สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อนุมัติหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 27 เมษายน 2562

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรนี้
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563

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

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

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

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คํานํา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาสั งคมศึกษา (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) เป นหลักสู ตร
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หลักสูตร 25491471109086 ซึ่งไดดําเนินการปรับปรุงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 โดยการปรับปรุงหลักสูตร
เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 โดยสาระสํ าคั ญของการปรั บปรุ งหลั กสู ตรในครั้ งนี้ ได ปรั บโครงสร างหลั กสู ตรให สอดคล องกั บ
นโยบายในการผลิตบัณฑิตครูของกระทรวงศึกษาธิการ และเพิ่มสมรรถนะทางดานวิชาสังคมศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ไดรับความ
รวมมือจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิ ผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาและวิพากษหลักสูตร
ใหไดมาตรฐานและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต

อาจารย ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เมษายน 2562
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ป)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2562)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หมวดที่ 1
ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
25491471109086
ชื่อหลักสูตร (ไทย)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ป)
ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) Bachelor of Education Program in Social Studies
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
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. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 139 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
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5.3 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.4 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตางประเทศที่มีความสามารถในการใชภาษาไทย
5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
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 คณะกรรมการประจํ าคณะมนุ ษ ยศาสตรแ ละสั งคมศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 วั น ที่
14 มีนาคม 2562 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของ
สภาวิชาการ
6.3 คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองหลั ก สู ต รของสภาวิ ช าการ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 3/2562 วั น ที่
20 มีนาคม 2562 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ
6.4 สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 4 เมษายน 2562 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอ
หลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ
6.5 คณะอนุ กรรมการกลั่ น กรองงานวิช าการ ในการประชุ ม ครั้งที่ 2/2562 วัน ที่ 7 เมษายน 2562
ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 27 เมษายน 2562 ไดอนุมัติ
หลักสูตรใหเปดสอนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 ในปการศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ครูสอนวิชาสังคมศึกษาในทุกสังกัด
8.3 เจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐและเอกชน
8.5 ธุรกิจสวนตัวดานการศึกษา

8.2 นักวิชาการทางดานการศึกษา
8.4 พนักงานในบริษัท
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลํา
ชื่อ–นามสกุล
ดับ เลขประจําตัวบัตรประชาชน
1 นายวรากรณ พูลสวัสดิ์
3-9008-XXXXX-XX-7

2 นางสาวสุพิชฌาย
จินดาวัฒนภูมิ
3-7399-XXXXX-XX-4

3 นายพิสิฐ สุขสกล
3-2206-XXXXX-XX-6

4 นายปญญา รุงเรือง
3-7401-XXXXX-XX-1

5 นางสาววัลลี นวลหอม
1-1020-XXXXX-XX-0

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา

ผูชวย
ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร)
ศาสตราจารย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พธ.ม.(ปรัชญา)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.บ.(จิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผูชวย
Ph.D. (History)
ศาสตราจารย
Dr.B.R.Ambedkar University, (Agra
University), India.
ศศ.ม. (ประวัติศาสตรไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)
สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
อาจารย อ.ม. (จริยศาสตรศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
พธ.บ. (ปรัชญา)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศษ.บ. (มัธยมศึกษา: ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ภาษาบาลี (ป.ธ.9)
กระทรวงศึกษาธิการ
อาจารย ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ.บ. (สังคมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย อ.ม. (ประวัติศาสตรศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ.บ. (สังคมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2558
2544
2541
2540
2550

2542
2538
2545
2541
2540
2536
2551
2546
2555
2549

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแขงขันกันสูง ดังนั้นประเทศไทยถือเปนประเทศหนึ่ง
ที่เปนสมาชิกของอาเซียน ซึ่งเปนภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วและเปนตัวอยางของ
การรวมตัวของกลุมประเทศที่มีพลังตอรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศ ทั้งนี้ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนมีวัตถุประสงคเพื่อทําใหภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีความมั่นคง มั่งคั่ง และสามารถ
แขงขันกับภูมิภาคอื่น ๆ ได โดย (1) มุงใหเกิดการไหลเวียนอยางเสรีของสินคา บริการ การลงทุน เงินทุน
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ําทางสังคม (2) ทําใหอาเซียน
เปนตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production Base) โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการ
ใหม ๆ ในการปฏิบัติตามขอริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มีอยูแลว (3) ใหความชวยเหลือแกประเทศสมาชิกใหมของ
อาเซียนเพื่อลดชองวางการพัฒนา และชวยใหประเทศเหลานี้เขารวมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของ
อาเซีย น (4) ส งเสริมความรวมมื อในนโยบายการเงิน และเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงิน และตลาดทุ น
การประกั น ภั ยและภาษี อากร การพั ฒ นาโครงสรางพื้น ฐานและการคมนาคม พัฒ นาความรวมมื อดาน
กฎหมาย การเกษตร พลังงาน การทองเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยการยกระดับการศึกษาและ
การพัฒนาฝมือแรงงาน
โดยทั่ ว ไปว าการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ให บ รรลุ ผ ลสํ าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องประชาคมอาเซี ย น
ประเทศไทยตองพัฒนาบุคคลผูเปนสมาชิกของสังคมใหมีการศึกษาที่ดี มีการตั้งเปาหมายที่จะพัฒนาแนวคิด
กิจกรรม และการจั ดการศึกษารวมกัน ในภู มิภ าคบนรากฐานภูมิปญญาระดับ ชาติและภู มิภ าค และเพื่ อ
ปองกันสภาพไมสมดุลจากการไหลบาเพียงดานเดียวของกระแสโลกาภิวัตนจากตะวันตก จึงตองเนนการ
ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลัก สะทอนการจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยง การหลอมรวมความ
หลากหลายบนพื้ น ฐานของเอกลั ก ษณ แ ละความแตกต างการพั ฒ นาและประสานความร ว มมื อ และ
แลกเปลี่ยนวิชาการระหวางชาติในภูมิภาคบนพื้นฐานของประโยชนรวมกัน ทั้งในกรอบซีมีโอ อาเซียนและ
ยูเนสโกจะทําใหบุคคลที่ไดรับการศึกษาในยุคใหมนี้ดํารงตนอยูในสังคม ระบบเศรษฐกิจแบบนี้ไดเพื่อใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตน
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุงหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน และเสริมสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติการ
ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งครอบคลุมความรวมมือในหลายสาขา เชน ความรวมมือดานการ
ปราบปรามยาเสพติด การพั ฒ นาชนบท การขจัดความยากจน สิ่ งแวดล อมการศึ กษา วัฒ นธรรม สตรี
สาธารณสุข โรคเอดส และเยาวชน เปนตน เปนกลไกสําคัญเพื่อการบรรลุจุดมุงหมายของประชาคมนี้และ
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รองรับการเปนประชาคมซึ่งเนนใน 4 ดาน ไดแก (1) การสรางประชาคมแหงสังคมที่เอื้ออาทร (2) แกไข
ผลกระทบตอสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ (3) สงเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดลอมและ
การจัดการดูแลสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง และ (4) สงเสริมความเขาใจระหวางประชาชนในระดับรากหญา
การเรี ย นรู ป ระวั ติ ศ าสตร แ ละวั ฒ นธรรม รวมทั้ งการรับ รูข าวสารซึ่ งเป น รากฐานที่ จ ะนํ าไปสู ก ารเป น
ประชาคมอาเซียน เมื่อเปนเชนนี้บุคคลผูมีหนาที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาจะตองมีความรูความสามารถ
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน และเสริมสรางอัต
ลักษณทางวัฒนธรรมของที่ดีงามของไทย
12. ผลกระทบจาก ข อ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒ นาหลักสูต รและความเกี่ยวของกับพัน ธกิจ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ปจจุบันนโยบายของรัฐบาลเนนการปฏิรูปครู ยกฐานะใหเปนวิชาชีพชั้นสูงอยางแทจริง โดยปฏิรูป
ระบบการผลิตครูใหมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สรางแรงจูงใจใหคนเรียนดี และมีคุณธรรมเขาสูวิชาชีพ
ครู ปรับ ปรุงระบบเงิน เดือนและคาตอบแทนครู พั ฒ นาระบบความกาวหนา ของครูโดยใช การประเมิ น
เชิงประจักษที่อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเปนหลัก จัดระบบการศึกษาและ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาครูในดานหลักสูตรและการจัด
การเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในดานหลักสูตร
และการเรียนการสอนให กาวหนาและกาวไกล เพื่อนําประเทศไทยไปสูการเป นประชาคมอาเซียนอยาง
สมบูรณ โดยสรางความพรอมและความเขมแข็งทางดานการศึกษา เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร และภาษา เปนตน
ผลกระทบจากสถานการณภายนอกการพัฒนาหลักสูตรจะมุงเนนผลิตครูในมิติใหมที่เนนผลลัพธ
การเรียนรูให เป น บั ณ ฑิ ตครูที่มีคุณ ภาพ ใหมีศักดิ์ศรีความเปน ครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูซึ่งเปน
วิชาชีพชั้นสูงที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู และพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดีคนเกงใฝรูเปนครูดีครูเกงมี
ความรูและใฝรู มีทักษะความเชี่ยวชาญและประสบการณวิชาชีพ มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ มีคุณธรรมและเปน
ผู มี จ ริ ย ธรรมประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณแห ง วิ ช าชี พ สามารถทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น ได อ ย า งมี
ประสิทธิ ภ าพมีคุณ ภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชี พ และสมรรถนะทางการศึกษาที่ เหมาะสมกับ การเป น
วิชาชีพชั้นสูงมีความรอบรู และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไดอยางยั่งยืน
สามารถสรางความเชื่อมั่น ศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาสังคมศึกษา จะเตรียมความพรอมใหกับสถานศึกษาเพื่อใหมีครูที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเด็กและ
เยาวชนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคดังกลาว และเพื่อใหสนองตอบตอการแกไขปญหาการขาดแคลนครู
โดยเนนการพัฒนาบัณฑิตใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตั้งแตข้ันพื้นฐานมีความสามารถในการ
ใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ทั้งทางดานสังคมธุรกิจและศิลปวัฒนธรรม
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12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
เพื่ อสนั บ สนุ น ให มหาวิทยาลัย ราชภัฏ นครปฐมเปน สถาบัน อุดมศึกษาชั้นนําและพัฒ นาทองถิ่น
สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร จึงสอดคลองกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
12.2.1 แสวงหาความจริงเพื่ อมุงสูความเปน เลิศทางวิช าการบนพื้ น ฐานของภู มิป ญ ญาท องถิ่ น
ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล
12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรมสํานึกในความเปนไทยมีความรักและผูกพันตอทองถิ่น
อีกทั้ งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชนเพื่อชวยให คนในทองถิ่นรูเท าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิต
บัณฑิตดังกลาวจะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
12.2.3 เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคาความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถิ่น
และของชาติ
12.2.4 เสริ มสรา งความเข ม แข็งของวิช าชี พ ครูผ ลิต และพั ฒ นาครูบุ คลากรทางการศึกษาให มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เชน รายวิชาที่
เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่น
13.3.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
จั ด การเรี ย นการสอนโดยคณ ะครุ ศ าสตร คณ ะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
13.1.2 รายวิชาหมวดวิชาชีพครู ไมนอยกวา 43 หนวยกิต
จัดการเรียนการสอนโดยคณะครุศาสตร
13.1.3 วิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดจากทุกวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
13.2 รายวิชาที่เปดสอนใหคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิต มนุษยกับสิ่งแวดลอม สังคมไทยในบริบทโลก และรายวิชาอื่น ๆ
รายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร นักศึกษาตางคณะสามารถเลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรีได
13.3 การบริหารจัดการ
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดําเนินการจัดผูสอนแตละรายวิชาโดย
ดําเนินการวางแผนรวมกันของอาจารยประจําหลักสูตรในการกําหนดเนื้อหาและกลยุทธการสอน ตลอดจน
การวัดและประเมินผล ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาไดบรรลุผลการเรียนรูตามหลักสูตร
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หมวดที่ 2
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตครูสังคมศึกษาที่มีความรอบรูคูคุณธรรม เชี่ยวชาญการจัดการเรียนรูสังคมศึกษาและยึด
มั่นในจรรณยาบรรณวิชาชีพครู
1.2 ความสําคัญ
ครูผูสอนสังคมศึกษานับวาสําคัญยิ่งเพราะครูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญมั่นคง
ใหกาวทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน แตกอนที่จะพัฒนาบานเมืองใหเจริญไดนั้น
จะตองพัฒ นาคนซึ่งไดแกเยาวชนของชาติเสียกอน เพื่อให เยาวชนเติบ โตเป นผูใหญ ที่ดีมีคุณ ภาพ และมี
ความสมบูรณครบทุกดานจึงสามารถชวยกันสรางความเจริญใหแกชาติตอไปได และหนาที่ที่มีความสําคัญ
ยิ่งของครูก็คือ การปลูกฝงความรูความคิ ดและจิตใจแก เยาวชนเพื่ อให เติบ โตขึ้ น เปน พลเมืองที่ ดี และมี
ประสิ ท ธิภ าพของประเทศชาติ ในกาลข างหนา ผูเปน ครูจึงจัดไดวาเปน ผูที่มีบ ทบาทอยางสําคัญ ในการ
สรางสรรคอนาคตของชาติบานเมือง
1.3 วัตถุประสงค เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะดังตอไปนี้
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/ตัวบงชี้
1. ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐานไม 1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก 1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
ต่ํากวาที่ สกอ. และคุรุสภา กําหนด
แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติและ 2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพของบุคลากรทาง
การศึกษา
2. ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจ การเมืองและ
ความกาวหนาทางวิชาการ

3. การพัฒนาบุคลากรดานการเรียน
การสอน และบริการวิชาการใหมี
ความรู สมรรถนะและเจตคติที่
ทันสมัย และเหมาะสมตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ

กลยุทธ
ติดตามความเปลี่ยนแปลงในสังคม
และวิชาการอยางสม่ําเสมอ

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. รายงานความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต
2. แผนปรับปรุงหลักสูตรที่สอดคลอง
กับความเปลี่ยนแปลงทาง สังคม
เศรษฐกิจการเมืองและ
ความกาวหนาทางวิชาการซึ่ง
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทงั้
ภายในและภายนอก
1. สนับสนุนบุคลากรดานการเรียน
1. ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
การสอนใหทํางานบริการแกองคกร
บุคลากรดานการเรียนการสอนใน
ภายนอก
หลักสูตร
2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูของ 2. ความพึงพอใจของผูเรียนตอ
บุคลากรดานการเรียน การสอนให
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู
มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิ ภ าค โดย 1 ป ก ารศึ ก ษาแบ งออกเป น 2 ภาคการศึ ก ษาปกติ 1 ภาคการศึ ก ษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
ทั้ งนี้ การจั ด การศึ ก ษาเป น ไปตามข อ บั งคั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐมว าด ว ยการจั ด
การศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับปจจุบันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศใช
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน โดยกําหนดใหมีการจัดการเรียนการสอนไมเกิน 9 สัปดาห และ
จํ า นวนหน ว ยกิ ต มี สั ด ส ว นเที ย บเคี ย งกั น ได กั บ การศึ ก ษาภาคปกติ ทั้ งนี้ ให เป น ไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน–เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 กรกฎาคม – ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 ธันวาคม – มีนาคม
ภาคฤดูรอน
เมษายน – พฤษภาคม
ทั้งนี้ กําหนดการเปด-ปด ภาคการศึกษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 ผูเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
2.2.2 มีคานิยมและเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู
2.2.3 สอบผานขอสอบวัดคุณลักษณะความเปนครู และผานเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและ/หรือเปนไปตามระเบียบขอบังคับการคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกําหนด
2.2.4 มีคุณสมบัติอื่น ๆ เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษาซึ่งเปนระบบเนนการเรียนรูและควบคุมตนเอง
2.3.2 การมีบุคลิกภาพที่ยังไมเหมาะสมกับการเปนครู
2.3.3 นักศึกษาแรกเขามีพื้นฐานความรูในระดับที่แตกตางกัน
2.3.4 นักศึกษามีปญหาทางดานเศรษฐกิจ ปญหาสุขภาพ และปญหาทักษะทางสังคม
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมทั้งในระดับมหาวิทยาลัยคณะและสาขาวิชาจัดประชุมผูปกครอง
จั ด ระบบการปรึ ก ษาแนะแนว โดยมี อ าจารย ที่ ป รึ ก ษาและฝ ายกิ จ การนั ก ศึ ก ษาดู แ ลประสานงานกั บ
คณาจารยผู สอนและผูป กครองในกรณี ที่มีปญ หา กิจกรรมสัมพันธระหวางนั กศึกษา-นักศึ กษา-อาจารย
และ/หรือนักศึกษา–อาจารย-ผูปกครอง
2.4.2 จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพและปลูกฝงจิตวิญญาณของครูมืออาชีพ
2.4.3 จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานและแนะแนวทางการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา
2.4.4 จัดแหลงทุนทางการศึกษาเพื่อใหการชวยเหลือในเบื้องตนเปนรายกรณี
2.4.5 จัดกิจกรรมอบรมใหความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ พัฒนาบุคลิกภาพ และจิตตปญญาศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
คาดวาจะรับเขาศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2562
2563
2564
90
90
90
90
90
90
90
180
270
-

2565
90
90
90
90
360
90

2566
90
90
90
90
360
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
1. คาบํารุงการศึกษา
2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2562
1,728,000
72,000
1,800,000

ปงบประมาณ
2563
2564
2565
3,456,000 5,184,000 6,912,000
144,000
216,000
288,000
3,600,000 5,400,000 7,200,000
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2566
6,912,000
288,000
7,200,000

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย บาท)
หมวดเงิน

2562

2563

ปงบประมาณ
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
งบที่ดินสิ่งปลูกสราง
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 ฉบับปจจุบันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศใช
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
มีการเทียบโอนหนวยกิต เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการเทียบโอนผล
การเรียนระดับปริญญาตรี ฉบับปจจุบันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศใช
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 139 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสร างหลั กสู ต รครุศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าสั งคมศึ กษา (4 ป ) (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุง
พ.ศ. 2562) เปน ไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ มาตรฐานหลักสู ตรระดับ ปริญญาตรี

11

พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริญ ญาตรี สาขาครุ ศ าสตรแ ละศึ ก ษาศาสตร (หลั ก สู ต รสี่ ป )
พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดดังนี้
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
139 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 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 วิชาชีพครู 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. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา
30
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร จํานวนไมนอยกวา 12
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
Thai for Effective Communication
1500102 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ
English Listening and Speaking Skills
1500103 การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English Usage for Communication
1500104 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ
English for Professional Purposes
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หนวยกิต
หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
2000101
2000102

รหัสวิชา
2500101

รหัสวิชา
4000101
4000102
4000103

2) กลุมวิชาสังคมศาสตร จํานวนไมนอยกวา
ชื่อวิชา
พลเมืองที่เขมแข็ง
Active Citizen
ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
The King Philosophy for Local Development
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3) กลุมวิชามนุษยศาสตร จํานวนไมนอยกวา
ชื่อวิชา
ความซาบซึ้งในสุนทรียะ
Aesthetic Appreciation

3

หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและคณิตศาสตร จํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ
3(3-0-6)
Well-being Promotion and Care
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3(3-0-6)
21st Century Skills for Living and Occupations
การคิดเชิงเหตุผล
3(3-0-6)
Logical thinking

หมายเหตุ
วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต) ใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาตอไปนี้เพื่อเสริมความรูดานภาษาอังกฤษตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนดโดยไมนับหนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1500010 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3(3-0-6)
Fundamental English 1
1500011 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3(3-0-6)
Fundamental English 2
1500012 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic purposes
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รหัสวิชา
1104006
1111102
1111103
1112101
1121201
1122202
1132301

1142401
1143402
1151501
1151502

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา
หนวยกิต
2.1 วิชาชีพครู จํานวนไมนอยกวา
43 หนวยกิต
1) กลุมวิชาชีพครู
28 หนวยกิต
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
คุรุนิพนธ
1(0-2-1)
Self Development Report
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู
3(2-2-5)
Virtue Ethics and Spirituality for Teachers
ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
2(1-2-3)
Language for Communication for Teachers
ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Philosophy and Educational Quality Assurance
การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Development
วิทยาการจัดการเรียนรู
2(1-2-3)
Instructional Science
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู 3(2-2-5)
Innovation and Information Technology for Educational Communication
and Learning
การวัดและประเมินผลการเรียนรู
3(2-2-5)
Learning Measurement and Evaluation
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู
3(2-2-5)
Research and Development in Innovation and Learning
จิตวิทยาสําหรับครู
3(2-2-5)
Psychology for Teacher
จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา
2(1-2-3)
Guidance and Counseling Psychology
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2) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
- วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน
รหัสวิชา
1101001
1102002
1103003

ชื่อวิชา
การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1
Practicum in Profession of Teaching 1
การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2
Practicum in Profession of Teaching 2
การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3
Practicum in Profession of Teaching 3
- วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

รหัสวิชา
1104004
1104005

รหัสวิชา
1522101
1523102
1524103
1641101
1641102
1642102

15
3

หนวยกิต
หนวยกิต
น(ชั่วโมง)
1(90)
1(90)
1(90)
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ชื่อวิชา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Internship 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Internship 2

หนวยกิต
น(ชั่วโมง)
6(540)
6(540)

2.2 วิชาเอก จํานวนไมนอยกวา
1) กลุมวิชาเอก บังคับ
ชื่อวิชา
ศาสนาสากล
Universal Religion
หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา
Buddhism Principle and Dhamma Study
พุทธจริยศาสตรและจริยธรรมสากล
Buddhist Ethic and International Ethic
ประวัติศาสตรไทย
Thai History
ประวัติศาสตรทองถิ่น
Local History
ประวัติศาสตรสากล
International History
15

60
40

หนวยกิต
หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
2501101
2501102
2501105
2502101
2502102
2541101
2541102
2542104

ชื่อวิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตน
Introduction to Sociology and Anthropology
การเมืองการปกครองไทย
Thai Government Politic
ภาษาอังกฤษสําหรับครูสังคมศึกษา
English for Social Studies Teacher
เศรษฐศาสตรสําหรับสังคมศึกษา
Introduction to Economics for Social Studies
กฎหมายเบื้องตน
Introduction to Laws
ภูมิศาสตรกายภาพ
Physical Geography
ภูมิศาสตรประเทศไทย
Geography of Thailand
เครื่องมือทางภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ
Geographic Tools and Information System
2) กลุมวิชาเอก เลือกเรียน ไมนอยกวา

รหัสวิชา
1521105
1521106
1523103
1523104
1643101
1644101

ชื่อวิชา
พุทธจิตตปญญาศึกษา
Buddhist Contemplative Education
สกลทรรศน
Global Perspective
พระพุทธศาสนาในสังคมไทยและสังคมโลก
Buddhism in Thai and World Society
พิธีกรรมทางศาสนา
Religious Rite
ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต
History of Southeast Asia
ประวัติศาสตรยุโรป
History of Europe
16

น(ท-ป-ค)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
1644105
2502105
2502106
2503201
2503301
2503401
2503901
2543102
2543103
2542105

ชื่อวิชา
ประวัติศาสตรเอเชียใต
History of South Asia
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไทยในความเปลี่ยนแปลงของโลก
Thai Economics, Society and Politic in the Changing World
วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล
Digital Society Culture
การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา
Social Studies Curriculum Development
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา
Social Studies Learning Management Methodology
นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา
Innovation and Digital Media in Social Studies
การวิจัยทางสังคมศึกษา
Social Studies Research
ภูมิศาสตรภูมิภาคโลก
World Regional Geography
สิ่งแวดลอมและประชากรศึกษา
Environment and Demography
ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ
Economic Geography

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไมซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้
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ความหมายของเลขรหัสวิชา
1

2

3

4

5

6

7

ลําดับกอนหลัง
ลักษณะเนื้อหาวิชา
ระดับความยากงาย หรือชั้นป
หมวดวิชาและหมูวิชา
เลขตัวที่ 1 - 3
เลขตัวที่ 4
เลขตัวที่ 5
เลขตัวที่ 6,7

บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา
บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เลขตัวที่ 1- 3 บงบอกหมวดหมูวิชา ดังนี้
150 หมายถึง กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
200 หมายถึง กลุมวิชาสังคมศาสตร
250 หมายถึง กลุมวิชามนุษยศาสตร
400 หมายถึง กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
หมวดวิชาเฉพาะดาน (วิชาชีพครู)
เลขตัวที่ 1- 3 บงบอกหมวดหมูวิชา ดังนี้
110 หมายถึง การฝกประสบการณวิชาชีพครู
111 หมายถึง พื้นฐานการศึกษา
112 หมายถึง หลักสูตรและการสอน
113 หมายถึง เทคโนโลยีการศึกษา
114 หมายถึง วัดผลและวิจัยทางการศึกษา
115 หมายถึง จิตวิทยาและการแนะแนว
116 หมายถึง การบริหารการศึกษา
117 หมายถึง การศึกษาปฐมวัย
118 หมายถึง การศึกษาพิเศษ
119 หมายถึง การประถมศึกษา
เลขตัวที่ 5 บงบอกลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้
18

0
หมายถึงกลุมฝกประสบการณวิชาชีพครู
1
หมายถึง กลุมวิชาที่เปนพื้นฐาน
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 กลุมวิชาที่ไมสามารถจัดเขากลุมวิชาใดได
253 หมายถึง กลุมวิชาสังคมวิทยา
254 หมายถึง กลุมวิชาภูมิศาสตร
256 หมายถึง กลุมวิชานิติศาสตร
257 หมายถึง กลุมวิชาเศรษฐศาสตร
350 หมายถึง กลุมวิชาที่ไมสามารถจัดเขากลุมวิชาใดไดในกลุมวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
359 หมายถึง กลุมวิชาเศรษฐศาสตรและธุรกิจ
901 หมายถึง กลุมวิชารัฐศาสตร

19

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1500010 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3(3-0-6)
2500101 ความซาบซึ้งในสุนทรียะ
3(3-0-6)
4000101 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ
3(3-0-6)
1121201 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1132301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
เพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู
1641101 ประวัติศาสตรไทย
3(3-0-6)
2541101 ภูมิศาสตรกายภาพ
3(2-2-5)
XXXXXXX วิชาเฉพาะดาน (วิชาเอกเลือกเรียน)
3(X-X-X)
รวม
21

รหัสวิชา
1500011
1500101
2000101
1101001

หมวดวิชา
วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกเลือก)
หนวยกิต

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3(3-0-6)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
3(3-0-6)
พลเมืองที่เขมแข็ง
3(3-0-6)
การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1
1(90)

หมวดวิชา
วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะดาน (กลุมวิชาฝก
ประสบการณวิชาชีพ)
3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู)

1111102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
และจิตวิญญาณความเปนครู
1111103 ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
1641102 ประวัติศาสตรทองถิ่น
2501105 ภาษาอังกฤษสําหรับครูสังคมศึกษา
2541102 ภูมิศาสตรประเทศไทย
รวม
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2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
21

เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ)
หนวยกิต

รหัสวิชา
1500102
4000102
1102002

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3(3-0-6)
การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2
1(90)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
21

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะดาน (กลุมวิชาฝก
ประสบการณวิชาชีพ)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกเลือก)
หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
3(3-0-6)
การวัดและประเมินผลการเรียนรู
3(2-2-5)
จิตวิทยาสําหรับครู
3(2-2-5)
หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา
3(2-2-5)
ประวัติศาสตรสากล
3(3-0-6)
เศรษฐศาสตรสําหรับสังคมศึกษา
3(3-0-6)
รวม
21

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ)
หนวยกิต

1112101 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
1122202 วิทยาการจัดการเรียนรู
1522101 ศาสนาสากล
2542104 เครื่องมือทางภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ
XXXXXXX วิชาเฉพาะดาน (วิชาเอกเลือกเรียน)
รวม

รหัสวิชา
1500103
2000102
1142401
1151501
1523102
1642102
2502101
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค) หมวดวิชา
1500104 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ
3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป
1103003 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3
1(90)
เฉพาะดาน (กลุม วิชาฝก
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) เลือกเสรี
รวม
21
หนวยกิต
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1500012 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
4000103 การคิดเชิงเหตุผล
3(3-0-6)
1143402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู
3(2-2-5)
1524103 พุทธจริยศาสตรและจริยธรรมสากล
3(2-2-5)
2501101 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตน
2(2-0-4)
2502102 กฎหมายเบื้องตน
2(2-0-4)
XXXXXXX วิชาเฉพาะดาน (วิชาเอกเลือกเรียน)
3(X-X-X)
XXXXXXX วิชาเฉพาะดาน (วิชาเอกเลือกเรียน)
3(X-X-X)
XXXXXXX วิชาเลือกเสรี
3(X-X-X)
รวม
22
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หมวดวิชา
วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกเลือก)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกเลือก)
เลือกเสรี
หนวยกิต

รหัสวิชา
1104004
1104006

รหัสวิชา
1104005

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค) หมวดวิชา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(540)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาฝก
ประสบการณวิชาชีพ)
คุรุนิพนธ
1(0-2-1) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู)
รวม
7
หนวยกิต
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค) หมวดวิชา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(540)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาฝก
ประสบการณวิชาชีพ)
รวม
6
หนวยกิต

สรุป จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา

139
30
103
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
3(3-0-6)
Thai for Effective Communication
การใช ภ าษาไทยในการสื่ อสารอยางเหมาะสมตามสถานการณ การสรุป ประเด็น หลักจาก
การสื่ อ สารอย างมี วิ จ ารณญาณ การสื่ อสารเชิ งบวก วัจ นและอวัจ นภาษา การออกเสี ย งตามอั ก ขรวิ ธี
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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500102 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Listening and Speaking Skills
ทักษะการฟงและจับใจความบทสนทนาและขอความสั้น ๆ การพูดเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว กิจวัตร
ประจําวัน การสนทนาในสั งคม การใช ภ าษาและโครงสรางทางไวยากรณ ที่เหมาะสมในการพูด 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 การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English Usage for Communication
การพั ฒ นาทั กษะการฟ ง การพู ด การอาน การเขีย นภาษาอังกฤษที่ จําเปน ตอการสื่อสาร
ทั ก ษะการฟ งและสนทนาในชี วิ ต ประจํ า วัน การฟ งและการบั น ทึ ก คํ าบรรยายโดยใช ภ าษามาตรฐาน
การสนทนาหั วข อที่ คุน เคยและสนใจ การให คําแนะนํ า การสนทนาในเหตุ การณ เฉพาะหน า การแสดง
ความรูสึก การเลาประสบการณของตนเอง การกลาวรองทุกข การโตแยงและใหเหตุผล การสรุปใจความ
สําคัญ จากการอาน การจั บประเด็น และระบุ ขอมูล จากสิ่งที่ อาน การนําเสนอผลงาน การเขีย นรายงาน
ในหัวขอที่คุนเคย 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 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ
3(3-0-6)
English for Professional Purposes
ทักษะการฟงประกาศ รายงานขาว และการสัมภาษณ การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงเทคนิค
ในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญ การโตตอบอยางคลองแคลวและเปนธรรมชาติกับผูที่เปนเจาของภาษา การใช
ถอยคําและการใหรายละเอียดที่ชัดเจนในหัวขอที่หลากหลาย การเขาใจจุดประสงคของประเด็นที่มีความ
ซั บ ซ อ น การอธิ บ ายมุ ม มองเกี่ ย วกั บ ป ญ หา การอ านที่ ซั บ ซ อ นและระบุ จุ ด ประสงค ข องเนื้ อ หาที่ อ า น
การเขียนระดับอนุเฉท การบันทึกรายงานแบบสั้น และการเขียนสนับสนุนและโตแยง
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000101 พลเมืองที่เขมแข็ง
3(3-0-6)
Active Citizen
การออกแบบและจัดทําโครงการเพื่อสงเสริมการเปนพลเมืองดี การเคารพศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย สิทธิและเสรีภาพ การยอมรับความแตกตางของบุคคล ความเสมอภาคและความเทาเทียม การอยู
รวมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอยางสันติตามหลักขันติธรรม การปฏิบัติตนตามกฎ กติกาของสังคม
และกฎหมาย ความรู เ กี่ ย วกั บ รู ป แบบการปกครอง อุ ด มการณ และวิ ถี ชี วิ ต ประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ปฏิบัติหนาที่ของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย การเปนพลเมือง
ที่เขมแข็ง 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 ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
3(3-0-6)
The King Philosophy for Local Development
แนวคิดและหลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดการพัฒนาแบบ
ยั่งยืน กรณีศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริการประยุกตใชในการดํารงชีวิต ความเชื่อมโยงของ
ศาสตรพระราชาสูพระราโชบายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500101 ความซาบซึ้งในสุนทรียะ
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ความหมาย ประเภท และความสําคัญของสุนทรียะดานทัศนศิลป นาฏศิลปและดุริยางคศิลป
และวรรณศิลป ประวัติศาสตรศิลป การเสริมสรางการรับรูและความซาบซึ้งทางดานสุนทรียภาพ 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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000101 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ
3(3-0-6)
Well-being Promotion and Care
ความหมาย ความสํ า คั ญ ของสุ ข ภาวะ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสุ ข ภาพทางกาย จิ ต ใจ
และสิ่งแวดลอม การดู แลสุ ขภาพกาย การออกกําลังกาย กีฬาและนัน ทนาการ หลักการป องกัน ปญ หา
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 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3(3-0-6)
21st Century Skills for Living and Occupations
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่สําคัญ ความรูและความสามารถดานดิจิทัลรวมสมัย การประยุกตใช
ในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ และกรณีศึกษา
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500010 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3(3-0-6)
Fundamental English 1
การฟ งและจั บ ใจความจากการฟ งข อความและประกาศที่ พู ดด วยภาษามาตรฐาน การพู ด
เกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจําวัน เรื่องสวนตัว ครอบครัว การศึกษา การซื้อสินคา สิ่งแวดลอม การจางงาน
การสื่ อ สารและแลกเปลี่ ย นข อมู ล ทั่ ว ไป การเข าใจเนื้ อ หาที่ ใช คํ าศั พ ท พื้ น ฐาน ระบุ ข อมู ล เฉพาะในสื่ อ
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 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3(3-0-6)
Fundamental English 2
การฟงเพื่ อจับใจความสําคั ญ การสนทนาในสังคม การนําเสนอแบบสั้น การอานจดหมาย
โฆษณา เมนู ตารางเวลาและประกาศ การเขียนเกี่ย วกับเรื่องในชีวิตประจําวัน เรื่องสวนตัว ครอบครัว
การศึกษา การซื้อสินคา สิ่งแวดลอม การจางงาน การสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลทั่วไป
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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500012 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic purposes
การฟงประกาศที่เปนทางการ การนําเสนอ โฆษณา และการวิพากษวิจารณ การพูดเพื่อแสดง
ความคิดเห็น การวิพากษวิจารณ และเปรียบเทียบ พูดในที่ประชุม 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 วิชาชีพครู (กลุมวิชาชีพครู)
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1104006 คุรุนิพนธ
1(0-2-1)
Self Development Report
จั ด ทํ า คุ รุ นิ พ นธ โดยการรวบรวม วิ เ คราะห สั ง เคราะห ส มรรถนะการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ค รู
คุณลักษณะของความเปนครู ผานกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรูดวย
ตนเอง เขารวมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะทอนกลับ (After Action Review: AAR) เปนรายบุคคล
และร ว มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ใ นรู ป แบบชุ ม ชนแห ง การเรี ย นรู ท างวิ ช าชี พ (Professional Learning
Community: PLC) เพื่อนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู 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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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1111102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู
3(2-2-5)
Virtue Ethics and Spirituality for Teachers
ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุงมั่นพัฒนาผูเรียนดวยจิตวิญญาณความเปนครู
เปนแบบอยางที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเปนพลเมืองที่เขมแข็ง ดํารงตนใหเปนที่เคารพศรัทธาของผูเรียนและ
สมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห สังเคราะห บูรณาการองคความรูเกี่ยวกับคานิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู
คุณธรรม จริยธรรมสําหรับครู จิตวิญญาณความเปนครู กฎหมายสําหรับครู สภาพการณการพัฒนาวิชาชีพครู โดย
ใชการจัดการเรียนรูที่เนนประสบการณ กรณีศึกษา การฝกปฏิบัติใชการสะทอนคิดเพื่อนําไปประยุกตใชในการ
พัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง
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 upto-date, and keeps up with changes
1111103 ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
2(1-2-3)
Language for Communication for Teachers
ใช ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม สอดคล องกั บ
บริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ โดยการวิเคราะหแนวคิด
ทฤษฎี วาทวิทยาสําหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช ฝกปฏิบัติการฟง การพูด การอาน การเขียน ภาษาทาทาง
เพื่อสื่อความหมายในการจัดการเรียนรูและการสื่อสารในชั้นเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรูทักษะการฟง การพูด
การเขียนและภาษาท าทาง เพื่ อพั ฒนาผูเรียน สืบค นสารนิ เทศเพื่ อพั ฒนาตนให รอบรู ทั นสมั ยและทั นตอการ
เปลี่ยนแปลงสําหรับ ฝกการใชภาษาและวัฒนธรรมที่แตกตางหลายหลายเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ
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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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
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 วิเคราะหหลักการจัดการศึกษาที่เปนฐานคิดสากลและฐานคิดวิถีไทย
นําแนวคิดการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มาประยุกตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไปใชพัฒนาสถานศึกษา
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
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่สอดคลองกับ
บริบทสถานศึ กษาและชุ มชน นํ าหลักสูตรไปใช และประเมิ นหลักสูตร โดยประยุ กตใชความรูพื้ นฐานเกี่ยวกั บ
หลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรทางปรัชญา
การศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และที่เกี่ยวของกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนา
หลั กสู ตรสถานศึกษา การนํ าหลั กสู ตรไปใช การประเมิ นหลั กสูตร ป ญหาและแนวโน มในการพั ฒนาหลักสูตร
เพื่อใหเปนผูมีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง
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 upto-date, and keep up with change
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1122202 วิทยาการจัดการเรียนรู
2(1-2-3)
Instructional Science
วางแผนและจัดการเรียนรูตามธรรมชาติสาขาวิชาเอก บริหารจัดการชั้นเรียน ออกแบบและเขียน
แผนการจัดการเรียนรูที่สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร สงเสริมการเรียนรู เอาใจใส
และยอมรับความแตกตางของผูเรียนแตละบุคคล จัดกิจกรรมและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมีความสุข
ในการเรี ยน ตระหนั กถึ งสุ ขภาวะของผู เรี ยน บู รณาการความรู เนื้ อหาวิ ชา หลั กสู ตร ศาสตร การสอน และ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู โดยใชความรูเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู นวัตกรรมการจัดการเรียนรูเพื่ อ
พัฒนาทั กษะในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรูแบบบู รณาการ การบู รณาการปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง
การบูรณาการเนื้อหาและภาษา การบูรณาการสื่อและแหลงเรียนรูในชุมชนทองถิ่น สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษา
เรียนรวม การชี้แนะผูเรียน 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 wellbeing; 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, microteaching, practicum in schools, being responsible and committed to developing learner according
to their potentiality
1132301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู 3(2-2-5)
Innovation and Information Technology for Educational Communication
and Learning
ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรูตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร ที่สอดคลองกับบริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของ
ผูเรียน ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ โดยการวิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู กฎหมายที่เกี่ยวของ จรรยาบรรณในการใช
เทคโนโลยี ดิ จิทั ล เพื่ อให สามารถเลื อก และประยุ กต ใช นวั ตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อการสื่ อสาร
การศึกษาและการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาและใชการ
สะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง
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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
วัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงดวยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะ
ของสาระสํ าคั ญ ในเรื่องที่ ป ระเมิ น บริ บ ทและความแตกตางระหวางบุ คคลของผูเรียน ผูเรีย นที่ มีความ
ตองการจําเปนพิเศษ สะทอนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผูเรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู
โดยใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสราง
เครื่องมือวัดและประเมินผล การใหขอมูลปอนกลับที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน แนวทางการใชผลการ
วัดและประเมินผลผูเรียนในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน เพื่อใหสามารถวัดและประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผูเรียนอยางเหมาะสมและสรางสรรค และใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการ
เปนครูที่ดี มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง ประยุกตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและ
ประเมินผล เพื่อการออกแบบการประกันคุณภาพการศึกษา
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
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
1143402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู
Research and Development in Innovation and Learning

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)

วิจั ย แก ป ญหาเพื่ อพั ฒนาผูเรี ยน สร างนวัตกรรมเพื่ อพั ฒนาการเรี ยนรูของผู เรียนที่ สอดคล องกั บ
ธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกตางหลากหลายของผูเรียน ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ โดยการศึกษา
วิเคราะหสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาของผูเรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกตใชหลักการ
แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกตใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการสรางนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียน นวัตกรรมที่สอดคลองกับบริบทของชุมชน
เพื่ อให สามารถนํ าผลการวิ จั ยไปใช ในการพั ฒ นาการจั ดการเรี ยนรู และพั ฒ นาผู เรี ยน และใช การสะท อนคิ ดไป
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
ที่มีความตองการพิเศษ ใชการสะทอนคิดเพื่อนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี มีความรอบรู
ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง มุงมั่นพัฒนาผูเรียนและพัฒนาตนดวยจิตวิญญาณความเปนครู
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
Guidance and Counseling Psychology

น(ท-ป-ค)
2(1-2-3)

ประยุกตความรูเพื่อการรูจักและดูแลชวยเหลือผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพดวยกระบวนการแนะแนว
และการให คํ าปรึกษา ส งเสริม ป องกั น และแก ไขป ญหา พั ฒนาการและการเรียนรูของผูเรียนตามชวงวัยอยางมี
ประสิทธิภาพดวยการจัดบริการแนะแนวและการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน พัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตาม
ศักยภาพและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางเปนระบบตามกระบวนการศึกษารายกรณี ใหคําแนะนําและ
ขอมูลยอนกลับแกผูปกครองและผูเกี่ยวของเพื่อสงเสริมพัฒนาและดูแลชวยเหลือผูเรียน การสงตอและการสรางความ
รวมมือเพื่อพัฒนาและแกปญหาผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลงที่
เกี่ยวของกับพัฒนาการผูเรียน 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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ชั่วโมง)
1101001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1
1(90)
Practicum in Profession of Teaching 1
ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน โดยการศึกษาเรียนรู คุณลักษณะของครูที่แสดงออกถึงความรัก
และศรัทธาในวิชาชีพครู การปฏิบัติตนของครูที่สะทอนถึงการมีจิตวิญญาณความเปนครู การมีจรรยาบรรณตอ
ตนเอง และวิชาชีพ ศึกษาเรียนรูบทบาทหนาที่ครู ครูประจําชั้น ศึกษาบริบทชั้นเรียน บริบทของสถานศึกษา
ขอมูลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา บริบทชุมชนที่มีตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ฝกปฏิบัติงานในหนาที่ครู รวมมือกับผูปกครองวิเคราะห แกปญหาผูเรียนรายกรณี (Case study) ฝกปฏิบัติ
ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน
ผานกระบวนการสังเกต บันทึกขอมูล วิเคราะห สังเคราะห ถอดบทเรียน และสะทอนคิดเพื่อนําไปประยุกตใช
ในการพัฒนาตนเอง ใหเปนครูที่ดี มีความรอบรู และทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลง
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
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 คุณลักษณะของครูที่ประพฤติตนเปนแบบอยาง
ที่ ดีมี คุ ณ ธรรมและจริ ยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชี พ ปฏิ บัติงานผู ช วยครู รวมกั บครูพี่ เลี้ ยงโดยการวางแผน
ออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรูสื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุมสาระการ
เรียนรูในรายวิชาเฉพาะดาน บูรณาการองคความรูทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การดําเนินการ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคลองกับสถานศึกษาแตละระดับ บริหารจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพ
และสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนา ดูแล ชวยเหลือ
ผูเรียน ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค วิเคราะหและนําเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองใหมีความเปนครูมือ
อาชี พที่เท าทั นตอการเปลี่ ยนแปลงทั้งทางดานศาสตรวิชาชี พครูและศาสตรสาขาวิชาเอก เข ารวมโครงการที่
เกี่ยวของกับการสงเสริม อนุ รักษ วัฒนธรรม และภู มิปญญาท องถิ่นและนํ าผลจากการเรียนรูในสถานศึ กษาไป
ประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
(PLC) เพื่อนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง
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
ฝกปฏิ บั ติวิชาชี พระหวางเรีย น โดยการศึ กษาเรีย นรูคุณลั กษณะของครูที่ป ระพฤติ ตนเป น
แบบอย างที่ ดีมีคุณ ธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิช าชีพ ออกแบบการจั ดบรรยากาศชั้นเรีย นที่
ส งเสริ ม ให ผู เรี ย นมี ค วามสุ ข จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ที่ ส งเสริ ม ให ผู เรี ย นเกิ ด กระบวนการคิ ด ขั้ น สู งโดย
ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนาและ
มุงมั่นในการแกปญหาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคดวยกระบวนการวิจัยที่ถูกตองตามระเบียบวิธี
วิจัย สะทอนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวมกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิด
ความกาวหนาทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นและ
นําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู
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
ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอกเพื่อใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข สรางแรงบันดาลใจใหเปน
ผูใฝรูและมีปญญารูคิด ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน โดยการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูที่สรางเสริม
ทักษะการเรียนรูและทักษะการคิดของผูเรียน จัดการเรียนรู ออกแบบสื่อ/นวัตกรรม วัดและประเมินผล
รายงานผลการพั ฒ นาผู เรีย น การปฏิ บั ติห นาที่ ครูในสถานศึกษา เขารวมกิจ กรรมทางวิช าชีพ พั ฒ นา
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน ผานกระบวนการสังเกต บันทึกขอมูล วิเคราะห สังเคราะห ถอดบทเรียน และ
สะท อ นคิ ด เพื่ อ นํ าไปประยุ ก ต ใช ในการพั ฒ นาตนเองให เป น ครู ที่ ดี มี ค วามรอบรู และทั น สมั ย ต อ การ
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 upto-date, and keeps up with change
1104005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(540)
Internship 2
ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอก ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนมีความสุขเกิดกรระบวนการคิดขั้นสูงและ
นําไปสูการเปนนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเขากับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน สรางเครือขายความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนในการ
พัฒนาและแกปญหาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคดวยกระบวนการวิจัยที่ถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย
สะท อนผลการเปลี่ย นแปลงที่ เกิ ดขึ้ น กับ ตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวมกิจ กรรมที่สงเสริมใหเกิด
ความกาวหนาทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นและ
นําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมี
ความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง

37

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1522101 ศาสนาสากล
3(3-0-6)
Universal Religion
แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญา ศาสนา และระบบความเชื่อ วิธีคิดตามหลักการของศาสนาสากล ประวัติ
ของพระพุ ทธเจาและศาสดาแห งศาสนาอื่น ๆ องค ประกอบของศาสนาสากล การเผยแผพระพุ ทธศาสนาและ
ศาสนาอื่น ๆ การเขามาและพัฒนาการของศาสนาตาง ๆ ในสังคมไทย การจัดระเบียบองคกรของศาสนาตาง ๆ ใน
ประเทศไทย บทบาทความสําคัญของระบบความเชื่อและศาสนาที่มีตอสถาบันตาง ๆ ของสังคมและวัฒนธรรมไทย
ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน บทบาทของศาสนาในสังคมโลกสมัยใหม การทํานุบํารุงและสืบทอดศาสนา การอยูรวมกันใน
สังคมที่มีความหลากหลายทางความเชื่อและศาสนา 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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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1523102 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา
3(2-2-5)
Buddhism Principle and Dhamma Study
ความหมายและความเปนมาของคัมภีรพระไตรปฎก ประวัติความคิดของสํานักพุทธปรัชญา
วิเคราะหลักษณะสําคัญของพุทธธรรมและหลักธรรมสําคัญในทางพระพุทธศาสนาเพื่อความเขาใจชีวิตและ
สังคม เน น ศึ กษาขั น ธ 5 อายตนะ 12 ไตรลักษณ ปฎิจจสมุป บาท กรรม นิพพาน อริย สัจ 4 ไตรสิกขา
ภาวนา 4 เปรียบเทียบหลักพุทธธรรมกับหลักธรรมของศาสนาสากล หลักการอยูรวมกันของมนุษยชาติ
สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคและการยอมรับความแตกตาง พุทธธรรมกับสันติภาพ พุทธธรรมกับศาสตร
สมัยใหม พรอมทั้งการฝกปฏิบัติการบริหารจิตและเจริญปญญา
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 พิจารณาเกณฑการตัดสินความดีความชั่ว และ
อุดมคติของชีวิตในพระพุ ทธศาสนา หลักจริยธรรมของศาสนาต าง ๆ เปรียบกั บหลักจริยธรรมสากล พุ ทธจริย
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
ความเปนมาของไทยตั้งแตกอนสมัยสุโขทัยถึงปจจุบัน พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
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
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1641102 ประวัติศาสตรทองถิ่น
3(3-0-6)
Local History
ความหมายและขอบเขตของประวั ติศาสตร ทองถิ่ น พั ฒนาการและความสํ าคั ญ ของการศึ กษา
ประวั ติ ศาสตร ท องถิ่ น ระเบี ยบวิ ธี วิจั ยทางประวั ติ ศาสตร โดยใช วิธีการเก็ บรวบรวมและวิ เคราะห ข อมู ลเชิ ง
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
ประวัติศาสตรที่สําคัญของโลก เริ่มจากสมัยโบราณถึงสมัยใหม โดยเนนใหเห็นลักษณะความเจริญ
ของอารยธรรมนั้น ๆ ความเปนมาของประวัติศาสตรสมัยโบราณ เมโสโปเตเมีย อียิปต จีน อินเดีย กรีก และโรมัน
ประวัติศาสตรสมัยกลาง ระบอบการปกครองแบบฟวดัล สงครามครูเสด การสํารวจทางทะเล การคนพบดินแดน
ใหม การฟนฟูศิลปวิทยาการ การปฏิรูปศาสนา สมัยแหงเหตุผล และการปฏิวัติฝรั่งเศส การปฏิวัติวิทยาศาสตร
การปฏิวัติอุตสาหกรรม การลาอาณานิคม สงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและ
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 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตน
2(2-0-4)
Introduction to Sociology and Anthropology
ความหมาย ลั ก ษณะ ขอบข า ย ประวั ติ ค วามเป น มา แนวคิ ด และทฤษฎี สั ง คมวิ ท ยา และ
มานุ ษ ยวิ ทยา องค ประกอบและหลั กการสํ าคั ญ ประยุ กต ใช วิธีการศึ กษาทางสั งคมวิ ทยาและมานุ ษยวิ ทยา
วิเคราะหกลุมสังคม โครงสรางทางสังคม ลักษณะของสังคม โครงสรางหนาที่ การจัดระเบียบสังคม สถาบันทาง
สังคม การขัดเกลาทางสังคม การปฏิสัมพันธทางสังคม ชวงชั้นทางสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ กระบวนการทาง
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สังคม พฤติกรรมเบี่ ยงเบนทางสั งคม พั ฒนาการของสั งคมสมั ยใหม ยุคดิ จิทัล การเปลี่ ยนแปลงทางสั งคมและ
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
ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตรและระบอบการปกครอง วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย ตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน อธิบายระบอบการเมืองการปกครองไทย อภิปรายความสัมพันธระหวางรัฐกับสังคม เหตุการณ
ทางการเมือง ตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงสังคมในอดีตและปจจุบัน นําองคความรูที่ไดมาบูรณาการกิจกรรม
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 ภาษาอังกฤษสําหรับครูสังคมศึกษา
3(3-0-6)
English for Social Studies Teacher
ภาษาอั งกฤษเพื่ อสั งคมในขั้ นพื้ นฐานทั้ งการฟ ง การพู ด การอ าน และการเขี ยน ภาษาอั งกฤษ
ที่เกี่ยวของกับสังคมศึกษา ในดานประวัติศาสตร ภูมิศาสตร ปรัชญาและศาสนา ตลอดจนการศึกษา ทั้งโครงสราง
ไวยากรณและคําศัพทอื่น ๆ ในขั้นพื้นฐานที่มีความเกี่ยวของกับศาสตรทางสังคมศึกษา
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 ความสํ าคัญ ประวัติความเปน มาของเศรษฐศาสตร วิเคราะหทฤษฎีการผลิต
พฤติกรรมของผูบริโภค ตลาด ทฤษฎีราคา รายไดประชาชาติ การเงินการธนาคาร การคลัง การคาระหวาง
ประเทศ ระบบสหกรณ ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
ไทยและเศรษฐกิจโลกเพื่อประยุกตใชในการจัดการศึกษาสังคมศึกษา
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
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 กฎหมายเบื้องตน
2(2-0-4)
Introduction to Laws
ความหมาย ความสํ า คั ญ ประเภท ลํ าดั บ ศั ก ดิ์ ข องกฎหมาย วิเคราะห ก ารจั ด ทํ า การใช
การตีความทางกฎหมาย อธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายอาญา กฎหมาย
ปกครอง และกระบวนการยุติธรรม ประยุกตใชและบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
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
สัณฐานของโลกและปรากฏการณที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธระหวางโลกกับดวงอาทิตย 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
ลักษณะภูมิศาสตรของประเทศไทยเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพประชากร เศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงความสัมพันธในปจจัยทางภูมิศาสตรภูมิภาคโลก การกระจาย
เชิงพื้นที่และความสัมพันธระหวางปจจัยตาง 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
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และเครื่องมือทางภูมิศาสตร การแปล
ความหมาย การสืบคนและการประยุกตใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1521105 พุทธจิตตปญญาศึกษา
2(1-2-3)
Buddhist Contemplative Education
แนวคิดและหลักการพื้นฐานของพุทธจิตตปญญาศึกษา 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 ความสัมพันธและการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน คานิยมและการ
ตระหนักรับรูสภาพการณ การพัฒนาที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคและการยอมรับความแตกตาง
แนวทางการจัดการเรียนรูสังคมศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของพลเมืองโลก
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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1523103 พระพุทธศาสนาในสังคมไทยและสังคมโลก
3(3-0-6)
Buddhism in Thai and World Society
ประวัติการเผยแผพระพุทธศาสนาในสังคมไทยและสังคมโลก อิทธิพลของพระพุ ทธศาสนาต อ
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
แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณีและพิธีกรรม วันสําคัญและเทศกาลทางศาสนา
พิธีกรรมของศาสนาที่สําคัญในสังคมไทย โดยทราบถึงประวัติความเปนมา ความหมาย ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
ตามพิธีกรรม วิเคราะหหลักธรรมและภูมิปญญาที่ปรากฏในเทศกาล 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
พัฒ นาการภูมิภ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใตสมัยโบราณ การรับและการผสมผสานวัฒ นธรรม
อินเดีย จีน และอิสลาม การสถาปนาอํานาจรัฐ บทบาทและพัฒนาการของรัฐตาง ๆ ในทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม ความสัมพันธกับชาติตะวันตกในระยะกอน ค.ศ. 1800 พัฒนาการและผลกระทบจากลัทธิ
จักรวรรดินิยมที่มีตอภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ขบวนการชาตินิยม การยึดครองของญี่ปุน ในระหวาง
สงครามโลกครั้งที่ 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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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
ความเป น มาของอนุ ท วี ป อิ น เดีย อัน ประกอบด ว ยอิ น เดี ย ปากี ส ถาน บั งคลาเทศ ศรีลั งกา
อัฟกานิส ถาน เนปาล ภูฐาน และมัลดีฟ ตั้งแตสมั ยเริ่มแรกจนถึงป จจุบั น โดยเนน เนื้อหาในดาน 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 สังคมและการเมืองไทยในความเปลี่ยนแปลงของโลก
3(3-0-6)
Thai Economics, Society and Politic in the Changing World
ความสั ม พั น ธ ร ะหว างระบบเศรษฐกิ จ โลกกั บ สภาพเศรษฐกิ จ สั งคม และการเมื อ งไทย
การพึ่ งพาและการแข งขั น บทบาทขององค ก ารระหว างประเทศ บรรษั ท ข ามชาติ ผลกระทบต อ การ
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
แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมพหุวัฒ นธรรมและความเป นพลเมืองดิจิทัลในป จจุบันและ
อนาคต ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีตอสังคม ทักษะการรูดิจิทัล สรางแนวปฏิบัติใหเปนพลเมืองที่เรียนรู
แบบนําตนเองและปกปองตนเอง การเคารพสิทธิของตนเอง ความรับผิดชอบสังคมโลกหลังสมัยใหม สรางการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงสรางสรรค
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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 postmodern society, make creative social change
2503201 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา
3(2-2-5)
Social Studies Curriculum Development
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
อธิบ ายวิวัฒ นาการทางด านหลั กสู ตรสังคมศึกษา ในระดั บ ชาติ และสากล วิเคราะห กระบวนการจัดทํ า
หลั กสู ต รสั งคมศึ กษา การนํ า หลั ก สู ต รไปใช การประเมิ น ผลหลัก สูต ร ภาวะผูนํ าหลัก สูต รสั งคมศึ กษา
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
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษาหลักการออกแบบ การผลิต
และพัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัลที่เหมาะสมกับเนื้อหาสังคมศึกษา วิเคราะหและประเมินคุณคาของสื่อ
และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู การใชสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนรูของผูเรียน
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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
วิจยั กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ฝกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่หลากหลายทางสังคมศึกษา
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
สภาพภู มิ ศ าสตร เกี่ ย วกั บ เกณฑ ในการพิ จ ารณาแบ งภู มิภ าคต าง ๆ ของโลก ลัก ษณะภู มิ
ประเทศ ภูมิอากาศ ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและเปรียบเทียบป จจัยทางภู มิศาสตรที่มีผ ลตอการ
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 สิ่งแวดลอมและประชากรศึกษา
3(3-0-6)
Environment and Demography
ความรู เบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ สิ่ งแวดลอ มและประชากร ความสั ม พั น ธ ร ะหว างสิ่ งแวดล อมกั บ
ประชากร วิเคราะหผลกระทบของภาวะประชากรที่มีผลตอสภาพแวดลอม สังคมและคุณภาพชีวิต อธิบาย
การมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชนสูงสุดและยั่งยืน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภัยพิบัติ
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
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2542105 ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Economic Geography
ลักษณะและปจจัยที่ทําใหเกิดความแตกตางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 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 โดยไมซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลํา
ชื่อ-นามสกุล
ดับ เลขบัตรประจําตัวประชาชน
1 นายวรากรณ พูลสวัสดิ์
3-9008-XXXXX-XX-7

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา/ปที่จบ

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566

ผูชวย
ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร)
ศาสตราจารย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2558
พธ.ม.(ปรัชญา)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2544
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2541
พธ.บ.(จิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2540
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15 15 15 15 15

ลํา
ชื่อ-นามสกุล
ดับ เลขบัตรประจําตัวประชาชน
2 นางสาวสุพิชฌาย
จินดาวัฒนภูมิ
3-7399-XXXXX-XX-4

3 นายพิสิฐ สุขสกล
3-2206-XXXXX-XX-6

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา/ปที่จบ

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566

ผูชวย
Ph.D. (History)
15 15 15 15 15
ศาสตราจารย
Dr.B.R.Ambedkar University,
(Agra University), India, 2550
ศศ.ม. (ประวัติศาสตรไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)
สถาบันราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา, 2538
อาจารย อ.ม. (จริยศาสตรศึกษา)
15 15 15 15 15
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545
พธ.บ. (ปรัชญา)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2541
ศษ.บ. (มัธยมศึกษา: ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540

4 นายปญญา รุงเรือง
3-7401-XXXXX-XX-1

อาจารย

5 นางสาววัลลี นวลหอม
1-1020-XXXXX-XX-0

อาจารย

ภาษาบาลี (ป.ธ.9)
กระทรวงศึกษาธิการ, 2536
ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
15 15 15 15 15
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551
ศษ.บ. (สังคมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546
อ.ม. (ประวัติศาสตรศึกษา)
15 15 15 15 15
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555
ศษ.บ. (สังคมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549

3.2.2 อาจารยผูสอน
ลํา
ดับ

ชื่อ-นามสกุล

1 นายวรากรณ พูลสวัสดิ์

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566

ผูชวย
ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร)
ศาสตราจารย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พธ.ม.(ปรัชญา)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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15 15 15 15 15

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
จินดาวัฒนภูมิ

ผูชวย
Ph.D. (History)
15 15 15 15 15
ศาสตราจารย
Dr.B.R.Ambedkar University,
(Agra University), India.
ศศ.ม. (ประวัติศาสตรไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)
สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

3 นายพิสิฐ สุขสกล

อาจารย

อ.ม. (จริยศาสตรศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
พธ.บ. (ปรัชญา)

15 15 15 15 15

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

4 นายปญญา รุงเรือง

อาจารย

5 นางสาววัลลี นวลหอม

อาจารย

6 นางสาวปรารถนา แซอึ๊ง

อาจารย

ศษ.บ. (มัธยมศึกษา: ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ภาษาบาลี (ป.ธ.9)
กระทรวงศึกษาธิการ
ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
15 15 15 15 15
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ.บ. (สังคมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อ.ม. (ประวัติศาสตรศึกษา)
15 15 15 15 15
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ.บ. (สังคมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปร.ด. (ไทยศึกษา)
15 15 15 15 15
มหาวิทยาลัยบูรพา
ศศ.ม. (ประวัติศาสตรไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ลํา
ดับ

ชื่อ-นามสกุล

7 นายเศรษฐพงษ ปุจฉาการ

8 นางสาวยศพรธ วรรชนะ

9 นายญาณภัทร ยอดแกว

10 นางสาวกนกอร สวางศรี

11 นายจิตรภณ สุนทร

12 นายธิติพงศ มีทอง
3-7008-00418-86-5

13 นายณรงควรรษ บุญมา

14 นายพินธกร นามดี

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566

อาจารย

วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดลอม)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.บ. (รัฐศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
อาจารย วท.ม. (การรับรูจ ากระยะไกลและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร)
มหาวิทยาลัยขอนแกน
กศ.บ. (สังคมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)
เกียรตินยิ มอันดับ 1 มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อาจารย อ.ม. (ประวัติศาสตรศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศศ.บ. (มานุษยวิทยา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผูชวย
วท.ม. (ภูมิศาสตร)
ศาสตราจารย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
อ.บ. (ภูมิศาสตร)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผูชวย
ศศ.ม. (ประวัติศาสตรยโุ รป)
ศาสตราจารย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
อาจารย M.A. (Master of Art in Buddhist Philosophy)
Delhi University,India
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ/ปรัชญา)
มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย
อาจารย ศศ.ม. (ประวัติศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

ลํา
ดับ

ชื่อ-นามสกุล

15 นายธีรวุธ ธาดาตันติโชค

16 นางสาวจินตนา
ศิริธัญญารัตน

17 นางสาวบุญสม ทับสาย

18 นางสาวจิตติรัตน
แสงเลิศอุทัย

19 นางสาวอรพรรณ ตูจินดา

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566

อาจารย

กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาจารย ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป)
สถาบันราชภัฏนครปฐม
อาจารย ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.ม. (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผูชวย
กศ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
ศาสตราจารย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศษ.ม. (การวิจัยและประเมินผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วท.บ. (สถิติศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
อาจารย ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศศ.บ. (การแนะแนว)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ค.บ. (บริหารการศึกษา)
วิทยาลัยครูนครปฐม
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15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

ลํา
ดับ

ชื่อ-นามสกุล

20 นางสาวนภาภรณ ยอดสิน

21 นางพิชญาภา ยืนยาว

22 นางสาวศศิวรรณ
พชรพรรณพงษ

23 นายเจษฎา บุญมาโฮม

24 นายสหะ พุกศิริวงศชัย

25 นางสาวณัฐวรรณ พุมดียิ่ง

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566

ผูชวย
ค.ด. (เทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อสาร)
ศาสตราจารย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผูชวย
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
ศาสตราจารย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ-ภูมิศาสตร)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผูชวย
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
ศาสตราจารย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (การสอนภาษาฝรั่งเศส)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ค.บ. (มัธยมศึกษา เอกภาษาฝรั่งเศส)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูชวย
ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศาสตราจารย
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ผูชวย
ศศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ศาสตราจารย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อาจารย ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)
มหาวิทยาลัยสยาม
ค.บ. (สังคมศึกษา)
สถาบันราชภัฏนครปฐม
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15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

ลํา
ดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566

26 นางสุประภา วิวัฒนิวงศ

อาจารย

27 นางสาวดวงใจ ชนะสิทธิ์

อาจารย

28 นายนภาเดช บุญเชิดชู

อาจารย

29 นางสาววรรณี สุจจิตรจลู

อาจารย

30 นางสาวนันทนภัส
นิยมทรัพย

อาจารย

31 นายเอกชัย ไวยโสภี

อาจารย

32 นางสาวอรพิณ พัฒนผล

อาจารย

ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
ค.ด. (บริหารการศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.ม. (บริหารการศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศษ.บ. (สังคมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ.ม. (การวิจัยและประเมินผลศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศษ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศษ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแกน
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15 15 15 15 15

ลํา
ดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566

33 นายเทพยพงษ เศษคึมบง

อาจารย

34 นางสาวนลินทิพย คชพงษ

อาจารย

ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศศ.ม. (จิตวิทยาสังคม)

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
35 นายนววิช นวชีวินมัย

อาจารย

36 นางสาวดวงดาว
รุงเจริญเกียรติ

อาจารย

ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 15 15 15 15 15
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศศ.บ. (จิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)
15 15 15 15 15
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)
สถาบันราชภัฏนครปฐม

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ลํา
ดับ

ชื่อ-นามสกุล

1 นางสาววราภรณ วิชัยรัฐ

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566

นักวิชาการ ศศ.ม. (ประวัติศาสตรศลิ ปะ)
อิสระ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ร.ม. (การปกครอง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ร.บ. (การเมืองการปกครอง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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6

6

6

6

6

ลํา
ดับ

ชื่อ-นามสกุล

2 นายสรวิชญ วงษสอาด

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566

นักวิชาการ พธ.ม. (สาขาวิชาปรัชญา)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อิสระ
พธ.บ. (สาขาวิชาศาสนศึกษา)

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

นักวิชาการ พธ.ม. (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา)
6
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อิสระ
พบ.ม. (สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม)
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร
ค.บ. (สาขาวิชาสังคมศึกษา)
วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช)

6

6

6

6

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

3 นายนริศ ทองบาง

นักวิชาการ ศศ.ม. (สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ)
อิสระ
มหาวิทยาลัยมหิดล
พธ.บ. (สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

4 นายภิรมย เจริญผล

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณวิชาชีพครู ความคาดหวังในผลการเรียนรูจากการฝก
ประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากการฝกประสบการณวิชาชีพครูตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ
ความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปจัดการเรียนรูและแกปญหาผูเรียนโดยใชความรูวิชาชีพ
ครูเปนเครื่องมือไดอยางเหมาะสม
4.1.3 จัดการชั้นเรียนไดอยางสรางสรรค
4.1.4 มีความสามารถดานการวิจัย เพื่อพัฒนา/แกไขการเรียนรูและพฤติกรรมของผูเรียน
4.1.5 ศึกษาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาผูเรียน
4.1.6 มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
4.1.7 มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขา
กับสถานศึกษาและชุมชนได
4.1.8 มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
4.2 ชวงเวลา
4.2.1 การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาระหวางเรียน ชั้นปที่ 1–3
4.2.2 การฝกประสบการวิชาชีพครูในสถานศึกษา ชั้นปที่ 4 เทอมที่ 1 และ 2
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
4.3.1 การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาระหวางเรียน ชั้นปที่ 1–3 เทอมที่ 2 จํานวนเทอมละ
90 ชั่วโมง
4.3.2 การฝกประสบการวิชาชีพครูในสถานศึกษา ชั้นปที่ 4 เทอมที่ 1 และ 2 จัดเต็มเวลาใน 1
ภาคการศึกษา (จํานวนภาคเรียนละ 540 ชั่วโมง)
4.4 กระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครู
4.4.1 การคัดเลือกสถานศึกษาที่เปนหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครูที่มีคุณภาพและไดรับการ
รับรองจากคุรสุ ภา
4.4.2 การจัดนักศึกษาเขาฝกประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษาโดยกระบวนการ มีสวนรวมคือ
หนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู ตัวนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษา 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 การแตงตั้งครูพี่เลี้ยงเพื่อดูแลใหคําแนะนําซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑของคุรุสภา
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 ครูพี่เลี้ยงและหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
หลั กสูตรกําหนดใหนั กศึ กษาเรียนวิชาคุรุนิ พนธและวิชาปฏิ บัติ การสอนในสถานศึกษา และจัด
โครงการพิเศษซึ่งเปนวิชาที่ใหนักศึกษาไดศึกษาประเด็นปญหาทางการศึกษาที่สนใจ โดยใชวิธีการศึกษา
คนควาจากแหลงสืบคนขอมูลตาง ๆ เชน สํานักวิทยบริการ ฐานขอมูลทางการศึกษาทัง้ ในและตางประเทศ
ภายใตการแนะนําและการใหคําปรึกษาอยางใกลชิดของอาจารย
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษามีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัย สามารถทําวิจัยเบื้องตนเพื่อใชในการแกปญหา
ทางการศึกษาได และสามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อการสื่อสารได
5.3 ชวงเวลา
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
5.4 จํานวนหนวยกิต
วิชาคุรุนิพนธ จํานวน 1 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 มอบหมายอาจารยนิเทศกใหนักศึกษาเปนรายบุคคล
5.5.2 อาจารย นิ เ ทศก ให คํ า ปรึ ก ษาในการเลื อ กหั ว ข อ และกระบวนการศึ ก ษาค น คว า และ
ประเมินผล
5.5.3 นักศึกษานําเสนอผลการศึกษาโดยปากเปลาตอคณาจารยที่ปรึกษาประจําวิชาทุกคนเพื่อรับ
ขอเสนอแนะและประเมินผล
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ผูส อนและผูเรียนกําหนดหั วขอและเกณฑ การประเมินผลทวนสอบมาตรฐานโดยกําหนด
เกณฑ/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา
5.6.2 ผูเรียนประเมินผลการเรียนรูของตนเองตามแบบฟอรม
5.6.3 ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามแบบฟอรม
5.6.4 ผูสอนและผูเรียนประเมินผลการเรียนรูรวมกัน
5.6.5 ผูเรียนนําเสนอผลการศึกษาและรับประเมินโดยผูสอนประจํารายวิชาทุกคนซึ่งเขารวมฟงการ
นําเสนอผลการศึกษา
5.6.6 ผูสอนทุกคนเขาฟงการนําเสนอผลการศึกษาของผูเรียน
5.6.7 ผูประสานงานรายวิชานําคะแนนทุกสวนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารยประจําวิชาทุกคน
ผานคณะกรรมการหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะ
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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา

1. ความสามารถดานการสอน นักศึกษาสามารถใชวิธีการสอนอยางหลากหลายตามความแตกตางระหวางบุคคล
เพื่ อ ให นั ก เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ทั น เหตุ ก ารณ ทั น การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คม
สามารถนําคอมพิวเตอรมาประยุกตใชกับการเรียนการสอนได มีทักษะการฟง พูด
อ า น เขี ย น ภาษาไทยและภาษาอั งกฤษและมี ค วามสนใจใฝ รู ใฝ เรี ย น เข า ใจ
ธรรมชาติของนักเรียน ซึ่งสอดแทรกไปในรายวิชาที่เกี่ยวของ
2. ความสามารถดานวิชาการ นักศึกษามีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในเนื้อหาวิชาของการสอน จนสามารถ
นํ าไปใช ส อนได อย างมี ป ระสิ ท ธิภ าพในระดั บ การศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน มี ค วามคิ ด
สรางสรรค มีทักษะและมีวิจารณญาณในการแกปญหา ตระหนักในคุณ คาของ
ภาษา และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู รวมทั้งมีความสามารถในการวิจัย การวัด
และการประเมิ น ผลการผลิ ต สื่ อ และนวั ต กรรมเพื่ อ ใช ในการเรี ย นการสอน
วิเคราะหหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและนําความรูไปบูรณาการกับการสอนวิชา
อื่น ๆ ได
3. ดานคุณธรรม
นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิต มีความอดทน
อดกลั้น ซื่อสัตยสุจริต และมีศีลธรรม
4. ดานบุคลิกภาพ
มีทักษะทางสังคมทําใหนักศึกษามีมนุษยสัมพันธที่ดีสามารถทํางานรวมกันกับผูอื่น
ได ใหคําปรึกษาแกนักเรียนได เปนคนดี มีน้ําใจ/เอื้ออาทรศิษย รักงานสอน ใฝรู
ใฝกาวหนา รับฟงความคิดเห็นของนักเรียน เสมอตนเสมอปลาย มีจิตสาธารณะ
และสามารถบริหารจัดการงานของตนเองได แตงกายสุภาพเรียบรอย

แผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรความเปนครู
ชั้นปการศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4

กิจกรรมเสริม
กิจกรรมจิตอาสา (มหาวิทยาลัยกําหนด)
กิจกรรมจิตอาสา (มหาวิทยาลัยกําหนด)
กิจกรรมปฏิบัติธรรม
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพครู

59

กิจกรรมเสริมความเปนครูตาม มคอ 1
ใหสถาบันการศึกษากําหนดกิจกรรมเสริมความเปนครูในแตละป โดยอาจจัดกิจกรรมโครงการเฉพาะ
หรืออาจบริหารจัดการใหบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความ
เปนครูและเสริมสรางความเปนพลเมืองที่เขมแข็ง ปละไมนอยกวา 2 กิจกรรม อาทิ
1) กิจกรรมเสริมสรางความศรัทธา ความมุงมั่นและรักในอาชีพครู
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) กิจกรรมอื่น ๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
1) มีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) ตระหนักและสํานึกในความเปนไทย
3) มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
2.1.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนน
การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมี
ความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุม และการเปนสมาชิกกลุม
มีความซื่อสัตยโดยตองไมกระทําทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น เปนตน นอกจากนี้ อาจารย
ผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดี
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แกนักศึกษา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัด
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ
2.1.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
1) ประเมิ น จากการตรงเวลาของนั กศึ กษาในการเขาชั้น เรีย น การสงงานที่ ได รับ
มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
3) ประเมินจากความซื่อสัตย ไมทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.1.2 ความรู
2.1.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีความรูและความเขาใจสาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีท่ีเปนพื้นฐานชีวิตใน
เนื้อหาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2) มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล
3) รู เท าทั น สถานการณ ค วามเปลี่ ย นแปลงต าง ๆ ทั้ งในระดั บ ท อ งถิ่ น ชาติ แ ละ
นานาชาติ
4) บูรณาการความรูในวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.1.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกต
ทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจน
เนื้อหาสาระ ของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง โดยการศึกษาดูงาน
หรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรง มาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
2.1.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ คือ
1) การทดสอบยอย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
4) ประเมินจากแผนหรือโครงการที่นักศึกษานําเสนอ
5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝกประสบการณวิชาชีพ
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2.1.3 ทักษะทางปญญา
2.1.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) มีทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
2) มีทักษะการคิดแบบองครวม
3) สามารถสืบคน วิเคราะห ประมวลและประเมินสารสนเทศเพื่อใชแกปญหาอยาง
สรางสรรค
4) กําหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคตและแนวทางความเปนไปไดที่จะบรรลุ
เปาหมายที่กําหนด
5) สามารถประยุกตใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและนวัตกรรมที่เหมาะสมในการ
แกปญหา
2.1.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) กรณีศึกษาทางการประยุกตหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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) มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะเปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก
2) เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ
3) มีทักษะกระบวนการกลุมในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ
4) วางตั วและแสดงความคิดเห็น ไดอยางเหมาะสมกับ บทบาท หน าที่ และความ
รับผิดชอบ
5) มีทักษะในการสรางเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแยงในกลุมหรือองคกร
อยางเหมาะสม
2.1.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ
ความรับผิดชอบ
ใช ก ารสอนที่ มี ก ารกํ า หนดกิ จ กรรมให มี ก ารทํ า งานเป น กลุ ม การทํ า งานที่ ต อ ง
ประสานงานกับผูอื่นขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจาการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ
โดยมีความคาดหวัง ในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบดังนี้
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1) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคการที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคการและกับบุคคลทั่วไป
5) มีภาวะผูนํา
2.1.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา ในการนําเสนอรายงานกลุม
ในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรง
ประเด็นของขอมูล
2.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถประยุ ก ต ใช วิ ธี ก ารทางคณิ ต ศาสตร แ ละสถิ ติ ในการดํ า เนิ น ชี วิ ต และ
ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
2) สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถเลื อกใชเทคโนโลยีส ารสนเทศในการติดตอสื่อสารและนํ าเสนอขอมู ล
ขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) สามารถใชความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะหขอมูล
5) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน
2.1.5.2 กลยุ ทธการสอนที่ใชพั ฒ นาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรูในรายวิช าต าง ๆ ให นั ก ศึ ก ษาไดวิเคราะห เชิ งตัว เลข การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ
2.1.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของ
1) ประเมิ น จากความสามารถในการอธิ บ ายถึ ง ข อ จํ า กั ด เหตุ ผ ลในการเลื อ กใช
เครื่องมือตาง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
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2) การทดสอบการวิ เคราะห ข อ มู ล โดยข อ สอบ การทํ า รายงานกรณี และการ
วิเคราะหขอมูลผลการศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ
2.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครู
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) มี จิ ตอาสา จิต สาธารณะ อดทนอดกลั้ น มี ความเสีย สละ รับ ผิ ดชอบและ
ซื่อสั ต ยต องาน ที่ ไดรั บ มอบหมายทั้ งด านวิช าการและวิช าชีพ และสามารถพั ฒ นาตนเองอยางตอเนื่อง
ประพฤติตน เปนแบบอยางที่ดีแกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) มี ค านิ ย มและคุ ณ ลัก ษณะเป น ประชาธิ ป ไตย คื อ การเคารพสิ ท ธิ และให
เกียรติคนอื่น มีความสามัคคีและทํ างานรวมกับ ผูอื่นได ใชเหตุ ผลและปญ ญาในการดําเนิน ชีวิตและการ
ตัดสินใจ
4) มี ค วามกล า หาญและแสดงออกทางคุ ณ ธรรมจริย ธรรม สามารถวินิ จ ฉั ย
จั ด การและคิ ด แก ป ญ หาทางคุ ณ ธรรมจริย ธรรมด ว ยความถู ก ต องเหมาะสมกั บ สั งคม การทํ างานและ
สภาพแวดลอม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรูสึกของ
ผูอื่น และประโยชน ของสั งคมส วนรวม มีจิตสํานึกในการธํารงความโปรงใสของสังคมและประเทศชาติ
ตอตานการทุจริตคอรัปชั่นและความไมถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน
2.2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดา นคุณธรรมและจริยธรรม
1) การวิ เคราะห แ บบวิภ าษวิธี (Dialectics) ในประเด็ น วิ ก ฤตด านคุ ณ ธรรม
จริยธรรมของสังคมและวิชาการรวมทัง้ ประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ (Interaction action learning)
3) การใชกรณีศึกษา (Case study) การใชกระบวนการกระจางคานิยม (Value
Clarification)
4) การเรี ย นรู โ ดยบู ร ณาการการปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสถานศึ ก ษา (School
integrated learning)
5) การเรียนรูโดยใชปญญาเปนฐาน (Problem based learning)
6) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร
2.2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
1) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะทํางานตามสภาพจริง
2) วัดและประเมินผลการวิเคราะหแบบวิพากษวิธี
3) วัดและประเมินจากกลุมเพื่อน
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4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา
5) วัดและประเมินโดยใชแบบวัดคุณธรรมจริยธรรม
6) วั ด และประเมิ น ค านิ ย มและความเป น ครู จ ากผลการปฏิ บั ติ ก ารสอนใน
สถานศึกษา
7) วัดและประเมินผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเป น รายป ตลอด
หลักสูตร
2.2.2 ความรู
2.2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มี ความรอบรูในหลั กการ แนวคิ ด ทฤษฎี เนื้ อหาสาระด านวิช าชีพของครู
อาทิ คานิ ยม ของครู คุณ ธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิ ตวิญ ญาณครู ปรัช ญาความเป น ครู จิต วิทยา
สําหรับครู จิตวิทยา พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรูเพื่อจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหา สงเสริม
และพัฒนาผูเรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สารการศึ ก ษา และการเรี ย นรู การวั ด ประเมิ น การศึ ก ษาและการเรีย นรู การวิ จั ย และการพั ฒ นา
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน และภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะ
เทคโนโลยี และดิ จิ ทัล ทั กษะ การทํ างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการรว มมือสรางสรรค และทักษะ
ศตวรรษที่ 21 มี ความรู ความเขาใจ ในการบูรณาการความรูกับ การปฏิ บัติ จริงและการบูรณาการข าม
ศาสตร อาทิ การ บูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การ
สอนแบบบู รณาการความรู ท างวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศ วกรรมและคณิ ต ศาสตร
(Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) ชุ ม ชนแห ง
การเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) และมี ความรูในการประยุกตใช
2) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห
ความรู และเนื้อหาวิชาที่สอนอยางลึกซึ้ง สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนําไปประยุกตใช
ในการพัฒนาผู เรียน โดยมีผลลัพธ การเรียนรูและเนื้อหาสาระด านมาตรฐานผลการเรียนรูด านความรูของ
สาขาวิชาสังคมศึกษา
3) มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพื้นฐาน
ความแตกตางทางวัฒ นธรรม สามารถเผชิญ และเทาทัน กับ การเปลี่ ยนแปลงของสังคม และสามารถนํ า
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนา
ผูเรียน
4) มี ความรู และความสามารถในการใช ภ าษาไทยและภาษาอั งกฤษเพื่ อการ
สื่อสารตามมาตรฐาน
5) ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนและ นํามาประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน
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2.2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) การจั ด การเรีย นรูโดยให ผูเรีย นวิเคราะห แ ละสั งเคราะห อ งค ค วามรูด ว ย
ตนเอง (Constructivism)
2) การเรียนรูโดยใชสืบสอบ (Inquiry-based learning)
3) การเรียนรูแบบรวมพลัง (Collaborative Learning)
4) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนพื้นฐาน (Project-based learning)
5) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning)
6) การเรียนรูแบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับการเรียนรู
ดวยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนรวมกันในชั้นเรียน (Blended learning)
7) การใชหองเรียนกลับดาน (Flipped classroom)
8) การเรี ย นรู โ ดยพั ฒ นาการการปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสถานศึ ก ษา (School
integrated learning)
9) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร
2.2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในหองปฏิบัติการ
2) วัดและประเมินการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู
3) วั ด และประเมิน ผลจากการทบทวนวรรณกรรมและสรุป สาระสํ าคัญ ของ
ความรู
4) วัดและประเมินจากการนําเสนอโครงงานหรือรายงานการคนควา
5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
6) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด
หลักสูตร
2.2.3 ทักษะทางปญญา
2.2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) คิ ด ค น หาวิ เ คราะห ข อ เท็ จ จริ ง และประเมิ น ข อ มู ล สื่ อ สารสนเทศจาก
แหลงขอมูลที่หลากหลายอยางรูเทาทัน เปนพลเมืองตื่นรูมีสํานึกสากลสามารถเผชิญและกาวทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลเทคโนโลยีแค platform และโลกอนาคตนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
และวินิจฉัยแกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรคโดยคํานึงถึงความรูหลักการทางทฤษฎีประสบการณ
ภาคปฏิบัติคานิยมและนโยบายและยุทธศาสตรชาติบรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค
3) สามารถสรางและประยุกตใชความรูจากการทําวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนนวัตกร รวมทั้งการถายทอดความรูแกชุมชนและสังคม
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2.2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน (Research-based learning)
2) การเรียนรูที่สงเสริมทักษะการคิดขั้นสูง (Higher order thinking)
3) การเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive based learning)
4) การเรียนรูเชิงฉากทัศน (Scenario Based learning)
5) การเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐาน (Phenomenon based learning)
6) การเรี ย นรู โ ดยบู ร ณาการการปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสถานศึ ก ษา (School
integrated learning)
7) ก ารวิ จั ย แ ล ะพั ฒ น าน วั ต ก รรม อ ย างมี วิ สั ย ทั ศ น (Research and
development, Vision based learning)
8) การส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นสามารถเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเอง (Self-directed
learning)
9) เขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร
2.2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิพากษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤติ
ทางวิชาการวิชาชีพและทางสังคม
2) วัดและประเมินจากผลการทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม
3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
4) วัดและประเมินจากการนําเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน
5) วัดและประเมินผลจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
6) วัดและประเมินผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเป น ครูเปน รายปตลอด
หลักสูตร
2.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถรับรูและเขาใจความรูสึกของผูอื่นมีความคิดเชิงบวกมีวุฒิภาวะทาง
อารมณและสังคม
2) สามารถทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น ทํ า งานเป น ที ม เป น ผู นํ า และผู ต ามที่ ดี มี
สั ม พั น ธภาพ ที่ ดีกั บ ผู เรีย นผู ร ว มงานผู ป กครองและคนในชุ มชนมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อส ว นรวมทั้ งด าน
เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอม
3) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ตอตนเองตอผูเรียนตอผูรวมงานและตอสวนรวม
สามารถชวยเหลือและแกปญหาตอตนเองกลุมและ ระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค
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4) มีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพทางจริยธรรม สามารถชี้นําและถายทอด
ความรูแกผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมอยางสรางสรรค
2.2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
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) วัดและประเมินจากผลการนําเสนองานเปนกลุมการเปนผูนําและผูตามที่ดีใน
การปฏิบัติงานรวมกัน
4) วัดและประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
5) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด
หลักสูตร
2.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.5.1 ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลขการสื่ อ สารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถวิเคราะหเชิงตัวเลขสําหรับขอมูลและสารสนเทศยอด (Data and
information) ทั้งที่เปนตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิ ตศาสตรเพื่อเขาใจองคความรูหรือประเด็นปญหาไดอยาง
รวดเร็วและถูกตอง
2) สามารถสื่อสารกับผูเรียนบุคคลและกลุมตางๆ อยางมีประสิทธิภาพวิธีการ
หลากหลายทั้ งการพู ด การเขี ย นและการนําเสนอดว ยรูป แบบตางๆ โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เหมาะสม
3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศโปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเปนตอการเรียนรู
การจัดการเรียนรูการทํางาน การประชุมการจัดการและสืบคนขอมูลสารสนเทศรับและสงขอมูลสารสนเทศ
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โดยใชดุล พิ นิ จ ที่ ดีในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล และสารสนเทศทั้ งตระหนักถึงการละเมิด
ลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน
2.2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การติดตามวิเคราะหและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาจาก
ขาวสารบนสื่อสังคมออนไลน
2) การสื บ ค น และนํ าเสนอข อมู ล สําคั ญ ด านการศึก ษาโดยบู ร ณาการการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
3) การจัดทํา info graphic เพื่อสรุปประเด็นสาระสําคัญ ของงานที่นําเสนอ
4) การเรี ย นรู โ ดยบู ร ณาการการปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสถานศึ ก ษา (School
Integrated Learning: SIL)
5) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร
2.2.5.3 กลยุ ทธการประเมิน ผลการเรียนรูดา นทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) วัดและประเมินจากการศึกษาวิเคราะหและนําเสนอผลงานชิ้นสําคัญดาน
การศึกษา
2) วัด และประเมิน ผลจากการสืบคน และนําเสนอรายงานประเด็น สําคัญทาง
การศึกษาที่มีการ บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
3) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
4) วัดและประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด
หลักสูตร
2.2.6 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู
2.2.6.1 ผลการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู
1) สามารถเลื อ กใชป รัช ญาตามความเชื่ อ ในการสรางหลั ก สู ต รรายชื่ อ การ
ออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผูเรียน
การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใชแหลงการเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลงการ
เรียนรูแบบเปดไดอยางเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ตางกันของผูเรียนและพื้นที่
2) สามารถในการนํ าความรู ท างจิ ต วิ ท ยาไปใช ในการวิ เคราะห ผู เรี ย นเป น
รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการชวยเหลือ แกไขและสงเสริม
พัฒนาผูเรียนที่ตอบสนองความต องการ ความสนใจ ความถนั ด และศักยภาพของผูเรียนที่มีความแตกตาง
ระหวางบุคคล ทั้งผูเรียนปกติ และผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ หรือผูเรียนที่มีขอจํากัดทางกาย
3) จั ด กิ จ กรรมและออกแบบการจั ด การเรี ย นรู ใ ห ผู เ รี ย นได เ รี ย นรู จ าก
ประสบการณ เรียนรูผานการลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒนาการคิด การ
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ทํางาน การจัดการเผชิญสถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน โดยบูรณาการการทํางานกับ
การเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกัน แกไขปญหา และพัฒนาดวย
ความซื่อสัตย สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญที่สุด
4) สร า งบรรยากาศ และจั ด สภาพแวดล อ ม สื่ อ การเรี ย น แหล งวิ ท ยาการ
เทคโนโลยี วัฒ นธรรมและภู มิป ญ ญาทั้ งในและนอกสถานศึกษาเพื่ อการเรีย นรู มีความสามารถในการ
ประสานงานและสรางความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่ออํานวยความ
สะดวกและรวมมือกันพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู มีปญญารูคิดและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องใหเต็มตาม
ศักยภาพ
5) สามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เชน ทักษะ
การเรียนรู ทักษะการรูเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบรวมมือ ทักษะการใชภาษาเพื่อ
การสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนํา
ทักษะเหลานี้มาใชในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน และการพัฒนาตนเอง
2.2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู
1) การเรี ย นรู โ ดยบู ร ณาการการปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสถานศึ ก ษา (School
Integrated Learning: SIL)
2) การออกแบบการจั ดการเรียนรูโดยบู รณาการความรูในเนื้อหาวิชาเฉพาะ
ผนวกวิธีสอนกับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK)
3) การทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
4) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร
5) การเรียนรูผา นประสบการณ (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. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู จ ากหลั ก สู ต รสู ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
แผนที่การกระจายความรับผิดชอบของแตละรายวิชาตอมาตรฐานการเรียนรู แสดงใหเห็นวาแตละ
รายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ขอ 2 ) โดยระบุ
วาเปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) ตระหนักและสํานึกในความเปนไทย
3) มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
3.1.2 ความรู
1) มี ความรูและความเขาใจสาระสําคัญ ของหลั กการและทฤษฎี ที่เป น พื้น ฐานชี วิตใน
เนื้อหาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2) มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล
3) รูเทาทันสถานการณความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ทั้งในระดับทองถิ่น ชาติและนานาชาติ
4) บูรณาการความรูในวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3.1.3 ทักษะทางปญญา
1) มีทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
2) มีทักษะการคิดแบบองครวม
3) สามารถสื บ ค น วิเคราะห ประมวลและประเมิน สารสนเทศเพื่อใชแกปญ หาอยาง
สรางสรรค
4) กํ า หนดกรอบแนวคิ ดเกี่ ย วกั บ ภาพอนาคตและแนวทางความเป น ไปได ที่จ ะบรรลุ
เปาหมายที่กําหนด
5) สามารถประยุกตใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและนวัตกรรมที่เหมาะสมในการ
แกปญหา
3.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก
2) เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ
3) มีทักษะกระบวนการกลุมในการแกปญหาสถานการณตางๆ
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4) วางตั ว และแสดงความคิ ด เห็ น ได อ ย า งเหมาะสมกั บ บทบาท หน า ที่ และความ
รับผิดชอบ
5) มี ทักษะในการสรางเสริมความสามัคคีและจั ดการความขัด แยงในกลุมหรือองคกร
อยางเหมาะสม
3.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงาน
ไดอยางเหมาะสม
2) สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูลขาวสาร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) สามารถใช ความรู พื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตรและสถิ ติ ในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะหขอมูล
5) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
ผลการเรียนรู

กลุม รหัส และชื่อรายวิชา
กลุมภาษาและการสื่อสาร
1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
1500102 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ
1500103 การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1500104 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ
กลุมวิชาสังคมศาสตร
2000101 พลเมืองที่เขมแข็ง
2000102 ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
กลุมวิชามนุษยศาสตร
2500101 ความซาบซึ้งในสุนทรียะ
กลุมวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและคณิตศาสตร
4000101 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ
4000102 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
4000103 การคิดเชิงเหตุผล
วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)
1500010 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
1500011 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
1500012 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

ความรู

5

1

2

3

ทักษะทางปญญา

4

1

2

3

4

5

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
1 2 3 4 5
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน
3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิช าชี พครู มีจิตวิญ ญาณและอุดมการณ ความเปนครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตยตอ
งาน ที่ไดรับมอบหมายทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒ นาตนเองอยางตอเนื่อง ประพฤติตน
เปนแบบอยางที่ดีแกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และใหเกียรติคนอื่น
มีความสามัคคีและทํางานรวมกับผูอื่นได ใชเหตุผลและปญญาในการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจ
4) มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทํางานและสภาพแวดลอม โดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรูสึกของผูอื่นและประโยชน
ของสั งคมส ว นรวม มี จิ ตสํ า นึ กในการธํ ารงความโปรงใสของสังคมและประเทศชาติ ตอ ตานการทุ จ ริต
คอรัปชั่นและความไมถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน
3.1.2 ความรู
1) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระดานวิชาชีพของครู อาทิ คานิยม
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนครู จิตวิทยาสําหรับครู จิตวิทยา
พัฒ นาการ จิตวิทยาการเรียนรูเพื่ อจัด การเรีย นรูและชวยเหลือ แกไขป ญหา สงเสริมและพัฒ นาผูเรีย น
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน
และภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะ
การทํางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการรวมมือสรางสรรค และทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู ความเขาใจ
ในการบู รณาการความรูกับ การปฏิ บัติ จริงและการบูรณาการขามศาสตร อาทิ การ บูรณาการการสอน
(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบู ร ณ าการความรู ท าง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร (Science Technology Engineering
and Mathematics Education: STEM Education) ชุ ม ชนแห ง การเรี ย นรู ท างวิ ช าชี พ (Professional
Learning Community: PLC) และมี ความรูในการประยุกตใช
2) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะหความรู
และเนื้อหาวิชาที่สอนอยางลึกซึ้ง สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนําไปประยุกตใชในการ
พัฒนาผูเรียน โดยมีผลลัพธการเรียนรูและเนื้อหาสาระดานมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูของสาขาวิชา
สังคมศึกษา
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3) มี ค วามรู เข าใจชี วิ ต เขาใจชุม ชน เข าใจโลกและการอยูรว มกั น บนพื้ น ฐานความ
แตกตางทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนําแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผูเรียน
4) มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตาม
มาตรฐาน
5) ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
นํามาประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน
3.1.3 ทักษะทางปญญา
1) คิ ด คน หาวิเคราะห ขอเท็ จจริงและประเมิน ขอมู ลสื่อสารสนเทศจากแหลงขอมูล ที่
หลากหลายอยางรูเทาทัน เปนพลเมืองตื่นรูมีสํานึกสากลสามารถเผชิญและกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงใน
โลกยุ คดิ จิ ทั ล เทคโนโลยี แ ค platform และโลกอนาคตนํ าไปประยุ กต ใชในการปฏิ บั ติ งานและวิ นิ จ ฉั ย
แกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรคโดยคํานึงถึงความรูหลักการทางทฤษฎีประสบการณภาคปฏิบัติ
คานิยมและนโยบายและยุทธศาสตรชาติบรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค
3) สามารถสร า งและประยุ ก ต ใช ค วามรู จ ากการทํ า วิ จั ย และสร า งนวั ต กรรมเพื่ อ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนนวัตกร รวมทั้งการถายทอดความรูแกชุมชนและสังคม
3.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถรับรูและเขาใจความรูสึกของผูอื่นมีความคิดเชิงบวกมีวุฒิภาวะทางอารมณ
และสังคม
2) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นทํางานเปนทีมเปนผูนําและผูตามที่ดีมีสัมพันธภาพ ที่ดีกับ
ผู เรี ย นผู รว มงานผู ป กครองและคนในชุ มชนมี ค วามรับ ผิ ดชอบต อสว นรวมทั้ งดานเศรษฐกิ จ สังคมและ
สิ่งแวดลอม
3) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ตอตนเองตอผูเรียนตอผูรวมงานและตอสวนรวมสามารถ
ชวยเหลือและแกปญหาตอตนเองกลุมและ ระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค
4) มีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพทางจริยธรรม สามารถชี้นําและถายทอดความรู
แกผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมอยางสรางสรรค
3.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลขสํ า หรั บ ข อ มู ล และสารสนเทศยอด (Data and
information) ทั้งที่เปนตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิ ตศาสตรเพื่อเขาใจองคความรูหรือประเด็นปญหาไดอยาง
รวดเร็วและถูกตอง
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2) สามารถสื่ อ สารกั บ ผู เ รี ย นบุ ค คลและกลุ ม ต า งๆ อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพวิ ธี ก าร
หลากหลายทั้ งการพู ด การเขี ย นและการนําเสนอดว ยรูป แบบตางๆ โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เหมาะสม
3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศโปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเปนตอการเรียนรูการจัดการ
เรียนรูการทํางาน การประชุมการจัดการและสืบคน ขอมูลสารสนเทศรับและสงขอมูลสารสนเทศโดยใช
ดุลพินิจที่ดีในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และ
การลอกเลียนผลงาน
3.1.6 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู
1) สามารถเลื อกใชป รัช ญาตามความเชื่อในการสรางหลักสูตรรายชื่อ การออกแบบ
เนื้ อ หาสาระ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน สื่ อ และเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร การวั ด และประเมิ น ผู เรี ย น
การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใชแหลงการเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลงการ
เรียนรูแบบเปดไดอยางเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ตางกันของผูเรียนและพื้นที่
2) สามารถในการนํ าความรูท างจิตวิท ยาไปใชในการวิเคราะหผูเรีย นเปน รายบุคคล
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการชวยเหลือ แกไขและสงเสริมพัฒนา
ผูเรียนที่ตอบสนองความตองการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผูเรียนที่มีความแตกตางระหวาง
บุคคล ทั้งผูเรียนปกติ และผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ หรือผูเรียนที่มีขอจํากัดทางกาย
3) จั ดกิ จ กรรมและออกแบบการจัด การเรีย นรูให ผูเรีย นได เรีย นรูจ ากประสบการณ
เรียนรูผานการลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒนาการคิด การทํางาน การ
จัดการเผชิญสถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน โดยบูรณาการการทํางานกับการเรียนรู
และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกัน แกไขปญหา และพัฒนาดวยความซื่อสัตย
สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญที่สุด
4) สรางบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล อม สื่อการเรียน แหลงวิทยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู มีความสามารถในการประสานงานและ
สรางความรวมมือกั บบิ ดา มารดา ผูป กครอง และบุคคลในชุมชนทุ กฝ าย เพื่ ออํานวยความสะดวกและ
รวมมือกันพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู มีปญญารูคิดและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องใหเต็มตามศักยภาพ
5) สามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เชน ทักษะการเรียนรู
ทักษะการรูเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบรวมมือ ทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
ทักษะเทคโนโลยี และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําทักษะเหลานี้
มาใชในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน และการพัฒนาตนเอง
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)

หมวดวิชาเฉพาะดาน
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
ผลการเรียนรู
กลุม รหัสและชื่อรายวิชา
วิชาชีพครู (กลุมวิชาชีพครู)
1104006 คุรุนิพนธ
1111102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู
1111103 ภาษาเพือ่ การสื่อสารสําหรับครู
1112101 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
1121201 การพัฒนาหลักสูตร
1122202 วิทยาการจัดการเรียนรู
1132301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู
1142401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู
1143402 การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู
1151501 จิตวิทยาสําหรับครู
1151502 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา
วิชาชีพครู (กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ)
1101001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1
1102002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2
1103003 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3
1104004 การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 1

คุณธรรม จริยธรรม
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ความรู

1

3

4





5

1















   
   














  
  

2

3












2

ทักษะทางปญญา

 








 











 



























  

77





ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1 2 3 4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
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วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู




 
 








































ผลการเรียนรู
กลุม รหัสและชื่อรายวิชา
วิชาชีพครู (กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ) (ตอ)
1104005 การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 2
วิชาเอก บังคับ
1522101 ศาสนาสากล
1523102 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา
1524103 พุทธจริยศาสตรและจริยธรรมสากล
1641101 ประวัติศาสตรไทย
1641102 ประวัติศาสตรทองถิ่น
1642102 ประวัติศาสตรสากล
2501101 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตน
2501102 การเมืองการปกครองไทย
2501105 ภาษาอังกฤษสําหรับครูสังคมศึกษา
2501105 ภาษาอังกฤษสําหรับครูสังคมศึกษา
2502101 เศรษฐศาสตรสําหรับสังคมศึกษา
2502102 กฎหมายเบื้องตน
2541101 ภูมิศาสตรกายภาพ
2541102 ภูมิศาสตรประเทศไทย
2542104 เครื่องมือทางภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ
วิชาเอก เลือกเรียน
1521105 พุทธจิตตปญญาศึกษา
1521106 สกลทรรศน
1523103 พระพุทธศาสนาในสังคมไทยและสังคมโลก
1523104 พิธีกรรมทางศาสนา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทางปญญา

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1 2 3 4
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ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี

1

2

3

1
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วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู




ผลการเรียนรู
กลุม รหัสและชื่อรายวิชา
วิชาเอก เลือกเรียน (ตอ)
1643101 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต
1644101 ประวัติศาสตรยุโรป
1644105 ประวัติศาสตรเอเชียใต
2502105 เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไทยในความเปลี่ยนแปลงของโลก
2502106 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล
2503201 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา
2503301 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา
2503401 นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา
2503901 การวิจยั ทางสังคมศึกษา
2543102 ภูมิศาสตรภูมิภาคโลก
2543103 สิ่งแวดลอมและประชากรศึกษา
2542105 ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ

คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

ความรู

1

2




3

ทักษะทางปญญา
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ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1 2 3 4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
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วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู






หมวดที่ 5
หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการจัด
การศึกษาปริญญาตรี ฉบับปจจุบันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศใช
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิก์ ารเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไปดําเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได
การทวนสอบในระดั บ รายวิ ช าควรให นั ก ศึ ก ษาประเมิ น การเรี ย นการสอนในระดั บ รายวิ ช า
มีคณะกรรมการประเมินขอสอบและพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปน ไปตามแนวการจัดการ
เรียนรู มีการประเมินขอสอบโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการสํารวจสัมฤทธิผล
ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอยางตอเนื่องและนําผลที่ไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการ
เรียนการสอน และหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยอาจจะดําเนินการดังนี้
2.2.1 ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต
ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษาในดานระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอ
ความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผูบริหารสถานศึกษา
โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่
จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานศึกษาในระยะเวลาตาง ๆ
2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น
โดยการสงแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความพึงพอใจในดานความรู
ความพรอม และสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้น
2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ
ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งเปดโอกาสใหบัณฑิตเสนอ
ขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
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2.2.5 ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษตอความ
พร อ มของนั ก ศึ ก ษาในการเรี ย น และสมบั ติ อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ กระบวนการเรี ย นรู และการพั ฒ นา
องคความรูของนักศึกษา
2.2.6 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปนรูปธรรมได เชน
(1) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ
(2) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ
(3) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทําประโยชนตอสังคม
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการ
จัดการศึกษาปริญญาตรี ฉบับปจจุบันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศใช
3.1 นักศึกษามีสิทธิ์ไดรับปริญญาตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี้
3.1.1 มีความประพฤติดี
3.1.2 ผานกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกําหนด
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 สอบผานการประเมินความรูและทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้
3.2.1 เปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
3.2.2 ผานกิจกรรมภาคบังคับตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.2.3 ใหนั กศึ กษาที่มีคุณ สมบั ติครบถวน ยื่น คํารองแสดงความจํ านงขอสําเร็จการศึกษาต อ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นอาจไมไดรับการ
พิจารณาเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติใหปริญญาในภาคการศึกษานั้น
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หมวดที่ 6
การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
มีการจัดปฐมนิเทศสําหรับอาจารยที่เขาใหม เกี่ยวกับนโยบายและเปาหมายของมหาวิทยาลัย คณะ และ
หลักสูตรที่สอน บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ รวมถึงแนวทางการพัฒนาเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและ
การวิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม
ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ
หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
2.2.1 การมี ส วนรว มในกิ จ กรรมบริการวิช าการแกชุม ชนที่ เกี่ย วของกับ การพัฒ นาความรูและ
คุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการ
2.2.3 ส งเสริ ม การทํ า วิ จั ย สร า งองค ค วามรูใหม แ ละเพื่ อ พั ฒ นาการเรีย นการสอนและมี ค วาม
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย
2.2.5 จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของคณะ
2.2.6 จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะ
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หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
การดํ าเนิ น งานของหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสั งคมศึ ก ษา (4 ป ) (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2562) เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป)
พ.ศ. 2562 และเกณฑ มาตรฐานหลั กสู ต รระดับ ปริญ ญาตรี พ.ศ. 2558 และ โดยใชเกณฑ การประเมิ น
6 องคประกอบ ดังนี้ 1) การกํากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย 5) หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมินผูเรียน 6) สิง่ สนับสนุนการเรียนรู
1. การกํากับมาตรฐาน
1.1 มีคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะกรรมการวิชาการประจําคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป นผูกํากับ ดูแล และใหคําแนะนํ า
ตลอดจนแนวปฎิบัติใหแกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558
1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาที่ในการบริหารและพัฒ นาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และนําผลมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ใหทันสมัยอยางตอเนื่อง ระยะเวลาทุก 5 ป
1.3 อาจารยผูสอน ทําหนาที่จัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 วางแผนการจัดการเรียนการสอน ดําเนินการ
จัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชา จัดทํา มคอ.5 และมคอ. 6 ที่รับผิดชอบเปนไปอยางมี
คุณภาพ
2. บัณฑิต
2.1 บั ณ ฑิ ตมี คุณ ภาพเป นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาจาก
ผลลัพธการเรียนรู และทําการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกป เพื่อนําขอมูลจากการสํารวจไปใช
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
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3.1.2 ทํ า การคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาโดยการสอบความความรู พื้ น ฐานในรายวิ ช าความรู ทั่ ว ไป
ภาษาอังกฤษ วัดแววความเปนครู การสอบภาคปฏิบัติดานสมรรถนะของสาขาวิชา และการสอบสัมภาษณ
3.1.3 โครงการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาใหมระดับสาขาวิชา โดยใหอาจารยที่ปรึกษามี
การชี้ แจงระบบการลงทะเบี ยนเรีย น แจกคูมือนักศึกษา และกิจ กรรมอื่น ๆ ที่เป น การปรับพื้ น ฐานของ
นักศึกษาใหมีความพรอมกอนเขาศึกษา
3.1.4 โครงการเตรียมความพรอมสําหรับ นักศึกษาใหมระดับ มหาวิทยาลั ย เชน การปฐมนิ เทศ
นักศึกษาใหม การเขาคายวิชาการ การอบรมทางดานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร
3.2 การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและการแนะแนวแกนักศึกษา
มหาวิท ยาลั ย มี ระบบอาจารย ที่ ป รึ กษาเพื่ อ ทํ าหน าที่ ดู แลให คํ าปรึกษาทั้ งในเรื่องวิช าการ เช น
การลงทะเบียนเรียน การถอน-เพิ่มรายวิชาเรียน และการปรับตัวของนักศึกษา โดยอาจารยที่ปรึกษาจะมี
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 กรณีที่นักศึกษาพบปญหาสามารถยื่นขอรองเรียนตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะทําการประชุมหารือรวมกันเพื่อแกปญหาและจัดการขอรองเรียนตาง ๆ
พรอมทั้งมีการสํารวจความพึงพอใจของการจัดการขอรองเรียน
4. อาจารย
4.1 การพัฒนาอาจารย
4.1.1 มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณประจําปเพื่อสงเสริมอาจารยในการเพิ่ มพูนความรู
ความสามารถของอาจารย และเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการดวยการสนับสนุนใหอาจารยเขารวม
อบรมสัมมนาหรือประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งเพิ่มพูมความรูในระดับที่สูงขึ้น
4.1.2 มหาวิทยาลัยสงเสริมอาจารยในหลักสูตรใหทําผลงานวิชาการ อาศัยกลไกของมหาวิทยาลัย
โดยใชเปนเงื่อนไขในการตอสัญญาจางของอาจารย ตลอดจนมีโครงการพี่เลี้ยงดานการจัดทําผลงานทาง
วิชาการเพื่อขึ้นตําแหนงทางวิชาการใหสูงขึ้น
4.2 การคัดเลือกอาจารยใหม
4.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําการวิเคราะหอัตรากําลังระยะเวลา 5 ป และทําแผนการ
รับอาจารยใหม ในกรณีที่สาขาวิชามีความตองการอาจารยใหมเพิ่มเติม จึงทําบันทึกถึงมหาวิทยาลัย เพื่อ
ขอรับอาจารยใหมเพิ่มเติมหรือทดแทนอาจารยที่เกษียณอายุ
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4.2.2 คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รการประชุ ม กํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ก ารรั บ อาจารย ใหม ให มี
คุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
4.3 คุณภาพอาจารย
4.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกํากับ ติดตาม กระตุนการทําผลงานทางวิชาการมีคุณภาพ
ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยประจําสาขาวิชา พรอมทั้งติดตาม
การเผยแพรผลงานทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑของคุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบและอาจารยประจํา
หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
4.3.2 ประธานสาขาวิช าติ ด ตามและรายงานรอยละของอาจารย ผูรั บ ผิด ชอบและสํารวจความ
พึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารงานของสาขาวิชาทุกป
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
5.1 การออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชาตาง ๆ ใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย
5.1.1 คณะกรรมการบริห ารหลักสูตร ตรวจสอบ ควบคุ ม กํากับ การพั ฒ นาหลักสูตรทุ ก ๆ 5 ป
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด
5.1.2 การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรมีขั้นตอนดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําการประชุมเพื่อเตรียมการในการปรับปรุงหลักสูต ร
และเสนอของบประมาณตอมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงหลักสูตร
2) สาขาวิ ช าจั ด ทํ าคํ าสั่ งแต งตั้ งคณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รเสนอมหาวิ ท ยาลั ย โดย
คณะกรรมการพั ฒ นาหลักสูตรตองมีองคป ระกอบที่สอดคลองกับ มาตรฐานคุณวุฒิ คือ มีคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรอยางนอย 5 คน ประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย 2 คน ผูทรงคุณวุฒิ
หรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาซึ่งเปนบุคคลภายนอกอยางนอย 2 คน ผูแทนองคกรวิชาชีพอยางนอย 1 คน
2) สาขาวิชาจัดทํารางหลักสูตร (มคอ.2) พรอมทั้งทําการวิพากษหลักสูตรใหมีโครงสรางและ
เนื้ อหาเป น ไปตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดับ ปริญ ญาตรี สาขาครุศาสตรและศึ กษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป )
พ.ศ. 2562 และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
3) สาขาวิช านํ าเสนอหลั กสูตรตอคณะกรรมการประจําคณะพิ จ ารณา พรอมดําเนิน การ
ปรับแกตามคําแนะนํา
4) สาขาวิชานําเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการกํากับมาตรฐานหลักสูตร คณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ สภาวิชาการ คณะกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ พิจารณา พรอม
ดําเนินการปรับแกตามคําแนะนํา
5) สาขาวิชานําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พิจารณาและอนุมัติการ
เปดหลักสูตร
6) สาขาวิชาดําเนินการปรับแกหลักสูตรตามคําแนะนําของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ นครปฐม และสงขอมูล หลั กสูตร (มคอ.2) ใหสํานั กงานคณะกรรมการการอุด มศึ กษาผานระบบ
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พิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: CHECO) ภายใน 30 วัน
หลังจากที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอนุมัติการเปดหลักสูตร
5.1.3 อาจารย ผูรั บ ผิ ด ชอบหลั กสูต รรายงานผลการดํ าเนิ น งานของหลักสูตรตามมหาวิท ยาลัย
กําหนดภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการการจัดการเรียนการสอน
5.2.1 การกําหนดผูสอน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร รวมประชุม
เพื่อกําหนดผูสอน โดยพิจารณาถึงความชํานาญในเนื้อหาที่สอน ผลงานวิจัย หรือประสบการณที่เกี่ยวของ
กับวิชานั้น ๆ และภาระงานของอาจารย
5.2.2 กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน มี ร ะบบ กลไก กํ า กั บ กระบวนการเรี ย นการสอน
ในการจัดทํา มคอ.3, 4, 5 และ 6 ดังนี้
1) อาจารย ผู ส อนแต ล ะรายวิ ช ารั บ ผิ ด ชอบจั ด ทํ า มคอ.3, 4, 5 และ 6 โดยวางแผน
การจัดการเรียนการสอน ดํ าเนิน การจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมิน ผลรายวิช าที่ รับ ผิดชอบ
เปนไปอยางมีคุณภาพ
2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีหนาที่กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํามคอ.3, 4,
5 และ 6 ใหสอดคลองกับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping) ของรายวิชาตาง ๆ
3) อาจารยผูสอนแตละรายวิชาสงมคอ.3 และ 4 กอนวันเปดภาคการศึกษา และ มคอ.5
และ 6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผูเรียน
5.3.1 การประเมิน ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดั บอุ ดมศึกษาแหงชาติ อาจารย
ผูสอนแตละรายวิชาจัดการประเมินผลการเรียนรูตามวิธีการประเมินที่ระบุไวใน มคอ.3 และ 4 พรอมทั้ง
พิจารณาใหเกรด โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูตรวจทานผลการเรียน รวบรวมผลการเรียนของ
รายวิชาตาง ๆ สงไปยังคณะเพื่อตรวจสอบความถูกตองแลวนําสงสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
5.3.2 มีการประเมินผลหลังการเรียนของรายวิชาโดยผูเรียน
5.3.3 มีการประเมินอาจารยผูสอนโดยผูเรียนผานระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล
5.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สาขาวิชาจัดกิจกรรมเสริมความเปนครู เพื่อเตรียมความพรอมนักศึกษาตลอดหลักสูตร ตั้งแตชั้นปที่
1-4 เพื่อใหนักศึกษามีความพรอมในการเปนครู และเสริมสรางความเปนพลเมืองที่เขมแข็งปละไมนอยกวา
2 กิจกรรม เชน
1) กิจกรรมเสริมสรางความศรัทธา ความมุงมั่นและรักในอาชีพครู
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 อาจารยผูรับป ดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน
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
ที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5.5.4 สาขาวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปการศึกษา
5.5.5 สาขาวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 ระบบการดําเนินงานของสาขาวิชาในการสนับสนุนการเรียนรู สาขาวิชามีระบบและกลไกการ
ดําเนินงานเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ดังนี้
6.1.1 อาจารย ผู ส อนเสนอรายชื่ อ สิ่ งสนั บ สนุ น ที่ ต อ งการ เช น หนั งสื อ สื่ อ ตํ าราสื่ อ การเรี ย น
การสอน โสตทัศนูปกรณ วัสดุและครุภัณฑคอมพิวเตอร ไปยังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาความ
เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน
6.1.2 คณะกรรมการบริห ารหลักสูตรดําเนิ น การของบประมาณจากมหาวิทยาลั ย และจั ด สรร
งบประมาณสําหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนตาง ๆ ใหเพียงพอตอความตองการ
6.1.3 ประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยผูเรียน ผูสอน และผูที่เกี่ยวของ
6.2 การปรับปรุงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
นําผลการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยผูเรียนและผูสอน จากปการศึกษาที่
ผานมา มาใชในการพิจารณาเพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
87

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ปการศึกษา

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน

2562 2563 2564 2565 2566

(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม
ในการประชุ ม เพื่ อ วางแผน ติ ด ตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
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
ที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
(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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ปการศึกษา

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน

2562 2563 2564 2565 2566

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 จากระดับ 5.0
(13) นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาทุกคนมีทักษะภาษาอังกฤษผาน
เกณฑขั้นต่ําตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุก ๆ หัวขอวามีความเขาใจ
หรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจาก
นักศึ กษา การตอบคํ าถามของนั กศึกษาในชั้น เรียน ซึ่งเมื่ อรวบรวมข อมูล ที่กลาวขางตน แลวจะสามารถ
ประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตอง
มีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
การทดสอบกลางภาคเรีย นและปลายภาคเรี ย น จะสามารถชี้ได วาผูเรีย นมีความเขาใจหรือไม
ในเนื้อหาที่ไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาส
ตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ให นั กศึ กษาไดมีการประเมิ นผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธการสอน
การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชาและการใชสื่อ
การสอนในทุกรายวิชา ผานระบบการประเมินออนไลน (ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล)
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นทําทุกป ซึ่งจะมีการรวบรวมขอมูลทั้งหมด เพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชา
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดย
คณะกรรมการประเมิน อยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก อยางนอย 1 คน ที่ไดรับ
การแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑการประเมิน ดังนี้
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการครบ 5 ขอ
ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

คะแนน 2
มีการดําเนินการครบ 10 ขอ
ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
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คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพั ฒ นาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ 3 ป และมีการ
ประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรโดยคณะกรรมการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมขอมูลจะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชา
ก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันที ซึ่งก็จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอย
นั้นควรทําไดตลอดเวลาที่พบปญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทําทุก 5 ป ทั้งนี้เพื่อให
หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
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วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555
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103

ภาคผนวก ค
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555

104

105

106

107
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ภาคผนวก ง
คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
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110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123
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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
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงปจจุบัน

นายวรากรณ พูลสวัสดิ์
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปร.ด.
พธ.ม.
ป.บัณฑิต
พธ.บ.

สาขาวิชา
วัฒนธรรมศาสตร
ปรัชญา
วิชาชีพครู
จิตวิทยา

ประสบการณการสอน
วิชาที่สอน
รหัสวิชา
1521105
1521106
1522101
1523102
1523104
1523105
1524103
2500107

สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปที่สําเร็จ
2558
2544
2541
2540

17 ป
ชื่อวิชา

พุทธจิตตปญญาศึกษา
ความเปนสกลทรรศน
ศาสนาสากล
หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา
พิธีกรรมทางศาสนา
พระพุทธศาสนาในสังคมไทยและสังคมโลก
พุทธจริยศาสตรและจริยธรรมสากล
วัฒนธรรมสังคมดิจทิ ัล

ผลงานทางวิชาการ
วรากรณ พูลสวัสดิ์. 2560. การศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อสงเสริมการคิดเชิงระบบ. รายงาน
สื บ เนื่ อ งการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ครั้ งที่ 9 มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ นครปฐม “พั ฒ นา
งานวิ จั ย สร า งสรรค อุ ด มศึ ก ษาไทย ก า วไกลสู Thailand 4.0”. 28-29 กั น ยายน 2560
นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 8 หนา, 1349-1356.
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วรากรณ พูลสวัสดิ์ กลา สมตระกูล และปรารภ แกวเศษ. 2559. สถานสงเคราะหคนชรา: การพัฒนาการ
จัดการดูแลตามวิถีพุทธ. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม “บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถิ่นไทยและประชาคมอาเซียน”.
31 มีนาคม-1 เมษายน 2559 นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 7 หนา, 1520-1526.
วรากรณ พูลสวัสดิ์. 2559. วิเคราะหแนวคิดเรื่องสังคมนิยมนกับทฤษฎีสัญญาประชาคม. รายงานสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “บูรณาการศาสตรและ
ศิลป งานวิจัยทองถิ่นไทยและประชาคมอาเซียน”. 31 มีนาคม-1 เมษายน 2559 นครปฐม:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 7 หนา, 1527-1533.
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ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงปจจุบัน

นางสาวสุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
Ph.D.
History
ศศ.ม.
ศศ.บ.

ประวัตศิ าสตรไทย
บรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร

ประสบการณการสอน
วิชาที่สอน
รหัสวิชา
1641101
1641102
1642102
1643101
1644105

สถาบัน
Dr.B.R.Ambedkar University,
(Agra University), India.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

ปที่สําเร็จ
2550
2542
2538

19 ป
ชื่อวิชา

ประวัติศาสตรไทย
ประวัติศาสตรทองถิ่น
ประวัติศาสตรสากล
ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต
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. รายงานสื บ เนื่ อ งการประชุ ม วิช าการระดั บ ชาติ ครั้ งที่ 10 มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
นครปฐม “น อ มนํ า ศาสตร พ ระราชา สู ก ารวิ จั ย และพั ฒ นาท อ งถิ่ น อย า งยั่ งยื น ”. 29-30
มีนาคม 2561 นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 12 หนา, 1118-1129.
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สุพิชฌาย จินดาวัฒ นภู มิ. 2561. วัฒ นธรรมการกิน หมากในสังคมไทยสมัยกอน. รายงานสื บเนื่องการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “นอมนําศาสตรพระราชา
สูการวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน”. 29-30 มีนาคม 2561 นครปฐม: มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม. 11 หนา, 1130-1140.
สุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ. 2560. สัญลักษณมงคลแหงความมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ ความเชื่อของพอคาและ
นักเดินทางจากอินเดียสูดินแดนสุวรรณภูมิ. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง
ที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม “พั ฒ นางานวิจัย สรางสรรคอุด มศึกษาไทย กาวไกลสู
Thailand 4.0”. 28-29 กัน ยายน 2560 นครปฐม: มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม. 10 หนา,
1467-1476.
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ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงปจจุบัน

นายพิสิฐ สุขสกล
อาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
อ.ม.
จริยศาสตรศึกษา
พธ.บ.
ปรัชญา
ศษ.บ.
มัธยมศึกษา: ภาษาไทย
ป.ธ.9
ประสบการณการสอน
วิชาที่สอน
รหัสวิชา
1521105
1521106
1522101
1523102
1523104
1523105
1524103
2500107

สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กระทรวงศึกษาธิการ

ปที่สําเร็จ
2545
2541
2540
2536

16 ป
ชื่อวิชา

พุทธจิตตปญญาศึกษา
ความเปนสกลทรรศน
ศาสนาสากล
หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา
พิธีกรรมทางศาสนา
พระพุทธศาสนาในสังคมไทยและสังคมโลก
พุทธจริยศาสตรและจริยธรรมสากล
วัฒนธรรมสังคมดิจิตัล

ผลงานทางวิชาการ
พิสิฐ สุขสุกล. 2559. เหตุผลปฏิบัติวิถีสูวัตถุวิสัยแหงกฎศีลธรรมของเอ็มมานูเอ็ล คานท. รายงานสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “บูรณาการศาสตรและ
ศิลป งานวิจัยทองถิ่นไทยและประชาคมอาเซียน”. 31 มีนาคม-1 เมษายน 2559 นครปฐม:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 8 หนา, 1548-1554.
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ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงปจจุบัน

นายปญญา รุงเรือง
อาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ศษ.ม.
การสอนสังคมศึกษา
ศษ.บ.
สังคมศึกษา
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
ประสบการณการสอน
วิชาที่สอน
รหัสวิชา
2503201
2503301
2503401
2503901
2541101
2541102

สถาบัน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปที่สําเร็จ
2551
2546

7 ป

ชื่อวิชา
การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา
วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา
นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา
การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา
ภูมิศาสตรกายภาพ
ภูมิศาสตรประเทศไทย

ผลงานทางวิชาการ
ปญญา รุงเรือง. 2561.การสืบคนประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่นชาวตําบลคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี.
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 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. แนวทางการจัดการเรียนรูเพื่อปลูกฝงและสรางเสริมคุณธรรมในศตวรรษที่ 21.
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “นอม
นํ า ศาสตร พ ระราชา สู ก ารวิ จั ย และพั ฒ นาท อ งถิ่ น อย า งยั่ ง ยื น ”. 29-30 มี น าคม 2561
นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 10 หนา, 1170-1179.
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ธดา สิทธิ์ธาดา และปญญา รุงเรือง. 2559. ฐานขอมูลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับระบบโครงสรางพื้นฐานของ
เมี ย นมาร. รายงานสื บ เนื่ องการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ครั้ งที่ 8 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครปฐม “บู ร ณาการศาสตรแ ละศิ ลป งานวิ จั ย ท องถิ่ น ไทยและประชาคมอาเซี ยน”. 31
มีนาคม-1 เมษายน 2559 นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 8 หนา, 1415-1422.
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ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงปจจุบัน

นางสาววัลลี นวลหอม
อาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
อ.ม.
ประวัติศาสตรศึกษา
ศษ.บ.
สังคมศึกษา
ประสบการณการสอน
วิชาที่สอน
รหัสวิชา
1641101
1641102
1642102
1643101
1644105
2503301

สถาบัน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปที่สําเร็จ
2555
2549

7 ป
ชื่อวิชา

ประวัติศาสตรไทย
ประวัติศาสตรทองถิ่น
ประวัติศาสตรสากล
ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ประวัติศาสตรเอเชียใต
วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา

ผลงานทางวิชาการ
วัลลี นวลหอม และจิตรภณ สุนทร. 2561. การตัดสินใจสมัครสอบ TCAS สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ นครปฐม, รายงานสื บ เนื่ อ งการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ SMARTS ครั้ ง ที่ 8,
22 มิถุนายน 2561 นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 9 หนา, 370-378.
วัลลี นวลหอม. 2560. เอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรี ร.ศ.117 (พ.ศ. 2441) : ภาพสะทอนเศรษฐกิจ
และสังคมนครปฐมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว. รายงานสืบเนื่องการ
ประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 9 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม “พั ฒ นางานวิ จั ย
สร า งสรรค อุ ด มศึ ก ษาไทย ก า วไกลสู Thailand 4.0”. 28-29 กั น ยายน 2560 นครปฐม:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 9 หนา, 1065-1073.
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Wanlee Nualhom, Walailuck Amornsiriphong, Jittrapon Soontorn, Pairin Makcharoen,
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วัลลี นวลหอม. (2558). การขยายตัวของชุมชนชาวจีนและชาวอินเดียในธนบุรี พ.ศ. 2398–2473. วารสาร
อักษรศาสตร มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร. 37(1) (มกราคม–มิ ถุน ายน 2558). 26 หน า, 119–144.
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ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรกอนและหลังการปรับปรุง
หัวขอ

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ป)
Bachelor of Education Program in Social Studies

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ป)
Bachelor of Education Program in Social Studies

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

1. นางสาวสุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ
2. นายพิสิฐ สุขสกล
3. นายปญญา รุงเรือง
4. นางสาววัลลี นวลหอม
5. นายวรากรณ พูลสวัสดิ์
มีมาตรฐานวิชาชีพครู รอบรูและเชี่ยวชาญ วิชาการสังคม
ศึกษา

1. นายวรากรณ พูลสวัสดิ์
2. นางสาวสุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ
3. นายพิสิฐ สุขสกล
4. นายปญญา รุงเรือง
5. นางสาววัลลี นวลหอม
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ครู สั ง คมศึ ก ษาที่ มี ค วามรอบรู คู คุ ณ ธรรม
เชี่ยวชาญการจัดการเรียนรูสังคมศึกษาและยึดมั่นในจรรณ
ยาบรรณวิชาชีพครู
ครู ผู สอนสังคมศึ ก ษานั บ ว าสํ าคั ญ ยิ่ งเพราะครู มี
บทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญมั่นคง ใหกาว
ทันตอสถานการณ การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบั น
แตกอนที่จะพัฒนาบานเมืองใหเจริญไดนั้นจะตองพัฒนาคน
ซึ่งไดแกเยาวชนของชาติเสียกอน เพื่อใหเยาวชนเติบโตเปน
ผู ใหญ ที่ ดี มี คุ ณ ภาพ และมี ค วามสมบู ร ณ ค รบทุ ก ด า นจึ ง
สามารถช ว ยกั น สร างความเจริญ ให แ ก ช าติ ต อ ไปได และ
หน า ที่ ที่ มี ค วามสํ าคั ญ ยิ่ ง ของครู ก็ คื อ การปลู ก ฝ ง ความรู
ความคิดและจิตใจแกเยาวชนเพื่อใหเติบโตขึ้นเปนพลเมืองที่
ดี และมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลขางหนา ผูเปน

ปรัชญา

ความสําคัญ

ดวยความตระหนักในพันธกิจที่สําคัญประการหนึ่ง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คือการเปนสถาบันเพื่อ
การพั ฒ นาท อ งถิ่ น และการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ครู เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถและศักยภาพ ของชุมชน และดวยความจริง
ที่วาความเขมแข็งของประเทศขึ้นอยูกับความเขมแข็งของ
ชุมชน และความเขมแข็งของชุมชนขึ้นอยูกับความเขมแข็ง
ของคนที่ มีคุณ ภาพ ซึ่งคุ ณ ภาพของคนนั้นตอ งพัฒ นาดวย
การศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
จึงมุงผลิตบัณฑิตใหมีมาตรฐานวิชาชีพครู มีความรอบรูและ
เชี่ยวชาญในวิชาการดานสังคมศึกษา
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หมายเหตุ
ปรับจากหลักสูตร 5 ป เปน 4 ป ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขา
ศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562
คงเดิม เนื่องจากมีคณ
ุ สมบัตเิ ปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

ปรับใหครอบคลุมตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร
(หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562
ปรับใหครอบคลุมตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร
(หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562

หัวขอ

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

ความสําคัญ (ตอ)

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

ครูจึงจัดไดวาเปนผูที่มีบทบาทอยางสําคัญในการสรางสรรค
อนาคตของชาติบานเมือง
เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะดังตอไปนี้
ปรับใหครอบคลุมตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
1. มี ค วามรู ค วามสามารถในด า นสั ง คมศึ ก ษา สามารถ ปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร
ประยุ ก ต ใ ช อ งค ค วามรู ใ นการปฏิ บั ติ ง าน ได อ ย า ง (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562
สอดคลองกับสภาพสังคม วัฒนธรรม
2. มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรู การพั ฒนา
หลักสูตร และทักษะการวิจัย
3. มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความ
รับผิดชอบสูงตอวิชาการและวิชาชีพ
4. มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข ภาษา การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. มี ภ าวะผู นํ า ด า นการเป น กระบวนกร พิ ธี ก ร พิ ธี ก าร
พิธีกรรม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ศรัทธา
ในวิชาชีพครู ภาคภูมิใจและดํารงเอกลักษณไทย และมี
ความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. เพื่ อ ให บั ณ ฑิ ตมี ความรอบรูท างสั งคมศึ กษา และสนใจ
ใฝหาความรูในการเสริมสรางวิชาการดานสังคมศึกษา
3. เพื่อใหบัณฑิตมีทักษะดานการคิดและสามารถบูรณาการ
ความ รู ด า น สั ง คม ศึ กษ า ให สอ ดค ล อ งกั บ ความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
4. เพื่อใหบัณฑิตมีทักษะทางสังคม สามารถทํางานรวมกัน
ผูอื่นไดทั้งในฐานะผูนําและ ผูตามไดอยางเหมาะสม
5. เพื่อใหบัณฑิตมีทักษะในการประยุกตใชสื่อและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะและทักษะในการจัดการ
เรียนรูตามมาตรฐานวิชาชีพครู

โครงสรางหลักสูตร

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ปรับใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ไมนอยกวา 139 หนวยกิต สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป)
ไมนอยกวา 176 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
พ.ศ. 2562
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
(1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับ 9 หนวยกิต
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
(2) กลุมวิชาสังคมศาสตร บังคับ 6 หนวยกิต
2) กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
(3) กลุมวิชามนุษยศาสตร บังคับ 6 หนวยกิต
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หัวขอ
โครงสรางหลักสูตร (ตอ)

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน
วิชาชีพครู

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

(4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร บังคับ

หมายเหตุ

3) กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
6 หนวยกิต
4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและคณิตศาสตร
ขอกําหนดเฉพาะ
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
เลือกเรียนรายวิชาเลือกใน 4 กลุมวิชาไมนอยกวา 3 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 103 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 140 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพครู ไมนอยกวา 43 หนวยกิต
ข.1 กลุมเนื้อหาวิชาชีพครู จํานวนไมนอยกวา
1) กลุมวิชาชีพครู
28
หนวยกิต
59 หนวยกิต
2) กลุม วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 15 หนวยกิต
1) กลุมวิชาชีพครู บังคับ 37 หนวยกิต
- วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3 หนวยกิต
2) กลุมวิชาชีพครู เลือก จํานวนไมนอยกวา 7 หนวยกิต
- วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หนวยกิต
3) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน
2.2 วิชาเอก ไมนอยกวา 60 หนวยกิต
3 หนวยกิต
1) กลุมวิชาเอก บังคับ 40 หนวยกิต
4) กลุมวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หนวยกิต
2) กลุมวิชาเอก เลือกเรียน ไมนอยกวา 20 หนวยกิต
ข. 2 กลุมวิชาเฉพาะดานวิชาเอก จํานวนไมนอยกวา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
81 หนวยกิต
1) กลุมวิชาเอก (บังคับ) 69 หนวยกิต
2) กลุมวิชาเอก (เลือก) จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
3) กลุมวิชาการสอนวิชาเอก 6 หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
วิชาชีพครู 43 หนวยกิต
วิชาชีพครู ไมนอยกวา 59 หนวยกิต
ปรับรายวิชาใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการ
1) กลุมวิชาชีพครู 28 หนวยกิต
1. กลุมวิชาชีพครู บังคับ 37 หนวยกิต
สอนแบบอิงสมรรถนะ
น(ท-ป-ค)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค) รหัสวิชา ชื่อวิชา
1104006 คุรุนิพนธ
1(0-2-1)
1112101 พื้นฐานการศึกษา
3(3-0-6)
1111102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ
1112102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครู 2(1-2-3)
ความเปนครู
3(2-2-5)
1112103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับครู 2(1-2-3)
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หัวขอ
รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน
วิชาชีพครู (ตอ)

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
1113201
1114704
1121205
1122301
1124501
1131103
1142104
1143408
1151101
1152204
1153503
1154101

หลักวิชาชีพครู
3(2-2-5)
การประกันคุณภาพการศึกษา
2(2-0-4)
การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
หลักการสอนและการจัดการเรียนรู 3(2-2-5)
การบริหารจัดการชั้นเรียน
2(2-0-4)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
การวัดและประเมินผลการเรียนรู
3(2-2-5)
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
3(2-2-5)
พื้นฐานทางจิตวิทยาสําหรับครู
2(2-0-4)
จิตวิทยาการเรียนการสอน
2(1-2-3)
จิตวิทยาการแนะแนวและการใหการปรึกษา2(1-2-3)
การศึกษาพิเศษ
2(2-0-4)

2. กลุมวิชาชีพครู เลือก จํานวนไมนอยกวา 7 หนวยกิต
1113701 กฎหมายการศึกษา
2(2-0-4)
1114701 การบริหารจัดการสถานศึกษา
2(2-0-4)
1123103 สิ่งแวดลอมศึกษาและภูมิปญญาชุมชน 2(2-0-4)
1123402 ทักษะและเทคนิคการสอน
2(1-2-3)
1123403 วาทการสําหรับครู
2(2-0-4)
1132102 นวัตกรรมการศึกษา
3(2-2-5)
1133502 การสรางสรรคและประดิษฐสื่อการศึกษา 3(2-2-5)
1132503 การผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
1111103 ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
2(1-2-3)
1112101 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
1121201 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1122202 วิทยาการจัดการเรียนรู
2(1-2-3)
1132301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
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

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน
วิชาชีพครู (ตอ)

1142201 การสรางแบบทดสอบเบื้องตน
2(2-0-4)
1142501 โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวัดผลและวิจัยการศึกษา
3(2-2-5)
1152301 มนุษยสัมพันธสาํ หรับครู
2(2-0-4)
1153102 บุคลิกภาพและการปรับตัว
2(2-0-4)
1153504 จิตวิทยาการแนะแนววัยรุน
2(1-2-3)

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

3. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน 3 หนวยกิต
1102301 การสังเกตและการมีสว นรวมปฏิบัติงานในสถานศึกษา 1(90)
1102303 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู
2(180)

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน
วิชาเอก

4. กลุม วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หนวยกิต
1105801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
1105802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)
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 จริยศาสตรและจริยธรรมสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)
1524101 พิธีกรรมทางศาสนา
3(3-0-6)
1642101 ประวัติศาสตรไทย
3(3-0-6)
1642102 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3(3-0-6)

2.2 วิชาเอก ไมนอยกวา 60 หนวยกิต
1) กลุมวิชาเอก บังคับ 40 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1522101 ศาสนาสากล
1523102 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา
1524103 พุทธจริยศาสตรและจริยธรรมสากล
1641101 ประวัติศาสตรไทย
1641102 ประวัติศาสตรทองถิ่น
1642102 ประวัติศาสตรสากล
2501101 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตน
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)

ปรับรายวิชาใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการ
สอนแบบอิงสมรรถนะ

หัวขอ
รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน
วิชาเอก (ตอ)

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
1643101
1643102
1644102
2502801
2502802
2504903
2504904
2531102
2542101
2542102
2543101
2543402
2544104
2561102
2571101
2572101
9011102

อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก
3(3-0-6)
ประวัติศาสตรยุโรปสมัยใหมและอเมริกา 3(3-0-6)
ประวัติศาสตรทองถิ่น
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษสําหรับสังคมศึกษา 1
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสําหรับสังคมศึกษา 2
3(3-0-6)
สัมมนาสังคมศึกษา
3(2-2-5)
การวิจัยทางสังคมศึกษาเบื้องตน
3(2-2-5)
หลักสังคมวิทยาและมานุษวิทยาสําหรับสังคมศึกษา
3(3-0-6)
ภูมิศาสตรกายภาพ
3(2-2-5)
ภูมิศาสตรภูมิภาคโลก
3(2-2-5)
ภูมิศาสตรประเทศไทยเชิงวิเคราะห 3(2-2-5)
ภูมิสารสนเทศสําหรับครูสังคมศึกษา 3(2-2-5)
ภูมิศาสตรสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร 3(3-0-6)
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทย
ในความเปลี่ยนแปลงของโลก
3(3-0-6)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
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)

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
2501102
2501105
2502101
2502102
2541101
2541102
2542104

การเมืองการปกครองไทย
ภาษาอังกฤษสําหรับครูสังคมศึกษา
เศรษฐศาสตรสําหรับสังคมศึกษา
กฎหมายเบื้องตน
ภูมิศาสตรกายภาพ
ภูมิศาสตรประเทศไทย

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
เครื่องมือทางภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ 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
ในความเปลี่ยนแปลงของโลก
3(3-0-6)
2502106 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล
3(3-0-6)
2503201 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา
3(2-2-5)
2503301 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา 3(2-2-5)
2503401 นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา 3(3-0-6)
2503901 การวิจัยทางสังคมศึกษา
3(2-2-5)

159

หมายเหตุ

หัวขอ
รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน
วิชาเอก (ตอ)

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
1524107
1642104
1643103
1644103
2503101
2503103

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

ปรัชญาสมัยใหม และรวมสมัย
ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก
ประวัติศาสตรเพื่อการทองเที่ยว
ประวัติศาสตรเอเชียใต
เหตุการณโลกปจจุบัน
ความเปนพลเมืองไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย
การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
วัฒนธรรมศึกษา
ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ
ภูมิศาสตรมนุษย
ภูมิศาสตรทองถิ่น

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3) กลุมวิชาการสอนวิชาเอก 6 หนวยกิต
2504301 การจัดการเรียนรูสังคมศึกษา 1
2504302 การจัดการเรียนรูสังคมศึกษา 2

3(2-2-5)
3(2-2-5)

2504303
2532101
2543105
2543106
2544102

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2543102 ภูมิศาสตรภูมิภาคโลก
2543103 สิ่งแวดลอมและประชากรศึกษา
2542105 ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง
หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาชีพครู
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

1113201 หลักวิชาชีพครู
3(2-2-5)
Principle of Professional Teacher
ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ วิช าชี พ ครู บทบาทหน า ที่
สภาพงานครู องคก รวิชาชีพครูกฎหมายที่เกี่ยวของกับครูและ
วิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครูและจรรยาบรรณวิชาชีพครู แนว
ทางการเสริมสรางความกาวหนาเพื่อพัฒนาตนและวิชาชีพอยาง
ต อ เนื่ อ ง การเป น บุ ค คลแห ง การเรี ย นรู การจั ด การความรู ที่
เกี่ย วของกับวิชาชีพครูเพื่อการแสวงหาและการเลือกใชขอมูล
ขาวสารความรู รอบรูในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธการสอน
เพื่อใหผูเรียนคิดวิเคราะห สังเคราะห และสรางสรรคสิ่งใหม ๆ
ลักษณะของครูที่ดี การเสริมสรางเจตคติและจิตวิญญาณความ
เปนครู คุณ ธรรมจริย ธรรมที่จําเปนตอวิชาชีพครู หลักธรรมาภิ
บาลและความซื่อสัตยสุจริต จิตสาธารณะและเสียสละเพื่อสังคม
การเสริมสรางความสัมพันธเชิงสรางสรรคระหวางครูกับผูเรียน
เพื่ อ ส ง เสริ ม การพั ฒ นาศั ก ยภาพผู เรี ย น การปฏิ บั ติ ต นตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียนและสังคม

1111102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ
ความเปนครู
3(2-2-5)
Virtue Ethics and Spirituality for Teachers
ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุงมั่น
พั ฒนาผู เรี ยนด วยจิ ตวิ ญญาณความเป นครู เป นแบบอย างที่ ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม และเป นพลเมืองที่เขมแข็ง ดํารงตนให เปนที่
เคารพศรัทธาของผู เรี ยนและสมาชิ กในชุ มชน โดยการวิ เคราะห
สังเคราะห บูรณาการองคความรูเกี่ยวกับคานิยมของครู จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสําหรับครู จิตวิญญาณความเปนครู
กฎหมายสําหรับครู สภาพการณ การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใชการ
จัดการเรียนรูที่เนนประสบการณ กรณีศึกษา การฝกปฏิบัติใชการ
สะทอนคิดเพื่อนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี
มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง
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 ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
2(1-2-3)

1112102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครู 2(1-2-3)
English Communication for Teacher
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับใช
ในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ การฝกทักษะ
การฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษาอังกฤษเพื่อ
การคนควาและพัฒนาวิชาชีพครู การเรียนรูมารยาท วัฒนธรรม
และการดําเนินชีวิตของตางชาติ
1112103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับครู 2(1-2-3)
Thai Communication for Teacher
การใช ภ าษาไทยสํ าหรับ ครู อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
การฝ ก ทั ก ษะการฟ ง การพู ด การอ าน และการเขี ย น การใช

Language for Communication for Teachers

ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการ
จัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับบริบทและความ
แตกต า งระหว า งบุ ค คลของผู เรี ย น ผู เรี ย นที่ มี ค วามต อ งการ
จําเปนพิเศษ โดยการวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาสําหรับ
ครู หลักการ เทคนิควิธีการใช ฝกปฏิบัติการฟง การพูด การอาน
การเขียน ภาษาทาทาง เพื่อสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู
และการสื่อสารในชั้นเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรูทักษะการ
ฟ ง การพู ด การเขี ย น และภาษาท า ทาง เพื่ อ พั ฒ นาผู เรี ย น
สืบคนสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนใหรอบรู ทันสมัยและทันตอการ
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ภาษาไทยเพื่อการปฏิบัติงานและการพัฒนาวิชาชีพครู การจัดทํา เปลี่ยนแปลงสําหรับ ฝกการใชภาษาและวัฒ นธรรมที่แตกตาง
หนังสือราชการ การใชภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการดําเนินชีวิต หลายหลายเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ
อยู ร ว มกั น ได อ ย า งสั น ติ สุ ข ภายใต ค วามหลากหลายทาง
Using Thai and English language for
communication in learning management appropriately in
วัฒนธรรม
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 พื้นฐานการศึกษา
3(3-0-6) 1112101 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพ
Foundation of Education
การศึกษา
3(2-2-5)
Educational Philosophy and Educational
บทบาทของการศึ ก ษาในการพั ฒ นาประเทศ
Quality Assurance
ปรั ช ญา แนวคิ ด และทฤษฎี ท างการศึ ก ษา จิ ต วิ ท ยา สั ง คม
รูและเขาใจเกี่ยวกับพื้นฐานการศึกษา การประกัน
เศรษฐกิ จ ศาสนา และวั ฒ นธรรม แผนการศึ ก ษาและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ การจัดการศึกษาที่ตอบสนอง คุณ ภาพการศึก ษา ปรัชญาการศึก ษาตะวัน ตกและตะวัน ออก
ความตองการทองถิ่น โครงสรางการบริหารสถานศึกษา แนวคิด อภิปราย การประกันคุณภาพการศึกษา ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี
และกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน การ ทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม นําปรัชญา
วิเคราะห เกี่ย วกับบริบท แนวโนม และป ญ หาการศึก ษาสูก าร การศึก ษาและการประกันคุณ ภาพการศึกษามาประยุก ตใชใน
การจั ด การศึ ก ษา พั ฒ นาหลั ก สู ต ร จั ด การเรี ย นรู วั ด และ
ประยุกตใชเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน
1114704 การประกันคุณภาพการศึกษา
2(2-0-4) ประเมินผล วิเคราะหหลักการจัดการศึกษาที่เปนฐานคิดสากล
Educational Quality Assurance
และฐานคิดวิถีไทย นําแนวคิดการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ความหมาย ความสํ าคั ญ หลั กการ แนวคิ ด และ มาประยุกตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไปใชพัฒนาสถานศึกษา
Knowledge and understanding of
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาและการประกัน
คุณภาพ การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ การจัดการ educational foundation, educational quality
ความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครูเพื่อการจัดการเชิงคุณภาพของการจัด assurance, Western and Eastern educational
กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ ละการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นรู อ ย า ง philosophy; discussion of educational quality
ต อ เนื่ อ ง บทบาทหน า ที่ ข องผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ การประกั น assurance, philosophy, concept, theory of education,
คุณภาพการศึกษา มาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา การ religion, economy, society and culture; applying
ดํ า เนิ น การจั ด กิ จ กรรมประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด กิ จ กรรมการ educational philosophy and educational quality
assurance to educational management, curriculum
เรียนรู และการเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
development, learning management, measurement
and evaluation; analyzing principle of educational
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1121205

การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Development
ความรูพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ หลั ก สูต ร องคป ระกอบ
ของหลักสูตร ความหมาย ความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตร
รู ป แ บ บ ก ารพั ฒ น าห ลั ก สู ต ร แ น ว คิ ด ห ลั ก ก าร แ ล ะ
กระบวนการพั ฒ นาห ลั ก สู ต ร การนํ าห ลั ก สู ต รไปใช ใ น
สถานศึกษา สาระสําคัญและความสําคัญของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การจัดประสบการณและกิจกรรมใหสอดคลองกับหลักสูตร และ
การใชแหลงวิทยาการเสริมหลักสูตร การฝกปฏิบัติการวิเคราะห
และการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การฝกปฏิบัติการประเมิน
หลักสูตร และการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร

1122301

หลักการสอนและการจัดการเรียนรู 3(2-2-5)
Principle of Teaching and Learning Management

ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ แนวคิด
ของการสอน และหลักการจัดการเรียนรู ทฤษฎีและรูปแบบการ
จั ด การเรี ย นรู ที่ ห ลากหลายโดยเน น การคิ ด วิ เ คราะห คิ ด
สรางสรรค และคิดแกปญหา การออกแบบการจัดการเรียนรูท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ เทคนิคและทักษะการจัดการเรียนรู การ
วัดและประเมินผลตามจุดประสงคการเรียนรู การใชสื่อและการ
จั ด สิ่ ง แวดล อ มเพื่ อ การเรี ย นรู การพั ฒ นาศู น ย ก ารเรี ย นรู ใน

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
พัฒนาหลัก สูตรสถานศึกษาและหลัก สูตรรายวิชา
ตามธรรมชาติ ข องสาขาวิ ช าเอกที่ สอดคล อ งกั บ บริ บ ท
สถานศึกษาและชุมชน นําหลักสูตรไปใช และประเมินหลักสูตร
โดยประยุกตใชความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร วิวัฒนาการของ
หลัก สูตร ทฤษฎีแ ละรูป แบบการพัฒ นาหลัก สูตร พื้ นฐานการ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รทางปรั ช ญ าการศึ ก ษา จิ ต วิ ท ยา สั ง คม
วัฒนธรรม เทคโนโลยี และที่เกี่ยวของกับหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนําหลักสูตรไปใช
การประเมินหลักสูตร ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร
เพื่อใหเปนผูมีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง
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
1122202 วิทยาการจัดการเรียนรู
2(1-2-3)
Instructional Science
วางแผนและจัดการเรียนรูตามธรรมชาติสาขาวิชาเอก
บริหารจัดการชั้นเรียน ออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่
สามารถพั ฒ นาผู เรี ย นให มี ป ญ ญารู คิ ดและมี ความเป นนวั ตกร
สงเสริมการเรียนรู เอาใจใส และยอมรับความแตกตางของผูเรียน
แตละบุคคล จัดกิจกรรมและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมี
ความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน บูรณาการ
ความรู เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตรการสอน และเทคโนโลยีดิจิทัล
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สถานศึ ก ษา ความสํ า คั ญ หลั ก การ และกระบวนการจั ด ทํ า
แผนการจัดการเรียนรู และการทดลองใชแผนการจัดการเรียนรู
การฝก ปฏิบัติการจัดการเรียนรูใหผูเรีย นเกิดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ
1124501 การบริหารจัดการชั้นเรียน
2(2-0-4)
Classroom Management
ความหมาย ความสํ า คั ญ องค ป ระกอบ และ
หลักการจัดการชั้นเรียน ลักษณะชั้นเรียนที่พึงประสงค การจัด
ชั้นเรียนเฉพาะวิชา การสรางบรรยากาศในชั้นเรียนที่สงเสริมการ
เรียนรูและเจตคติที่ดีตอการเรียนรู การสรางวินัยในชั้นเรียน การ
สรางแรงจูงในการเรียน หลักการและกระบวนการแกปญหาใน
ชั้น เรีย น การจัดการพฤติก รรมและการปรับพฤติก รรมผูเรีย น
การใชกระบวนการกลุมเพื่อการจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ

ในการจั ด การเรี ย นรู โดยใช ค วามรู เกี่ ย วกั บ ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู
นวัตกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ยง การบู รณาการเนื้อหาและภาษา การบูรณาการสื่อและ
แหลงเรียนรูในชุมชนทองถิ่น สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียน
รวม การชี้แนะผูเรียน การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลอง
จัดการเรียนรูในสถานศึกษา เป นผู มีความรับผิดชอบและมุ งมั่ น
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
1132301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู
3(2-2-5)
Innovation and Information Technology
for Educational Communication and
Learning
ประยุ ก ต ใช เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลในการออกแบบการ
จัดการเรียนรูตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
ปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร ที่สอดคลองกับบริบทและความ
แตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนที่มีความตองการจําเปน
พิ เศษ โดยการวิเคราะห หลั กการ แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เกี่ ยวข องกั บ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู กฎหมายที่เกี่ยวของ จรรยาบรรณในการใชเทคโนโลยี

1131103

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
3(2-2-5)
Innovation and Information
Technology for Education
ความสําคัญ ประเภท หลักการ แนวคิด และทฤษฎี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารและการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน แหลงการเรียนรู
และเครือ ขายการเรียนรู หลักการเลือ ก การออกแบบ การผลิ ต
การประยุกตใช การประเมิน และการบํารุงรักษาสื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษา การฝกปฏิบัติการออกแบบ การผลิต การใชและการ
ปรับ ปรุง เทคโนโลยีส ารสนเทศและนวัต กรรมการศึกษาเพื่ อการ
จัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียน
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5)
Learning outcome Measurement and
Evaluation
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติของการวัดและ
การประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน จุดมุงหมายทางการศึกษา
กับการวัดและการประเมินผล วิธีการประเมินผลการเรียนรูตาม
สภาพจริง การสราง การเลือกใช และการตรวจสอบคุณ ภาพ
ของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
เกณฑการใหคะแนน สถิติเบื้องตนสําหรับการวัดและประเมินผล
การศึกษา การแปลความหมายของคะแนน การฝกปฏิบัติการวัด
และประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน การนําผลจากการวัดและ
การประเมินผลไปใชในการจัดการเรียนรูและการพัฒนาผูเรียน

ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ให ส ามารถเลื อ ก และประยุ ก ต ใช น วั ต กรรมและ
เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อการสื่ อสารการศึ กษาและการจั ดการ
เรียนรูไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไมละเมิดทรัพยสิ น
ทางปญญาและใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง
ในการเปนครูที่ดี มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง
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
วั ดและประเมิ น ผลการเรี ย นรู ต ามสภาพจริ ง ด วย
วิธีการที่ เหมาะสมและสอดคลองกั บลั กษณะของสาระสําคัญใน
เรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน
ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ สะทอนผลการประเมินเพื่อ
พัฒนาการของผูเรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู โดยใช
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตาม
สภาพจริง การออกแบบและสรางเครื่องมื อวัดและประเมิ นผล
การใหขอมูลปอนกลับที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน แนวทางการ
ใช ผลการวั ดและประเมิ นผลผู เรี ย นในการปรั บปรุ งพั ฒ นาการ
เรียนรูของผู เรียน เพื่ อให สามารถวัดและประเมิ นผลเพื่ อพั ฒนา
ผูเรี ยนอย างเหมาะสมและสร างสรรค และใช การสะท อนคิ ดไป
ประยุ กต ใช ในการพั ฒนาตนเองในการเป นครูที่ ดี มี ความรอบรู
และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง ประยุกตใชหลักการ แนวคิ ด
ทฤษฎี ก ารวั ด และประเมิ น ผล เพื่ อ การออกแบบการประกั น
คุณภาพการศึกษา
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การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
3(2-2-5)
Research for Learning Development
หลั ก การ แนวคิด และแนวปฏิ บั ติ ข องการวิ จั ย
เพื่ อพัฒ นาการเรีย นรู การใชแ ละผลิตงานวิจัย เพื่อพั ฒ นาการ
เรียนรู ระเบียบวิธีการวิจัย การกําหนดปญหา การออกแบบการ
วิจัย การเลือกตัวอยาง การสรางและพัฒ นาเครื่องมือการวิจัย
สถิติเพื่อการวิจัย การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล การ
ตีความและการแปลผลขอมูล การเขียนรายงานและการนําเสนอ
ผลงานวิจัย การนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอน
ฝกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน

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
1143402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 3(2-2-5)
Research and Development in
Innovation and Learning
วิจั ย แกป ญ หาเพื่ อ พั ฒ นาผูเรีย น สรางนวัต กรรม
เพื่อพัฒนาการเรีย นรูของผูเรีย นที่สอดคลองกับธรรมชาติของ
สาขาวิ ช าเอก บริ บ ทความแตกต า งหลากหลายของผู เรี ย น
ผูเรีย นที่มีความตองการพิ เศษ โดยการศึ ก ษา วิเคราะห สภาพ
ปญ หาและความต องการในการพั ฒ นาของผู เรีย นในชั้น เรีย น
ออกแบบการวิ จั ย โดยประยุ ก ต ใ ช ห ลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี
ทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสรางและหาคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางนวัตกรรม
ในการวิ จั ย เพื่ อ แก ป ญ หาและพั ฒ นาผู เ รี ย น นวั ต กรรมที่
สอดคลองกับบริบทของชุมชน เพื่อใหสามารถนําผลการวิจัยไป
ใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรู และพัฒนาผูเรียน และใชการ
สะทอนคิดไปประยุก ตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี
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,
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พื้นฐานทางจิตวิทยาสําหรับครู
2(2-0-4)
Foundation of Psychology for Teacher
พื้นฐานทางจิตวิท ยาตอการประกอบวิชาชีพครู
แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการความหลากหลายของผูเรีย น
การเรียนรู กระบวนการคิดและเชาวนปญญา การรับรู แรงจูงใจ
บุคลิกภาพ พฤติกรรมทางสังคม สุขภาพจิตและจิตวิทยาสุขภาพ
การประยุกตหลักการและแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อความเขาใจ
และสนั บ สนุน การเรีย นรูของผูเรีย นให เต็ มตามศัก ยภาพ การ
ปฏิบัติวิชาชีพครู และการสรางคุณภาพชีวิต
1152204 จิตวิทยาการเรียนการสอน
2(1-2-3)
Psychology of Learning and Instruction
การประยุ ก ต ห ลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี จิ ต วิ ท ยา
การศึก ษาและจิตวิทยาการเรียนรูเพื่อการสอนและการพัฒนา
ผูเรียน ระบบประสาทการรูสึก จิตประสาทการเคลื่อนไหว และ
สมองกับการเรียนการสอน พัฒนาการตามวัยกับการเรียนการ
สอน แรงจูงใจ อารมณ วินัยการเรียนรู พลวัตกลุมกับการเรียน
การสอน การวางแผนการจัดการเรียนรู การจัดสภาพแวดลอมที่
สงเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู แนวคิดจิตวิทยาการประเมิน
สัมฤทธิผลการเรียนและการสอน

1153503

จิตวิทยาการแนะแนวและการใหการปรึกษา
2(1-2-3)
Guidance and Counseling Psychology

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 ออกแบบการจัดการ
เรี ย นรู แ ละบริ ห ารจั ด การพฤติ ก รรมผู เรี ย น เพื่ อ พั ฒ นาและ
สงเสริมผูเรียนตามศักยภาพและชวงวัย โดยใชหลักการ แนวคิด
ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการ
เรียนรู การทํางานของสมอง และความหลากหลายของผูเรียน
สามารถดู แ ลชวยเหลือผูเรีย นที่ มีค วามตองการพิ เศษ ใช ก าร
สะทอนคิดเพื่อนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปน
ครู ที่ ดี มี ค วามรอบรู ทั น สมั ย และทั น ต อ การเปลี่ ย นแปลง
มุงมั่นพัฒนาผูเรียนและพัฒนาตนดวยจิตวิญญาณความเปนครู
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
1151502 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา
2(1-2-3)
Guidance and Counseling Psychology
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ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญา และหลักการ
แนะแนว ลักษณะ ประเภท และบริการแนะแนวในสถานศึกษา
หลักการ ทฤษฎี และทักษะการใหการปรึกษาเบื้องตน การจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรีย นและการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรีย น
ระบบดูแลชวยเหลือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียน การ
ฝกปฏิบัติการศึกษารายกรณี

ประยุ ก ต ค วามรู เพื่ อ การรู จั ก และดู แ ลช ว ยเหลื อ
ผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพดวยกระบวนการแนะแนว และการ
ใหคําปรึกษา สงเสริม ปองกัน และแกไขปญหา พัฒนาการและ
การเรียนรูของผูเรียนตามชวงวัย อยางมีประสิทธิภาพดวยการ
จั ด บริ ก ารแนะแนวและการจั ด กิ จ กรรมแนะแนวในชั้ น เรี ย น
พัฒ นาผูเรีย นเป นรายบุคคลตามศัก ยภาพและรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางเปนระบบตามกระบวนการศึกษา
รายกรณี ให คํ าแนะนํ าและข อ มู ลย อ นกลับ แก ผูป กครองและ
ผูเกี่ยวของเพื่อสงเสริมพัฒนาและดูแลชวยเหลือผูเรียน การสง
ตอและการสรางความรวมมือเพื่อพัฒนาและแกปญหาผูเรียนให
มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี มี ค วามรอบรู ทั น สมั ย และทั น ต อ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของกับพัฒนาการผูเรียน มุงมั่นพัฒนาผูเรียน
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
1101001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1
1(90)
สถานศึกษา
1(90)
Practicum in Profession of Teaching 1
Observation and Participation in
ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน โดยการศึกษาเรียนรู
School Practices
คุณลักษณะของครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
การศึ ก ษาสั ง เกตการจั ด การเรีย นรู และสภาพ ครู การปฏิบัติตนของครูที่สะทอนถึงการมีจิตวิญญาณความเปน
ทั่วไปของสถานศึกษา บทบาทหนาที่ ภาระงานของครูผูสอน ครู ครู การมี จ รรยาบรรณต อ ตนเอง และวิ ช าชี พ ศึ ก ษาเรี ย นรู
ประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพและการสรางเสริม บทบาทหนาที่ครู ครูประจําชั้น ศึกษาบริบทชั้นเรียน บริบทของ
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เจตคติที่ดีและจิตวิญญาณความเปนครูเพื่อการเปนครูมืออาชีพ
การสร า งมนุ ษ ยสั ม พั น ธ อั น ดี ร ะหว า งผู เรี ย นและบุ ค ลากรใน
สถานศึกษาการศึกษาพฤติกรรมผูเรียน การมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมโฮมรูม การสรางมนุษยสัมพันธอัน
ดี ร ะหว า งผู เรี ย นและบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา ความร ว มมื อ
ระหวางสถานศึก ษาและชุมชนเพื่อสนับสนุนการจัดการศึก ษา
การฝกเปนผูชวยครูดานงานธุรการ ชั้นเรียน การเขียนรายงาน
ผลการศึกษาผูเรียนรายกรณี การจัดทํารายงานการศึกษาสังเกต
และการปฏิ บั ติง านผู ช วยครูจ ากสภาพจริง การนํ า เสนอและ
อภิปรายผลการสังเกตและการมีสวนรวม

สถานศึ ก ษา ข อ มู ล การบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา บริบทชุมชนที่มีตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ฝ ก ปฏิ บั ติ ง านในหน า ที่ ค รู ร ว มมื อ กั บ ผู ป กครองวิ เคราะห
แก ปญ หาผูเรีย นรายกรณี (Case study) ฝ ก ปฏิ บั ติ ออกแบบ
และจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู เพื่ อ พั ฒ นาผู เรี ย นเรี ย นรู อ ย า งมี
ความสุ ข ตระหนั ก ถึ งสุ ข ภาวะของผู เรี ย น ผ า นกระบวนการ
สังเกต บั นทึ ก ขอมูล วิเคราะห สังเคราะห ถอดบทเรีย น และ
สะทอนคิดเพื่อนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง ใหเปนครูที่
ดี มีความรอบรู และทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลง
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 teacherparent 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
คุณ ลักษณะของครูที่ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีมีคุณ ธรรม
และจริ ย ธรรมตามจรรยาบรรณวิ ชาชีพ ปฏิ บั ติ ง านผู ช วยครู
รวมกั บ ครู พี่ เลี้ ย งโดยการวางแผนออกแบบเนื้ อ หาสาระและ
กิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นรู สื่ อ และเทคโนโลยี การวั ด และ
ประเมิ น ผลตามกลุ ม สาระการเรี ย นรู ใ นรายวิ ช าเฉพาะด า น
บู ร ณาการองค ค วามรู ท างการบริ ห ารการศึ ก ษา ออกแบบ
นวัตกรรม การดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่สอดคลองกับสถานศึกษาแตละระดับ บริหารจัดการเรียนรูที่มี

1102303

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู 2(1-2-3)

Pre–practicum in Teaching Profession
ขอบขาย บทบาทของผูที่เกี่ยวของ และแนวทาง
การปฏิบัติตนในการฝกประสบการณวิชาชีพครู การบริหารงาน
วิชาการและการจัดการเรีย นรูตามกลุมสาระการเรียนรูในวิชา
เฉพาะดานของนักศึกษา การฝกจัดทําแผนการจัดการเรียนรูให
สอดคลองกับจุดประสงคการสอนที่หลากหลายโดยเนนใหผูเรียน
สร า งองค ค วามรู ด ว ยตนเอง การทดลองจั ด การเรี ย นรู ใ น
สถานการณจําลองและสถานการณ จริง การออกแบบทดสอบ
ขอสอบเครื่องมือวัดผล การตรวจขอสอบ การใหคะแนน และ
การตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติแ ละการใหคะแนน
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การใช แ ละการผลิ ต สื่ อ การวิ จั ย แก ป ญ หาผู เรีย น การจั ด ทํ า คุณ ภาพและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรีย นมีความสุขใน
การเรีย น รวมมือ กั บ ผูป กครองในการพั ฒ นา ดูแ ล ช วยเหลื อ
โครงงานวิชาการในสถานศึกษา
ผูเรียน ใหมีคุณ ลักษณะอันพึงประสงค วิเคราะหและนําเสนอ
แนวทางในการพัฒนาตนเองใหมีความเปนครูมืออาชีพที่เทาทัน
ตอ การเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ทางด านศาสตรวิ ชาชี พ ครูแ ละศาสตร
สาขาวิ ช าเอก เข า ร ว มโครงการที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การส ง เสริ ม
อนุ รัก ษ วัฒ นธรรม และภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น และนํ าผลจากการ
เรี ย นรู ใ นสถานศึ ก ษาไปประเมิ น สะท อ นกลั บ (AAR) เป น
รายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมี
ความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง
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
คุณ ลักษณะของครูที่ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีมีคุณ ธรรม
และจริ ย ธรรมตามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ออกแบบการจั ด
บรรยากาศชั้นเรีย นที่สงเสริมใหผูเรียนมีความสุข จัดกิจ กรรม
การเรี ย นรูที่ ส ง เสริ ม ให ผู เรี ย นเกิ ด กระบวนการคิ ด ขั้ น สู ง โดย
ประยุ ก ต ใช เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล หรื อ นวั ต กรรมทางการศึ ก ษาที่
ทั น สมั ย รวมมื อ กั บ ผู ป กครองในการพั ฒ นาและมุ ง มั่ น ในการ
แ ก ป ญ ห า ผู เรี ย น ให มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ งป ร ะ ส งค ด ว ย
กระบวนการวิจัยที่ถูกตองตามระเบีย บวิธีวิจัย สะทอนผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวม
กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพ โครงการที่
เกี่ ย วข อ งกั บ การส ง เสริ ม อนุ รั ก ษ วั ฒ นธรรม และภู มิ ป ญ ญา
ท อ งถิ่ น และนํ า ผลจากการเรี ย นรู ใ นสถานศึ ก ษาไปประเมิ น
สะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการเรีย นรูทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อ
นําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอ
การเปลี่ยนแปลง
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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การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
Teaching Internship 1
การบูรณาการและการประยุก ตใชองคความรูใน
กระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษาตลอดภาค
เรียน การปฏิบัติการสอนในวิชาเอก การจัดการชั้นเรียน การวัด
และการประเมิ น ผลและนํ า ผลไปใช ใ นการพั ฒ นาผู เ รี ย น
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การจัดทําโครงการเพื่อพัฒนางานตางๆ
รว มกั บ สถานศึ ก ษา การศึ ก ษาผู เรีย นเป น รายกรณี และการ
วิเคราะหผลการจัดการเรียนรูสูการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนภายใต
กระบวนการนิเทศติดตามชวยเหลือและพัฒนา ปฏิบัติงานอื่นที่
ไดรับมอบหมาย การสรางมนุษยสัมพันธและเรียนรูการปรับตน
ใหเขากับวัฒนธรรมองคกร การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูในการ
ฝกประสบการณวิชาชีพครู

1104004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
Internship 1
ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอกเพื่อใหผูเรียนเรียนรู
อยางมีความสุข สรางแรงบันดาลใจใหเปนผูใฝรูและมีปญ ญารู
คิด ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน โดยการออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรูที่สรางเสริมทักษะการเรียนรูและทักษะการคิดของ
ผู เ รี ย น จั ด การเรี ย นรู ออกแบบสื่ อ /นวั ต กรรม วั ด และ
ประเมินผล รายงานผลการพัฒนาผูเรียน การปฏิบัติหนาที่ครูใน
สถานศึกษา เขารวมกิจกรรมทางวิชาชีพ พัฒนานวัตกรรมเพื่อ
พัฒ นาผูเรียน ผานกระบวนการสังเกต บันทึกขอมูล วิเคราะห
สังเคราะห ถอดบทเรียน และสะทอนคิดเพื่อนําไปประยุกตใชใน
การพัฒนาตนเองใหเปนครูที่ดี 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 upto-date, and keeps up with change
1101001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1
1(90)
Practicum in Profession of Teaching 1
ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน โดยการศึกษาเรียนรู
คุณลักษณะของครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
ครู การปฏิบัติตนของครูที่สะทอนถึงการมีจิตวิญญาณความเปน
ครู การมี จ รรยาบรรณต อ ตนเอง และวิ ช าชี พ ศึ ก ษาเรี ย นรู
บทบาทหนาที่ครู ครูประจําชั้น ศึกษาบริบทชั้นเรียน บริบทของ
สถานศึ ก ษา ข อ มู ล การบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา บริบทชุมชนที่มีตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ฝ ก ปฏิ บั ติ ง านในหน า ที่ ค รู ร ว มมื อ กั บ ผู ป กครองวิ เคราะห
แก ปญ หาผูเรีย นรายกรณี (Case study) ฝ ก ปฏิ บั ติ ออกแบบ

1105801

1102301

การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา
1(90)
Observation and Participation in
School Practices
การศึ ก ษาสั ง เกตการจั ด การเรีย นรู และสภาพ
ทั่วไปของสถานศึกษา บทบาทหนาที่ ภาระงานของครูผูสอน ครู
ประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพและการสรางเสริม
เจตคติที่ดีและจิตวิญญาณความเปนครูเพื่อการเปนครูมืออาชีพ
การสร า งมนุ ษ ยสั ม พั น ธ อั น ดี ร ะหว า งผู เรี ย นและบุ ค ลากรใน
สถานศึกษาการศึกษาพฤติกรรมผูเรียน การมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมโฮมรูม การสรางมนุษยสัมพันธอัน
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ดี ร ะหว า งผู เรี ย นและบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา ความร ว มมื อ
ระหวางสถานศึก ษาและชุมชนเพื่อสนับสนุนการจัดการศึก ษา
การฝกเปนผูชวยครูดานงานธุรการ ชั้นเรียน การเขียนรายงาน
ผลการศึกษาผูเรียนรายกรณี การจัดทํารายงานการศึกษาสังเกต
และการปฏิ บั ติง านผู ช วยครูจ ากสภาพจริง การนํ า เสนอและ
อภิปรายผลการสังเกตและการมีสวนรวม

และจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู เพื่ อ พั ฒ นาผู เรี ย นเรี ย นรู อ ย า งมี
ความสุ ข ตระหนั ก ถึ งสุ ข ภาวะของผู เรี ย น ผ า นกระบวนการ
สังเกต บั นทึ ก ขอมูล วิเคราะห สังเคราะห ถอดบทเรีย น และ
สะทอนคิดเพื่อนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง ใหเปนครูที่
ดี มีความรอบรู และทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลง
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 teacherparent 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
1104005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(540)
Internship 2
ปฏิ บัติก ารสอนในสาขาวิชาเอก ประพฤติต นเป น
แบบอยางที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนมีความสุขเกิดกรระ
บวนการคิ ด ขั้ น สู ง และนํ า ไปสู ก ารเป น นวั ต กร โดยออกแบบ
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเขากับ
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ทั้ ง ในและนอกห อ งเรี ย น สร า ง
เครือขายความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาและ
แ ก ป ญ ห า ผู เรี ย น ให มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ งป ร ะ ส งค ด ว ย
กระบวนการวิจัยที่ถูกตองตามระเบีย บวิธีวิจัย สะทอนผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวม
กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพ โครงการที่
เกี่ ย วข อ งกั บ การส ง เสริ ม อนุ รั ก ษ วั ฒ นธรรม และภู มิ ป ญ ญา
ท อ งถิ่ น และนํ า ผลจากการเรี ย นรู ใ นสถานศึ ก ษาไปประเมิ น

1105802

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)
Teaching Internship 2
การบู รณาการและการประยุ กต ใช องค ความรูใน
กระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครู ในสถานศึกษาตลอดภาค
เรียนในทุ ก ด านเพื่ อการพั ฒ นาตนสู ความเป นครู มื ออาชี พ การ
ออกแบบการจั ดการเรีย นรู ที่ เน นผู เรี ยนเป นสํ าคั ญ จนสามารถ
ปฏิบัติใหเกิดผลไดจริงในการปฏิบัติการสอนวิชาเอก การวัดและ
การประเมินผลและนํ าผลไปใช ในการพั ฒนาผู เรียน การพั ฒ นา
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาและแก ปญหาการเรียนรูของผูเรียนโดยใช
กระบวนการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู โดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลเพื่ อสงเสริมการเรียนรูของ
ผูเรียนเต็มตามศักยภาพ สามารถประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัย
เพื่ อพั ฒนาผู เรียน การมี สวนรวมในการจั ดกิ จกรรมต าง ๆ ของ
สถานศึ กษา และปฏิ บั ติ งานอื่ นที่ ได รั บมอบหมาย การสั มมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรูในการฝกประสบการณวิชาชีพครู
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สะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพทางวิชาชีพ
(PLC) เพื่อนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัย
และทันตอการเปลี่ยนแปลง
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 ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมีเนื้อหาที่สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ
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1522101 ศาสนศึกษา
3(3-0-6)
Religious Studies
ความหมาย ความสําคัญของศาสนศึกษา วิธี
วิ ท ยาในการศึ ก ษาศาสนา พั ฒ นาการทางศาสนาของ
มนุ ษ ยชาติ ประวั ติ ค วามเป น มาของศาสนาในเชิ งสั ง คม
องค ป ระกอบ หลั กคํ าสอนสํ าคั ญ เป าหมายสูงสุ ด ศาสน
ปฏิ บั ติ นิ ก ายและกลุ ม แนวคิ ด ขบวนการของศาสนาที่ มี
อิทธิพลตอสังคมไทย และศาสนสัมพันธเพื่อการอยูรวมกัน
อยางสันติสุข

1522101 ศาสนาสากล
3(3-0-6)
Universal Religion
แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญา ศาสนาและระบบความ
เชื่ อ วิ ธี คิ ด ตามหลั ก การของศาสนาสากล ประวั ติ ข อง
พระพุทธเจาและศาสดาแหงศาสนาอื่น ๆ องคประกอบของ
ศาสนาสากล การเผยแผพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
การเขามาและพัฒ นาการของศาสนาตาง ๆ ในสังคมไทย
การจั ดระเบีย บองค กรของศาสนาตาง ๆ ในประเทศไทย
บทบาทความสําคัญของระบบความเชื่อและศาสนาที่มีตอ
สถาบันตาง ๆ ของสังคมและวัฒ นธรรมไทยตั้งแตอดีตถึง
ปจจุบัน บทบาทของศาสนาในสังคมโลกสมัยใหม การทํานุ
บํารุงและสืบทอดศาสนา การอยูรวมกันในสังคมที่มีความ
หลากหลายทางความเชื่อและศาสนา ศาสนเสวนาและศา
สนสัมพันธเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุข
1523102 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา 3(2-2-5)

1522102 หลักพุทธธรรม
3(3-0-6)
Principles of Buddhism
ความหมาย องคประกอบ และลักษณะสําคัญ
ของพุทธธรรม หลักธรรมสําคัญในทางพระพุทธศาสนาเพื่อ
ความเขาใจชีวิตและสังคม เนนศึกษาขันธ 5 อายตนะ 12
ไตรลั ก ษณ ปฎิ จ จสมุ ป บาท กรรม นิ พ พาน อริ ย สั จ 4
ไตรสิกขา ภาวนา 4 ทัศนะและหลักปฏิบัติของนักปราชญ
สํ า คั ญ ทางพระพุ ท ธศาสนา พร อ มทั้ ง การเข า ฝ ก ปฏิ บั ติ
กรรมฐาน

1523102 จริยศาสตรและจริยธรรมสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)
Ethics and Environmental Ethics
แนวคิดและทฤษฎีทางจริยศาสตร จริยศาสตร
ทางปรั ช ญาและศาสนา นิ เวศวิ ท ยากั บ ศาสนา ประเด็ น
ปญ หาสิ่งแวดลอมในสังคมปจจุบันจากมุมมองของทฤษฎี
และหลักการทางจริยศาสตรแนวทางในการประยุกตหลัก
จริยธรรมเพื่อใชในอนุรักษและการแกปญหาสิ่งแวดลอม

Buddhism Principle and Dharma Study

ความ ห มายและความเป น ม าของคั ม ภี ร
พระไตรป ฎ ก ประวั ติ ค วามคิ ด ของสํ า นั ก พุ ท ธปรั ช ญา
วิเคราะหลักษณะสําคัญของพุทธธรรมและหลักธรรมสําคัญ
ในทางพระพุทธศาสนาเพื่อความเขาใจชีวิตและสังคม เนน
ศึ ก ษาขั น ธ 5 อายตนะ 12 ไตรลั ก ษณ ปฎิ จ จสมุ ป บาท
กรรม นิพพาน อริยสัจ 4 ไตรสิกขา ภาวนา 4 เปรียบเทียบ
หลักพุทธธรรมกับหลักธรรมของศาสนาสากล หลักการอยู
รวมกันของมนุษยชาติ สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคและ
การยอมรั บ ความแตกต า ง พุ ท ธธรรมกั บ สั น ติ ภ าพ พุ ท ธ
ธรรมกับศาสตรสมัยใหม พรอมทั้งการฝกปฏิบัติการบริหาร
จิตและเจริญปญญา
1524103 พุทธจริยศาสตรและจริยธรรมสากล 3(2-2-5)
Buddhist Ethic and International Ethic
หลักศีลธรรม จริยธรรม จริยศึกษาและจริยศาสตร
พิจารณาเกณฑการตัดสินความดีความชั่ว และอุดมคติของชีวิต
ในพระพุทธศาสนา หลักจริยธรรมของศาสนาตางๆ เปรียบกับ
หลักจริยธรรมสากล พุทธจริยศาสตรกับปญหาจริยธรรมในโลก
สมัยใหม เน นฝกฝนการพั ฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่ อพั ฒนา
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1524101 พิธีกรรมทางศาสนา
3(3-0-6)
Religious Rite
แนวคิด เบื้ อ งต น เกี่ ยวกั บพิ ธีก รรม วัน สําคั ญ
และเทศกาล พิธีกรรมของศาสนาสําคัญในสังคมไทย โดย
ทราบถึง ประวัติความเป นมาความหมายขั้น ตอน และวิธี
ปฏิบั ติตามพิ ธีกรรมที่สําคั ญ ทางศาสนา การวิเคราะหภู มิ
ปญญาที่ปรากฏในเทศกาลและพิธีกรรม รวมทั้งขอปฏิบัติ
และมารยาทในการเขารวมพิธีกรรม และฝกปฏิบัติพิธีกรรม
ตาง ๆ
1642101 อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก 3(3-0-6)
Eastern and Western Civilizations
อ ารย ธรรม จี น แ ล ะอิ น เดี ย เข าใจแ ล ะ
เปรียบเทียบความแตกตางและความสัมพันธกันของอารย
ธรรมทั้ ง สอง รวมทั้ ง อิ ท ธิ พ ลที่ มี ต อ ซี ก โลกตะวั น ออก
พัฒนาการของอารยธรรมอียิปตโบราณ เมโสโปเตเมีย กรีก
และโรมันทางซีกโลกตะวันตก ความเขาใจในอารยธรรมทั้ง
สองซีกโลก โลกยุคกลาง ระบบศักดินาสวามิภักดิ์ กําเนิด
ของศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม และสงครามครูเสด ที่มี
อิทธิพลตอสังคม และอารยธรรมของโลกตะวันตก

1643102 ประวัติศาสตรยุโรปสมัยใหมและอเมริกา
3(3-0-6)
History of Modern Europe and America

ประวัติศาสตรยุโรปสมัยใหมนับแตศตวรรษที่
18-21 ทั้ ง บริ บ ททางด า นสั ง คม การเมื อ ง เศรษฐกิ จ
วัฒ นธรรมและปรัช ญา ประวัติ ศ าสตร อเมริ กาตั้ งแต การ
คนพบทวีปอเมริกาจนถึงสมัยปจจุบัน และบริบททางดาน
สังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและปรัชญา

ตนเองและฝกการเปนกระบวนกรพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
เยาวชน
1523104 พิธีกรรมทางศาสนา
3(3-0-6)
Religious Rite
แนวคิ ด เบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี และพิธีกรรม วันสําคั ญ และเทศกาลทางศาสนา
พิ ธี ก รรมของศาสนาที่ สํ า คั ญ ในสั ง คมไทย โดยทราบถึ ง
ประวัติความเปนมา ความหมาย ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตาม
พิ ธีก รรม วิ เคราะห ห ลั ก ธรรมและภู มิ ป ญ ญาที่ ป รากฏใน
เทศกาล พิ ธี ก รรม วั น สํ า คั ญ ทางศาสนา ข อ ปฏิ บั ติ แ ละ
มารยาทในการเขารวมพิธีกรรม และฝกปฏิบัติการเปนผูนํา
ประกอบพิธีกรรมตาง ๆ
1642102 ประวัติศาสตรสากล
3(3-0-6)
International History
ประวั ติ ศ าสตร ที่ สํ า คั ญ ของโลก เริ่ม จากสมั ย
โบราณถึงสมัยใหม โดยเนนใหเห็นลักษณะความเจริญของ
อารยธรรมนั้ น ๆ ความเป น มาของประวั ติ ศ าสตร ส มั ย
โบราณ เมโสโปเตเมีย อียิปต จีน อิน เดีย กรีก และโรมั น
ประวัติศาสตรสมัยกลาง ระบอบการปกครองแบบฟ วดั ล
สงครามครูเสด การสํารวจทางทะเล การคนพบดินแดน
ใหม การฟนฟูศิลปวิทยาการ การปฏิรูปศาสนา สมัยแหง
เหตุผล และการปฏิวัติฝรั่งเศส การปฏิวัติวิทยาศาสตร การ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม การลาอาณานิคม สงครามโลกครั้งที่ 1
และครั้งที่ 2 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและความเปนไป
ของสังคมโลกสมัยใหมผานวิธีการทางประวัติศาสตร
1644101 ประวัติศาสตรยุโรป
3(3-0-6)
History of Europe
ความรูเบื้องตนทางดานประวัติศาสตรยุโรปยุ ค
โบราณในสมัยกรีก-โรมัน ยุคกลางในบริบทของคริสตศาสนา
ระบบฟวดัล ระบบแมนเนอร ยุคฟนฟูศิลปะวิทยาการ ยุโรป
สมั ย ใหม จ นถึ งหลั ง สงครามเย็ น โดยศึ ก ษาสภาพสั งคม
การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและความกาวหนาในดานตาง
ๆ และบทบาทของยุโรปในสังคมโลก
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1644101 ประวัติศาสตรไทย
3(3-0-6)
History of Thailand
ประวัติศาสตรไทยตัง้ แตยุคกอนประวัติศาสตร
จนถึ ง สมั ย รั ต นโกสิ น ทร ป ระเด็ น ที่ สํ า คั ญ ต า ง ๆ ได แ ก
แนวคิ ด การตั้ ง ถิ่ น ฐานความเป น มาของชาติ พั น ธุ ไ ทย
ลั ก ษณ ะการเมื อ งการปกครองของเศรษฐกิ จ สั ง คม
วัฒ นธรรม และความสั ม พั น ธ กั บ ต างประเทศที่ เกี่ ย วกั บ
สถาบันพระมหากษัตริย และศาสนา ในแตละยุคสมัย โดย
ใชวิธีการทางประวัติศาสตร
1644102 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3(3-0-6)
History of Southeast Asia
พั ฒ นาการภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต
สมัยโบราณ การรับและการผสมผสานวัฒนธรรมอินเดีย จีน
และอิสลาม การสถาปนาอํานาจรัฐ บทบาทและพัฒนาการ
ของรัฐตาง ๆ ในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ความสั ม พั น ธ กั บ ชาติ ต ะวั น ตกในระยะก อ น ค.ศ. 1800
พั ฒ นาการและผลกระทบจากลั ท ธิจั ก รวรรดิ นิ ย มที่ มี ต อ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ขบวนการชาตินิยม การยึด
ครองของญี่ปุนในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 การไดรับเอก
ราช การเกิดรัฐชาติสมัยใหม พัฒนาการและความรวมมือใน
ระดับภูมิภาค
1644102 ประวัติศาสตรทองถิ่น
3(2-2-5)
Local History
ความหมายและขอบเขตของประวัติ ศาสตร
ท อ งถิ่ น พั ฒ นาการและความสํ า คั ญ ของการศึ ก ษา
ประวัติศาสตรทองถิ่น ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตรโดย
ใชวิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเชิงประวัติศาสตร
จากเอกสารทองถิ่นและประวัติศาสตรบอกเลา พลวัตของ
ท อ งถิ่ น โดยเฉพาะความสั ม พั น ธ ข องชุ ม ชน ได แ ก จารี ต
ประเพณี ของทองถิ่น ตลอดจนภูมิปญ ญาชาวบานตอการ
ดํารงอยูในสังคม โดยเนนภูมิภาคตะวันตกและการศึกษา
ภาคสนาม
9011102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร 3(3-0-6)
Introduction to Political Science
ขอบข า ยและวิ ธี ก ารศึ ก ษาทางรั ฐ ศาสตร
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งวิ ช ารั ฐ ศาสตร กั บ สาขาวิ ช าอื่ น

1641101 ประวัติศาสตรไทย
3(3-0-6)
Thai History
ความเปนมาของไทยตั้งแตกอนสมัยสุโขทัยถึง
ป จ จุ บั น พั ฒ นาการและการเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ ง
เศรษฐกิจ สังคมและความสัมพันธกับตางประเทศในสมัย
ตาง ๆ โดยเลือกศึกษาประเด็นสําคัญในประวัติศาสตรไทย

1643101 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3(3-0-6)
History of Southeast Asia
พัฒนาการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตสมัย
โบราณ การรับ และการผสมผสานวัฒ นธรรมอิ น เดี ย จี น
และอิสลาม การสถาปนาอํานาจรัฐ บทบาทและพัฒนาการ
ของรัฐตางๆ ในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ความสั ม พั น ธ กั บ ชาติ ต ะวั น ตกในระยะก อ น ค.ศ. 1800
พั ฒ นาการและผลกระทบจากลั ท ธิจั ก รวรรดิ นิ ย มที่ มี ต อ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ขบวนการชาตินิยม การยึด
ครองของญี่ปุน ในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 การไดรับ
เอกราช การเกิ ด รั ฐ ชาติ ส มั ย ใหม พั ฒ นาการและความ
รวมมือในระดับภูมิภาค
1641102 ประวัติศาสตรทองถิน่
3(3-0-6)
Local History
ความหมายและขอบเขตของประวั ติ ศ าสตร
ท อ งถิ่ น พั ฒ นาการและความสํ า คั ญ ของการศึ ก ษา
ประวัติศาสตรทองถิ่น ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตรโดย
ใชวิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเชิงประวัติศาสตร
จากเอกสารทองถิ่นและประวัติศาสตรบอกเลา พลวัตของ
ท อ งถิ่ น โดยเฉพาะความสั ม พั น ธ ข องชุ ม ชน ได แ ก จารี ต
ประเพณี ของทองถิ่น ตลอดจนภูมิปญ ญาชาวบานตอการ
ดํารงอยูในสังคม โดยเนนภูมิภาคตะวันตกและการศึกษา
ภาคสนาม
2501102 การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Government Politic
ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร และระบอบการ
ปกครอง วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย ตั้งแตอดีต
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ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน และระหวางอํานาจ
กั บ กฎหมาย กระบวนการทางการเมื อ ง รัฐ บาล รั ฐ สภา
พรรคการเมือง กลุมผลประโยชน ลัทธิและอุดมการณทาง
การเมืองที่สําคัญตลอดจนความสัมพันธระหวางประเทศ

จนถึ งป จ จุ บั น อธิบ ายระบอบการเมื อ งการปกครองไทย
อภิปรายความสัมพันธระหวางรัฐกับสังคม เหตุการณทาง
การเมือง ตาง ๆ ที่มี ผลตอการเปลี่ยนแปลงสังคมในอดี ต
และปจจุบัน นําองคความรูที่ไดมาบูรณาการกิจกรรมการ
เรี ย นรู เพื่ อ พั ฒ นาประชาธิ ป ไตยและความเป น พลเมื อ ง
เขมแข็ง
2502102 กฎหมายเบื้องตน
2(2-0-4)
Introduction to Laws
ความหมาย ความสําคัญ ประเภท ลําดับศักดิ์
ของกฎหมาย วิเคราะห ก ารจั ดทํ า การใชก ารตี ความทาง
กฎหมาย อธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพงและ
พ าณิ ชย ก ฎ ห ม ายอ าญ า กฎ ห ม ายป ก ครอ ง แล ะ
กระบวนการยุติธรรม ประยุกตใชและบูรณาการกฎหมายที่
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
2501101 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตน (2-0-4)
Introduction to Sociology
and Anthropology
ความหมาย ลั ก ษณะ ขอบข าย ประวัติ ค วาม
เปน มา แนวคิด และทฤษฎีสังคมวิทยา และมานุษ ยวิท ยา
องคประกอบ และหลักการสําคัญ ประยุกตใชวิธีการศึกษา
ทางสั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยา วิ เคราะห ก ลุ ม สั ง คม
โครงสรางทางสั งคม ลั กษณะของสังคม โครงสรางหน าที่
การจัดระเบียบสังคม สถาบัน ทางสังคม การขัดเกลาทาง
สั ง คม การปฏิ สั ม พั น ธ ท างสั ง คม ช ว งชั้ น ทางสั ง คม
วัฒ นธรรม ความเชื่อ กระบวนการทางสั งคม พฤติ กรรม
เบี่ยงเบนทางสังคม พัฒนาการของสังคมสมัยใหมยุคดิจิทัล
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล เพื่อ
ประยุกตใชในการจัดการศึกษาสังคมศึกษา
2502101 เศรษฐศาสตรเบื้องตนสําหรับสังคมศึกษา
3(3-0-6)

2561102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6)
Introduction to Jurisprudence
กฎหมาย ความหมาย ประเภท ความสําคัญ
การจัดทํา การใชการยกเลิก การตีความ และกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรม กฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย กฎหมายอาญา
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและอาญา

2531102 หลักสังคมวิทยาและมานุษวิทยาสําหรับ
สังคมศึกษา
3(3-0-6)
Principle of Sociology and
Anthropology for Social Studies
ค ว า ม รู เบื้ อ งต น ท า งสั งค ม วิ ท ย า แ ล ะ
มานุษยวิทยา แนวคิดของนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
โครงสรางและลักษณะของสังคมวิท ยาและมานุ ษยวิทยา
การจั ด ระเบี ย บทางสั งคม กลุ ม ทางสังคมและวัฒ นธรรม
กระบวนการทางสังคม การจัดลําดับชั้นทางสังคม สถาบัน
และบทบาททางสั งคม การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและ
วัฒนธรรม กลุมชาติพันธุ พหุนิยมทางวัฒนธรรม พัฒนาการ
ทางสังคมสมัยใหม และความจําเป นของสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาตอสังคมศึกษา
2571101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร 3(3-0-6)
Introduction to Economics
หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตรจุลภาคและมห
ภาค ในเรื่องปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปจจัยกําหนดอุป
สงค แ ละอุ ป ทานของสิน คา พฤติ กรรมผูบ ริโภค ลั ก ษณะ
สําคัญของตลาด การคํานวณผลิตภัณฑประชาชาติ การเงิน
การธนาคาร นโยบายการเงิ น และการคลั ง การค า และ
การเงินระหวางประเทศ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Introduction to Economics for Social Studies

อธิบายความหมาย ความสําคัญ ประวัติความ
เป น มาของเศรษฐศาสตร วิ เ คราะห ท ฤษฎี ก ารผลิ ต
พฤติ ก รรมของผู บ ริ โ ภค ตลาด ทฤษฎี ร าคา รายได
ประชาชาติ การเงินการธนาคาร การคลัง การคาระหวาง
ประเทศ ระบบสหกรณ ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียง วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิ จ โลกเพื่ อ ประยุ ก ต ใช ในการจั ด การศึ ก ษาสั ง คม
ศึกษา
2502105 เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไทย
ในความเปลี่ยนแปลงของโลก 3(3-0-6)
Thai Economics, Society and
Politic in the Changing World
ความสั ม พั น ธระหว างระบบเศรษฐกิ จโลกกั บ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทย การพึ่งพาและการ
แขงขัน บทบาทขององคการระหวางประเทศ บรรษัทขาม
ชาติ ผลกระทบต อการเปลี่ย นแปลงและการปรับ ตั วทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของไทย
2541101 ภูมิศาสตรกายภาพ
3(2-2-5)
Physical Geography
สัณฐานของโลกและปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นจาก
ความสั ม พั น ธร ะหว างโลกกับ ดวงอาทิ ต ย และดวงจัน ทร
อธิบายลักษณะทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงของธรณี
ภาค อุ ท กภาค บรรยากาศ ชี ว ภาค และฝ ก ปฏิ บั ติ ก าร
ภาคสนาม

2572101 เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทย
ในความเปลี่ยนแปลงของโลก 3(3-0-6)
Thai Economics, Society and Politic
in the Changing World
ความสัมพันธระหวางระบบเศรษฐกิจโลกกับ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทย การพึ่งพาและการ
แขงขัน บทบาทขององคการระหวางประเทศ บรรษัทขาม
ชาติ ผลกระทบต อการเปลี่ย นแปลงและการปรับ ตั วทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของไทย
2542101 ภูมิศาสตรกายภาพ
3(2-2-5)
Physical Geography
สั ณ ฐานของโลก และปรากฏการณ ที่ เ กิ ด
เนื่องจากความสัมพันธระหวางโลกกับดวงอาทิตยและดวง
จันทร สมบัติทางดานกายภาพ และการเปลี่ยนแปลงของ
ธ ร ณี ภ า ค (Lithosphere) อุ ท ก ภ าค (Hydrosphere)
บรรยากาศ (Atmosphere) และ ชีวมณฑล (Biosphere)
และการปฏิบัติภาคสนาม
2543402 ภูมิสารสนเทศสําหรับครูสังคมศึกษา 3(2-2-5)
2542104 เครื่องมือทางภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ
Geo-informatics for Social Studies Teacher
3(2-2-5)
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่ เทคโนโลยีภูมิ
Geographic Tools and Information System
ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ แผนที่ เทคโนโลยี ภู มิ
สารสนเทศ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การ
เสนอสารสนเทศทางภูมิศาสตร และแนวทางการออกแบบ สารสนเทศ และเครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร การแปล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู
ความหมาย การสื บคน และการประยุกตใช เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร
2542102 ภูมิศาสตรภูมภิ าคโลก
3(2-2-5) 2543102 ภูมิศาสตรภูมิภาคโลก
3(3-0-6)
World Regional Geography
World Regional Geography
สภาพภู มิ ศ าสตร เ กี่ ย วกั บ เกณ ฑ ใน การ
สภาพภูมิศาสตรเกี่ยวกับเกณฑในการพิจารณา
พิจารณาแบงภูมิภาคตางๆ ของโลก ลักษณะ ภูมิประเทศ แบงภูมภิ าคตาง ๆ ของโลก ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
ภูมิอากาศ ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและเปรียบเทียบ ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและเปรียบเทียบปจจัยทาง
ปจจัยทางภูมิศาสตรที่มีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมใน ภู มิ ศ าสตร ที่ มี ผ ลต อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั งคมในแต ล ะ
ภูมิภาค
แตละภูมิภาค
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2543301 ภูมิศาสตรประเทศไทยเชิงวิเคราะห 3(2-2-5)
Analytical Geography of Thailand
วิเคราะหสภาพภูมิศาสตรของประเทศไทยทั้งทางดานที่ตั้ง
อาณาเขต ลั ก ษณะทางด า นกายภาพ ลั ก ษณะทางด า น
เศรษฐกิจ ประชากร การวิเคราะหความสามารถในการผลิต
เชิงการเกษตร อุตสาหกรรมการคา การคมนาคมขนสง และ
การศึ ก ษาแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห งชาติ ฉ บั บ
ปจจุบัน และปฏิบัติการภาคสนาม
2502801 ภาษาอังกฤษสําหรับสังคมศึกษา 1 3(3-0-6)
English for Social Studies 1
ภาษาอังกฤษเพื่อ สังคมในขั้น พื้น ฐานทั้ งการ
ฟง การพูด การอาน และการเขียน ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของ
กับสังคมศึกษา ในดานประวัติศาสตร ภูมิศาสตร ปรัชญา
และศาสนา ตลอดจนการศึกษาทั้งโครงสรางไวยากรณและ
คําศัพ ทอื่ น ๆ ในขั้น พื้ นฐานที่ มีค วามเกี่ยวของกับ ศาสตร
ดังกลาว
2502802 ภาษาอังกฤษสําหรับสังคมศึกษา 2 3(3-0-6)
English for Social Studies 2
ภาษาอังกฤษเพื่อสังคมในระดับสูงขึ้นทั้งการ
ฟง การพูด การอาน และการเขียน ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของ
กับสังคมศึกษา ในดานประวัติศาสตร ภูมิศาสตร ปรัชญา
และศาสนา ตลอดจนการศึกษาทั้งโครงสรางไวยากรณและ
คําศัพทอื่น ๆ ในขั้นสูงที่มีความเกี่ยวของกับศาสตรดังกลาว
ตองผานรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับสังคมศึกษา 1 มากอน
2504904 การวิจัยทางสังคมศึกษาเบื้องตน 3(2-2-5)

2541102 ภูมิศาสตรประเทศไทย
3(2-2-5)
Geography of Thailand
ลักษณะภูมิศาสตรของประเทศไทยเกี่ยวกับลักษณะ
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 การกระจายเชิงพื้นที่และ
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย ต า งๆ และฝ ก ปฏิ บั ติ ก าร
ภาคสนาม
2501105 ภาษาอังกฤษสําหรับสังคมศึกษา 3(3-0-6)
English for Social Studies Teacher
ภาษาอังกฤษเพื่อสังคมในขั้นพื้นฐานทั้งการฟง
การพูด การอาน และการเขียน ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับ
สังคมศึกษา ในดานประวัติศาสตร ภูมิศาสตร ปรัชญาและ
ศาสนา ตลอดจนการศึ ก ษาทั้ ง โครงสรา งไวยากรณ แ ละ
คําศัพ ทอื่ น ๆ ในขั้น พื้ นฐานที่ มีค วามเกี่ยวของกับ ศาสตร
ทางสังคมศึกษา

Introduction to Research in Social Studies

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศึกษา การกําหนด
หัวข อป ญ หาในการวิจัย เอกสารและงานวิจั ยที่ เกี่ย วขอ ง
การออกแบบการวิจั ย ด า นสั งคมศึ ก ษา การเก็ บ รวบรวม
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอผลที่ไดจากงานวิจัย
การเขียนรายงานการวิจัย การเขียนเอกสารอางอิงการเขียน
บทคัดยองานวิจัย การทํารูปเลมงานวิจัย และจรรยาบรรณ
ของนักวิจัย

2503901 การวิจัยทางสังคมศึกษา
3(2-2-5)
Social Studies Research
ความหมาย ขอบเขตของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ท างสั งค ม ศึ ก ษ า วิ เ ค ราะห ท ฤ ษ ฎี ระเบี ย บ วิ ธี วิ จั ย
กระบวนการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย เพื่ อ
พัฒนาการเรียนรูที่หลากหลายทางสังคมศึกษา
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1522103 พระพุทธศาสนาในสังคมไทยและสังคมโลก
3(3-0-6)
Buddhism in Thai Society and World
Society
ประวัติการเผยแผพระพุทธศาสนาในสังคมไทยและสังคม
โลก อิท ธิ พ ลของพระพุ ท ธศาสนาต อ ศิ ลปวัฒ นธรรมไทย
และวัฒนธรรมของประเทศ ตาง ๆ ในแตละทวีป คําสอน
ทางพระพุทธศาสนากับวิถีชีวิตในโลกสมัยใหม บทบาทและ
ความสําคัญของพุทธบริษัทในสังคมไทยและสังคมโลก
1524102 ศาสนากับสันติภาพ
3(3-0-6)
Religions and Peace
ความหมายและความสําคัญของศาสนาและ
สันติภาพ ปญหาความขัดแยงและความรุนแรงในสังคมไทย
และสังคมโลก แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแยงและ
ความรุนแรง การจัดการความขัดแยงและความรุนแรงดวย
สันติวิธี กระบวนการสราง รักษา และพัฒนาสันติภาพตาม
หลักการของศาสนาที่สําคัญของโลก

1522103 พระพุทธศาสนาในสังคมไทยและสังคมโลก
3(3-0-6)
Buddhism in Thai and World Society
ประวัติการเผยแผพระพุทธศาสนาในสังคมไทยและสังคม
โลก อิ ทธิ พลของพระพุ ทธศาสนาต อศิ ลปวั ฒนธรรมไทยและ
วั ฒ นธรรมของประเทศต าง ๆ ในแต ละทวี ป คํ าสอนทาง
พระพุทธศาสนากับวิถีชีวิตในโลกสมัยใหม บทบาทและความสําคัญ
ของพุทธบริษัทในสังคมไทยและสังคมโลก

1524106 พุทธจิตตปญญาศึกษา
3(2-2-5)
Buddhist Contemplative Education
แนวคิ ด และหลั ก การพื้ น ฐานของพุ ท ธจิ ต ต
ปญญาศึกษา ธรรมชาติของมนุษยตามแนวพุทธจิตตปญญา
ศึกษา กระบวนการฝกฝนและพัฒ นามนุษยตามแนวพุทธ
จิตตป ญ ญาศึก ษา กระบวนการเรียนรูตามแนวพุ ท ธจิต ต
ปญญาศึกษา การใชกิจกรรมพุทธจิตตปญญาศึกษาในการ
พัฒนาชีวิต การฝกปฏิบัติตามแนวพุทธจิตตปญญาศึกษา
1644103 ประวัติศาสตรเอเชียใต
3(3-0-6)
History of South Asia
ภูมิภาคเอเชียใตสมัยโบราณโดยสังเขป เนน
ความสํ า คั ญ ตั้ ง แต การแผ อิ ท ธิ พ ลของจั ก รวรรดิ นิ ย ม
ตะวั น ตก การเรี ย กร อ งเอกราช ป ญ หาของเอเชี ย ใต
ภายหลังไดรับเอกราช บทบาท และนโยบายตางประเทศ
ของกลุมเอเชียใตปจจุบัน

1521106 สกลทรรศน
3(3-0-6)
Global Perspective
ความหมายและความสําคัญโลกาภิวัตน วิเคราะห
ทฤษฎีการจัดการความขัดแยง ความเปนพลเมือง หลักการอยู
รวมกันของมนุษยชาติ ความสัมพันธและการพึ่งพาอาศัยซึ่ง
กันและกัน คานิยมและการตระหนักรับรูสภาพการณ การ
พัฒนาที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคและการยอมรับ
ความแตกต าง แนวทางการจั ดการเรี ยนรูสั งคมศึ กษาเพื่ อ
เสริมสรางคุณลักษณะของพลเมืองโลก
1521105 พุทธจิตตปญญาศึกษา
2(1-2-3)
Buddhist Contemplative Education
แนวคิ ด และหลั ก การพื้ น ฐานของพุ ท ธจิ ต ต
ปญญาศึกษา ธรรมชาติของมนุษยตามแนวพุทธจิตตปญญา
ศึกษา กระบวนการฝกฝนและพัฒ นามนุษยตามแนวพุทธ
จิตตป ญ ญาศึก ษา กระบวนการเรียนรูตามแนวพุ ท ธจิต ต
ปญญาศึกษา การใชกิจกรรมพุทธจิตตปญญาศึกษาในการ
พัฒนาชีวิต การฝกปฏิบัติการเปนกระบวนกรตามแนวพุทธ
จิตตปญญาศึกษา
1644105 ประวัติศาสตรเอเชียใต
3(3-0-6)
History of South Asia
ความเปนมาของอนุทวีปอินเดียอันประกอบดวย
อิ น เดี ย ปากี ส ถาน บั ง คลาเทศ ศรี ลั ง กา อั ฟ กานิ ส ถาน
เนปาล ภูฐาน และมัลดีฟ ตั้งแตสมัยเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
โดยเน น เนื้ อ หาในด า น ความเป น มาของลั ก ษณะสั ง คม
การเมือง เศรษฐกิจ ตลอดจนแนวความคิดทางศาสนาใน
ภูมิภาคแหงนี้
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2532101 วัฒนธรรมศึกษา
3(3-0-6)
Cultural Studies
ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับแนวคิดรอบยอด
และการศึ ก ษาปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งมนุ ษ ย กั บ วั ฒ นธรรม
แนวคิ ด และทฤษฎี ท างวั ฒ นธรรม เนื้ อ หาของวัฒ นธรรม
วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมรวมสมัย วัฒนธรรมวิทยาศาสตร
พหุนิยมทางวัฒนธรรม และการจัดการทางวัฒนธรรม

2502106 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Society Culture
แ น วคิ ด ก ารเป ลี่ ย น แ ป ล งท างสั งค ม พ หุ
วั ฒ นธรรมและความเป น พลเมื อ งดิ จิ ทั ล ในป จ จุ บั น และ
อนาคต ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีตอสังคม ทักษะ
การรูดิจิทัล สรางแนวปฏิบัติใหเปนพลเมืองที่เรียนรูแบบนํา
ตนเองและปกปองตนเอง การเคารพสิทธิของตนเอง ความ
รับผิดชอบสังคมโลกหลังสมัยใหม สรางการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมในเชิงสรางสรรค
2542105 ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Economic Ggeography
ลั ก ษณะและป จ จั ย ที่ ทํ า ให เกิ ด ความแตกต างของ
กิ จก รรม ท างเศ รษ ฐกิ จ ใน บ ริ เวณ ต างๆ ข อ งโล ก
ทรั พยากรธรรมชาติ การผลิ ตการใช และการกระจายของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ อาทิ ดานเกษตร อุตสาหกรรม พาณิช
ยกรรม การคมนาคมขนสง การคาระหวางประเทศและการ
บริการแกประชาชนในดินแดนตาง ๆ ของ

2543105 ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ
3(2-2-5)
Economic Geography
ลักษณะและปจจัยที่ทําใหเกิดความแตกตาง
ของกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ในบริ เ วณต า งๆ ของโลก
ทรัพยากรธรรมชาติ การผลิตการใชและการกระจายของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ดานเกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยก
รรม การคมนาคมขนสง การคาระหวางประเทศและการ
บริก ารแก ป ระชาชนในดิ น แดนต าง ๆ ของโลก และการ
ปฏิบัติภาคสนาม
2504301 การจัดการเรียนรูสังคมศึกษา 1 3(2-2-5)
2503301 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา3(2-2-5)
Social Studies learning Management 1
Social Studies Learning Management
การวิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียนสังคม
Methodology
ศึ ก ษาในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และการฝ ก ทั ก ษะ
ทฤษฎีรูปแบบการสอน วิธีการสอน ทักษะและ
เทคนิคที่จําเปนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุม สาระสังคม เทคนิคการสอนสังคมศึกษา วิเคราะหหลักสูตรสังคมศึกษา
ศึ ก ษา สื่ อ /แหล ง การเรี ย นรู การใช แ หล ง การเรี ย นรู ใ น การออกแบบการจัดการเรียนรู การจัดทําแผนการจัดการ
ทองถิ่นชุมชน เพื่อการจัดการเรียนรู การเตรียมการสอน เรี ย นรู สื่ อ การเรี ย นรู แ ละการวั ด และประเมิ น ผล ฝ ก
เชน การทําโครงการสอน การฝกปฏิบัติเขียนแผน และการ ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การฝกสรางเครื่องมือ
การวั ด ผล และประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง และการ
ปฏิบัติการสอนและการแกปญหาในสถานการณจําลอง
2504302 การจัดการเรียนรูสังคมศึกษา 2 3(2-2-5)
2503401 นวัตกรรมและสื่อดิจิทลั ทางสังคมศึกษา
Social Studies learning Management 2
3(3-0-6)
Innovation and Digital Media in Social Studies
การวิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียนสังคม
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรมและสื่อดิจิทัล
ศึ ก ษาในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และการฝ ก ทั ก ษะ
เทคนิคที่จําเปนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุม สาระสังคม ทางสั งคมศึ ก ษาหลั ก การออกแบบ การผลิ ต และพั ฒ นา
ศึ ก ษา สื่ อ /แหล ง การเรี ย นรู การใช แ หล ง การเรี ย นรู ใ น นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลที่เหมาะสมกับเนื้อหาสังคมศึกษา
ทองถิ่นชุมชน เพื่อการจัดการเรียนรู การเตรียมการสอน วิ เคราะห แ ละประเมิ น คุ ณ ค า ของสื่ อ และนวั ต กรรมการ
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เช น การทํ า โครงการสอน การฝ ก ปฏิ บั ติ เขี ย นแผนการ จัด การเรีย นรู การใช สื่อ ดิ จิทั ล และนวั ตกรรมการจัด การ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การฝกสรางเครื่องมือ เรียนรูเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียน
การวั ด ผล และประเมิ น ผลตามสภาพจริง ฯลฯ และการ
ปฏิบัติการสอนและการแกปญหาในสถานการณจําลองตอ
ยอดจากวิชาวิธีการสอนสังคมศึกษา 1 ใหมีทักษะดานนั้น
มากยิ่งขึ้น
เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมเี นื้อหาที่สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ
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รายวิชาเพิ่มเติม
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
Thai for Effective Communication
1500102 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ
English Listening and Speaking Skills
1500103 การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English Usage for Communication
1500104 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ
English for Professional Purposes
2) กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา ชื่อวิชา
2000101 พลเมืองที่เขมแข็ง
Active Citizen
2000102 ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
The King Philosophy for Local Development
3) กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา ชื่อวิชา
2500101 ความซาบซึ้งในสุนทรียะ
Aesthetic Appreciation

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและคณิตศาสตร
รหัสวิชา ชื่อวิชา
4000101 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ
Well-being Promotion and Care
4000102 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
21st Century Skills for Living and Occupations
4000103 การคิดเชิงเหตุผล
Logical thinking
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หมายเหตุ
วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต) ใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาตอไปนี้เพื่อเสริมความรูดานภาษาอังกฤษตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนดโดยไมนับหนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1500010 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3(3-0-6)
Fundamental English 1
1500011 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3(3-0-6)
Fundamental English 2
1500012 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic purposes
2. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุมวิชาชีพครู
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1104006 คุรุนิพนธ
Self Development Report

น(ท-ป-ค)
1(0-2-1)

2) วิชาเอก
รหัสวิชา ชื่อวิชา
2503201 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา
Social Studies Curriculum Development
2543103 สิ่งแวดลอมและประชากรศึกษา
Environment and Demography
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น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

รายวิชาที่ถอนออก
รหัสวิชา
1154101
1113701
1114701
1123103
1123402
1123403
1132102
1133502
1132503
1142201
1142501
1152301
1153102
1153504
2504903

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
การศึกษาพิเศษ
2(2-0-4)
Special Education
กฎหมายการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Law
การบริหารจัดการสถานศึกษา
2(2-0-4)
School Management
สิ่งแวดลอมศึกษาและภูมิปญญาชุมชน
2(2-0-4)
Environmental Education and Community Wisdom
ทักษะและเทคนิคการสอน
2(1-2-3)
Teaching Skills and Techniques of Teaching
วาทการสําหรับครู
2(2-0-4)
Speech for Teachers
นวัตกรรมการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Innovation
การสรางสรรคและประดิษฐสื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Creativity and Invention of Educational Media
การผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Production and Presentation of Educational Multimedia
การสรางแบบทดสอบเบื้องตน
2(2-0-4)
Introduction to Test Construction
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวัดผลและวิจัยการศึกษา
3(2-2-5)
Computer Software Package for Educational Measurement and Research
มนุษยสัมพันธสําหรับครู
2(2-0-4)
Human Relations for Teacher
บุคลิกภาพและการปรับตัว
2(2-0-4)
Personality and Adjustment
จิตวิทยาการแนะแนววัยรุน
2(1-2-3)
Guidance Psychology for Adolescence
สัมมนาสังคมศึกษา
3(2-2-5)
Seminar on Social Studies
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2544104
1524107
1642104
1643103
2504303
2543106
2544102

ภูมิศาสตรสิ่งแวดลอม
Environmental Geography
ปรัชญาสมัยใหม และรวมสมัย
Modern and Contemporary Philosophy
ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก
History of East Asia
ประวัติศาสตรเพื่อการทองเที่ยว
History for Tourism
การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
21st century Learning Management
ภูมิศาสตรมนุษย
Human Geography
ภูมิศาสตรทองถิ่น
Local Geography
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3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

