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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ป) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2562) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

คณะ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

หมวดที ่1 

ขอมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร 25491471109086 

ชื่อหลักสูตร (ไทย) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ป) 

ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) Bachelor of Education Program in Social Studies 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย) ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) 

ชื่อยอ (ไทย) ค.บ. (สังคมศึกษา) 

ชื่อเต็ม(อังกฤษ) Bachelor of Education (Social Studies) 

ชื่อยอ(อังกฤษ) B.Ed. (Social Studies) 
 

3. วิชาเอก  

- 
 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

ไมนอยกวา 139 หนวยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
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5.3 ภาษาท่ีใช 

ภาษาไทย 

5.4 การรับเขาศึกษา 

รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตางประเทศท่ีมีความสามารถในการใชภาษาไทย 

5.5 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ปรับปรุง

จากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) รหัสหลักสูตร

25491471109086 

6.2 คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 3/2562 วันท่ี  

14 มีนาคม 2562 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของ

สภาวิชาการ 

6.3 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี  3/2562 วันท่ี  

20 มีนาคม 2562 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ 

6.4 สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2562 วันท่ี 4 เมษายน 2562 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอ

หลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ  

6.5 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2562 วันท่ี 7 เมษายน 2562  

ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการประชุมครั้งท่ี 4/2562 วันท่ี 27 เมษายน 2562 ไดอนุมัติ

หลักสูตรใหเปดสอนภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 
 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 ในปการศึกษา 2564 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 ครูสอนวิชาสังคมศึกษาในทุกสังกัด 8.2 นักวิชาการทางดานการศึกษา 

8.3 เจาหนาท่ีในหนวยงานของรัฐและเอกชน 8.4 พนักงานในบริษัท 

8.5 ธุรกิจสวนตัวดานการศึกษา 
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9. ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลํา

ดับ 

ช่ือ–นามสกุล 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 
ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

1 นายวรากรณ  พูลสวัสดิ ์

3-9008-XXXXX-XX-7 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

 

ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร) 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

พธ.ม.(ปรัชญา) 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พธ.บ.(จิตวิทยา) 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2558 

 

2544 

 

2541 

 

2540 

2 นางสาวสุพิชฌาย 

จินดาวัฒนภูม ิ

3-7399-XXXXX-XX-4 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

 

Ph.D. (History)  

Dr.B.R.Ambedkar University, (Agra 

University), India. 

ศศ.ม. (ประวัติศาสตรไทย)  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)  

สถาบันราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา 

2550 

 

 

2542 

 

2538 

 

3 นายพิสิฐ  สุขสกล 

3-2206-XXXXX-XX-6 

อาจารย อ.ม. (จริยศาสตรศึกษา) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

พธ.บ. (ปรัชญา) 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ศษ.บ. (มัธยมศึกษา: ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

ภาษาบาลี (ป.ธ.9) 

กระทรวงศึกษาธิการ 

2545 

 

2541 

 

2540 

 

2536 

4 นายปญญา รุงเรือง 

3-7401-XXXXX-XX-1 

อาจารย ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)   

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศษ.บ. (สังคมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2551 

 

2546 

5 นางสาววัลลี นวลหอม 

1-1020-XXXXX-XX-0 

อาจารย อ.ม. (ประวัติศาสตรศึกษา)  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศษ.บ. (สังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2555 

 

2549 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ปจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแขงขันกันสูง ดังนั้นประเทศไทยถือเปนประเทศหนึ่ง 

ท่ีเปนสมาชิกของอาเซียน ซ่ึงเปนภูมิภาคท่ีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วและเปนตัวอยางของ

การรวมตัวของกลุมประเทศท่ีมีพลังตอรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศ ท้ังนี้ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนมีวัตถุประสงคเพ่ือทําใหภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีความม่ันคง ม่ังค่ัง และสามารถ

แขงขันกับภูมิภาคอ่ืน ๆ ได โดย (1) มุงใหเกิดการไหลเวียนอยางเสรีของสินคา บริการ การลงทุน เงินทุน 

การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ําทางสังคม (2) ทําใหอาเซียน 

เปนตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production Base) โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการ

ใหม ๆ ในการปฏิบัติตามขอริเริ่มทางเศรษฐกิจท่ีมีอยูแลว (3) ใหความชวยเหลือแกประเทศสมาชิกใหมของ

อาเซียนเพ่ือลดชองวางการพัฒนา และชวยใหประเทศเหลานี้เขารวมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของ

อาเซียน (4) สงเสริมความรวมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงินและตลาดทุน  

การประกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการคมนาคม พัฒนาความรวมมือดาน

กฎหมาย การเกษตร พลังงาน การทองเท่ียว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยการยกระดับการศึกษาและ 

การพัฒนาฝมือแรงงาน 

โดยท่ัวไปวาการพัฒนาเศรษฐกิจใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของประชาคมอาเซียน 

ประเทศไทยตองพัฒนาบุคคลผูเปนสมาชิกของสังคมใหมีการศึกษาท่ีดี มีการตั้งเปาหมายท่ีจะพัฒนาแนวคิด

กิจกรรม และการจัดการศึกษารวมกันในภูมิภาคบนรากฐานภูมิปญญาระดับชาติและภูมิภาค และเพ่ือ

ปองกันสภาพไมสมดุลจากการไหลบาเพียงดานเดียวของกระแสโลกาภิวัตนจากตะวันตก จึงตองเนนการ

ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนท้ัง 3 เสาหลัก สะทอนการจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยง การหลอมรวมความ

หลากหลายบนพ้ืนฐานของเอกลักษณและความแตกตางการพัฒนาและประสานความรวมมือและ

แลกเปลี่ยนวิชาการระหวางชาติในภูมิภาคบนพ้ืนฐานของประโยชนรวมกัน ท้ังในกรอบซีมีโอ อาเซียนและ

ยูเนสโกจะทําใหบุคคลท่ีไดรับการศึกษาในยุคใหมนี้ดํารงตนอยูในสังคม ระบบเศรษฐกิจแบบนี้ไดเพ่ือใหทัน

ตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตน 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ปจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุงหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมการใช

ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน และเสริมสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติการ

ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซ่ึงครอบคลุมความรวมมือในหลายสาขา เชน ความรวมมือดานการ

ปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่งแวดลอมการศึกษา วัฒนธรรม สตรี 

สาธารณสุข โรคเอดส และเยาวชน เปนตน เปนกลไกสําคัญเพ่ือการบรรลุจุดมุงหมายของประชาคมนี้และ
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รองรับการเปนประชาคมซ่ึงเนนใน 4 ดาน ไดแก (1) การสรางประชาคมแหงสังคมท่ีเอ้ืออาทร (2) แกไข

ผลกระทบตอสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ (3) สงเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดลอมและ 

การจัดการดูแลสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง และ (4) สงเสริมความเขาใจระหวางประชาชนในระดับรากหญา 

การเรียนรูประวัติศาสตรและวัฒนธรรม รวมท้ังการรับรูขาวสารซ่ึงเปนรากฐานท่ีจะนําไปสูการเปน

ประชาคมอาเซียน เม่ือเปนเชนนี้บุคคลผูมีหนาท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาจะตองมีความรูความสามารถ

ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน และเสริมสรางอัต

ลักษณทางวัฒนธรรมของท่ีดีงามของไทย 
 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ปจจุบันนโยบายของรัฐบาลเนนการปฏิรูปครู ยกฐานะใหเปนวิชาชีพชั้นสูงอยางแทจริง โดยปฏิรูป

ระบบการผลิตครูใหมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สรางแรงจูงใจใหคนเรียนดี และมีคุณธรรมเขาสูวิชาชีพ

ครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและคาตอบแทนครู พัฒนาระบบความกาวหนา ของครูโดยใชการประเมิน 

เชิงประจักษท่ีอิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเปนหลัก จัดระบบการศึกษาและ

ฝกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาครูในดานหลักสูตรและการจัด 

การเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในดานหลักสูตร

และการเรียนการสอนใหกาวหนาและกาวไกล เพ่ือนําประเทศไทยไปสูการเปนประชาคมอาเซียนอยาง

สมบูรณ โดยสรางความพรอมและความเขมแข็งทางดานการศึกษา เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม 

วิทยาศาสตร และภาษา เปนตน 

ผลกระทบจากสถานการณภายนอกการพัฒนาหลักสูตรจะมุงเนนผลิตครูในมิติใหมท่ีเนนผลลัพธ

การเรียนรูใหเปนบัณฑิตครูท่ีมีคุณภาพ ใหมีศักด์ิศรีความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูซ่ึงเปน

วิชาชีพชั้นสูงท่ีมีความสามารถในการจัดการเรียนรู และพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดีคนเกงใฝรูเปนครูดีครูเกงมี

ความรูและใฝรู มีทักษะความเชี่ยวชาญและประสบการณวิชาชีพ มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ มีคุณธรรมและเปน

ผู มีจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ สามารถทํางานรวมกับผู อ่ืนไดอยางมี

ประสิทธิภาพมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาท่ีเหมาะสมกับการเปน

วิชาชีพชั้นสูงมีความรอบรู และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไดอยางยั่งยืน

สามารถสรางความเชื่อม่ันศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสังคมศึกษา จะเตรียมความพรอมใหกับสถานศึกษาเพ่ือใหมีครูท่ีมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเด็กและ

เยาวชนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคดังกลาว และเพ่ือใหสนองตอบตอการแกไขปญหาการขาดแคลนครู 

โดยเนนการพัฒนาบัณฑิตใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตั้งแตข้ันพ้ืนฐานมีความสามารถในการ

ใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร ท้ังทางดานสังคมธุรกิจและศิลปวัฒนธรรม 
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12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

เพ่ือสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําและพัฒนาทองถ่ิน 

สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร จึงสอดคลองกับ 

พันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหนาท่ีของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

12.2.1 แสวงหาความจริงเพ่ือมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน 

ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล 

12.2.2 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรมสํานึกในความเปนไทยมีความรักและผูกพันตอทองถ่ิน  

อีกท้ังสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชนเพ่ือชวยใหคนในทองถ่ินรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง การผลิต

บัณฑิตดังกลาวจะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

12.2.3 เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคาความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถ่ิน

และของชาติ 

12.2.4 เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาใหมี

คุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง 

13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน (เชน รายวิชาท่ี

เปดสอนเพ่ือใหบริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน)  

13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอ่ืน 

13.3.1 หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

จัดการเรียนการสอนโดยคณ ะครุศาสตร  คณ ะวิทยาศาสตรและเทคโน โลยี  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

13.1.2 รายวิชาหมวดวิชาชีพครู ไมนอยกวา 43 หนวยกิต  

จัดการเรียนการสอนโดยคณะครุศาสตร 

13.1.3 วิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดจากทุกวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

13.2 รายวิชาท่ีเปดสอนใหคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

รายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิต มนุษยกับสิ่งแวดลอม สังคมไทยในบริบทโลก และรายวิชาอ่ืน ๆ 

รายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตร นักศึกษาตางคณะสามารถเลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรีได 

13.3 การบริหารจัดการ 

สาขาวิชาสงัคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดําเนินการจัดผูสอนแตละรายวิชาโดย

ดําเนินการวางแผนรวมกันของอาจารยประจําหลักสูตรในการกําหนดเนื้อหาและกลยุทธการสอน ตลอดจน

การวัดและประเมินผล ท้ังนี้เพ่ือใหนักศึกษาไดบรรลุผลการเรียนรูตามหลักสูตร 
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หมวดที ่2 

ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

ผลิตบัณฑิตครูสังคมศึกษาท่ีมีความรอบรูคูคุณธรรม เชี่ยวชาญการจัดการเรียนรูสังคมศึกษาและยึด

ม่ันในจรรณยาบรรณวิชาชีพครู 

1.2 ความสําคัญ 

ครูผูสอนสังคมศึกษานับวาสําคัญยิ่งเพราะครูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญม่ันคง 

ใหกาวทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน แตกอนท่ีจะพัฒนาบานเมืองใหเจริญไดนั้น

จะตองพัฒนาคนซ่ึงไดแกเยาวชนของชาติเสียกอน เพ่ือใหเยาวชนเติบโตเปนผูใหญท่ีดีมีคุณภาพ และมี

ความสมบูรณครบทุกดานจึงสามารถชวยกันสรางความเจริญใหแกชาติตอไปได และหนาท่ีท่ีมีความสําคัญ

ยิ่งของครูก็คือ การปลูกฝงความรูความคิดและจิตใจแกเยาวชนเพ่ือใหเติบโตข้ึนเปนพลเมืองท่ีดี และมี

ประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลขางหนา ผูเปนครูจึงจัดไดวาเปนผูท่ีมีบทบาทอยางสําคัญในการ

สรางสรรคอนาคตของชาติบานเมือง 

1.3 วัตถุประสงค เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 

1.3.1 มีความรูความสามารถในดานสังคมศึกษา สามารถประยุกตใชองคความรูในการปฏิบัติงาน 

ไดอยางสอดคลองกับสภาพสังคม วัฒนธรรม 

1.3.2 มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรู การพัฒนาหลักสูตร และทักษะการวิจัย 

1.3.3 มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงตอวิชาการและวิชาชีพ 

1.3.4 มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข ภาษา การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.3.5 มีภาวะผูนําดานการเปนกระบวนกร พิธีกร พิธีการ พิธีกรรม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ของเยาวชน 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

1. ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐานไม

ต่ํากวาที่ สกอ. และคุรุสภา กําหนด 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก

แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติและ

มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพของบุคลากรทาง

การศึกษา 

2. ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง

สม่ําเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสตูร 

2. รายงานผลการประเมนิหลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

2. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ

ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม

เศรษฐกิจ การเมืองและ

ความกาวหนาทางวิชาการ 

ติดตามความเปลี่ยนแปลงในสังคม 

และวิชาการอยางสม่ําเสมอ 

1. รายงานความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิต 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตรที่สอดคลอง

กับความเปลี่ยนแปลงทาง สังคม

เศรษฐกิจการเมืองและ

ความกาวหนาทางวิชาการซึ่ง

ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทัง้

ภายในและภายนอก 

3. การพัฒนาบุคลากรดานการเรียน

การสอน และบริการวิชาการใหมี

ความรู สมรรถนะและเจตคติที่

ทันสมัย และเหมาะสมตาม

มาตรฐานและจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ 

1. สนบัสนุนบุคลากรดานการเรียน

การสอนใหทํางานบริการแกองคกร

ภายนอก 

2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูของ

บุคลากรดานการเรียน การสอนให

มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่มี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

1. ปริมาณงานบริการวิชาการตอ

บุคลากรดานการเรียนการสอนใน

หลักสูตร 

2. ความพึงพอใจของผูเรียนตอ

ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู 
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หมวดที ่3 

ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ  

ระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ 

มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห  

ท้ังนี้  การจัดการศึกษาเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับปจจบุันท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศใช 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน โดยกําหนดใหมีการจัดการเรียนการสอนไมเกิน 9 สัปดาห และ

จํานวนหนวยกิตมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ ท้ังนี้ ให เปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

1.3 การเทียบเคยีงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

ไมมี 
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน–เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาท่ี 1 กรกฎาคม – ตุลาคม 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ธันวาคม – มีนาคม 

ภาคฤดูรอน เมษายน – พฤษภาคม 

ท้ังนี้ กําหนดการเปด-ปด ภาคการศึกษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

2.2.1 ผูเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  

2.2.2 มีคานิยมและเจตคติท่ีดีและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพครู 

2.2.3 สอบผานขอสอบวัดคุณลักษณะความเปนครู และผานเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาและ/หรือเปนไปตามระเบียบขอบังคับการคัดเลือกท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกําหนด 

2.2.4 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษาซ่ึงเปนระบบเนนการเรียนรูและควบคุมตนเอง 

2.3.2 การมีบุคลิกภาพท่ียังไมเหมาะสมกับการเปนครู 

2.3.3 นักศึกษาแรกเขามีพ้ืนฐานความรูในระดับท่ีแตกตางกัน 

2.3.4 นักศึกษามีปญหาทางดานเศรษฐกิจ ปญหาสุขภาพ และปญหาทักษะทางสังคม 
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมท้ังในระดับมหาวิทยาลัยคณะและสาขาวิชาจัดประชุมผูปกครอง

จัดระบบการปรึกษาแนะแนว โดยมีอาจารยท่ีปรึกษาและฝายกิจการนักศึกษาดูแลประสานงานกับ

คณาจารยผูสอนและผูปกครองในกรณีท่ีมีปญหา กิจกรรมสัมพันธระหวางนักศึกษา-นักศึกษา-อาจารย 

และ/หรือนักศึกษา–อาจารย-ผูปกครอง 

2.4.2 จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพและปลูกฝงจิตวิญญาณของครูมืออาชีพ 

2.4.3 จัดกิจกรรมปรบัพ้ืนฐานและแนะแนวทางการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา 

2.4.4 จัดแหลงทุนทางการศึกษาเพ่ือใหการชวยเหลือในเบื้องตนเปนรายกรณี 

2.4.5 จัดกิจกรรมอบรมใหความรูเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ พัฒนาบุคลิกภาพ และจิตตปญญาศึกษา 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
 

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

คาดวาจะรับเขาศึกษา 2562 2563 2564 2565 2566 

ชั้นปท่ี 1 90 90 90 90 90 

ชั้นปท่ี 2 - 90 90 90 90 

ชั้นปท่ี 3 - - 90 90 90 

ชั้นปท่ี 4 - - - 90 90 

รวม 90 180 270 360 360 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 90 90 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 

ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชา

สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เทากับ 19,200 บาท/คน/ป ดังนั้น สาขาวิชาสังคมศึกษา ขอ

เสนอตั้งงบประมาณรายรับตามจํานวนนักศึกษาแรกเขาปละ 90 คน ดังนี้ 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. คาบํารุงการศึกษา 1,728,000 3,456,000 5,184,000 6,912,000 6,912,000 

2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 72,000 144,000 216,000 288,000 288,000 

รวมรายรับ 1,800,000 3,600,000 5,400,000 7,200,000 7,200,000 
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

ก. งบดําเนินการ      

1.1 งบบุคลากร - - - - - 

1.2 งบดําเนินงาน 288,000 576,000 864,000 1,152,000 1,152,000 

1.3 ทุนการศึกษา - - - - - 

1.4 รายจายระดับมหาวิทยาลัย  1,152,000 2,304,000 3,456,000 4,608,000 4,608,000 

รวม (ก) 1,440,000 2,880,000 4,320,000 5,760,000 5,760,000 

ข. งบลงทุน      

คาครุภัณฑ 180,000 270,000 405,000 540,000 540,000 

งบท่ีดินสิ่งปลูกสราง - - - - - 

รวม (ข) 180,000 270,000 400,000 500,000 500,000 

รวม (ก) + (ข) 1,620,000 3,150,000 4,720,000 6,260,000 6,260,000 

จํานวนนักศึกษา 90 180 270 360 360 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา 18,000 17,500 17,480 17,340 17,340 
 

2.7 ระบบการศึกษา 

ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับปจจุบันท่ีมหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศใช 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

มีการเทียบโอนหนวยกิต เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการเทียบโอนผล

การเรียนระดับปริญญาตรี ฉบับปจจุบันท่ีมหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศใช 
 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 139 หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

โครงสรางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2562) เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
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พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป)  

พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดดังนี้ 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 139 หนวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

2) กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

3) กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและคณิตศาสตร ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา 103 หนวยกิต 

2.1 วิชาชีพคร ูจํานวนไมนอยกวา 43 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาชีพครู 28 หนวยกิต 

2) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  15 หนวยกิต 

- วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน  3 หนวยกิต 

- วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หนวยกิต 

2.2 วิชาเอก จํานวนไมนอยกวา 60 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาเอก บังคับ 40 หนวยกิต 

2) กลุมวิชาเอก เลือกเรียน ไมนอยกวา 20 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หนวยกิต 
 

3.1.3 รายวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1500101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 3(3-0-6) 

 Thai for Effective Communication 

1500102 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 English Listening and Speaking Skills 

1500103 การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 English Usage for Communication 

1500104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ 3(3-0-6) 

 English for Professional Purposes 
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2) กลุมวิชาสังคมศาสตร จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2000101 พลเมืองท่ีเขมแข็ง 3(3-0-6) 

 Active Citizen 

2000102 ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 3(3-0-6) 

 The King Philosophy for Local Development 
 

3) กลุมวิชามนุษยศาสตร จํานวนไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2500101 ความซาบซ้ึงในสุนทรียะ 3(3-0-6) 

 Aesthetic Appreciation 
 

4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและคณิตศาสตร จํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

4000101 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(3-0-6) 

 Well-being Promotion and Care 

4000102 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 3(3-0-6) 

 21st Century Skills for Living and Occupations 

4000103 การคิดเชิงเหตุผล  3(3-0-6) 

 Logical thinking 

หมายเหตุ 

วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต) ใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาตอไปนี้เพ่ือเสริมความรูดานภาษาอังกฤษตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดโดยไมนับหนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1500010 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) 

 Fundamental English 1 

1500011 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3(3-0-6) 

 Fundamental English 2 

1500012 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

 English for Academic purposes 
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2. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา  หนวยกิต 

2.1 วิชาชีพคร ูจํานวนไมนอยกวา 43 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาชีพครู 28 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1104006 คุรุนิพนธ  1(0-2-1) 

 Self Development Report 

1111102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู  3(2-2-5) 

 Virtue Ethics and Spirituality for Teachers 

1111103 ภาษาเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู  2(1-2-3) 

 Language for Communication for Teachers 

1112101 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 

 Educational Philosophy and Educational Quality Assurance 

1121201 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

 Curriculum Development 

1122202 วิทยาการจัดการเรียนรู 2(1-2-3) 

 Instructional Science 

1132301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Innovation and Information Technology for Educational Communication 

 and Learning 

1142401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Learning Measurement and Evaluation 

1143402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู  3(2-2-5) 

 Research and Development in Innovation and Learning 

1151501 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) 

 Psychology for Teacher 

1151502 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 2(1-2-3) 

 Guidance and Counseling Psychology 
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2) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  15 หนวยกิต 

- วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน  3 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ช่ัวโมง) 

1101001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1 1(90) 

 Practicum in Profession of Teaching 1 

1102002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2 1(90) 

 Practicum in Profession of Teaching 2 

1103003 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3 1(90) 

 Practicum in Profession of Teaching 3 

 

- วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ช่ัวโมง) 

1104004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 

 Internship 1 

1104005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 

 Internship 2 
 

2.2 วิชาเอก จํานวนไมนอยกวา 60 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาเอก บังคับ 40 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1522101 ศาสนาสากล 3(3-0-6) 

 Universal Religion 

1523102 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา 3(2-2-5) 

 Buddhism Principle and Dhamma Study 

1524103 พุทธจริยศาสตรและจริยธรรมสากล 3(2-2-5) 

 Buddhist Ethic and International Ethic 

1641101 ประวัติศาสตรไทย 3(3-0-6) 

 Thai History 

1641102 ประวัติศาสตรทองถ่ิน 3(3-0-6) 

 Local History 

1642102 ประวัติศาสตรสากล 3(3-0-6) 

 International History 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2501101 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตน 2(2-0-4) 

 Introduction to Sociology and Anthropology 

2501102 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 

 Thai Government Politic 

2501105 ภาษาอังกฤษสําหรบัครูสังคมศึกษา 3(3-0-6) 

 English for Social Studies Teacher 

2502101 เศรษฐศาสตรสําหรับสังคมศึกษา 3(3-0-6) 

 Introduction to Economics for Social Studies 

2502102 กฎหมายเบื้องตน 2(2-0-4) 

 Introduction to Laws 

2541101 ภูมิศาสตรกายภาพ 3(2-2-5) 

 Physical Geography 

2541102 ภูมิศาสตรประเทศไทย 3(2-2-5) 

 Geography of Thailand 

2542104 เครื่องมือทางภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Geographic Tools and Information System 

 

2) กลุมวิชาเอก เลือกเรียน ไมนอยกวา 20 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1521105 พุทธจิตตปญญาศึกษา 2(1-2-3) 

 Buddhist Contemplative Education 

1521106 สกลทรรศน 3(3-0-6) 

 Global Perspective 

1523103 พระพุทธศาสนาในสังคมไทยและสังคมโลก 3(3-0-6) 

 Buddhism in Thai and World Society 

1523104 พิธีกรรมทางศาสนา  3(3-0-6) 

 Religious Rite 

1643101 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3(3-0-6) 

 History of Southeast Asia 

1644101 ประวัติศาสตรยุโรป  3(3-0-6) 

 History of Europe 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1644105 ประวัติศาสตรเอเชียใต  3(3-0-6) 

 History of South Asia 

2502105 เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไทยในความเปลี่ยนแปลงของโลก 3(3-0-6) 

 Thai Economics, Society and Politic in the Changing World 

2502106 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล 3(3-0-6) 

 Digital Society Culture 

2503201 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา 3(2-2-5) 

 Social Studies Curriculum Development 

2503301 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา 3(2-2-5) 

 Social Studies Learning Management Methodology 

2503401 นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา 3(3-0-6) 

 Innovation and Digital Media in Social Studies 

2503901 การวิจัยทางสังคมศึกษา 3(2-2-5) 

 Social Studies Research 

2543102 ภูมิศาสตรภูมิภาคโลก  3(3-0-6) 

 World Regional Geography 

2543103 สิ่งแวดลอมและประชากรศึกษา 3(3-0-6) 

 Environment and Demography 

2542105 ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ  3(3-0-6) 

 Economic Geography 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไมซํ้ากับ

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว  และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ

สําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 
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ความหมายของเลขรหัสวิชา 
 

 
เลขตัวท่ี 1 - 3  บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา    

เลขตัวท่ี 4  บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป 

เลขตัวท่ี 5  บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 

เลขตัวท่ี 6,7  บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา 
 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 เลขตัวท่ี 1- 3 บงบอกหมวดหมูวิชา ดังนี้ 

 150  หมายถึง  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 

 200  หมายถึง  กลุมวิชาสังคมศาสตร 

 250  หมายถึง  กลุมวิชามนุษยศาสตร 

 400  หมายถึง  กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 
 

หมวดวิชาเฉพาะดาน (วิชาชีพครู) 

เลขตัวท่ี 1- 3 บงบอกหมวดหมูวิชา ดังนี้ 

 110 หมายถึง การฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 111 หมายถึง พ้ืนฐานการศึกษา 

 112 หมายถึง หลักสูตรและการสอน 

 113 หมายถึง เทคโนโลยีการศึกษา 

 114 หมายถึง วัดผลและวิจัยทางการศึกษา 

 115 หมายถึง จิตวิทยาและการแนะแนว 

 116 หมายถึง การบริหารการศึกษา 

 117 หมายถึง การศึกษาปฐมวัย 

 118 หมายถึง การศึกษาพิเศษ 

 119 หมายถึง การประถมศึกษา 

เลขตัวท่ี  5  บงบอกลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้ 

1 2 3 4 5 6 7 

ลําดับกอนหลัง 

ลักษณะเนื้อหาวิชา 

ระดับความยากงาย หรือชั้นป 

หมวดวิชาและหมูวิชา 



19 

 0 หมายถึงกลุมฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 1 หมายถึง กลุมวิชาท่ีเปนพ้ืนฐาน 

 2 หมายถึง กลุมกลุมวิชาหลักสูตร วิธีการสอน 

 3 หมายถึง กลุมวิชาสื่อและนวัตกรรม 

 4 หมายถึง กลุมวิชาการประเมินผล การสรางแบบทดสอบ 

 5 หมายถึง กลุมวิชาจิตวิทยา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ 

 6 หมายถึง กลุมวิชาการบริหาร 

 7 หมายถึง กลุมวิชาการศึกษาปฐมวัย 

 8 หมายถึง กลุมวิชาการพลศึกษา 

 9 หมายถึง กลุมวิชาการประถมศึกษา 

หมวดวิชาเฉพาะดาน (วิชาเอก) 

152  หมายถึง  กลุมวิชาศาสนาและปรัชญา 

164  หมายถึง  กลุมวิชาประวัติศาสตร 

250  หมายถึง  กลุมวิชาท่ีไมสามารถจัดเขากลุมวิชาใดได 

253  หมายถึง  กลุมวิชาสังคมวิทยา 

254  หมายถึง  กลุมวิชาภูมิศาสตร 

256 หมายถึง  กลุมวิชานิติศาสตร 

257  หมายถึง  กลุมวิชาเศรษฐศาสตร 

350  หมายถึง  กลุมวิชาท่ีไมสามารถจัดเขากลุมวิชาใดไดในกลุมวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ 

359 หมายถึง กลุมวิชาเศรษฐศาสตรและธุรกิจ 

901  หมายถึง  กลุมวิชารัฐศาสตร 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

1500010 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต) 

2500101 ความซาบซ้ึงในสุนทรียะ 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 

4000101 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 

1121201 การพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

1132301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

 เพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู 

1641101 ประวัติศาสตรไทย 3(3-0-6) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ) 

2541101 ภูมิศาสตรกายภาพ 3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ) 

XXXXXXX วิชาเฉพาะดาน (วิชาเอกเลือกเรียน) 3(X-X-X) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกเลือก) 

  รวม 21 หนวยกิต 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

1500011 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3(3-0-6) วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต) 

1500101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 

2000101 พลเมืองท่ีเขมแข็ง 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 

1101001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1 1(90) เฉพาะดาน (กลุมวิชาฝก 

   ประสบการณวิชาชีพ) 

1111102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

 และจิตวิญญาณความเปนคร ู

1111103 ภาษาเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู  2(1-2-3) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

1641102 ประวัติศาสตรทองถ่ิน 3(3-0-6) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ) 

2501105 ภาษาอังกฤษสําหรับครูสังคมศึกษา 3(3-0-6) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ) 

2541102 ภูมิศาสตรประเทศไทย 3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ) 

  รวม 21 หนวยกิต 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

1500102 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 

4000102 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 

1102002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2 1(90) เฉพาะดาน (กลุมวิชาฝก 

   ประสบการณวิชาชีพ) 

1112101 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

1122202 วิทยาการจัดการเรียนรู 2(1-2-3) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

1522101 ศาสนาสากล 3(3-0-6) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ) 

2542104 เครื่องมือทางภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ) 

XXXXXXX วิชาเฉพาะดาน (วิชาเอกเลือกเรียน) 3(X-X-X) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกเลือก) 

  รวม 21 หนวยกิต 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

1500103 การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 

2000102 ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 

1142401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู  3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

1151501 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

1523102 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา 3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ) 

1642102 ประวัติศาสตรสากล 3(3-0-6) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ) 

2502101 เศรษฐศาสตรสําหรับสังคมศึกษา 3(3-0-6) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ) 

  รวม 21 หนวยกิต 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

1500104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 

1103003 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3 1(90) เฉพาะดาน (กลุมวิชาฝก 

   ประสบการณวิชาชีพ) 

1151502 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 2(1-2-3) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

2501102 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ) 

XXXXXXX วิชาเฉพาะดาน (วิชาเอกเลือกเรียน) 3(X-X-X) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกเลือก) 

XXXXXXX วิชาเฉพาะดาน (วิชาเอกเลือกเรียน) 3(X-X-X) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกเลือก) 

XXXXXXX วิชาเฉพาะดาน (วิชาเอกเลือกเรียน) 3(X-X-X) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกเลือก) 

XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) เลือกเสร ี

  รวม 21 หนวยกิต 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

1500012 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต) 

4000103 การคิดเชิงเหตุผล 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 

1143402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู  3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

1524103 พุทธจริยศาสตรและจริยธรรมสากล 3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ) 

2501101 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตน 2(2-0-4) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ) 

2502102 กฎหมายเบื้องตน 2(2-0-4) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ) 

XXXXXXX วิชาเฉพาะดาน (วิชาเอกเลือกเรียน) 3(X-X-X) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกเลือก) 

XXXXXXX วิชาเฉพาะดาน (วิชาเอกเลือกเรียน) 3(X-X-X) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกเลือก) 

XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) เลือกเสร ี

  รวม 22 หนวยกิต 
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

1104004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) เฉพาะดาน (กลุมวิชาฝก 

   ประสบการณวิชาชีพ) 

1104006 คุรุนิพนธ  1(0-2-1) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

 รวม 7 หนวยกิต 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

1104005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) เฉพาะดาน (กลุมวิชาฝก 

   ประสบการณวิชาชีพ) 

 รวม 6 หนวยกิต 

 

สรุป จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 139 หนวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 103 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1500101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 3(3-0-6) 

 Thai for Effective Communication 

 การใชภาษาไทยในการสื่อสารอยางเหมาะสมตามสถานการณ การสรุปประเด็นหลักจาก 

การสื่อสารอยางมีวิจารณญาณ การสื่อสารเชิงบวก วัจนและอวัจนภาษา การออกเสียงตามอักขรวิธี  

การอานจับใจความ หลักการเขียน และมารยาทในการสื่อสาร 

 Use of Thai language for appropriate communication in situation, identifying 

main point from critical communication, positive communication, verbal and non-verbal 

language, pronunciation in accordance with orthography, reading for main idea, principle 

of writing, and manner in communication 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1500102 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 English Listening and Speaking Skills 

 ทักษะการฟงและจับใจความบทสนทนาและขอความสั้น ๆ การพูดเก่ียวกับสิ่งรอบตัว กิจวัตร

ประจําวัน การสนทนาในสังคม การใชภาษาและโครงสรางทางไวยากรณท่ีเหมาะสมในการพูด การใช

น้ําเสียง กิริยาทาทาง มารยาททางสังคมและวัฒนธรรม 

 Skill in listening for main idea of conversation and short message, speaking 

about things in surroundings, daily routine, social conversation, use of appropriate 

language and grammatical structure in speaking, intonation, manner, and social etiquette 

and culture 

1500103 การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 English Usage for Communication 

 การพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาอังกฤษท่ีจําเปนตอการสื่อสาร 

ทักษะการฟงและสนทนาในชีวิตประจําวัน การฟงและการบันทึกคําบรรยายโดยใชภาษามาตรฐาน  

การสนทนาหัวขอท่ีคุนเคยและสนใจ การใหคําแนะนํา การสนทนาในเหตุการณเฉพาะหนา การแสดง

ความรูสึก การเลาประสบการณของตนเอง การกลาวรองทุกข การโตแยงและใหเหตุผล การสรุปใจความ

สําคัญจากการอาน การจับประเด็นและระบุขอมูลจากสิ่งท่ีอาน การนําเสนอผลงาน การเขียนรายงาน 

ในหัวขอท่ีคุนเคย ประสบการณ เหตุการณ ความคิด ความฝน และการเขียนจดหมายตามรูปแบบมาตรฐาน 

 Development of listening, speaking, reading and writing skills necessary for 

communication, skills in listening and daily life conversation, listening and recording 

lecture using standard language, conversing on familiar and interesting topic, making 

suggestion, conversing in unexpected incident, expressing feeling, talking about personal 

experience, making complaint, arguing and reasoning, summarizing important issue, and 

identifying main idea and detail from reading text, presentation, writing report of familiar 

topic, experience, event, idea and dream, and writing letter with standard pattern 

1500104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ 3(3-0-6) 

 English for Professional Purposes 

 ทักษะการฟงประกาศ รายงานขาว และการสัมภาษณ การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงเทคนิค 

ในเรื่องท่ีมีความเชี่ยวชาญ การโตตอบอยางคลองแคลวและเปนธรรมชาติกับผูท่ีเปนเจาของภาษา การใช

ถอยคําและการใหรายละเอียดท่ีชัดเจนในหัวขอท่ีหลากหลาย การเขาใจจุดประสงคของประเด็นท่ีมีความ

ซับซอน การอธิบายมุมมองเก่ียวกับปญหา การอานท่ีซับซอนและระบุจุดประสงคของเนื้อหาท่ีอาน  

การเขียนระดับอนุเฉท การบันทึกรายงานแบบสั้น และการเขียนสนับสนุนและโตแยง 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

 Skill in listening to announcement, report and interview; technically expressing 

opinion on area of expertise, fluent and natural interaction with English native speaker, 

using clear expression and giving detail in various topics, understanding purpose of 

complicate issue, explaining perspective of problem, reading complicate text and 

identifying purpose, writing at paragraph level, writing short report, and writing pros and 

cons essay 

 

2) กลุมวิชาสังคมศาสตร 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

2000101 พลเมืองท่ีเขมแข็ง 3(3-0-6) 

 Active Citizen 

 การออกแบบและจัดทําโครงการเพ่ือสงเสริมการเปนพลเมืองดี การเคารพศักดิ์ศรีความเปน

มนุษย สิทธิและเสรีภาพ การยอมรับความแตกตางของบุคคล ความเสมอภาคและความเทาเทียม การอยู

รวมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอยางสันติตามหลักขันติธรรม การปฏิบัติตนตามกฎ กติกาของสังคม 

และกฎหมาย ความรู เก่ียวกับรูปแบบการปกครอง อุดมการณ  และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ปฏิบัติหนาท่ีของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย การเปนพลเมือง 

ท่ีเขมแข็ง และการมีจิตสาธารณะ 

 Designing and conducting project that enhances active citizen, respecting 

human dignity, right and freedom; accepting individual difference, equality and equity; 

peaceful and harmonious living in Thai society and global society in accordance with the 

rule of law; following social rule and law; knowledge of government form; ideology and 

way of life under democracy with the King as Head of State; performing Thai citizen duty 

in democracy; being active citizen; and public mind 

2000102 ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 3(3-0-6) 

 The King Philosophy for Local Development 

 แนวคิดและหลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดการพัฒนาแบบ

ยั่งยืน กรณีศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริการประยุกตใชในการดํารงชีวิต ความเชื่อมโยงของ

ศาสตรพระราชาสูพระราโชบายเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

 Concept and the King’ work principle, Philosophy of Sufficiency Economy, and 

concept of sustainable development; case study derived from the King’s initiative project 

and its application for daily life; relation between the King’s philosophy and royal policy 

for local development 

 

3) กลุมวิชามนุษยศาสตร  

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

2500101 ความซาบซ้ึงในสุนทรียะ 3(3-0-6) 

 Aesthetic Appreciation 

 ความหมาย ประเภท และความสําคัญของสุนทรียะดานทัศนศิลป นาฏศิลปและดุริยางคศิลป 

และวรรณศิลป ประวัติศาสตรศิลป การเสริมสรางการรับรูและความซาบซ้ึงทางดานสุนทรียภาพ การขับรอง

และการเลนดนตรี รําวงมาตรฐาน สถาปตยกรรมและศิลปะ 

 Definition, type and importance of aesthetic in visual arts, dance, music and 

literary; art history; enhancement of perception and aesthetic appreciation; singing and 

music performance, Thai folk dance, architecture and arts 

 

4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและคณิตศาสตร 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

4000101 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(3-0-6) 

 Well-being Promotion and Care 

 ความหมาย ความสําคัญของสุขภาวะ ความสัมพันธระหวางสุขภาพทางกาย จิตใจ  

และสิ่งแวดลอม การดูแลสุขภาพกาย การออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ หลักการปองกันปญหา 

และการดูแลสุขภาวะเบื้องตน 

 Definition and importance of well-being, relation between physical and mental 

health, and environment; exercise, sport and recreation; basic principle of well-being 

problem prevention and care 

4000102 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 3(3-0-6) 

 21st Century Skills for Living and Occupations 

 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสําคัญ ความรูและความสามารถดานดิจิทัลรวมสมัย การประยุกตใช

ในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ และกรณีศึกษา 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

 Important skills in 21st century, contemporary digital literacy and application 

for life and career; and case study 

4000103 การคิดเชิงเหตุผล  3(3-0-6) 

 Logical thinking 

 ความหมาย แนวคิด ความสําคัญ และองคประกอบของการคิดเชิงเหตุผล กระบวนการการคิด

เชิงเหตุผล การพัฒนาและการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และกรณีศึกษา 

 Definition, concept, importance and component of logical thinking; process of 

logical thinking; development and application of logical thinking for daily life; and case 

study 
 

วิชาเสริมไมนับหนวยกิต  

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1500010 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) 

 Fundamental English 1 

 การฟงและจับใจความจากการฟงขอความและประกาศท่ีพูดดวยภาษามาตรฐาน การพูด

เก่ียวกับเรื่องในชีวิตประจําวัน เรื่องสวนตัว ครอบครัว การศึกษา การซ้ือสินคา สิ่งแวดลอม การจางงาน  

การสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลท่ัวไป การเขาใจเนื้อหาท่ีใชคําศัพทพ้ืนฐาน ระบุขอมูลเฉพาะในสื่อ

ประชาสัมพันธเขียนประโยคและขอความสั้น ๆ และการเขียนจดหมายสวนตัว 

 Listening to message and announcement with standard English and identifying 

main idea; speaking about daily life, personal information, family, education, shopping, 

surrounding and employment; communicating and exchanging general information; 

understanding text with basic vocabulary; identifying detail of public media; writing sentence 

and short message, and writing personal letter 

1500011 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3(3-0-6) 

 Fundamental English 2 

 การฟงเพ่ือจับใจความสําคัญ การสนทนาในสังคม การนําเสนอแบบสั้น การอานจดหมาย 

โฆษณา เมนู ตารางเวลาและประกาศ การเขียนเก่ียวกับเรื่องในชีวิตประจําวัน เรื่องสวนตัว ครอบครัว 

การศึกษา การซ้ือสินคา สิ่งแวดลอม การจางงาน การสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลท่ัวไป 

 Listening for main idea; social conversation; brief presentation; reading letter, 

advertisement, menu, timetable and notice; writing daily routines, personal information, 

family, education, shopping, surroundings, employment; communicating and exchanging 

general information 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1500012 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

 English for Academic purposes 

 การฟงประกาศท่ีเปนทางการ การนําเสนอ โฆษณา และการวิพากษวิจารณ การพูดเพ่ือแสดง

ความคิดเห็น การวิพากษวิจารณ และเปรียบเทียบ พูดในท่ีประชุม และการบรรยายในชั้นเรียน การอาน

และวิเคราะหขอความ โฆษณา บทความ หนังสือและตํารา การเขียนประโยคซับซอน การเขียนเรียงความ 

การเขียนรายงานเต็มรูปแบบ การเขียนแผนการในอนาคต การเขียนแสดงความคิดเห็น และการเขียนแสดง

ความรูสึกในโอกาสตาง ๆ 

 Listening to official announcement, presentation, advertisement and reviews; 

expressing opinion; reviewing, criticizing, and making comparison and contrast; speaking in 

meeting; classroom presentation; reading and analyzing  message, advertisement; article, 

book and textbook; writing complex sentence; writing essay and full report; writing future 

plan; writing to express opinion and feeling in various occasions 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน 

2.1 วิชาชีพครู 

2.1.1 วิชาชีพคร ู(กลุมวิชาชีพครู) 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1104006 คุรุนิพนธ  1(0-2-1) 

 Self Development Report 

 จัดทําคุรุนิพนธ โดยการรวบรวม วิเคราะห สังเคราะหสมรรถนะการปฏิบัติหนาท่ีครู 

คุณลักษณะของความเปนครู ผานกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรูดวย

ตนเอง เขารวมกิจกรรมเพ่ือเติมเต็มสมรรถนะ สะทอนกลับ (After Action Review: AAR) เปนรายบุคคล

และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู ในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community: PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 Conducting self development report by gathering, analyzing and synthesizing 

capacity of teacher duty practice, teacher characteristics through the interpretation of 

lesson learned from teaching experience in educational institution and self-learning; 

participating in activities to fulfill one’s capacity; individual after action review (AAR) 

process as well as sharing and learning in  the profession learning community (PLC) for 

self development to become knowledgeable and up-to-date, and keep up with change 
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1111102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนคร ู 3(2-2-5) 

 Virtue Ethics and Spirituality for Teachers 

 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุงมั่นพัฒนาผูเรียนดวยจิตวิญญาณความเปนครู 

เปนแบบอยางท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง ดํารงตนใหเปนท่ีเคารพศรัทธาของผูเรียนและ

สมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห สังเคราะห บูรณาการองคความรูเกี่ยวกับคานิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

คุณธรรม จริยธรรมสําหรับครู จิตวิญญาณความเปนครู กฎหมายสําหรับครู สภาพการณการพัฒนาวิชาชีพครู โดย

ใชการจัดการเรียนรูท่ีเนนประสบการณ กรณีศึกษา การฝกปฏิบัติใชการสะทอนคิดเพื่อนําไปประยุกตใชในการ

พัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปล่ียนแปลง 

 Being committed to code of ethics and developing learners with teacher spirituality; 

being a role model with morals and ethics, and active citizen, practical model for respect and 

faith from students and people in the community; analyzing, synthesizing, integrating knowledge 

of teacher values, morals, ethics and spirituality, law for teacher, and condition of teacher 

professional development using experiential learning and case study, practice of using reflection 

in order to apply to self development to become a good teacher who is knowledgeable and up-

to-date, and keeps up with changes 

1111103 ภาษาเพ่ือการส่ือสารสําหรับครู 2(1-2-3) 

 Language for Communication for Teachers 

 ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ในการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับ

บริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ โดยการวิเคราะหแนวคิด 

ทฤษฎี วาทวิทยาสําหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช ฝกปฏิบัติการฟง การพูด การอาน การเขียน ภาษาทาทาง 

เพื่อส่ือความหมายในการจัดการเรียนรูและการส่ือสารในชั้นเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรูทักษะการฟง การพูด 

การเขียนและภาษาทาทาง เพื่อพัฒนาผูเรียน สืบคนสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนใหรอบรู ทันสมัยและทันตอการ

เปล่ียนแปลงสําหรับ ฝกการใชภาษาและวัฒนธรรมท่ีแตกตางหลายหลายเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ 

 Using Thai and English language for communication in learning management 

appropriately in accordance with context and learner individual differences, learners with special 

needs by analyzing concept, theory, speech communication for teacher, principle, and technique 

of language use as well as practice of listening, speaking, reading, writing and  gestures to convey 

meaning in learning management and classroom communication; learning management design in 

listening, speaking, reading, writing, and gestures to develop learners; search of information for 

self development for being knowledgeable and up-to-date, and keeping up with change; practice 

of using languages and various cultures for harmonious and peaceful living 
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1112101 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 

 Educational Philosophy and Educational Quality Assurance 

 รูและเขาใจเกี่ยวกับพื้นฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ปรัชญาการศึกษาตะวันตก

และตะวันออก อภิปราย การประกันคุณภาพการศึกษา ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม นําปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษามาประยุกตใชในการจัดการศึกษา พัฒนา

หลักสูตร จัดการเรียนรู วัดและประเมินผล วิเคราะหหลักการจัดการศึกษาท่ีเปนฐานคิดสากลและฐานคิดวิถีไทย 

นําแนวคิดการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มาประยุกตเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนไปใชพัฒนาสถานศึกษา 

 Knowledge and understanding of educational foundation, educational quality 

assurance, Western and Eastern educational philosophy; discussion of educational quality 

assurance, philosophy, concept, theory of education, religion, economy, society and culture;  

applying educational philosophy and educational quality assurance to educational management, 

curriculum development, learning management, measurement and evaluation; analyzing 

principle of  educational management based on international and Thai ways of thinking; applying 

concept of 21st century educational management to sustainable development of  educational 

institution 

1121201 การพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) 

 Curriculum Development 

 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกท่ีสอดคลองกับ

บริบทสถานศึกษาและชุมชน นําหลักสูตรไปใช และประเมินหลักสูตร โดยประยุกตใชความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ

หลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรทางปรัชญา

การศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา การนําหลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตร ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร 

เพื่อใหเปนผูมีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปล่ียนแปลง 

 Development of school-based curriculum and major subject curriculum in 

accordance with school and community context; implementation and evaluation of curriculum 

through application of curriculum basic knowledge, curriculum evolution, curriculum theory and 

development model, foundation of curriculum development in educational philosophy, 

psychology, society, culture, technology and other factors related to basic education curriculum; 

school-based curriculum development, curriculum implementation and evaluation; problems 

and trends in curriculum development; developing learner to become knowledgeable and up-

to-date,  and keep up with change 
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1122202 วิทยาการจัดการเรียนรู 2(1-2-3) 

 Instructional Science 

 วางแผนและจัดการเรียนรูตามธรรมชาติสาขาวิชาเอก บริหารจัดการช้ันเรียน ออกแบบและเขียน

แผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร สงเสริมการเรียนรู เอาใจใส 

และยอมรับความแตกตางของผูเรียนแตละบุคคล จัดกิจกรรมและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมีความสุข

ในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน บูรณาการความรู เน้ือหาวิชา หลักสูตร ศาสตรการสอน และ

เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู โดยใชความรูเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู นวัตกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อ

พัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การบูรณาการเน้ือหาและภาษา การบูรณาการส่ือและแหลงเรียนรูในชุมชนทองถิ่น ส่ือเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษา

เรียนรวม การช้ีแนะผูเรียน การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรูในสถานศึกษา เปนผูมีความ

รับผิดชอบและมุงมั่นพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

 Instructional planning and management of major subject, classroom management, 

design of learning management plan to develop learner intellectual and characteristic of 

innovator; enhance student learning, caring and accepting individual differences; creating activities 

and learning atmosphere that promote student happiness in learning; awareness of learner well-

being; integrating knowledge, content, curriculum, science of teaching and digital technology in 

learning management in according with learning theory, learning management innovation in order 

to develop learner 21st century skills; integrative learning management, integration of sufficiency 

economy philosophy; integration of content and language; integration of media and learning 

resources in local community; digital technology media; inclusive education; coaching, micro-

teaching, practicum in schools, being responsible and committed to developing learner according 

to their potentiality 

1132301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารการศึกษาและการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Innovation and Information Technology for Educational Communication 

 and Learning 

 ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรูตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อ

พัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร ท่ีสอดคลองกับบริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของ

ผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ โดยการวิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับนวัตกรรม

และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารการศึกษาและการเรียนรู กฎหมายท่ีเกี่ยวของ จรรยาบรรณในการใช

เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใหสามารถเลือก และประยุกตใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร

การศึกษาและการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาและใชการ

สะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี มีความรอบรู และทันสมยัตอความเปล่ียนแปลง 



32 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

 Applying digital technology to learning management design in accordance with  

major subject to develop learners’ intellectual and characteristic of innovator, based on context, 

learner individual differences, and learner with special needs by analyzing principle, concept, and 

theory relevant to innovation and information technology for educational communication and 

learning; laws and ethics in utilizing digital technology in order to be able to select and apply 

innovation and information technology to educational communication and learning effectively, 

no violation of other intellectual property, applying reflection to self development to become a 

good teacher who is knowledgeable and keeps up with change 

1142401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Learning Measurement and Evaluation 

 วัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงดวยวิธีการท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะ

ของสาระสําคัญในเรื่องท่ีประเมิน บริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความ

ตองการจําเปนพิเศษ สะทอนผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการของผูเรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู 

โดยใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสราง

เครื่องมือวัดและประเมินผล  การใหขอมูลปอนกลับท่ีสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน แนวทางการใชผลการ

วัดและประเมินผลผูเรียนในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน เพ่ือใหสามารถวัดและประเมินผลเพ่ือ

พัฒนาผูเรียนอยางเหมาะสมและสรางสรรค และใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการ

เปนครูท่ีดี มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง ประยุกตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและ

ประเมินผล เพ่ือการออกแบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 Measurement and authentic evaluation using appropriate method in 

accordance with subject matter, context and individual difference of learners, and 

learners with special needs; reflection of evaluation result for learner development and 

quality development of learning management based on principle, concept and theory of 

measurement and evaluation, authentic assessment; design and creation of measurement 

and evaluation instrument; providing feedback that promotes learners’ learning; guideline 

for utilizing results from measurement and evaluation to improve learner’s learning 

development for subsequent measurement and evaluation for developing learner 

appropriately and creatively; applying reflection to self development to become a good 

teacher who is knowledgeable and keeps up with change; applying principle, concept and 

theory of measurement and evaluation for educational quality assurance 



33 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1143402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Research and Development in Innovation and Learning 

 วิจัย แกปญหาเพื่อพัฒนาผูเรียน สรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่สอดคลองกับ

ธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกตางหลากหลายของผูเรียน ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ โดยการศึกษา 

วิเคราะหสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาของผูเรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกตใชหลักการ 

แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย ประยุกตใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลในการสรางนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียน นวัตกรรมที่สอดคลองกับบริบทของชุมชน 

เพื่อใหสามารถนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรู และพัฒนาผูเรียน และใชการสะทอนคิดไป

ประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง 

 Research and problem solving for learner development; creating innovation for 

learner’s learning development in accordance with major subject, context and individual  learner 

differences, and learner with special needs by studying, analyzing problem condition and needs in 

learner development in classroom; research design based on application of principle, concept, 

research theory and researcher ethics; creation of research instrument; applying digital technology to 

creation of research innovation in order to solve problem and develop learners; innovation in 

accordance with community in order to implement research results in developing learning 

management and learners; and applying reflection to self development to become a good teacher 

who is knowledgeable and keeps up with change 

1151501 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) 

 Psychology for Teacher 

 วิเคราะห แกปญหา ประยุกต ออกแบบการจัดการเรียนรูและบริหารจัดการพฤติกรรมผูเรียน เพื่อ

พัฒนาและสงเสริมผูเรียนตามศักยภาพและชวงวัย โดยใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา

การศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู การทํางานของสมอง และความหลากหลายของผูเรียน สามารถดูแลชวยเหลือผูเรียน

ท่ีมีความตองการพิเศษ ใชการสะทอนคิดเพื่อนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี มีความรอบรู 

ทันสมัย และทันตอการเปล่ียนแปลง มุงมั่นพัฒนาผูเรียนและพัฒนาตนดวยจิตวิญญาณความเปนคร ู

 Analyzing and solving problem; applying, designing learning and learner behavior 

management to develop learners in accordance with their potentiality and age , based on 

principle, concept and theory of developmental  psychology, educational psychology, learning 

psychology, brain functioning, learner individual difference; ability in taking care and assisting 

learner with special need; applying reflection to self development to become a good teacher 

who is knowledgeable and up-to-date, and keeps up with change; being committed to learner 

and self development with teacher spirituality  
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1151502 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 2(1-2-3) 

 Guidance and Counseling Psychology 

 ประยุกตความรูเพื่อการรูจักและดูแลชวยเหลือผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพดวยกระบวนการแนะแนว 

และการใหคําปรึกษา สงเสริม ปองกัน และแกไขปญหา พัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียนตามชวงวัยอยางมี

ประสิทธิภาพดวยการจัดบริการแนะแนวและการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน พัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตาม

ศักยภาพและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางเปนระบบตามกระบวนการศึกษารายกรณี ใหคําแนะนําและ

ขอมูลยอนกลับแกผูปกครองและผูเก่ียวของเพื่อสงเสริมพัฒนาและดูแลชวยเหลือผูเรียน การสงตอและการสรางความ

รวมมือเพื่อพัฒนาและแกปญหาผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลงที่

เก่ียวของกับพัฒนาการผูเรียน มุงมั่นพัฒนาผูเรียนดวยจิตวิญญาณความเปนครูและจรรยาบรรณการแนะแนวและการ

ใหคําปรึกษา 

 Applying knowledge for getting to know and take care of learners effectively with the 

guidance process and counseling; promoting of problem prevention and solving;  development and 

effective learning of learner of each age by providing guidance service and classroom activity; 

individual learner development in accordance with one’s potentiality, and systematic learner 

development report based on case study process; providing parents and related parties with advice 

and feedback in order to promote learner development and assistance; forwarding and establishing 

collaboration for learner development and problem solving for better life quality; being 

knowledgeable and up-to-date, and keeping up with change related to learner development; being 

committed to developing learner with teacher spirituality and ethics of guidance and counseling  
 

2.2.2 วิชาชีพครู (กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ) 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ช่ัวโมง) 

1101001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1 1(90) 

 Practicum in Profession of Teaching 1 

 ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน โดยการศึกษาเรียนรู คุณลักษณะของครูท่ีแสดงออกถึงความรัก

และศรัทธาในวิชาชีพครู การปฏิบัติตนของครูท่ีสะทอนถึงการมีจิตวิญญาณความเปนครู การมีจรรยาบรรณตอ

ตนเอง และวิชาชีพ ศึกษาเรียนรูบทบาทหนาท่ีครู ครูประจําช้ัน ศึกษาบริบทช้ันเรียน บริบทของสถานศึกษา 

ขอมูลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา บริบทชุมชนท่ีมีตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ฝกปฏิบัติงานในหนาท่ีครู รวมมือกับผูปกครองวิเคราะห แกปญหาผูเรียนรายกรณี (Case study) ฝกปฏิบัติ 

ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน 

ผานกระบวนการสังเกต บันทึกขอมูล วิเคราะห สังเคราะห ถอดบทเรียน และสะทอนคิดเพื่อนําไปประยุกตใช

ในการพัฒนาตนเอง ใหเปนครท่ีูดี มีความรอบรู และทันสมัยตอการเปล่ียนแปลง 
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 Pre-teaching observation and practice by learning and acquiring the characteristics of 

teacher with passion and faith in teaching profession, behavior of teacher that reflects teacher 

spirituality and teaching profession ethics; observation and study of teacher role and duty, 

homeroom teacher role and duty, classroom and educational institution context, educational 

institution administration and management, and role of community in educational management; 

practice of teacher duty, and teacher-parent collaboration for analyzing and solving problem in 

case study; practice of learning activity design and management for learner development and 

happy learning; awareness of learner well being through observational process, recording, 

analyzing, synthesizing, interpreting lesson learned and reflecting experience in order to apply to 

self development for being a good teacher who is knowledgeable, and keeps up with change 

1102002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2 1(90) 

 Practicum in Profession of Teaching 2 

 ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน โดยการศึกษาเรียนรู คุณลักษณะของครูท่ีประพฤติตนเปนแบบอยาง

ท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงานผูชวยครูรวมกับครูพี่เล้ียงโดยการวางแผน

ออกแบบเน้ือหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรูส่ือและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุมสาระการ

เรียนรูในรายวิชาเฉพาะดาน บูรณาการองคความรูทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การดําเนินการ

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคลองกับสถานศึกษาแตละระดับ บริหารจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ

และสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนา ดูแล ชวยเหลือ

ผูเรียน ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค วิเคราะหและนําเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองใหมีความเปนครูมือ

อาชีพท่ีเทาทันตอการเปล่ียนแปลงท้ังทางดานศาสตรวิชาชีพครูและศาสตรสาขาวิชาเอก  เขารวมโครงการท่ี

เกี่ยวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นและนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไป

ประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปล่ียนเรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

(PLC) เพื่อนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปล่ียนแปลง 

 Pre-teaching observation and practice by learning and acquiring the characteristics of 

role model teacher with morals and professional ethics, performing as teacher assistant working 

and learning with mentor teacher in planning content and learning management design, media 

and technology, measurement and evaluation according to the learning strand of each specific 

course; integrating knowledge of educational administration, innovation design; implementation 

of educational quality assurance in accordance with each level of educational institution; quality 

learning management, creating learning atmosphere that encourages learner learning enjoyment; 

collaborating with parents to develop and help students to enhance desirable characteristics; 

analyzing and proposing guidelines for self development to be a professional teacher who is able  
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to keep up with changes of both professional teaching and major subject; participating in projects 

related to promotion of  conservation of culture and local wisdom, reflecting and evaluating the 

results of the project by using  after action review (AAR) process on individual basis, exchanging 

knowledge in the professional learning community (PLC), and applying  the knowledge to self 

development for being knowledgeable and up-to-date, and keeping up with change 

1103003 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3 1(90) 

 Practicum in Profession of Teaching 3 

 ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน โดยการศึกษาเรียนรูคุณลักษณะของครูท่ีประพฤติตนเปน

แบบอยางท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนท่ี

สงเสริมใหผูเรียนมีความสุข จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดข้ันสูงโดย

ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนาและ

มุงม่ันในการแกปญหาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดวยกระบวนการวิจัยท่ีถูกตองตามระเบียบวิธี

วิจัย สะทอนผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิด

ความกาวหนาทางวิชาชีพ โครงการท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินและ

นําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู

รวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู 

ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 Pre-teaching observation and practice in professional teaching by learning and 

acquiring the characteristics of role model teacher with morals and professional ethics; 

design of learning atmosphere that encourages learner happiness in learning; learning 

management with integration of  digital technology or modern educational innovation 

that enhances learner high thinking process; collaborating with parents in developing 

learner and being committed to problem solving in order to enhance learner desirable 

characteristics by utilizing appropriate research methodology; reflecting result of changes 

that happen distinctively from participating in project related to promotion of culture and 

local wisdom conservation, reflecting and evaluating the results of the project by using  

after action review (AAR) process on individual basis, exchanging knowledge in the 

professional learning community (PLC), and applying the knowledge to self development 

for being knowledgeable and up-to-date, and keeping up with change 
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1104004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 

 Internship 1 

 ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอกเพ่ือใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข สรางแรงบันดาลใจใหเปน

ผูใฝรูและมีปญญารูคิด ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน โดยการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางเสริม

ทักษะการเรียนรูและทักษะการคิดของผูเรียน จัดการเรียนรู ออกแบบสื่อ/นวัตกรรม วัดและประเมินผล 

รายงานผลการพัฒนาผูเรียน การปฏิบัติหนาท่ีครูในสถานศึกษา เขารวมกิจกรรมทางวิชาชีพ  พัฒนา

นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน ผานกระบวนการสังเกต บันทึกขอมูล วิเคราะห สังเคราะห ถอดบทเรียน และ

สะทอนคิดเพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองใหเปนครูท่ีดี มีความรอบรู และทันสมัยตอการ

เปลี่ยนแปลง 

 Teaching practice of major subject to enable learner to learn happily. Inspiring 

to be a learning enthusiast with cognition; awareness of learner well-being by designing 

learning management that enhances skills in learning and thinking; learning management, 

media and innovation design, measurement and evaluation, learner development 

progress report; teaching practice in educational institution, participating in teaching 

profession activity; developing innovation for learner development through observation 

process, data recording, analyzing, synthesizing, interpreting lesson learned, and reflecting 

experience for self development for being a good teacher who is knowledgeable and up-

to-date, and keeps up with change 

1104005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 

 Internship 2 

 ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอก ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีผูเรียนมีความสุขเกิดกรระบวนการคิดข้ันสูงและ

นําไปสูการเปนนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเขากับการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูท้ังในและนอกหองเรียน สรางเครือขายความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนในการ

พัฒนาและแกปญหาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดวยกระบวนการวิจัยท่ีถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย 

สะทอนผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิด

ความกาวหนาทางวิชาชีพ โครงการท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินและ

นําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู

รวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมี

ความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 
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 Teaching practice of major subject; being a role model with morals and ethics 

according to professional ethics, learning management and design that make learners happy and 

develop high thinking process and leading them to be innovators; designing modern educational 

innovation; integrating community context with learning activities in and out of the classroom; 

creating collaborative teacher-parent network for developing learner and solving problem for 

desirable characteristics by utilizing appropriate research methodology; reflecting changes that 

happen distinctively from participating in project related to professional progress and project that 

promotes conservation of culture and local wisdom, reflecting and evaluating the results of the 

project by using  after action review (AAR) process on individual basis, exchanging knowledge in 

the professional learning community (PLC), and applying the knowledge to self development for 

being knowledgeable and up-to-date, and keeping up with change 

 

2.2 วิชาเอก 

2.2.1 กลุมวิชาเอก บังคับ 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1522101 ศาสนาสากล  3(3-0-6) 

Universal Religion 

 แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญา ศาสนา และระบบความเช่ือ วิธีคิดตามหลักการของศาสนาสากล ประวัติ

ของพระพุทธเจาและศาสดาแหงศาสนาอื่น ๆ องคประกอบของศาสนาสากล การเผยแผพระพุทธศาสนาและ

ศาสนาอื่น ๆ การเขามาและพัฒนาการของศาสนาตาง ๆ ในสังคมไทย การจัดระเบียบองคกรของศาสนาตาง ๆ ใน

ประเทศไทย บทบาทความสําคัญของระบบความเช่ือและศาสนาท่ีมีตอสถาบันตาง ๆ ของสังคมและวัฒนธรรมไทย

ต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน บทบาทของศาสนาในสังคมโลกสมัยใหม การทํานุบํารุงและสืบทอดศาสนา การอยูรวมกันใน

สังคมท่ีมีความหลากหลายทางความเช่ือและศาสนา ศาสนเสวนาและศาสนสัมพันธเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

 Concepts of philosophy, religion and belief system, ways of thinking according to the 

principles of universal religion, history of Buddha and other religious prophets, elements of 

universal religion,  the propagation of Buddhism and other religions, the arrival and development 

of various religions in Thai society, organization of various religious organizations in Thailand roles 

and importance of belief systems and religions to various institutions of Thai society, culture from 

the past to the present, role of religion in modern world society, preservation and succession of 

religion living together in various society among different beliefs and religions, dialogue and 

religious relations for peaceful living 
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1523102 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา 3(2-2-5) 

 Buddhism Principle and Dhamma Study 

 ความหมายและความเปนมาของคัมภีรพระไตรปฎก ประวัติความคิดของสํานักพุทธปรัชญา 

วิเคราะหลักษณะสําคัญของพุทธธรรมและหลักธรรมสําคัญในทางพระพุทธศาสนาเพ่ือความเขาใจชีวิตและ

สังคม เนนศึกษาขันธ 5 อายตนะ 12 ไตรลักษณ ปฎิจจสมุปบาท กรรม นิพพาน อริยสัจ 4 ไตรสิกขา 

ภาวนา 4 เปรียบเทียบหลักพุทธธรรมกับหลักธรรมของศาสนาสากล หลักการอยูรวมกันของมนุษยชาติ 

สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคและการยอมรับความแตกตาง พุทธธรรมกับสันติภาพ พุทธธรรมกับศาสตร

สมัยใหม พรอมท้ังการฝกปฏิบัติการบริหารจิตและเจริญปญญา 

 Definition and history of the Tripitaka scriptures, history of the Buddhist philosophy, 

analyze important aspects of Buddhism and important principles in Buddhism for understanding 

life and society, focus on education, Khan 5, Ayatana 12, Trinity, Reverend, Buddha, baht, Karma, 

Nirvana, Ariyasak 4, Threefold meditation, principles of living of humanity, human rights, equality 

and acceptance of differences Dhamma and peace Buddhism and modern science along with 

practice of mental management and intellectual growth 

1524103 พุทธจริยศาสตรและจริยธรรมสากล 3(2-2-5) 

 Buddhist Ethic and International Ethic 

 หลักศีลธรรม จริยธรรม จริยศึกษา และจริยศาสตร พิจารณาเกณฑการตัดสินความดีความช่ัว และ

อุดมคติของชีวิตในพระพุทธศาสนา หลักจริยธรรมของศาสนาตาง ๆ เปรียบกับหลักจริยธรรมสากล พุทธจริย

ศาสตรกับปญหาจริยธรรมในโลกสมัยใหม เนนฝกฝนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาตนเองและฝกการ

เปนกระบวนกรพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน 

 Moral principle, ethical study and ethic, consider criteria for judging good and evil 

including of ideal life in Buddhism, ethical principle of various religions comparable to universal 

ethic, Buddhist ethics and ethical problems in the modern world, focus on development of 

moral and ethic for self-development and practice as a facilitator of moral development of 

youthful ethic 

1641101 ประวัติศาสตรไทย 3(3-0-6) 

 Thai History 

 ความเปนมาของไทยต้ังแตกอนสมัยสุโขทัยถึงปจจุบัน พัฒนาการและการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคมและความสัมพันธกับตางประเทศในสมัยตาง ๆ โดยเลือกศึกษาประเด็นสําคัญในประวัติศาสตรไทย 

 The evolution of Thai history from pre-sukhothai period to the present; the 

development and change in the administrative, political, economic, socio-cultural pattern and 

international relation in variou period, focusing on important selected topic in Thai history 



40 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1641102 ประวัติศาสตรทองถิ่น 3(3-0-6) 

 Local History 

 ความหมายและขอบเขตของประวัติศาสตรทองถิ่น พัฒนาการและความสําคัญของการศึกษา

ประวัติศาสตรทองถิ่น ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตรโดยใชวิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเชิง

ประวัติศาสตรจากเอกสารทองถิ่นและประวัติศาสตรบอกเลา พลวัตของทองถิ่นโดยเฉพาะความสัมพันธของชุมชน 

ไดแก จารีตประเพณีของทองถิ่น ตลอดจนภูมิปญญาชาวบานตอการดํารงอยูในสังคม โดยเนนภูมิภาคตะวันตก

และการศึกษาภาคสนาม 

 Definition, significance and history of the local, culture tradition and cultural heritage, 

analyze idea, local belief, influence of variou civilization and local wisdom applying to social 

educational process 

1642102 ประวัติศาสตรสากล 3(3-0-6) 

 International History 

 ประวัติศาสตรท่ีสําคัญของโลก เริ่มจากสมัยโบราณถึงสมัยใหม โดยเนนใหเห็นลักษณะความเจริญ

ของอารยธรรมน้ัน ๆ ความเปนมาของประวัติศาสตรสมัยโบราณ เมโสโปเตเมีย อียิปต จีน อินเดีย กรีก และโรมัน 

ประวัติศาสตรสมัยกลาง ระบอบการปกครองแบบฟวดัล สงครามครูเสด การสํารวจทางทะเล การคนพบดินแดน

ใหม การฟนฟูศิลปวิทยาการ การปฏิรูปศาสนา สมัยแหงเหตุผล และการปฏิวัติฝรั่งเศส การปฏิวัติวิทยาศาสตร 

การปฏิวัติอุตสาหกรรม การลาอาณานิคม สงครามโลกครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงและ

ความเปนไปของสังคมโลกสมัยใหมผานวิธีการทางประวัติศาสตร 

 Ancient story and an analysis of important world histories. Beginning from the 

ancient to modern histories by emphasis on the distinctive characteristics of civilized countries 

and background of ancient historic eras i.e. the history of Mesopotemia, Egypt, China, India, Greek 

and Roman. Medieval era, Feudalism, Crusade War, the Age of Exploration, Discoveries of New 

Lands, the Renaissance era, the age of Enlightenment, France Revolution, Scientific Revolution, 

Industrial Revolution, Colonization, World War I & II. The comparison of changes and the 

possibilities of modern world societies through historical method 

2501101 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบ้ืองตน 2(2-0-4) 

 Introduction to Sociology and Anthropology 

 ความหมาย ลักษณะ ขอบขาย ประวัติความเปนมา แนวคิดและทฤษฎี สังคมวิทยา และ

มานุษยวิทยา องคประกอบและหลักการสําคัญ ประยุกตใชวิธีการศึกษาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

วิเคราะหกลุมสังคม โครงสรางทางสังคม ลักษณะของสังคม โครงสรางหนาท่ี การจัดระเบียบสังคม สถาบันทาง

สังคม การขัดเกลาทางสังคม การปฏิสัมพันธทางสังคม ชวงชั้นทางสังคม วัฒนธรรม ความเช่ือ กระบวนการทาง 
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สังคม พฤติกรรมเบ่ียงเบนทางสังคม พัฒนาการของสังคมสมัยใหมยุคดิจิทัล การเปล่ียนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรมในยุคดิจิทัล เพื่อประยุกตใชในการจัดการศึกษาสังคมศึกษา 

 Definition, characteristics, scope, history, sociological concept and theory, factor and 

important principle, apply sociological method, analyze social group, social structure, social 

characteristics, function structure, social organization, social institution, socialization, social 

interaction, social stratification, culture, belief, social process, social deviated behavior, social and 

cultural changes applying to educational management 

2501102 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 

 Thai Government Politic 

 ความรูเบ้ืองตนทางรัฐศาสตรและระบอบการปกครอง วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย ต้ังแต

อดีตจนถึงปจจุบัน อธิบายระบอบการเมืองการปกครองไทย อภิปรายความสัมพันธระหวางรัฐกับสังคม เหตุการณ

ทางการเมือง ตาง ๆ ท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงสังคมในอดีตและปจจุบัน นําองคความรูท่ีไดมาบูรณาการกิจกรรม

การเรียนรูเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยและความเปนพลเมืองเขมแข็ง 

 The introduction of political science and the institution, the evolution of political 

Thai government from the past to the current, description the Thai polity, discussion of the 

relationship between the states and society, the events of politics affecting to social changes 

from the past to present and the integration of study to develop the democracy and citizenship 

2501105 ภาษาอังกฤษสําหรับครสัูงคมศึกษา  3(3-0-6) 

 English for Social Studies Teacher 

 ภาษาอังกฤษเพื่อสังคมในขั้นพื้นฐานท้ังการฟง การพูด การอาน และการเขียน ภาษาอังกฤษ  

ท่ีเกี่ยวของกับสังคมศึกษา ในดานประวัติศาสตร ภูมิศาสตร ปรัชญาและศาสนา ตลอดจนการศึกษา ท้ังโครงสราง

ไวยากรณและคําศัพทอื่น ๆ ในขั้นพื้นฐานท่ีมีความเกี่ยวของกับศาสตรทางสังคมศึกษา 

 Basic English for society, including listening, speaking, reading and writing English 

related to social studies. In history, geography, philosophy and religion As well as studying both 

the structure, grammar and other basic vocabulary that are related to social studies science 

2502101 เศรษฐศาสตรสําหรับสังคมศึกษา 3(3-0-6) 

 Introduction to Economics for Social Studies 

 ความหมาย ความสําคัญ ประวัติความเปนมาของเศรษฐศาสตร วิเคราะหทฤษฎีการผลิต 

พฤติกรรมของผูบริโภค ตลาด ทฤษฎีราคา รายไดประชาชาติ การเงินการธนาคาร การคลัง การคาระหวาง

ประเทศ ระบบสหกรณ ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ

ไทยและเศรษฐกิจโลกเพ่ือประยุกตใชในการจัดการศึกษาสังคมศึกษา 
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 Definition, significance, history of economic, analyze of production theory, consumer 

behavior, market, price theory, national income, banking finance, treasuring, international trade, 

cooperative system, apply philosophy of sufficiency economy, analyze the changes of Thai 

economy and global economy. 

2502102 กฎหมายเบ้ืองตน 2(2-0-4) 

 Introduction to Laws 

 ความหมาย ความสําคัญ ประเภท ลําดับศักดิ์ของกฎหมาย วิเคราะหการจัดทํา การใช  

การตีความทางกฎหมาย อธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายอาญา กฎหมาย

ปกครอง และกระบวนการยุติธรรม ประยุกตใชและบูรณาการกฎหมายท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน 

 Definition significance  type  hierarchy of laws, analyze preparation  usage  

legal interpretation, explain constitutional law  civil and commercial law, criminal law, 

administrative law and judicial procession applying and integrating law  to daily life 

2541101 ภูมิศาสตรกายภาพ 3(2-2-5) 

 Physical Geography 

 สัณฐานของโลกและปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนจากความสัมพันธระหวางโลกกับดวงอาทิตย และ

ดวงจันทร อธิบายลักษณะทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงของธรณีภาค อุทกภาค บรรยากาศ ชีวภาค 

และฝกปฏิบัติการภาคสนาม 

 Geomorphology and phenomena relating to relationship between earth sun 

and moon, describe geophysical and transformation of geology hydrology atmosphere 

biosphere and field-practice in this course 

2541102 ภูมิศาสตรประเทศไทย 3(2-2-5) 

 Geography of Thailand 

 ลักษณะภูมิศาสตรของประเทศไทยเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพประชากร เศรษฐกิจ สังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงความสัมพันธในปจจัยทางภูมิศาสตรภูมิภาคโลก การกระจาย

เชิงพ้ืนท่ีและความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ และฝกปฏิบัติการภาคสนาม 

 Thai geography on physical characteristics demography economy society natural 

resources and environment, relationship between geographical factor on global regions, 

spatial distribution and relationship between various factor, field-practice in this course 

2542104 เครื่องมือทางภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Geographic Tools and Information System 

 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับแผนท่ี เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และเครื่องมือทางภูมิศาสตร การแปล

ความหมาย การสืบคนและการประยุกตใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร 



43 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

 Basic knowledge about map, geo-informatics technology and geographic tools, 

interpretation searching and application of geographical tools 

 

2.2.2 กลุมวิชาเอก เลือกเรียน 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1521105 พุทธจิตตปญญาศึกษา 2(1-2-3) 

 Buddhist Contemplative Education 

 แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานของพุทธจิตตปญญาศึกษา ธรรมชาติของมนุษยตามแนวพุทธจิตต

ปญญาศึกษา กระบวนการฝกฝนและพัฒนามนุษยตามแนวพุทธจิตตปญญาศึกษา กระบวนการเรียนรูตาม

แนวพุทธจิตตปญญาศึกษา การใชกิจกรรมพุทธจิตตปญญาศึกษาในการพัฒนาชีวิต การฝกปฏิบัติการเปน

กระบวนกรตามแนวพุทธจิตตปญญาศึกษา 

 Basic concept and principle of Buddhism Contemplative Education Human 

nature according to the Buddhist Contemplative Education, process of human 

development and practice in accordance with the Buddhist Contemplative Education 

Learning process according to Buddhist Contemplative Education, using of Buddhist 

Contemplative Education activities to educate students in the development of life 

practicing in accordance with the Buddhist Contemplative Education 

1521106  สกลทรรศน 3(3-0-6) 

 Global Perspective 

 ความหมายและความสําคัญโลกาภิวัตน วิเคราะหทฤษฎีการจัดการความขัดแยง ความเปน

พลเมือง หลักการอยูรวมกันของมนุษยชาติ ความสัมพันธและการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน คานิยมและการ

ตระหนักรับรูสภาพการณ การพัฒนาท่ียั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคและการยอมรับความแตกตาง 

แนวทางการจัดการเรียนรูสังคมศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะของพลเมืองโลก 

 Definition and importance of globalization, analyze conflict management theory, 

citizenship, principle of coexistence of humanity, relationship and interdependence, value and 

awareness of situation, sustainable development, human rights, equality and acceptance of 

difference, guideline for managing social study to enhance characteristic of world citizen 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1523103 พระพุทธศาสนาในสังคมไทยและสังคมโลก 3(3-0-6) 

 Buddhism in Thai and World Society 

 ประวัติการเผยแผพระพุทธศาสนาในสังคมไทยและสังคมโลก อิทธิพลของพระพุทธศาสนาตอ

ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศตาง ๆ ในแตละทวีป คําสอนทางพระพุทธศาสนากับวิถีชีวิตในโลก

สมัยใหม บทบาทและความสําคัญของพุทธบริษัทในสังคมไทยและสังคมโลก  

 History of Buddhism propagation in Thai society and world society, influence of 

Buddhism on Thai arts and culture and culture of different countries on each continent, 

Buddhist teachings and way of life in modern world, role and importance of Buddhist in Thai 

society and world society 

1523104 พิธีกรรมทางศาสนา 3(3-0-6) 

 Religious Rite  

 แนวคิดเบ้ืองตนเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณีและพิธีกรรม วันสําคัญและเทศกาลทางศาสนา 

พิธีกรรมของศาสนาท่ีสําคัญในสังคมไทย โดยทราบถึงประวัติความเปนมา ความหมาย ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

ตามพิธีกรรม วิเคราะหหลักธรรมและภูมิปญญาท่ีปรากฏในเทศกาล พิธีกรรม วันสําคัญทางศาสนา ขอปฏิบัติ

และมารยาทในการเขารวมพิธีกรรม และฝกปฏิบัติการเปนผูนําประกอบพิธีกรรมตาง ๆ  

 Basic concept of rituals, important days and ritual festivals of important religions 

in Thai society, perceive history, meaning, step and method of performing religious rituals, 

analyze wisdom appearing in ritual festivals including of practice and etiquette in its 

attending and self-practice being the leadership of rituals 

1643101 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3(3-0-6) 

 History of Southeast Asia  

 พัฒนาการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตสมัยโบราณ การรับและการผสมผสานวัฒนธรรม

อินเดีย จีน และอิสลาม การสถาปนาอํานาจรัฐ บทบาทและพัฒนาการของรัฐตาง ๆ ในทางการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม ความสัมพันธกับชาติตะวันตกในระยะกอน ค.ศ. 1800 พัฒนาการและผลกระทบจากลัทธิ

จักรวรรดินิยมท่ีมีตอภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ขบวนการชาตินิยม การยึดครองของญี่ปุน ในระหวาง

สงครามโลกครั้งท่ี 2 การไดรับเอกราช การเกิดรัฐชาติสมัยใหม พัฒนาการและความรวมมือในระดับภูมิภาค 

 The course aims to introduce development in early Southeast Asia region, 

receiving and integrating Indian, Chinese, Islamic cultures. Government establishing, roles and 

development in politics, society, culture, and relationship with western countries in the 

priority of 1800. Development and effects of imperialism in Southeast Asia, included 

nationalism and Japanese colonization during the World War II. Being independent and 

originating of new counties as well as development and co-operation in regions. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1644101 ประวัติศาสตรยุโรป 3(3-0-6) 

 History of Europe 

 ความรูเบื้องตนทางดานประวัติศาสตรยุโรปยุคโบราณในสมัยกรีก-โรมัน ยุคกลางในบริบทของ

คริสตศาสนา ระบบฟวดัล ระบบแมนเนอร ยุคฟนฟูศิลปะวิทยาการ ยุโรปสมัยใหมจนถึงหลังสงครามเย็น 

โดยศึกษาสภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและความกาวหนาในดานตาง ๆ และบทบาทของ

ยุโรปในสังคมโลก 

 Basic knowledge of history of ancient Europe from Greek-Roman Europe in 

Middle Ages in the context of Christianity Feudalism Mannerism Europe in the Renaissance 

Modern Europe to the Cold War  the study of western society polity economy including 

of the developments and the status of Europe in the modern 

1644105 ประวัติศาสตรเอเชียใต 3(3-0-6) 

 History of South Asia 

 ความเปนมาของอนุทวีปอินเดียอันประกอบดวยอินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ ศรีลังกา 

อัฟกานิสถาน เนปาล ภูฐาน และมัลดีฟ ตั้งแตสมัยเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน โดยเนนเนื้อหาในดาน ความ

เปนมาของลักษณะสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ตลอดจนแนวความคิดทางศาสนาในภูมิภาคแหงนี้ 

      History of Indian subcontinent comprising India, Pakistan, Bangladesh, Sri 

Lanka, Afghanistan, Nepal, Bhutan and the Maldives from beginning to  present, focusing 

on content history of social, political, economic and religious concepts in this region 

2502105 เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไทยในความเปล่ียนแปลงของโลก 3(3-0-6) 

 Thai Economics, Society and Politic in the Changing World 

 ความสัมพันธระหวางระบบเศรษฐกิจโลกกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทย  

การพ่ึงพาและการแขงขัน บทบาทขององคการระหวางประเทศ บรรษัทขามชาติ ผลกระทบตอการ

เปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของไทย  

 Relationship between global economic system and Thai economy, society and 

polity, dependency and competition, role of international organization, Multinational 

Corporation, impact on changes and economic, social and political adjustment of Thailand 

2502106 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล 3(3-0-6) 

 Digital Society Culture 

 แนวคิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมพหุวัฒนธรรมและความเปนพลเมืองดิจิทัลในปจจุบันและ

อนาคต ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีตอสังคม ทักษะการรูดิจิทัล สรางแนวปฏิบัติใหเปนพลเมืองท่ีเรียนรู

แบบนําตนเองและปกปองตนเอง การเคารพสิทธิของตนเอง ความรับผิดชอบสังคมโลกหลังสมัยใหม สรางการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมในเชิงสรางสรรค 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

 Concept of social multicultural change, and digital citizenship from current to 

future, impact of digital technology to society,  digital literacy skill, create guideline for 

self-directed learning and self-protection citizen, Respect rights, responsibility for post-

modern society, make creative social change 

2503201 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา 3(2-2-5) 

 Social Studies Curriculum Development 

 แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 

อธิบายวิวัฒนาการทางดานหลักสูตรสังคมศึกษา ในระดับชาติและสากล วิเคราะหกระบวนการจัดทํา

หลักสูตรสังคมศึกษา การนําหลักสูตรไปใช การประเมินผลหลักสูตร ภาวะผูนําหลักสูตรสังคมศึกษา 

ฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา 

 Basic concept about development on social studies curriculum by means of 

both informal formal and independent education, describe evolution of social studies 

curriculum from national and international level, analyze process of preparing social 

studies courses, application, course evaluation, leadership of social studies courses 

practicing social studies curriculum development in accordance with school curriculum 

2503301 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา 3(2-2-5) 

 Social Studies Learning Management Methodology 

 ทฤษฎีรูปแบบการสอน วิธีการสอน ทักษะและเทคนิคการสอนสังคมศึกษา วิเคราะหหลักสูตร

สังคมศึกษา การออกแบบการจัดการเรียนรู การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรูและการวัดและ

ประเมินผล ฝกปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน 

 Theory of teaching style, teaching method, skill and technique for teaching 

social studies, analyze social studies courses, Designation learning management, making 

course syllabus, learning media and measurement evaluation practice classroom-teaching 

2503401 นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา 3(3-0-6) 

 Innovation and Digital Media in Social Studies 

 แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับนวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษาหลักการออกแบบ การผลิต

และพัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัลท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาสังคมศึกษา วิเคราะหและประเมินคุณคาของสื่อ

และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู  การใชสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการ

เรียนรูของผูเรียน 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

 Basic concept on innovation and digital media in social studies, design 

principles, production and development of innovative and digital media suitable for social 

studies content, analyze and evaluate value of media and learning management 

innovation, using digital media and learning management innovation to develop learners' 

learning process 

2503901 การวิจัยทางสังคมศึกษา 3(2-2-5) 

 Social Studies Research 

 ความหมาย ขอบเขตของการวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา วิเคราะหทฤษฎีระเบียบวิธี

วิจยักระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ฝกปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูท่ีหลากหลายทางสังคมศึกษา 

 Definition, scope of action research in social studies, analyze theory 

methodological practice research, practice in research for developing various social studies 

2543102 ภูมิศาสตรภูมิภาคโลก  3(3-0-6) 

 World Regional Geography 

 สภาพภูมิศาสตรเก่ียวกับเกณฑในการพิจารณาแบงภูมิภาคตาง ๆ ของโลก ลักษณะภูมิ

ประเทศ ภูมิอากาศ ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและเปรียบเทียบปจจัยทางภูมิศาสตรท่ีมีผลตอการ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในแตละภูมิภาค  

 Geography about the criteria to determining different regions of world, terrain, 

climate, population, natural resources and comparing geographical factors affecting 

economic social development  in each region 

2543103 ส่ิงแวดลอมและประชากรศึกษา 3(3-0-6) 

 Environment and Demography 

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและประชากร ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับ

ประชากร วิเคราะหผลกระทบของภาวะประชากรท่ีมีผลตอสภาพแวดลอม สังคมและคุณภาพชีวิต อธิบาย

การมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชนสูงสุดและยั่งยืน ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ สภาพการเกิดภัยพิบัติในประเทศไทยและโลก วิเคราะหสาเหตุการเกิด ผลกระทบและการ

จัดการภัยพิบัติธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

 Basic knowledge on environment and population, relationship between 

environment and population, analyze impact of anthropogenic factor to environment 

society and life quality, explain participation to sustainably environmental, basic 

knowledge on disasters in Thailand and world including of its analyzing 



48 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

2542105 ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 

 Economic Geography 

 ลักษณะและปจจัยท่ีทําใหเกิดความแตกตางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในบริเวณตาง ๆ ของโลก 

ทรัพยากรธรรมชาติ การผลิตการใชและการกระจายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อาทิ ดานเกษตร อุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม การคมนาคมขนสง การคาระหวางประเทศและการบริการแกประชาชนในดินแดนตาง ๆ ของโลก  

 Characteristic and factor causing different type of economic activity in variou 

areas of world, natural resource, production using and distribution of economic activity 

such as agriculture, industry, commerce, transportation, international trade and service to 

people in variou part of the world 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 

ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไมซํ้ากับ

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ

สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 

3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 
 

ลํา 

ดับ 

ชื่อ-นามสกุล 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 
ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา/ปท่ีจบ 

ภาระการสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

1 นายวรากรณ  พูลสวัสดิ ์

3-9008-XXXXX-XX-7 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร) 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2558 

พธ.ม.(ปรัชญา) 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย, 2544 

ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย, 2541 

พธ.บ.(จิตวิทยา) 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย, 2540 

15 15 15 15 15 
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ลํา 

ดับ 

ชื่อ-นามสกุล 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 
ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา/ปท่ีจบ 

ภาระการสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

2 นางสาวสุพิชฌาย 

จินดาวัฒนภูม ิ

3-7399-XXXXX-XX-4 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

 

Ph.D. (History)  

Dr.B.R.Ambedkar University, 

(Agra University), India, 2550 

ศศ.ม. (ประวัติศาสตรไทย)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542 

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)  

สถาบันราชภฏับานสมเดจ็

เจาพระยา, 2538 

15 15 15 15 15 

3 นายพิสิฐ  สุขสกล 

3-2206-XXXXX-XX-6 

อาจารย อ.ม. (จริยศาสตรศึกษา) 

มหาวิทยาลยัมหิดล, 2545 

พธ.บ. (ปรัชญา) 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย, 2541 

ศษ.บ. (มัธยมศึกษา: ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540 

ภาษาบาลี (ป.ธ.9) 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2536 

15 15 15 15 15 

4 นายปญญา รุงเรือง 

3-7401-XXXXX-XX-1 

อาจารย ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2551 

ศษ.บ. (สังคมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2546 

15 15 15 15 15 

5 นางสาววัลลี นวลหอม 

1-1020-XXXXX-XX-0 

อาจารย อ.ม. (ประวัติศาสตรศึกษา)  

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2555 

ศษ.บ. (สังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2549 

15 15 15 15 15 

 

3.2.2 อาจารยผูสอน 
 

ลํา 

ดับ 
ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

ภาระการสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

1 

 

 

 

นายวรากรณ  พูลสวัสดิ ์

 

 

 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร) 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

พธ.ม.(ปรัชญา) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

15 15 15 15 15 
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ลํา 

ดับ 
ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

ภาระการสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

1 นายวรากรณ  พูลสวัสดิ์ (ตอ) ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พธ.บ.(จิตวิทยา) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2 นางสาวสุพิชฌาย 

จินดาวัฒนภูม ิ

ผูชวย

ศาสตราจารย 

Ph.D. (History)  

Dr.B.R.Ambedkar University, 

(Agra University), India. 

ศศ.ม. (ประวัติศาสตรไทย)  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)  

สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

15 15 15 15 15 

3 นายพิสิฐ  สุขสกล อาจารย อ.ม. (จริยศาสตรศึกษา) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

พธ.บ. (ปรัชญา) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ศษ.บ. (มัธยมศึกษา: ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

ภาษาบาลี (ป.ธ.9) 

กระทรวงศึกษาธิการ 

15 15 15 15 15 

4 นายปญญา รุงเรือง อาจารย ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)   

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศษ.บ. (สังคมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15 15 15 15 15 

5 นางสาววัลลี นวลหอม อาจารย อ.ม. (ประวัติศาสตรศึกษา)  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศษ.บ. (สังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15 15 15 15 15 

6 นางสาวปรารถนา  แซอ๊ึง อาจารย ปร.ด. (ไทยศึกษา) 

มหาวิทยาลยับูรพา 

ศศ.ม. (ประวัติศาสตรไทย)  

มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร)  

มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

15 15 15 15 15 
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ลํา 

ดับ 
ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

ภาระการสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

7 นายเศรษฐพงษ ปุจฉาการ อาจารย วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารส่ิงแวดลอม) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ศศ.บ. (รัฐศาสตร)  

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

15 15 15 15 15 

8 นางสาวยศพรธ วรรชนะ อาจารย วท.ม. (การรับรูจากระยะไกลและระบบ

สารสนเทศภมูิศาสตร) 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

กศ.บ. (สังคมศึกษา)  

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

15 15 15 15 15 

9 นายญาณภัทร  ยอดแกว อาจารย ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 

เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

15 15 15 15 15 

10 นางสาวกนกอร สวางศร ี อาจารย อ.ม. (ประวัติศาสตรศึกษา)  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศศ.บ. (มานุษยวิทยา)  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15 15 15 15 15 

11 นายจิตรภณ สุนทร ผูชวย

ศาสตราจารย 

วท.ม. (ภูมิศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

อ.บ. (ภูมิศาสตร)  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15 15 15 15 15 

12 นายธิติพงศ มีทอง 

3-7008-00418-86-5 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

ศศ.ม. (ประวัติศาสตรยโุรป) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

15 15 15 15 15 

13 นายณรงควรรษ  บุญมา อาจารย M.A. (Master of Art in Buddhist Philosophy)  

Delhi University,India 

ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ/ปรัชญา) 

มหาวิทยาลยัมหามงกุฎราชวิทยาลัย 

15 15 15 15 15 

14 นายพินธกร  นามด ี อาจารย ศศ.ม. (ประวัติศาสตร) 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร)  

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

15 15 15 15 15 



52 

ลํา 

ดับ 
ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

ภาระการสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

15 นายธีรวุธ  ธาดาตันตโิชค อาจารย กศ.ด. (การบรหิารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

15 15 15 15 15 

16 นางสาวจินตนา 

ศิริธัญญารัตน 

อาจารย ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

กศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

ค.บ. (วิทยาศาสตรท่ัวไป) 

สถาบันราชภฏันครปฐม 

15 15 15 15 15 

17 นางสาวบุญสม  ทับสาย อาจารย ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ค.ม. (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15 15 15 15 15 

18 นางสาวจิตติรัตน  

แสงเลิศอุทัย 

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

กศ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

ศษ.ม. (การวิจัยและประเมินผลการศึกษา)  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

วท.บ. (สถิติศาสตร) 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

15 15 15 15 15 

19 นางสาวอรพรรณ  ตูจินดา อาจารย ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศศ.บ. (การแนะแนว) 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมมาธิราช 

ค.บ. (บริหารการศึกษา) 

วิทยาลัยครูนครปฐม 

15 15 15 15 15 
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ลํา 

ดับ 
ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

ภาระการสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

20 นางสาวนภาภรณ  ยอดสิน ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ค.ด. (เทคโนโลยีการศึกษาและการส่ือสาร) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15 15 15 15 15 

21 นางพิชญาภา  ยืนยาว ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ-ภูมิศาสตร) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15 15 15 15 15 

22 นางสาวศศิวรรณ   

พชรพรรณพงษ 

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศศ.ม. (การสอนภาษาฝรั่งเศส)  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ค.บ. (มัธยมศึกษา เอกภาษาฝรั่งเศส)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

15 15 15 15 15 

23 นายเจษฎา  บุญมาโฮม ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร)  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

15 15 15 15 15 

24 นายสหะ  พุกศิริวงศชัย ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ศศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษาและส่ือสารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

15 15 15 15 15 

25 นางสาวณัฐวรรณ  พุมดียิ่ง อาจารย ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

รศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัสยาม 

ค.บ. (สังคมศึกษา) 

สถาบันราชภฏันครปฐม 

15 15 15 15 15 
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ลํา 

ดับ 
ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

ภาระการสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

26 นางสุประภา  วิวัฒนิวงศ อาจารย ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ศษ.บ. (การประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

15 15 15 15 15 

27 นางสาวดวงใจ  ชนะสิทธ์ิ อาจารย ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศษ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป) 

สถาบันราชภฏัจันทรเกษม 

15 15 15 15 15 

28 นายนภาเดช  บุญเชิดชู อาจารย ค.ด. (บริหารการศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ค.ม. (บริหารการศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศษ.บ. (สังคมศึกษา)  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15 15 15 15 15 

29 นางสาววรรณ ี สุจจติรจลู อาจารย ศษ.ม. (การวิจัยและประเมินผลศกึษา) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ศษ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

15 15 15 15 15 

30 นางสาวนันทนภัส 

นิยมทรัพย 

อาจารย ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15 15 15 15 15 

31 นายเอกชัย  ไวยโสภ ี อาจารย ศษ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ศษ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

15 15 15 15 15 

32 นางสาวอรพิณ  พัฒนผล อาจารย กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ศษ.บ. (การประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

15 15 15 15 15 
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ลํา 

ดับ 
ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

ภาระการสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

33 นายเทพยพงษ  เศษคึมบง อาจารย ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน) 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

15 15 15 15 15 

34 นางสาวนลินทิพย  คชพงษ อาจารย ศศ.ม. (จิตวิทยาสังคม) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศษ.บ. (การประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15 15 15 15 15 

35 นายนววิช  นวชีวินมัย อาจารย ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ศศ.บ. (จิตวิทยา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15 15 15 15 15 

36 นางสาวดวงดาว  

รุงเจรญิเกียรต ิ

อาจารย ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา) 

สถาบันราชภฏันครปฐม 

15 15 15 15 15 

 

3.2.3 อาจารยพิเศษ 
 

ลํา 

ดับ 
ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

ภาระการสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

1 นางสาววราภรณ  วิชัยรัฐ นักวิชาการ

อิสระ 

ศศ.ม. (ประวัติศาสตรศลิปะ) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ร.ม. (การปกครอง)  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา)  

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

ร.บ. (การเมืองการปกครอง)  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

6 6 6 6 6 
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ลํา 

ดับ 
ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

ภาระการสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

2 นายสรวิชญ  วงษสอาด นักวิชาการ

อิสระ 

พธ.ม. (สาขาวิชาปรัชญา) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พธ.บ. (สาขาวิชาศาสนศึกษา)  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

6 6 6 6 6 

3 นายนริศ  ทองบาง นักวิชาการ

อิสระ 

ศศ.ม. (สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ)  

มหาวิทยาลยัมหิดล 

พธ.บ. (สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

6 6 6 6 6 

4 นายภิรมย  เจรญิผล นักวิชาการ

อิสระ 

พธ.ม. (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พบ.ม. (สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม)  

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร 

ค.บ. (สาขาวิชาสังคมศึกษา) 

วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช) 

6 6 6 6 6 

 

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณวิชาชีพครู ความคาดหวังในผลการเรียนรูจากการฝก

ประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษา มีดังนี้ 

4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากการฝกประสบการณวิชาชีพครูตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ 

ความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 

4.1.2 บูรณาการความรูท่ีเรียนมาเพ่ือนําไปจัดการเรียนรูและแกปญหาผูเรียนโดยใชความรูวิชาชีพ

ครูเปนเครื่องมือไดอยางเหมาะสม 

4.1.3 จัดการชั้นเรียนไดอยางสรางสรรค 

4.1.4 มีความสามารถดานการวิจัย เพ่ือพัฒนา/แกไขการเรียนรูและพฤติกรรมของผูเรียน 

4.1.5 ศึกษาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาผูเรียน 

4.1.6 มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

4.1.7 มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขา

กับสถานศึกษาและชุมชนได 

4.1.8 มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 

4.2 ชวงเวลา  

4.2.1 การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาระหวางเรียน ชั้นปท่ี 1–3 

4.2.2 การฝกประสบการวิชาชีพครูในสถานศึกษา ชั้นปท่ี 4 เทอมท่ี 1 และ 2 
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

4.3.1 การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาระหวางเรียน ชั้นปท่ี 1–3 เทอมท่ี 2 จํานวนเทอมละ 

90 ชั่วโมง 

4.3.2 การฝกประสบการวิชาชีพครูในสถานศึกษา ชั้นปท่ี 4 เทอมท่ี 1 และ 2 จัดเต็มเวลาใน 1 

ภาคการศึกษา (จํานวนภาคเรียนละ 540 ชั่วโมง) 

4.4 กระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครู 

4.4.1 การคัดเลือกสถานศึกษาท่ีเปนหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครูท่ีมีคุณภาพและไดรับการ

รับรองจากคุรสุภา 

4.4.2 การจัดนักศึกษาเขาฝกประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษาโดยกระบวนการ มีสวนรวมคือ 

หนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู ตัวนักศึกษา อาจารยท่ีปรึกษา สาขาวิชาเอก และศูนยฝกประสบการณ

วิชาชีพครู 

4.4.3 การเตรียมความพรอมกอนการฝกประสบการณวิชาชีพ 

4.4.3.1 เตรียมความพรอมของผูเรียนดวยการปฐมนิเทศ และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

4.4.3.2 เตรียมความพรอมบุคลากรสถาบันฝายผลิต (อาจารยนิเทศก) ดวยการเตรียมความ

พรอมอาจารยนิเทศก 

4.3.3.3 เตรียมความพรอมหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครูดวยการเชิญประชุมสัมมนา 

4.4.4 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 

4.4.4.1 การรายงานตัวตอหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู 

4.4.4.2 การแตงตั้งครูพ่ีเลี้ยงเพ่ือดูแลใหคําแนะนําซ่ึงมีคุณสมบัติตามเกณฑของคุรุสภา 

4.4.4.3 ดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครูใหครบ 540 ชั่วโมง/ภาคเรียน โดยมีชั่วโมง

ปฏิบัติการสอนไมนอยกวา 8 คาบ/สัปดาห 

4.4.4.4 นิเทศติดตามจากสถาบันฝายผลิตครูเปนระยะ 

4.4.4.5 การสัมมนาระหวางฝกประสบการณวิชาชีพครู 

4.4.4.6 การประเมินผล 

4.4.4.7 การยกยองเชิดชูเกียรตินักศึกษา ครูพ่ีเลี้ยงและหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 คําอธิบายโดยยอ 

หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาเรียนวิชาคุรุนิพนธและวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และจัด

โครงการพิเศษซ่ึงเปนวิชาท่ีใหนักศึกษาไดศึกษาประเด็นปญหาทางการศึกษาท่ีสนใจ โดยใชวิธีการศึกษา

คนควาจากแหลงสืบคนขอมูลตาง ๆ เชน สํานักวิทยบริการ ฐานขอมูลทางการศึกษาท้ังในและตางประเทศ

ภายใตการแนะนําและการใหคําปรึกษาอยางใกลชิดของอาจารย 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

นักศึกษามีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัย สามารถทําวิจัยเบื้องตนเพ่ือใชในการแกปญหา

ทางการศึกษาได และสามารถเขียนผลงานวิจัยเพ่ือการสื่อสารได 

5.3 ชวงเวลา  

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

5.4 จํานวนหนวยกิต 

วิชาคุรุนิพนธ จํานวน 1 หนวยกิต 

5.5 การเตรียมการ  

5.5.1 มอบหมายอาจารยนิเทศกใหนักศึกษาเปนรายบุคคล 

5.5.2 อาจารยนิเทศกให คําปรึกษาในการเลือกหัวขอ และกระบวนการศึกษาคนควาและ

ประเมินผล 

5.5.3 นักศึกษานําเสนอผลการศึกษาโดยปากเปลาตอคณาจารยท่ีปรึกษาประจําวิชาทุกคนเพ่ือรับ

ขอเสนอแนะและประเมินผล 

5.6 กระบวนการประเมินผล   

5.6.1 ผูสอนและผูเรียนกําหนดหัวขอและเกณฑการประเมินผลทวนสอบมาตรฐานโดยกําหนด

เกณฑ/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา 

5.6.2 ผูเรียนประเมินผลการเรียนรูของตนเองตามแบบฟอรม 

5.6.3 ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามแบบฟอรม 

5.6.4 ผูสอนและผูเรียนประเมินผลการเรียนรูรวมกัน 

5.6.5 ผูเรียนนําเสนอผลการศึกษาและรับประเมินโดยผูสอนประจํารายวิชาทุกคนซ่ึงเขารวมฟงการ

นําเสนอผลการศึกษา 

5.6.6 ผูสอนทุกคนเขาฟงการนําเสนอผลการศึกษาของผูเรียน 

5.6.7 ผูประสานงานรายวิชานาํคะแนนทุกสวนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารยประจําวิชาทุกคน 

ผานคณะกรรมการหลักสตูรและคณะกรรมการบริหารคณะ 
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หมวดที ่4 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. ความสามารถดานการสอน นักศึกษาสามารถใชวิธีการสอนอยางหลากหลายตามความแตกตางระหวางบุคคล

เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูทันเหตุการณ ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

สามารถนําคอมพิวเตอรมาประยุกตใชกับการเรียนการสอนได มีทักษะการฟง พูด 

อาน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีความสนใจใฝรูใฝเรียน เขาใจ

ธรรมชาติของนักเรียน ซึ่งสอดแทรกไปในรายวิชาที่เก่ียวของ  

2. ความสามารถดานวชิาการ  นักศึกษามีความรูความเขาใจอยางลึกซ้ึงในเนื้อหาวิชาของการสอน จนสามารถ

นําไปใชสอนไดอยางมีประสิทธิภาพในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความคิด

สรางสรรค มีทักษะและมีวิจารณญาณในการแกปญหา ตระหนักในคุณคาของ

ภาษา และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู รวมทั้งมีความสามารถในการวิจัย การวัด

และการประเมินผลการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อใชในการเรียนการสอน 

วิเคราะหหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและนําความรูไปบูรณาการกับการสอนวิชา

อ่ืน ๆ ได  

3. ดานคุณธรรม นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิต มีความอดทน 

อดกลั้น ซื่อสัตยสุจริต และมีศีลธรรม  

4. ดานบุคลิกภาพ มีทักษะทางสังคมทําใหนักศึกษามีมนุษยสัมพันธที่ดีสามารถทํางานรวมกันกับผูอ่ืน

ได ใหคําปรึกษาแกนักเรียนได เปนคนดี มีน้ําใจ/เอ้ืออาทรศิษย รักงานสอน ใฝรู 

ใฝกาวหนา รับฟงความคิดเห็นของนักเรียน เสมอตนเสมอปลาย มีจิตสาธารณะ

และสามารถบริหารจัดการงานของตนเองได แตงกายสุภาพเรียบรอย  
 

แผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรความเปนครู 
 

ช้ันปการศึกษา กิจกรรมเสริม 

ชั้นปท่ี 1 กิจกรรมจิตอาสา (มหาวิทยาลัยกําหนด) 

ชั้นปท่ี 2 กิจกรรมจิตอาสา (มหาวิทยาลัยกําหนด) 

ชั้นปท่ี 3 กิจกรรมปฏิบัติธรรม 

ชั้นปท่ี 4 กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
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กิจกรรมเสริมความเปนครูตาม มคอ 1 

ใหสถาบันการศึกษากําหนดกิจกรรมเสริมความเปนครูในแตละป โดยอาจจัดกิจกรรมโครงการเฉพาะ

หรืออาจบริหารจัดการใหบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ เพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะความ

เปนครูและเสริมสรางความเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง ปละไมนอยกวา 2 กิจกรรม อาทิ 

1) กิจกรรมเสริมสรางความศรัทธา ความมุงม่ันและรักในอาชีพครู 

2) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/ การบําเพ็ญประโยชนแกชุมชนและสังคม 

3) กิจกรรมสงเสริมความรักชาติ ศาสน กษัตริย และความเปนไทย 

4) กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตรพระราชา 

5) กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 

6) กิจกรรมสรางเสริมสุขภาวะ การปองกันโรค และเพศศึกษา 

7) กิจกรรมสงเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง 

8) กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป 

9) กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 

10) กิจกรรมทางวิชาการ 

11) กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีสถานศึกษาเห็นสมควร 
 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

1) มีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2) ตระหนักและสํานึกในความเปนไทย  

3) มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 

4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี

ของความเปนมนุษย 

5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

2.1.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนน

การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมี

ความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาท่ีของการเปนผูนํากลุม และการเปนสมาชิกกลุม 

มีความซ่ือสัตยโดยตองไมกระทําทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอ่ืน เปนตน นอกจากนี้ อาจารย

ผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา ตลอดจนเปนแบบอยางท่ีดี
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แกนักศึกษา รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมท้ังมีการจัด

กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาท่ีทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ 

2.1.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานท่ีไดรับ

มอบหมาย และการรวมกิจกรรม 

2) ประเมินจากการมีวินัยและความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม

เสริมหลักสูตร 

3) ประเมินจากความซ่ือสัตย ไมทุจริตในการสอบ 

4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

2.1.2 ความรู 

2.1.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

1) มีความรูและความเขาใจสาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีท่ีเปนพ้ืนฐานชีวิตใน

เนื้อหาวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

2) มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล 

3) รูเทาทันสถานการณความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท้ังในระดับทองถ่ิน ชาติและ

นานาชาติ 

4) บูรณาการความรูในวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

2.1.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกต

ทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลง ท้ังนี้เปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจน

เนื้อหาสาระ ของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง โดยการศึกษาดูงาน 

หรือเชิญผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณตรง มาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 

2.1.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ คือ 

1) การทดสอบยอย 

2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

3) ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดทํา 

4) ประเมินจากแผนหรือโครงการท่ีนักศึกษานําเสนอ 

5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 

6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝกประสบการณวิชาชีพ 
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2.1.3 ทักษะทางปญญา 

2.1.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) มีทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

2) มีทักษะการคิดแบบองครวม 

3) สามารถสืบคน วิเคราะห ประมวลและประเมินสารสนเทศเพ่ือใชแกปญหาอยาง

สรางสรรค 

4) กําหนดกรอบแนวคิดเก่ียวกับภาพอนาคตและแนวทางความเปนไปไดท่ีจะบรรลุ

เปาหมายท่ีกําหนด 

5) สามารถประยุกตใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและนวัตกรรมท่ีเหมาะสมในการ

แกปญหา 

2.1.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) กรณีศึกษาทางการประยุกตหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

2) การอภิปรายกลุม 

3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

2.1.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจาก

การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน 

2.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.1.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะเปนพลเมืองท่ีมีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก 

2) เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

3) มีทักษะกระบวนการกลุมในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ  

4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมกับบทบาท หนาท่ี และความ

รับผิดชอบ 

5) มีทักษะในการสรางเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแยงในกลุมหรือองคกร

อยางเหมาะสม  

2.1.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

ใชการสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานท่ีตอง

ประสานงานกับผูอ่ืนขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจาการสัมภาษณบุคคลอ่ืน หรือผูมีประสบการณ 

โดยมีความคาดหวัง ในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการ

รับผิดชอบดังนี้ 
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1) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

2) มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคการท่ีไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 

4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานในองคการและกับบุคคลท่ัวไป 

5) มีภาวะผูนํา 

2.1.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา ในการนําเสนอรายงานกลุม

ในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรง

ประเด็นของขอมูล 

2.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1) สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการดําเนินชีวิตและ

ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

2) สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

3) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูล

ขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4) สามารถใชความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวลผล การแปล 

ความหมาย และการวิเคราะหขอมูล 

5) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน 

2.1.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ 

2.1.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติท่ีเก่ียวของ 

1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใช

เครื่องมือตาง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆ ท่ีมีการนําเสนอตอชั้นเรียน 
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2) การทดสอบการวิเคราะหขอมูล โดยขอสอบ การทํารายงานกรณี และการ

วิเคราะหขอมูลผลการศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ 
 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน 

2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครู 

และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและ

ซ่ือสัตยตองาน ท่ีไดรับมอบหมายท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

ประพฤติตน เปนแบบอยางท่ีดีแกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน 

3) มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให

เกียรติคนอ่ืน มีความสามัคคีและทํางานรวมกับผูอ่ืนได ใชเหตุผลและปญญาในการดําเนินชีวิตและการ

ตัดสินใจ  

4) มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย 

จัดการและคิดแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทํางานและ

สภาพแวดลอม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรูสึกของ

ผูอ่ืนและประโยชนของสังคมสวนรวม มีจิตสํานึกในการธํารงความโปรงใสของสังคมและประเทศชาติ 

ตอตานการทุจริตคอรัปชั่นและความไมถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

2.2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

1) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตดานคุณธรรม

จริยธรรมของสังคมและวิชาการรวมท้ังประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

2) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ (Interaction action learning)  

3) การใชกรณีศึกษา (Case study) การใชกระบวนการกระจางคานิยม (Value 

Clarification)  

4) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (School 

integrated learning) 

5) การเรียนรูโดยใชปญญาเปนฐาน (Problem based learning) 

6) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร  

2.2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

1) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะทํางานตามสภาพจริง 

2) วัดและประเมินผลการวิเคราะหแบบวิพากษวิธี 

3) วัดและประเมินจากกลุมเพ่ือน  
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4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา  

5) วัดและประเมินโดยใชแบบวัดคุณธรรมจริยธรรม  

6) วัดและประเมินคานิยมและความเปนครูจากผลการปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา 

7) วัดและประเมินผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด

หลักสูตร  

2.2.2 ความรู 

2.2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

1) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระดานวิชาชีพของครู 

อาทิ คานิยม ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนครู จิตวิทยา

สําหรับครู จิตวิทยา พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรูเพ่ือจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหา สงเสริม

และพัฒนาผูเรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารการศึกษา และการเรียนรู การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู การวิจัยและการพัฒนา

นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะ

เทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะ การทํางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการรวมมือสรางสรรค และทักษะ

ศตวรรษท่ี 21 มีความรู ความเขาใจ ในการบูรณาการความรูกับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการขาม

ศาสตร อาทิ การ บูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การ

สอนแบบบูรณาการความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร 

(Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแห ง

การเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)  และมี ความรูในการประยุกตใช 

2) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาท่ีสอน สามารถวิเคราะห

ความรู และเนื้อหาวิชาท่ีสอนอยางลึกซ้ึง สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนําไปประยุกตใช

ในการพัฒนาผูเรียน โดยมีผลลัพธการเรียนรูและเนื้อหาสาระดานมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูของ

สาขาวิชาสังคมศึกษา 

3) มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพ้ืนฐาน

ความแตกตางทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนํา

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนา

ผูเรียน 

4) มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารตามมาตรฐาน 

5) ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ี

ยั่งยืนและ นํามาประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
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2.2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

1) การจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูดวย

ตนเอง (Constructivism) 

2) การเรียนรูโดยใชสืบสอบ (Inquiry-based learning)  

3) การเรียนรูแบบรวมพลัง (Collaborative Learning)  

4) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนพ้ืนฐาน (Project-based learning) 

5) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning)  

6) การเรียนรูแบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับการเรียนรู

ดวยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนรวมกันในชั้นเรียน (Blended learning) 

7) การใชหองเรียนกลับดาน (Flipped classroom)  

8) การเรียนรู โดยพัฒนาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (School 

integrated learning) 

9) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

2.2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

1) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในหองปฏิบัติการ  

2) วัดและประเมินการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู  

3) วัดและประเมินผลจากการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระสําคัญของ

ความรู  

4) วัดและประเมินจากการนําเสนอโครงงานหรือรายงานการคนควา  

5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

6) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด

หลักสูตร  

2.2.3 ทักษะทางปญญา 

2.2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) คิด คนหาวิเคราะหขอเท็จจริงและประเมินขอมูลสื่อสารสนเทศจาก

แหลงขอมูลท่ีหลากหลายอยางรูเทาทัน เปนพลเมืองต่ืนรูมีสํานึกสากลสามารถเผชิญและกาวทันกับการ

เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลเทคโนโลยีแค platform และโลกอนาคตนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน

และวินิจฉัยแกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรคโดยคํานึงถึงความรูหลักการทางทฤษฎีประสบการณ

ภาคปฏิบัติคานิยมและนโยบายและยุทธศาสตรชาติบรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  

2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค  

3) สามารถสรางและประยุกตใชความรูจากการทําวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนนวัตกร รวมท้ังการถายทอดความรูแกชุมชนและสังคม 
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2.2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) การเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน (Research-based learning)  

2) การเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะการคิดข้ันสูง (Higher order thinking) 

3) การเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive based learning)  

4) การเรียนรูเชิงฉากทัศน (Scenario Based  learning) 

5) การเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐาน (Phenomenon based learning) 

6) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (School 

integrated learning)  

7 ) ก ารวิ จั ย แล ะ พั ฒ น าน วั ต ก รรม อย า ง มี วิ สั ย ทั ศ น  (Research and 

development, Vision based learning)  

8) การสงเสริมใหผู เรียนสามารถเรียนรูดวยการนําตนเอง (Self-directed 

learning)  

9) เขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

2.2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิพากษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤติ

ทางวิชาการวิชาชีพและทางสังคม  

2) วัดและประเมินจากผลการทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม  

3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  

4) วัดและประเมินจากการนําเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  

5) วัดและประเมินผลจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

6) วัดและประเมินผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด

หลักสูตร 

2.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถรับรูและเขาใจความรูสึกของผูอ่ืนมีความคิดเชิงบวกมีวุฒิภาวะทาง

อารมณและสังคม  

2) สามารถทํางานรวมกับผู อ่ืน ทํางานเปนทีมเปนผูนํ าและผูตาม ท่ี ดี มี

สัมพันธภาพ ท่ีดีกับผูเรียนผูรวมงานผูปกครองและคนในชุมชนมีความรับผิดชอบตอสวนรวมท้ังดาน

เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอม  

3) มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีตอตนเองตอผูเรียนตอผูรวมงานและตอสวนรวม

สามารถชวยเหลือและแกปญหาตอตนเองกลุมและ ระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 
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4) มีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพทางจริยธรรม สามารถชี้นําและถายทอด

ความรูแกผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมอยางสรางสรรค 

2.2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 
1) การเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative learning)  

2) การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ (Participative learning through action) 

3) การเปนผูนําแบบมีสวนรวม (Shared leadership)  

4) การใหความเห็น และการรับฟงความเห็น แบบสะทอนกลับอยางไตรตรอง 

(Reflective thinking)  

5) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานในสถานศึกษา  

6) การเรียนรูแบบรวมพลัง (Collaborative learning) 

7) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร  

2.2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
1) วัดและประเมินผลการเรียนรูแบบรวมมือ  

2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาคนควาหรือแกโจทยปญหา  

3) วัดและประเมินจากผลการนําเสนองานเปนกลุมการเปนผูนําและผูตามท่ีดีใน

การปฏิบัติงานรวมกัน  

4) วัดและประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

5) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด

หลักสูตร 

2.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถวิเคราะหเชิงตัวเลขสําหรับขอมูลและสารสนเทศยอด (Data and 

information) ท้ังท่ีเปนตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตรเพ่ือเขาใจองคความรูหรือประเด็นปญหาไดอยาง

รวดเร็วและถูกตอง  

2) สามารถสื่อสารกับผูเรียนบุคคลและกลุมตางๆ อยางมีประสิทธิภาพวิธีการ

หลากหลายท้ังการพูด การเขียนและการนําเสนอดวยรูปแบบตางๆ โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ี

เหมาะสม  

3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีจําเปนตอการเรียนรู

การจัดการเรียนรูการทํางาน การประชุมการจัดการและสืบคนขอมูลสารสนเทศรับและสงขอมูลสารสนเทศ
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โดยใชดุลพินิจท่ีดีในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศท้ังตระหนักถึงการละเมิด

ลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

2.2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ

ส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) การติดตามวิเคราะหและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาจาก

ขาวสารบนสื่อสังคมออนไลน  

2) การสืบคนและนําเสนอขอมูลสําคัญดานการศึกษาโดยบูรณาการการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล  

3) การจัดทํา info graphic เพ่ือสรุปประเด็นสาระสําคัญ ของงานท่ีนําเสนอ  

4) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (School 

Integrated Learning: SIL) 

5) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร  

2.2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ

ส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) วัดและประเมินจากการศึกษาวิเคราะหและนําเสนอผลงานชิ้นสําคัญดาน

การศึกษา  

2) วัดและประเมินผลจากการสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญทาง

การศึกษาท่ีมีการ บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล  

3) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

4) วัดและประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด

หลักสูตร  

2.2.6 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

2.2.6.1 ผลการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

1) สามารถเลือกใชปรัชญาตามความเชื่อในการสรางหลักสูตรรายชื่อ การ

ออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผูเรียน 

การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใชแหลงการเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลงการ

เรียนรูแบบเปดไดอยางเหมาะสมกับสภาพบริบทท่ีตางกันของผูเรียนและพ้ืนท่ี 

2) สามารถในการนําความรูทางจิตวิทยาไปใชในการวิเคราะหผู เรียนเปน

รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการชวยเหลือ แกไขและสงเสริม

พัฒนาผูเรียนท่ีตอบสนองความตองการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผูเรียนท่ีมีความแตกตาง

ระหวางบุคคล ท้ังผูเรียนปกติ และผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ หรือผูเรียนท่ีมีขอจํากัดทางกาย 

3) จัด กิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู ให ผู เรียนได เรียนรูจาก

ประสบการณ เรียนรูผานการลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒนาการคิด การ
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ทํางาน การจัดการเผชิญสถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน โดยบูรณาการการทํางานกับ

การเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกัน แกไขปญหา และพัฒนาดวย

ความซ่ือสัตย สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญท่ีสุด 

4) สรางบรรยากาศ และจัดสภาพแวดลอม สื่อการเรียน แหลงวิทยาการ 

เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิปญญาท้ังในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู มีความสามารถในการ

ประสานงานและสรางความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ืออํานวยความ

สะดวกและรวมมือกันพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู มีปญญารูคิดและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องใหเต็มตาม

ศักยภาพ 

5) สามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี 21 เชน ทักษะ

การเรียนรู ทักษะการรูเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบรวมมือ ทักษะการใชภาษาเพ่ือ

การสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนํา

ทักษะเหลานี้มาใชในการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน และการพัฒนาตนเอง 

2.2.6.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

1) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (School 

Integrated Learning: SIL) 

2) การออกแบบการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการความรูในเนื้อหาวิชาเฉพาะ

ผนวกวิธีสอนกับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 

3) การทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน  

4) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร  

5) การเรียนรูผานประสบการณ (Experience based Approach) 

6) การเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive based learning) 

2.2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

1) วัดและประเมินจากการฝกทักษะการจัดการเรียนรูในสถานการณจําลอง  

2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

3) วัดและประเมินจากรายงานการทําวิจัยในชั้นเรียน  

4) วัดและประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด

หลักสูตร  
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

แผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบของแตละรายวิชาตอมาตรฐานการเรียนรู แสดงใหเห็นวาแตละ

รายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูใดบาง  (ตามท่ีระบุในหมวดท่ี 4 ขอ 2 ) โดยระบุ

วาเปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง  ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 

3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม  

1) มีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2) ตระหนักและสํานึกในความเปนไทย 

3) มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 

4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนุษย 

5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

3.1.2 ความรู  

1) มีความรูและความเขาใจสาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีท่ีเปนพ้ืนฐานชีวิตใน

เนื้อหาวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

2) มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล 

3) รูเทาทันสถานการณความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท้ังในระดับทองถ่ิน ชาติและนานาชาติ 

4) บูรณาการความรูในวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

3.1.3 ทักษะทางปญญา 

1) มีทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

2) มีทักษะการคิดแบบองครวม 

3) สามารถสืบคน วิเคราะห ประมวลและประเมินสารสนเทศเพ่ือใชแกปญหาอยาง

สรางสรรค 

4) กําหนดกรอบแนวคิดเก่ียวกับภาพอนาคตและแนวทางความเปนไปไดท่ีจะบรรลุ

เปาหมายท่ีกําหนด 

5) สามารถประยุกตใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและนวัตกรรมท่ีเหมาะสมในการ

แกปญหา 

3.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปนพลเมืองท่ีมีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก 

2) เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

3) มีทักษะกระบวนการกลุมในการแกปญหาสถานการณตางๆ  
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4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมกับบทบาท หนาท่ี และความ

รับผิดชอบ 

5) มีทักษะในการสรางเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแยงในกลุมหรือองคกร

อยางเหมาะสม  

3.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงาน

ไดอยางเหมาะสม 

2) สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

3) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูลขาวสาร

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4) สามารถใชความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวลผล การแปล 

ความหมาย และการวิเคราะหขอมูล 

5) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน  
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

  ผลการเรียนรู 

 

 

กลุม รหัส  และชื่อรายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

 และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  

และการใชเทคโนโลย ี

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

กลุมภาษาและการสื่อสาร                         

1500101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารที่มีประสิทธภิาพ                         

1500102 ทักษะการฟงและการพูดภาษาองักฤษ                         

1500103 การใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร                         

1500104 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ                         

กลุมวิชาสังคมศาสตร                         

2000101 พลเมืองที่เขมแข็ง                         

2000102 ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น                         

กลุมวิชามนุษยศาสตร                         

2500101 ความซาบซ้ึงในสุนทรียะ                         

กลุมวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและคณิตศาสตร                         

4000101 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ                         

4000102 ทักษะในศตวรรษที ่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ                         

4000103 การคิดเชิงเหตุผล                         

วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)                         

1500010 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1                         

1500011 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                         

1500012 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                         
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน 

3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครู และ

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซ่ือสัตยตอ

งาน ท่ีไดรับมอบหมายท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ประพฤติตน 

เปนแบบอยางท่ีดีแกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน 

3) มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และใหเกียรติคนอ่ืน 

มีความสามัคคีและทํางานรวมกับผูอ่ืนได ใชเหตุผลและปญญาในการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจ  

4) มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด

แกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทํางานและสภาพแวดลอม โดย

อาศัยหลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรูสึกของผูอ่ืนและประโยชน

ของสังคมสวนรวม มีจิตสํานึกในการธํารงความโปรงใสของสังคมและประเทศชาติ ตอตานการทุจริต

คอรัปชั่นและความไมถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

3.1.2 ความรู 

1) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระดานวิชาชีพของครู อาทิ คานิยม 

ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนครู จิตวิทยาสําหรับครู จิตวิทยา 

พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรูเพ่ือจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหา สงเสริมและพัฒนาผูเรียน 

หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา 

และการเรียนรู การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

และภาษาเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะ 

การทํางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการรวมมือสรางสรรค และทักษะศตวรรษท่ี 21 มีความรู ความเขาใจ 

ในการบูรณาการความรูกับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการขามศาสตร อาทิ การ บูรณาการการสอน 

(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบู รณ าการความรูทาง

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร (Science Technology Engineering 

and Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional 

Learning Community: PLC) และมี ความรูในการประยุกตใช 

2) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาท่ีสอน สามารถวิเคราะหความรู 

และเนื้อหาวิชาท่ีสอนอยางลึกซ้ึง สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนําไปประยุกตใชในการ

พัฒนาผูเรียน โดยมีผลลัพธการเรียนรูและเนื้อหาสาระดานมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูของสาขาวิชา

สังคมศึกษา 
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3) มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพ้ืนฐานความ

แตกตางทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนําแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผูเรียน 

4) มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม

มาตรฐาน 

5) ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนและ 

นํามาประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

3.1.3 ทักษะทางปญญา 

1) คิด คนหาวิเคราะหขอเท็จจริงและประเมินขอมูลสื่อสารสนเทศจากแหลงขอมูลท่ี

หลากหลายอยางรูเทาทัน เปนพลเมืองตื่นรูมีสํานึกสากลสามารถเผชิญและกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงใน

โลกยุคดิจิทัลเทคโนโลยีแค platform และโลกอนาคตนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานและวินิจฉัย

แกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรคโดยคํานึงถึงความรูหลักการทางทฤษฎีประสบการณภาคปฏิบัติ

คานิยมและนโยบายและยุทธศาสตรชาติบรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  

2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค  

3) สามารถสรางและประยุกตใชความรูจากการทําวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนนวัตกร รวมท้ังการถายทอดความรูแกชุมชนและสังคม 

3.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถรับรูและเขาใจความรูสึกของผูอ่ืนมีความคิดเชิงบวกมีวุฒิภาวะทางอารมณ

และสังคม  

2) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนทํางานเปนทีมเปนผูนําและผูตามท่ีดีมีสัมพันธภาพ ท่ีดีกับ

ผูเรียนผูรวมงานผูปกครองและคนในชุมชนมีความรับผิดชอบตอสวนรวมท้ังดานเศรษฐกิจสังคมและ

สิ่งแวดลอม  

3) มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีตอตนเองตอผูเรียนตอผูรวมงานและตอสวนรวมสามารถ

ชวยเหลือและแกปญหาตอตนเองกลุมและ ระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 

4) มีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพทางจริยธรรม สามารถชี้นําและถายทอดความรู

แกผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมอยางสรางสรรค 

3.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถวิ เคราะห เชิ งตั วเลขสํ าหรับขอ มูลและสารสนเทศยอด (Data and 

information) ท้ังท่ีเปนตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตรเพ่ือเขาใจองคความรูหรือประเด็นปญหาไดอยาง

รวดเร็วและถูกตอง  
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2) สามารถสื่อสารกับผู เรียนบุคคลและกลุมตางๆ อยางมีประสิทธิภาพวิธีการ

หลากหลายท้ังการพูด การเขียนและการนําเสนอดวยรูปแบบตางๆ โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ี

เหมาะสม  

3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีจําเปนตอการเรียนรูการจัดการ

เรียนรูการทํางาน การประชุมการจัดการและสืบคนขอมูลสารสนเทศรับและสงขอมูลสารสนเทศโดยใช

ดุลพินิจท่ีดีในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และ

การลอกเลียนผลงาน 

3.1.6 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

1) สามารถเลือกใชปรัชญาตามความเชื่อในการสรางหลักสูตรรายชื่อ การออกแบบ

เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู เรียน  

การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใชแหลงการเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลงการ

เรียนรูแบบเปดไดอยางเหมาะสมกับสภาพบริบทท่ีตางกันของผูเรียนและพ้ืนท่ี 

2) สามารถในการนําความรูทางจิตวิทยาไปใชในการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 

ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการชวยเหลอื แกไขและสงเสริมพัฒนา

ผูเรียนท่ีตอบสนองความตองการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผูเรียนท่ีมีความแตกตางระหวาง

บุคคล ท้ังผูเรียนปกติ และผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ หรือผูเรียนท่ีมีขอจํากัดทางกาย 

3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ 

เรียนรูผานการลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒนาการคิด การทํางาน การ

จัดการเผชิญสถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน โดยบูรณาการการทํางานกับการเรียนรู 

และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกัน แกไขปญหา และพัฒนาดวยความซ่ือสัตย 

สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญท่ีสุด 

4) สรางบรรยากาศ และจัดสภาพแวดลอม สื่อการเรียน แหลงวิทยาการ เทคโนโลยี 

วัฒนธรรมและภูมิปญญาท้ังในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู มีความสามารถในการประสานงานและ

สรางความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ืออํานวยความสะดวกและ

รวมมือกันพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู มีปญญารูคิดและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องใหเต็มตามศักยภาพ 

5) สามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี 21 เชน ทักษะการเรียนรู 

ทักษะการรูเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบรวมมือ ทักษะการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

ทักษะเทคโนโลยี และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําทักษะเหลานี้

มาใชในการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน และการพัฒนาตนเอง 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

ผลการเรียนรู 

 

กลุม รหัสและชื่อรายวิชา 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลขการส่ือสาร

และการใชเทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

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

วิชาชีพครู (กลุมวชิาชีพครู)                         

1104006 คุรุนิพนธ                         

1111102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจติวิญญาณความเปนครู                         

1111103 ภาษาเพือ่การส่ือสารสําหรับครู                         

1112101 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา                         

1121201 การพัฒนาหลักสูตร                         

1122202 วิทยาการจัดการเรียนรู                         

1132301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารการศึกษา 

 และการเรียนรู 
                        

1142401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู                         

1143402 การวิจยัและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู                         

1151501 จิตวิทยาสําหรับครู                         

1151502 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา                         

วิชาชีพครู (กลุมวชิาฝกประสบการณวิชาชีพ)                         

1101001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1                         

1102002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2                         

1103003 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3                         

1104004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                         
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ผลการเรียนรู 

 

กลุม รหัสและชื่อรายวิชา 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลขการส่ือสาร

และการใชเทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

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

วิชาชีพครู (กลุมวชิาฝกประสบการณวิชาชีพ) (ตอ)                         

1104005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                         

วิชาเอก บังคับ                         

1522101 ศาสนาสากล                         

1523102 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา                         

1524103 พุทธจริยศาสตรและจริยธรรมสากล                         

1641101 ประวัติศาสตรไทย                         

1641102 ประวัติศาสตรทองถิ่น                         

1642102 ประวัติศาสตรสากล                         

2501101 สังคมวิทยาและมานษุยวิทยาเบื้องตน                         

2501102 การเมืองการปกครองไทย                         

2501105 ภาษาอังกฤษสําหรับครูสังคมศึกษา                         

2501105 ภาษาอังกฤษสําหรับครูสังคมศึกษา                         

2502101 เศรษฐศาสตรสําหรับสังคมศึกษา                         

2502102 กฎหมายเบื้องตน                         

2541101 ภูมิศาสตรกายภาพ                         

2541102 ภูมิศาสตรประเทศไทย                         

2542104 เคร่ืองมือทางภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ                         

วิชาเอก เลือกเรยีน                         

1521105 พุทธจิตตปญญาศึกษา                         

1521106 สกลทรรศน                         

1523103 พระพุทธศาสนาในสังคมไทยและสังคมโลก                         

1523104 พิธีกรรมทางศาสนา                         
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ผลการเรียนรู 

 

กลุม รหัสและชื่อรายวิชา 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลขการส่ือสาร

และการใชเทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

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

วิชาเอก เลือกเรยีน (ตอ)                         

1643101 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉยีงใต                         

1644101 ประวัติศาสตรยุโรป                         

1644105 ประวัติศาสตรเอเชียใต                         

2502105 เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไทยในความเปล่ียนแปลงของโลก                         

2502106 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล                         

2503201 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา                         

2503301 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา                         

2503401 นวัตกรรมและส่ือดิจิทัลทางสังคมศึกษา                         

2503901 การวิจยัทางสังคมศึกษา                         

2543102 ภูมิศาสตรภูมิภาคโลก                         

2543103 ส่ิงแวดลอมและประชากรศึกษา                         

2542105 ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ                         
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หมวดที ่5 

หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการจัด

การศึกษาปริญญาตรี ฉบับปจจุบันท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศใช 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิก์ารเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะตองทําความเขาใจตรงกันท้ังสถาบัน และนําไปดําเนินการจน

บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 

มีคณะกรรมการประเมินขอสอบและพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแนวการจัดการ

เรียนรู มีการประเมินขอสอบโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา

ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการสํารวจสัมฤทธิผล

ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ท่ีทําอยางตอเนื่องและนําผลท่ีไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการ

เรียนการสอน และหลักสูตร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยอาจจะดําเนินการดังนี้ 

2.2.1 ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต  

ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษาในดานระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอ

ความรู ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผูบริหารสถานศึกษา 

โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ี

จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานศึกษาในระยะเวลาตาง ๆ 

2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน 

โดยการสงแบบสอบถาม หรือ สอบถามเม่ือมีโอกาสในระดับความพึงพอใจในดานความรู 

ความพรอม และสมบัติดานอ่ืน ๆ ของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาศึกษาเพ่ือปริญญาท่ีสูงข้ึน 

2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ 

ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาท่ีเรียน รวมท้ังเปดโอกาสใหบัณฑิตเสนอ

ขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย 
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2.2.5 ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษตอความ

พรอมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนา 

องคความรูของนักศึกษา 

2.2.6 ผลงานของนักศึกษาท่ีวัดเปนรูปธรรมได เชน 

(1) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ 

(2) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ  

(3) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรท่ีทําประโยชนตอสังคม 
 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการ

จัดการศึกษาปริญญาตรี ฉบับปจจุบันท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศใช 

3.1 นักศึกษามีสิทธิ์ไดรับปริญญาตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี ้
3.1.1 มีความประพฤติด ี

3.1.2 ผานกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกําหนด 

3.1.3 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

3.1.4 สอบไดรายวิชาตาง ๆ ครบตามโครงสรางของหลักสูตรและเกณฑการประเมินผล 

3.1.5 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 

3.1.6 ไดรับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะวิชาเอกไมต่ํากวา 2.00 

3.1.7 สอบผานการประเมินความรูและทักษะตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

3.2 นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้ 

3.2.1 เปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 

3.2.2 ผานกิจกรรมภาคบังคับตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

3.2.3 ใหนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถวน ยื่นคํารองแสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษาตอ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นอาจไมไดรับการ

พิจารณาเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติใหปริญญาในภาคการศึกษานั้น 
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หมวดที ่6 

การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

มีการจัดปฐมนิเทศสําหรับอาจารยท่ีเขาใหม เก่ียวกับนโยบายและเปาหมายของมหาวิทยาลัย คณะ และ

หลักสูตรท่ีสอน บทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบ รวมถึงแนวทางการพัฒนาเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ 
 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและ 

การวิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม  

ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ 

หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

2.2.1 การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรูและ

คุณธรรม 

2.2.2 มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการ 

2.2.3 สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  

2.2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย 

2.2.5 จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของคณะ 

2.2.6 จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะ 
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หมวดที ่7 

การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

การดําเนินงานของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2562) เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป)  

พ.ศ. 2562 และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ โดยใชเกณฑการประเมิน  

6 องคประกอบ ดังนี้ 1) การกํากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย 5) หลักสูตร การเรียน 

การสอน การประเมินผูเรียน 6) สิง่สนับสนุนการเรียนรู 
 

1. การกํากับมาตรฐาน 

1.1 มีคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะกรรมการวิชาการประจําคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เปนผูกํากับ ดูแล และใหคําแนะนํา 

ตลอดจนแนวปฎิบัติใหแกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และนําผลมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

ใหทันสมัยอยางตอเนื่อง ระยะเวลาทุก 5 ป 

1.3 อาจารยผูสอน ทําหนาท่ีจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 วางแผนการจัดการเรียนการสอน ดําเนินการ

จัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชา จัดทํา มคอ.5 และมคอ. 6 ท่ีรับผิดชอบเปนไปอยางมี

คุณภาพ 
 

2. บัณฑิต 

2.1 บัณฑิตมีคุณภาพเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาจาก

ผลลัพธการเรียนรู และทําการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกป เพ่ือนําขอมูลจากการสํารวจไปใช

ในการปรับปรุงหลักสูตร 

2.2 บัณฑิตมีงานทํา โดยพิจารณาจากทําการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตทุก ๆ ปการศึกษา 
 

3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

3.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําการประชุมกําหนดคุณสมบัติการรับนักศึกษาใหเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 และเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 



84 

3.1.2 ทําการคัดเลือกนักศึกษาโดยการสอบความความรู พ้ืนฐานในรายวิชาความรู ท่ัวไป 

ภาษาอังกฤษ วัดแววความเปนครู การสอบภาคปฏิบัติดานสมรรถนะของสาขาวิชา และการสอบสัมภาษณ 

3.1.3 โครงการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาใหมระดับสาขาวิชา โดยใหอาจารยท่ีปรึกษามี

การชี้แจงระบบการลงทะเบียนเรียน แจกคูมือนักศึกษา และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเปนการปรับพ้ืนฐานของ

นักศึกษาใหมีความพรอมกอนเขาศึกษา 

3.1.4 โครงการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาใหมระดับมหาวิทยาลัย เชน การปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม การเขาคายวิชาการ การอบรมทางดานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร 

3.2 การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและการแนะแนวแกนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยมีระบบอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือทําหนาท่ีดูแลใหคําปรึกษาท้ังในเรื่องวิชาการ เชน  

การลงทะเบียนเรียน การถอน-เพ่ิมรายวิชาเรียน และการปรับตัวของนักศึกษา โดยอาจารยท่ีปรึกษาจะมี

ชั่วโมง home room สัปดาหละ 1 ครั้ง 

3.3 การคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

3.3.1 มีการติดตามและรายงานผลการคงอยูของนักศึกษาทุกปการศึกษา 

3.3.2 มีการรายงานผลการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

3.3.3 มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอน โดยใหนักศึกษาทําแบบ

ประเมินการจัดการเรียนการสอนผานระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล 

3.3.3 กรณีท่ีนักศึกษาพบปญหาสามารถยื่นขอรองเรียนตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะทําการประชุมหารือรวมกันเพ่ือแกปญหาและจัดการขอรองเรียนตาง ๆ 

พรอมท้ังมีการสํารวจความพึงพอใจของการจัดการขอรองเรียน  
 

4. อาจารย 

4.1 การพัฒนาอาจารย 

4.1.1 มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณประจําปเพ่ือสงเสริมอาจารยในการเพ่ิมพูนความรู

ความสามารถของอาจารย และเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการดวยการสนับสนุนใหอาจารยเขารวม

อบรมสัมมนาหรือประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ังเพ่ิมพูมความรูในระดับท่ีสูงข้ึน 

4.1.2 มหาวิทยาลัยสงเสริมอาจารยในหลักสูตรใหทําผลงานวิชาการ อาศัยกลไกของมหาวิทยาลัย

โดยใชเปนเง่ือนไขในการตอสัญญาจางของอาจารย ตลอดจนมีโครงการพ่ีเลี้ยงดานการจัดทําผลงานทาง

วิชาการเพ่ือข้ึนตําแหนงทางวิชาการใหสูงข้ึน 

4.2 การคัดเลือกอาจารยใหม 

4.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําการวิเคราะหอัตรากําลังระยะเวลา 5 ป และทําแผนการ

รับอาจารยใหม ในกรณีท่ีสาขาวิชามีความตองการอาจารยใหมเพ่ิมเติม จึงทําบันทึกถึงมหาวิทยาลัย เพ่ือ

ขอรับอาจารยใหมเพ่ิมเติมหรือทดแทนอาจารยท่ีเกษียณอายุ 
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4.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการประชุมกําหนดคุณสมบัติการรับอาจารยใหมใหมี

คุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

4.3 คุณภาพอาจารย 

4.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกํากับ ติดตาม กระตุนการทําผลงานทางวิชาการมีคุณภาพ

ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยประจําสาขาวิชา พรอมท้ังติดตาม

การเผยแพรผลงานทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑของคุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบและอาจารยประจํา

หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

4.3.2 ประธานสาขาวิชาติดตามและรายงานรอยละของอาจารยผูรับผิดชอบและสํารวจความ 

พึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารงานของสาขาวิชาทุกป 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

5.1 การออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชาตาง ๆ ใหมีเนื้อหาท่ีทันสมัย 

5.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตรวจสอบ ควบคุม กํากับการพัฒนาหลักสูตรทุก ๆ 5 ป  

ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนด 

5.1.2 การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรมีข้ันตอนดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําการประชุมเพ่ือเตรียมการในการปรับปรุงหลักสูตร 

และเสนอของบประมาณตอมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงหลักสูตร 

2) สาขาวิชาจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเสนอมหาวิทยาลัย โดย

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตองมีองคประกอบท่ีสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิ คือ มีคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตรอยางนอย 5 คน ประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย 2 คน ผูทรงคุณวุฒิ

หรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาซ่ึงเปนบุคคลภายนอกอยางนอย 2 คน ผูแทนองคกรวิชาชีพอยางนอย 1 คน 

2) สาขาวิชาจัดทํารางหลักสูตร (มคอ.2) พรอมท้ังทําการวิพากษหลักสูตรใหมีโครงสรางและ

เนื้อหาเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป)  

พ.ศ. 2562 และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

3) สาขาวิชานําเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา พรอมดําเนินการ

ปรับแกตามคําแนะนํา 

4) สาขาวิชานําเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการกํากับมาตรฐานหลักสูตร คณะกรรมการ

กลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ สภาวิชาการ คณะกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ พิจารณา พรอม

ดําเนินการปรับแกตามคําแนะนํา 

5) สาขาวิชานําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พิจารณาและอนุมัติการ

เปดหลักสูตร 

6) สาขาวิชาดําเนินการปรับแกหลักสูตรตามคําแนะนําของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม และสงขอมูลหลักสูตร (มคอ.2) ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผานระบบ
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พิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: CHECO) ภายใน 30 วัน

หลังจากท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอนุมัติการเปดหลักสูตร 

5.1.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย

กําหนดภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการการจัดการเรียนการสอน 

5.2.1 การกําหนดผูสอน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร รวมประชุม

เพ่ือกําหนดผูสอน โดยพิจารณาถึงความชํานาญในเนื้อหาท่ีสอน ผลงานวิจัย หรือประสบการณท่ีเก่ียวของ

กับวิชานั้น ๆ และภาระงานของอาจารย 

5.2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน มีระบบ กลไก กํากับกระบวนการเรียนการสอน  

ในการจัดทํา มคอ.3, 4, 5 และ 6 ดังนี้  

1) อาจารยผูสอนแตละรายวิชารับผิดชอบจัดทํา มคอ.3, 4 , 5 และ 6 โดยวางแผน 

การจัดการเรียนการสอน ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาท่ีรับผิดชอบ

เปนไปอยางมีคุณภาพ 

2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีหนาท่ีกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํามคอ.3, 4, 

5 และ 6 ใหสอดคลองกับแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) ของรายวิชาตาง ๆ 

3) อาจารยผูสอนแตละรายวิชาสงมคอ.3 และ 4 กอนวันเปดภาคการศึกษา และ มคอ.5 

และ 6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน  

5.3 การประเมินผูเรียน 

5.3.1 การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ อาจารย

ผูสอนแตละรายวิชาจัดการประเมินผลการเรียนรูตามวิธีการประเมินท่ีระบุไวใน มคอ.3 และ 4 พรอมท้ัง

พิจารณาใหเกรด โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูตรวจทานผลการเรียน รวบรวมผลการเรียนของ

รายวิชาตาง ๆ สงไปยังคณะเพ่ือตรวจสอบความถูกตองแลวนําสงสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

5.3.2 มีการประเมินผลหลังการเรียนของรายวิชาโดยผูเรียน 

5.3.3 มีการประเมินอาจารยผูสอนโดยผูเรียนผานระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล 

5.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

สาขาวิชาจัดกิจกรรมเสริมความเปนครู เพ่ือเตรียมความพรอมนักศึกษาตลอดหลักสูตร ตั้งแตชั้นปท่ี 

1-4 เพ่ือใหนักศึกษามีความพรอมในการเปนครู และเสริมสรางความเปนพลเมืองท่ีเขมแข็งปละไมนอยกวา 

2 กิจกรรม เชน 

1) กิจกรรมเสริมสรางความศรัทธา ความมุงม่ันและรักในอาชีพครู 

2) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบําเพ็ญประโยชนแกชุมชนและสังคม 

3) กิจกรรมสงเสริมความรักชาติ ศาสน กษัตริย และความเปนไทย 
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4) กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตรพระราชา 

5) กิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนารี/ ยุวกาชาด 

6) กิจกรรมสรางเสริมสุขภาวะ การปองกันโรค และเพศศึกษา 

7) กิจกรรมสงเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง 

8) กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป 

9) กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 

10) กิจกรรมทางวิชาการ 

5.5 การดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5.5.1 อาจารยผูรับปดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

5.5.2 อาจารยผูสอนจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

5.5.3 อาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ

ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา

ท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

5.5.4 สาขาวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง

สิ้นสุดปการศึกษา 

5.5.5 สาขาวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน 

มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

6.1 ระบบการดําเนินงานของสาขาวิชาในการสนับสนุนการเรียนรู สาขาวิชามีระบบและกลไกการ

ดําเนินงานเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ดังนี้ 

6.1.1 อาจารยผูสอนเสนอรายชื่อสิ่งสนับสนุนท่ีตองการ เชน หนังสือ สื่อ ตําราสื่อการเรียน 

การสอน โสตทัศนูปกรณ วัสดุและครุภัณฑคอมพิวเตอร ไปยังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาความ

เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน 

6.1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการของบประมาณจากมหาวิทยาลัย และจัดสรร

งบประมาณสําหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนตาง ๆ ใหเพียงพอตอความตองการ 

6.1.3 ประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยผูเรียน ผูสอน และผูท่ีเก่ียวของ 

6.2 การปรับปรุงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

นําผลการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยผูเรียนและผูสอน จากปการศึกษาท่ี

ผานมา มาใชในการพิจารณาเพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม

ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ดําเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขา

ศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอย

กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล

การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 

มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา

ท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.

7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอย

ละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ

สอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการ

ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

     

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ

คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 
     

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
     

(10) จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) 

ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา

รอยละ 50 ตอป 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
     

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย

ไมนอยกวา 3.5 จากระดับ 5.0 
     

(13) นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาทุกคนมีทักษะภาษาอังกฤษผาน

เกณฑข้ันต่ําตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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หมวดที ่8 

การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

กระบวนการท่ีจะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรท่ีวางแผนไวเพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุก ๆ หัวขอวามีความเขาใจ

หรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจาก

นักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซ่ึงเม่ือรวบรวมขอมูลท่ีกลาวขางตนแลวจะสามารถ

ประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการท่ีใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตอง

มีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไม 

ในเนื้อหาท่ีไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาส

ตอไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ท้ังดานทักษะกลยุทธการสอน  

การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชาและการใชสื่อ

การสอนในทุกรายวิชา ผานระบบการประเมินออนไลน (ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล) 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นทําทุกป ซ่ึงจะมีการรวบรวมขอมูลท้ังหมด เพ่ือการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสตูร ตลอดจนปรบัปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนท้ังในภาพรวมและในแตละรายวิชา 
 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ 7 โดย

คณะกรรมการประเมิน อยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก อยางนอย 1 คน ท่ีไดรับ

การแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
 

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการครบ 5 ขอ 

ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 

มีการดําเนินการครบ 10 ขอ 

ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชน ี

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ 3 ป และมีการ

ประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรโดยคณะกรรมการพัฒนา/

ปรับปรุงหลักสูตร 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จากการรวบรวมขอมูลจะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวมและในแตละรายวิชา

ก็สามารถท่ีจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันที ซ่ึงก็จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอย

นั้นควรทําไดตลอดเวลาท่ีพบปญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับนั้นจะกระทําทุก 5 ป ท้ังนี้เพ่ือให

หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
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ภาคผนวก ข 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 
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ภาคผนวก ค 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
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ภาคผนวก ง 

คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุง 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
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ภาคผนวก จ 

คณะกรรมการวิพากษหลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต 4 ป อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

คณะกรรมการดําเนินการวิพากษหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ป อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ป อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ภาคผนวก ฉ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผลงานทางวิชาการ 
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อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตรและผลงานทางวิชาการ 

 

ช่ือ-นามสกุล นายวรากรณ  พูลสวัสดิ์ 

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

ตําแหนงปจจุบัน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

ปร.ด. วัฒนธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2558 

พธ.ม. ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2544 

ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2541 

พธ.บ. จิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2540 
 

ประสบการณการสอน 17 ป 

วิชาท่ีสอน 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

1521105 พุทธจิตตปญญาศึกษา 

1521106 ความเปนสกลทรรศน 

1522101 ศาสนาสากล 

1523102 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา 

1523104 พิธีกรรมทางศาสนา 

1523105 พระพุทธศาสนาในสังคมไทยและสังคมโลก 

1524103 พุทธจริยศาสตรและจริยธรรมสากล 

2500107 วัฒนธรรมสังคมดิจทัิล 
 

ผลงานทางวิชาการ 

วรากรณ พูลสวัสดิ์. 2560. การศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือสงเสริมการคิดเชิงระบบ. รายงาน

สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “พัฒนา

งานวิจัย สรางสรรค อุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0”. 28-29 กันยายน 2560 

นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 8 หนา, 1349-1356. 
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วรากรณ พูลสวัสดิ์ กลา สมตระกูล และปรารภ แกวเศษ. 2559. สถานสงเคราะหคนชรา: การพัฒนาการ

จัดการดูแลตามวิถีพุทธ. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 8 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม “บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถิ่นไทยและประชาคมอาเซียน”. 

31 มีนาคม-1 เมษายน 2559 นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 7 หนา, 1520-1526. 

วรากรณ พูลสวัสดิ์. 2559. วิเคราะหแนวคิดเรื่องสังคมนิยมนกับทฤษฎีสัญญาประชาคม. รายงานสืบเนื่อง

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “บูรณาการศาสตรและ

ศิลป งานวิจัยทองถิ่นไทยและประชาคมอาเซียน”. 31 มีนาคม-1 เมษายน 2559 นครปฐม: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 7 หนา, 1527-1533. 
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ช่ือ-นามสกุล นางสาวสุพิชฌาย  จินดาวัฒนภูมิ 

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

ตําแหนงปจจุบัน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

Ph.D. History Dr.B.R.Ambedkar University,  

(Agra University), India. 

2550 

ศศ.ม. ประวัตศิาสตรไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2542 

ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร 

และสารนิเทศศาสตร 

สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 2538 

 

ประสบการณการสอน 19 ป 

วิชาท่ีสอน 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

1641101 ประวัติศาสตรไทย 

1641102 ประวัติศาสตรทองถ่ิน 

1642102 ประวัติศาสตรสากล 

1643101 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

1644105 ประวัติศาสตรเอเชียใต 
 

ผลงานทางวิชาการ 

Supitchar Jindawattanaphum. 2019.  Auspicious Symbols of Prosperity and Abundance in 

Dvaravati art. The 9th International Conference on Art and Culture Network, 

11th -13th February 2019 Thailand: Nakhon Pathom. 7 pages, 189-195. 

สุพิชฌาย  จินดาวัฒนภูมิ. 2561. โชติยศาสตร ศิลปศาสตรแหงการทํานายจากภารตวิทยาสูดินแดนสยาม

ประเทศ. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม “นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางย่ังยืน”. 29-30 

มีนาคม 2561 นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 12 หนา, 1118-1129. 
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สุพิชฌาย  จินดาวัฒนภูมิ. 2561. วัฒนธรรมการกินหมากในสังคมไทยสมัยกอน. รายงานสืบเนื่องการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “นอมนําศาสตรพระราชา 

สูการวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางย่ังยืน”. 29-30 มีนาคม 2561 นครปฐม: มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครปฐม. 11 หนา, 1130-1140. 

สุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ. 2560. สัญลักษณมงคลแหงความม่ังค่ังและอุดมสมบูรณ ความเชื่อของพอคาและ

นักเดินทางจากอินเดียสูดินแดนสุวรรณภูมิ. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง

ท่ี 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู 

Thailand 4.0”. 28-29 กันยายน 2560 นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 10 หนา, 

1467-1476. 
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ช่ือ-นามสกุล นายพิสิฐ  สุขสกล 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ตําแหนงปจจุบัน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเรจ็ 

อ.ม. จริยศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 2545 

พธ.บ. ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2541 

ศษ.บ. มัธยมศึกษา: ภาษาไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540 

ป.ธ.9 - กระทรวงศึกษาธิการ 2536 
 

ประสบการณการสอน 16 ป 

วิชาท่ีสอน 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

1521105 พุทธจิตตปญญาศึกษา 

1521106 ความเปนสกลทรรศน 

1522101 ศาสนาสากล 

1523102 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา 

1523104 พิธีกรรมทางศาสนา 

1523105 พระพุทธศาสนาในสังคมไทยและสังคมโลก 

1524103 พุทธจริยศาสตรและจริยธรรมสากล 

2500107 วัฒนธรรมสังคมดิจิตัล 
 

ผลงานทางวิชาการ 

พิสิฐ  สุขสุกล. 2559. เหตุผลปฏิบัติวิถีสูวัตถุวิสัยแหงกฎศีลธรรมของเอ็มมานูเอ็ล คานท. รายงานสืบเนื่อง

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “บูรณาการศาสตรและ

ศิลป งานวิจัยทองถิ่นไทยและประชาคมอาเซียน”. 31 มีนาคม-1 เมษายน 2559 นครปฐม: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 8 หนา, 1548-1554. 
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ช่ือ-นามสกุล นายปญญา  รุงเรือง 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ตําแหนงปจจุบัน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

ศษ.ม. การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2551 

ศษ.บ. สังคมศึกษา 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2546 

 

ประสบการณการสอน 7 ป 

วิชาท่ีสอน 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

2503201 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา 

2503301 วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา 

2503401 นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา 

2503901 การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา 

2541101 ภูมิศาสตรกายภาพ 

2541102 ภูมิศาสตรประเทศไทย 
 

ผลงานทางวิชาการ 

ปญญา รุงเรือง. 2561.การสืบคนประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ินชาวตําบลคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี. 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 5 (5th Rajabhat University 

National and International Research & Academic Conferencr: RUNIRAC V). 2–5 

ธันวาคม 2561 เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี. 6 หนา, 858-863. 

ปญญา  รุงเรือง. 2561. แนวทางการจัดการเรียนรูเพ่ือปลูกฝงและสรางเสริมคุณธรรมในศตวรรษท่ี 21. 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “นอม

นําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางย่ังยืน”. 29-30 มีนาคม 2561 

นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 10 หนา, 1170-1179. 
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ธดา สิทธิ์ธาดา และปญญา รุงเรือง. 2559. ฐานขอมูลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับระบบโครงสรางพ้ืนฐานของ

เมียนมาร. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม “บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถิ่นไทยและประชาคมอาเซียน”. 31 

มีนาคม-1 เมษายน 2559 นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 8 หนา, 1415-1422. 
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ช่ือ-นามสกุล นางสาววัลลี  นวลหอม 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ตําแหนงปจจุบัน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

อ.ม. ประวัติศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2555 

ศษ.บ. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2549 
 

ประสบการณการสอน 7 ป 

วิชาท่ีสอน 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

1641101 ประวัติศาสตรไทย 

1641102 ประวัติศาสตรทองถ่ิน 

1642102 ประวัติศาสตรสากล 

1643101 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

1644105 ประวัติศาสตรเอเชียใต 

2503301 วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา 
 

ผลงานทางวิชาการ 

วัลลี นวลหอม และจิตรภณ สุนทร. 2561. การตัดสินใจสมัครสอบ TCAS สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม, รายงานสืบเนื่ องการประชุมวิชาการระดับชาติ  SMARTS ครั้ งท่ี  8,  

22 มิถุนายน 2561 นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 9 หนา, 370-378. 

วัลลี นวลหอม. 2560. เอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรี ร.ศ.117 (พ.ศ. 2441) : ภาพสะทอนเศรษฐกิจ

และสังคมนครปฐมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว. รายงานสืบเนื่องการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “พัฒนางานวิจัย 

สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0”. 28-29 กันยายน 2560 นครปฐม : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 9 หนา, 1065-1073. 
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Wanlee Nualhom, Walailuck Amornsiriphong, Jittrapon Soontorn, Pairin Makcharoen, 

Phiraphath Phansiri. (2017). Sustainable management for the Nakhon Chai Si 

Pomelo, Journal of Thai Interdisciplinary Research, 12(4) (October-December, 

2017). 5 pages, 7-11. TCI (กลุม 1). 

วัลลี นวลหอม. (2558). การขยายตัวของชุมชนชาวจีนและชาวอินเดียในธนบุรี พ.ศ. 2398–2473. วารสาร

อักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร. 37(1) (มกราคม–มิถุนายน 2558). 26 หนา, 119–144.  

TCI (กลุม 1). 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรกอนและหลงัการปรับปรุง 
 

หัวขอ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 

ช่ือหลักสูตร หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ป) 

Bachelor of Education Program in Social Studies 

หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ป) 

Bachelor of Education Program in Social Studies 

ปรับจากหลักสูตร 5 ป เปน 4 ป ตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาครศุาสตรและสาขา

ศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 1. นางสาวสุพิชฌาย  จินดาวัฒนภูม ิ

2. นายพิสิฐ  สุขสกล 

3. นายปญญา  รุงเรือง 

4. นางสาววัลลี  นวลหอม 

5. นายวรากรณ  พูลสวัสดิ ์

1. นายวรากรณ  พูลสวัสดิ ์

2. นางสาวสุพิชฌาย  จินดาวัฒนภูม ิ

3. นายพิสิฐ  สุขสกล 

4. นายปญญา  รุงเรือง 

5. นางสาววัลลี  นวลหอม 

คงเดิม เน่ืองจากมีคณุสมบัตเิปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2558 

ปรัชญา มีมาตรฐานวิชาชีพคร ูรอบรูและเช่ียวชาญ วิชาการสังคม

ศึกษา 

ผลิตบัณฑิตครูสั งคมศึกษาท่ีมีความรอบรูคู คุณธรรม 

เช่ียวชาญการจัดการเรียนรูสังคมศึกษาและยึดมั่นในจรรณ

ยาบรรณวิชาชีพครู 

ปรับใหครอบคลุมตามมาตรฐานคณุวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครศุาสตรและสาขาศึกษาศาสตร 

(หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 

ความสําคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ดวยความตระหนักในพันธกิจท่ีสําคัญประการหน่ึง

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คือการเปนสถาบันเพ่ือ

การพัฒนาทองถ่ินและการผลิตบัณฑิตครู เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถและศักยภาพ ของชุมชน และดวยความจริง

ท่ีวาความเขมแข็งของประเทศข้ึนอยูกับความเขมแข็งของ

ชุมชน และความเขมแข็งของชุมชนข้ึนอยูกับความเขมแข็ง

ของคนท่ีมีคุณภาพ ซึ่งคุณภาพของคนน้ันตองพัฒนาดวย

การศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 

จึงมุงผลิตบัณฑิตใหมีมาตรฐานวิชาชีพครู มีความรอบรูและ

เช่ียวชาญในวิชาการดานสังคมศึกษา 

 ครูผูสอนสังคมศึกษานับวาสําคัญยิ่งเพราะครูมี

บทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญมั่นคง ใหกาว

ทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน 

แตกอนท่ีจะพัฒนาบานเมืองใหเจริญไดน้ันจะตองพัฒนาคน

ซึ่งไดแกเยาวชนของชาติเสียกอน เพ่ือใหเยาวชนเติบโตเปน

ผูใหญท่ีดีมีคุณภาพ และมีความสมบูรณครบทุกดานจึง

สามารถชวยกันสรางความเจริญใหแกชาติตอไปได และ

หนาท่ีท่ีมีความสําคัญยิ่งของครูก็คือ การปลูกฝงความรู

ความคิดและจิตใจแกเยาวชนเพ่ือใหเติบโตข้ึนเปนพลเมืองท่ี

ดี และมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลขางหนา ผูเปน

ปรับใหครอบคลุมตามมาตรฐานคณุวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครศุาสตรและสาขาศึกษาศาสตร 

(หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 
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หัวขอ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 

ความสําคญั (ตอ) ครูจึงจัดไดวาเปนผูท่ีมีบทบาทอยางสําคัญในการสรางสรรค

อนาคตของชาติบานเมือง 

วัตถุประสงค 1. เพ่ือใหบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ศรัทธา

ในวิชาชีพครู ภาคภูมิใจและดํารงเอกลักษณไทย และมี

ความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

2. เพ่ือใหบัณฑิตมีความรอบรูทางสังคมศึกษา และสนใจ

ใฝหาความรูในการเสริมสรางวิชาการดานสังคมศึกษา  

3. เพ่ือใหบัณฑิตมีทักษะดานการคิดและสามารถบูรณาการ

ความ รู ด าน สั งคมศึ กษ า  ให สอดคล อ ง กับ ความ

เปลี่ยนแปลงของสังคม  

4.  เพ่ือใหบัณฑิตมีทักษะทางสังคม สามารถทํางานรวมกัน

ผูอ่ืนไดท้ังในฐานะผูนําและ ผูตามไดอยางเหมาะสม  

5. เพ่ือใหบัณฑิตมีทักษะในการประยุกตใชสื่อและเทคโนโลยี

ท่ีทันสมัยในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  

6. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะและทักษะในการจัดการ

เรียนรูตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะดังตอไปน้ี  

1. มีความรูความสามารถในดานสังคมศึกษา สามารถ

ประยุกต ใชองคความรู ในการปฏิ บัติ งาน  ไดอยาง

สอดคลองกับสภาพสังคม วัฒนธรรม  

2. มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรู การพัฒนา

หลักสูตร และทักษะการวิจัย  

3. มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความ

รับผิดชอบสูงตอวิชาการและวิชาชีพ  

4. มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข ภาษา การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5. มีภาวะผู นําดานการเปนกระบวนกร พิธีกร พิธีการ 

พิธีกรรม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน 

ปรับใหครอบคลุมตามมาตรฐานคณุวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครศุาสตรและสาขาศึกษาศาสตร 

(หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 

โครงสรางหลักสูตร 

 

 

 

 

 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

ไมนอยกวา  176  หนวยกิต 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา  30  หนวยกิต 

(1) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร บังคับ  9  หนวยกิต 

(2) กลุมวิชาสังคมศาสตร บังคับ  6  หนวยกิต 

(3) กลุมวิชามนุษยศาสตร บังคับ  6  หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

ไมนอยกวา 139 หนวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา  30  หนวยกิต 

1) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 

ไมนอยกวา  12  หนวยกิต 

2) กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

ปรับใหเปนไปตามมาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตร ี

สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) 

พ.ศ. 2562  
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โครงสรางหลักสูตร (ตอ) (4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร บังคับ   

6  หนวยกิต 

ขอกําหนดเฉพาะ 

เลือกเรียนรายวิชาเลือกใน 4 กลุมวิชาไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 140 หนวยกิต 

ข.1 กลุมเน้ือหาวิชาชีพครู จํานวนไมนอยกวา 

59  หนวยกิต 

1) กลุมวิชาชีพครู บังคับ  37  หนวยกิต 

2) กลุมวิชาชีพครู เลือก จํานวนไมนอยกวา 7 หนวยกิต 

3) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน 

3  หนวยกิต 

4) กลุมวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หนวยกิต 

ข. 2 กลุมวิชาเฉพาะดานวิชาเอก จํานวนไมนอยกวา 

81  หนวยกิต 

1) กลุมวิชาเอก (บังคับ) 69 หนวยกิต 

2) กลุมวิชาเอก (เลือก) จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

3) กลุมวิชาการสอนวิชาเอก 6   หนวยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

3) กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา  3  หนวยกิต 

4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและคณิตศาสตร 

ไมนอยกวา  9  หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 103 หนวยกิต 

2.1 วิชาชีพครู ไมนอยกวา  43  หนวยกิต 

1) กลุมวิชาชีพครู 28 หนวยกิต 

2) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  15  หนวยกิต 

- วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน  3  หนวยกิต 

- วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  12  หนวยกิต 

2.2 วชิาเอก ไมนอยกวา 60 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาเอก บังคับ 40 หนวยกิต 

2) กลุมวิชาเอก เลือกเรียน ไมนอยกวา 20 หนวยกติ 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หนวยกิต 

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน 

วิชาชีพครู 

 

 

 

 

วิชาชีพครู ไมนอยกวา 59 หนวยกิต 

1. กลุมวิชาชีพครู  บังคับ  37  หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

1112101 พ้ืนฐานการศึกษา 3(3-0-6) 

1112102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสําหรับคร ู 2(1-2-3) 

1112103 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารสําหรับครู 2(1-2-3) 

วิชาชีพครู  43  หนวยกิต 

1) กลุมวิชาชีพครู  28  หนวยกิต 

รหัสวชิา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

1104006 คุรุนิพนธ  1(0-2-1) 

1111102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ 

 ความเปนครู 3(2-2-5) 

ปรับรายวิชาใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการ

สอนแบบอิงสมรรถนะ 
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รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน 

วิชาชีพครู (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1113201 หลักวิชาชีพครู 3(2-2-5) 

1114704 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4) 

1121205 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

1122301 หลักการสอนและการจัดการเรียนรู 3(2-2-5) 

1124501 การบริหารจัดการชั้นเรียน 2(2-0-4) 

1131103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

  3(2-2-5) 

1142104 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5) 

1143408 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 3(2-2-5) 

1151101 พ้ืนฐานทางจิตวิทยาสําหรับครู 2(2-0-4) 

1152204 จิตวิทยาการเรียนการสอน 2(1-2-3) 

1153503 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหการปรึกษา 2(1-2-3) 

1154101 การศึกษาพิเศษ 2(2-0-4) 

 

2. กลุมวิชาชีพครู เลือก จํานวนไมนอยกวา  7  หนวยกิต 

1113701 กฎหมายการศึกษา 2(2-0-4) 

1114701 การบริหารจัดการสถานศึกษา 2(2-0-4) 

1123103 ส่ิงแวดลอมศึกษาและภูมิปญญาชุมชน 2(2-0-4) 

1123402 ทักษะและเทคนิคการสอน 2(1-2-3) 

1123403 วาทการสําหรับครู 2(2-0-4) 

1132102 นวัตกรรมการศึกษา 3(2-2-5) 

1133502 การสรางสรรคและประดิษฐส่ือการศึกษา 3(2-2-5) 

1132503 การผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา 

  3(2-2-5) 

1111103 ภาษาเพ่ือการส่ือสารสําหรับครู  2(1-2-3) 

1112101 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

  3(2-2-5) 

1121201 การพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) 

1122202 วิทยาการจัดการเรียนรู 2(1-2-3) 

1132301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร 

 การศึกษาและการเรียนรู 3(2-2-5) 

1142401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5) 

1143402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู  3(2-2-5) 

1151501 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) 

1151502 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 2(1-2-3) 

 

2) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  15  หนวยกิต 

- วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3 หนวยกิต 

1101001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1 1(90) 

1102002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2 1(90) 

1103003 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3 1(90) 

- วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  12  หนวยกิต 

1104004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 

1104005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 
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หัวขอ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน 

วิชาชีพครู (ตอ) 

1142201 การสรางแบบทดสอบเบ้ืองตน 2(2-0-4) 

1142501 โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรบัการวัดผลและวิจัยการศึกษา 

  3(2-2-5) 

1152301 มนุษยสัมพันธสําหรับครู 2(2-0-4) 

1153102 บุคลิกภาพและการปรับตัว 2(2-0-4) 

1153504 จิตวิทยาการแนะแนววัยรุน 2(1-2-3) 

 

3. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน 3 หนวยกิต 

1102301 การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานในสถานศึกษา 1(90) 

1102303 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู 2(180) 

 

4. กลุมวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  12  หนวยกิต 

1105801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 

1105802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน 

วิชาเอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข. 2 กลุมวิชาเฉพาะดานวิชาเอก จํานวนไมนอยกวา 

81  หนวยกิต 

1) กลุมวิชาเอก (บังคับ) 69 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

1521101 ศาสนศึกษา 3(3-0-6)  

1523101 หลักพุทธธรรม 3(3-0-6)  

1523102 จริยศาสตรและจริยธรรมส่ิงแวดลอม 3(3-0-6)  

1524101 พิธีกรรมทางศาสนา 3(3-0-6)  

1642101 ประวัติศาสตรไทย 3(3-0-6)  

1642102 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3(3-0-6)  

2.2 วชิาเอก ไมนอยกวา 60 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาเอก บังคับ 40 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

1522101 ศาสนาสากล 3(3-0-6)  

1523102 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา 3(2-2-5)  

1524103 พุทธจริยศาสตรและจริยธรรมสากล 3(2-2-5)  

1641101 ประวัติศาสตรไทย 3(3-0-6)  

1641102 ประวัติศาสตรทองถิ่น 3(3-0-6)  

1642102 ประวัติศาสตรสากล 3(3-0-6) 

2501101 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบ้ืองตน 2(2-0-4)  

ปรับรายวิชาใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการ

สอนแบบอิงสมรรถนะ 
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รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน 

วิชาเอก (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1643101 อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก 3(3-0-6)  

1643102 ประวัติศาสตรยุโรปสมัยใหมและอเมริกา 3(3-0-6)  

1644102 ประวัติศาสตรทองถิ่น 3(2-2-5)  

2502801 ภาษาอังกฤษสําหรับสังคมศึกษา 1 3(3-0-6)  

2502802 ภาษาอังกฤษสําหรับสังคมศึกษา 2 3(3-0-6)  

2504903 สัมมนาสังคมศึกษา 3(2-2-5)  

2504904 การวิจัยทางสังคมศึกษาเบ้ืองตน 3(2-2-5)  

2531102 หลักสังคมวิทยาและมานุษวิทยาสําหรับสังคมศึกษา 

  3(3-0-6)  

2542101 ภูมิศาสตรกายภาพ 3(2-2-5)  

2542102 ภูมิศาสตรภูมิภาคโลก 3(2-2-5)  

2543101 ภูมิศาสตรประเทศไทยเชิงวิเคราะห 3(2-2-5)  

2543402 ภูมิสารสนเทศสําหรับครสัูงคมศึกษา 3(2-2-5)  

2544104 ภูมิศาสตรส่ิงแวดลอม 3(2-2-5)  

2561102 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6)  

2571101 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร 3(3-0-6)  

2572101 เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทย 

 ในความเปล่ียนแปลงของโลก 3(3-0-6)  

9011102 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร 3(3-0-6) 

 

2) กลุมวิชาเอก (เลือก) จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

1522103 พระพุทธศาสนาในสังคมไทยและสังคมโลก 3(3-0-6)  

1524102 ศาสนากับสันติภาพ 3(3-0-6)  

1524106 พุทธจิตตปญญาศึกษา 3(2-2-5)  

2501102 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6)  

2501105 ภาษาอังกฤษสําหรับครูสังคมศึกษา 3(3-0-6)  

2502101 เศรษฐศาสตรสําหรับสังคมศึกษา 3(3-0-6)  

2502102 กฎหมายเบ้ืองตน 2(2-0-4)  

2541101 ภูมิศาสตรกายภาพ 3(2-2-5)  

2541102 ภูมิศาสตรประเทศไทย 3(2-2-5)  

2542104 เคร่ืองมือทางภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 

2) กลุมวิชาเอก เลือกเรียน ไมนอยกวา 20 หนวยกิต 

1521105 พุทธจิตตปญญาศึกษา 2(1-2-3)  

1521106 สกลทรรศน 3(3-0-6)  

1523103 พระพุทธศาสนาในสังคมไทย 

 และสังคมโลก 3(3-0-6)  

1523104 พิธีกรรมทางศาสนา 3(3-0-6)  

1643101 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3(3-0-6)  

1644101 ประวัติศาสตรยุโรป 3(3-0-6) 

1644105 ประวัติศาสตรเอเชียใต 3(3-0-6)  

2502105 เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไทย 

 ในความเปล่ียนแปลงของโลก 3(3-0-6)  

2502106 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล 3(3-0-6)  

2503201 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา 3(2-2-5)  

2503301 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา 3(2-2-5)  

2503401 นวัตกรรมและส่ือดิจิทัลทางสังคมศึกษา 3(3-0-6)  

2503901 การวิจัยทางสังคมศึกษา 3(2-2-5)  



160 

หัวขอ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 
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วิชาเอก (ตอ) 

1524107 ปรัชญาสมัยใหม และรวมสมัย 3(3-0-6)  

1642104 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก 3(3-0-6) 

1643103 ประวัติศาสตรเพ่ือการทองเท่ียว 3(3-0-6)  

1644103 ประวัติศาสตรเอเชียใต 3(3-0-6)  

2503101 เหตุการณโลกปจจุบัน 3(3-0-6)  

2503103 ความเปนพลเมืองไทยในระบอบ 

 ประชาธิปไตย 3(3-0-6)  

2504303 การจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 3(3-0-6)  

2532101 วัฒนธรรมศึกษา 3(3-0-6)  

2543105 ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ 3(2-2-5)  

2543106 ภูมิศาสตรมนุษย 3(2-2-5)  

2544102 ภูมิศาสตรทองถิ่น 3(2-2-5) 

 

3) กลุมวิชาการสอนวิชาเอก 6 หนวยกิต 

2504301 การจัดการเรียนรูสังคมศึกษา 1 3(2-2-5)  

2504302 การจัดการเรียนรูสังคมศึกษา 2 3(2-2-5) 

2543102 ภูมิศาสตรภูมิภาคโลก 3(3-0-6)  

2543103 ส่ิงแวดลอมและประชากรศึกษา 3(3-0-6)  

2542105 ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
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ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง 

หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาชีพครู 
 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

1113201 หลักวิชาชีพคร ู 3(2-2-5) 

 Principle of Professional Teacher 

 ความรู พ้ืนฐานเกี่ยวกับวิชาชีพครู บทบาทหนาท่ี 

สภาพงานครู องคกรวิชาชีพครูกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับครูและ

วิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครูและจรรยาบรรณวิชาชีพครู แนว

ทางการเสริมสรางความกาวหนาเพ่ือพัฒนาตนและวิชาชีพอยาง

ตอเน่ือง การเปนบุคคลแหงการเรียนรู การจัดการความรู ท่ี

เกี่ยวของกับวิชาชีพครูเพ่ือการแสวงหาและการเลือกใชขอมูล

ขาวสารความรู รอบรูในเน้ือหาวิชาท่ีสอนและกลยุทธการสอน

เพ่ือใหผูเรียนคิดวิเคราะห สังเคราะห และสรางสรรคส่ิงใหม ๆ 

ลักษณะของครูท่ีดี การเสริมสรางเจตคติและจิตวิญญาณความ

เปนครู คุณธรรมจริยธรรมท่ีจําเปนตอวิชาชีพครู หลักธรรมาภิ

บาลและความซ่ือสัตยสุจริต จิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือสังคม 

การเสริมสรางความสัมพันธเชิงสรางสรรคระหวางครูกับผูเรียน

เพ่ือสงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียน การปฏิบั ติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียนและสังคม 

 

 

1111102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ 

 ความเปนคร ู 3(2-2-5) 

 Virtue Ethics and Spirituality for Teachers 

 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุงม่ัน

พัฒนาผูเรียนดวยจิตวิญญาณความเปนครู เปนแบบอยางท่ีดี มี

คุณธรรม จริยธรรม และเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง ดํารงตนใหเปนท่ี

เคารพศรัทธาของผูเรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห 

สังเคราะห บูรณาการองคความรูเกี่ยวกบัคานิยมของครู จรรยาบรรณ

วิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสําหรับครู จิตวิญญาณความเปนครู 

กฎหมายสําหรับครู สภาพการณการพัฒนาวิชาชีพครู โดยใชการ

จัดการเรียนรูท่ีเนนประสบการณ กรณีศึกษา การฝกปฏิบัติใชการ

สะทอนคิดเพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี 

มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปล่ียนแปลง 

 Being committed to code of ethics and 

developing learners with teacher spirituality; being a role 

model with morals and ethics, and active citizen, practical 

model for respect and faith from students and people in 

the community; analyzing, synthesizing, integrating 

knowledge of teacher values, morals, ethics and spirituality, 

law for teacher, and condition of teacher professional 

development using experiential learning and case study, 

practice of using reflection in order to apply to self 

development to become a good teacher who is 

knowledgeable and up-to-date, and keeps up with changes 

1112102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสําหรับครู 2(1-2-3) 

 English Communication for Teacher 

 การพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษสําหรับใช

ในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ การฝกทักษะ

การฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษาอังกฤษเพ่ือ

การคนควาและพัฒนาวิชาชีพครู การเรียนรูมารยาท วัฒนธรรม 

และการดําเนินชีวิตของตางชาติ 

1112103 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารสําหรับครู 2(1-2-3) 

 Thai Communication for Teacher 

 การใชภาษาไทยสําหรับครูอยางมีประสิทธิภาพ 

การฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การใช

1111103 ภาษาเพ่ือการส่ือสารสําหรับครู 2(1-2-3) 

 Language for Communication for Teachers 

 ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ในการ

จัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับบริบทและความ

แตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความตองการ

จําเปนพิเศษ โดยการวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาสําหรับ

ครู หลักการ เทคนิควิธีการใช ฝกปฏิบัติการฟง การพูด การอาน 

การเขียน ภาษาทาทาง เพ่ือส่ือความหมายในการจัดการเรียนรู

และการส่ือสารในชั้นเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรูทักษะการ

ฟง การพูด การเขียน และภาษาทาทาง เพ่ือพัฒนาผูเรียน 

สืบคนสารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนใหรอบรู ทันสมัยและทันตอการ
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ภาษาไทยเพ่ือการปฏิบัติงานและการพัฒนาวิชาชีพครู การจัดทํา

หนังสือราชการ การใชภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการดําเนินชีวิต

อยู รวมกันไดอย างสัน ติ สุขภายใตความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม 

เปล่ียนแปลงสําหรับ ฝกการใชภาษาและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง

หลายหลายเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ 

 Using Thai and English language for 

communication in learning management appropriately in 

accordance with context and learner individual differences, 

learners with special needs by analyzing concept, theory, 

speech communication for teacher, principle, and 

technique of language use as well as practice of listening, 

speaking, reading, writing and  gestures to convey meaning 

in learning management and classroom communication; 

learning management design in listening, speaking, reading, 

writing, and gestures to develop learners; search of 

information for self development for being knowledgeable 

and up-to-date, and keeping up with change; practice of 

using languages and various cultures for harmonious and 

peaceful living 

1112101 พ้ืนฐานการศึกษา 3(3-0-6) 

 Foundation of Education 

 บทบาทของการศึกษาในการพัฒนาประเทศ 

ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา จิตวิทยา สังคม 

เศรษฐกิ จ  ศาสนา และวัฒ นธรรม  แผนการศึกษาและ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ การจัดการศึกษาท่ีตอบสนอง

ความตองการทองถิ่น โครงสรางการบริหารสถานศึกษา แนวคิด

และกลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน การ

วิเคราะหเกี่ยวกับบริบท แนวโนม และปญหาการศึกษาสูการ

ประยุกตใชเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

1114704 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4) 

 Educational Quality Assurance 

 ความหมาย ความสําคัญ หลักการ แนวคิด และ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาและการประกัน

คุณภาพ การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ การจัดการ

ความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครูเพ่ือการจัดการเชิงคุณภาพของการจัด

กิจกรรมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยาง

ตอเน่ือง บทบาทหนาท่ีของผูมีสวนเกี่ยวของกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา มาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา การ

ดําเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู  และการเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

1112101 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพ 

 การศึกษา 3(2-2-5) 

 Educational Philosophy and Educational 

 Quality Assurance 

 รูและเขาใจเกี่ยวกับพ้ืนฐานการศึกษา การประกัน

คุณภาพการศึกษา ปรัชญาการศึกษาตะวันตกและตะวันออก 

อภิปราย การประกันคุณภาพการศึกษา ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี

ทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม นําปรัชญา

การศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษามาประยุกตใชใน

การจัดการศึกษา พัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนรู  วัดและ

ประเมินผล วิเคราะหหลักการจัดการศึกษาท่ีเปนฐานคิดสากล

และฐานคิดวิถีไทย นําแนวคิดการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

มาประยุกตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนไปใชพัฒนาสถานศึกษา 

 Knowledge and understanding of 

educational foundation, educational quality 

assurance, Western and Eastern educational 

philosophy; discussion of educational quality 

assurance, philosophy, concept, theory of education, 

religion, economy, society and culture;  applying 

educational philosophy and educational quality 

assurance to educational management, curriculum 

development, learning management, measurement 

and evaluation; analyzing principle of educational 
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management based on international and Thai ways of 

thinking; applying concept of 21st century educational 

management to sustainable development of  

educational institution 

1121205 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

 Curriculum Development 

 ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักสูตร องคประกอบ

ของหลักสูตร ความหมาย ความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตร 

รู ป แ บ บ ก าร พั ฒ น าห ลั ก สู ต ร  แ น ว คิ ด  ห ลั ก ก าร  แ ล ะ

กระบวนการ พัฒ นาห ลัก สูตร การนํ าห ลัก สูตรไป ใช ใน

สถานศึกษา สาระสําคัญและความสําคัญของหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

การจัดประสบการณและกิจกรรมใหสอดคลองกับหลักสูตร และ

การใชแหลงวิทยาการเสริมหลักสูตร การฝกปฏิบัติการวิเคราะห

และการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การฝกปฏิบัติการประเมิน

หลักสูตร และการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตร 

1121201 การพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) 

 Curriculum Development 

 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชา

ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก ท่ี สอดคล อ งกั บบริบท

สถานศึกษาและชุมชน นําหลักสูตรไปใช และประเมินหลักสูตร 

โดยประยุกตใชความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักสูตร วิวัฒนาการของ

หลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐานการ

พัฒนาห ลัก สูตรทางปรัชญ าการศึกษา จิต วิทยา สั งคม 

วัฒนธรรม เทคโนโลยี และท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตรการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนําหลักสูตรไปใช 

การประเมินหลักสูตร ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร 

เพ่ือใหเปนผูมีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปล่ียนแปลง 

 Development of school-based curriculum 

and major subject curriculum in accordance with school 

and community context; implementation and evaluation 

of curriculum through application of curriculum basic 

knowledge, curriculum evolution, curriculum theory and 

development model, foundation of curriculum 

development in educational philosophy, psychology, 

society, culture, technology and other factors related to 

basic education curriculum; school-based curriculum 

development, curriculum implementation and 

evaluation; problems and trends in curriculum 

development; developing learner to become 

knowledgeable and up-to-date,  and keep up with 

change 

1122301 หลักการสอนและการจัดการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Principle of Teaching and Learning Management 

 ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ แนวคิด

ของการสอน และหลักการจัดการเรียนรู ทฤษฎีและรูปแบบการ

จัดการเรียนรู ท่ีหลากหลายโดยเนนการคิดวิเคราะห  คิด

สรางสรรค และคิดแกปญหา การออกแบบการจัดการเรียนรูท่ี

เนนผูเรียนเปนสําคัญ เทคนิคและทักษะการจัดการเรียนรู การ

วัดและประเมินผลตามจุดประสงคการเรียนรู การใชส่ือและการ

จัดส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู การพัฒนาศูนยการเรียนรูใน

1122202 วิทยาการจัดการเรียนรู 2(1-2-3) 

 Instructional Science 

 วางแผนและจัดการเรียนรูตามธรรมชาติสาขาวิชาเอก 

บริหารจัดการช้ันเรียน ออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรูท่ี

สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร 

สงเสริมการเรียนรู เอาใจใส และยอมรับความแตกตางของผูเรียน

แตละบุคคล จัดกิจกรรมและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมี

ความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน บูรณาการ

ความรู เน้ือหาวิชา หลักสูตร ศาสตรการสอน และเทคโนโลยีดิจิทัล
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สถานศึกษา ความสําคัญ หลักการ และกระบวนการจัดทํา

แผนการจัดการเรียนรู และการทดลองใชแผนการจัดการเรียนรู 

การฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรูใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพ 

1124501 การบริหารจัดการชั้นเรียน 2(2-0-4) 

 Classroom Management 

 ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ และ

หลักการจัดการช้ันเรียน ลักษณะช้ันเรียนท่ีพึงประสงค การจัด

ชั้นเรียนเฉพาะวิชา การสรางบรรยากาศในชั้นเรียนท่ีสงเสริมการ

เรียนรูและเจตคติท่ีดีตอการเรียนรู การสรางวินัยในชั้นเรียน การ

สรางแรงจูงในการเรียน หลักการและกระบวนการแกปญหาใน

ช้ันเรียน การจัดการพฤติกรรมและการปรับพฤติกรรมผูเรียน 

การใชกระบวนการกลุมเพ่ือการจัดการชั้นเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

ในการจัดการเรียนรู  โดยใชความรู เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู 

นวัตกรรมการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 การ

จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง การบูรณาการเน้ือหาและภาษา การบูรณาการส่ือและ

แหลงเรียนรูในชุมชนทองถิ่น ส่ือเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียน

รวม การช้ีแนะผูเรียน การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลอง

จัดการเรียนรูในสถานศึกษา เปนผูมีความรับผิดชอบและมุงม่ัน

พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

 Instructional planning and management of 

major subject, classroom management, design of 

learning management plan to develop learner 

intellectual and characteristic of innovator; enhance 

student learning, caring and accepting individual 

differences; creating activities and learning atmosphere 

that promote student happiness in learning; awareness 

of learner well-being; integrating knowledge, content, 

curriculum, science of teaching and digital technology in 

learning management in according with learning theory, 

learning management innovation in order to develop 

learner 21st century skills; integrative learning 

management, integration of sufficiency economy 

philosophy; integration of content and language; 

integration of media and learning resources in local 

community; digital technology media; inclusive 

education; coaching, micro-teaching, practicum in 

schools, being responsible and committed to developing 

learner according to their potentiality 

1131103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง 

 การศึกษา 3(2-2-5) 

 Innovation and Information 

 Technology for Education 

 ความสําคัญ ประเภท หลักการ แนวคิด และทฤษฎี

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การสื่อสารและการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน แหลงการเรียนรู

และเครือขายการเรียนรู หลักการเลือก การออกแบบ การผลิต 

การประยุกตใช การประเมิน และการบํารุงรักษาสื่อเทคโนโลยีทาง

การศึกษา การฝกปฏิบัติการออกแบบ การผลิต การใชและการ

ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือการ

จัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียน 

1132301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร 

 การศึกษาและการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Innovation and Information Technology 

 for Educational Communication and 

 Learning 

 ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการ

จัดการเรยีนรูตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมี

ปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร ท่ีสอดคลองกับบริบทและความ

แตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปน

พิเศษ โดยการวิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารการศึกษาและ

การเรียนรู กฎหมายท่ีเกี่ยวของ จรรยาบรรณในการใชเทคโนโลยี
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ดิจิ ทัล เพ่ือใหสามารถเลือก และประยุกต ใชนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารการศึกษาและการจัดการ

เรียนรูไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไมละเมิดทรัพยสิน

ทางปญญาและใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง

ในการเปนครูท่ีดี มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปล่ียนแปลง 

 Applying digital technology to learning 

management design in accordance with  major subject 

to develop learners’ intellectual and characteristic of 

innovator, based on context, learner individual 

differences, and learner with special needs by analyzing 

principle, concept, and theory relevant to innovation 

and information technology for educational 

communication and learning; laws and ethics in utilizing 

digital technology in order to be able to select and 

apply innovation and information technology to 

educational communication and learning effectively, no 

violation of other intellectual property, applying 

reflection to self development to become a good 

teacher who is knowledgeable and keeps up with 

change 

1142104 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Learning outcome Measurement and 

 Evaluation 

 หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติของการวัดและ

การประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน จุดมุงหมายทางการศึกษา

กับการวัดและการประเมินผล วิธีการประเมินผลการเรียนรูตาม

สภาพจริง  การสราง การเลือกใช และการตรวจสอบคุณภาพ

ของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

เกณฑการใหคะแนน สถิติเบ้ืองตนสําหรับการวัดและประเมินผล

การศึกษา การแปลความหมายของคะแนน การฝกปฏิบัติการวัด

และประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน การนําผลจากการวัดและ

การประเมินผลไปใชในการจัดการเรียนรูและการพัฒนาผูเรียน 

1142401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Learning Measurement and Evaluation 

 วัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงดวย

วิธีการท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะของสาระสําคัญใน

เรื่องท่ีประเมิน บริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 

ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ สะทอนผลการประเมินเพ่ือ

พัฒนาการของผูเรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรู  โดยใช

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตาม

สภาพจริง การออกแบบและสรางเครื่องมือวัดและประเมินผล  

การใหขอมูลปอนกลับท่ีสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน แนวทางการ

ใชผลการวัดและประเมินผลผูเรียนในการปรับปรุงพัฒนาการ

เรียนรูของผูเรียน เพ่ือใหสามารถวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนา

ผูเรียนอยางเหมาะสมและสรางสรรค และใชการสะทอนคิดไป

ประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี มีความรอบรู 

และทันสมัยตอความเปล่ียนแปลง ประยุกตใชหลักการ แนวคิด 

ทฤษฎีการวัดและประเมินผล เพ่ือการออกแบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
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 Measurement and authentic evaluation 

using appropriate method in accordance with subject 

matter, context and individual difference of learners, 

and learners with special needs; reflection of 

evaluation result for learner development and quality 

development of learning management based on 

principle, concept and theory of measurement and 

evaluation, authentic assessment; design and creation 

of measurement and evaluation instrument; providing 

feedback that promotes learners’ learning; guideline 

for utilizing results from measurement and evaluation 

to improve learner’s learning development for 

subsequent measurement and evaluation for 

developing learner appropriately and creatively; 

applying reflection to self development to become a 

good teacher who is knowledgeable and keeps up 

with change; applying principle, concept and theory 

of measurement and evaluation for educational 

quality assurance 

1143408 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Research for Learning Development 

 หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติของการวิจัย

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู การใชและผลิตงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการ

เรียนรู ระเบียบวิธีการวิจัย การกําหนดปญหา การออกแบบการ

วิจัย การเลือกตัวอยาง การสรางและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 

สถิติเพ่ือการวิจัย การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล การ

ตีความและการแปลผลขอมูล การเขียนรายงานและการนําเสนอ

ผลงานวิจัย การนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

ฝกปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน 

1143402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู  3(2-2-5) 

 Research and Development in  

 Innovation and Learning 

 วิจัย แกปญหาเพ่ือพัฒนาผูเรียน สรางนวัตกรรม

เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนท่ีสอดคลองกับธรรมชาติของ

สาขาวิชาเอก บริบทความแตกตางหลากหลายของผู เรียน 

ผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะหสภาพ

ปญหาและความตองการในการพัฒนาของผูเรียนในช้ันเรียน 

ออกแบบการวิจัยโดยประยุกตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎี

ทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสรางและหาคุณภาพ

เครื่องมือวิจัย ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางนวัตกรรม

ในการวิจัยเพ่ือแกปญหาและพัฒนาผู เรียน นวัตกรรม ท่ี

สอดคลองกับบริบทของชุมชน เพ่ือใหสามารถนําผลการวิจัยไป

ใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรู และพัฒนาผูเรียน และใชการ

สะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี  

มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปล่ียนแปลง 

 Research and problem solving for learner 

development; creating innovation for learner’s 

learning development in accordance with major 

subject, context and individual learner differences, 
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and learner with special needs by studying, analyzing 

problem condition and needs in learner development 

in classroom; research design based on application of 

principle, concept, research theory and researcher 

ethics; creation of research instrument; applying 

digital technology to creation of research innovation 

in order to solve problem and develop learners; 

innovation in accordance with community in order to 

implement research results in developing learning 

management and learners; and applying reflection to 

self development to become a good teacher who is 

knowledgeable and keeps up with change 

1151101 พ้ืนฐานทางจิตวิทยาสําหรับครู 2(2-0-4) 

 Foundation of Psychology for Teacher 

 พ้ืนฐานทางจิตวิทยาตอการประกอบวิชาชีพครู  

แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการความหลากหลายของผูเรียน 

การเรยีนรู กระบวนการคิดและเชาวนปญญา การรับรู แรงจูงใจ 

บุคลิกภาพ พฤติกรรมทางสังคม สุขภาพจิตและจิตวิทยาสุขภาพ 

การประยุกตหลักการและแนวคิดทางจิตวิทยาเพ่ือความเขาใจ

และสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ การ

ปฏิบัติวิชาชีพครู และการสรางคุณภาพชีวิต 

1152204 จิตวิทยาการเรียนการสอน 2(1-2-3) 

 Psychology of Learning and Instruction 

 การประยุกตหลักการ แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยา

การศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรูเพ่ือการสอนและการพัฒนา

ผูเรียน ระบบประสาทการรูสึก จิตประสาทการเคล่ือนไหว และ

สมองกับการเรียนการสอน พัฒนาการตามวัยกับการเรียนการ

สอน แรงจูงใจ อารมณ วินัยการเรียนรู พลวัตกลุมกับการเรียน

การสอน การวางแผนการจัดการเรียนรู การจัดสภาพแวดลอมท่ี

สงเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู แนวคิดจิตวิทยาการประเมิน

สัมฤทธิผลการเรียนและการสอน 

1151501 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) 

 Psychology for Teacher 

 วิเคราะห แกปญหา ประยุกต ออกแบบการจัดการ

เรียนรูและบริหารจัดการพฤติกรรมผูเรียน เพ่ือพัฒนาและ

สงเสริมผูเรียนตามศักยภาพและชวงวัย  โดยใชหลักการ แนวคิด 

ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการ

เรียนรู การทํางานของสมอง  และความหลากหลายของผูเรียน 

สามารถดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ  ใชการ

สะทอนคิดเพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปน

ครูท่ี ดี มีความรอบรู  ทันสมัย และทันตอการเปล่ียนแปลง  

มุงม่ันพัฒนาผูเรียนและพัฒนาตนดวยจิตวิญญาณความเปนครู 

 Analyzing and  solving problem;  applying, 

designing learning and learner behavior management 

to develop learners in accordance with their 

potentiality and age , based on principle, concept and 

theory of developmental  psychology, educational 

psychology, learning psychology, brain functioning, 

learner individual difference; ability in taking care and 

assisting learner with special need; applying reflection 

to self development to become a good teacher who 

is knowledgeable and up-to-date, and keeps up with 

change; being committed to learner and self 

development with teacher spirituality 

1153503 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหการปรึกษา 

  2(1-2-3) 

 Guidance and Counseling Psychology 

 

1151502 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 

  2(1-2-3) 

 Guidance and Counseling Psychology 
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 ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญา และหลักการ

แนะแนว ลักษณะ ประเภท และบริการแนะแนวในสถานศึกษา 

หลักการ ทฤษฎี และทักษะการใหการปรึกษาเบ้ืองตน การจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและการจัดกิจกรรมแนะแนวในช้ันเรียน 

ระบบดูแลชวยเหลือเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียน การ

ฝกปฏิบัติการศึกษารายกรณี 

 ประยุกตความรูเพ่ือการรูจักและดูแลชวยเหลือ

ผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพดวยกระบวนการแนะแนว และการ

ใหคําปรึกษา  สงเสริม ปองกัน และแกไขปญหา พัฒนาการและ

การเรียนรูของผูเรียนตามชวงวัยอยางมีประสิทธิภาพดวยการ

จัดบริการแนะแนวและการจัดกิจกรรมแนะแนวในช้ันเรียน 

พัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามศักยภาพและรายงานผลการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางเปนระบบตามกระบวนการศึกษา

รายกรณี ใหคําแนะนําและขอมูลยอนกลับแกผูปกครองและ

ผูเกี่ยวของเพ่ือสงเสริมพัฒนาและดูแลชวยเหลือผูเรียน การสง

ตอและการสรางความรวมมือเพ่ือพัฒนาและแกปญหาผูเรียนให

มีคุณภาพชีวิตท่ี ดี  มีความรอบรู  ทันสมัย และทันตอการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกี่ยวของกับพัฒนาการผูเรียน มุงม่ันพัฒนาผูเรียน

ดวยจิตวิญญาณความเปนครูและจรรยาบรรณการแนะแนวและ

การใหคําปรึกษา 

 Applying knowledge for getting to know 

and take care of learners effectively with the 

guidance process and counseling; promoting of 

problem prevention and solving;  development and 

effective learning of learner of each age by providing 

guidance service and classroom activity; individual 

learner development in accordance with one’s 

potentiality, and systematic learner development 

report based on case study process; providing parents 

and related parties with advice and feedback in order 

to promote learner development and assistance; 

forwarding and establishing collaboration for learner 

development and problem solving for better life 

quality; being knowledgeable and up-to-date, and 

keeping up with change related to learner 

development; being committed to developing learner 

with teacher spirituality and ethics of guidance and 

counseling 

1102301 การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานใน 

 สถานศึกษา 1(90) 

 Observation and Participation in 

 School Practices 

 การศึกษาสังเกตการจัดการเรียนรู และสภาพ

ท่ัวไปของสถานศึกษา บทบาทหนาท่ี ภาระงานของครูผูสอน ครู

ประจําช้ัน/ครูท่ีปรึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพและการสรางเสริม

1101001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1 1(90) 

 Practicum in Profession of Teaching 1 

 ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน โดยการศึกษาเรียนรู 

คุณลักษณะของครูท่ีแสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพ

ครู การปฏิบัติตนของครูท่ีสะทอนถึงการมีจิตวิญญาณความเปน

ครู การมีจรรยาบรรณตอตนเอง และวิชาชีพ ศึกษาเรียนรู

บทบาทหนาท่ีครู ครูประจําช้ัน ศึกษาบริบทช้ันเรียน บริบทของ
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เจตคติท่ีดีและจิตวิญญาณความเปนครูเพ่ือการเปนครูมืออาชีพ 

การสรางมนุษยสัมพันธอันดีระหวางผูเรียนและบุคลากรใน

สถานศึกษาการศึกษาพฤติกรรมผูเรียน การมีสวนรวมในการจัด

กิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมโฮมรูม การสรางมนุษยสัมพันธอัน

ดีระหวางผู เรียนและบุคลากรในสถานศึกษา ความรวมมือ

ระหวางสถานศึกษาและชุมชนเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา 

การฝกเปนผูชวยครูดานงานธุรการ ช้ันเรียน การเขียนรายงาน

ผลการศึกษาผูเรียนรายกรณ ีการจัดทํารายงานการศึกษาสังเกต

และการปฏิบัติงานผูชวยครูจากสภาพจริง การนําเสนอและ

อภิปรายผลการสังเกตและการมีสวนรวม 

สถานศึกษา ขอมูลการบริหารและการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา บริบทชุมชนท่ีมีตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ฝกปฏิ บั ติงานในหนาท่ีครู รวมมือกับผูปกครองวิเคราะห 

แกปญหาผูเรียนรายกรณี (Case study) ฝกปฏิบัติ ออกแบบ

และจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนเรียนรูอยางมี

ความสุข ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน ผานกระบวนการ

สังเกต บันทึกขอมูล วิเคราะห สังเคราะห ถอดบทเรียน และ

สะทอนคิดเพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง ใหเปนครูท่ี

ดี มีความรอบรู และทันสมัยตอการเปล่ียนแปลง 

 Pre-teaching observation and practice by 

learning and acquiring the  characteristics of teacher 

with passion and faith in teaching profession, behavior 

of teacher that reflects teacher spirituality and 

teaching profession ethics; observation and study of 

teacher role and duty, homeroom teacher role and 

duty, classroom and educational institution context, 

educational institution administration and 

management, and role of community in educational 

management; practice of teacher duty, and teacher-

parent collaboration for analyzing and solving 

problem in case study; practice of learning activity 

design and management for learner development and 

happy learning; awareness of learner well being 

through observational process, recording, analyzing, 

synthesizing, interpreting lesson learned and reflecting 

experience in order to apply to self development for 

being a good teacher who is knowledgeable, and 

keeps up with change 

1102303 การเตรยีมฝกประสบการณวิชาชีพคร ู 2(1-2-3) 

 Pre–practicum in Teaching Profession 

 ขอบขาย บทบาทของผูท่ีเกี่ยวของ และแนวทาง

การปฏิบัติตนในการฝกประสบการณวิชาชีพครู การบริหารงาน

วิชาการและการจัดการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูในวิชา

เฉพาะดานของนักศึกษา การฝกจัดทําแผนการจัดการเรียนรูให

สอดคลองกับจุดประสงคการสอนท่ีหลากหลายโดยเนนใหผูเรียน

สรางองคความรูดวยตนเอง การทดลองจัดการเรียนรู ใน

สถานการณจําลองและสถานการณจริง การออกแบบทดสอบ 

ขอสอบเครื่องมือวัดผล การตรวจขอสอบ การใหคะแนน และ

การตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการใหคะแนน 

1102002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2 1(90) 

 Practicum in Profession of Teaching 2 

 ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน โดยการศึกษาเรียนรู 

คุณลักษณะของครูท่ีประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีคุณธรรม

และจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงานผูชวยครู

รวมกับครูพ่ีเล้ียงโดยการวางแผนออกแบบเน้ือหาสาระและ

กิจกรรมการจัดการเรียนรู ส่ือและเทคโนโลยี การวัดและ

ประเมินผลตามกลุมสาระการเรียนรูในรายวิชาเฉพาะดาน 

บูรณาการองคความรูทางการบริหารการศึกษา ออกแบบ

นวัตกรรม การดําเนินการเกี่ยวกบัการประกันคุณภาพการศึกษา

ท่ีสอดคลองกับสถานศึกษาแตละระดับ บริหารจัดการเรียนรูท่ีมี
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การใชและการผลิตส่ือ การวิจัยแกปญหาผูเรียน การจัดทํา

โครงงานวิชาการในสถานศึกษา 

คุณภาพและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขใน

การเรียน รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนา ดูแล ชวยเหลือ

ผูเรียน ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค วิเคราะหและนําเสนอ

แนวทางในการพัฒนาตนเองใหมีความเปนครูมืออาชีพท่ีเทาทัน

ตอการเปล่ียนแปลงท้ังทางดานศาสตรวิชาชีพครูและศาสตร

สาขาวิชาเอก  เขารวมโครงการท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริม 

อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นและนําผลจากการ

เรียนรู ในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปน

รายบุคคลและรวมแลกเปล่ียนเรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการ

เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมี

ความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปล่ียนแปลง 

 Pre-teaching observation and practice by 

learning and acquiring the characteristics of role 

model teacher with morals and professional ethics, 

performing as teacher assistant working and learning 

with mentor teacher in planning content and learning 

management design, media and technology, 

measurement and evaluation according to the 

learning strand of each specific course; integrating 

knowledge of educational administration, innovation 

design; implementation of educational quality 

assurance in accordance with each level of 

educational institution; quality learning management, 

creating learning atmosphere that encourages learner 

learning enjoyment; collaborating with parents to 

develop and help students to enhance desirable 

characteristics; analyzing and proposing guidelines for 

self development to be a professional teacher who is 

able to keep up with changes of both professional 

teaching and major subject; participating in projects 

related to promotion of  conservation of culture and 

local wisdom, reflecting and evaluating the results of 

the project by using  after action review (AAR) process 

on individual basis, exchanging knowledge in the 

professional learning community (PLC), and applying  

the knowledge to self development for being 

knowledgeable and up-to-date, and keeping up with 

change 
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1103003 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3 1(90) 

 Practicum in Profession of Teaching 3 

 ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน โดยการศึกษาเรียนรู

คุณลักษณะของครูท่ีประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีคุณธรรม

และจริยธรรมตามจรรยาบรรณ วิชาชีพ ออกแบบการจัด

บรรยากาศช้ันเรียนท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความสุข จัดกิจกรรม

การเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดย

ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาท่ี

ทันสมัย รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนาและมุงม่ันในการ

แ ก ป ญ ห า ผู เรี ย น ให มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ท่ี พึ งป ร ะ ส งค ด ว ย

กระบวนการวิจัยท่ีถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย สะทอนผลการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวม

กิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพ โครงการท่ี

เกี่ยวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญา

ทองถิ่นและนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมิน

สะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปล่ียนเรียนรู

รวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือ

นําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอ

การเปล่ียนแปลง 

 Pre-teaching observation and practice in 

professional teaching by learning and acquiring the 

characteristics of role model teacher with morals and 

professional ethics; design of learning atmosphere that 

encourages learner happiness in learning; learning 

management with integration of  digital technology or 

modern educational innovation that enhances learner 

high thinking process; collaborating with parents in 

developing learner and being committed to problem 

solving in order to enhance learner desirable 

characteristics by utilizing appropriate research 

methodology; reflecting result of changes that happen 

distinctively from participating in project related to 

promotion of culture and local wisdom conservation, 

reflecting and evaluating the results of the project by 

using  after action review (AAR) process on individual 

basis, exchanging knowledge in the professional learning 

community (PLC), and applying the knowledge to self 

development for being knowledgeable and up-to-date, 

and keeping up with change 
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1105801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 

 Teaching Internship 1 

 การบูรณาการและการประยุกตใชองคความรูใน

กระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษาตลอดภาค

เรียน การปฏิบัติการสอนในวิชาเอก การจัดการช้ันเรียน การวัด

และการประเมินผลและนําผลไปใช ในการพัฒนาผู เรียน  

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนางานตางๆ 

รวมกับสถานศึกษา การศึกษาผูเรียนเปนรายกรณี และการ

วิเคราะหผลการจัดการเรียนรูสูการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียนภายใต

กระบวนการนิเทศติดตามชวยเหลือและพัฒนา ปฏิบัติงานอื่นท่ี

ไดรับมอบหมาย การสรางมนุษยสัมพันธและเรียนรูการปรับตน

ใหเขากับวัฒนธรรมองคกร การสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรูในการ

ฝกประสบการณวิชาชีพครู 

1104004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 

 Internship 1 

 ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอกเพ่ือใหผูเรียนเรียนรู

อยางมีความสุข สรางแรงบันดาลใจใหเปนผูใฝรูและมีปญญารู

คิด ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน โดยการออกแบบแผนการ

จัดการเรียนรูท่ีสรางเสริมทักษะการเรียนรูและทักษะการคิดของ

ผู เรียน  จั ดการเรียนรู  ออกแบบ ส่ือ/น วัตกรรม  วัดและ

ประเมินผล รายงานผลการพัฒนาผูเรียน การปฏิบัติหนาท่ีครูใน

สถานศึกษา เขารวมกิจกรรมทางวิชาชีพ  พัฒนานวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาผูเรียน ผานกระบวนการสังเกต บันทึกขอมูล วิเคราะห 

สังเคราะห ถอดบทเรียน และสะทอนคิดเพ่ือนําไปประยุกตใชใน

การพัฒนาตนเองใหเปนครูท่ีดี มีความรอบรู และทันสมัยตอการ

เปล่ียนแปลง 

 Teaching practice of major subject to 

enable learner to learn happily. Inspiring to be a 

learning enthusiast with cognition; awareness of 

learner well-being by designing learning management 

that enhances skills in learning and thinking; learning 

management, media and innovation design, 

measurement and evaluation, learner development 

progress report; teaching practice in educational 

institution, participating in teaching profession activity; 

developing innovation for learner development 

through observation process, data recording, 

analyzing, synthesizing, interpreting lesson learned, 

and reflecting experience for self development for 

being a good teacher who is knowledgeable and up-

to-date, and keeps up with change 

1102301 การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานใน 

 สถานศึกษา 1(90) 

 Observation and Participation in 

 School Practices 

 การศึกษาสังเกตการจัดการเรียนรู และสภาพ

ท่ัวไปของสถานศึกษา บทบาทหนาท่ี ภาระงานของครูผูสอน ครู

ประจําช้ัน/ครูท่ีปรึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพและการสรางเสริม

เจตคติท่ีดีและจิตวิญญาณความเปนครูเพ่ือการเปนครูมืออาชีพ 

การสรางมนุษยสัมพันธอันดีระหวางผูเรียนและบุคลากรใน

สถานศึกษาการศึกษาพฤติกรรมผูเรียน การมีสวนรวมในการจัด

กิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมโฮมรูม การสรางมนุษยสัมพันธอัน

1101001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1 1(90) 

 Practicum in Profession of Teaching 1 

 ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน โดยการศึกษาเรียนรู 

คุณลักษณะของครูท่ีแสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพ

ครู การปฏิบัติตนของครูท่ีสะทอนถึงการมีจิตวิญญาณความเปน

ครู การมีจรรยาบรรณตอตนเอง และวิชาชีพ ศึกษาเรียนรู

บทบาทหนาท่ีครู ครูประจําช้ัน ศึกษาบริบทช้ันเรียน บริบทของ

สถานศึกษา ขอมูลการบริหารและการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา บริบทชุมชนท่ีมีตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ฝกปฏิ บั ติงานในหนาท่ีครู รวมมือกับผูปกครองวิเคราะห 

แกปญหาผูเรียนรายกรณี (Case study) ฝกปฏิบัติ ออกแบบ
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ดีระหวางผู เรียนและบุคลากรในสถานศึกษา ความรวมมือ

ระหวางสถานศึกษาและชุมชนเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา 

การฝกเปนผูชวยครูดานงานธุรการ ช้ันเรียน การเขียนรายงาน

ผลการศึกษาผูเรียนรายกรณ ีการจัดทํารายงานการศึกษาสังเกต

และการปฏิบัติงานผูชวยครูจากสภาพจริง การนําเสนอและ

อภิปรายผลการสังเกตและการมีสวนรวม 

และจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนเรียนรูอยางมี

ความสุข ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน ผานกระบวนการ

สังเกต บันทึกขอมูล วิเคราะห สังเคราะห ถอดบทเรียน และ

สะทอนคิดเพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง ใหเปนครูท่ี

ดี มีความรอบรู และทันสมัยตอการเปล่ียนแปลง 

 Pre-teaching observation and practice by 

learning and acquiring the  characteristics of teacher 

with passion and faith in teaching profession, behavior 

of teacher that reflects teacher spirituality and 

teaching profession ethics; observation and study of 

teacher role and duty, homeroom teacher role and 

duty, classroom and educational institution context, 

educational institution administration and 

management, and role of community in educational 

management; practice of teacher duty, and teacher-

parent collaboration for analyzing and solving 

problem in case study; practice of learning activity 

design and management for learner development and 

happy learning; awareness of learner well being 

through observational process, recording, analyzing, 

synthesizing, interpreting lesson learned and reflecting 

experience in order to apply to self development for 

being a good teacher who is knowledgeable, and 

keeps up with change 

1105802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 

 Teaching Internship 2 

 การบูรณาการและการประยุกตใชองคความรูใน

กระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครู ในสถานศึกษาตลอดภาค

เรียนในทุกดานเพ่ือการพัฒนาตนสูความเปนครูมืออาชีพ การ

ออกแบบการจัดการเรียนรู ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญจนสามารถ

ปฏิบัติใหเกิดผลไดจริงในการปฏิบัติการสอนวิชาเอก การวัดและ

การประเมินผลและนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน การพัฒนา

นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาและแกปญหาการเรียนรูของผูเรียนโดยใช

กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู โดย

คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลเพ่ือสงเสริมการเรียนรูของ

ผูเรียนเต็มตามศักยภาพ สามารถประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัย

เพ่ือพัฒนาผูเรียน การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของ

สถานศึกษา และปฏิบัติงานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย การสัมมนา

แลกเปล่ียนเรียนรูในการฝกประสบการณวิชาชีพคร ู

1104005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 

 Internship 2 

 ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอก ประพฤติตนเปน

แบบอยางท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีผูเรียนมีความสุขเกิดกรระ

บวนการคิดขั้นสูงและนําไปสูการเปนนวัตกร โดยออกแบบ

นวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเขากับ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ท้ั งในและนอกหองเรียน สราง

เครือขายความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาและ

แ ก ป ญ ห า ผู เรี ย น ให มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ท่ี พึ งป ร ะ ส งค ด ว ย

กระบวนการวิจัยท่ีถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย สะทอนผลการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวม

กิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพ โครงการท่ี

เกี่ยวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญา

ทองถิ่นและนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมิน
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สะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปล่ียนเรียนรู

รวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพทางวิชาชีพ 

(PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัย

และทันตอการเปล่ียนแปลง 

 Teaching practice of major subject; being a 

role model with morals and ethics according to 

professional ethics, learning management and design that 

make learners happy and develop high thinking process 

and leading them to be innovators; designing modern 

educational innovation; integrating community context 

with learning activities in and out of the classroom; 

creating collaborative teacher-parent network for 

developing learner and solving problem for desirable 

characteristics by utilizing appropriate research 

methodology; reflecting changes that happen distinctively 

from participating in project related to professional 

progress and project that promotes conservation of 

culture and local wisdom, reflecting and evaluating the 

results of the project by using  after action review (AAR) 

process on individual basis, exchanging knowledge in the 

professional learning community (PLC), and applying the 

knowledge to self development for being knowledgeable 

and up-to-date, and keeping up with change 

เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมีเน้ือหาท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ 
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1522101 ศาสนศึกษา 3(3-0-6) 

 Religious Studies 

 ความหมาย ความสําคัญของศาสนศึกษา วิธี

วิทยาในการศึกษาศาสนา พัฒนาการทางศาสนาของ

มนุษยชาติ ประวัติความเปนมาของศาสนาในเชิงสังคม 

องคประกอบ หลักคําสอนสําคัญ เปาหมายสูงสุด ศาสน

ปฏิบัติ นิกายและกลุมแนวคิดขบวนการของศาสนาท่ีมี

อิทธิพลตอสังคมไทย และศาสนสัมพันธเพ่ือการอยูรวมกัน

อยางสันติสุข 

1522101 ศาสนาสากล  3(3-0-6) 

 Universal Religion 

 แนวคิดเก่ียวกับปรัชญา ศาสนาและระบบความ

เช่ือ วิธีคิดตามหลักการของศาสนาสากล ประวัติของ

พระพุทธเจาและศาสดาแหงศาสนาอ่ืน ๆ องคประกอบของ

ศาสนาสากล การเผยแผพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ 

การเขามาและพัฒนาการของศาสนาตาง ๆ ในสังคมไทย 

การจัดระเบียบองคกรของศาสนาตาง ๆ ในประเทศไทย 

บทบาทความสําคัญของระบบความเช่ือและศาสนาท่ีมีตอ

สถาบันตาง ๆ ของสังคมและวัฒนธรรมไทยตั้งแตอดีตถึง

ปจจุบัน บทบาทของศาสนาในสังคมโลกสมัยใหม การทํานุ

บํารุงและสืบทอดศาสนา การอยูรวมกันในสังคมท่ีมีความ

หลากหลายทางความเช่ือและศาสนา ศาสนเสวนาและศา

สนสัมพันธเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

1522102 หลักพุทธธรรม 3(3-0-6) 

 Principles of Buddhism 

 ความหมาย องคประกอบ และลักษณะสําคัญ

ของพุทธธรรม หลักธรรมสําคัญในทางพระพุทธศาสนาเพ่ือ

ความเขาใจชีวิตและสังคม เนนศึกษาขันธ 5 อายตนะ 12 

ไตรลักษณ  ปฎิจจสมุปบาท กรรม นิพพาน อริยสัจ 4 

ไตรสิกขา ภาวนา 4 ทัศนะและหลักปฏิบัติของนักปราชญ

สําคัญทางพระพุทธศาสนา พรอมท้ังการเขาฝกปฏิบัติ

กรรมฐาน 

1523102 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา 3(2-2-5) 

 Buddhism Principle and Dharma Study 

 ความหมายและความ เป นม าของคั มภี ร

พระไตรปฎก ประวัติความคิดของสํานักพุทธปรัชญา 

วิเคราะหลักษณะสําคัญของพุทธธรรมและหลักธรรมสําคัญ

ในทางพระพุทธศาสนาเพ่ือความเขาใจชีวิตและสังคม เนน

ศึกษาขันธ 5 อายตนะ 12 ไตรลักษณ ปฎิจจสมุปบาท 

กรรม นิพพาน อริยสัจ 4 ไตรสิกขา ภาวนา 4 เปรียบเทียบ

หลักพุทธธรรมกับหลักธรรมของศาสนาสากล หลักการอยู

รวมกันของมนุษยชาติ สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคและ

การยอมรับความแตกตาง พุทธธรรมกับสันติภาพ พุทธ

ธรรมกับศาสตรสมัยใหม พรอมท้ังการฝกปฏิบัติการบริหาร

จิตและเจริญปญญา 

1523102 จริยศาสตรและจริยธรรมส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 

 Ethics and Environmental Ethics 

 แนวคิดและทฤษฎีทางจริยศาสตร จริยศาสตร

ทางปรัชญาและศาสนา นิเวศวิทยากับศาสนา ประเด็น

ปญหาสิ่งแวดลอมในสังคมปจจุบันจากมุมมองของทฤษฎี

และหลักการทางจริยศาสตรแนวทางในการประยุกตหลัก

จริยธรรมเพ่ือใชในอนุรักษและการแกปญหาสิ่งแวดลอม 

1524103 พุทธจริยศาสตรและจริยธรรมสากล 3(2-2-5) 

 Buddhist Ethic and International Ethic 

 หลักศีลธรรม จริยธรรม จริยศึกษาและจริยศาสตร 

พิจารณาเกณฑการตัดสินความดีความช่ัว และอุดมคติของชีวิต

ในพระพุทธศาสนา หลักจริยธรรมของศาสนาตางๆ เปรียบกับ

หลักจริยธรรมสากล พุทธจริยศาสตรกับปญหาจริยธรรมในโลก

สมัยใหม เนนฝกฝนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือพัฒนา
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ตนเองและฝกการเปนกระบวนกรพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ

เยาวชน 

1524101 พิธีกรรมทางศาสนา 3(3-0-6) 

 Religious Rite 

 แนวคิดเบ้ืองตนเก่ียวกับพิธีกรรม วันสําคัญ

และเทศกาล พิธีกรรมของศาสนาสําคัญในสังคมไทย โดย

ทราบถึง ประวัติความเปนมาความหมายข้ันตอน และวิธี

ปฏิบัติตามพิธีกรรมท่ีสําคัญทางศาสนา การวิเคราะหภูมิ

ปญญาท่ีปรากฏในเทศกาลและพิธีกรรม รวมท้ังขอปฏิบัติ

และมารยาทในการเขารวมพิธีกรรม และฝกปฏิบัติพิธีกรรม

ตาง ๆ 

1523104 พิธีกรรมทางศาสนา 3(3-0-6) 

 Religious Rite 

 แนวคิด เบ้ื องตน เก่ียวกับขนบธรรม เนียม 

ประเพณีและพิธีกรรม วันสําคัญและเทศกาลทางศาสนา 

พิธีกรรมของศาสนาท่ีสําคัญในสังคมไทย โดยทราบถึง

ประวัติความเปนมา ความหมาย ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติตาม

พิธีกรรม วิเคราะหหลักธรรมและภูมิปญญาท่ีปรากฏใน

เทศกาล พิธีกรรม วันสําคัญทางศาสนา ขอปฏิบัติและ

มารยาทในการเขารวมพิธีกรรม และฝกปฏิบัติการเปนผูนํา

ประกอบพิธีกรรมตาง ๆ  

1642101 อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก 3(3-0-6) 

 Eastern and Western Civilizations  

 อารยธรรม จี น และ อิ น เดี ย  เข า ใจแล ะ

เปรียบเทียบความแตกตางและความสัมพันธกันของอารย

ธรรมท้ังสอง รวมท้ังอิทธิพลท่ีมีตอซีกโลกตะวันออก 

พัฒนาการของอารยธรรมอียิปตโบราณ เมโสโปเตเมีย กรีก 

และโรมันทางซีกโลกตะวันตก ความเขาใจในอารยธรรมท้ัง

สองซีกโลก โลกยุคกลาง ระบบศักดินาสวามิภักดิ์ กําเนิด

ของศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม และสงครามครูเสด ท่ีมี

อิทธิพลตอสังคม และอารยธรรมของโลกตะวันตก 

1642102 ประวัติศาสตรสากล 3(3-0-6) 

 International History 

 ประวัติศาสตรท่ีสําคัญของโลก เริ่มจากสมัย

โบราณถึงสมัยใหม โดยเนนใหเห็นลักษณะความเจริญของ

อารยธรรมน้ัน ๆ ความเปนมาของประวัติศาสตรสมัย

โบราณ เมโสโปเตเมีย อียิปต จีน อินเดีย กรีก และโรมัน 

ประวัติศาสตรสมัยกลาง ระบอบการปกครองแบบฟวดัล 

สงครามครูเสด การสํารวจทางทะเล  การคนพบดินแดน

ใหม การฟนฟูศิลปวิทยาการ การปฏิรูปศาสนา สมัยแหง

เหตุผล และการปฏิวัติฝรั่งเศส การปฏิวัติวิทยาศาสตร การ

ปฏิวัติอุตสาหกรรม การลาอาณานิคม สงครามโลกครั้งท่ี 1 

และครั้งท่ี 2 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและความเปนไป

ของสังคมโลกสมัยใหมผานวิธีการทางประวัติศาสตร 

1643102 ประวัติศาสตรยุโรปสมัยใหมและอเมริกา 

  3(3-0-6) 

 History of Modern Europe and America 

 ประวัติศาสตรยุโรปสมัยใหมนับแตศตวรรษท่ี 

18-21 ท้ั งบริบททางด านสั งคม  การเมื อง เศรษฐกิจ 

วัฒนธรรมและปรัชญา ประวัติศาสตรอเมริกาตั้งแตการ

คนพบทวีปอเมริกาจนถึงสมัยปจจุบัน และบริบททางดาน

สังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและปรัชญา 

1644101 ประวัติศาสตรยุโรป 3(3-0-6) 

 History of Europe 

 ความรูเบ้ืองตนทางดานประวัติศาสตรยุโรปยุค

โบราณในสมัยกรีก-โรมัน ยุคกลางในบริบทของคริสตศาสนา 

ระบบฟวดัล ระบบแมนเนอร ยุคฟนฟูศิลปะวิทยาการ ยุโรป

สมัยใหมจนถึงหลังสงครามเย็น โดยศึกษาสภาพสังคม 

การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและความกาวหนาในดานตาง 

ๆ และบทบาทของยุโรปในสังคมโลก 

 

 

 

 



177 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

1644101 ประวัติศาสตรไทย 3(3-0-6) 

 History of Thailand 

 ประวัติศาสตรไทยตัง้แตยุคกอนประวัติศาสตร

จนถึงสมัยรัตนโกสินทรประเด็นท่ีสําคัญตาง ๆ ไดแก 

แนวคิดการตั้ ง ถ่ินฐานความเปนมาของชาติ พันธุ ไทย 

ลักษณ ะการเมืองการปกครองของเศรษฐกิจ สั งคม 

วัฒนธรรม และความสัมพันธกับตางประเทศท่ีเก่ียวกับ

สถาบันพระมหากษัตริย และศาสนา ในแตละยุคสมัย โดย

ใชวิธีการทางประวัติศาสตร 

1641101 ประวัติศาสตรไทย 3(3-0-6) 

 Thai History 

 ความเปนมาของไทยตั้งแตกอนสมัยสุโขทัยถึง

ปจจุบัน พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคมและความสัมพันธกับตางประเทศในสมัย

ตาง ๆ โดยเลือกศึกษาประเด็นสําคัญในประวัติศาสตรไทย 

 

1644102 ประวัติศาสตรเอเชยีตะวันออกเฉียงใต 3(3-0-6) 

 History of Southeast Asia 

 พัฒนาการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

สมัยโบราณ การรับและการผสมผสานวัฒนธรรมอินเดีย จีน 

และอิสลาม การสถาปนาอํานาจรัฐ บทบาทและพัฒนาการ

ของรัฐตาง ๆ ในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

ความสัมพันธกับชาติตะวันตกในระยะกอน ค.ศ. 1800 

พัฒนาการและผลกระทบจากลัทธิจักรวรรดินิยมท่ีมีตอ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ขบวนการชาตินิยม การยึด

ครองของญี่ปุนในระหวางสงครามโลกครั้งท่ี 2 การไดรับเอก

ราช การเกิดรัฐชาติสมัยใหม พัฒนาการและความรวมมือใน

ระดับภูมิภาค 

1643101 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3(3-0-6) 

 History of Southeast Asia  

 พัฒนาการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตสมัย

โบราณ การรับและการผสมผสานวัฒนธรรมอินเดีย จีน 

และอิสลาม การสถาปนาอํานาจรัฐ บทบาทและพัฒนาการ

ของรัฐตางๆ ในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

ความสัมพันธกับชาติตะวันตกในระยะกอน ค.ศ. 1800 

พัฒนาการและผลกระทบจากลัทธิจักรวรรดินิยมท่ีมีตอ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ขบวนการชาตินิยม การยึด

ครองของญี่ปุน  ในระหวางสงครามโลกครั้งท่ี 2 การไดรับ

เอกราช การเกิดรัฐชาติสมัยใหม พัฒนาการและความ

รวมมือในระดับภมูิภาค 

1644102 ประวัติศาสตรทองถิ่น 3(2-2-5)  

 Local History  

 ความหมายและขอบเขตของประวัติศาสตร

ท องถ่ิน  พัฒ นาการและความสํ าคัญ ของการศึ กษา

ประวัติศาสตรทองถ่ิน ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตรโดย

ใชวิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเชิงประวัติศาสตร

จากเอกสารทองถ่ินและประวัติศาสตรบอกเลา พลวัตของ

ทองถ่ินโดยเฉพาะความสัมพันธของชุมชน ไดแก จารีต

ประเพณีของทองถ่ิน ตลอดจนภูมิปญญาชาวบานตอการ

ดํารงอยูในสังคม โดยเนนภูมิภาคตะวันตกและการศึกษา

ภาคสนาม 

1641102 ประวัติศาสตรทองถิน่ 3(3-0-6) 

 Local History 

 ความหมายและขอบเขตของประวัติศาสตร

ท องถ่ิน  พัฒ นาการและความสํ าคัญ ของการศึ กษา

ประวัติศาสตรทองถ่ิน ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตรโดย

ใชวิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเชิงประวัติศาสตร

จากเอกสารทองถ่ินและประวัติศาสตรบอกเลา พลวัตของ

ทองถ่ินโดยเฉพาะความสัมพันธของชุมชน ไดแก จารีต

ประเพณีของทองถ่ิน ตลอดจนภูมิปญญาชาวบานตอการ

ดํารงอยูในสังคม โดยเนนภูมิภาคตะวันตกและการศึกษา

ภาคสนาม 

9011102 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร 3(3-0-6) 

 Introduction to Political Science 

 ขอบขายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร

ความสัมพันธระหวางวิชารัฐศาสตร กับสาขาวิชาอ่ืน 

2501102 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 

 Thai Government Politic 

 ความรูเบ้ืองตนทางรัฐศาสตร และระบอบการ

ปกครอง วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย ตั้งแตอดีต
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ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน และระหวางอํานาจ

กับกฎหมาย กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา 

พรรคการเมือง กลุมผลประโยชน ลัทธิและอุดมการณทาง

การเมืองท่ีสําคัญตลอดจนความสัมพันธระหวางประเทศ 

จนถึงปจจุบัน อธิบายระบอบการเมืองการปกครองไทย 

อภิปรายความสัมพันธระหวางรัฐกับสังคม เหตุการณทาง

การเมือง ตาง ๆ ท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสังคมในอดีต

และปจจุบัน นําองคความรูท่ีไดมาบูรณาการกิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยและความเปนพลเมือง

เขมแข็ง 

2561102 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6) 

 Introduction to Jurisprudence 

 กฎหมาย ความหมาย ประเภท ความสําคัญ 

การจัดทํา การใชการยกเลิก การตีความ และกระบวนการ

ยุติธรรม กฎหมายแพ งและพาณิ ชย  กฎหมายอาญา 

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและอาญา 

2502102 กฎหมายเบ้ืองตน 2(2-0-4) 

 Introduction to Laws 

 ความหมาย ความสําคัญ ประเภท ลําดับศักดิ์

ของกฎหมาย วิเคราะหการจัดทํา การใชการตีความทาง

กฎหมาย อธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพงและ

พ าณิ ชย  กฎ ห มายอาญ า กฎ ห มายป กครอ ง และ

กระบวนการยุติธรรม ประยุกตใชและบูรณาการกฎหมายท่ี

เก่ียวของกับชีวิตประจําวัน 

2531102 หลักสังคมวิทยาและมานุษวิทยาสําหรับ 

 สังคมศึกษา 3(3-0-6) 

 Principle of Sociology and  

 Anthropology for Social Studies 

 ค ว าม รู เ บ้ื อ งต น ท า งสั งค ม วิ ท ย าแ ล ะ

มานุษยวิทยา แนวคิดของนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

โครงสรางและลักษณะของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

การจัดระเบียบทางสังคม กลุมทางสังคมและวัฒนธรรม 

กระบวนการทางสังคม การจัดลําดับช้ันทางสังคม สถาบัน

และบทบาททางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรม กลุมชาติพันธุ พหุนิยมทางวัฒนธรรม พัฒนาการ

ทางสังคมสมัยใหม และความจําเปนของสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยาตอสังคมศึกษา 

2501101 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตน (2-0-4) 

 Introduction to Sociology  

 and Anthropology 

 ความหมาย ลักษณะ ขอบขาย ประวัติความ

เปนมา แนวคิดและทฤษฎีสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา 

องคประกอบ และหลักการสําคัญ ประยุกตใชวิธีการศึกษา

ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วิเคราะหกลุมสังคม 

โครงสรางทางสังคม ลักษณะของสังคม โครงสรางหนาท่ี 

การจัดระเบียบสังคม สถาบันทางสังคม การขัดเกลาทาง

สั งคม  การปฏิ สั ม พันธทางสั งคม  ช วงช้ันทางสั งคม 

วัฒนธรรม ความเช่ือ กระบวนการทางสังคม พฤติกรรม

เบ่ียงเบนทางสังคม พัฒนาการของสังคมสมัยใหมยุคดิจิทัล 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล เพ่ือ

ประยุกตใชในการจัดการศึกษาสังคมศึกษา 

2571101 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเศรษฐศาสตร 3(3-0-6) 

 Introduction to Economics 

 หลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตรจุลภาคและมห

ภาค ในเรื่องปญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ปจจัยกําหนดอุป

สงคและอุปทานของสินคา พฤติกรรมผูบริโภค ลักษณะ

สําคัญของตลาด การคํานวณผลิตภัณฑประชาชาติ การเงิน

การธนาคาร นโยบายการเงินและการคลัง การคาและ

การเงินระหวางประเทศ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2502101 เศรษฐศาสตรเบ้ืองตนสําหรับสังคมศึกษา 

  3(3-0-6) 

 Introduction to Economics for Social Studies 

 อธิบายความหมาย ความสําคัญ ประวัติความ

เปนมาของเศรษฐศาสตร  วิ เคราะหทฤษฎีการผลิต 

พฤติกรรมของผูบ ริ โภค ตลาด  ทฤษฎี ราคา รายได

ประชาชาติ การเงินการธนาคาร การคลัง การคาระหวาง

ประเทศ ระบบสหกรณ ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
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และระบบสหกรณ พอเพียง วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยและ

เศรษฐกิจโลกเพ่ือประยุกตใชในการจัดการศึกษาสังคม

ศึกษา 

2572101 เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทย 

 ในความเปลี่ยนแปลงของโลก 3(3-0-6) 

 Thai Economics, Society and Politic  

 in the Changing World 

 ความสัมพันธระหวางระบบเศรษฐกิจโลกกับ

สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทย การพ่ึงพาและการ

แขงขัน บทบาทขององคการระหวางประเทศ บรรษัทขาม

ชาติ ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทาง

เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของไทย  

2502105 เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไทย 

 ในความเปลี่ยนแปลงของโลก 3(3-0-6) 

 Thai Economics, Society and  

 Politic in the Changing World 

 ความสัมพันธระหวางระบบเศรษฐกิจโลกกับ

สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทย การพ่ึงพาและการ

แขงขัน บทบาทขององคการระหวางประเทศ บรรษัทขาม

ชาติ ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทาง

เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของไทย  

2542101 ภูมิศาสตรกายภาพ 3(2-2-5) 

 Physical Geography 

 สัณฐานของโลก และปรากฏการณ ท่ีเกิด

เน่ืองจากความสัมพันธระหวางโลกกับดวงอาทิตยและดวง

จันทร สมบัติทางดานกายภาพ และการเปลี่ยนแปลงของ

ธ รณี ภ าค  (Lithosphere) อุ ท ก ภ าค  (Hydrosphere) 

บรรยากาศ (Atmosphere) และ  ชีวมณฑล (Biosphere) 

และการปฏิบัติภาคสนาม 

2541101 ภูมิศาสตรกายภาพ  3(2-2-5) 

 Physical Geography 

 สัณฐานของโลกและปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนจาก

ความสัมพันธระหวางโลกกับดวงอาทิตย และดวงจันทร 

อธิบายลักษณะทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงของธรณี

ภาค อุทกภาค บรรยากาศ ชีวภาค และฝกปฏิบัติการ

ภาคสนาม 

2543402 ภูมิสารสนเทศสําหรบัครสูังคมศึกษา 3(2-2-5) 

 Geo-informatics for Social Studies Teacher  

 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับแผนท่ี เทคโนโลยีภูมิ

สารสนเทศ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การ

เสนอสารสนเทศทางภูมิศาสตร และแนวทางการออกแบบ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

2542104 เคร่ืองมือทางภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ 

  3(2-2-5) 

 Geographic Tools and Information System 

 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับแผนท่ี เทคโนโลยีภูมิ

สารสน เทศ และเครื่ องมื อทางภู มิศาสตร  การแปล

ความหมาย การสืบคนและการประยุกตใชเครื่องมือทาง

ภูมิศาสตร 

2542102 ภูมิศาสตรภูมภิาคโลก  3(2-2-5) 

 World Regional Geography  

 สภาพภู มิ ศาสตร เก่ี ยว กับ เกณ ฑ ในการ

พิจารณาแบงภูมิภาคตางๆ ของโลก ลักษณะ ภูมิประเทศ 

ภูมิอากาศ ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและเปรียบเทียบ

ปจจัยทางภูมิศาสตรท่ีมีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมใน

แตละภูมิภาค 

2543102 ภูมิศาสตรภูมิภาคโลก 3(3-0-6) 

 World Regional Geography 

 สภาพภูมิศาสตรเก่ียวกับเกณฑในการพิจารณา

แบงภูมภิาคตาง ๆ ของโลก ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 

ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและเปรียบเทียบปจจัยทาง

ภูมิศาสตรท่ีมีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในแตละ

ภูมิภาค  
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2543301 ภูมิศาสตรประเทศไทยเชงิวิเคราะห 3(2-2-5) 

 Analytical Geography of Thailand 

  วิเคราะหสภาพภูมิศาสตรของประเทศไทยท้ังทางดานท่ีตั้ง

อาณาเขต ลักษณะทางดานกายภาพ ลักษณะทางดาน

เศรษฐกิจ ประชากร การวิเคราะหความสามารถในการผลิต

เชิงการเกษตร อุตสาหกรรมการคา การคมนาคมขนสง และ

การศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ

ปจจุบัน และปฏิบัติการภาคสนาม 

2541102 ภูมิศาสตรประเทศไทย 3(2-2-5) 

 Geography of Thailand 

ลักษณะภูมิศาสตรของประเทศไทยเก่ียวกับลักษณะ

ท า ง ก า ย ภ า พ ป ร ะ ช า ก ร  เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  สั ง ค ม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงความสัมพันธใน

ปจจัยทางภูมิศาสตรภูมิภาคโลก การกระจายเชิงพ้ืนท่ีและ

ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ และฝกปฏิ บัติการ

ภาคสนาม 

2502801 ภาษาอังกฤษสําหรับสังคมศึกษา 1 3(3-0-6) 

 English for Social Studies 1 

 ภาษาอังกฤษเพ่ือสังคมในข้ันพ้ืนฐานท้ังการ

ฟง การพูด การอาน และการเขียน ภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวของ

กับสังคมศึกษา ในดานประวัติศาสตร ภูมิศาสตร ปรัชญา

และศาสนา ตลอดจนการศึกษาท้ังโครงสรางไวยากรณและ

คําศัพทอ่ืน ๆ ในข้ันพ้ืนฐานท่ีมีความเก่ียวของกับศาสตร

ดังกลาว 

2502802 ภาษาอังกฤษสําหรับสังคมศึกษา 2 3(3-0-6) 

 English for Social Studies 2 

 ภาษาอังกฤษเพ่ือสังคมในระดับสูงข้ึนท้ังการ

ฟง การพูด การอาน และการเขียน ภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวของ

กับสังคมศึกษา ในดานประวัติศาสตร ภูมิศาสตร ปรัชญา

และศาสนา ตลอดจนการศึกษาท้ังโครงสรางไวยากรณและ

คําศัพทอ่ืน ๆ ในข้ันสูงท่ีมีความเก่ียวของกับศาสตรดังกลาว

ตองผานรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับสังคมศึกษา 1 มากอน 

2501105 ภาษาอังกฤษสําหรับสังคมศึกษา 3(3-0-6) 

 English for Social Studies Teacher 

 ภาษาอังกฤษเพ่ือสังคมในข้ันพ้ืนฐานท้ังการฟง 

การพูด การอาน และการเขียน ภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวของกับ

สังคมศึกษา ในดานประวัติศาสตร ภูมิศาสตร ปรัชญาและ

ศาสนา ตลอดจนการศึกษาท้ังโครงสรางไวยากรณและ

คําศัพทอ่ืน ๆ ในข้ันพ้ืนฐานท่ีมีความเก่ียวของกับศาสตร

ทางสังคมศึกษา 

2504904 การวิจัยทางสังคมศึกษาเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

 Introduction to Research in Social Studies 

 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศึกษา การกําหนด

หัวขอปญหาในการวิจัย เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

การออกแบบการวิจัยดานสังคมศึกษา การเก็บรวบรวม

ขอมูล การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอผลท่ีไดจากงานวิจัย 

การเขียนรายงานการวิจัย การเขียนเอกสารอางอิงการเขียน

บทคัดยองานวิจัย การทํารูปเลมงานวิจัย และจรรยาบรรณ

ของนักวิจัย 

2503901 การวิจัยทางสังคมศึกษา 3(2-2-5) 

 Social Studies Research 

 ความหมาย ขอบเขตของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

ท างสั งคมศึ กษ า  วิ เค ราะห ท ฤษ ฎี ระ เบี ยบ วิ ธี วิจั ย

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ฝกปฏิบัติการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรูท่ีหลากหลายทางสังคมศึกษา 
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1522103 พระพุทธศาสนาในสังคมไทยและสังคมโลก 

  3(3-0-6) 

 Buddhism in Thai Society and World 

Society 

  ประวัติการเผยแผพระพุทธศาสนาในสังคมไทยและสังคม

โลก อิทธิพลของพระพุทธศาสนาตอศิลปวัฒนธรรมไทย 

และวัฒนธรรมของประเทศ ตาง ๆ ในแตละทวีป คําสอน

ทางพระพุทธศาสนากับวิถีชีวิตในโลกสมัยใหม บทบาทและ

ความสําคัญของพุทธบริษัทในสังคมไทยและสังคมโลก 

1522103 พระพุทธศาสนาในสังคมไทยและสังคมโลก 

  3(3-0-6) 

 Buddhism in Thai and World Society 

 ประวัติการเผยแผพระพุทธศาสนาในสังคมไทยและสังคม

โลก อิทธิพลของพระพุทธศาสนาตอศิลปวัฒนธรรมไทยและ

วัฒนธรรมของประเทศต าง ๆ ในแต ละทวีป คํ าสอนทาง

พระพุทธศาสนากับวิถีชีวิตในโลกสมัยใหม บทบาทและความสําคัญ

ของพุทธบริษัทในสังคมไทยและสังคมโลก  

1524102 ศาสนากับสนัติภาพ 3(3-0-6) 

 Religions and Peace 

 ความหมายและความสําคัญของศาสนาและ

สันติภาพ ปญหาความขัดแยงและความรุนแรงในสังคมไทย

และสังคมโลก แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความขัดแยงและ

ความรุนแรง การจัดการความขัดแยงและความรุนแรงดวย

สันติวิธี กระบวนการสราง รักษา และพัฒนาสันติภาพตาม

หลักการของศาสนาท่ีสําคัญของโลก 

1521106 สกลทรรศน 3(3-0-6) 

 Global Perspective 

 ความหมายและความสําคัญโลกาภิวัตน วิเคราะห

ทฤษฎีการจัดการความขัดแยง ความเปนพลเมอืง หลักการอยู

รวมกันของมนุษยชาติ ความสัมพันธและการพ่ึงพาอาศัยซึ่ง

กันและกัน คานิยมและการตระหนักรับรูสภาพการณ การ

พัฒนาท่ียั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคและการยอมรับ

ความแตกตาง แนวทางการจัดการเรียนรูสังคมศึกษาเพ่ือ

เสริมสรางคุณลักษณะของพลเมืองโลก 

1524106 พุทธจิตตปญญาศึกษา 3(2-2-5) 

 Buddhist Contemplative Education 

 แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานของพุทธจิตต

ปญญาศึกษา ธรรมชาติของมนุษยตามแนวพุทธจิตตปญญา

ศึกษา กระบวนการฝกฝนและพัฒนามนุษยตามแนวพุทธ

จิตตปญญาศึกษา กระบวนการเรียนรูตามแนวพุทธจิตต

ปญญาศึกษา การใชกิจกรรมพุทธจิตตปญญาศึกษาในการ

พัฒนาชีวิต การฝกปฏิบัติตามแนวพุทธจิตตปญญาศึกษา 

1521105 พุทธจิตตปญญาศึกษา  2(1-2-3) 

 Buddhist Contemplative Education 

 แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานของพุทธจิตต

ปญญาศึกษา ธรรมชาติของมนุษยตามแนวพุทธจิตตปญญา

ศึกษา กระบวนการฝกฝนและพัฒนามนุษยตามแนวพุทธ

จิตตปญญาศึกษา กระบวนการเรียนรูตามแนวพุทธจิตต

ปญญาศึกษา การใชกิจกรรมพุทธจิตตปญญาศึกษาในการ

พัฒนาชีวิต การฝกปฏิบัติการเปนกระบวนกรตามแนวพุทธ

จิตตปญญาศึกษา 

1644103 ประวัติศาสตรเอเชียใต 3(3-0-6) 

 History of South Asia 

 ภูมิภาคเอเชียใตสมัยโบราณโดยสังเขป เนน

ความสําคัญตั้ งแต  การแผ อิทธิพลของจักรวรรดิ นิยม

ตะวันตก การเรียกรองเอกราช ปญหาของเอเชียใต 

ภายหลังไดรับเอกราช บทบาท และนโยบายตางประเทศ

ของกลุมเอเชียใตปจจุบัน 

1644105 ประวัติศาสตรเอเชียใต 3(3-0-6) 

 History of South Asia 

 ความเปนมาของอนุทวีปอินเดียอันประกอบดวย

อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ ศรีลังกา อัฟกานิสถาน 

เนปาล ภูฐาน และมัลดีฟ ตั้งแตสมัยเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน 

โดยเนนเน้ือหาในดาน ความเปนมาของลักษณะสังคม 

การเมือง เศรษฐกิจ ตลอดจนแนวความคิดทางศาสนาใน

ภูมิภาคแหงน้ี 
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2532101 วัฒนธรรมศึกษา 3(3-0-6) 

 Cultural Studies 

 ความเขาใจเบ้ืองตนเก่ียวกับแนวคิดรอบยอด

และการศึกษาปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับวัฒนธรรม 

แนวคิดและทฤษฎีทางวัฒนธรรม เน้ือหาของวัฒนธรรม 

วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมรวมสมัย วัฒนธรรมวิทยาศาสตร 

พหุนิยมทางวัฒนธรรม และการจัดการทางวัฒนธรรม 

2502106 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล 3(3-0-6) 

 Digital Society Culture 

 แน วคิ ด ก าร เป ลี่ ย น แ ป ล งท างสั งค ม พ หุ

วัฒนธรรมและความเปนพลเมืองดิจิทัลในปจจุบันและ

อนาคต ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีตอสังคม ทักษะ

การรูดิจิทัล สรางแนวปฏิบัติใหเปนพลเมืองท่ีเรียนรูแบบนํา

ตนเองและปกปองตนเอง การเคารพสิทธิของตนเอง ความ

รับผิดชอบสังคมโลกหลังสมัยใหม สรางการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมในเชิงสรางสรรค 

2543105 ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ 3(2-2-5) 

 Economic Geography 

 ลักษณะและปจจัยท่ีทําใหเกิดความแตกตาง

ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในบริ เวณตางๆ ของโลก 

ทรัพยากรธรรมชาติ การผลิตการใชและการกระจายของ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ดานเกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยก

รรม การคมนาคมขนสง การคาระหวางประเทศและการ

บริการแกประชาชนในดินแดนตาง ๆ ของโลก และการ

ปฏิบัติภาคสนาม 

2542105  ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ  3(3-0-6) 

 Economic Ggeography 

ลักษณะและปจจัยท่ี ทําให เกิดความแตกตางของ

กิ จก รรม ท างเศ รษ ฐ กิ จ  ใน บ ริ เวณ ต า งๆ  ขอ งโล ก 

ทรัพยากรธรรมชาติ การผลิตการใชและการกระจายของ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ อาทิ ดานเกษตร อุตสาหกรรม พาณิช

ยกรรม การคมนาคมขนสง การคาระหวางประเทศและการ

บริการแกประชาชนในดินแดนตาง ๆ ของ 

2504301 การจัดการเรียนรูสังคมศึกษา 1 3(2-2-5) 

 Social Studies learning Management 1 

 การวิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียนสังคม

ศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการฝกทักษะ

เทคนิคท่ีจําเปนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระสงัคม

ศึกษา สื่อ/แหลงการเรียนรู การใชแหลงการเรียนรูใน

ทองถ่ินชุมชน เพ่ือการจัดการเรียนรู การเตรียมการสอน 

เชน การทําโครงการสอน การฝกปฏิบัติเขียนแผน และการ

จัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การฝกสรางเครื่องมือ

การวัดผล และประเมินผลตามสภาพจริง และการ

ปฏิบัติการสอนและการแกปญหาในสถานการณจําลอง 

2503301 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา3(2-2-5) 

 Social Studies Learning Management  

 Methodology 

 ทฤษฎีรูปแบบการสอน วิธีการสอน ทักษะและ

เทคนิคการสอนสังคมศึกษา วิเคราะหหลักสูตรสังคมศึกษา 

การออกแบบการจัดการเรียนรู การจัดทําแผนการจัดการ

เรียนรู  สื่อการเรียนรูและการวัดและประเมินผล ฝก

ปฏิบัติการสอนในช้ันเรียน 

2504302 การจัดการเรียนรูสังคมศึกษา 2 3(2-2-5) 

 Social Studies learning Management 2 

 การวิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียนสังคม

ศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการฝกทักษะ

เทคนิคท่ีจําเปนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระสงัคม

ศึกษา สื่อ/แหลงการเรียนรู การใชแหลงการเรียนรูใน

ทองถ่ินชุมชน เพ่ือการจัดการเรียนรู การเตรียมการสอน 

2503401 นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา 

  3(3-0-6) 
 Innovation and Digital Media in Social Studies 

 แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับนวัตกรรมและสื่อดิจิทัล

ทางสังคมศึกษาหลักการออกแบบ การผลิตและพัฒนา

นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลท่ีเหมาะสมกับเน้ือหาสังคมศึกษา 

วิเคราะหและประเมินคุณคาของสื่อและนวัตกรรมการ
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ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

เชน การทําโครงการสอน การฝกปฏิบัติเขียนแผนการ

จัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การฝกสรางเครื่องมือ

การวัดผล และประเมินผลตามสภาพจริงฯลฯ และการ

ปฏิบัติการสอนและการแกปญหาในสถานการณจําลองตอ

ยอดจากวิชาวิธีการสอนสังคมศึกษา 1 ใหมีทักษะดานน้ัน 

มากยิ่งข้ึน 

จัดการเรียนรู การใชสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการ

เรียนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียน 

 

เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมเีน้ือหาท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ 
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รายวิชาเพ่ิมเติม 

 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1500101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 3(3-0-6) 

 Thai for Effective Communication 

1500102 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 English Listening and Speaking Skills 

1500103 การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 English Usage for Communication 

1500104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ 3(3-0-6) 

 English for Professional Purposes 
 

2) กลุมวิชาสังคมศาสตร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2000101 พลเมืองท่ีเขมแข็ง 3(3-0-6) 

 Active Citizen 

2000102 ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 3(3-0-6) 

 The King Philosophy for Local Development 
 

3) กลุมวิชามนุษยศาสตร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2500101 ความซาบซ้ึงในสุนทรียะ 3(3-0-6) 

 Aesthetic Appreciation 
 

4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและคณิตศาสตร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

4000101 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(3-0-6) 

 Well-being Promotion and Care 

4000102 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 3(3-0-6) 

 21st Century Skills for Living and Occupations 

4000103 การคิดเชิงเหตุผล  3(3-0-6) 

 Logical thinking 
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หมายเหตุ 

วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต) ใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาตอไปนี้เพ่ือเสริมความรูดานภาษาอังกฤษตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดโดยไมนับหนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1500010 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) 

 Fundamental English 1 

1500011 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3(3-0-6) 

 Fundamental English 2 

1500012 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

 English for Academic purposes 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

1) กลุมวิชาชีพครู 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1104006 คุรุนิพนธ  1(0-2-1) 

 Self Development Report 

 

2) วิชาเอก 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2503201 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา 3(2-2-5) 

 Social Studies Curriculum Development 

2543103 สิ่งแวดลอมและประชากรศึกษา 3(3-0-6) 

 Environment and Demography 
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รายวิชาที่ถอนออก 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1154101 การศึกษาพิเศษ 2(2-0-4) 

 Special Education 

1113701 กฎหมายการศึกษา 2(2-0-4) 

 Educational Law 

1114701 การบริหารจัดการสถานศึกษา 2(2-0-4) 

 School Management 

1123103 สิ่งแวดลอมศึกษาและภูมิปญญาชุมชน 2(2-0-4) 

 Environmental Education and Community Wisdom 

1123402 ทักษะและเทคนิคการสอน 2(1-2-3) 

 Teaching Skills and Techniques of Teaching 

1123403 วาทการสําหรับครู 2(2-0-4) 

 Speech for Teachers 

1132102 นวัตกรรมการศึกษา 3(2-2-5) 

 Educational Innovation 

1133502 การสรางสรรคและประดิษฐสื่อการศึกษา 3(2-2-5) 

 Creativity and Invention of Educational Media 

1132503 การผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 

 Production and Presentation of Educational Multimedia 

1142201 การสรางแบบทดสอบเบื้องตน 2(2-0-4) 

 Introduction to Test Construction 

1142501 โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวัดผลและวิจัยการศึกษา 3(2-2-5) 

 Computer Software Package for Educational Measurement and Research 

1152301 มนุษยสัมพันธสําหรับครู 2(2-0-4) 

 Human Relations for Teacher 

1153102 บุคลิกภาพและการปรับตัว 2(2-0-4) 

 Personality and Adjustment 

1153504 จิตวิทยาการแนะแนววัยรุน 2(1-2-3) 

 Guidance Psychology for Adolescence 

2504903 สัมมนาสังคมศึกษา 3(2-2-5)  

 Seminar on Social Studies 
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2544104 ภูมิศาสตรสิ่งแวดลอม 3(2-2-5)  

 Environmental Geography 

1524107 ปรัชญาสมัยใหม และรวมสมัย  3(3-0-6)  

 Modern and Contemporary Philosophy  

1642104  ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก  3(3-0-6)  

 History of East Asia  

1643103  ประวัติศาสตรเพ่ือการทองเท่ียว  3(3-0-6)  

 History for Tourism 

2504303  การจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  3(3-0-6)  

 21st century Learning Management 

2543106  ภูมิศาสตรมนุษย  3(2-2-5)  

 Human Geography  

2544102  ภูมิศาสตรทองถ่ิน  3(2-2-5)  

 Local Geography 
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