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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาตางประเทศ
(หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2549)
------------------------------------------------------------------------------------

1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ
Master of Education Program in Teaching English as a Foreign Language

2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษา
ตางประเทศ)
ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ)
Master of Education (Teaching English as a Foreign Language)
M.Ed. (Teaching English as a Foreign Language)

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ
เป นหลั กสู ตรผลิ ตครู ผู สอนภาษาอั งกฤษชั้ นวิ ชาชี พระดั บมหาบั ณฑิ ตที่ มี ความสามารถทางด าน
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งทางดานทฤษฎีควบคูไปกับการปฏิบัติเพื่อพัฒนาบัณฑิตให
เปนครูผูสอนภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพและทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
แนวโนมการสอนภาษาในบริบทของสังคม

2
4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ
มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตมหาบัณฑิตดานหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณลักษณะดังตอไปนี้
4.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถดานการสอนวิชาภาษาอังกฤษเปนภาษา
ตางประเทศไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
4.2.2 เพื่อใหบัณฑิตสามารถเปนผูนําในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสาระ
การเรียนรูว ิชาภาษาอังกฤษตามหลักสูตร
4.2.3 เพื่อใหบัณฑิตสามารถทําการคนควาและวิจัยเกี่ยวกับปญหาการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษอยางกวางขวางและหลากหลาย เพื่อสรางองคความรูใหม และความรูเชิงประจักษ
4.2.4 เพื่อใหบัณฑิตสามารถเพิ่มพูนวิทยฐานะครูประจําการที่ทําหนาที่สอนสาระการเรียน
รูวิชาภาษาอังกฤษ

5. กําหนดการเปดสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2549

6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
จะตองเปนผูสาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา

7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
พิจารณาจากใบรับรองการปฏิบัติงานและการประพฤติปฏิบัติตน

8. ระบบการศึกษาและการจัดการศึกษา
ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยในหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษา ไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจเปดการศึกษา
ภาคฤดูรอน โดยใหเปนไปตามประกาศ วาดวยการจัดการศึกษาภาคฤดูรอนของมหาวิทยาลัยโดยมี
การเทียบเคียงดังนี้
1. รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชัว่ โมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
2. รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
3. การฝกงานหรือฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
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4. การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาทําโครงงาน
กิจกรรมนั้นๆ ไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอการศึกษาภาคปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
วิทยานิพนธที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ
1 หนวยกิตระบบทวิภาค

9. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาในการศึกษาใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 4 ภาค ภาคละ 16 สัปดาห และ
ไมเกิน 5 ปการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาไมสามารถสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลา และมีเหตุผล
อันสมควร มหาวิทยาลัยอาจขยายเวลาการศึกษาออกไปอีกได โดยคณะกรรมการประจําสาขามีมติ
เห็นสมควร แลวนําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะพรอมเหตุผลเปนราย ๆ ไป

10. การลงทะเบียนวิชาเรียน
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วาดวยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๓

11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบาน
จอมบึง วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 และผลงานวิทยานิพนธจะไดรับ
การตี พิ ม พ หรื อ ดํ า เนิ น การให ผ ลงานหรื อ ส ว นหนึ่ ง ของผลงานได รั บ การยอมรั บ ให ตี พิ ม พ
ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
(Proceeding)
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12. อาจารยผูสอน
12.1 อาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ตําแหนง
รหัส ทาง
ชื่อ – สกุล
วิชาการ
1.*
อาจารย ดร. สงวนศรี โทรอค
3-3020-00071-009
2.*

ผศ.

3.*

-

4.**

5.**

หมายเหตุ

-

คุณวุฒิ

Ph.D. in Education
(Teaching English as
a Foreign Language)
ดร.สุธาพร ฉายะรถี
Ph.D. in Education
3-1023-00165-833
(Teaching English as
a Foreign Language)
อาจารย ดร. กองกาญจน วิเศษสุข Ed.D.(Curriculum and
3-7002-00027-997
Instruction)
Mr. Paul Isayi
- Master Degree in
Engish Language

Mr. Brian L. Trenholm

*

หมายถึง

สาขา
การศึกษา

การศึกษา

หลักสูตรและ
การสอน

M.Phil
Program in
English
Language
- Degree PROG.
Postgraduate
Postgraduate Diploma Diploma in
in Education
Education
- The Teaching of
Certificate of
English and Literature Participation
workshop on
Teaching
of English and
literature
- M.A.(Special
Master of Arts
Education)
in Special
- M.Ed. Adult
Master of
Education)
Education in
Adult
Education

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สําเร็จการศึกษา
จากสถานศึกษา
Edith Cowan
University,
Western Australia.
Edith Cowan
University,
Western Australia.
West Virginia.
University, USA.
MOI
UNIVERSITY

ป
2004

2004

1991
2003

MOI
UNIVERSITY

1999

Macmillan Kenya
Publishers Ltd.

1998
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**

หมายถึง

อาจารยอัตราจาง

12.2 อาจารยผูสอน
ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห)
ปการศึกษา 2549

ลําดับ
ที่

1*

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ,
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก, สถานศึกษา

อาจารย ดร.สงวนศรี โทรอค
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
มหาสารคาม

ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย (สาขา)
และประสบการณ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรนี้

ผลงานทางวิชาการ
1. เอกสารประกอบ
การสอน

- ภาษาอังกฤษ - การฟงและ
สําหรับ
พูด 2
นักศึกษา
-ภาษาอังกฤษ
ครุศาสตร

เพื่อการสื่อสาร

กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) วิชาภาษาอังกฤษ

มหาบัณฑิต

และทักษะ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- การปฏิบัติ

การเรียน

การสอน

- ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

สําหรับ

- ทฤษฎีและ

วิทยาศาสตร 1

วิธีสอน

-ภาษาอังกฤษ

ประสานมิตร
Post Grad. Dip. (TESOL)
มหาวิทยาลัย Edith Cowan
ประเทศออสเตรเลีย
Ph. D in Education (Teaching
English as a Foreign
Language)
มหาวิทยาลัย Edith Cowan
ประเทศออสเตรเลีย

- พฤติกรรมการสอน

หลักสูตรอื่น

- การจัดการหองเรียน
สําหรับครูภาษาอังกฤษ
- ภาษาอังกฤษสําหรับ
ครูประถมศึกษา
- ภาษาอังกฤษเพือ่ การ

สื่อสารสําหรับครูปฐมวัย ภาษาอังกฤษ
- ภาษาอังกฤษสําหรับ
ครูวิทยาศาสตร

-การปฏิบัติ

สื่อสารและ

การสอน

การสืบคน

- บทความเรื่องการสอน ภาษาอังกฤษ
อานดวยวิธี GENRE -

เพื่อการ

- กลวิธีและ

- การแปล 1
- การอาน

BASED RHETORICAL กระบวนการ

เพื่อความเขาใจ

STRUCTURES

เรียนการสอน

ความคิดเห็น

ประสบการณ

ภาษาอังกฤษ

และเจตคติ

- อบรมสัมมนา ดังนี้

- สัมมนา

- พฤติกรรม

1. Intensive Course in

การสอน

การสอนวิชา

Teaching English as a

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

Foreign Language Khon

- การทดสอบ

- การเรียน

ระดับ
ปริญญาตรี

ระดับ
บัณฑิต
ศึกษา

ภาค ภาค ภาค ภาค
เรียน เรียน เรียน เรียน
1
2
1
2

18

14

3

3
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ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห)
ปการศึกษา 2549

ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ,
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก, สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย (สาขา)
และประสบการณ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรนี้

Kaen University

หลักสูตรอื่น

และประเมินผล ภาษาดวย

2. Educational Project ภาษาอังกฤษ

การแสดง

of RELC Language

- การศึกษา

- รูปและการใช

Teaching Institute in

งานวิจัยทาง

ภาษาอังกฤษ

Singapore

การสอน

สมัยใหม 1

3. Post Graduate

ภาษาอังกฤษ

- ภาษา

Diploma of Education

- การเขียน

อังกฤษ

from Edith Cowan
University Australia
4. Ph.D. in Education

แผนการสอน
ภาษาอังกฤษ
- วิเคราะห

สําหรับครู
ประถมศึกษา
- การจัดการ

(TEFL) from Edith

ประมวล

หองเรียน

Cowan University

การสอน

สําหรับครู

และวัสดุ

ภาษา

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

การสอนภาษา

- ภาษา

สาขาหลักสูตร

อังกฤษ

อังกฤษ

และการสอน

- ภาษาศาสตร

สําหรับครู

สังคม

ปฐมวัย

ระดับมัธยมศึกษา

- ปญหาพิเศษ

- การแปล 2

เปนเวลา 21 ป

ดานหลักสูตร

- ภาษา

และการเรียน

อังกฤษ

ระดับอุดมศึกษาเปน

การสอน

สําหรับครู

เปนเวลา 12 ป

ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร2

- อาจารยทปี่ รึกษา

- สอนภาษาอังกฤษ

- สอนภาษาอังกฤษ

- หัวหนาภาควิชา
ภาษาตางประเทศ

- การวิเคราะห - ภาษาอังกฤษ
งานวิจัยดาน

เพื่อการสือ่ สาร

ระดับ
ปริญญาตรี

ระดับ
บัณฑิต
ศึกษา

ภาค ภาค ภาค ภาค
เรียน เรียน เรียน เรียน
1
2
1
2
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ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห)
ปการศึกษา 2549

ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ,
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก, สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย (สาขา)
และประสบการณ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรนี้

หลักสูตรอื่น

- ประธานโปรแกรม
วิชา
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรและ

และการสืบคน

การเรียน

- ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

การสอน

สําหรับ

สาขาการศึกษา

- การออกแบบ บัณฑิตศึกษา

- เปนที่ปรึกษาชมรม

การสอน

- การวิจัยใน

English Club

- การนิเทศ

ชั้นเรียน

- เปนกรรมการที่
ปรึกษาหลักสูตร
Bilingual School
ใหกับโรงเรียน
ราชโบริกานุเคราะห
จังหวัดราชบุรี
- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรสาขา
หลักสูตรและการสอน
- ผูอํานวยการ
สถาบันภาษา
- หัวหนาโครงการ
ความรวมมือระหวาง
ประเทศ
- คณะกรรมการ
สภาวิชาการ
- คณะกรรมการ
โครงการศูนยศึกษา

การสอน

- การศึกษา

- วิทยานิพนธ

คนควาอิสระ
ทางดานหลักสูตร
และการสอน

ระดับ
ปริญญาตรี

ระดับ
บัณฑิต
ศึกษา

ภาค ภาค ภาค ภาค
เรียน เรียน เรียน เรียน
1
2
1
2

8
ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห)
ปการศึกษา 2549

ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ,
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก, สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย (สาขา)
และประสบการณ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรนี้

หลักสูตรอื่น

ระดับ
ปริญญาตรี

ระดับ
บัณฑิต
ศึกษา

ภาค ภาค ภาค ภาค
เรียน เรียน เรียน เรียน
1
2
1
2

การพัฒนาครู
2*

ผศ. ดร.สุธาพร ฉายะรถี
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยครูบานสมเด็จ
เจาพระยา
ศษ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Post Graduate Diploma
(TESOL)
มหาวิทยาลัย Edith Cowan
ประเทศออสเตรเลีย
Ph.D. in Education (Teaching
English as a Foreign
Language)
ประเทศออสเตรเลีย

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความ
- “American
English Idioms” ใน
วารสาร Smart
Newsletter ปที่ 1
เลมที่ 1 วันที่ 7
กันยายน 2000
- “Holidays” ลงใน
วารสาร Smart
Newsletter ปที่ 1
เลมที่ 2 ลงวันที่
15 มกราคม 2001
- “ภาษาและวัฒนธรรม”
ลงในวารสาร
วิชาการสถาบันราชภัฏ
หมูบานจอมบึง
ฉบับที่ 3
ปการศึกษา 2000
ประสบการณ
- อบรมสัมมนา
(Orientation Seminar)
การทํางานวิจัยที่
มหาวิทยาลัย Edith

- ภาษาอังกฤษ
สําหรับ
บัณฑิตศึกษา
- การปฏิบัติ
การสอน
ภาษาอังกฤษ
- ทฤษฎีและ
วิธีสอน
ภาษาอังกฤษ
- กลวิธีและ
กระบวนการ
เรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ
- สัมมนา
การสอน
ภาษาอังกฤษ
- การทดสอบ
และประเมิน
ผล
ภาษาอังกฤษ
- การศึกษา
งานวิจัยทาง
การสอน
ภาษาอังกฤษ

- ภาษาอังกฤษ 16
เพื่อการ
สื่อสารและ
ทักษะ
การเรียน
- ลักษณะ
องคประกอบ
ของการเขียน
ขอความ
- ความรู
เบื้องตนใน
การใชสื่อ
เพื่อการสอน
ภาษา
- การประเมิน
และการใช
สื่อสาร
สอนภาษา
- การเขียน
ภาษาอังกฤษ
เฉพาะกิจ
- การเชื่อมโยง
องคประกอบ
ในการอาน

14

3

3

9
ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห)
ปการศึกษา 2549

ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ,
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก, สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย (สาขา)
และประสบการณ

Cowan, Perth
ประเทศออสเตรเลีย
ตั้งแตวันที่ 1
พฤษภาคม 2000 ถึง
27 มิถุนายน 2000
และวันที่ 1 – 30
เมษายน 2001
- ศึกษาดูงาน
ณ ประเทศสิงคโปร
ตั้งแตวันที่ 10 –12
สิงหาคม 2005
- รองคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยฝายประกัน
คุณภาพและวิเทศ
สัมพันธ
- การศึกษา
เปรียบเทียบผลของวิธี
สอนแบบรวมแรง
รวมใจและวิธีสอนแบบ
ปกติที่มีตอ
ความสามารถและ
แรงจูงใจ
ในการอานของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรนี้

หลักสูตรอื่น

- การเขียน
แผนการสอน
ภาษาอังกฤษ
- วิเคราะห
ประมวล
การสอน
และวัสดุ
การสอนภาษา
อังกฤษ
- ภาษาศาสตร
สังคม
- ปญหาพิเศษ
ดานหลักสูตร
และการเรียน
การสอน
ภาษาอังกฤษ
-การวิเคราะห
งานวิจัยดาน
หลักสูตร
และการเรียน
การสอน
- การออกแบบ
การสอน
- การนิเทศ
การสอน

พฤติกรรม
- การสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
- ภาษาอังกฤษ
สําหรับครู
คณิตศาสตร
- ภาษาอังกฤษ
สําหรับครู
ศิลปะ(ดนตรี)

ระดับ
ปริญญาตรี

ระดับ
บัณฑิต
ศึกษา

ภาค ภาค ภาค ภาค
เรียน เรียน เรียน เรียน
1
2
1
2

10
ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห)
ปการศึกษา 2549

ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ,
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก, สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย (สาขา)
และประสบการณ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรนี้

ระดับ
บัณฑิต
ศึกษา

ภาค ภาค ภาค ภาค
เรียน เรียน เรียน เรียน
1
2
1
2

หมูบานจอมบึง

3*

- วิทยานิพนธ
- ภาษาศาสตร
ดร.กองกาญจน วิเศษสุข งานวิจัย
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
- ความตองการ
สําหรับครู
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
เรียนภาษาอังกฤษใน
- สื่อการสอน
ประสานมิตร
โรงเรียนประถมศึกษา วิชาภาษา
กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดี - อาชีพสําหรับนักศึกษา
อังกฤษ
อังกฤษ)
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
- ปญหาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดานหลักสูตร
ประสานมิตร
และการเรียน
ประสบการณ
Ed.D. (Curriculum and
- หัวหนาภาควิชา
การสอน
Instruction) West Virginia
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
University
- หัวหนาภาควิชา
- การวิเคราะห
ประเทศสหรัฐอเมริกา
บริหารธุรกิจฯ
งานวิจัยดาน
- กรรมการสมาคม หลักสูตร
เพื่อพัฒนาสังคมไทย และการเรียน
- อาจารยพิเศษ
การสอน
วิทยาลัยพยาบาล
ภาษาอังกฤษ
บรมราชชนนี
- วิทยานิพนธ
- ที่ปรึกษาทางการ (ที่ปรึกษารวม)
ศึกษาของ Rebirth
Center
- ศึกษาดูงาน TQM
University of
Wolverhamton
- รองอธิการบดี

หลักสูตรอื่น

ระดับ
ปริญญาตรี

-การบริหาร งานวิชาการ
- ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ
- ภาษาอังกฤษ
สําหรับ
ประถมศึกษา
- ภาษาอังกฤษ
สําหรับ
มัธยมศึกษา

-

3

3
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ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห)
ปการศึกษา 2549

ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ,
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก, สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย (สาขา)
และประสบการณ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรนี้

หลักสูตรอื่น

ฝายวิชาการ สถาบัน
ราชภัฏหมูบานจอมบึง
4**

Mr. Paul Isayi
- Master Degree in Engish
Language ,MOI
UNIVERSITY
- Degree PROG. Postgraduate
Diploma in Education , MOI
UNIVERSITY
- The Teaching of English and
Literature, Macmillan Kenya
Publishers Ltd.

- English for

- Theories
and
Academic
Methods of
Communication Teaching
Purposes
English
- Reading
- Seminar in
and
Teaching
Writing English
for English
English
Language
- Language
Teacher
Analysis
- Linguistics
for Classroom
Application
- linguistics
for
Classroom
Application II

5**

Mr. Brian L. Trenholm
- M.A. (Special Education)
- M.Ed. Adult Education)
The University of British

-Critical
- Special
Reading
and Writing in Problems in
English

English

- Reading

Language

ระดับ
ปริญญาตรี

ระดับ
บัณฑิต
ศึกษา

ภาค ภาค ภาค ภาค
เรียน เรียน เรียน เรียน
1
2
1
2
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ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห)
ปการศึกษา 2549

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ,
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก, สถานศึกษา

ลําดับ
ที่

ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย (สาขา)
และประสบการณ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

หลักสูตรนี้

Columbia
The University of British
Columbia

and Writing

Curriculum

English for
Academic
Purposes I

and
Instruction
- Teaching of
English for

- Reading

Specific

and Writing

Purposes

English for
Academic

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

*
**

หมายถึง
หมายถึง

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ,
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก,
สถานศึกษา

หลักสูตรอื่น

ระดับ
ปริญญาตรี

ระดับ
บัณฑิต
ศึกษา

ภาค ภาค ภาค ภาค
เรียน เรียน เรียน เรียน
1
2
1
2

-

Purposes II

Sociolinguistics
- Theories and
Methods

- English for
Cultural
Communicatio
n

of Teaching
English
- Writing
Lesson Plans

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยอัตราจาง

ผลงานทาง
วิชาการ
ผลงานวิจัย
(สาขา)
และ
ประสบการณ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห)
ปการศึกษา 2549
ระดับ
ระดับ
ปริญญาตรี บัณฑิต
ศึกษา

13
หลักสูตรอื่น ภาค ภาค ภาค ภาค
เรียน เรียน เรียน เรียน
2
1
2
1
3
3
- ทฤษฎีและ - หลักการ
หลักสูตรนี้

6

รศ.ดร.สุนทร โคตร
บรรเทา
ค.บ. (การมัธยมศึกษา)

ประสบการณ

วิธีสอน
ภาษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สอน อังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ค.ม.(การบริหาร
ในระดับ
- การศึกษา
การศึกษา)
ปริญญาตรี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปริญญาโท และ งานวิจัยทาง
Ph.D. (Educational
ปริญญาเอกใน การสอน
Administration)
มหาวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษ
University of Oregon,
ศรีนครินทรวิ
- ปญหา
โรฒ
Eugene, Oregon, USA.
- เปนผูสอน พิเศษดาน
และ
ผูฝกอบรมการ หลักสูตร
ทําวิจัย
ของกระทรวง และการ
เรียน
ศึกษาธิการและ การสอน
ของ
สํานักงาน
ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการ
ขาราชการ
- การวิเคราะห
พลเรือน
(ก.พ.)
งานวิจัย
- การบริหาร ดานหลักสูตร
การศึกษาทั่วไป และการ
และ
เรียน
เศรษฐศาสตร
การสอน
การศึกษา
(ดานการสอน)

บริหาร
การศึกษา
- ปรัชญา
การศึกษา
และ
แนวโนมการ
บริหาร
ทรัพยากร
ทางการศึกษา
- การบริหาร
การศึกษา
ทั่วไปและ
เศรษฐศาสตร
การศึกษา
- หลักการ
ศึกษา
ผูใหญ
- การศึกษา

14

ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ,
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก,
สถานศึกษา

ผลงานทาง
วิชาการ
ผลงานวิจัย
(สาขา)
และ
ประสบการณ
- การบริหาร
และ
การนิเทศ
- หลัก
การศึกษา
ผูใหญ
- การศึกษา
ผูใหญ
เปรียบเทียบ
- การศึกษา
นอก
ระบบ
- การศึกษา
ชุมชน
- สัมมนา
การศึกษา
ผูใหญ
- การศึกษา
เปรียบเทียบใน
ระดับ
ปริญญาโท
- การพัฒนา
และ
การใชทรัพยากร
มนุษย

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห)
ปการศึกษา 2549
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ระดับ
ระดับ
ปริญญาตรี บัณฑิต
ศึกษา
หลักสูตรนี้ หลักสูตรอื่น ภาค ภาค ภาค ภาค
เรียน เรียน เรียน เรียน
1
2
1
2
ชุมชน
- การศึกษา
นอกระบบ
- การ
เปลี่ยนแปลง
องคการ
- การศึกษา
ผูใหญ
เปรียบเทียบ

15

ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ,
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก,
สถานศึกษา

ผลงานทาง
วิชาการ
ผลงานวิจัย
(สาขา)
และ
ประสบการณ
ในระดับ
ปริญญาเอก
- การบริหาร
การศึกษา
- การบริหาร
ทรัพยากรทางการ
ศึกษา
- บริบททาง
การศึกษาและ
แนวโนม
- ปรัชญา
การศึกษา
- การวิจัย
ทางการ
บริหาร
การศึกษา
ประสบการณ
(ดาน
งานบริหารและ
อื่นๆ)
- เปน
กรรมการ
บริหาร
หลักสูตร
ปริญญาโทและ

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห)
ปการศึกษา 2549
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ระดับ
ระดับ
ปริญญาตรี บัณฑิต
ศึกษา
หลักสูตรนี้ หลักสูตรอื่น ภาค ภาค ภาค ภาค
เรียน เรียน เรียน เรียน
1
2
1
2

16

ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ,
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก,
สถานศึกษา

ผลงานทาง
วิชาการ
ผลงานวิจัย
(สาขา)
และ
ประสบการณ
ปริญญาเอก
- เปนที่
ปรึกษาและ
กรรมการ
ปริญญา
นิพนธ /
วิทยานิพนธ
และสารสนเทศ
และผูเชี่ยวชาญ
ตรวจเครื่องมือ
วิจัย
ระดับปริญญา
โท
และปริญญาเอก
ของ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิ
โรฒและ
มหาวิทยาลัย
อื่นๆ
- เปนผูชวย
คณบดี
ฝายบริหาร ฝาย
วิชาการ

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห)
ปการศึกษา 2549
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ระดับ
ระดับ
ปริญญาตรี บัณฑิต
ศึกษา
หลักสูตรนี้ หลักสูตรอื่น ภาค ภาค ภาค ภาค
เรียน เรียน เรียน เรียน
1
2
1
2

17

ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ,
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก,
สถานศึกษา

ผลงานทาง
วิชาการ
ผลงานวิจัย
(สาขา)
และ
ประสบการณ
และฝายวิเทศ
สัมพันธ
- เปนที่ปรึกษา
รัฐมนตรีทบวง
มหาวิทยาลัย,
ชมรมของนิสิต
ระดับ
ปริญญาตรีและ
ระดับ
บัณฑิตศึกษา,
โรงเรียน
นานาชาติ,
พัทยา ชลบุรี
สถาบันพัฒนา
คุณภาพ
วิชาการ (พ.ว.),
กรรมการศึกษา
ดูงาน
ในโครงการ
จัดตั้ง
การศึกษาตาม
อัธยาศัย
- เปนผูชวย
รอง

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห)
ปการศึกษา 2549
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ระดับ
ระดับ
ปริญญาตรี บัณฑิต
ศึกษา
หลักสูตรนี้ หลักสูตรอื่น ภาค ภาค ภาค ภาค
เรียน เรียน เรียน เรียน
1
2
1
2
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ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ,
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก,
สถานศึกษา

ผลงานทาง
วิชาการ
ผลงานวิจัย
(สาขา)
และ
ประสบการณ
อธิการบดีฝาย
วิจัยและ
วิเทศสัมพันธ
- ศึกษาดูงาน
(University of
Birmingham)
ประเทศอังกฤษ,
และ
ที่ (University
of
Bonn) โดยทุน
ของ
สมาคม
การศึกษา
ผูใหญและการ
พัฒนา
ของ เยอรมัน,
ดานการศึกษา
และ
อาจารย
แลกเปลี่ยน
(Visiting
Scholar)
ที่(Monash
University)

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห)
ปการศึกษา 2549
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ระดับ
ระดับ
ปริญญาตรี บัณฑิต
ศึกษา
หลักสูตรนี้ หลักสูตรอื่น ภาค ภาค ภาค ภาค
เรียน เรียน เรียน เรียน
1
2
1
2
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ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ,
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก,
สถานศึกษา

ผลงานทาง
วิชาการ
ผลงานวิจัย
(สาขา)
และ
ประสบการณ
โดยทุนรัฐบาล
ออสเตรเลีย
- ศึกษาดูงาน
ใน
สหรัฐอเมริกา
โดยทุน
(USOM)
- ศึกษาดูงาน
และ
ปฏิบัติงานเปน
ผูประสานงาน
โครงการชาย
ขอบ
แปซิฟก(Pacific
Rim)
ที่ (British
Columbia)
คานาดา ใน
ประเทศไทย
เปนเวลา 2 ป
- เขารวม
ประชุม
การศึกษาของ
ยูเนสโก
ในประเทศไทย

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห)
ปการศึกษา 2549
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ระดับ
ระดับ
ปริญญาตรี บัณฑิต
ศึกษา
หลักสูตรนี้ หลักสูตรอื่น ภาค ภาค ภาค ภาค
เรียน เรียน เรียน เรียน
1
2
1
2
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ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ,
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก,
สถานศึกษา

ผลงานทาง
วิชาการ
ผลงานวิจัย
(สาขา)
และ
ประสบการณ
ปากีสถาน
อินเดีย
ฟลิปปนส
มาเลเซีย
สิงคโปร
ออสเตรเลีย
ซิมบับเว
(Zimbabwe)
และ
สหรัฐอเมริกา
โดยทุนยูเนสโก
และ
สหประชาชาติ
- ผูเชี่ยวชาญ
ดาน
ศึกษาศาสตร
และ
การฝกหัดครู
ประเทศ
บังคลาเทศ เปน
เวลา
4 เดือน (ปลาย
พ.ศ.
2538 – ตน พ.ศ.
2539

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห)
ปการศึกษา 2549
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ระดับ
ระดับ
ปริญญาตรี บัณฑิต
ศึกษา
หลักสูตรนี้ หลักสูตรอื่น ภาค ภาค ภาค ภาค
เรียน เรียน เรียน เรียน
1
2
1
2

21

ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ,
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก,
สถานศึกษา

ผลงานทาง
วิชาการ
ผลงานวิจัย
(สาขา)
และ
ประสบการณ
- เปนที่
ปรึกษา
ผูเชี่ยวชาญ ผู
ฝกอบรม
ใหกับผูบริหาร
การศึกษา
ศึกษานิเทศก
และ
ครูในโครงการ
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
ใหแกประเทศ
สาธารณรัฐ
ประชาชน
ลาว(สปป.ลาว)
ระหวาง พ.ศ.
2536 –
2540
ตําราและ
หนังสือ
พจนานุกรมไทย
– อังกฤษ

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห)
ปการศึกษา 2549
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ระดับ
ระดับ
ปริญญาตรี บัณฑิต
ศึกษา
หลักสูตรนี้ หลักสูตรอื่น ภาค ภาค ภาค ภาค
เรียน เรียน เรียน เรียน
1
2
1
2
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ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ,
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก,
สถานศึกษา

ผลงานทาง
วิชาการ
ผลงานวิจัย
(สาขา)
และ
ประสบการณ
- พจนานุกรม
อังกฤษ
– ไทย
- กาวแรกกับ
ภาษาอังกฤษ
- คูมือการ
เขียนภาค
นิพนธและ
ผลงาน
ทางวิชาการ
- เทคนิคการ
สอน
ครบวงจร
- ปรัชญา
การศึกษา
- สนทนา
ภาษาอังกฤษขั้น
สูง
- หลัก
ภาษาอังกฤษ
ขั้นสูง
- สํานวน
สนทนา
ภาษาอังกฤษ
- สนทนา

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห)
ปการศึกษา 2549
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ระดับ
ระดับ
ปริญญาตรี บัณฑิต
ศึกษา
หลักสูตรนี้ หลักสูตรอื่น ภาค ภาค ภาค ภาค
เรียน เรียน เรียน เรียน
1
2
1
2
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ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ,
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก,
สถานศึกษา

ผลงานทาง
วิชาการ
ผลงานวิจัย
(สาขา)
และ
ประสบการณ
ภาษาอังกฤษ
ประจําวัน
ภาษาเยอรมัน
พื้นฐาน เลม 1
ภาษาเยอรมัน
พื้นฐาน เลม 2
ภาษาเยอรมัน
พื้นฐาน เลม 3
ภาษาเยอรมัน
พื้นฐาน เลม 4
- ภาษาญี่ปุน
พื้นฐาน เลม 1
- ภาษาญี่ปุน
พื้นฐาน
เลม 2
- การพัฒนา
และ
การนําใช
หลักสูตร
- หลักการทํา
และ

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห)
ปการศึกษา 2549
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ระดับ
ระดับ
ปริญญาตรี บัณฑิต
ศึกษา
หลักสูตรนี้ หลักสูตรอื่น ภาค ภาค ภาค ภาค
เรียน เรียน เรียน เรียน
1
2
1
2
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ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ,
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก,
สถานศึกษา

ผลงานทาง
วิชาการ
ผลงานวิจัย
(สาขา)
และ
ประสบการณ
การเขียน
ผลงานวิจัย
- ปรัชญา
การศึกษา
งานวิจัย
- รายงานการ
วิจัย
เรื่องปจจัย
กระตุนให
ประชาชนเขา
รวมใน
โครงการพัฒนา
ชุมชนในเขต
ชนบท
ยากจน
- รายงานการ
วิจัย
เรื่อง ปญหาการ
พัฒนา
ชนบทของ
รัฐบาล
- ประเด็นการ
วางรากฐานชีวิต
ปฐมวัย

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห)
ปการศึกษา 2549
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ระดับ
ระดับ
ปริญญาตรี บัณฑิต
ศึกษา
หลักสูตรนี้ หลักสูตรอื่น ภาค ภาค ภาค ภาค
เรียน เรียน เรียน เรียน
1
2
1
2
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ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ,
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก,
สถานศึกษา

ผลงานทาง
วิชาการ
ผลงานวิจัย
(สาขา)
และ
ประสบการณ
- รายงานการ
วิจัย
ประกอบการ
ราง
พ.ร.บ.การศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.
2542
- สัมฤทธิผล
ของ
การจัดการศึกษา
ของ
โรงเรียนเอกชน
ระบบ
ประเภท
ศิลปศึกษา
และ อาชีวศึกษา
ตามหลักสูตรที่
ไดรับ
อนุมัติจาก
กระทรวง
ศึกษาธิการ
- Methods
and
Techniques of

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห)
ปการศึกษา 2549
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ระดับ
ระดับ
ปริญญาตรี บัณฑิต
ศึกษา
หลักสูตรนี้ หลักสูตรอื่น ภาค ภาค ภาค ภาค
เรียน เรียน เรียน เรียน
1
2
1
2
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ลําดับ
ที่

7

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ,
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก,
สถานศึกษา

Mrs. Georgina Szipola -

ผลงานทาง
วิชาการ
ผลงานวิจัย
(สาขา)
และ
ประสบการณ

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห)
ปการศึกษา 2549
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ระดับ
ระดับ
ปริญญาตรี บัณฑิต
ศึกษา
หลักสูตรนี้ หลักสูตรอื่น ภาค ภาค ภาค ภาค
เรียน เรียน เรียน เรียน
1
2
1
2

Teaching
English to
Adult Learners
In Thailand
ประสบการณ

- ภาษาอังกฤษ 16
ภาษาอังกฤษ
Janitzky
- ครูผูสอน
สําหรับ
เพื่อการ
M.A. (Applied Language ภาษาอังกฤษ
สื่อสารและ
เปนภาษา
บัณฑิตศึกษา
Studies)
ตางประเทศ
- การปฏิบัติ การสืบคน
M.Ed. (Teaching English - ครูผูชวย การสอน
-ภาษาอังกฤษ
สอน
and French as a Foreign มหาวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษ เพื่อการ
Carleton
Language)
Ottawa, Canada - ทฤษฎีและ สื่อสารใน
- ครูผูสอน
วิธีสอน
สังคม
ภาษาอังกฤษ
- การเขียน
เปนภาษา
ภาษาอังกฤษ
ตางประเทศ
- กลวิธีและ เพื่อความคิด
สาขาเฉพาะวิชา กระบวนการ สรางสรรค
และ
ภาษาอังกฤษ
เรียนการ
- ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ
สอน

14

3

3
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ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ,
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก,
สถานศึกษา

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห)
ผลงานทาง
ปการศึกษา 2549
รายวิชาที่รับผิดชอบ
วิชาการ
ระดับ
ระดับ
ผลงานวิจัย
ปริญญาตรี บัณฑิต
(สาขา)
ศึกษา
และ
หลักสูตรนี้ หลักสูตรอื่น ภาค ภาค ภาค ภาค
ประสบการณ
เรียน เรียน เรียน เรียน
1
2
1
2
- ออกแบบ ภาษาอังกฤษ ครูผูสอน
ทดสอบ
การสอบ
- สัมมนา
คณิตศาสตร
ภาษาอังกฤษ
สอน การสอน
- ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ใหกับ
ภาษาอังกฤษ เพื่อการแสดง
มหาวิทยาลัย
กองทัพบก
การ - ภาษาอังกฤษ
ทดสอบ
กรุง Budapest และประเมิน ธุรกิจ 2
ประเทศฮังการี ผลภาษา
ผูอํานวยการ
สอน
ภาษาอังกฤษ
กองทัพอากาศ
ใหกับหนวยงาน
NATO
โดยความ
รวมมือ
ประเทศ
Belgium Hungary

อังกฤษ

- การศึกษา
งานวิจัยทาง
การสอน
ภาษาอังกฤษ

28

ลําดับ
ที่

8

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ,
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก,
สถานศึกษา

ผศ.วสมน มณีดํา
กศ.บ. (คณิตศาสตร)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
พระนคร
ค.ม. (การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห)
ผลงานทาง
ปการศึกษา 2549
รายวิชาที่รับผิดชอบ
วิชาการ
ระดับ
ระดับ
ผลงานวิจัย
ปริญญาตรี บัณฑิต
(สาขา)
ศึกษา
และ
หลักสูตรนี้ หลักสูตรอื่น ภาค ภาค ภาค ภาค
ประสบการณ
เรียน เรียน เรียน เรียน
1
2
1
2
12 12 9
9
ผลงานวิชาการ - อาจารยที่ - การวิจัย
1.
หนังสือ ปรึกษา
ทางการศึกษา
- เอกสาร
ประกอบการ
สอน
วิชาการ
ประเมินผลการ
เรียน
งานวิจัย

วิทยานิพนธ - หลักการ
-วิธีวิจัยทาง วัดและ

- การศึกษา
ความ
เที่ยงตรงเชิง
พยากรณ
ของ
แบบทดสอบ
คัดเลือกเขา
ศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
การศึกษา
หลักสูตร4 ป
ในกลุมสถาบัน
ราชภัฏ

- สถิติเพื่อ

ปรึกษา

การวิจัยทาง

สารนิพนธ

พฤติกรรม
ศาสตรและ

ประเมินผล
การศึกษา

สังคมศาสตร - อาจารยที่

การศึกษา
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ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ,
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก,
สถานศึกษา

ผลงานทาง
วิชาการ
ผลงานวิจัย
(สาขา)
และ
ประสบการณ
ทวาราวดี
- ปจจัยที่มี
อิทธิพล
ตอ
ประสิทธิภาพ
การ
ฝกอบรม
ครูผูสอน
ในสังกัด
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การ
ประถมศึกษา
แหงชาติ ป
2535
(กรรมการวิจัย)
- การ
ประเมินผล
การดําเนินการ
ของ
สถาบันราชภัฏ
หมูบาน
จอมบึง : จาก
มุมมอง

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห)
ปการศึกษา 2549
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ระดับ
ระดับ
ปริญญาตรี บัณฑิต
ศึกษา
หลักสูตรนี้ หลักสูตรอื่น ภาค ภาค ภาค ภาค
เรียน เรียน เรียน เรียน
1
2
1
2
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ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ,
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก,
สถานศึกษา

ผลงานทาง
วิชาการ
ผลงานวิจัย
(สาขา)
และ
ประสบการณ

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห)
ปการศึกษา 2549
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ระดับ
ระดับ
ปริญญาตรี บัณฑิต
ศึกษา
หลักสูตรนี้ หลักสูตรอื่น ภาค ภาค ภาค ภาค
เรียน เรียน เรียน เรียน
1
2
1
2

การวางแผน
เชิงกลยุทธ
(กรรมการวิจัย)
9

รองศาสตราจารยยนต ชุม
จิต
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

กศ.ม.หลักสูตรและการ
สอน
(การมัธยมศึกษา)

ผลงานทาง
วิชาการ
1. ตําราและ
เอกสาร
ประกอบการ
สอน
- มารยาท
ไทยและ
ระเบียบพิธีทาง
ศาสนา
- วิธีสอน

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร

ภาษาอังกฤษ
- การนิเทศ
การศึกษา

วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร

ธรรมศึกษาชั้นเอก (ธศ.เอก) - การ
วางแผนและ
ประเมิน
โครงการ
- ปรัชญาและ

- ฝกทักษะ

- คุณธรรม

การคิดและ

และจริยธรรม

การเขียน

สําหรับ

งานวิชาการ

ผูบริหาร

- การเขียน

- ผูนําทาง

แผนการ
สอน
วิทยานิพนธ
- วิทยานิพนธ
(ที่ปรึกษา
รวม)

วิชาการและ
การพัฒนา
หลักสูตร
- การศึกษา
และความเปน
ครูไทย
- บริบทและ

-

-

-

4
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ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ,
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก,
สถานศึกษา

ผลงานทาง
วิชาการ
ผลงานวิจัย
(สาขา)
และ
ประสบการณ
คุณธรรม
สําหรับครู
- ธุรกิจทั่วไป
- สังคมวิทยา
การศึกษา
- ความเปน
ครู
- ความเปน
ครู
(ปรับปรุงครั้งที่
1)
- ความเปน
ครู
(ปรับปรุงครั้งที่
2)
- การพัฒนา
ครู
- การศึกษา
และ
ความเปนครู
ไทย
2. ผลงานวิจัย
- ปญหาใน
การสอน

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห)
ปการศึกษา 2549
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ระดับ
ระดับ
ปริญญาตรี บัณฑิต
ศึกษา
หลักสูตรนี้ หลักสูตรอื่น ภาค ภาค ภาค ภาค
เรียน เรียน เรียน เรียน
1
2
1
2
แนวโนม
ทางการศึกษา
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ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ,
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก,
สถานศึกษา

ผลงานทาง
วิชาการ
ผลงานวิจัย
(สาขา)
และ
ประสบการณ

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห)
ปการศึกษา 2549
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ระดับ
ระดับ
ปริญญาตรี บัณฑิต
ศึกษา
หลักสูตรนี้ หลักสูตรอื่น ภาค ภาค ภาค ภาค
เรียน เรียน เรียน เรียน
1
2
1
2

จริยศึกษาของ
ครูใน
โรงเรียน
ประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา
จังหวัดราชบุรี
และ
สมุทรสงคราม
10

ผศ. ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ
กศ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาสารคาม
ค.ม. (พื้นฐานการศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.ด. (พัฒนศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผลงานทาง
วิชาการ
1. บทความ
- การสอน
พระพุทธศาสนา
:
ปรัชญาที่ตอง
ทบทวน
- การสอน
เรียบ
เรียงความ
- การศึกษา
แบบนิคส
2. หนังสือ
- ศาสตรศิลป
แหง

- พื้นฐาน
ทาง
ปรัชญาเพื่อ
การศึกษา
- พื้นฐาน
ทาง
สังคมเพื่อ
การศึกษา

- การพัฒนา
วินัยในชั้น
เรียน
- กฎหมาย
การศึกษา

8

8

14

12
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ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ,
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก,
สถานศึกษา

ผลงานทาง
วิชาการ
ผลงานวิจัย
(สาขา)
และ
ประสบการณ
การเรียนการ
สอน
-หลักและ
วิธีการ
พัฒนา
จุดประสงคการ
เรียนรู
- การบริหาร
โรงเรียนที่เนน
ผูเรียน
เปนศูนยกลาง
- การจัดการ
ศึกษาที่
เนนใหนักเรียน
เปน
ศูนยกลาง
- การจัดการ
ศึกษา
วิชาภาษาไทย
- คิดใหม ทํา
ใหม
ทําไมตองดับฝน
อัน
สดใสของคน
ไทยใน

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห)
ปการศึกษา 2549
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ระดับ
ระดับ
ปริญญาตรี บัณฑิต
ศึกษา
หลักสูตรนี้ หลักสูตรอื่น ภาค ภาค ภาค ภาค
เรียน เรียน เรียน เรียน
1
2
1
2
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ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ,
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก,
สถานศึกษา

ผลงานทาง
วิชาการ
ผลงานวิจัย
(สาขา)
และ
ประสบการณ
ชุดปฏิรูป
การศึกษา
- การศึกษา
เพื่อ
ความเปน
พลเมืองใน
ศตวรรษที่ 21
งานวิจัย
- ปจจัยที่
สงผลตอ
การปฏิบัติตาม
ศีลหา
ของนักเรียน
มัธยมปลาย
เขตการศึกษา 6
- ความ
ตองการ
แรงงานของผู
ประกอบ
การในเขต
การศึกษา 6
ประสบการณ
ศึกษานิเทศก

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห)
ปการศึกษา 2549
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ระดับ
ระดับ
ปริญญาตรี บัณฑิต
ศึกษา
หลักสูตรนี้ หลักสูตรอื่น ภาค ภาค ภาค ภาค
เรียน เรียน เรียน เรียน
1
2
1
2
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ลําดับ
ที่

11

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ,
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก,
สถานศึกษา

รศ.ดร.อารมย สนานภู
ค.บ. (ชีววิทยา –
คณิตศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.ม. (การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Ph.D. (Social Science)
Magadh University
ประเทศอินเดีย

ผลงานทาง
วิชาการ
ผลงานวิจัย
(สาขา)
และ
ประสบการณ
กรมสามัญ
ศึกษา
- คณบดี
บัณฑิต
วิทยาลัย
สถาบัน
ราชภัฏหมูบาน
จอมบึง
ผลงานทาง
วิชาการ
1. หนังสือ
- การ
ประเมินผล
และการสราง
แบบทดสอบ
- ความรู
พื้นฐาน
เกี่ยวกับการวิจัย
งานวิจัย
- ขวัญในการ
ปฏิบัติงานของ
อาจารย
วิทยาลัยครูใน
เขต

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห)
ปการศึกษา 2549
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ระดับ
ระดับ
ปริญญาตรี บัณฑิต
ศึกษา
หลักสูตรนี้ หลักสูตรอื่น ภาค ภาค ภาค ภาค
เรียน เรียน เรียน เรียน
1
2
1
2

- พื้นฐาน
ทาง
ปรัชญาเพื่อ
การศึกษา
- พื้นฐาน
ทาง
สังคมเพื่อ
การศึกษา

- การวิจัย
ทางการศึกษา

-

-

-

-
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ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ,
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก,
สถานศึกษา

ผลงานทาง
วิชาการ
ผลงานวิจัย
(สาขา)
และ
ประสบการณ
กรุงเทพฯ
- ปจจัยที่มีผล
ตอ
การฝกอบรม
- ตัวแปรที่
สัมพันธ
กับผลสัมฤทธิ์
ทาง
การเรียนของ
นักศึกษา
- ตัวแปรที่
สัมพันธ
กับผลสัมฤทธิ์
ทาง
การเรียนของ
นักศึกษา
สถาบันราชภัฏ
ปการศึกษา
2539
ประสบการณ
- สอน
อุดมศึกษา
29 ป
ผูอํานวยการ

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห)
ปการศึกษา 2549
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ระดับ
ระดับ
ปริญญาตรี บัณฑิต
ศึกษา
หลักสูตรนี้ หลักสูตรอื่น ภาค ภาค ภาค ภาค
เรียน เรียน เรียน เรียน
1
2
1
2
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ลําดับ
ที่

12

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ,
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก,
สถานศึกษา

ผลงานทาง
วิชาการ
ผลงานวิจัย
(สาขา)
และ
ประสบการณ

สํานักวิจัย
- ประธาน
โปรแกรมวิชาการ
วัดผล
ประเมินผลทาง
การศึกษา
ผศ.อัมพวัน อัมพรสินธุ 1. หนังสือ /
ตํารา
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
- จิตวิทยา
การแนะ
มหาวิทยาลัย
แนวเด็กวัยรุน
ศรีนครินทรวิโรฒ
- การพัฒนา
บางเขน
ความคิด
ศศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา สรางสรรค
และการแนะแนว
- พฤติกรรม
มนุษย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กับการพัฒนา
ตน
- การคิดและ
การพัฒนาตน
2. วิจัย
- การสราง
แบบ
สํารวจปญหา
สําหรับ

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห)
ปการศึกษา 2549
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ระดับ
ระดับ
ปริญญาตรี บัณฑิต
ศึกษา
หลักสูตรนี้ หลักสูตรอื่น ภาค ภาค ภาค ภาค
เรียน เรียน เรียน เรียน
1
2
1
2

- พื้นฐาน
ทาง
จิตวิทยาเพื่อ
การศึกษา

11

5.5

3

2
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ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ,
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก,
สถานศึกษา

ผลงานทาง
วิชาการ
ผลงานวิจัย
(สาขา)
และ
ประสบการณ
นักเรียน
มัธยมศึกษา
ตอนตน
- การติดตาม
ผล
บัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี
สถาบันราชภัฏ
หมูบานจอมบึง
ปการศึกษา
2545
และ 2546
- ความพึง
พอใจ
ของ
ผูประกอบการที่
มี
ตอบัณฑิต
สถาบัน
ราชภัฏหมูบาน
จอมบึง
ปการศึกษา
2545
และ 2546

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห)
ปการศึกษา 2549
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ระดับ
ระดับ
ปริญญาตรี บัณฑิต
ศึกษา
หลักสูตรนี้ หลักสูตรอื่น ภาค ภาค ภาค ภาค
เรียน เรียน เรียน เรียน
1
2
1
2
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ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ,
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก,
สถานศึกษา

ผลงานทาง
วิชาการ
ผลงานวิจัย
(สาขา)
และ
ประสบการณ
- การศึกษา
ผลกระทบ
ของโครงการ
รวม
พลังสราง
สุขภาพตาม
รอยพระยุคล
บาท
- การวิจัย
และ
พัฒนาการ
สงเสริม
การเลนกีฬาและ
การออกกําลัง
กาย
เพื่อสุขภาพ 76
จังหวัด
3.
ประสบการณ
- สอน
ภาษาอังกฤษ
ระดับ ม.ตน/ ม.
ปลาย
-หัวหนางาน
แนะ

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห)
ปการศึกษา 2549
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ระดับ
ระดับ
ปริญญาตรี บัณฑิต
ศึกษา
หลักสูตรนี้ หลักสูตรอื่น ภาค ภาค ภาค ภาค
เรียน เรียน เรียน เรียน
1
2
1
2

40

ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ,
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก,
สถานศึกษา

ผลงานทาง
วิชาการ
ผลงานวิจัย
(สาขา)
และ
ประสบการณ

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห)
ปการศึกษา 2549
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ระดับ
ระดับ
ปริญญาตรี บัณฑิต
ศึกษา
หลักสูตรนี้ หลักสูตรอื่น ภาค ภาค ภาค ภาค
เรียน เรียน เรียน เรียน
1
2
1
2

แนวโรงเรียน
มัธยมศึกษา
- สอนวิชา
เกี่ยวกับ
จิตวิทยา
การศึกษาและ
การแนะแนวกับ
อุดมศึกษา
- รองคณบดี
คณะครุศาสตร
- ผูอํานวยการ
สํานัก
สงเสริมวิจัย
13

ผศ.ผสม จันทรเทพย
กศ.บ. คหกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
ศศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว

- พื้นฐาน
1. หนังสือ /
ทาง
ตํารา
- จิตวิทยา
จิตวิทยาเพื่อ
พัฒนาการ
การศึกษา
- จิตวิทยาและ
การ
แนะแนวเด็ก
วัยรุน
- จิตวิทยา
พัฒนาการและ

11

5.5

3

2
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ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ,
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก,
สถานศึกษา

ผลงานทาง
วิชาการ
ผลงานวิจัย
(สาขา)
และ
ประสบการณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การอบรมเลี้ยงดู
เด็ก
วุฒิบัตร หลักสูตร
ปฐมวัย
Quality in Teacher
- มนุษย
สัมพันธ
Education Program
สําหรับครู
มหาวิทยาลัย Montana
- พฤติกรรม
มนุษย
University สหรัฐอเมริกา กับการพัฒนา
ตน
- การคิดและ
การพัฒนาตน
2. วิจัย
- ผลของ
กิจกรรม
แนะแนวกลุมที่
มีตอ
อัตมโนทัศน
และ
สังคมมิติของ
นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3
โรงเรียนคุรุ
ราษฏร

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห)
ปการศึกษา 2549
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ระดับ
ระดับ
ปริญญาตรี บัณฑิต
ศึกษา
หลักสูตรนี้ หลักสูตรอื่น ภาค ภาค ภาค ภาค
เรียน เรียน เรียน เรียน
1
2
1
2
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ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ,
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก,
สถานศึกษา

ผลงานทาง
วิชาการ
ผลงานวิจัย
(สาขา)
และ
ประสบการณ
รังสฤษฏ
- การศึกษา
ตอและ
การเลือกอาชีพ
ของ
นักเรียนชั้น
มัธยม
ศึกษาตอนปลาย
ใน
จังหวัดราชบุรี
และ
สมุทรสงคราม
- การวิจัย
และ
พัฒนารูปแบบ
การ
ปฏิรูปโรงเรียน
เพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน
จังหวัดราชบุรี
และ
สมุทรสงคราม
(วิจัยรวม)

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห)
ปการศึกษา 2549
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ระดับ
ระดับ
ปริญญาตรี บัณฑิต
ศึกษา
หลักสูตรนี้ หลักสูตรอื่น ภาค ภาค ภาค ภาค
เรียน เรียน เรียน เรียน
1
2
1
2
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ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ,
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก,
สถานศึกษา

ผลงานทาง
วิชาการ
ผลงานวิจัย
(สาขา)
และ
ประสบการณ
- การ
ประเมินผลการ
ปฏิรูปการเรียนรู
: กรณีศึกษาใน
จังหวัด
ราชบุรี (วิจัย
รวม)
- การติดตาม
ผล
บัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี
สถาบันราชภัฏ
หมูบานจอมบึง
ปการศึกษา
2545
และ 2546
- ความพึง
พอใจ
ของ
ผูประกอบการที่
มี
ตอบัณฑิต
สถาบัน
ราชภัฏหมูบาน
จอมบึง

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห)
ปการศึกษา 2549
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ระดับ
ระดับ
ปริญญาตรี บัณฑิต
ศึกษา
หลักสูตรนี้ หลักสูตรอื่น ภาค ภาค ภาค ภาค
เรียน เรียน เรียน เรียน
1
2
1
2
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ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ,
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก,
สถานศึกษา

ผลงานทาง
วิชาการ
ผลงานวิจัย
(สาขา)
และ
ประสบการณ
ปการศึกษา
2545
และ 2546
- การศึกษา
ผลกระทบของ
โครงการรวม
พลังสราง
สุขภาพตามรอย
พระยุคลบาท
- การวิจัยและ
พัฒนา
การสงเสริมการ
เลน
กีฬาและการ
ออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพ
76 จังหวัด
3.
ประสบการณ
- สอนใน
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
ตั้งแต2517 –
ปจจุบัน

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห)
ปการศึกษา 2549
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ระดับ
ระดับ
ปริญญาตรี บัณฑิต
ศึกษา
หลักสูตรนี้ หลักสูตรอื่น ภาค ภาค ภาค ภาค
เรียน เรียน เรียน เรียน
1
2
1
2
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ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ,
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก,
สถานศึกษา

ผลงานทาง
วิชาการ
ผลงานวิจัย
(สาขา)
และ
ประสบการณ
- หัวหนา
ภาควิชา
จิตวิทยาและ
การแนะแนว
2532 – 2536
- คณบดี
คณะครุศาสตร
2538 - 2542
- ประธาน
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน
คัดเลือก
ครูตนแบบ 8
จังหวัด
2543
- นิเทศและ
ให
ความรูดานการ
ประกัน
คุณภาพโรงเรียน
2544
- หัวหนาฝาย
สงเสริม

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห)
ปการศึกษา 2549
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ระดับ
ระดับ
ปริญญาตรี บัณฑิต
ศึกษา
หลักสูตรนี้ หลักสูตรอื่น ภาค ภาค ภาค ภาค
เรียน เรียน เรียน เรียน
1
2
1
2

46

ลําดับ
ที่

14

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ,
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก,
สถานศึกษา

ผลงานทาง
วิชาการ
ผลงานวิจัย
(สาขา)
และ
ประสบการณ

งานวิจัย 2547 2548
ผศ.สุรางค มันยานนท
1. หนังสือ /
ตํารา
คม. (ภาษาอังกฤษ)
- มนุษย
สัมพันธ
วิทยาลัยครูหมูบานจอม
- จิตวิทยา
บึง
ทั่วไป
ศศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา - พฤติกรรม
มนุษย
มหาวิทยาลัยขอนแกน
กับการพัฒนา
ตน
- การคิดและ
การพัฒนาตน
2. วิจัย
- การศึกษา
เปรียบเทียบ
คานิยม
ของ นักศึกษา
ระดับ
ปวช. 3 และ
นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห)
ปการศึกษา 2549
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ระดับ
ระดับ
ปริญญาตรี บัณฑิต
ศึกษา
หลักสูตรนี้ หลักสูตรอื่น ภาค ภาค ภาค ภาค
เรียน เรียน เรียน เรียน
1
2
1
2

- พื้นฐาน
ทาง
จิตวิทยา
เพื่อ
การศึกษา

47

ลําดับ
ที่

15

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ,
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก,
สถานศึกษา

ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช

ผลงานทาง
วิชาการ
ผลงานวิจัย
(สาขา)
และ
ประสบการณ

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห)
ปการศึกษา 2549
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ระดับ
ระดับ
ปริญญาตรี บัณฑิต
ศึกษา
หลักสูตรนี้ หลักสูตรอื่น ภาค ภาค ภาค ภาค
เรียน เรียน เรียน เรียน
1
2
1
2

- การวิจัย
และ
พัฒนาการ
สงเสริม
การเลนกีฬาและ
ออกกําลังกาย
เพื่อ
สุขภาพ 76
จังหวัด
- การติดตาม
ผล
บัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี
ป 2545 – 2546
- ความพึง
พอใจ
ของ
ผูประกอบการที่
มี
ตอบัณฑิต
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบาน
จอมบึง
- ตําราเรียน - วิทยานิพนธ
วิชาการ

48

ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ,
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก,
สถานศึกษา

วท.บ. (คณิตศาสตร –
ฟสิกส)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ศษม. (การวัดและ
ประเมินผลทาง
การศึกษา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
กศ.ด. (การทดสอบและ
วัดผลทางการศึกษา)
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร

ผลงานทาง
วิชาการ
ผลงานวิจัย
(สาขา)
และ
ประสบการณ

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห)
ปการศึกษา 2549
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ระดับ
ระดับ
ปริญญาตรี บัณฑิต
ศึกษา
หลักสูตรนี้ หลักสูตรอื่น ภาค ภาค ภาค ภาค
เรียน เรียน เรียน เรียน
1
2
1
2
- วิธีวิจัยทาง
พฤติกรรม

ประกันคุณภาพ
ISO 9000
ระดับ
ประกาศนียบัตร ศาสตรและ
วิชาชีพชั้นสูง
สังคมสา
สตร
- หนังสือคูมือ - สถิติเพื่อ
การเขียน
การวิจัย
แผนการสอน
และ การวัดผลที่ ทาง
เนน
การศึกษา
ผูเรียนเปนสําคัญ
ระดับ
ประถมศึกษา
และ
ระดับ
มัธยมศึกษา
- รายงานการ
วิจัยมี
ดังนี้
- ศึกษาเจต
คติ
ทางการเรียน
นักเรียน

49

ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ,
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก,
สถานศึกษา

ผลงานทาง
วิชาการ
ผลงานวิจัย
(สาขา)
และ
ประสบการณ
ม.ปลาย โดยใช
ทฤษฎี
พิชไบน (2530)
- ศึกษา
ความสัมพันธ
ระหวางผลการ
ทดสอบ
ระดับชาติกับ
GPA
นักเรียน ม.
ปลาย
เขต 5 (2543)
- ประเมิน
โครงการ
นํารองเขตพื้นที่
การ
ศึกษาเพชรบุรี
(2546)
- พัฒนา
โรงเรียน
กลุมภาคกลาง
ตะวันตกโดยใช
กระบวนการ
เทียบ
เทียบมาตรฐาน

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห)
ปการศึกษา 2549
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ระดับ
ระดับ
ปริญญาตรี บัณฑิต
ศึกษา
หลักสูตรนี้ หลักสูตรอื่น ภาค ภาค ภาค ภาค
เรียน เรียน เรียน เรียน
1
2
1
2
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ลําดับ
ที่

16

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ,
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก,
สถานศึกษา

ผลงานทาง
วิชาการ
ผลงานวิจัย
(สาขา)
และ
ประสบการณ

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห)
ปการศึกษา 2549
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ระดับ
ระดับ
ปริญญาตรี บัณฑิต
ศึกษา
หลักสูตรนี้ หลักสูตรอื่น ภาค ภาค ภาค ภาค
เรียน เรียน เรียน เรียน
1
2
1
2

(Benchmarking)
- วิจัยพัฒนา
รูปแบบการ
ประเมินผล
ตามสภาพจริง
โดย
ใชแฟมสะสม
งาน
(2540)
อาจารยภัคพิชา แกน
- เอกสาร
- พื้นฐาน
เพ็ชร
ประกอบ
ทาง
กศ.ม. (เอกสังคมศึกษา
การสอน
จิตวิทยาเพื่อ
รายวิชาการ
มหาวิทยาลัย
สังเกต
การศึกษา
พฤติกรรมเด็ก
ศรีนครินทรวิโรฒ
- การวิจัยเรื่อง
ประสานมิตร
การศึกษาปญหา
ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา การปรับตัว
และการแนะแนว)
และสุขภาพจิต
ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นักศึกษาชั้นปที่
1
กําลังศึกษาตอในระดับ
สถาบันราชภัฏ
ปริญญาเอก
หมูบานจอมบึง

- จิตวิทยา
ทั่วไป
- จิตวิทยา
การศึกษา
- จิตวิทยา
สังคม
- มนุษย
สัมพันธ
- การ
ประยุกต

6

11

-

-
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ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ,
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก,
สถานศึกษา

สาขาสังคมวิทยา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ผลงานทาง
วิชาการ
ผลงานวิจัย
(สาขา)
และ
ประสบการณ

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห)
ปการศึกษา 2549
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ระดับ
ระดับ
ปริญญาตรี บัณฑิต
ศึกษา
หลักสูตรนี้ หลักสูตรอื่น ภาค ภาค ภาค ภาค
เรียน เรียน เรียน เรียน
1
2
1
2
จิตวิทยาเพื่อ
การเรียนรู
- การสังเกต
พฤติกรรมเด็ก
- พฤติกรรม
มนุษยกับ
การพัฒนาตน
- พื้นฐาน
การศึกษาและ
การศึกษา
แบบเรียนรวม
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12.3 อาจารยพิเศษ

ลําดั
บ
ที่
1

ผลงานทาง
ชื่อ – สกุล
วิชาการ
ตําแหนงทางวิชาการ,
ผลงานวิจัย
วุฒิการศึกษา
(สาขา)
สาขาวิชาเอก, สถานศึกษา
และประสบการณ
ดร.วัลลภา จันทรเพ็ญ
กศ.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและ
แนะแนว)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศษ.ม. (การศึกษาผูใหญ
และการศึกษาตอเนื่อง)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ค.ด. (หลักสูตรและการ
สอน)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผลงานทาง
วิชาการ
- ปฏิบัติการ
เคมี
วิเคราะห
- คูมือการสอน
การสอนเคมี
วิเคราะห
- การจัดการ
เรียน
การสอนและการ
ประเมินผล
โดยใช Portfolio
- เทคนิคการ
เขียนโครงการ
ประสบการณ
- ไดรับทุนจาก
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

รายวิชาที่รับผิดชอบ
หลักสูตรนี้

หลักสูตรอื่น

- วิธีวิจัยทาง

- เคมีวิเคราะห

พฤติกรรม

- การวิจัยในชั้น

ศาสตรและ
สังคมศาสตร
- สถิติเพื่อการ
วิจัยทางการ
ศึกษา

เรียน
- ปฏิบัติการเคมี
วิทยา

- วิทยานิพนธ
(ที่ปรึกษา
รวม)

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห)
ปการศึกษา 2549
ระดับ
ระดับบัณฑิต
ปริญญาตรี
ศึกษา
ภาค ภาค
ภาค
ภาค
เรียน1 เรียน2 เรียน1 เรียน2

-

-

-

3
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ลําดั
บ
ที่

ผลงานทาง
ชื่อ – สกุล
วิชาการ
ตําแหนงทางวิชาการ,
ผลงานวิจัย
วุฒิการศึกษา
(สาขา)
สาขาวิชาเอก, สถานศึกษา
และประสบการณ

รายวิชาที่รับผิดชอบ
หลักสูตรนี้

หลักสูตรอื่น

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห)
ปการศึกษา 2549
ระดับ
ระดับบัณฑิต
ปริญญาตรี
ศึกษา
ภาค ภาค
ภาค
ภาค
เรียน1 เรียน2 เรียน1 เรียน2

ใหเขารวมประชุม
และเสนอผลงาน
ทางวิชาการที่
ประเทศมาเลเซีย
- ไดเขารวมใน
“The First
APHEIT
INTERNATIONA
L
Conference
2001”
Trends in Higher
Education and
Benchmarking”
ที่
Imperial Queen’s
Park Hotel
Bangkok, Thailand
- ศึกษาดูงาน
ดานการสอน
จินตคณิต
2

ผศ.ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
M.A. (Educational
Administration)
Roosevelt University

ผลงานทางวิชาการ
1. หนังสือ
- ธุรกิจศึกษา

- ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ
- วิทยานิพนธ

- กฎหมาย
การศึกษา
- ความเปน

- การตัดสินใจ

(ผูทรงคุณวุฒ)ิ

นักบริหาร

สั่งการ
- มนุษยสัมพันธ

มืออาชีพ
- สัมมนาปญหา

-

-

-

-
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ลําดั
บ
ที่

ผลงานทาง
ชื่อ – สกุล
วิชาการ
ตําแหนงทางวิชาการ,
ผลงานวิจัย
วุฒิการศึกษา
(สาขา)
สาขาวิชาเอก, สถานศึกษา
และประสบการณ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
ประสานมิตร

งานวิจัย
- การศึกษา
ประสิทธิผลและ
ปญหาการดําเนินงาน
ของสหวิทยาลัยทวาร
ดี
: การรับรูของบุคคล
- การศึกษาการ
คงอยูในอาชีพของ
ผูสําเร็จอาชีวศึกษา
- ตัวแปรที่
สัมพันธกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษา
สถาบันราชภัฏ
ปการศึกษา 2539
ประสบการณ
- สอน
อุดมศึกษา
30 ป
- ผูอํานวยการ
สํานักวิจัย
- รองอธิการบดี
ฝายวิชาการ
สถาบัน
ราชภัฏหมูบาน
จอมบึง

รายวิชาที่รับผิดชอบ
หลักสูตรนี้

หลักสูตรอื่น
บริหารการศึกษา

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห)
ปการศึกษา 2549
ระดับ
ระดับบัณฑิต
ปริญญาตรี
ศึกษา
ภาค ภาค
ภาค
ภาค
เรียน1 เรียน2 เรียน1 เรียน2
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ผลงานทาง
ชื่อ – สกุล
วิชาการ
ตําแหนงทางวิชาการ,
ผลงานวิจัย
วุฒิการศึกษา
(สาขา)
สาขาวิชาเอก, สถานศึกษา
และประสบการณ

ลําดั
บ
ที่

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห)
ปการศึกษา 2549
ระดับ
ระดับบัณฑิต
ปริญญาตรี
ศึกษา

รายวิชาที่รับผิดชอบ
หลักสูตรนี้

หลักสูตรอื่น

ภาค ภาค
ภาค
ภาค
เรียน1 เรียน2 เรียน1 เรียน2

- อธิการบดี
สถาบันราชภัฏ
หมูบานจอมบึง

13. จํานวนนักศึกษา
ปเขาศึกษา
จํานวนนักศึกษา
รุนที่ 1
รุนที่ 2
รุนที่ 3
รุนที่ 4
รุนที่ 5
รวม

2549

2550

2551

2552

2553

30
30

30
30
60

จบ
30
30
60

จบ
30
30
60

จบ
30
30
60

14. สถานที่ และอุปกรณการสอน
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบึง เปดทําการสอนที่ศูนยใหการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
ซึ่งเปนศูนยใหการศึกษาที่มสี ถานที่และอุปกรณการสอนที่เหมาะสมและเพียงพอตอการใชงาน
14.1 สถานที่
ลําดับที่
รายการและลักษณะเฉพาะ
รายละเอียด
1
หองบรรยาย
- หองเรียนจํานวน 5 หอง ตั้งอยูที่อาคารเรียน 3
2
หองพักอาจารย
- ขนาดเทาหองเรียน 1 หอง ตั้งอยูที่อาคารเรียน 3
3

หองปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ
และหองปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร

- ขนาดเทาหองเรียน ตั้งอยูท ี่อาคารเรียน 2
ภายในหองปฏิบัติการทางภาษามีชุดปฏิบัติการ
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4

สถานที่นอกอาคาร

5

หองฝกปฏิบัติในสถานการณจริง

พรอมหูฟง จํานวน 40 ชุด
- มีพื้นที่นอกอาคารโดยจัดเปนที่นั่งพักผอน หรือ
ประชุมกลุมยอย เปนเกาอีส้ นาม จํานวน 5 ชุด
- หองเรียนของโรงเรียนในสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาที่นกั ศึกษาสังกัด

14.2 อุปกรณการสอน
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการและลักษณะเฉพาะ
วีดีทัศน ชุดการสอน
แถบบันทึกเสียง
อุปกรณคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร
โตะชุดอุปกรณ พรอมหูฟง
เครื่องฉายภาพนิ่ง
เครื่องขยายเสียง
โทรทัศนสีขนาด 20 นิ้ว
วิทยุเทปบันทึกเสียง
เครื่องฉายขามศีรษะพรอมจอ

จํานวนที่มี
อยูแลว
5
24
5
50
40
1
2
2
1
2

จํานวนที่คาดวา
หมายเหตุ
จะเพียงพอ
20
48
20
5
20
1
2
2
1
2

หมายเหตุ เนือ่ งจากเปดทําการสอนที่ศูนยใหการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
ซึ่งเปนศูนยที่มีสถานที่และอุปกรณการสอนที่เพียงพอตอการใชงาน

15. หองสมุด
นักศึกษาในหลักสูตรสามารถใชหองสมุดของศูนยใหการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ราชบุรี ที่สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง และที่ศูนยศกึ ษาการพัฒนาครู
คณะครุศาสตร ในการศึกษาหาความรูและคนควาขอมูลตาง ๆ เพื่อใชในการเรียนและการวิจัยโดย
แบงเปนหมวดตาง ๆ ดังนี้
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15.1 ตําราและวารสาร
15.1.1 หมวดทั่วไป
242 เลม
15.1.2 หมวดวิจัย
120 เลม
15.1.3 หมวดทฤษฎีและวิธกี ารสอนภาษาอังกฤษ
367 เลม
15.1.4 หมวดวิเคราะหงานวิจยั ดานหลักสูตร
27
เลม
15.1.5 หมวดการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
202 เลม
15.1.6 หมวดDictionary
127 เลม
151.7 หมวดวารสาร
22 รายการ
135 เลม
ฉบับภาษาไทย 19 รายการ
23
เลม
ฉบับภาษาอังกฤษ 3 รายการ
104 เลม
- Reading Research Quarterly
16
เลม
- The Reading Teacher
48
เลม
- Adolescent & Adult Literacy
48
เลม
รวมจํานวนเลม
1,220
เลม
15.2. การสืบคนขอมูลอื่น ๆ
- ขอมูลสําเร็จรูป ซีดีรอม
- ขอมูลจากวีดีโอเพื่อการศึกษา
- การสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลอื่น ๆ ผานเครือขายอินเตอรเน็ต
15.3 แหลงขอมูลทางการศึกษา เครือขายอินเตอรเน็ตในประเทศ
แหลงขอมูลทางการศึกษา
ชองทางเขาสูแหลงขอมูล (Web Sites)
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ
http://www.onec.go.th/
กระทรวงศึกษาธิการ
http://www.moe.go.th/
UNESCO
Http://www.unescobkk.org
ทบวงมหาวิทยาลัย
http://www.mis.mua.go.th/
สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ
http://www.rajabhat.ac.th/
หองสมุดวิทยพัฒน
http://wphat.simplenet.com/
SchoolNet Thailand
http://www.school.net.th/
เครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย
องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) http://www.mcot.or.th/
(สํานักนายกรัฐมนตรี)
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาสารคาม (ศูนยคอมพิวเตอร)
แหลงขอมูลทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันราชภัฏนครปฐม
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
สภาบันราชภัฏรําไพพรรณี
สถาบันราชภัฏเชียงใหม
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
University of Queensland,
School of Education, Australia
University of Wolverhampton School of Education
รวมผลงานวิจยั ทางการศึกษาใน USA.
Research on curriculum and instruction development
AskERIS
CollegeNet
EdLinks

http://www.chiangmai.ac.th
http://www.chula.ac.th/
http://www.chula.edu/
http://www.ku.ac.th/
http://www.kku.ac.th/
http://www.mahidol.ac.th/
http://www.msu.ac.th/
http://www.psu.ac.th/
http://www.rimhk.ac.th/
ชองทางเขาสูแหลงขอมูล (Web Sites)
http://www.ru.ac.th
http://www.su.ac.th
http://www.swu.ac.th
http://www.stou.ac.th
http://www.rinp.ac.th/
http://www.rin.ac.th/
http://www.rb.ac.th/
http://www.cmri.ac.th/
http://www.chandra.ac.th/
http://www.dusit.ac.th/
http://www.riubon.ac.th
http://www.uq.edu.au/
http://www.wiv.ac.uk/
http://www.umi.com/
http://search.msn.com/
http://ericir.syr.edu/
http://www.Collegenet.com
http://www.marshall,edu/~jmullens/
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edlinks.html
EdWeb
http://www.k12 Cnidr.org : 90
FastWeb
http://www.studentservices.com/fastweb
Global SchoolNet Foundation
http://gsn.org
Online Educational Resources
http://quest.arc.nasa.gov/OER
Teaching and Learning on the Web
http://www.mcli.dist.maricopa.edu/cqu_
bin/index_tl
CLASSROOM 2000
http://ntl.nectec.or.th/classroom/
AT&T Learning Network
http://www.aat.com/learningnetwork
แหลงขอมูลทางการศึกษา
ชองทางเขาสูแหลงขอมูล (Web Sites)
Education Word
http://www.Education – word.com
The Virtual Schoolhouse
http://sunsite.unc.edu/cisco/Schoolhouse
โครงการ EduNet เพื่อการศึกษาของอินเตอรเน็ตเคเอสซี http://www.edunet.ksc.net/
คนหาซอฟตแวรเกีย่ วกับการสอนที่ ZDNet
http://www.hotfiles.com/educate.html
คนหางานวิจยั ผานเว็บ
http://liberty.uc.wlu.edu/~dgrefe/various/
libres.html
ศูนยกลางขอมูลที่นาสนใจในออสเตรเลีย
http://www.anto.com
ขาวการศึกษา (U.S.A.) จากหนังสือพิมพของ U.S.A. http://www.edweek.org : 80/
IT เพื่อการศึกษาของ Educom เปนสื่อกลางติดตอกัน http://www.educom.edu/
ระหวางสมาชิกและเปนสื่อถึงนักการศึกษาทั่วโลก
Cambridge University Press UK
http://www.cap.cama.ac.uk/

16. งบประมาณ
งบประมาณ : ใชงบประมาณของสาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
รายละเอียดการประมาณการคาใชจายในหลักสูตรเปนรายป (หนวย : บาท)
ปงบประมาณ พ.ศ.
รายการ
2549
2550
2551
2552
รอยละ
จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เงินเดือนและคาจางประจํา
คาจางชั่วคราว
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาเงินอุดหนุน
รายจายอืน่ ๆ
รวมทั้งสิ้น

8
75
2
15
100 %

144,000 150,000 150,000 150,000
1,350,000 3,140,000 3,140,000 3,140,000
36,000
40,000
40,000
40,000
270,000 270,000 270,000 270,000
1,800,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000

17. ประมาณการค
หลักสูตร าใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรปการศึกษาละ 60,000 บาท
17.1 จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 45 หนวยกิต
17.2 โครงสรางหลักสูตร
มีสัดสวนจํานวนหนวยกิตแยกตามหมวดวิชา และกลุมวิชาเฉพาะดาน ดังนี้
แผน ก. (2)
9 หนวยกิต
หมวดวิชาบังคับทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะดาน
22 หนวยกิต
บังคับ
18 หนวยกิต
เลือก
4 หนวยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
2 หนวยกิต
วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
แบบของหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาบังคับทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

รวม
9
22
2

แผน ก. (2)
จํานวนหนวยกิต
บังคับ
9
18
-

เลือก
4
2
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4. วิทยานิพนธ / สารนิพนธ
รวมทั้งสิ้น

12
45

12
39

6

การจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนรูตามหลักสูตร แบงเปน 3 หมวดวิชา โดย
มุงเนนผลลัพธการเรียนรูเปนสําคัญ

17.3 รายวิชา
วิชาบังคับทั่วไป เลือกเรียน 9 หนวยกิต โดยนักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
1011201 พื้นฐานทางสังคมเพื่อการศึกษา
(Social Foundations of Education)
1015117 พื้นฐานทางปรัชญาเพื่อการศึกษา
(Philosophical Foundations of Education)
1052401 พื้นฐานทางจิตวิทยาเพื่อการศึกษา
(Psychological Foundations of Education)
1045105 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
(Statistics for Educational Research)
1045421 วิธีวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร
(Research Methodology in Behavioral and Social Sciences)

น(ท – ป)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)

วิชาเฉพาะดาน วิชาเอกบังคับ 18 หนวยกิต โดยนักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
1023601 ทฤษฎีและวิธสี อนภาษาอังกฤษ
(Theories and Methods of Teaching English)
1023602 การเขียนแผนการสอนภาษาอังกฤษ
(Writing Lesson Plans)
1026612 กลวิธีและกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

น(ท – ป)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
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1026912
1026931
1035103
1553505

(Teaching and Learning Strategies in English Instruction)
การศึกษางานวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ
(Study of Research Works in Teaching English)
สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
(Seminar in Teaching English)
การทดสอบและประเมินผลภาษาอังกฤษ
(English Testing and Evaluation)
วิเคราะหประมวลการสอนและวัสดุการสอนภาษาอังกฤษ
(Analysis of English Syllabi and Instructional Materials)

3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)

วิชาเลือก สําหรับนักศึกษา แผน ก (2) โดยนักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
1025202 ภาษาศาสตรสําหรับครู
(Applied Linguistics in English Instruction)
1026912 ปญหาพิเศษดานหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
(Special Problems in English Language Curriculum and Instruction)
1026942 การปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ
(Teaching Practicum)
1534102 ภาษาศาสตรสังคม
(Sociolinguistics)
1553504 สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
(Instructional Media in Teaching English)
1553506 การสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
(Teaching of English for Specific Purposes)

น(ท – ป)
2(2-0)

วิชาเลือกเสรี เลือกเรียน 2 หนวยกิต โดยนักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
1023302 การนิเทศการสอน
(Supervision of Instruction)
1026922 การออกแบบการสอน
(Instructional Designs)
1046912 การวิเคราะหงานวิจยั ดานหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
(Analysis of Research in English Curriculum and Instruction)

น(ท – ป)
2(1-2)

2(1-2)
2(150)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)

2(1-2)
2(1-2)
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1025409 การวิเคราะหภาษา
(Language Analysis)
วิทยานิพนธ
1026991 วิทยานิพนธ
(Thesis)

2(1-2)

12 หนวยกิต

รายวิชาเสริม
นักศึกษาจะตองมีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษและการใชคอมพิวเตอรตามเกณฑ
ของคะแนนมาตรฐานที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขากําหนด โดยพิจารณาจากผลการสอบ
ผูที่คะแนนต่ํากวาเกณฑจะตองเรียนรายวิชาตอไปนี้โดยไมนับหนวยกิต
1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต
(English for Graduate Students)
4125101 คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต
(Computer for Graduate Students)

3(2-2)
3(2-2)

ขอกําหนดเฉพาะ
ผูที่ไมเคยเรียนวิชาการศึกษามากอนจะตองสอบผานความรูพื้นฐานทางการศึกษาใหไดตาม
เกณฑที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษากําหนด กรณีสอบไมผานเกณฑจะตองเรียนรายวิชาตอไปนี้
โดยไมนับหนวยกิต
1014101 หลักการศึกษาและการเรียนรู
1042103 การประเมินผลการเรียน
การสอบประมวลความรู
(Comprehensive Examination)

3(3-0)
2(1-2)
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นักศึกษาจะตองสอบประมวลความรูใหไดตามเกณฑทคี่ ณะกรรมการบัณฑิตศึกษากําหนด

1023601
1026912
1045421

1026612
1553505

1023602

แผนการเรียน
แผน ก. แบบ ก.2
(Course Structure)
ชื่อรายวิชา
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550
• ทฤษฎีและวิธีสอนภาษาอังกฤษ
• การศึกษางานวิจยั ทางการสอนภาษาอังกฤษ
• วิธีวจิ ัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร
รวม
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550
• กลวิธีและกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
•วิเคราะหประมวลการสอนและวัสดุการสอนภาษาอังกฤษ
• วิชาบังคับทัว่ ไป 1 รายวิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551
• การเขียนแผนการสอนภาษาอังกฤษ
• วิชาเฉพาะดานเลือก
• วิชาบังคับทัว่ ไป
รวม

น(ท-ป)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
9 หนวยกิต
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
9 หนวยกิต
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
8 หนวยกิต
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1035103
1046912

1026991

1026991

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551
• การทดสอบและประเมินผลภาษาอังกฤษ
•การวิเคราะหงานวิจยั ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
• วิชาเฉพาะดานเลือก
รวม
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552
• วิทยานิพนธ
• สอบประมวลความรู
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552
• วิทยานิพนธ
รวมหนวยกิต แผน ก. (2) ตลอดหลักสูตร

3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
7 หนวยกิต
3 หนวยกิต

9 หนวยกิต
45 หนวยกิต

คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาบังคับทั่วไป
1011201 พื้นฐานทางสังคมเพื่อการศึกษา
3(3-0)
(Social Foundations of Education)
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานทางสังคมศาสตรสาขารัฐศาสตร เศรษฐศาสตร สังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา ที่มีความสัมพันธกับระบบการศึกษา วิเคราะหกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีตอผลกระทบตอการจัดการศึกษา
1015117 พื้นฐานทางปรัชญาเพื่อการศึกษา
3(3-0)
(Philosophical Foundations of Education)
ศึกษาปรัชญาตะวันตกที่เปนพื้นฐานของการศึกษา ไดแก อภิปรัชญา ญาณวิทยา
และคุณวิทยา และปรัชญาตะวันออก โดยเฉพาะพุทธธรรมที่เปนแกนสําคัญคือ อริยสัจ
ปฏิจจสมุปบาท หลักขันธหา และหลักไตรลักษณ ตลอดจนวัฒนธรรมของไทย เพื่อ
เปนแนวทางในการกําหนดนโยบายการศึกษา จุดหมายของหลักสูตรและการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเรียนการสอน
1052401 พื้นฐานทางจิตวิทยาเพื่อการศึกษา
3(3-0)
(Psychological Foundations of Education)
ศึกษาทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกีย่ วของกับกระบวนการเรียนรู กระบวนการสอน
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และการฝกอบรม โดยเนนถึงความคิด ความเขาใจลักษณะธรรมชาติการเรียนรูของ
มนุษย ตามแนวความคิดของนักจิตวิทยากลุมตาง ๆ รวมทั้งความรูความเขาใจใน
องคประกอบของการเรียนรูแ ละการสอนทุกดาน การประยุกตหลักการและทฤษฎีทาง
จิตวิทยาในการจัดการใหเกิดพฤติกรรมการเรียนรูตามวัตถุประสงคและเปาหมายของ
การจัดการศึกษา
1045105 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
3(3-0)
(Statistics for Educational Research)
ศึกษาสถิติพนื้ ฐาน ทฤษฎี ความนาจะเปน การสุมกลุมตัวอยาง การประมาณคา
ประชากร การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยประชากร การ
วิเคราะหความถดถอย และสหสัมพันธ การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะห
ความแปรปรวนรวม การทดสอบดวยสถิตแิ บบนอนพาราเมตริก
1045421 วิธีวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร
3(2-2)
(Research Methodology in Behavioral and Social Sciences)
ศึกษามโนทัศนของการวิจยั ในฐานะที่เปนกระบวนการในการแสวงหาองคความ
รูของสาขาวิชาและในฐานะกระบวนการเชิงระบบ แนวการวิจัยแบบตาง ๆ ที่ใชใน
สาขาวิชาทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร ทั้งในระบบการวิจัยเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ การเขียนโครงการวิจยั การกําหนดปญหา การวิจยั สมมติฐานการวิจัย
ตัวแปรและลักษณะขอมูล ตัวอยางและการกําหนดกลุมตัวอยาง เครือ่ งมือสําหรับการ
วิจัย การรวบรวมและจัดกระทําขอมูล การวิเคราะหและการนําเสนอผลการวิเคราะห
การแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล การสรุปผลการวิจัย การเขียนรายงาน การ
วิจัยลักษณะตาง ๆ ตลอดจนการประเมินผลงานการวิจยั
หมวดเฉพาะดานวิชาบังคับ
1023602 ทฤษฎีและวิธสี อนภาษาอังกฤษ
3(2-2)
(Theories and Methods of Teaching English)
ศึกษาทฤษฏีและวิธีสอนภาษาอังกฤษตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน หลักวิธีสอนตาม
ทฤษฎีทางภาษาศาสตร จิตวิทยาการเรียนการสอน และแขนงวิชาการที่เกี่ยวของ
วิเคราะหวิธีสอนแตละแบบ การเลือกใชอปุ กรณ การประเมินผลการสอน พรอม
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงวิธีสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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1023602 การเขียนแผนการสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2)
(Writing Lesson Plans)
ศึกษาหลักและวิธีการเขียนแผนการสอนที่ใชในการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให
สามารถเขียนแผนการสอนเพือ่ ใชในการจัดการเขียนภาษาอังกฤษไดอยางมี ประสิทธิภาพ

1026612 กลวิธีและกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2)
(Teaching and Learning Strategies in English Instruction)
ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหรูปแบบ วิธีและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเเชิงทฤษฎี
จากการศึกษาคนควา และเชิงปฏิบัติที่ไดจากการสํารวจการจัดการศึกษาของทองถิ่น
วิเคราะหจุดเดนและขอจํากัดของแตละวิธี พัฒนาและออกแบบกลวิธีการเรียนการสอนที่
มีคุณภาพสอดคลองกับสภาพทองถิ่น โดยอาศัยกรอบแนวคิดจากการ วิเคราะหและ
สังเคราะห นํารูปแบบกลวิธีการเรียนการสอนที่พัฒนาแลวไปทดลองใชภาคสนาม
ประเมินผลเพือ่ ปรับปรุงแกไข
1026912 การศึกษางานวิจยั ทางการสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2)
(Study of Research Works in Teaching English)
ศึกษาผลงานสายสําคัญๆ เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ โดยเนนถึงการวิเคราะห
ปญหา การออกแบบการวิจยั การสรุปและอภิปรายผลการวิจัยและศึกษาแนวทาง
การประเมินรายงานการวิจยั
1026931 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2)
(Seminar in Teaching English )
ศึกษาและอภิปรายเกีย่ วกับการสอนภาษาอังกฤษในระดับตาง ๆ ปญหาในการเรียน
การสอน แนวความคิดใหม ๆ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใชในการสอน ตลอดจน
แนวทางในการแกปญหาเหลานั้นจากหัวขอนักศึกษาเปนผูเสนอ
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เพื่อเปนแนวทางในการคนควาวิจัยตอไป
1035103 การทดสอบและประเมินผลภาษาอังกฤษ
3(2-2)
(English Testing and Evaluation)
วิชาบังคับกอน : 462 203 การวัดและประเมินผลการศึกษา
ศึกษาหลักการทดสอบและประเมินผลเพื่อวัดทักษะทางภาษา ศึกษา
วัตถุประสงคและการสรางแบบทดสอบภาษาอังกฤษประเภทตาง ๆ ฝกสราง
แบบทดสอบวิเคราะหปรับปรุงขอสอบ ตลอดจนการดําเนินการจัดสอบ

1553505 วิเคราะหประมวลการสอนและวัสดุการสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2)
(Analysis of English Syllabi and Instructional Materials)
สํารวจ วิเคราะห และวิจารณประมวลการสอนและวัสดุการสอนภาษาอังกฤษ
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานในปจจุบัน ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของประมวลการสอน
และวัสดุการสอน ตลอดจนแนวทางตาง ๆ ในการพัฒนาประมวลการสอน และวัสดุ
การสอนภาษาอังกฤษ

หมวดวิชาเฉพาะดานเลือกบังคับ (แผน ก(2))
1025202 ภาษาศาสตรสําหรับครู
2(2-0)
(Applied Linguistics in English Instruction)
ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีของภาษาศาสตรสาขาตาง ๆ ตลอดจน
ผลงานวิจยั ในเรือ่ งของหลักสูตร โดยเนนเฉพาะหัวขอทีค่ รูสอนภาษาอังกฤษสามารถ
นําไปใชในการเรียนการสอนเพือ่ การสื่อสาร
1026942 การปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ
2(150)
(Practicum in Teaching English)
วิชาบังคับกอน : 1023601 ทฤษฎีและวิธสี อนภาษาอังกฤษ
ฝกการสอนแบบจุลภาค และฝกสอนวิชาภาษาอังกฤษ ภายใตการนิเทศของ
อาจารยที่ปรึกษา
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(ควรเรียนวิชานี้หลังจากเรียนวิชาทฤษฎีและวิธีสอนภาษาอังกฤษมาแลวจึงจะ
สามารถปฏิบัติการสอนได)
1534102 ภาษาศาสตรสังคม
2(2-0)
(Sociolinguistics)

ศึกษากฎเกณฑพื้นฐานทางภาษาศาสตรสังคม และศึกษาตามความสัมพันธ
ระหวางภาษาและสังคมในดานการพูดสองภาษา หรือการพูดหลายภาษา ปจจัยทาง
สังคมที่ทําใหภาษาเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของภาษาที่เรียน ความหลากหลายของภาษา
ระดับของภาษาและการนํากฎเกณฑทางภาษาศาสตรสังคมไปใชในการสอนภาษาตาง
ประเทศ

1553504 สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
2(1-2)
(Instructional Media in Teaching English)
ศึกษาการสรางและการใชสอื่ ที่ใชในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดย
การใชสื่อเพื่อจัดกิจกรรมที่เนนภาระงานของผูเรียนจากการฝกกิจกรรมทางภาษาเพือ่
การสื่อสาร ตลอดทั้งการใชคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
1553506 การสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
2(1-2)
(Teaching of English for Specific Purposes)
ศึกษาแนวคิดและวิธีสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ ศึกษาตัวอยางแบบเรียนที่ใชใน
สาขาตาง ๆ เชน ภาษาอังกฤษสําหรับคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษสําหรับคอมพิวเตอรศึกษา ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เปนตน

หมวดวิชาเลือกเสรี
1023302 การนิเทศการสอน
2(1-2)
(Supervision of Instruction)
ศึกษาจุดมุงหมายของการนิเทศการสอน ทักษะทีจ่ ําเปนของผูนิเทศ หลักการ
และทฤษฎีตางๆ สําหรับการนิเทศการสอน เทคนิคในการนิเทศการสอน การประเมิน
ผลการสอนของครู และการประเมินระบบการนิเทศการสอน
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1025409 การวิเคราะหภาษา
2(1-2)
(Language Analysis)
ศึกษาวิเคราะหภาษาในดานเสียง ศัพท โครงสราง และการใชภาษาเพื่อการ
สื่อสารทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อนําไปประยุกตใชในการเรียนการสอนภาษา
1026922 การออกแบบการสอน
2(1-2)
(Instructional Designs)
ศึกษาและวิเคราะหทฤษฎี องคประกอบและโครงสรางของการออกแบบการ
สอนในสภาพตาง ๆ ของการเรียนการสอนและการฝกอบรม การสรางและประเมิน
ประสิทธิภาพของโปรแกรมการสอน

1046912 การวิเคราะหงานวิจยั ดานหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 2(1-2)
(Analysis of Research on English Curriculum and Instruction)
ศึกษาเกณฑในการประเมินงานวิจัย วิเคราะห และประเมินงานวิจัยดานหลักสูตร
และการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ทั้งในและตางประเทศ ในดานหลักและวิธีการวิจัย
และผลงานของการวิจัย นําเสนอแนวคิดการประยุกตใชงานวิจัยที่ผานการวิเคราะห
เลือกสรร เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับสภาพ
ทองถิ่น
1026901 วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
(Thesis)
ศึกษาและวิเคราะห รูปแบบการทําและเขียนวิทยานิพนธ กําหนดหัวขอวิทยานิพนธ
โดยเนนการสรางองคความรู โดยเนนองคความรูที่เกี่ยวของกับสาระการสอนภาษา
อังกฤษ เพื่อแกปญหาของทองถิ่น ดําเนินการเขียนโครงการวิทยานิพนธ วิเคราะห
วรรณคดีเกี่ยวของกับเรื่องที่จะทําวิทยานิพนธ เสนอระเบียบวิธีการวิจัยและวิธีการ
พัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัย และขออนุมัติโครงการวิทยานิพนธ ดําเนินการเกี่ยวกับ
การพัฒนาเครื่ องมื อที่ จะใชสําหรับการทําวิทยานิพนธ รวบรวมและวิเคราะหขอมูล
นํ าเสนอข อมู ลสํ าหรั บเขี ยนวิ ทยานิ พนธ ต ออาจารย ที่ ปรึ กษาและอาจารย ผู ควบคุ ม
วิทยานิพนธ
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เขียนวิทยานิพนธตามขอมูลที่ไดจากการรวบรวมและวิเคราะห แลวนําขอมูลมา
สรุปผลและอภิปรายผล นําวิทยานิพนธเสนอตออาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธกอนนําเสนอตอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเพื่อสอบปองกันวิทยานิพนธ
ปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธภายหลังการสอบวิทยานิพนธแลว

รายวิชาเสริม
1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต
3(2-2)
(English for Graduate Students)
เน นการพั ฒนาความสามารถของนั กศึ กษาในการอ านเอกสารทางวิ ช าการที่ เ ป น
ภาษาอังกฤษ ตลอดทั้งวารสารวิชาชีพและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อใหนักศึกษาไดฝกและทําความคุนเคยกับการอานเอกสารระเภท ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
สาขาวิชาที่ศึกษาเนนการอานเพื่อสรุปใจความสําคัญของบทคัดยอและเอกสารทางวิชาการที่
ไดจากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเลคทรอนิกสฝกเขียนบทคัดยอเปนภาษาอังกฤษ
4125101 คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต
3(2-2)
(Computer for Graduate Students)
ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร และการใชคอมพิวเตอร เนนทักษะ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชและการสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต ความรู
เบื้องตนในการใชโปรแกรมประยุกตในการสืบคนขอมูลที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่
ศึกษา ตลอดทั้งการใชคอมพิวเตอรในการประมวลผลขอมูลประกอบการวิจัย
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รายวิชาการศึกษา (ผูที่ไมผานความรูพื้นฐานทางการศึกษา)
1014101 หลักการศึกษาและการเรียนรู
3(3-0)
(Principles of Education and Instruction)
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา การศึกษาเกี่ยวกับศาสตรที่เกี่ยวของ เชน ปรัชญา
การศึ ก ษา จิ ต วิ ท ยาการศึ ก ษา ประวั ติ แ ละแนวคิ ด ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การศึ ก ษาไทย
พระราชบัญญัติการศึกษาและแผนการศึกษาแหงชาติ ครูและผูบริหารกับการพัฒนา
ประเทศ องคกรวิชาชีพและใบประกอบวิชาชีพ หลักสูตรและพื้นฐานเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน ปญหาและแนวโนมการจัดและการบริหารการศึกษาไทย

1042103 การประเมินผลการเรียน
2(1-2)
(Learning Evaluation)
ความหมายของการทดสอบ การวั ด ผลและการประเมิ น ผล กระบวนการ
ประเมิ น ผลประเภทของการประเมิ น ผล ความมุ ง หมายและประโยชน ข องการ
ประเมินผล ธรรมชาติและหลักการประเมินผล คุณธรรมของผูทําหนาที่ประเมินผล
ประเภทของพฤติกรรมทางการศึกษา เครื่องมือและวิธีการที่ใชในการวัดพฤติกรรม
ดานพุทธพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ลักษณะของเครื่องมือและวิธีการวัดผลที่ดี
การสรางแบบทดสอบชนิดตาง ๆ การดําเนินการสอบ การนําสถิติเบื้องตนมาใชในการ
วั ด ผล ประเมิ น ผล การประเมิ น ผลการเรี ย น ตามระเบี ย บประเมิ น ผลในระดั บ
ประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา ปญหา และวิธีการแกปญหาการประเมินผลการเรียน
การสอน
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18. การประกันคุณภาพหลักสูตร
หลักสูตรไดกาํ หนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแตละประเด็น ดังนี้
18.1 การบริหารหลักสูตรใชมาตรฐานสาขาวิชาตรงตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาระบุ
18.2 มีการจัดทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนตามเกณฑทกี่ ําหนดจากงบลงทุนตอหัว
18.3 มีการจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค และจัดอาจารยที่
ปรึกษาประจําหมูเรียน เพื่อสนับสนุนและใหคําแนะนํานักศึกษาทั้งแบบรายกลุมและรายตัว เพื่อให
สําเร็จการศึกษาไดภายในระยะเวลา 2 ปครึ่งถึง 3 ป
18.4 มีการสํารวจความตองการการใชบัณฑิตทั้งจากหนวยงาน ที่เปนหนวยงานของรัฐ
และเอกชน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
18.5 ใชระบบการควบคุมคุณภาพตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด

19. การบริหารหลักสูตร
จัดทํามาตรฐานสาขา ดังนี้
19.1 มาตรฐานดานหลักสูตร
ตองปฏิบัติตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด
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19.1.1 ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยในทุก ๆ 4 ป
19.1.2 กําหนดใหเครือขายความรวมมือและผูเกี่ยวของไดเขารวมบริหารหลักสูตร
และการเรียนการสอน
19.1.3 บริหารหลักสูตรการเรียนการสอนตามเกณฑมาตรฐาน ภายใตการควบคุม
อยางใกลชิดจากสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย
19.1.4 ติดตามประเมินผลคุณภาพของผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาทุก 1 ป
19.2 มาตรฐานดานทรัพยากรการเรียนการสอนและการวิจัย
19.2.1 คณะครุศาสตรไดจัดใหมีหองสําหรับคนควางานวิจัยและวิทยานิพนธ จํานวน
1 หอง ในการใชทรัพยากรรวมกัน
19.2.2 การสนับสนุนเครื่องโสตทัศนูปกรณในการจัดการเรียนการสอน และเครื่อง
คอมพิวเตอรสําหรับการสืบคนขอมูล จากคณะครุศาสตร และสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
19.3 มาตรฐานดานการเรียนการสอนและการวิจัย
19.3.1 จัดการเรียนการสอนโดยมีจํานวนและคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตร
อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติที่ตรง
สาขาวิ ช าหรื อ สาขาวิ ช าที่ สั ม พั น ธ กัน ครบตามเกณฑ ม าตรฐานของสํา นั ก งานมาตรฐานและ
ประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
19.3.2 จัดหลักสูตรตามแผนแบบ ก (2) โดยศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดใน
หลั ก สูต ร และจะต อ งได ระดั บ คะแนนเฉลี่ย ไมต่ํ า กวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับ คะแนนหรื อ
เทียบเทา พรอมทั้งเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการ
ที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง โดยหัวขอวิจัยสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) (ผนวก 2) ที่เนนยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคมไทย สูสังคมแหงภูมิปญญา และการเรียนรู การปฏิรูปการศึกษาที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ กระบวนการเรียนการสอนทั้งในและนอกระบบ ตลอดจนการพัฒนาระบบสนับสนุน
การเรียนรูตลอดชีวิต และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานวิจัยหรือสวนหนึ่งของผลงานวิจัยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทาง
วิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม(Proceeding)
19.4 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพอใจของผูใชบัณฑิต
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19.4.1 มีการสํารวจความตองการของการใชบัณฑิตทั้งจากหนวยงานที่เปนหนวยงาน
ของรัฐและเอกชน เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบัณฑิต
19.4.2 มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต และความพึงพอใจจากการทํา
หน า ที่ ใ นอาชี พ ของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต เช น ผู ส อน และ/หรื อ การทํ า หน า ที่ ที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง ในและ
ตางประเทศ

20. การพัฒนาหลักสูตร
20.1 ดัชนีบงชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสําหรับหลักสูตร
20.1.1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
20.1.2 ทรัพยากรทางการศึกษา คณาจารย นักศึกษา สือ่ แหลงฝกงาน ฯลฯ
20.1.3 การบริหารจัดการ
20.1.4 ระบบการเรียนการสอน
20.1.5 การประกันคุณภาพ
20.1.6 ความพอใจ และการยอมรับของผูใชบัณฑิต
20.2 กําหนดการประเมินหลักสูตร
มีการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบงชี้ขางตน ทุกๆ ระยะ 5 ป โดยกําหนดการประเมิน
ครั้งแรกในปการศึกษา 2550

21. จํานวนเอกสาร
มหาวิทยาลัยไดจัดสงเอกสารหลักสูตรใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน
5 เลม พรอมแบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาโท (สมอ.04)
จํานวน 1 ชุด และแผนบันทึกขอมูล จํานวน 1
แผน และมติการอนุมัติใหเปดสอนของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบาน จอมบึง จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ครั้งที่
11/2550 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550

