศิริ     กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
      13.   รองศำสตรำจำรย์ ดร.อารีวรรณ        เอ่ียมสะอาด   กรรมการผู้แทนบริหาร 
      14.   รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรา        วิไลลักษณ์   กรรมการผู้แทนบริหาร 
      15.   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ        ก๋าค า   กรรมการผู้แทนบริหาร 
      16.   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รังสรรค์        บัวทอง    กรรมการผู้แทนบริหาร 
      17.   อาจารย์ ดร.วิกรม         ศุขธณี    กรรมการผู้แทนบริหาร 
      18.   ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.สิงห์        สิงห์ขจร    กรรมการผู้แทนคณาจารย์ 
      19.   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิบูลย์        วิฑูรย์ปัญญำกุล   กรรมการผู้แทนคณาจารย์ 
      20.   รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทยาตา           รัตนภิญโญวานิช   กรรมการผู้แทนคณาจารย์ 
      21.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรยท์องเอม        สุ่นสวัสดิ์        ประธานคณะกรรมการส่งสริมกิจการฯ 
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      22.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.พิษณุ   บำงเขียว  เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย 
      23. ผู้ช่วยศำสตรำจำรยอ์ภิญญำ   หนมูี   ผู้ช่วยเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย 
 

ผลกำรพิจำรณำมีดังนี้ 

ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
หมวดที่ 1 

-ไม่มี- 
 

- 
หมวดที่ 2  

-ไม่มี- - 
หมวดที่ 3 
   ข้อ 2 การด าเนินการหลักสูตร 
           2.2 ระบบการศึกษา 

 
 
เพ่ิมเติมรูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 

   ข้อ 3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
             3.1 หลักสูตร 
                   3.1.3 รายวิชา 

 
 
ควรเพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมทางการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลให้มีความชัดเจนในรายวิชาเลือก 

หมวดที่ 4 
   ข้อ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของ
นักศึกษา     

 
1.ควรระบุกิจกรรม/โครงการในลักษณะของการวางแผน 
(Planned activities)  
2.หลีกเลี่ยงการระบุการก าหนดค่าดัชนีความคล้ายคลึงใน
กระบวนการตรวจสอบการลอกเลีบยวรรณกรรม 

   ข้อ 2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 2.2 ด้านความรู้ ตัดรายละเอียดที่ไม่สามารถติดตาม
ประเมินผลในระหว่างการจัดการศึกษาของหลักสูตร เช่น ...
น าไปสู่การพัฒนาตนเอง วิชาชีพ สังคมและประเทศชาติ 

หมวดที่ 5 
            -ไม่มี- 

 
- 

หมวดที่ 6  
            -ไม่มี- 

 
- 

หมวดที่ 7 
            -ไม่มี- 

 
- 

ภาคผนวก 
            -ไม่มี- 

 
- 
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ภาคผนวก ฌ 
การก าหนดรหัสวิชาและข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนชั่วโมงในการจัดกิจกรรม 

แต่ละวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



97 

 

 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสประจ าวิชา พ.ศ.๒๕๖๒ ฉบบัปรับปรุง 
----------------------------------- 

  โดยเป็นที่การสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  การก าหนดรหัสประจ าวิชาให้เหมาะสมกับสถานการณ์                 
การจัดการศึกษาในปัจจุบันและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา                         
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปรับลดการเรียนหลักสูตรครุศาสตร์/                      
ศึกษาศาสตร์ ๕ ปี มาเป็น ๔ ปี โดยเริ่มด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นั้น จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา                   
๒๗ และ ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับมติของคณะกรรมการที่ประชุม                 
คณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒                       
จึงออกประกาศหลักเกณฑ์การก าหนดรหัสประจ าวิชา พ.ศ.๒๕๖๒ ฉบับปรับปรุง ดังนี้ 
 
 รหัสวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ความหมายของหลักวิชา 
หลักที่ ๑ หมายถึง    คณะ       โดยก าหนดให้ 
          ๑ = คณะครุศาสตร์ 
         ๒ = คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
         ๓ = คณะวิทยาการจัดการ 
          ๔ = คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
          ๕ = วิทยาลัยการดนตรี 
          ๖ = บัณฑิตวิทยาลัย 
          ๗ = คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
          ๙ = ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หลักที่ ๒  หมายถึง ระดับการศึกษา  ได้แก่ 
          ๑ = ปริญญาตรี 
         ๒ = ประกาศนียบัตร 
         ๓ = ปริญญาโท 
          ๔ = ประกาศนียบัตรขั้นสูง 
          ๕ = ปริญญาเอก 
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หลักที่ ๓ , ๔ หมายถึง  สาขาวิชา 
หลักที่ ๕  หมายถึง  ระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
หลักที่ ๖ , ๗ หมายถึง  ล าดับก่อนหลังของวิชา 
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ภาคผนวก ญ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เพ่ือให้สอดคล้องกับประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง แนวทำงกำร
บริหำรเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๘  

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๘ (๒) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ ประกอบกับมติสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำในครำวประชุมครั้งที่     
๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๑๕ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังนี้ 
  ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่ำ “ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วย
กำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑” 
  ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำตั้งแต่ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓  ในข้อบังคับนี ้
  “มหำวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
  “สภำมหำวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำ สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
  “บัณฑิตวิทยำลัย”  หมำยควำมว่ำ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ 
  “อธิกำรบดี” หมำยควำมว่ำ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
  “นักศึกษำ” หมำยควำมว่ำ นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำน
สมเด็จเจ้ำพระยำ 
  “บัณฑิตศึกษำ” หมำยควำมว่ำ กำรจัดกำรศึกษำในระดับประกำศนียบัตรบัณฑิต ระดับ
ปริญญำโท ประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และระดับปริญญำเอก  
  “หลักสูตร” หมำยควำมว่ำ หลักสูตรสำขำวิชำต่ำง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษำที่สภำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำให้ควำมเห็นชอบ 
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  “คณะกรรมกำรประจ ำบัณฑิตวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรประจ ำบัณฑิต
วิทยำลัยตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยกำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนของ
บัณฑิตวิทยำลัย  
  “คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรซึ่งประกอบด้วยอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมดของแต่ละหลักสูตร  
  “อำจำรย์ประจ ำ” หมำยควำมว่ำ บุคคลที่ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รอง
ศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ ที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบตำมพันธกิจและปฏิบัติหน้ำที่
เต็มเวลำ 
  “อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร” หมำยควำมว่ำ อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สำขำวิชำของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้ำที่สอนและค้นคว้ำวิจัยในสำขำวิชำดังกล่ำว ทั้งนี้ สำมำรถเป็น
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรหลำยหลักสูตรได้ในเวลำเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อำจำรย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำของหลักสูตร 
  “อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมำยควำมว่ำ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีภำระหน้ำที่ใน
กำรบริหำรและพัฒนำหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน ตั้งแต่กำรวำงแผน กำรควบคุมคุณภำพ กำรติดตำม
ประเมินผล และกำรพัฒนำหลักสูตร อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ ำหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำโดยจะเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ ๑ หลักสูตรในเวลำเดียวกันไม่ได้ 
เว้นแต่พหุวิทยำกำรหรือสหวิทยำกำร ให้เป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสำมำรถซ้ ำกันได้ไม่เกินสองคน 

“อำจำรย์พิเศษ” หมำยควำมว่ำ ผู้สอนที่ไม่ใช่อำจำรย์ประจ ำ 
  ข้อ ๔  ให้อธิกำรบดีรักษำกำรตำมข้อบังคับนี้ และให้มีอ ำนำจในกำรออกประกำศ หรือ
ค ำสั่งเพ่ือปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหำอันเกิดจำกกำรปฏิบัติตำมข้อบังคับนี้ ให้อธิกำรบดีมีอ ำนำจวินิจฉัยชี้ขำด 

 

หมวด ๑ 
การจัดการศึกษา 

 
   

ข้อ ๕  ระบบกำรจัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ  ใช้ระบบทวิภำคและอำจมีภำค
กำรศึกษำฤดูร้อน อีกภำคหนึ่ งก็ ได้  ในแต่ละภำคกำรศึกษำจะต้องมีระยะเวลำศึกษำไม่น้อย
กว่ำ ๑๕ สัปดำห์ และกรณีเปิดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน ให้ก ำหนดระยะเวลำศึกษำและจ ำนวนหน่วยกิตโดยมี
สัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภำคกำรศึกษำปกติ 
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  ข้อ ๖  กำรคิดหน่วยกิต ให้คิดหน่วยกิตส ำหรับรำยวิชำต่ำง ๆ ดังนี้  
  (๑) รำยวิชำภำคทฤษฎีที่ใช้เวลำบรรยำยหรืออภิปรำยปัญหำ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดำห์ หรือไม่
น้อยกว่ำ ๑๕ ชั่วโมงตลอดภำคกำรศึกษำปกติให้มีค่ำเท่ำกับ ๑ หน่วยกิต 
  (๒) รำยวิชำภำคปฏิบัติที่ใช้เวลำไม่น้อยกว่ำ ๓๐ ชั่วโมงต่อภำคกำรศึกษำปกติให้มีค่ำเท่ำกับ 
๑ หน่วยกิต  
  (๓) กำรฝึกงำนหรือฝึกภำคสนำมที่ใช้เวลำฝึกไม่น้อยกว่ำ ๔๕ ชั่วโมงต่อภำคกำรศึกษำ
ปกติให้มีค่ำเท่ำกับ ๑ หน่วยกิต 
   (๔) กำรท ำโครงงำนหรือกิจกรรมกำรศึกษำอ่ืนใดตำมที่ได้รับมอบหมำยที่ใช้เวลำท ำ
โครงงำนหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่ำ ๔๕ ชั่วโมงต่อภำคกำรศึกษำปกติให้มีค่ำเท่ำกับ ๑ หน่วยกิต  
  (๕) กำรค้นคว้ำอิสระหรือสำรนิพนธ์ และวิทยำนิพนธ์ที่ใช้เวลำกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำ ๔๕ 
ชั่วโมงต่อภำคกำรศึกษำปกติให้มีค่ำเท่ำกับ ๑ หน่วยกิต 
  ข้อ ๗  โครงสร้ำงของหลักสูตร 
  (๑) หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตและประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มีจ ำนวนหน่วย
กิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ ๒๔ หน่วยกิต 
  (๒) หลักสูตรปริญญำโท ให้มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ ๓๖ หน่วยกิต โดย
แบ่งกำรศึกษำเป็น ๒ แผน คือ 
  แผน ก เป็นแผนกำรศึกษำท่ีเน้นกำรวิจัย โดยมีกำรท ำวิทยำนิพนธ์ ดังนี้ 
   แบบ ก ๑ ท ำเฉพำะวิทยำนิพนธ์ซึ่งมีค่ำเทียบได้ไม่น้อยกว่ำ ๓๖ หน่วยกิต โดย
คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำอำจก ำหนดให้เรียนรำยวิชำเพ่ิมเติม หรือท ำกิจกรรมทำงวิชำกำรอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้ 
โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตำมทีค่ณะกรรมกำรประจ ำบัณฑิตวิทยำลัยก ำหนด 
   แบบ ก ๒ ท ำวิทยำนิพนธ์ซึ่งมีค่ำเทียบได้ไม่น้อยกว่ำ ๑๒ หน่วยกิต และศึกษำ
รำยวิชำอีกไม่น้อยกว่ำ ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ข เป็นแผนกำรศึกษำที่เน้นกำรศึกษำรำยวิชำ โดยไม่ต้องท ำวิทยำนิพนธ์ แต่ต้องมี
กำรค้นคว้ำอิสระหรือสำรนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 
  (๓) หลักสูตรปริญญำเอก เป็นหลักสูตรที่เน้นกำรวิจัยเพื่อพัฒนำนักวิชำกำรและนักวิชำชีพ
ชั้นสูงเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ แบบ คือ 
   แบบ ๑ เป็นแผนกำรศึกษำที่เน้นกำรวิจัย โดยมีกำรท ำวิทยำนิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
ควำมรู้ใหม่  คณะกรรมกำรประจ ำบัณฑิตวิทยำลัยอำจก ำหนดให้เรียนรำยวิชำเพ่ิมเติม หรือท ำกิจกรรมทำง
วิชำกำรอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตำมที่ คณะกรรมกำรประจ ำบัณฑิต
วิทยำลัยก ำหนด  ดังนี้ 
    แบบ ๑.๑ ผู้เข้ำศึกษำที่ส ำเร็จปริญญำโท จะต้องท ำวิทยำนิพนธ์ไม่น้อย
กว่ำ ๔๘ หน่วยกิต 
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    แบบ ๑.๒ ผู้เข้ำศึกษำที่ส ำเร็จปริญญำตรี จะต้องท ำวิทยำนิพนธ์ไม่น้อย
กว่ำ ๗๒ หน่วยกิต 
   ทั้งนี้ วิทยำนิพนธ์แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมำตรฐำนและคุณภำพ
เดียวกัน 
   แบบ ๒ เป็นแผนกำรศึกษำท่ีเน้นกำรวิจัย โดยมีกำรท ำวิทยำนิพนธ์ที่มีคุณภำพสูง 
และก่อให้เกิดควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและวิชำชีพ และศึกษำงำนรำยวิชำเพ่ิมเติม ดังนี้ 
    แบบ ๒.๑ ผู้เข้ำศึกษำที่ส ำเร็จปริญญำโท จะต้องท ำวิทยำนิพนธ์ไม่น้อย
กว่ำ ๓๖ หน่วยกิต และศึกษำรำยวิชำอีกไม่น้อยกว่ำ ๑๒ หน่วยกิต 
    แบบ ๒.๒ ผู้เข้ำศึกษำที่ส ำเร็จปริญญำตรี จะต้องท ำวิทยำนิพนธ์ไม่น้อย
กว่ำ ๔๘ หน่วยกิต และศึกษำรำยวิชำอีกไม่น้อยกว่ำ ๒๔ หน่วยกิต 
   ทั้งนี้ วิทยำนิพนธ์แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีมำตรฐำนและคุณภำพ
เดียวกัน 
  ข้อ ๘  ระยะเวลำกำรศึกษำ 
  (๑) หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต ให้ใช้เวลำศึกษำไม่เกิน ๓ ปีกำรศึกษำ 
  (๒) หลักสูตรปริญญำโท ให้ใช้เวลำศึกษำไม่เกิน ๕ ปีกำรศึกษำ 
  (๓) หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้เวลำศึกษำไม่เกิน ๓ ปีกำรศึกษำ 
  (๔) หลักสูตรปริญญำเอก ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีแล้วเข้ำศึกษำต่อในระดับ
ปริญญำเอก ให้ใช้เวลำศึกษำไม่เกิน ๘ ปีกำรศึกษำ ส่วนผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทแล้วเข้ำศึกษำ
ต่อในระดับปริญญำเอกให้ใช้ระยะเวลำศึกษำไม่เกิน ๖ ปีกำรศึกษำ 
 

หมวด ๒ 
อาจารย์ 

 
 

   ข้อ ๙  จ ำนวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอำจำรย์ ในแต่ละระดับกำรศึกษำให้เป็นไปตำม
ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง แนวทำงกำรบริหำรเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ข้อ ๑๐  ภำระงำนที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ และกำรค้นคว้ำอิสระหรือสำรนิพนธ์ ในแต่ละ
ระดับกำรศึกษำ ให้เป็นไปตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง แนวทำงกำรบริหำรเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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หมวด ๓ 
การรับเข้าเป็นนักศึกษา และสภาพนักศึกษา 

 
   

ข้อ ๑๑  คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 
  (๑) ระดับประกำศนียบัตรบัณฑิต รับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
  (๒) ระดับปริญญำโท รับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
  (๓) ระดับประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง รับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำ 
  (๔) ระดับปริญญำเอก รับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำที่มีผลกำร
เรียนดีมำกหรือระดับปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ จำกสถำบันอุดมศึกษำที่สภำมหำวิทยำลัยรับรองและ
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรประจ ำสำขำวิชำพิจำรณำแล้วเห็นสมควรรับเข้ำศึกษำ และมีผลกำรสอบ
ภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
ก ำหนด 
  ข้อ ๑๒  กำรรับเข้ำศึกษำ 
  (๑) ให้คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรแต่ละสำขำวิชำก ำหนดเงื่อนไข วิธีกำร และจ ำนวน
นักศึกษำที่จะรับเข้ำศึกษำเสนอต่อคณะกรรมกำรประจ ำบัณฑิตวิทยำลัยเพ่ือประกำศรับสมัครเข้ำศึกษำ 
  (๒) มหำวิทยำลัยอำจพิจำรณำรับบุคคลที่มีคุณสมบัติตำมข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับนี้เข้ำศึกษำ
ในระดับบัณฑิตศึกษำเป็นกรณีพิเศษได้ต่อเมื่อบุคคลนั้นเป็นผู้ที่คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรพิจำรณำ
เห็นชอบที่จะรับเข้ำศึกษำโดยได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรประจ ำบัณฑิตวิทยำลัย 
  (๓) รำยละเอียดในกำรด ำเนินกำรรับสมัครนักศึกษำเข้ำศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ให้
เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัย โดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประจ ำบัณฑิตวิทยำลัย 
  (๔) ผู้ที่ได้รับกำรพิจำรณำให้เข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยจะต้องน ำหลักฐำนมำ
รำยงำนตัว เพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำตำมวันและเวลำที่ก ำหนดไว้ มิฉะนั้นจะถือว่ำสละสิทธิ์กำรเข้ำ
ศึกษำ ผู้เข้ำศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำจะศึกษำเกินกว่ำ ๑ สำขำวิชำในเวลำเดียวกันไม่ได้ 
   ข้อ ๑๓  สภำพนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ มี ๒ ประเภท ดังนี้ 
 (๑) นักศึกษำสำมัญ ได้แก่ ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำของ
มหำวิทยำลัยในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 
 
 (๒) นักศึกษำทดลองศึกษำ ได้แก่ นักศึกษำที่คณะกรรมกำรประจ ำบัณฑิตวิทยำลัย
เห็นสมควรให้รับเข้ำทดลองศึกษำก่อน โดยนักศึกษำทดลองศึกษำจะเปลี่ยนสภำพเป็นนักศึกษำสำมัญได้
โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรประจ ำบัณฑิตวิทยำลัย เมื่อเรียนครบหนึ่งภำคกำรศึกษำปกติแล้ว มี
หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่ำ ๙ หน่วยกิต และได้ค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ ๓.๐๐  



111 

 

 

 ข้อ ๑๔  กำรเทียบโอนควำมรู้จำกกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ หรือกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัย ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรเทียบโอนผลกำรเรียนระดับปริญญำเข้ำสู่กำรศึกษำในระบบ และ
แนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับกำรเทียบโอนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ โดยจัดท ำเป็นประกำศของ
มหำวิทยำลัย 
 ข้อ ๑๕  กำรรับโอนนักศึกษำจำกสถำบันอุดมศึกษำอ่ืน มหำวิทยำลัยอำจพิจำรณำรับโอน
นักศึกษำจำกสถำบันอุดมศึกษำอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำ และก ำลังศึกษำในหลักสูตรที่มีระดับและมำตรฐำน
เทียบเคียงกับหลักสูตรของมหำวิทยำลัย ได้ตำมข้อบังคับนี้ 
 

หมวด ๔ 
การลงทะเบียนรายวิชา การค้นคว้าอิสระหรือสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ 

 
   

ข้อ ๑๖  กำรลงทะเบียนวิชำเรียน 
(๑) นักศึกษำจะลงทะเบียนวิชำเรียนใดต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

   (๒) การลงทะเบียนวิชาเรียนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ การลงทะเบียนเพ่ือได้หน่วยกิต 
และคิดค่าคะแนน (Credit) การลงทะเบียนเพ่ือได้หน่วยกิตแต่ไม่คิดค่าคะแนน (Non-Credit) และการ
ลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง (Audit) 
   (๓) ในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิตและ
ไม่เกิน 15 หน่วยกิต การลงทะเบียนเรียนที่มีจ านวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ที่ก าหนด อาจท าได้โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชา 

(๔) นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนซ  าเพ่ือคิดคะแนนในวิชาที่เคยลงทะเบียนและได้ผล
การเรียนตั งแต่ระดับคะแนน B ขึ นไปแล้วมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตรแล้วแต่ได้
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.0๐  

(๕) นักศึกษาที่ลาพักการศึกษาจะต้องช าระเงินค่ารักษาสภาพตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
   (๖) นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาที่บรรจุอยู่ในแผนการเรียนหรือเทียบเท่าในสถาบัน
อ่ืน ๆ เ พ่ือนับเป็นวิชาตามแผนการเรียนได้  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชา โดยการอนุมัติของคณะกรรมกำรประจ ำบัณฑิตวิทยำลัย 
   (๗) นักศึกษาจะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังในรายวิชาใดต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนโดยจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ทั งนี  ถ้ารายวิชาใดจ ากัด
จ านวนผู้เข้าศึกษาจะพิจารณารับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมฟังเป็นล าดับหลัง 
   (๘) การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั นเป็น
โมฆะและรายวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั นให้บันทึกเป็นตัวอักษร W 



112 

 

 

  อัตรำค่ำลงทะเบียน ค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทะเบียน
เรียนรำยวิชำกำรค้นคว้ำอิสระหรือสำรนิพนธ์ และวิทยำนิพนธ์ให้เป็นไปตำมประกำศของมหำวิทยำลัยโดย
ควำมเห็นชอบของสภำมหำวิทยำลัย 
  ข้อ ๑๗  กำรขอเพ่ิมและกำรถอนวิชำเรียน 
  (๑) กำรขอเพ่ิมวิชำเรียนจะกระท ำได้ภำยใน ๒ สัปดำห์แรกของภำคกำรศึกษำ 
  (๒) กำรขอถอนวิชำเรียน จะกระท ำได้ใน ๒ กรณี คือ 
 (ก) กรณีกำรถอนวิชำเรียนภำยใน ๓ สัปดำห์แรกของภำคกำรศึกษำ เมื่อได้รับอนุมัติกำร
เพิกถอนแล้ว นักศึกษำจะได้รับเงินค่ำลงทะเบียนเรียนคืนและรำยวิชำนั้นจะไม่มีกำรบันทึกลงในใบแสดงผล
กำรศึกษำ 
 (ข) กรณีกำรถอนวิชำเรียนเมื่อพ้นก ำหนด ๓ สัปดำห์แรกของภำคกำรศึกษำ แต่ยังอยู่
ก่อนก ำหนดสอบปลำยภำคไม่น้อยกว่ำ ๑ สัปดำห์ เมื่อได้รับกำรอนุมัติกำรเพิกถอนแล้วนักศึกษำจะไม่
สำมำรถเรียกรับเงินค่ำลงทะเบียนคืนได้  และรำยวิชำนั้นจะปรำกฏในใบแสดงผลกำรศึกษำ โดยมีบันทึก
อักษร “W” ในช่องผลกำรศึกษำ 
  (๓) กำรเพ่ิมและกำรถอนรำยวิชำแต่ละครั้งต้องได้รับอนุมัติจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
  ข้อ ๑๘  ในกรณีที่มีนักศึกษำลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำใดน้อยกว่ำ ๑๐ คน และยังไม่ได้
ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยอำจงดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำนั้นได้ โดยท ำเป็นประกำศ
ของมหำวิทยำลัย 
   ข้อ ๑๙  กำรลงทะเบียนเพื่อรักษำสภำพนักศึกษำและกำรคืนสภำพนักศึกษำ 
  (๑) นักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำครบตำมที่ก ำหนดในหลักสูตร แต่ยังไม่ส ำเร็จ
กำรศึกษำต้องช ำระค่ำรักษำสภำพนักศึกษำตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนดทุกภำคเรียนเพ่ือรักษำสภำพ
นักศึกษำจนกว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ 
  (๒) กำรลงทะเบียนเพ่ือรักษำสภำพนักศึกษำ ให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จก่อนสอบปลำย
ภำค ๑ สัปดำห์ 
  (๓) นักศึกษำสำมำรถคืนสภำพนักศึกษำได้ โดยยื่นค ำร้องขอคืนสภำพนักศึกษำภำยใน
สัปดำห์แรกของภำคเรียนที่ประสงค์จะคืนสภำพนักศึกษำ ทั้งนี้ ต้องอยู่ในระยะเวลำกำรศึกษำตำมข้อ ๘  
  ข้อ ๒๐  กำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำกำรค้นคว้ำอิสระหรือสำรนิพนธ์ และวิทยำนิพนธ์ 
  (๑) นักศึกษำระดับปริญญำโทที่เรียนในแผน ก  
   แบบ ก ๑ ต้องลงทะเบียนเรียนรำยวิชำวิทยำนิพนธ์ ซึ่งมีค่ำเทียบได้ไม่น้อยกว่ำ ๓๖ หน่วย
กิตในภำคเรียนแรก มหำวิทยำลัยอำจก ำหนดให้เรียนรำยวิชำเพ่ิมเติมหรือท ำกิจกรรมทำงวิชำกำรอ่ืนเพ่ิมขึ้น
ก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
   แบบ ก ๒ ต้องลงทะเบียนเรียนรำยวิชำมำแล้วมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่ำ ๑๒ หน่วยกิต  
จึงจะสำมำรถลงทะเบียนเรียนรำยวิชำวิทยำนิพนธ์ได้ ซึ่งมีค่ำเทียบได้ไม่น้อยกว่ำ ๑๒ หน่วยกิต   
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  (๒) นักศึกษำระดับปริญญำโทที่เรียนในแผน ข ซึ่งลงทะเบียนเรียนรำยวิชำมำแล้ว และมี
หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่ำ ๑๒ หน่วยกิต จะสำมำรถลงทะเบียนเรียนรำยวิชำกำรค้นคว้ำอิสระหรือ                   
สำรนิพนธ์ได้ ซึ่งมีค่ำเทียบได้ ไม่น้อยกว่ำ ๖ หน่วยกิต 
  (๓) นักศึกษำระดับปริญญำเอก ที่ผ่ำนกำรสอบวัดคุณสมบัติแล้ว จะสำมำรถลงทะเบียน
เรียนรำยวิชำวิทยำนิพนธ์ได้ตำมเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
  แบบ ๑.๑ จะต้องลงทะเบียนเรียนรำยวิชำวิทยำนิพนธ์ซึ่งมีค่ำไม่น้อยกว่ำ ๔๘ หน่วยกิต 
  แบบ ๑.๒ จะต้องลงทะเบียนเรียนรำยวิชำวิทยำนิพนธ์ซึ่งมีค่ำไม่น้อยกว่ำ ๗๒ หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๑ จะต้องลงทะเบียนเรียนรำยวิชำวิทยำนิพนธ์ซึ่งมีค่ำไม่น้อยกว่ำ ๓๖ หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๒ จะต้องลงทะเบียนเรียนรำยวิชำวิทยำนิพนธ์ซึ่งมีค่ำไม่น้อยกว่ำ ๔๘ หน่วยกิต 
  (๔) หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และวิธีกำรอ่ืนใดที่จะน ำไปใช้ในกำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำ
กำรค้นคว้ำอิสระหรือสำรนิพนธ์ และวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ให้เป็นไปตำมประกำศ
ของมหำวิทยำลัยโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรประจ ำบัณฑิตวิทยำลัย 
 

หมวด ๕ 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 
   

   ข้อ ๒๑  ให้มีกำรประเมินผลกำรเรียนโดยใช้ระบบกำรให้คะแนนกำรเรียนรำยวิชำ ดังนี้ 
   (๑) ระบบค่ำระดับคะแนนแบ่งเป็น ๘ ระดับ    

ระดับคะแนน ควำมหมำยของผลกำรเรียน ค่ำระดับคะแนน 
       A ดีเยี่ยม (Excellent)      ๔.๐๐ 
       B+ ดีมำก (Very Good)      ๓.๕๐ 
       B ดี (Good)      ๓.๐๐ 
       C+ ค่อนข้ำงดี (Fairly Good)      ๒.๕๐ 
       C พอใช้ (Fair)      ๒.๐๐ 
       D+ อ่อน (Poor)      ๑.๕๐ 
       D อ่อนมำก (Very Poor)      ๑.๐๐ 
       F ตก (Fail)      ๐.๐๐ 

  ระบบนี้ใช้ส ำหรับกำรประเมินรำยวิชำที่เรียนตำมหลักสูตร ค่ำระดับคะแนนที่ถือว่ำสอบได้
ต้องไม่ต่ ำกว่ำ C แต่ถ้ำเป็นรำยวิชำใดในหมวดวิชำเฉพำะด้ำน ค่ำระดับคะแนนที่ถือว่ำสอบได้ต้องไม่ต่ ำกว่ำ B 
  (๒) ระบบไม่มีค่ำระดับคะแนน 
 (ก) กำรประเมินรำยวิชำเสริมพ้ืนฐำนและรำยวิชำที่เรียนไม่นับหน่วยกิต มีระดับกำร
ประเมิน ดังนี้ 
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   ผ่ำนดีเยี่ยม  PD (Pass with Distinction)  
      ผ่ำน    P (Pass)  
     ไม่ผ่ำน   F (Fail) 
 (ข) กำรประเมินกำรค้นคว้ำอิสระหรือสำรนิพนธ์และวิทยำนิพนธ์ ประกอบด้วยกำร
ประเมินเนื้อหำของกำรค้นคว้ำอิสระหรือสำรนิพนธ์และวิทยำนิพนธ์ กำรสอบปำกเปล่ำ และกำรประเมิน
คุณภำพกำรค้นคว้ำอิสระหรือสำรนิพนธ์และวิทยำนิพนธ์ทั้งฉบับ มีระดับกำรประเมิน ดังนี้ 
   ดีเยี่ยม   Excellent  
   ดี   Good  
   ผ่ำน            Pass  
    ไม่ผ่ำน   Fail 
 (ค) กำรประเมินกำรสอบประมวลควำมรู้ ส ำหรับระดับปริญญำโทและกำรสอบ
ภำษำต่ำงประเทศและกำรสอบวัดคุณสมบัติส ำหรับระดับปริญญำเอก มีระดับกำรประเมินดังนี้ 
   ผ่ำน                     S (Satisfactory) 
                               ไม่ผ่ำน                    U (Unsatisfactory) 
  ข้อ ๒๒  สัญลักษณ์อ่ืน ๆ ที่ใช้ในกำรประเมินผล ดังนี้ 
  Au (Audit) ใช้ส ำหรับกำรลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต 
   W (Withdraw) ใช้ส ำหรับกำรบันทึกหลังจำกได้รับอนุมัติให้ถอนรำยวิชำนั้น ก่อนก ำหนด
สอบปลำยภำคไม่น้อยกว่ำ ๒ สัปดำห์ ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ถอนวิชำเรียนในกรณีที่นักศึกษำลำพักกำรศึกษำ 
หรือถูกสั่งให้พักกำรศึกษำ หลังจำกลงทะเบียนเรียนในภำคเรียนนั้นแล้ว 
  I (Incomplete) ใช้ส ำหรับบันทึกกำรประเมินผลที่ไม่สมบูรณ์ในรำยวิชำที่นักศึกษำยัง
ท ำงำนไม่เสร็จสิ้นเมื่อสิ้นภำคเรียนหรือขำดสอบ นักศึกษำที่ได้ “I” ต้องด ำเนินกำรขอรับกำรประเมินผลเพื่อ
เปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภำคเรียนถัดไป หำกพ้นก ำหนดจะเปลี่ยนค่ำระดับคะแนนเป็น “F” 
  ข้อ ๒๓  ในรำยวิชำที่ก ำหนดให้เรียนเสริม ให้มีกำรประเมินผล ดังนี้  
  (๑) ผ่ำนกำรประเมินโดยกำรสอบวัดควำมรู้ หรือ 
  (๒) ลงทะเบียนเรียน และผ่ำนกำรประเมินผล  
  นักศึกษำจะได้รับกำรยกเว้นตำมวรรคหนึ่งในกรณีเป็นรำยวิชำที่ตรงกับวิชำเอกหรือ
สำขำวิชำที่ก ำลังศึกษำ หรือมีเอกสำรรับรองจำกสถำบันหรือหน่วยงำนที่คณะกรรมกำรประจ ำบัณฑิต
วิทยำลัยรับรองว่ำผ่ำนกำรสอบได้ในรำยวิชำที่ก ำหนดให้เรียนเสริม 
  ข้อ ๒๔  กำรควบคุมและกำรสอบวิทยำนิพนธ์ 
  (๑) ระดับปริญญำโท  
 (ก) ให้มีคณะกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำกอธิกำรบดีตำม
ข้อเสนอของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร โดยควำมเห็นชอบของคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย ประกอบด้วย
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อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก ๑ คน และอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม ๑ คน ทั้งนี้ อำจำรย์                   
ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักอำจเสนอแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมเพ่ิมได้อีก ๑ คน 
  (ข) กำรสอบวิทยำนิพนธ์แต่ละครั้ งให้อธิกำรบดีแต่งตั้ งคณะกรรมกำรสอบ
วิทยำนิพนธ์ตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรโดยควำมเห็นชอบของคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคน ประกอบด้วยอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์  อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกอย่ำงน้อยหนึ่งคนเป็นกรรมกำร และผู้แทนบัณฑิตวิทยำลัยเป็นเลขำนุกำร                       
ทั้งนี ้ประธำนกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ต้องมิใช่อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ของผู้สอบวิทยำนิพนธ์ 
 (ค) กำรสอบวิทยำนิพนธ์จะต้องมีกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกเข้ำร่วมกำรสอบ
ด้วยทุกครั้ง ถ้ำกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกไม่สำมำรถเข้ำร่วมกำรสอบได้ ให้เลื่อนกำรสอบออกไป                   
ในกรณีที่จ ำเป็นอย่ำงยิ่งอำจเปลี่ยนแปลงกรรมกำรได้โดยคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรเสนอชื่อให้คณบดี
บัณฑิตวิทยำลัยเพ่ือเสนออธิกำรบดีแต่งตั้งเป็นกรรมกำรแทนได้  ทั้งนี้ จะต้องก ำหนดวันสอบครั้งใหม่ให้มี
ระยะเวลำพอสมควรเพ่ือให้กรรมกำรที่แต่งตั้งแทนจะมีเวลำอ่ำนวิทยำนิพนธ์ได้ 
 (ง) กำรด ำเนินกำรสอบวิทยำนิพนธ์ ต้องประกอบด้วยกำรอ่ำนวิทยำนิพนธ์ กำร
ประชุมปรึกษำระหว่ำงกรรมกำรในวันสอบ กำรทดสอบควำมรู้นักศึกษำด้วยกำรซักถำมหรือด้วยวิธีกำรใด ๆ 
จึงจะถือว่ำกำรสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ โดยกำรสอบผ่ำนวิทยำนิพนธ์ต้องได้รับมติให้ผ่ำนจำกกรรมกำรไม่น้อย
กว่ำสองในสำมและให้ประธำนกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์รำยงำนผลกำรสอบไปยังส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียนภำยใน ๑๕ วัน นับจำกกำรสอบเสร็จสิ้น 
 (จ) นักศึกษำสำมำรถใช้ภำษำไทยหรือภำษำต่ำงประเทศในกำรเขียนวิทยำนิพนธ์ได ้
  (๒) ระดับปริญญำเอก 
 (ก) ให้มีคณะกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำกอธิกำรบดีตำม
ข้อเสนอของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร โดยควำมเห็นชอบของคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย ประกอบด้วย
อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก ๑ คน และอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม ๑ คน ทั้งนี้ อำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักอำจเสนอแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมเพ่ิมได้อีก ๑ คน 
 (ข) นักศึกษำที่ได้รับอนุมัติให้ท ำวิทยำนิพนธ์ต้องจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน และ
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำภำคเรียนละสองครั้งเสนอต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และคณะกรรมกำรบริหำร
หลักสูตร 
 (ค) กำรสอบวิทยำนิพนธ์แต่ละครั้งให้เสนออธิกำรบดีแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบ
วิทยำนิพนธ์ตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร โดยควำมเห็นชอบของคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๕ คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกจ ำนวนสำมคนซึ่งมิใช่อำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
อย่ำงน้อยสองคนเป็นกรรมกำร และผู้แทนบัณฑิตวิทยำลัยเป็นเลขำนุกำร  
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 (ง) กำรสอบวิทยำนิพนธ์จะต้องมีกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกเข้ำร่วมกำรสอบด้วย
ทุกครั้ง ถ้ำกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกไม่สำมำรถเข้ำร่วมกำรสอบได้ให้เลื่อนกำรสอบออกไป ในกรณีที่
จ ำเป็นอย่ำงยิ่งอำจเปลี่ยนแปลงกรรมกำรได้ โดยคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรเสนอชื่อให้คณบดีบัณฑิต
วิทยำลัยเพื่อเสนออธิกำรบดีแต่งตั้งเป็นกรรมกำรแทนได ้ทั้งนี ้จะต้องก ำหนดวันสอบครั้งใหม่ให้มีระยะเวลำ
พอสมควรเพ่ือให้กรรมกำรที่แต่งตั้งแทนมีเวลำอ่ำนวิทยำนิพนธ์ได้ 
  (จ) กำรด ำเนินกำรสอบวิทยำนิพนธ์ ต้องประกอบด้วยกำรอ่ำนวิทยำนิพนธ์ กำร
ประชุมปรึกษำระหว่ำงกรรมกำรในวันสอบ กำรทดสอบควำมรู้นักศึกษำด้วยกำรซักถำมหรือด้วยวิธีกำรใด ๆ 
จึงจะถือว่ำกำรสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ โดยกำรสอบผ่ำนวิทยำนิพนธ์ต้องได้รับมติให้ผ่ำนจำกกรรมกำรไม่น้อย
กว่ำสองในสำมและให้ประธำนกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์รำยงำนผลกำรสอบไปยังส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียนภำยใน ๑๕ วันนับจำกกำรสอบเสร็จสิ้น 
 (ฉ) นักศึกษำสำมำรถใช้ภำษำไทยหรือภำษำต่ำงประเทศในกำรเขียนวิทยำนิพนธ์ได้ 
  ข้อ ๒๕  กำรควบคุมและกำรสอบกำรค้นคว้ำอิสระหรือสำรนิพนธ์  
  (๑) ต้องมีอำจำรย์ที่ปรึกษำหลักที่อธิกำรบดีแต่งตั้งจำกอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรตำม
ข้อเสนอของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร โดยควำมเห็นชอบของคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย จ ำนวนหนึ่งคน 
โดยอำจแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำร่วมเพ่ิมอีกจ ำนวนหนึ่งคนด้วยก็ได้ โดยมีหน้ำที่พิจำรณำเค้ำโครงกำร
ค้นคว้ำอิสระหรือสำรนิพนธ์และให้ค ำปรึกษำแนะน ำเกี่ยวกับกำรค้นคว้ำวิจัยของนักศึกษำ 
  (๒) ให้อธิกำรบดีเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบกำรค้นคว้ำอิสระหรือสำรนิพนธ์ตำม
ข้อเสนอของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร โดยควำมเห็นชอบของคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย ประกอบด้วย
ประธำนกรรมกำร อำจำรย์ที่ปรึกษำกำรค้นคว้ำอิสระหรือสำรนิพนธ์ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร เป็นกรรมกำร 
และผู้แทนบัณฑิตวิทยำลัยเป็นเลขำนุกำร  
   ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งอำจเปลี่ยนแปลงกรรมกำรได้ โดยคณะกรรมกำรบริหำร
หลักสูตรเสนอชื่อให้คณบดีบัณฑิตวิทยำลัยเพ่ือเสนออธิกำรบดีแต่งตั้งเป็นกรรมกำรแทนได้ ทั้งนี้ จะต้อง
ก ำหนดวันสอบครั้งใหม่ให้มีระยะเวลำพอสมควรเพ่ือให้กรรมกำรที่แต่งตั้งแทนมีเวลำอ่ำนรำยงำนกำร
ค้นคว้ำอิสระหรือสำรนิพนธ์ได้ 
 
  (๓) กำรสอบกำรค้นคว้ำอิสระหรือสำรนิพนธ์  ต้องประกอบด้วยกำรอ่ำนรำยงำนกำร
ค้นคว้ำอิสระหรือสำรนิพนธ์ กำรประชุมปรึกษำระหว่ำงกรรมกำรในวันสอบ กำรทดสอบควำมรู้นักศึกษำด้วย
กำรซักถำมหรือด้วยวิธีกำรใด ๆ โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ำรับฟังได้ และรำยงำนกำรค้นคว้ำอิสระหรือ
สำรนิพนธ์ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ จึงจะถือว่ำกำรสอบนั้นมีผลสมบูรณ์  
  (๔) นักศึกษำสำมำรถใช้ภำษำไทยหรือภำษำต่ำงประเทศในกำรเขียนรำยงำนกำรค้นคว้ำ
อิสระหรือสำรนิพนธ์ได้  
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หมวด ๖ 
การลาพัก การรักษาสภาพ การลาออก และการพ้นสภาพของนักศึกษา 

 
   

ข้อ ๒๖  กำรลำพักกำรศึกษำ กำรรักษำสภำพ และกำรลำออกของนักศึกษำ 
  (๑) นักศึกษำผู้ประสงค์จะลำพักกำรศึกษำ ต้องยื่นค ำร้องแสดงเหตุผลควำมจ ำเป็นผ่ำน
อำจำรย์ที่ปรึกษำ เพ่ือเสนอให้ประธำนกรรมกำรบริหำรหลักสูตรพิจำรณำอนุมัติ  แล้วแจ้งต่อส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียนผ่ำนส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัยเพ่ือทรำบกำรลำพักกำรศึกษำ 
  (๒) กำรลำพักกำรศึกษำให้ลำพักได้ไม่เกิน ๒ ภำคกำรศึกษำติดต่อกัน 
  (๓) นักศึกษำผู้ได้รับอนุมัติให้ลำพักกำรศึกษำ ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมส ำหรับรักษำสภำพ
เป็นนักศึกษำทุกภำคกำรศึกษำที่ลำพักกำรศึกษำภำยในเวลำที่ก ำหนดไว้ในระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยกำรรับจ่ำยเงินเพ่ือจัดกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำบัณฑิตศึกษำ 
  (๔) นักศึกษำที่ไม่มีหน่วยกิตของรำยวิชำตำมหลักสูตรที่ต้องลงทะเบียนเหลืออยู่ แต่ยังไม่เป็น
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมข้อ ๒๙ ต้องรักษำสภำพกำรเป็นนักศึกษำทุกภำคกำรศึกษำจนกว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ 
  (๕) นักศึกษำผู้ประสงค์จะลำออกจำกกำรเป็นนักศึกษำ ให้ยื่นใบลำออกต่อส ำนักงำนบัณฑิต
วิทยำลัย เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัยแจ้งต่อส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
   ข้อ ๒๗  นอกจำกเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมข้อ ๒๙ แล้ว นักศึกษำอำจพ้นสภำพนักศึกษำ
ด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้  
  (๑) ตำย 
  (๒) ลำออก 
  (๓) มหำวิทยำลัยมีค ำสั่งลงโทษทำงวินัยให้ออกจำกกำรเป็นนักศึกษำตำมระเบียบ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยวินัยและกำรด ำเนินกำรทำงวินัยนักศึกษำ  
  (๔) ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ ๒.๐๐ ในกำรประเมินทุกสิ้นภำคกำรศึกษำในช่วงที่
ลงทะเบียนเรียนยังไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยกิตท้ังหมดของหลักสูตร 
  (๕) ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ ๒.๕๐ เมื่อลงทะเบียนเรียนได้จ ำนวนหน่วยกิตตั้งแต่
สองในสำม ของจ ำนวนหน่วยกิตทั้งหมดขึ้นไป โดยไม่นับหน่วยกิตของกำรค้นคว้ำอิสระหรือสำรนิพนธ์และ
วิทยำนิพนธ์ 
  (๖) ใช้เวลำศึกษำครบตำมท่ีก ำหนดไว้ในข้อ ๘ 
  (๗) สอบวัดคุณสมบัติ หรือสอบประมวลควำมรู้ หรือสอบกำรค้นคว้ำอิสระหรือสำรนิพนธ์ 
หรือสอบวิทยำนิพนธ์ หรือฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ไม่ผ่ำนตำมเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรประจ ำบัณฑิต
วิทยำลัยก ำหนด 
  (๘) ต้องโทษโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่ควำมผิดที่ เป็นลหุโทษหรือควำมผิด
อันได้กระท ำโดยประมำท 
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  ข้อ ๒๘  นักศึกษำที่พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำตำมข้อ ๒๗ (๒) และ (๓) อำจขอคืนสภำพ
เพ่ือกลับเข้ำเป็นนักศึกษำได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมเง่ือนไขที่คณะกรรมกำรประจ ำบัณฑิตวิทยำลัยก ำหนด 
 

หมวด ๗ 
การส าเร็จการศึกษา 

 
   

ข้อ ๒๙  นักศึกษำจะส ำเร็จกำรศึกษำได้ต้องเป็นผู้ที่มีควำมประพฤติดี และมีคุณสมบัติ  
ดังต่อไปนี้ 

  (๑) นักศึกษำระดับประกำศนียบัตรบัณฑิตและประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงต้องเรียนครบ
ตำมจ ำนวนหน่วยกิตที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตรและต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๐๐ จำกระบบ ๔ 
ระดับคะแนนหรือเทียบเท่ำ 
  (๒) นักศึกษำระดับปริญญำโท แผน ก แบบ ก ๑ ต้องเสนอวิทยำนิพนธ์และสอบผ่ำนกำร
สอบปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำยโดยคณะกรรมกำรที่มหำวิทยำลัยแต่งตั้ง และผลงำนวิทยำนิพนธ์จะต้องได้รับกำร
ตีพิมพ์ หรืออย่ำงน้อยด ำเนินกำรให้ผลงำนหรือส่วนหนึ่งของผลงำนได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
  (๓) นักศึกษำระดับปริญญำโท แผน ก แบบ ก ๒ ต้องศึกษำรำยวิชำครบถ้วนตำมที่
ก ำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๐๐ จำกระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือ
เทียบเท่ำ พร้อมทั้งเสนอวิทยำนิพนธ์และสอบผ่ำนกำรสอบปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำยโดยคณะกรรมกำรที่
มหำวิทยำลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ำรับฟังได้ ทั้งนี้ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความ
ที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ดังกล่าว 
  (๔) นักศึกษำระดับปริญญำโท แผน ข ต้องศึกษำรำยวิชำครบถ้วนตำมที่ก ำหนดใน
หลักสูตรโดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๐๐ จำกระบบ ๔ ระดับคะแนน และสอบผ่ำนกำรสอบ
ประมวลควำมรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนหรือปำกเปล่ำในสำขำวิชำนั้น พร้อมทั้ง
เสนอรำยงำนกำรค้นคว้ำอิสระหรือสำรนิพนธ์และผ่ำนกำรสอบปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำยโดยคณะกรรมกำรที่
มหำวิทยำลัยแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ำรับฟังได้ และรำยงำนกำรค้นคว้ำอิสระหรือสำรนิพนธ์
ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้  
  (๕) นักศึกษำระดับปริญญำเอกแบบ ๑ ต้องสอบผ่ำนกำรสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท ำวิทยำนิพนธ์ เสนอวิทยำนิพนธ์และสอบผ่ำนกำรสอบปำกเปล่ำขั้น
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สุดท้ำยโดยคณะกรรมกำรซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่มหำวิทยำลัยก ำหนด และผลงำนวิทยำนิพนธ์ต้องได้รับกำรตีพิมพ์ หรืออย่ำงน้อย
ด ำเนินกำรให้ผลงำนหรือส่วนหนึ่งของผลงำนได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรหรือสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร 
ในกลุ่ม TCI ฐำน ๒ ขึ้นไป  
  (๖) นักศึกษำระดับปริญญำเอกแบบ ๒ ต้องศึกษำรำยวิชำครบถ้วนตำมที่ก ำหนดใน
หลักสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๐๐ จำกระบบ ๔ ระดับคะแนน สอบผ่ำนกำรสอบวัด
คุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท ำวิทยำนิพนธ์ เสนอวิทยำนิพนธ์ และสอบผ่ำน
กำรสอบปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำยโดยคณะกรรมกำรซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัยตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่มหำวิทยำลัยก ำหนด และผลงำนวิทยำนิพนธ์ต้องได้รับกำรตีพิมพ์
หรืออย่ำงน้อยด ำเนินกำรให้ผลงำนหรือส่วนหนึ่งของผลงำนได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรหรือ
สิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำรในกลุ่ม TCI ฐำน ๒ ขึ้นไป 
  (๗) นักศึกษำทุกระดับกำรศึกษำของบัณฑิตศึกษำ ต้องผ่ำนเกณฑ์กำรสอบภำษำอังกฤษ
ตำมประกำศมหำวิทยำลัยก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ 
  (๘) ไม่ค้ำงค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำหรือเงินอ่ืน ๆ ตำมที่มหำวิทยำลัยเรียกเก็บ 
  ข้อ ๓๐  นักศึกษำระดับปริญญำโท แผน ข ที่ส่งรำยงำนกำรค้นคว้ำอิสระหรือสำรนิพนธ์ 
นักศึกษำระดับปริญญำโท แผน ก และนักศึกษำระดับปริญญำเอกที่ส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์พร้อม
หลักฐำนกำรน ำเสนอผลงำนแล้ว ให้ถือวันที่สภำวิชำกำรเห็นชอบเป็นวันส ำเร็จกำรศึกษำ 
 

หมวด ๘ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 
   

ข้อ ๓๑  ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำและกำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
  (๑) อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ให้เป็นไปตำมประกำศของมหำวิทยำลัย โดยควำม
เห็นชอบของสภำมหำวิทยำลัย 
  (๒) นักศึกษำต้องช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำตำมวิธีกำร ขั้นตอน และระยะเวลำที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด 
  ข้อ ๓๒  กำรยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำประเภทต่ำง ๆ ให้เป็นอ ำนำจของอธิกำรบดี 
โดยจัดท ำเป็นประกำศของมหำวิทยำลัยในแต่ละประเภทที่ได้รับกำรยกเว้น 
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หมวด ๙ 
การขอรับปริญญา 

 
   

ข้อ ๓๓  นักศึกษำที่คำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำในแต่ละภำคกำรศึกษำ ให้ยื่นค ำร้องขอ
ส ำเร็จกำรศึกษำต่อส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนล่วงหน้ำอย่ำงน้อย ๑ เดือนก่อนสิ้นภำค
กำรศึกษำสุดท้ำยของหลักสูตรเพ่ือขอรับปริญญำ  
  ข้อ ๓๔  มหำวิทยำลัยโดยสภำวิชำกำรจะพิจำรณำกำรให้ปริญญำแก่นักศึกษำที่ได้ยื่น
ควำมจ ำนงขอรับปริญญำที่มีคุณสมบัติตำมข้อ ๒๙ และมีควำมประพฤติดี โดยไม่อยู่ในระหว่ำงถูกลงโทษ
ทำงวินัยนักศึกษำ เพ่ือเสนอขออนุมัติปริญญำจำกสภำมหำวิทยำลัย 
 

บทเฉพาะกาล 
 

   

   ข้อ ๓๕  นักศึกษำที่เข้ำศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้
ด ำเนินกำรตำมข้อบังคับเดิมต่อไป จนส ำเร็จกำรศึกษำหรือพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ แล้วแต่กรณี 
  ข้อ ๓๖  บรรดำประกำศหรือค ำสั่งที่มีผลบังคับใช้อยู่ก่อนหรือในวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 
ให้มีผลบังคับใช้ต่อไป จนกว่ำจะได้มีกำรก ำหนดขึ้นใหม่ตำมข้อบังคับนี้ 
 

ประกำศ ณ วันที่  ๑๕  พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน) 
ปฏิบัติหน้ำที่นำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

 
 
 
 
 
 


