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คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  ขอขอบพระคุณ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) 

(หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. 2562) 
…………………………………… 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
คณะ   ครุศาสตร์ 

 
หมวดที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
  รหัสหลักสูตร       :    25541491102784  

ภาษาไทย          :    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) 
ภาษาอังกฤษ        :    Bachelor of Education Program in Social Studies 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ครุศาสตรบัณฑิต  (สังคมศึกษา) 
 ชื่อย่อ : ค.บ. (สังคมศึกษา) 
ภาษาอังกฤษ    ชื่อเต็ม : Bachelor of Education (Social Studies) 
 ชื่อย่อ : B.Ed. (Social Studies) 
 

3. วิชาเอก  
  ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า  137 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  
      เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ปี 
5.2 ประเภทของหลักสูตร  
      หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
5.3 ภาษาที่ใช้  
      หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
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5.4 การรับเข้าศึกษา  
      รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างดี 
5.5 การร่วมมือกับสถาบันอื่น 

       ไม่มี 
5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
      ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
   เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 
   เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2562 

คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์พิจารณากลั่นกรองเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครัง้ที ่1/2562 เมือ่วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2562 

สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร  ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 
21 กุมภาพันธ์ 2562 
 สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร  ในการประชุมครั้งที่  4/2562 เมื่อ
วันที่ 15 มีนาคม 2562 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ในปี
การศึกษา  2564 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1  ครสูังคมศึกษาในสถานศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 

8.2  นักวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ 
8.3  นักวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ 
8.4  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
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9.  ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  

เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทาง
วิชาการ ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒ ิ
สูงสุด วิชาเอก/สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

3 9601 0033x xx x อาจารย์ นางสาวแก้วใจ  สุวรรณเวช ปร.ด.  
 

วท.ม. 
อ.บ.   

หลักสูตรและการสอน(การสอน
สังคมศึกษา) 
ภูมิศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2559 
 

2546 
2541 

3 8016 0011x xx x ผศ. นายมานะ  ขุนวีช่วย อ.ม. 
 

ศศ.บ.   

ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 
ประวัติศาสตร์   

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2547 
 

2542 
3 9306 0042x xx x อาจารย์ นายปุรเชษฐ  บุญยัง ศศ.ม. 

ศน.บ. 
ไทยศึกษา 
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

สถาบันราชภัฏธนบุร ี  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   

2546 
2543 

3 9599 0036x xx x อาจารย์ นางสาวกมลทิพย์  ธรรมกีระติ อ.ม. 
 

ศศ.บ.   

ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 
ประวัติศาสตร์   

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

2551 
 

2539 
3 8003 0028x xx x อาจารย์ นางสาวอลิสา  ตลึงผล รส.ม. 

   วท.บ.   
พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ 
สถิติประยุกต ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2550 
2545 

3 8010 0020x xx x อาจารย์ นางสาวรัตนา ไกรนรา วท.ม. 
 

วท.บ. 

การจัดการลุ่มน้ า 
และส่ิงแวดล้อม 
ภูมิศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2552 
 

2546 

 

3 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเปนนต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
             11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ปัจจุบันเกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว เกิดแนวคิดทางเศรษฐกิจและ
ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจแบบใหม่ทั้งระดับดิ่งและระดับราบ เช่น การเกิดขึ้นของเขตการค้าเสรี 
(FTA) การรวมกลุ่มกันของประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมพลังต่อรองทางเศรษฐกิจ แนวคิดเศรษฐกิจ
ประชารัฐ (จุดเริ่มของรัฐสวัสดิการ) แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจทางเลือก ตลาดสีเขียว       
การเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียน รวมทั้งสถานการณ์ทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจทุกระดับ 

ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา         
คณะครุศาสตร์  จึงมีความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้ทันสมัย และให้นักศึกษาเกิดการ
เรียนรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่กล่าวมา เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ  และมีความพร้อม  
ในการปรับตัวต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนาของประเทศปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทาง
สังคมและวัฒนธรรมในหลายบริบท ทั้งที่เป็นโอกาสและข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศ เช่น 
สถานการณ์ความขัดแย้งทางความคิดของคนในสังคม การปฏิรูปประเทศโดยเฉพาะทางด้าน
การศึกษา การเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียน ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของคนและระบบ
ให้สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและแสวงหาประโยชน์อย่างรู้ เท่าทัน        
กระแสโลกาภิวัฒน์และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกภาคส่วน โดยการเรียนรู้ถึงความเปลี่ยนแปลง        
ทางสังคม วัฒนธรรมที่ผ่านมาในอดีต และคาดการณ์ถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม       
ในอนาคตได้ระดับหนึ่ง 

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย ราชภัฏที่ถือได้ว่าเป็น
มหาวิทยาลัยของท้องถิ่น จ าเป็นต้องทบทวนหลักสูตรการเรียนการสอน วิธีการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนั้น และเพ่ือ
ให้บริการด้านความรู้ทางวิชาการแก่ท้องถิ่น 

11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
  ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง 
โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมี
คุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า    
ของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ท่ีอิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก 
ในการจัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
พัฒนาครูในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งพัฒนาการเรียนรู้
ในเชิงรุกเพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้มากขึ้น พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
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ในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและก้าวไกลเพ่ือน าประเทศไทยไปสู่ความเป็นไทย
แลนด์ยุค 4.0 อย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจสังคม 
ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาษา เป็นต้น 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร   
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจะมุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่ ที่เน้น

ผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ ให้มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
ซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งใฝ่รู้  เป็นครู
ดีครูเก่งมีความรู้และใฝ่รู้มีทักษะความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพมี
คุณธรรมและเป็นผู้มีจริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาที่
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความรอบรู้และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ 
ดังนั้น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา จะเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษาเพ่ือให้
มีครูที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวและเพ่ือให้
สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูโดยเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนตั้งแต่ขั้นพ้ืนฐาน มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ความรู้ด้านสังคมและ
ศิลปวัฒนธรรม 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา  เน้นการพัฒนาหลักสูตรให้

สอดคล้องกับปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจทั้งของคณะครุศาสตร์ และมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการที่
มหาวิทยาลัย ต้องการเป็นศูนย์กลางในการผลิตและพัฒนาครูเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เป็นเลิศ
ทางปัญญา พัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืน 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิด

สอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น) 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา  มีความเกี่ยวพันกับหลักสูตรอ่ืน ๆ 

ได้แก่  
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
 13.1.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   
 13.1.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
 13.1.3  หมวดวิชาเลือกเสรี   
13.2 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นมาเรียน 
 นักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 
13.3 การบริหารจัดการ 
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 จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาเฉพาะด้าน โดยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
สังคมศึกษา  และประสานงานกับหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้นักศึกษาเรียนกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านในสาขาวิชานั้น 
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หมวดที ่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

 ปัญญาดี  มีคุณธรรม  กิจกรรมเด่น 
 มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตครูสังคมศึกษา ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางสังคมและการ

สอนสังคมศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ และตระหนักตอ่จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา  เป็นหลักสูตรหนึ่งที่นักศึกษา ให้

ความสนใจเข้าศึกษา  และเมื่อส าเร็จการศึกษาสามารถท างานในสถานศึกษาได้ทั้งในภาครัฐและ
เอกชน  ดังนั้นเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทางสาขาวิชา
สังคมศึกษาจึงมุ่งผลิตครูที่เป็นเลิศในศาสตร์ทางสังคมและการสอนสังคมศึกษา   

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เมื่อส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้แล้ว  นักศึกษาจะเป็นผู้มีความสามารถ  และ

คุณสมบัติดังนี้ 
 1.3.1 มีความรู้ มีทักษะและเทคนิควิธีในการจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอที่จะ

เป็นครูสังคมศึกษาได้เป็นอย่างดี และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพครู  
 1.3.2 มีความสามารถในการพัฒนาวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางด้านการศึกษาและ
สังคมศาสตร์ สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาเพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม ่ 
 1.3.3 มีความเป็นพลเมืองที่มีจิตอาสา จิตสาธารณะ เคารพสิทธิ เสรีภาพ และ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนในฐานะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และรู้
คุณค่า อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 
2.2 กลยุทธ์ 
2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1 .  ปรั บปรุ ง หลั ก สู ต ร ให้ ไ ด้
มาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ร ะดั บ ป ริ ญญาตรี  ส า ข า ครุ
ศาสตร์ และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

 
 

1.  ติดตามการพัฒนามาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาวิชา 
2 .ติ ดตามประ เมิ น การ ใช้
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกปี
การศึกษา 
3. พัฒนาหลักสูตรโดยยึดหลัก
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ 
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ส า ข า        
ค รุ ศ า ส ต ร์  แ ล ะ ส า ข า
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) 
พ.ศ. 2562  

1.  เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

2.  ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับการปฏิรูปการศึกษา และการ
เปลี่ ยนแปลงทางสั งคมและ
วัฒนธรรม 

4.  ติดตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและ
วัฒนธรรม 

3.  รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
และบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 

3.  พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการให้มี
ความรู้เพ่ือการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาประจ าการ 

5. สนับสนุนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้บริการวิชาการแก่
องค์กรภายนอก 
6. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ต้องพัฒนาตนเองเข้าอบรม
เพ่ิมพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

4. ปริมาณงานบริการวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
5. รายงานผลการเข้าอบรม 
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หมวดที ่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

 ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค
การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อน มี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์   

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า  8  สัปดาห์  

ซึ่งระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตในภาคฤดูร้อนมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ  
ทั้งนี้การลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ไม่มี 

2.  การด าเนนิการหลักสูตร 
2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนกรกฎาคม      –   ตุลาคม 

 ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนพฤศจิกายน   –   มีนาคม 
 ภาคฤดูร้อน  เดือนเมษายน        –   มิถุนายน 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 2.2.2 ผ่านการสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านการคัดเลือกตามประกาศ

หลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 การปรับตัวของนักศึกษาในระบบการเรียนระดับอุดมศึกษา 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 กิจกรรมเตรียมความพร้อม เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้การปรับตัวและการใช้ชีวิตใน

ระดับอุดมศึกษา โดยจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ รวมถึงการสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนๆที่ทาง
มหาวิทยาลัยและคณะเป็นผู้จัด 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  4   ปี 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา  มีแผนการรับนักศึกษาเข้าศึกษา

ในหลักสูตรและจ านวนที่คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาในระยะเวลา  4  ปี  
  

จ านวนนักศึกษา/ชั้น
ปี 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 2566 หมายเหตุ 

ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60  
ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60  
ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 60  
ชั้นปีที่ 4 - - - 60 60  

รวม (นักศึกษา) 60 120 180 240 240  
คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
- - - 60 60 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ  (หน่วย : บาท) 

รายการ 
แหล่งเงิน 

ประมาณการรายรบั 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม 

1.   เงินรายได ้      780,000     780,000     780,000     390,000    2,730,000  
      1.1  ค่าธรรมเนียม
การศึกษา เงินรายได้     780,000      780,000      780,000      390,000    2,730,000  

2. งบประมาณแผ่นดิน      992,500   1,010,800   1,058,200     331,200    3,392,700  
     2.1  เงินเดือน 
(ข้าราชการ)  งบแผ่นดิน      257,200      361,200      231,100             -         849,500  

     2.2  เงินอดุหนุน  
(พนักงานมหาวิทยาลัย)  งบแผ่นดิน      687,300      601,600      779,100      283,200    2,351,200  

     2.3  ค่าวัสดุการศึกษา  งบแผ่นดิน       48,000       48,000       48,000       48,000       192,000  

รวมทั้งสิ้น    1,772,500   1,790,800   1,838,200     721,200    6,122,700  

 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย  (หน่วย :บาท) 

รายการ 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 

เปอร์เซ็นต ์ ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม 

ก.  งบบุคลากร     16.04     257,200     361,200     231,100             -         849,500  

1.  เงินเดือน     16.04      257,200      361,200      231,100             -         849,500  

2.  ค่าจ้างชั่วคราว         -               -               -               -               -                -    

ข. งบด าเนินงาน     39.56     590,400     621,600     633,600     249,600     2,095,200  
1.  ค่าตอบแทน  ใช้สอยและ
วัสด ุ     32.76      500,400      531,600      543,600      159,600     1,735,200  

2.  ค่าสาธารณูปโภค       6.80       90,000       90,000       90,000       90,000       360,000  

ค. งบลงทุน         -               -               -               -                  -    

1.  ค่าครุภัณฑ์         -               -               -               -               -                -    

2.  ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง         -               -               -               -               -                -    

ง. เงินอุดหนุน     44.40     687,300     601,600     779,100     283,200     2,351,200  
1.  ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
(พนักงานมหาวิทยาลัย)     44.40      687,300      601,600      779,100      283,200     2,351,200  

รวมทั้งสิ้น   100.00   1,534,900   1,584,400   1,643,800     532,800     5,295,900  
 

งบประมาณตลอดหลักสูตรเฉลี่ยต่อนักศึกษา  1  คน    ประมาณ    88,200      บาท  
และค่าใช้จ่ายนกัศึกษาต่อหัวต่อป ี22,050 บาท 
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2.7 ระบบการศึกษา 
          แบบชั้นเรียน 
          แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
          แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
  อ่ืนๆ เรียนในสถานศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 และปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาชั้นปีที่ 4 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย(ถ้ามี) 
 การเทียบโอนเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)   
 
3.   หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4 ปี  จัดการศึกษาแบบเต็มเวลา  ส าเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน  8  ปี
การศึกษา  และไมก่่อน  6  ภาคการศึกษาปกต ิ
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3.1 หลักสูตร  
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  
  จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  137  หน่วยกติ 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  137  หน่วยกิต โดยโครงสร้าง
ของหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาทีส่ าคัญ  ดังนี้ 
 

3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า                30 หน่วยกิต 
           (1) กลุ่มวิชาบังคับเรียน โดยไม่นับหน่วยกิต            
           (2) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 
           (3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
           (4) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
           (5) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

6 หน่วยกิต 

3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า   101 หน่วยกิต 
          (1) กลุ่มวิชาชีพครู 40 หน่วยกิต 
               1. สาระวิชาชีพครู 26 หน่วยกิต 
               2. ประสบการณ์วิชาชีพ 14 หน่วยกิต 
          (2) กลุ่มวิชาเอก   เรียนไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต 
               1. วิชาเอก 41 หน่วยกิต 
               2. วิชาเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพ
ความลุ่มลึกวิชาเอก  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 

 
20 หน่วยกิต 

3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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 3.1.3  รายวิชา  
การก าหนดรหัสวิชาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชใช้

ระบบตัวเลข  7  หลัก โดยมีแนวทางก าหนดเหมือนของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ใช้อยู่เดิม กล่าวคือ ใช้
ระบบ ISCED (International Standard Classification of Education) ดังนี้ 

AAABCDD 
   DD ล าดับก่อนหลัง 
        C ลักษณะเนื้อหาวิชา 
   B ระดับการศึกษา /ระดับความยากง่าย /ชั้นปีที่ควรเรียน 
   AAA หมวดวิชาและหมู่วิชา 

               AAA : เลขรหัสประจ าหมวดหมู่วิชา 
            B     : ก าหนดระดับชั้นปีหรือระดับความยากง่ายและระดับ

การศึกษา               
1 ระดับปริญญาตรี   ชั้นปีที่ 1 
2  ระดับปริญญาตรี   ชั้นปีที่ 2 
3  ระดับปริญญาตรี   ชั้นปีที่ 3 
4  ระดับปริญญาตรี   ชั้นปีที่ 4 
5  ระดับปริญญาตรี   ชั้นปีที่ 5 
6  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
7  ระดับปริญญาโท 
8  ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง 
9  ระดับปริญญาเอก 

 
             C      : ลักษณะเนื้อหาวิชาสาระความรู้และเจตคติ  ตามกลุ่มวิชา
หรือสาขาวิชาต่อไปนี้ 
     1  กลุ่มจริยศาสตร์ (151-4--) 
     2  กลุ่มประวัติศาสตร์ไทย (164-1--) 
     3  กลุ่มประวัติศาสตร์เอเชียและออสเตรเลีย (164-3--) 
     4  กลุ่มประวัติศาสตร์ยุโรป (164-4--) 
     5  กลุ่มสังคมวิทยา (253-1--) 
     6  กลุ่มภูมิศาสตร์ (254-1--) 
     7  กลุ่มภูมิศาสตร์ภูมิภาคต่าง ๆ (254-3--) 
     8   กลุ่มการเมืองการปกครอง (255-1--) 
     9   กลุ่มนิติศาสตร์ (256-1--) 
     10 กลุ่มเศรษฐศาสตร์ (257-1--) 
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รายละเอียดรายวิชา 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                    30  หน่วยกิต 

 ก าหนดการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต  จากจ านวน   5 กลุ่มวิชา  ดังต่อไปนี้ 
 1.1 กลุ่มวิชาบังคับเรียน โดยไม่นับหน่วยกิต  
  นักศึกษาแรกเข้าต้องผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในกรณีที่
นักศึกษา ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด ต้องเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต 

      9000002 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ            2(1-2-3) 
 Intensive English Course 

  นักศึกษาแรกเข้าต้องผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาไทย ในกรณีที่
นักศึกษา ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด ต้องเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต 

         9000001         เสริมทักษะภาษาไทย                2(1-2-3) 
                             Intensive Thai Course 
         กรณีนักศึกษาผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด หรือมีผลการเรียนผ่านในรายวิชาเสริม

ทักษะภาษาไทย ต้องเรียนรายวิชานี้ 
  9000110  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                                      3(2-2-5) 
   Thai for Communication 
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มภาษาอังกฤษ จ านวน 12 
หน่วยกิต   
  1.2.1 กลุ่มภาษาอังกฤษ จ านวน 12 หน่วยกิต 
  9000134 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน                          3(2-2-5) 
   English for Daily Life 
  9000135 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                                  3(2-2-5) 
   English for Communication 
  9000136 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประยุกต์ใช้                             3(2-2-5) 
   English for Application  
  9000137 ภาษาอังกฤษส าหรับทักษะการท างาน                       3(2-2-5) 
   English for Working Skills 
  หมายเหตุ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนที่มีผลคะแนน
การทดสอบภาษาอังกฤษในเกณฑ์เทียบได้ไม่ต่ ากว่า B2 อาจยกเว้นโดยให้เลือกเรียนกลุ่มภาษาอ่ืนได้ 
1 กลุ่ม ในกลุ่มภาษาใดภาษาหนึ่ง  ดังนี้ 
  1.2.2 กลุ่มภาษาจีน  จ านวน  12 หน่วยกิต 
  9000138 ภาษาจีนส าหรับชีวิตประจ าวัน                               3(2-2-5) 
   Chinese for Daily Life 
  9000139 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                                       3(2-2-5) 
   Chinese for Communication 
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  9000140 ภาษาจีนเพ่ือการประยุกต์ใช้                                  3(2-2-5) 
   Chinese for Application  
  9000141 ภาษาจีนส าหรับทักษะการท างาน                            3(2-2-5) 
   Chinese for Working Skills  
 

1.2.3 กลุ่มภาษาญี่ปุ่น  จ านวน  12 หน่วยกิต 
  9000142 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับชีวิตประจ าวัน                             3(2-2-5) 
   Japanese for Daily Life 
  9000143 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร                                    3(2-2-5) 
   Japanese for Communication 
  9000144 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการประยุกต์ใช้                               3(2-2-5) 
   Japanese for Application  
  9000145  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับทักษะการท างาน                         3(2-2-5) 
   Japanese for Working Skills 
 

1.2.4 กลุ่มภาษาเกาหลี  จ านวน  12 หน่วยกิต 
  9000146   ภาษาเกาหลีส าหรับชีวิตประจ าวัน                           3(2-2-5) 
   Korean for Daily Life 
  9000147 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร                                   3(2-2-5) 
   Korean for Communication 
  9000148 ภาษาเกาหลีเพ่ือการประยุกต์ใช้                              3(2-2-5) 
   Korean for Application  
  9000149  ภาษาเกาหลีส าหรับทักษะการท างาน                        3(2-2-5) 
   Korean for Working Skills 
 
  1.2.5 กลุ่มภาษาอินโดนีเซีย  จ านวน  12 หน่วยกิต 
  9000150   ภาษาอินโดนีเซียส าหรับชีวิตประจ าวัน                      3(2-2-5) 
   Bahasa Indonesia for Daily Life 
  9000151 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร                              3(2-2-5) 
   Bahasa Indonesia for Communication 
  9000152 ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการประยุกต์ใช้                         3(2-2-5) 
   Bahasa Indonesia for Application  
  9000153  ภาษาอินโดนีเซียส าหรับทักษะการท างาน                  3(2-2-5) 
   Bahasa Indonesia for Working Skills 
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1.2.6 กลุ่มภาษามาเลเซีย  จ านวน  12 หน่วยกิต 
  9000154   ภาษามาเลเซียส าหรับชีวิตประจ าวัน                         3(2-2-5) 
   Bahasa Malaysia for Daily Life 
  9000155 ภาษามาเลเซียเพ่ือการสื่อสาร                                3(2-2-5) 
   Bahasa Malaysia for Communication 
  9000156 ภาษามาเลเซียเพ่ือการประยุกต์ใช้                           3(2-2-5) 
   Bahasa Malaysia for Application  
  9000157  ภาษามาเลเซียส าหรับทักษะการท างาน                     3(2-2-5) 
   Bahasa Malaysia for Working Skills 
 

1.2.7 กลุ่มภาษาพม่า  จ านวน  12 หน่วยกิต 
  9000158   ภาษาพม่าส าหรับชีวิตประจ าวัน                              3(2-2-5) 
   Burmese for Daily Life 
  9000159 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร                                     3(2-2-5) 
   Burmese for Communication 
  9000160 ภาษาพม่าเพ่ือการประยุกต์ใช้                                3(2-2-5) 
   Burmese for Application  
  9000161  ภาษาพม่าส าหรับทักษะการท างาน                          3(2-2-5) 
   Burmese for Working Skills 
  
 1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
  9000208 สุนทรียภาพของชีวิต                                           3(3-0-6) 
   Aesthetic Appreciation 

 9000205 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                            3(3-0-6) 
   Human Behavior and Self Development 
  9000206 ความจริงของชีวิต                                              3(3-0-6) 
   Meaning of Life 
  9000207  สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า                             3(3-0-6) 
   Information for Study Skills 
 
 1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
  1.4.1 รายวิชาบังคับ 

9000305 นครศรีธรรมราชศึกษา                                         3(2-2-5) 
   Nakhon Si Thammarat Studies 
   
 



18 
 

 

  1.4.2  รายวิชาเลือก   
  9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง                                    3(2-2-5) 
   Life and Sufficiency Economy 
  9000306 อาเซียนศึกษา                                                   3(3-0-6) 
   ASEAN Studies 
  9000307  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม                        3(2-2-5) 
   Civics and Social Responsibility 
  9000308 พลวัตของสังคมโลก                                            3(3-0-6) 
   Dynamics of Global Society 
  9000309 การจัดการเพ่ือชีวิต                                             3(3-0-6) 
   Management for Life 
  หมายเหตุ บังคับเรียน รายวิชา 9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง 3(2-2-5) เฉพาะ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
 
 1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
  9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต                                3(2-2-5) 
   Information Technology for Life 
  9000410 การบริหารจัดการสุขภาพ                                     3(2-2-5) 
   Health Management 
  9000403 พืชพรรณเพ่ือชีวิต                                              3(2-2-5) 
   Plants for Life  
  9000407  การคิดและการตัดสินใจ                                       3(2-2-5)  
   Thinking and Decision Making 
  9000408   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม                     3(2-2-5) 
   Development of Quality of Life and Environment 
  9000409 การเกษตรในชีวิตประจ าวัน                                   3(2-2-5) 
   Agriculture for Daily Life 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  เรียนไม่น้อยกว่า                                         101 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู                                      40 หน่วยกิต 
 2.1.1 สาระวิชาชีพครู                                                 26 หน่วยกิต 

1001103  คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ 
ความเป็นครู                                                    3(2-2-5) 

  Teacher’s Virtue, Moral Principal, Ethics  
and Disposition 
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1131503  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู            2(1-2-3) 
  Thai Language for Communication for Teachers 

         1021102  การพัฒนาหลักสูตร             3(2-2-5) 
   Curriculum Development 

1031102  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
การศึกษาและการเรียนรู้                         3(2-2-5) 

  Innovation and Information Technology for  
 Educational Communication and Learning 

1051106  จิตวิทยาส าหรับครู             3(2-2-5) 
  Psychology for Teachers 
1022306  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้            3(2-2-5) 
  Learning Management Methodology 
1002101  นโยบายและการบริหารคุณภาพการศึกษา           3(2-2-5) 
  Education Policy and Quality Management 
1042109  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้            3(2-2-5) 
  Learning Measurement and Evaluation 
1043415  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้            3(2-2-5) 
  Research for Learning Development 
 

 2.1.2 ประสบการณ์วิชาชีพ                                    14 หน่วยกิต 
  2.1.2.1 ประสบการณ์ระหว่างเรียน          2 หน่วยกิต 

       1022802  ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1                      1(45) 
 Professional Practicum I 

       1023836  ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2                 1(45) 
 Professional Practicum II 

  2.1.2.2 ปฏิบัติการสอน         12 หน่วยกิต 
        1024809  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                    6(270) 
   Internship I 

       1024810  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                    6(270) 
 Internship II 
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              2.2  กลุ่มวิชาเอก  ไม่น้อยกว่า                        61 หน่วยกิต 
   2.2.1  วิชาเอก                                                    41  หน่วยกิต 

1023217 หลักสูตรและวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 
Curriculum and Methodology of Learning 
Management in Social Studies 

3(2-2-5) 

1512405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ศาสนศึกษา 
Religious  Studies 

3(2-2-5) 
 

1641105 ประวัติศาสตร์ไทย 
Thai History 

3(2-2-5) 

1641302 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
History of Southeast Asia 

3(2-2-5) 

1642402 อารยธรรมโลก 
World Civilization 

3(2-2-5) 

2503901 สัมมนาสังคมศึกษา 
Seminar in Social Studies 

  2(1-2-3) 

2531109 หลักสังคมวิทยา 
Principle Sociology 

3(2-2-5) 

2541107 ภูมิศาสตร์กายภาพ 
Physical Geography 

3(2-2-5) 

2542106 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 
Geographic Tools and Geoinformatics 

3(2-2-5) 

2542107 สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา 
Environmental and Population Education 

3(2-2-5) 

2542307 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
Geography of Thailand 

3(2-2-5) 

2551115 การเมืองการปกครองไทย 
Thai Politics and Government 

3(2-2-5) 

2561108 กฎหมายเบื้องต้น 
Introduction to Law 

3(2-2-5) 

2572106 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Economics 

3(2-2-5) 

 
                      2.2.2  วิชาเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึกวิชาเอก  
                                                     เลือกเรียนไม่น้อยกว่า                    20  หน่วยกิต 

1033110 นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา 
Innovation and Digital Media in Social Studies 

2(1-2-3) 
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1043414 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สังคม
ศึกษา 
Research and Development of Learning 
Innovation in Social Studies  

3(2-2-5) 

1103103           ภาษาอังกฤษส าหรับครสูังคมศึกษา  
English for Social Studies Teacher         

  3(2-2-5) 

1512404 จริยศาสตร์และกระบวนการทางจริยธรรม 
Ethics and Ethical Process 

3(2-2-5) 

1513401 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา 
Principles of Buddhism and Dhammology 

3(2-2-5) 

1643106 ท้องถิ่นศึกษา 
Local  Studies 

3(2-2-5) 

1643402 ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่ 
History of Modern Europe 

3(3-0-6) 

1643501 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา 
History of The United States of America 

3(3-0-6) 

2533106 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล 
Digital Culture 

3(2-2-5) 

2533107 ความเป็นสกลทรรศน์ 
Global Education 

3(2-2-5) 

2541301 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก 
Regional Geography of the World 

3(3-0-6) 

2554101 การเมืองโลก 
World Politics 

3(3-0-6) 

2562513 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
Constitutional Law 

3(3-0-6) 

2574512 การวิเคราะห์เศรษฐกิจไทย 
Analysis of Thai Economy 

3(3-0-6) 

 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ  ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  โดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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3.1.4   แสดงแผนการศึกษา 
 

ปีที ่1 / ภาคการศึกษาท่ี  1 
หมวดวิชา กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วย

กิต 
ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษา

ด้วย
ตนเอง 

หมวดวิชา
ศึกษา
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์ฯ 9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3 2 2 5 

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 
(วิชาชีพ

คร)ู 

สาระวิชาชีพ
คร ู

1001103 คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ 
และจิตวญิญาณความเป็นคร ู

3 2 2 5 

สาระวิชาชีพ
คร ู

1131503 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับ
คร ู

2 1 2 3 

สาระวิชาชีพ
คร ู

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู ้

3 2 2 5 

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 
(วิชาเอก) 

 

วิชาเอก 1641105 ประวัติศาสตร์ไทย 3 
 

2 2 5 

วิชาเอก 2541107 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3 2 2 5 
วิชาเอก 2531109 

 
หลักสังคมวิทยา 3 2 2 5 

  รวมหน่วยกิต 20 13 14 33 
ชั่วโมง/สัปดาห์  = 60     

 
ชั้นปีที่ 1 /ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วย
กิต 

ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

สังคมศาสตร ์ 9000305 นครศรีธรรมราชศึกษา 3 2 2 5 

มนุษยศาสตร ์ 9000207 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3 3 0 6 

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู) 

สาระวิชาชีพ
คร ู

1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3 2 2 5 

สาระวิชาชีพ
คร ู

1051106 จิตวิทยาส าหรับคร ู 3 2 2 5 

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 

วิชาเอก 2551115 การเมืองการปกครองไทย 3 2 2 5 

(วิชาเอก) วิชาเอก 2561108 กฎหมายเบื้องต้น 3 2 2 5 
 วิชาเอก 1641302 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ 
3 2 2 5 

  รวมหน่วยกิต 21 15 12 36 
ชั่วโมง/สัปดาห์  = 63     
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ชั้นปีที่ 2 / ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วย
กิต 

ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชา ภาษา 9000110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 2 2 5 

ศึกษาทั่วไป ภาษา 9000134 ภาษาอังกฤษส าหรับ
ชีวิตประจ าวัน 

3 2 2 5 

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

สาระ
วิชาชีพครู 

1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู้  3 2 2 5 

หมวดวิชา วิชาเอก 2572106 เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น 3 2 2 5 
เฉพาะด้าน
(วิชาเอก) 

 

วิชาเอก 2542106 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และ 
ภูมิสารสนเทศ 

3 2 2 5 

 วิชาเอก 1512405 ศาสนศึกษา 3 2 2 5 
เลือกเสร ี  xxxx นักศึกษาเลือก (1) 3    

  รวมหน่วยกิต 18 10+ 10+ 25+ 
ชั่วโมง/สัปดาห์  = 45+     

 
ชั้นปีที่ 2 / ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วย
กิต 

ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชา

ศึกษา
ทั่วไป 

ภาษา 9000135 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                   3 2 2 5 
วิทยาศาสตร์ฯ 9000410 การบริหารจัดการสุขภาพ                                     3 2 2 5 

หมวดวิชา
เฉพาะ
ด้าน

(วิชาชีพ
คร)ู 

สาระวิชาชีพ
คร ู

1042109 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู ้

3 2 2 5 

สาระวิชาชีพ
คร ู

1002101 นโยบายและการบริหารคณุภาพ
การศึกษา 

3 2 2 5 

ประสบการณ์
วิชาชีพ 

1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 1 - 45 - 

หมวดวิชา
เฉพาะ 

วิชาเอก 2542107 สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา 3 2 2 5 

ด้าน
(วิชาเอก) 

วิชาเอก 2542307 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3 2 2 5 

 วิชาเอก 1642402 อารยธรรมโลก 3 2 2 5 
  รวมหน่วยกิต 22 14 59 35 

ชั่วโมง/สัปดาห์  = 108     
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ชั้นปีที่ 3 / ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วย
กิต 

ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

ภาษา 9000136 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ประยุกต์ใช้                              

3 2 2 5 

 มนุษยศาสตร ์ 9000208 สุนทรียภาพของชีวิต                                           3 3 0 6 
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู) 

สาระวิชาชีพ
คร ู

1043415 การวิจัยเพือ่พัฒนาการเรียนรู ้ 3 2 2 5 

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 
(วิชาเอก) 

 

วิชาเอก 1023217 หลักสตูรและวิธีวิทยาการจัด 
การเรยีนรู้สังคมศึกษา 

3 2 2 5 

วิชาเอก 2503901 สัมมนาสังคมศึกษา 2 1 2 3 
วิชา

เสรมิสร้าง
สมรรถนะฯ 

xxxx นักศึกษาเลือก (1) 2 - - - 

xxxx นักศึกษาเลือก (2) 3 - - - 
xxxx นักศึกษาเลือก (3) 3 - - - 

  รวมหน่วยกิต 22 10+ 8+ 24+ 
ชั่วโมง/สัปดาห์  = 42+     

 
ชั้นปีที่ 3 / ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วย
กิต 

ทฤษฎ ี ปฏิบั
ติ 

ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

ภาษา 900013
7 

ภาษาอังกฤษส าหรับทักษะการ
ท างาน                        

3 2 2 5 

สังคมศาสตร ์ 900030
4 

ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง                                    3 2 2 5 

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู) 

ประสบการณ์
วิชาชีพ 

102383
6 

ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 1 - 45 - 

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 
(วิชาเอก) 

 

วิชา
เสรมิสร้าง
สมรรถนะฯ 

 

xxxx นักศึกษาเลือก (4) 3 - - - 
xxxx นักศึกษาเลือก (5) 3    
xxxx นักศึกษาเลือก (6) 3 - - - 
xxxx นักศึกษาเลือก (7) 3 - - - 

เลือกเสร ี  xxxx นักศึกษาเลือก (2) 3 - - - 
  รวมหน่วยกิต 22 4+ 49+ 10+ 

ชั่วโมง/สัปดาห์  = 63+     
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ชั้นปีที่ 4 / ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วย

กิต 
ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษา

ด้วย
ตนเอง 

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 

ประสบการณ์
วิชาชีพ 

1024809 
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    

6 
 

- 270 - 

(วิชาชีพครู)        
  รวมหน่วยกิต 6 - 270 - 

ชั่วโมง/สัปดาห์  = 270     
 
 

ชั้นปีที่ 4 / ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วย

กิต 
ทฤษ
ฎี 

ปฏิบัต ิ ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู) 

ประสบการณ์
วิชาชีพ 

1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
2 

6 - 270 - 

  รวมหน่วยกิต 6 - 270 - 
ชั่วโมง/สัปดาห์  = 270     
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
  ค าอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ข) 
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3.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
     3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

  

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
3 9601 0033x xx x อาจารย ์ นางสาวแก้วใจ  สุวรรณเวช ปร.ด. 

 
วท.ม. 
อ.บ.   

หลักสูตรและการสอน 
(การสอนสังคมศึกษา) 
ภูมิศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2559 
 

2546 
2541 

3 8016 0011x xx x ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายมานะ  ขุนวีช่วย อ.ม. 
 

ศศ.บ.   

ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 
ประวัติศาสตร์   

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2547 
 

2542 
3 9306 0042x xx x อาจารย ์ นายปุรเชษฐ  บุญยัง ศศ.ม. 

ศน.บ. 
ไทยศึกษา 
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

สถาบันราชภฏัธนบุร ี  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   

2546 
2543 

 
3 9599 0036x xx x อาจารย ์ นางสาวกมลทิพย์  ธรรมกีระติ อ.ม. 

 
ศศ.บ.   

ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 
ประวัติศาสตร์   

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

2551 
 

2539 
3 8003 0028x xx x อาจารย ์ นางสาวอลิสา  ตลึงผล รส.ม. 

วท.บ.   
 

พัฒนาแรงงานและสวสัดิการ 
สถิติประยุกต ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

2550 
 

2545 
3 8010 0020x xx x อาจารย ์ นางสาวรัตนา ไกรนรา วท.ม. 

 
วท.บ. 

การจัดการลุ่มน้ า 
และสิ่งแวดล้อม 
ภูมิศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2552 
 

2546 
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         3.2.2 อาจารยผ์ู้สอน 
   

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

3 8001 0008x xx x อาจารย ์ นายเศณวี  ฤกษ์มงคล ศษ.ม. 
ค.บ. 

เทคโนโลยีการศึกษา 
เทคโนโลยีการศึกษาและ
นวัตกรรมการศึกษา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

2552 
2549 

1 8008 0007x xx x อาจารย ์ นายอนุวัฒน์  จันทสะ ศษ.ม. 
ค.บ. 

เทคโนโลยีการศึกษา 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทร์เกษม 

2553 
2550 

3 8605 0015x xx x อาจารย ์ นายวัยวุฒ  อินทวงศ ์
 

ศษ.ม. 
ค.บ. 

หลักสตูรและการนเิทศ 
การประถมศึกษา 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 

2540 
2536 

3 1004 0068x xx x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางสาวอภิณห์พร สถิตย์ภาคีกลุ 
 

Grad.Dip 
 

ค.ด. 
ค.ม. 
ค.บ. 

Teaching English as a 
Foreign Language  
หลักสตูรและการสอน 
ประถมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ            

University of Sydney, Australia 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2538 
2535 
2524 
2522 

3 8001 0072x xx x อาจารย ์ นางสาวอารี  สาริปา Ed.D. 
 

ค.ม. 
ค.บ. 

Curriculum and Instruction 
 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 
การประถมศึกษา 

University of Science Malaysia, 
Malaysia 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 

2548 
2540 
2535 
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เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล 
คุณวุฒิ 

วิชาเอก/สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

3 1020 0004x xx x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางสาวสุนีติ์  ภูจ่ิรฐาพันธุ ์ คม. 
 

คบ. 

นิเทศการศึกษาและการพัฒนา
หลักสตูร 
ภาษาไทย-สังคมศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2531 
 

2524 
3 8098 0001x xx x ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย ์
นางจุติพร  อัศวโสวรรณ ปร.ด. 

กศ.ม. 
 

ค.บ. 

หลักสตูรและการสอน 
จิตวิทยาการศึกษา 
 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสาน
มิตร 
วิทยาลัยครเูทพสตร ี

2556 
2534 

 
2527 

3 8099 0025x xx x อาจารย ์ นางสาวณัฏฐ์พัชร์  ตันตระกูล กศ.ม. 
 

ค.บ. 

จิตวิทยาและการแนะแนว 
 
จิตวิทยาและการแนะแนว 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสาน
มิตร 
วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 

2545 
 

2540 
3 8001 0077x xx x อาจารย ์ นางสาวจันจิรา  นาวารัตน ์ กศ.ม. 

 
วท.บ. 

การศึกษาพิเศษ 
 
พยาบาลศาสตร์และการผดุง
ครรภ ์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสาน
มิตร 
มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต ิ

2542 
 

2536 

3 8009 0067x xx x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางนิลรัตน์  นวกิจไพฑรูย ์ ปร.ด. 
 

ค.ม. 
ศษ.บ. 

การจัดการนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนา 
วิจัยการศึกษา 
การวัดผลและประเมินผล 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสาน
มิตร 

2560 
 

2539 
2534 

3 8008 0073x xx x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางสาวมลิวลัย์  สมศักดิ ์ กศ.ด. 
 

ศษ.ม. 
ศศ.บ. 

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
 
จิตวิทยาการศึกษา 
จิตวิทยาและการแนะแนว 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสาน
มิตร 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2540 
 

2532 
2526 
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เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล 
คุณวุฒิ 

วิชาเอก/สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
3 9499 0024x xx x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางเกศริน  มนูญผล กศ.ด. 

 
กศ.ม. 
กศ.บ. 

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
 
การวัดผลการศึกษา 
คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมติร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมติร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 

2544 
 

2526 
2524 

3 8009 0067x xx x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางนิตยารัตน์  คงนาลึก ศษ.ม. 
ค.บ. 

วิจัยและประเมินผลการศึกษา 
การประถมศึกษา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 

2539 
2534 

3 8011 0014x xx x อาจารย ์ นางกุสุมา  ใจสบาย ปร.ด. 
ค.ม. 
ค.บ. 

วิจัยการศึกษา 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 
การประถมศึกษา 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยครสูุราษฎร์ธาน ี

2557 
2540 
2534 

3 8008 0035x xx x รองศาสตราจารย ์ นายวีระยุทธ  ชาตะกาญจน ์ ค.ด. 
ค.ม 

ร.ป.บ. 
ค.บ. 

บริหารการศึกษา 
วิจัยการศึกษา 
การบริหารทั่วไป 
การประถมศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 

2547 
2541 
2537 
2534 

3 9399 0001x xx x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวชิราพร  หนูฤทธิ์ ปร.ด. 
 

M.Ed. 
 

ค.ม. 
ศศ.บ. 

การจัดการนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนา 
Education policy & 
Management 
โสตทัศนศึกษา 
เทคโนโลยีการศึกษา 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
 
University of Melbourne, Australia. 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร.์ 

2561 
 

2542 
 

2533 
2531 

3 8005 0002x xx x อาจารย ์ นายปรีชา  สามัคค ี กศ.ด. 
 

ศศ.ม. 
ค.บ. 

 การบริหารและการพัฒนา
การศึกษา 
การสอนสังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 

2552 
 

2530 
2525 
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เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
3 8006 0053x xx x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายนพรัตน์  ชัยเรือง กศ.ด. 

ป.บัณฑิต 
ศษ.บ. 
ศษ.บ. 
กศ.ม 
ค.บ. 

การบริหารการศึกษา 
บริหารการศึกษา 
วิทยาศาสตร ์
คณิตศาสตร ์
ภาษาไทย 
การประถมศึกษา 

มหาวิทยาลยับูรพา  
สถาบันราชภฎันครศรีธรรมราช 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช   
มหาวิทยาลยัทักษิณ             
มหาวิทยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช                  

2551 
2546 
2544 
2541 
2540 
2534 

3 3201 0079x xx x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายประกอบ  ใจมั่น ค.ด. 
ค.ม. 
ค.บ. 

อุดมศึกษา 
โสตทัศนศึกษา  
การประถมศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วิทยาครูสรุินทร ์

2548 
2538 
2535 

3 8001 0036x xx x อาจารย ์ นางสาวอโนทัย  ประสาน ศษ.ด. 
ค.ม. 

 
ศศ.บ. 

การบริหารการศึกษา 
ครุศาสตรเ์ทคโนโลย ี
 
การออกแบบนิเทศศิลป ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 
มหาวิทยาราชภฎัพระนคร 

2553 
2546 

 
2540 

3 1020 0237x xx x อาจารย ์ นางสุภาวดี  หนูเจริญ ศษ.ม. 
ค.บ. 

การบริหารการศึกษา 
นาฏศิลป ์

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
วิทยาลัยครสูวนสุนันทา 

2546 
2524 

3 8699 0000x xx x อาจารย ์ นางสุจินต์  หนูแก้ว  ค.ด. 
ศษ.ม. 

 
กศ.บ. 

หลักสตูรและการสอน 
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 
ภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 

2555 
2536 

 
2527 

3 8003 0034x xx x อาจารย ์ นายอนิรุธ  ชุมสวัสดิ ์ ค.ม. 
ศศ.บ. 

การสอนภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. 

2533 
2529 
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เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
3 8001 0036x xx x อาจารย ์ นางสาวสุขุมาล  จันทวี กศ.ม. 

ศศ.บ. 
ภาษาไทย 
ภาษาและวรรณคดไีทย 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมติร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมติร 

2536 
2531 

1 8099 0007x xx x อาจารย ์ นางสาวศึกษา เรืองด า ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2557 
2550 

3 80010 037x xx x อาจารย ์ นายภูมิชัย สุวรรณด ี Ph.D. 
 
 

น.ม. 
น.บ. 

Law 
 
 
กฎหมายมหาชน 
กฎหมายมหาชน 

College of Law, Government and 
International Studies University Utara 
Malaysia 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2556 
 
 

2541 
2537 

3 1201 0172x xx x อาจารย ์ นายสมพงศ์  เหมือนเพชร ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

รัฐศาสตร ์
รัฐศาสตร ์

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2541 
2527 

3 80060 062x xx x อาจารย ์ นายโสภณ ชุมทองโด M.A. 
พธ.บ. 

Economics and Finance 
เศรษฐศาสตร ์

University of Madras, India 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

2542 
2539 

3 80090 093x xxx อาจารย ์ นางสาวสุดาวรรณ์ มีบัว Ph.D. 
ศศบ. 
คบ. 

วัฒนธรรมศาสตร ์
สังคมวิทยาการพัฒนา 
สังคมศึกษา 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
สถาบันราชภฎันครศรีธรรมราช 

2555 
2547 
2544 
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3.2.3 เกณฑ์คุณสมบัติคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
 คุณวุฒิของคณาจารย์ คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน  นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู
ยังจะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้  

1. ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใดระดับ
หนึ่ง คือ ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก หรือต้องผ่านการ
อบรมและผ่านการทดสอบสาระเนื้อหาส าคัญ  ศาสตร์วิชาชีพครูตามที่ก าหนด ได้แก่ ความรู้และ
ทักษะด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการและการแนะแนวผู้เรียน สื่อเทคโนโลยี
เพ่ือการจัดการเรียนรู้ การบูรณาการการสอน (TPCK)  STEM  PLC ทักษะการสอนงาน ทักษะ
เทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 
60 ชั่วโมง และ 

2. มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี และกรณีที่ผู้สอนมี
ประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอน
ที่มีประสบการณ์การสอนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และ 

3. ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชาจะต้องมีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่
สอนหรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  เช่น เอกสารประกอบการสอน 
ต ารา หนังสือ งานวิจัย อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน กรณีบทความอย่างน้อย 3 บทความ ภายใน 5 ปี
ย้อนหลัง และ 

4. มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่าง
น้อย 1 ปี กรณีที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษา
จะต้องมีประสบการณ์ การสอนอย่างน้อย 1 ปีในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษา
ภายใน 3 ปีการศึกษา ทั้งนี้ให้นับรวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย 

 หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมาก่อน มคอ. 1 ใช้บังคับ ให้ยกเว้น
เกณฑ์คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครูข้อ 2 – 4 
 บุคลากรสนับสนุน  สถาบันควรมีบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณวุฒิและมีความรู้
ความสามารถ ทักษะด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความจ าเป็นและความต้องการของการจัดการเรียน
การสอนอย่างเพียงพอ 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
การจัดประสบการณ์ภาคสนามของคณะครุศาสตร์ มี 3 รูปแบบ คือ 1) การฝึกปฏิบัติงาน

วิชาชีพครูแบบบูรณาการในรายวิชา โดยก าหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษาใน
รายวิชาแต่ละภาคการศึกษา โดยผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษาวางแผนออกแบบภาระงานร่วมกัน
อย่างบูรณาการ และก าหนดให้การวัดประเมินผลภาระงานเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลตาม
สมรรถนะและผลการเรียนรู้ที่ก าหนดของแต่ละรายวิชา 2) รายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 
ประกอบด้วย การฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูประจ าชั้น ครูประจ าวิชา งานสนับสนุนการเรียนการสอน 
และการเป็นผู้ช่วยครูและผู้สอนร่วม และ 3) รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประกอบด้วย การ
สังเกตการบริหารในสถานศึกษา การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู การทดลองสอนในชั้น
เรียนและมีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะโดยอิสระควบคู่กับการนิเทศ การบูร
ณาการความรู้ในการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิค 
และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ 
การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจาก
การสอน การสัมมนาทางการศึกษา 

ในแต่ละข้ันของประสบการณ์ภาคสนาม ก าหนดให้นักศึกษาท าคุรุนิพนธ์โดยการรวบรวม 
วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการ
ถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเติมเต็มสมรรถนะ 
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
       งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์ก าหนดโดยเน้น
งานที่นักศึกษาครูต้องปฏิบัติจริง และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพ่ือให้
นักศึกษาพร้อมที่จะเป็นผู้เริ่มต้นวิชาชีพครูที่ดี คือ 
       4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตร
และความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
     4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้   
     4.1.2.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการ
จัดการเรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียน 

          4.1.2.2 สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

        4.1.2.3 สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการ
เรียนรู้ที่อบอุ่น  มั่นคง ปลอดภัย 
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     4.1.3 ตระหนักถึงคุณค่าของการน าแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
สอน การวัดและการประเมินผล  การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคลมีสมรรถภาพด้านคุณลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้ตั้งมั่น
อยู่ในคุณธรรม และมีจิตส านึกในการพัฒนาสังคม 

4.2 ช่วงเวลา  
   4.2.1 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน  

           4.2.1.1 ฝึกปฏิบัติในสถานศึกษา จัดให้มีการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในแต่ละ
รายวิชาอย่างบูรณาการในแต่ละภาคการศึกษา  
                      4.2.1.2 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 2 
                      4.2.1.3 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 3 
   4.2.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

   4.2.2.1 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4 
   4.2.2.2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
ปีการศึกษาที่/

ชั้นปี 
ภาค

การศึกษาที่ 
ประสบการณ์ภาคสนาม จ านวนชั่วโมงและตารางสอน 

1/ชั้นปทีี่ 1 
 

1, 2 

การฝึกปฏิบัติงานวชิาชีพครู
แบบบูรณาการในรายวชิา 

ในแต่ละภาคเรียนให้ผู้สอนก าหนดภาระ
งานเชงิบูรณาการรายวิชาทีส่อดคล้องกับ
มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละ
รายวิชาซึง่ก าหนดให้นักศึกษาตอ้งไป
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในสถานศึกษา  2/ชั้นปทีี่ 2 

 

1 

2 1022802 ฝึกปฏิบัตงิานวิชาชีพ 
1 

1 หน่วยกิต  45 ชั่วโมง  
(8 ชั่วโมงต่อสปัดาห์)  

3/ชั้นปทีี่ 3  
 

1 

การฝึกปฏิบัติงานวชิาชีพครู
แบบบูรณาการในรายวชิา 

ในแต่ละภาคเรียนให้ผู้สอนก าหนดภาระ
งานเชงิบูรณาการรายวิชาทีส่อดคล้องกับ
มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ ละ
รายวิชาซึง่ก าหนดให้นักศึกษาตอ้งไป
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในสถานศึกษา 

2 1023836 ฝึกปฏิบัตงิานวิชาชีพ 
2 

1 หน่วยกิต  45 ชั่วโมง  
(8 ชั่วโมงต่อสปัดาห์) 

4/ชั้นปทีี่ 4 
  

1 1024809 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1 

6 หน่วยกิต  270 ชั่วโมง  
(8 ชั่วโมงต่อสปัดาห์)  

2 1024810 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2 

6 หน่วยกิต  270 ชั่วโมง  
(8 ชั่วโมงต่อสปัดาห์)  
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      4.4 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 4.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 4.4.1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู 
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
 4.4.1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและ
ซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 4.4.1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติ
คนอ่ืน มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการ
ตัดสินใจ  
 4.4.1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย 
จัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและ
สภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม 
ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและ
ประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียน
ผลงาน 

4.4.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  4.4.2.1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิดทฤษฎี และทักษะด้านวิชาชีพครูอย่าง

กว้างขวางลึกซึ้ง มีความรู้สามารถประยุกต์สู่การปฏิบัติ 
  4.4.2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์

ความรู้และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  
  4.4.2.3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐาน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน า
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน และ
พัฒนาผู้เรียน 

 4.4.2.4 มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารตามมาตรฐาน 

 4.4.2.5 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการ 
บูรณาการข้ามศาสตร์ และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

 4.4.2.6 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนและน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

4.4.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 4.4.3.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก

แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทันเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไป
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ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์  โดยค านึงถึง
ความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

 4.4.3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  
 4.4.3.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการ

เรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนวัตกร รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
4.4.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.4.4.1 รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ

ทางสังคม 
     4.4.4.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ

ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

 4.4.4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อ
ส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

 4.4.4.4 มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทาง
จริยธรรมสามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

4.4.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 4.4.5.1 วิเคราะห์เชิงตัวเลข ส าหรับข้อมูลและสารสนเทศท้ังที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือ
คณิตศาสตร์ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
 4.4.5.2 สื่อสารกับผู้เรียน บุคคลและกลุ่มต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการ
หลากหลายทั้งการพูด การเขียน และการน าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่เหมาะสม 
 4.4.5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การ
จัดการเรียนรู้ การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศรับและส่งข้อมูล
และสารสนเทศ โดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้ง
ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
 4.4.6 ผลการเรียนรู้ด้านวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

  4.4.6.1 มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใช้
ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการ
สอน สื่อ และเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการ
เรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสม
กับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

  4.4.6.2 มีสามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไข
และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่
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มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มี
ข้อจ ากัดทางกาย 

  4.4.6.3 จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริงที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น 
โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ื อ
ป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึด
ผู้เรียนส าคัญท่ีสุด 

  4.4.6.4 สร้างบรรยากาศ จัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษา ประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคล
ในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้  มีปัญญารู้คิด
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

  4.4.6.5 สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะ
การเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสารทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถน าทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 

 
      4.5 สมรรถนะวิชาชีพครู 

สมรรถนะหลักที่ 1 น าความรู้และประสบการณ์วิชาชีพไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
สมรรถนะรองที่ 1.1 ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาและ

จิตวิทยาให้ค าปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
สมรรถนะรองที่ 1.2 บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตรศาสตร์การสอน และ

เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 
สมรรถนะรองที่ 1.3 ใช้ความรู้การวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพ่ือ

แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
สมรรถนะรองที่ 1.4 สามารถใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เพ่ือการศึกษา 
สมรรถนะรองที ่1.5 ออกแบบ ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

สมรรถนะหลักที่ 2 สามารถปฏิบัติหน้าที่ครู 
       สมรรถนะรองที่ 2.1 พัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างมุ่งม่ัน 

สมรรถนะรองที่ 2.2 ประพฤติตนแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง 

สมรรถนะรองที่ 2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล 

สมรรถนะรองที่ 2.4 สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และ
สร้างนวัตกรรม 
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สมรรถนะรองที่ 2.5 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

สมรรถนะหลักที่ 3 มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
       สมรรถนะรองที่ 3.1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ 
       สมรรถนะรองที่ 3.2 บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการวางแผนและจัดการ
เรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร 
       สมรรถนะรองที่ 3.3 ดูแล ช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ 
สามารถรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ 
       สมรรถนะรองที่ 3.4 จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุข
ในการเรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 

สมรรถนะรองที่ 3.5 วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

สมรรถนะรองที่ 3.6 ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ 

สมรรถนะหลักที่ 4 มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
       สมรรถนะรองที่ 4.1 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

สมรรถนะรองที่ 4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน 

       สมรรถนะรองที่ 4.3 ศึกษา เข้าถึงบริบทชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐาน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

       สมรรถนะรองที่ 4.4 ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สมรรถนะหลักที่ 5 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

        สมรรถนะรองที่ 5.1 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
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5. กิจกรรมเสริมความเปนนครู (Teacher Enhancing Activities) 
  กิจกรรมเสริมความเป็นครู สถาบันการศึกษาอาจจัดกิจกรรม/โครงการเป็นการเฉพาะหรือ
อาจบริหารจัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ
ความเป็นครูและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม ดังนี้ 
 

กิจกรรมเสริมความเปนนครู นักศึกษาชั้นปีที่ 
1 2 3 4 

1. กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพครู     
2. กิจกรรมอาสาจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบ าเพ็ญ
ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 

    

3. กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย     
4. กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือ
ศาสตร์พระราชา 

    

5. กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด     
6. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา     
7. กิจกรรมส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง     
8. กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์     
9. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ     
10 กิจกรรมทางวิชาการ     
11. กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต     

รวม 5 7 6 4 
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6. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย   
  นักศึกษาทุกคนต้องท างานวิจัย/การค้นคว้าอิสระ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคมศาสตร์ 
มีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนา  

6.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
      งานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ  สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาใช้ในการท าวิจัย  และประโยชน์ที่

จะได้รับจากการท าวิจัย  
6.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะและเข้าใจกระบวนการท างานวิจัยทางสังคมศาสตร์   แ ล ะ

สามารถท างานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ได้  
6.3 ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาที่ 1  ของปีการศึกษาที่  3  
6.4 จ านวนหน่วยกิต 
 2  หน่วยกิต 
6.5 การเตรียมการ 

 มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา  ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัย และมีตัวอย่าง
งานวิจัยให้ศึกษา 

6.6 กระบวนการประเมินผล 
       ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท างานวิจัยโดยอาจารย์ที่ ปรึกษา  และ
ประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอโดยคณะกรรมการหลักสูตร 
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หมวดที ่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มุ่งเน้นผล

การเรียนรู้และการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักคิด นักปฏิบัติ เป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ เพ่ือเกื้อกูลสังคม  

1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. ความสามารถด้านการจัดการ
เรียนรู้ 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก  การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ความเป็นครูในแต่ละปีการศึกษา การออกแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวกกับวิธี
สอนและเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียน  
การจั ดการ เ รี ยนรู้ บู รณาการการปฏิบั ติ ง านจริ ง ใน
สถานศึกษา การท าวิจัยในชั้นเรียน การสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
แก้ปัญหาผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียน    

2. ความสามารถด้านวิชาการ  
 

การฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษาให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรสถานศึกษา การท าวิจัยในชั้นเรียน การสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาผู้เรียนและพัฒนาผู้ เรียน  การ
ออกแบบเครื่องมือการวัดและประเมินผล การท าวิจัยและ
น าเสนอผลการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
บริบทท้องถิ่น การจัดสัมมนาสังคมศึกษา การเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปีการศึกษา การจัดการ
เรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 

3. ด้านคุณธรรม 
 

สอดแทรกการวิเคราะห์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของสังคม 
วิชาการ คุณลักษณะประชาธิปไตยในการจัดการเรียนรู้
รายวิชา และจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู เ พ่ือให้
นักศึกษาสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
แสดงออกพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยม 
คุณลักษณะประชาธิปไตย  

4. ด้านบุคลิกภาพ  
 

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครูส ังคมศึกษา 
เพื่อให้มีทักษะทางสังคม สามารถท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ 
ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนได้ เป็นคนดี มีน้ าใจ/เอ้ืออาทรศิษย์ 
รักงานสอน ใฝ่รู้ใฝ่ก้าวหน้า รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน 
มีจิตสาธารณะและสามารถบริหารจัดการงานของตนเองได้ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
โครงการพัฒนานักศึกษา 
1. โครงการปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครูสังคมศึกษา 
2. โครงการพัฒนาทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
3.  โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผ่านการเรียนรู้ประสบการณ์ 
4.  โครงการพัฒนาความสามารถการจดัการเรียนรู้และนวัตกรรม  

 
1.2 สมรรถนะหลักของนักศึกษา 
สมรรถนะของนักศึกษา กลยุทธ์ในการพัฒนานักศึกษา 

ชั้นปีที่ 1  
มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์สังคมศึกษา การ
พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร   จิ ต วิ ท ย า ส า ห รั บ ค รู  
จรรยาบรรณความเป็นครู  นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ 
2.  การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความ
เป็นครู 
 

ชั้นปีที่ 2 
มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์สังคมศึกษาเชิง
บูรณาการ  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล นโยบายการศึกษา และสามารถ
จดัการเรียนรู้ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูในสถานศึกษา
ได ้

 
1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ 
2.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตร
ที่เน้นการสอนแบบ Active Learning 
3.  ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ด้านสังคมศึกษา  และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

ชั้นปีที่ 3 
มีความรู้ในศาสตร์สังคมศึกษา มีทักษะด้านการ
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ 
นวัตกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา และสามารถ
จั ดกา ร เ รี ย นรู้  ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ผู้ ส อนร่ ว ม ใน
สถานศึกษาได้ 

 
1.  กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
2.  การจัดกรรมที่ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงบูรณา
การศาสตร์สังคมศึกษา  
3.  ฝึกปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
(Classroom Action Research) ทางสังคม
ศึกษา  

ชั้นปีที่ 4 
มีความสามารถจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดย
บูรณาการความรู้  การวิจัย นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 
1.  ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยมีการ
นิเทศวิชาเอกและวิชาชีพครู ระหว่างการฝึก
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
2.  มีโรงเรียนเครือข่ายการปฏิบัติวิชาชีพครู 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
  2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
           2.1.1 คุณธรรม  จรยิธรรม 
               2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     (1) มีระเบียบวินัย อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ และรักในการท างาน
     (2) มีความเข้าใจความจริงของชีวิต เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 
และความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ 
     (3) มีความซาบซึ้ง เห็นคุณค่า ในวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม งาน
ศิลปวัฒนธรรมทั้งท้องถิ่นและ ประชาคมนานาชาติ 
               2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 
         (1) บูรณาการคุณธรรมจริยธรรมกับเนื้อหาวิชา พร้อมให้
นักศึกษาร่วมอภิปรายแนวทางปฏิบัติที่ดีเหมาะสม 

   (2) ผู้เรียนวิเคราะห์กรณีศึกษา ศึกษานอกสถานที่ คัดเลือกกรณี
ตัวอย่างที่ชื่นชอบ แล้วน าเสนอผลการศึกษา  
  (3) ก าหนดให้ผู้ เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมเพ่ือพัฒนา
คุณธรรม  จริยธรรม 
             2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
   (1) ประเมินพฤติกรรมการแสดงออกด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งใน
และนอกชั้นเรียน 
   (2) ประเมินพฤติกรรมในการเข้าเรียน  การท างานและการส่งงาน 
   (3) ตรวจผลงาน  ผลการศึกษากรณีศึกษาด้านคุณธรรม และ
จริยธรรม 
 
 2.1.2  ความรู้ 

                  2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  (1) สามารถอธิบายแนวคิดหลักจากสาระในการเรียนรู้  
  (2) มีความเข้าใจในการด ารงชีวิตด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

สังคม การเมืองการปกครองทั้งใน ระดับท้องถิ่น สังคมไทย สังคมโลก และสามารถบูรณาการศาสตร์
เพ่ือการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 

  (3) สามารถใช้ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือพัฒนา
สภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม 
                   2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    (1) ศึกษาค้นคว้าสาระการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
   (2) ศึกษากรณีตัวอย่าง อภิปราย สรุป และน าเสนอ 
     (3) เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง 
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                  2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       (1) ทดสอบความรู้ความเข้าใจ 
       (2) ประเมินจากความสามารถในการร่วมอภิปราย  การน าเสนอ
ผลการศึกษาค้นคว้า 
       (3) ตรวจผลงาน  แบบฝึกหัด 

             
          2.1.3  ทักษะทางปัญญา 

                      2.1.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
       (1) สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
       (2) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สรุปและเสนอแนวทางแก้ไขท่ีสร้างสรรค์ 
       (3) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการจัดการคุณภาพชีวิต
ของตน สร้างสรรค์สังคม และสิ่งแวดล้อม 
                  2.1.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา 
       (1) มอบหมายงานทั้งบุคคลและกลุ่มแล้วน าเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้า 
       (2) วิเคราะห์กรณีศึกษา  และสะท้อนความคิด  การวิเคราะห์
ผลงานต่างๆ 
       (3) ศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียน โดยการปฏิบัติภาคสนาม 
ส ารวจ สัมภาษณ์ จัดท ารายงาน และน าเสนอ  
       (4) เสนอแนวทางในการพัฒนาตน สร้างสรรค์สังคมและ
สิ่งแวดล้อม                 
                2.1.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
       (1) ประเมินความสามารถในการร่วมอภิปราย การน าเสนอ
ผลงาน 
       (2) ตรวจผลงานจากการศึกษาค้นคว้า 
       (3) ตรวจผลการพัฒนาตนเอง 
       (4) ประเมินการมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติจริง 
 
         2.1.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
             2.1.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
         (1) สามารถปรับตัวในด้านการรับรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืน มุมมอง
เชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การแก้ปัญหาภายในกลุ่มและ
ระหว่างกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 
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         (2) สามารถวางแผนในการเรียนรู้  และพัฒนาตนเอง 
         (3) มีความรับผิดชอบตามบทบาท หน้าที่ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
                              2.1.4.2   กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
      (1) มอบหมายงานทั้งงานบุคคลและกลุ่ม 
      (2) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
                          2.1.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
      (1) การประเมินตนเองและผู้เรียนด้วยกันในประเด็นท่ีก าหนด 
      (2) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม เช่น การยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น การยอมปรับเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเอง เมื่อมีความคิดเห็นที่ดีกว่า 
          
                     2.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
        2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       (1) สามารถติดต่อสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และ
เลือกใช้รูปแบบการน าเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทย  และภาษาต่างประเทศ 
      (2) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้น  การ
รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าเสนอสารสนเทศได้มาตรฐานสากล 
      (3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ตัวเลขข้อมูลสถิติเพ่ือเป็นพ้ืนฐาน
ในการแก้ปัญหาและการ ตัดสินใจในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
                              2.1.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
      (1) การอภิปรายกลุ่ม  การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
      (2) การมอบหมายงาน  ให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่ง
สารสนเทศเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง  แล้วน าเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
     (3)  ฝึกรวบรวมข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้องแล้วฝึกวิเคราะห์สรุป
และรายงานผล 
                  2.1.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    1) ประเมินพฤติกรรมในการสื่อสาร 
    2) ประเมินความสามารถในการศึกษา และใช้เทคโนโลยี 
    3) ตรวจผลงาน 
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 2.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
   2.2.1  ผลการเรียนรู้ 
      2.2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    (1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและ
อุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
    (2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ 
รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เสริมสร้างการ
พัฒนาที่ยั่งยืน       
    (3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพ
สิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนิน
ชีวิตและการตัดสินใจ       
   (4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม 
สามารถวินิจฉัย จัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม 
การท างานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทาง
สังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของ
สังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการ
ลอกเลียนผลงาน 
 
   2.2.1.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

    (1)  มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิดทฤษฎี และทักษะด้าน
วิชาชีพครูอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง มีความรู้สามารถประยุกต์สู่การปฏิบัติ 

     (2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน 
สามารถวิเคราะห์ความรู้และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้าน
วิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน    

   (3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกัน
บนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และ
สามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน 
พัฒนางาน และพัฒนาผู้เรียน  

     (4 )  มีความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามมาตรฐาน 

     (5) มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติ
จริงและการ บูรณาการข้ามศาสตร์ และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

     (6) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชา
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนา
ชุมชน 
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  2.2.1.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    (1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ 
สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทันเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญ
และก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลก
อนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ 
โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
    (2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
    (3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนวัตกร รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้
แก่ชุมชนและสังคม 
 

  2.2.1.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 
รับผิดชอบ 

    (1) รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์และทางสังคม 
    (2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มี
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
    (3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน 
และต่อส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
    (4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้า
หาญทางจริยธรรมสามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่าง
สร้างสรรค ์
 

    2.2.1.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (1) วิเคราะห์เชิงตัวเลข ส าหรับข้อมูลและสารสนเทศทั้งที่เป็น
ตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร์ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและ
ถูกต้อง     
    (2) สื่อสารกับผู้เรียน บุคคลและกลุ่มต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยวิธีการหลากหลายทั้งการพูด การเขียน และการน าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่เหมาะสม 
    (3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับ
การเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศรับ
และส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและ
สารสนเทศอีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
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        2.2.1.6 ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
     (1) มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถ

ตัดสินใจเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา  การออกแบบเนื้อหาสาระ 
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ และเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร
จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้
แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

    (2) มีความสามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไก
การช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และ
ศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย 
   (3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริงที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น 
โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือ
ป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึด
ผู้เรียนส าคัญท่ีสุด 
     (4) สร้างบรรยากาศ จัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่ง
วิทยาการ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษา ประสานความร่วมมือกับบิดามารดา 
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
รอบรู ้มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

     (5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 
เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ 
ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถน าทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนา
ตนเอง 
 
           2.2.2 กลยุทธ์การสอน  
  กลยุทธ์การสอนเป็นกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การสร้าง
แรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงการใช้
เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยี และรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บูรณาการความรู้ข้าม
ศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม และน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน 
ความรู้ เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลการเรียนรู้
ตามมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 6 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง
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ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี และ 6) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ อาท ิ 

(1) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
(2) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม 
(3) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
(4) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 
(5) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(6) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ 
(7) การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม (Constructivism) 
(8) การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล 
(9) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
(10) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์/ปรากฏการณ์/ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน 
(11) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
(12) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
(13) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(14) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(15) การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
(16) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส 
(17) Team-based Learning 
(18) Workplace-based Learning 

              (19) MOOC (Massive Open Online Course) 
              (20) รูปแบบการจัดการเรียนรู้อื่นๆที่เหมาะสม  
 
  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบวิธีการวัดและประเมินโดยใช้ 
แนวคิดการประเมินตามสภาพจริง วิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับเนื้อหา กิจกรรม และบริบท
รายวิชา มีเป้าหมายของการวัดและประเมินเพ่ือใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน การเรียนการสอน 
และการตัดสินผลการเรียน ใช้การวัดและประเมินเป็นกลไกหรือเครื่องมือที่ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองเป็น ท าให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง และมีข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุงพัฒนาตนเองทั้งด้าน
วิชาการและวิชาชีพ และท าให้ผู้เกี่ยวข้องในหลักสูตรมีข้อมูลสารสนเทศในการเตรียมความพร้อมและ
ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนในการประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษาโดยมีกลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 6 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะ
ทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี และ 6) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ อาทิ 
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(1) การสังเกต เช่น พฤติกรรมการเรียน การท างานตามสภาพจริง การปฏิบัติตามสภาพ
จริงหรือหรือในห้องปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็น
คร ูฯลฯ 

(2) การประเมินโดยเพ่ือน พ่อแม่ผู้ปกครอง 
(3) การประเมินกรณีศึกษา 
(4) การใช้แบบวัดทางจิตวิทยา เช่น แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม อุดมการณ์ จิต

วิญญาณความเป็นครู ทักษะการเรียนรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ ทักษะดิจิทัล ฯลฯ 
(5) การทดสอบความรู้ เช่น การทดสอบความรู้ในเนื้อหารายวิชาที่เน้นทฤษฎี 
(6) การวัดผลภาคปฏิบัติ/ทักษะการปฏิบัติ เช่น การน าเสนองาน โครงงาน รายงาน

การศึกษาค้นคว้า การวิจัยในชั้นเรียน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ฯลฯ 
              (7) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี  
 
3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  3.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

3.1.1.1 มีระเบียบวินัย อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ และรักในการท างาน 
3.1.1.2 มีความเข้าใจความจริงของชีวิต เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และ

ความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ 
3.1.1.3 มีความซาบซึ้ ง  เ ห็ นคุณค่ า  ในวัฒนธรรมสิ่ ง แวดล้ อม  งาน

ศิลปวัฒนธรรมทั้งท้องถิ่นและประชาคมนานาชาติ 
   
  3.1.2  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   3.1.2.1 สามารถอธิบายแนวคิดหลักจากสาระในการเรียนรู้  

3.1.2.2 มีความเข้าใจในการด ารงชีวิตด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองการปกครองทั้งใน ระดับท้องถิ่น สังคมไทย สังคมโลก และสามารถบูรณาการศาสตร์เพ่ือการ
พ่ึงพาซึ่งกันและกัน 

3.1.2.3 สามารถใช้ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม 
      
  3.1.3  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
             3.1.3.1 สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
              3.1.3.2 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปและ
เสนอแนวทางแก้ไขท่ีสร้างสรรค์ 
             3.1.3.3 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการจัดการคุณภาพชีวิตของตน 
สร้างสรรค์สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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  3.1.4  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
         3.1.4.1 สามารถปรับตัวในด้านการรับรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืน มุมมองเชิงบวก 
วุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การแก้ปัญหาภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม
อย่างสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 
         3.1.4.2 สามารถวางแผนในการเรียนรู้  และพัฒนาตนเอง 
         3.1.4.3 มีความรับผิดชอบตามบทบาท หน้าที่ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
  
  3.1.5  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
              3.1.5.1 สามารถติดต่อสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และเลือกใช้รูปแบบ
การน าเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทย  และภาษาต่างประเทศ 
               3.1.5.2 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้น  การรวบรวม 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าเสนอสารสนเทศได้มาตรฐานสากล 
               3.1.5.3 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ตัวเลขข้อมูลสถิติเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ
แก้ปัญหาและการ ตัดสินใจในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping) 
                                                   ความรับผิดชอบหลัก        O  ความรับผดิชอบรอง 
 

รายวิชา 

 
หน่วย
กิต 

 
ชั้นป ี 1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
9000001  เสริมทักษะภาษาไทย     O  O O O       O  
9000002  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ    O O O    O      O  
9000110  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 2/1   O  O O O       O  
9000134  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 2/1 O    O  O  O O  O  O O 
9000135  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 2/2 O    O  O  O  O O  O O 
9000136  ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) 3/1 O    O O O  O O  O  O O 
9000137  ภาษาอังกฤษส าหรับทักษะการท างาน 3(2-2-5) 3/2 O    O O     O O  O  
9000138  ภาษาจีนส าหรับชีวติประจ าวัน  3(2-2-5)  O    O  O  O O  O  O O 
9000139  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)  O    O  O  O  O O  O O 
9000140  ภาษาจีนเพื่อการประยกุต์ใช้ 3(2-2-5)  O    O O O  O O  O  O O 
9000141  ภาษาจีนส าหรับทักษะการท างาน 3(2-2-5)  O    O O     O O  O  
9000142  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5)  O    O  O  O O  O  O O 
9000143  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)  O    O  O  O  O O  O O 
9000144  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)  O    O O O  O O  O  O O 
9000145  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับทักษะการท างาน 3(2-2-5)  O    O O     O O  O  
9000146  ภาษาเกาหลีเพื่อส าหรบัชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5)  O    O  O  O O  O  O O 
9000147  ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่สาร 3(2-2-5)  O    O  O  O  O O  O O 
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รายวิชา 

 
หน่วย
กิต 

 
ชั้นป ี 1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
9000148  ภาษาเกาหลีเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)  O    O O O  O O  O  O O 
9000149  ภาษาเกาหลีส าหรับทักษะการท างาน 3(2-2-5)  O    O O     O O  O  
9000150  ภาษาอินโดนีเซียส าหรบัชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5)  O    O  O  O O  O  O O 
9000151  ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)  O    O  O  O  O O  O O 
9000152  ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)  O    O O O  O O  O  O O 
9000153  ภาษาอินโดนีเซีส าหรับทักษะการท างาน 3(2-2-5)  O    O O     O O  O  
9000154  ภาษามาเลเซยีส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5)  O    O  O  O O  O  O O 
9000155  ภาษามาเลเซยีเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)  O    O  O  O  O O  O O 
9000156  ภาษามาเลเซยีเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)  O    O O O  O O  O  O O 
9000157  ภาษามาเลเซยีส าหรับทักษะการท างาน 3(2-2-5)  O    O O     O O  O  
9000158  ภาษาพม่าส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5)  O    O  O  O O  O  O O 
9000159  ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)  O    O  O  O  O O  O O 
9000160  ภาษาพม่าเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)  O    O O O  O O  O  O O 
9000161  ภาษาพม่าส าหรับทักษะการท างาน 3(2-2-5)  O    O O     O O  O  
9000205  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6)    O   O   O     O  
9000206  ความจริงของชีวิต 3(3-0-6)       O   O  O  O O O 
9000207  สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6) 1/1  O O  O O   O O   O  O 
9000208  สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 3/1     O   O    O  O  
9000304  ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง 3(2-2-5) 3/2         O    O   
9000305  นครศรีธรรมราชศึกษา 3(2-2-5) 1/2  O  O     O   O O   
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รายวิชา 

 
หน่วย
กิต 

 
ชั้นป ี 1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
9000306  อาเซียนศึกษา 3(3-0-6)   O  O     O   O O   
9000307  พลเมืองกับความรับชอบต่อสังคม 3(2-2-5)                 
9000308  พลวัตของสังคมโลก 3(3-0-6)   O    O     O     
9000309  การจัดการเพื่อชีวิต 3(3-0-6)      O     O   O   
9000403  พืชพรรณเพื่อชีวิต 3(2-2-5)   O      O       O 
9000406  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 1/1  O O  O O         O 
9000407  การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)   O   O    O     O  
9000408   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)   O O  O         O O 
9000409  การเกษตรในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5)   O   O    O  O   O  
9000410  การบริหารจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 2/2   O  O   O      O  
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 3.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
      3.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
          3.2.1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความ
เป็นครู และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
       3.2.1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบ
และซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เสริมสร้างการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  
          3.2.1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และ
ให้เกียรติคนอ่ืน มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและ
การตัดสินใจ 
       3.2.1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถ
วินิจฉัย จัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การ
ท างานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทาง
สังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของ
สังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรื อการ
ลอกเลียนผลงาน 
 
     3.2.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

        3.2.2.1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิดทฤษฎี และทักษะด้านวิชาชีพครู
อย่างกว้างขวางลึกซึ้ง มีความรู้สามารถประยุกต์สู่การปฏิบัติ 

        3.2.2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถ
วิเคราะห์ความรู้และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและ
น าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน    

      3.2.2.3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบน
พ้ืนฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และ
สามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน 
พัฒนางาน และพัฒนาผู้เรียน    

      3.2.2.4 มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารตามมาตรฐาน 

        3.2.2.5 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและ
การ บูรณาการข้ามศาสตร์ และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

        3.2.2.6 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
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     3.2.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     3.2.3.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศ

จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทันเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทัน
กับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์  โดยค านึงถึง
ความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

     3.2.3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
     3.2.3.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนวัตกร รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและ
สังคม 

   
    3.2.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

           3.2.4.1 รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์และทางสังคม 

     3.2.4.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่
ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

     3.2.4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และ
ต่อส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

     3.2.4.4 มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทาง
จริยธรรมสามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

 
     3.2.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
      3.2.5.1 วิเคราะห์เชิงตัวเลข ส าหรับข้อมูลและสารสนเทศทั้งที่เป็นตัวเลขเชิง
สถิติ หรือคณิตศาสตร์ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
      3.2.5.2 สื่อสารกับผู้เรียน บุคคลและกลุ่มต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
วิธีการหลากหลายทั้งการพูด การเขียน และการน าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่เหมาะสม 
      3.2.5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการ
เรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศรับและ
ส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดี ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและ
สารสนเทศอีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
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      3.2.6 ผลการเรียนรู้ด้านวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
       3.2.6.1 มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจ

เลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการ
เรียนการสอน สื่อ และเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน 
การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

        3.2.6.2 มีความสามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการ
ช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และ
ศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย 

       3.2.6.3 จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริงที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น 
โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือ
ป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึด
ผู้เรียนส าคัญท่ีสุด 

      3.2.6.4 สร้างบรรยากาศ จัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษา ประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง 
และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้  มี
ปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

      3.2.6.5 สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น 
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการ
ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถน าทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู (Curriculum Mapping) 
 ความรับผดิชอบหลัก          O ความรับผิดชอบรอง 

  

 
 
 

รายวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3  4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 
สาระวิชาชีพครู (26 หน่วยกิต)                            

1001103 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  
             และจิตวิญญาณความเป็นคร ู

3(2-2-5) 1/2                 
 
         

1021102 การพัฒนาหลกัสูตร 3(2-2-5) 1/2                          

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
               สารสนเทศ เพื่อการส่ือสาร 
               การศึกษาและการเรียนรู้ 

3(2-2-5) 
1/1                 

 

        

1051106 จิตวิทยาส าหรับคร ู 3(2-2-5) 1/2                 
 

       
 

1131503 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารส าหรับ
ครู 

2(1-2-3) 
1/1                 

 
        

  1002101 นโยบายและการบริหารคุณภาพ 
  การศึกษา  

3(2-2-5) 
2/2                 

 
        

1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 2/1                          

1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 2/2          
 

      
 

        

1043415 การวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 3/1          
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู (Curriculum Mapping) 

 ความรับผดิชอบหลัก          O ความรับผิดชอบรอง 
(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน่วยกิต ชั้นปี 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู ้

ประสบการณ์วิชาชีพ (14 หน่วยกิต)   1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3  4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1  1(45) 2/2                          
1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2  1(45) 3/2                          
1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  6(270) 4/1                          

1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6(270) 4/2                         
 

รวมผลลัพธ์การเรียนรู ้
หมวดวชิาเฉพาะดา้น กลุ่มวชิาชีพครู 

40                           
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอก (Curriculum Mapping) 

 ความรับผดิชอบหลัก          O ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 
วิชาเอก (41 หน่วยกิต)                            

1641105 ประวัติศาสตร์ไทย 3(2-2-5) 1/1  O O    O  O O 
 O   O    O 

     O 

2541107 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5) 1/1  O O  O  O   O    O    O O      O 

2531109 หลักสังคมวิทยา 3(2-2-5) 1/1  O   O 
 O O O O 

 O O  O O O O O O   O O 
 

2551115 การเมืองการปกครองไทย 3(2-2-5) 1/2 O O  O  
 O  O  

 O  O O O   O O   O   

2561108 กฎหมายเบื้องต้น 3(2-2-5) 1/2 O O  O  
 O  O  

 O  O O O   O O   O   

1641302 ประวัติศาสตร์เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

3(2-2-5) 
1/2 O 

O O  O 
 O 

O O  
 

O O O O O  O O O O  O   

2572106 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 2/1 O O O  O 
 O O O O 

 O O O 
 O O O O O   O  O 

2542106 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
และภูมิสารสนเทศ 

3(2-2-5) 
2/1 O O  

O    
  

 
 O  

O O 
 

O 
 O  

  O O  

1512405 ศาสนศึกษา 3(2-2-5) 2/1 O   
 O O O    O O  O O 

   O    O   

2542107 สิ่งแวดล้อมและประชากร
ศึกษา 

3(2-2-5) 
2/2 O  O 

   
 O  

 
 

 
O O 

 
O 

  
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

   
O 

 
 

2542307 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3(2-2-5) 2/2  O  O  
   O O  O  O O O   O O    O O 
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รายวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

1642402 อารยธรรมโลก 3(2-2-5) 2/2  O O   
 O  O O 

 O   
 O   O 

   O  O 

1023218 หลักสูตรและวิธีวิทยาการ
จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 

3(2-2-5) 
3/1  

O O O  
 

O O  O 
 

O O O O  O O 
 O 

   
  

2503901 สัมมนาสังคมศึกษา 2(1-2-3) 3/1   O O    O  O O O  O O   O     O  
 

วิชาเสริมสร้างสมรรถนะฯ (20 หน่วยกิต)                            

1033110 นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทาง
สังคมศึกษา 

2(1-2-3) 
 O 

O O    O O O O 
O O  O O 

O O O O 
O 

O O O O 
 

1043414 การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา 

3(2-2-5) 
 O 

O O O   O O O O 
O O  O 

O  O O 
 

O O O 
   

1103103 ภาษาอังกฤษส าหรับครู
สังคมศึกษา 

3(2-2-5) 
  

O O  O 
 O  

  O   
 

 
O 

 
    

 O      
O 

1512404 จริยศาสตร์และ
กระบวนการทางจริยธรรม 

3(2-2-5) 
 

O O O 
 O  

  
 

O O O  O O 
 

  O    O   

1513401 หลักพุทธธรรม 
และธรรมวิทยา 

3(2-2-5) 
 

O  O 
 O  

O  
 

O O O  O O 
 

  O    O   

1643106 ท้องถิ่นศึกษา 3(2-2-5)  O O O  O O  O O  O  O O O O O O O O   O O  

1643402 ประวัติศาสตร์ยุโรป
สมัยใหม่ 

3(3-0-6) 
 

O O O O O  O O O O  O O O  O  O O O   O O O 

1643501 ประวัติศาสตร์
สหรัฐอเมริกา 

3(3-0-6) 
 

O O O O O  O O O O  O O O  O  O O O   O O  

2533106 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล 3(2-2-5)  O O O  O  O O O O  O O O O O O O O    O   
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รายวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

2533107 ความเป็นสกลทรรศน์ 3(2-2-5)   O O O O   O  O  
 O  O O O O O O   O O O 

2541301 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก 3(3-0-6)  O O  O     O   O O O O O O  O O   O O 
 

2554101 การเมืองโลก 3(3-0-6)  O O  O   O   O  O  O O O O O O O   O   

2562513 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6)  O O     O   O  O  O O O O O O O   O   

2574512 การวิเคราะห์เศรษฐกิจไทย 3(3-0-6)  O O     O   O  O  O O O O O O O   O   

รวมผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชา
เฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอก 
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4. การกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา 
 4.1 สมรรถนะวิชาการศึกษาทั่วไป 
         สมรรถนะในตารางมีความหมายดังนี้ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
1. ทักษะการฟัง 1.1 overall listening comprehension 
2. ทักษะการพูด 2.1 spoken interaction 

 2.2 spoken production 
3. ทักษะการอ่าน 3.1 overall reading comprehension 
4. ทักษะการเขียน 4.1 written interaction 
5. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 5.1 มีความสามารถในการอธิบายและเคารพศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ ยอมรับความแตกต่าง โดยไม่รังเกียจ กีดกัน เลือก
ปฏิบัติในเรื่อง เพศ   ความคิดเห็น ศาสนาและวัฒนธรรม ชาติ
ก าเนิด ร่างกาย สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมและความ
เสมอภาค       

6. เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่
ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลก
อย่างสันติ 

6.1 มีความสามารถในการอธิบายเกี่ยวกับสิทธิ และเสรีภาพ
ของตนเอง และผู้อื่น สิทธิชุมชน และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ 

7. เคารพกฎ กติกาของสังคมและ
กฎหมาย 

7.1 มีความสามารถในการอธิบายเกี่ยวกับ กฎ กติกาของสังคม 
ข้อบัญญัติ และกฎหมาย 
7.2 ปฏิบัติตามกฎ กติกาของสังคม และข้อบัญญัติ ชุมชนและ
สังคมของตนเอง 
7.3 น าข้อก าหนดตามกฎหมายมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

8. มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ 8.1 มีความสามารถในการอธิบายพฤติกรรมและคุณลักษณะ
ของผู้มีจิตอาสาและจิตสาธารณะเกี่ยวกับการมีจิตอาสา และ
จิตสาธารณะ 
8.2 เสนอโครงการเพ่ือพัฒนาให้มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ 
8.3 ปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการมีจิตอาสา โดยการช่วยเหลือ
ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน 
8.4 มีความสามารถท่ีจะปฏิบัติตนเพื่อแสดงออกถึงการมีจิต
สาธารณะ 

9. มีความรู้ และความเข้าใจการสร้าง
เสริมและดูแลสุขภาวะ 

9.1 มีความสามารถในการอภิปรายและสรุปความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสุขภาวะ ได้แก่  ทางร่างกาย จิตใจ  ปัญญา และสังคม 
รวมทั้ง 4 กลยุทธ์ ในการจัดการ ได้แก่ การสร้างเสริมสุขภาวะ 
การปูองกันโรคและภัยสุขภาพ  การดูแลรักษา และการฟ้ืนฟูสุข
ภาวะ 

10. มีความสามารถในการออกแบบ 10.1 มีความสามารถในการออกแบบและจัดกิจกรรมเพ่ือ
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
และจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะในการจัดการเรียนรู้ 

เสริมสร้าง ด้านสุขภาวะ 4 มิติ ในสถานศึกษาและชุมชน 
10.2 มีความสามารถในการรายงานผลการจัดกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้าง ด้านสุขภาวะ 4 มิติ ในสถานศึกษาและชุมชน 

11. มีความพร้อมในการสร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะ ในด้านที่ส าคัญ 

11.1 มีความสามารถในการอธิบายเกี่ยวกับการปูองกันและการ
เข้าถึงบริการเก่ียวกับโรคและภัยสุขภาพท่ีส าคัญของเด็กและ
เยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท้องไม่พร้อม ยาเสพติด 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเอดส์ สภาวะอ้วน และ
สุขภาพจิต 
11.2  ตระหนักในการปูองกันโรคและภัยสุขภาพท่ีส าคัญของ
เด็กและเยาวชน 

12.  มีความรู้ และความเข้าใจใน
ความส าคัญของกีฬาและนันทนาการ 

12.1 มีความสามารถในการอภิปราย/อธิบายและสรุปความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของกีฬาและ นันทนาการ 

13. มีความสามารถในการออกแบบและ
จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในการ
จัดการเรียนรู้ 

13.1 มีความสามารถในการออกแบบและจัดกิจกรรมกีฬาและ 
นันทนาการในสถานศึกษาและชุมชน 
13.2 แสดงออกถึงพฤติกรรม ”การมีน้ าใจเป็นนักกีฬา” (รู้แพ้ 
รู้ชนะ รู้อภัย) ในชีวิตประจ าวัน 

14. อธิบายแนวคิดของทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 และแนวคิดของทักษะ 5Cs ได ้

14.1 มีความสามารถอธิบายแนวคิดของทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  และทักษะ 5Cs ได ้
14.2 มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และทักษะ 5Cs  

15. พัฒนาทักษะที่ส าคัญตามแนวคิด
ทฤษฎีทักษะในศตวรรษที่ 21 และ
ทักษะ 5Cs เพ่ือการด าเนินชีวิตและ
การท างานอย่างมีคุณภาพ 

15.1 เรียนรู้ และพัฒนาทักษะที่ส าคัญตามแนวคิดทฤษฎีทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 และทักษะ 5Cs 

16.  มีทักษะในการจัดกิจกรรม
นันทนาการ 

16.1 มีทักษะในการขับร้องเพลง 
16.2 มีทักษะในการเล่นเครื่องดนตรีที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
นันทนาการ 
16.3 มีความสามารถในการอภิปราย/อธิบายและสรุปความรู้ ใน
การจัดกิจกรรมนันทนาการ 

17. มีทักษะในการแสดงนาฏศิลป์ 17.1 มีความสามารถในการอภิปราย/อธิบายและสรุปความรู้ 
ในเพลงร าวงมาตรฐาน 
17.2 มีทักษะในการปฏิบัติเพลงร าวงมาตรฐาน 
17.3 มีความสามารถในการอภิปราย/อธิบายและสรุปความรู้ ใน
การจัดการแสดง 
17.4 มีทักษะในการจัดการแสดง 

18. มีทักษะการใช้ประยุกต์ใช้ศิลปะ 18.1 มีความสามารถในการอภิปราย/อธิบายและสรุปความรู้ ใน
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
ส่งเสริมพัฒนาและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ 
18.2 สามารถสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้หลักการทางทัศนธาตุ 
18.3 สามารถสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้หลักการจัดองค์ประกอบ
ศิลป์ 

19. อธิบายแนวคิด และหลักการของ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

19.1 มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าแนวคิด และหลักการ
ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
19.2 อธิบายแนวคิด และหลักการของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

20. ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิด
การพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจ าวันได้ 

20.1 มีความสามารถอธิบายหลักการทรงงาน หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน 
20.2 สามารถน าหลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน มาประยุกต์ใช้ได้ 

21. สามารถวิเคราะห์ นโยบาย
ยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการ ลงสู่
การปฏิบัติ 
 

21.1 อธิบายความหมาย ที่มา การจัดท า การใช้และการติดตาม
ประเมินผล นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการ การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
21.2 สามารถวิเคราะห์แผนงานและโครงการ ด้านการศึกษา
และการพัฒนาท้องถิ่นในระดับชาติ กระทรวง จังหวัด และ
สถานศึกษา 
21.3 สามารถจัดท าแผนงานและโครงการพัฒนาสถานศึกษา
และชุมชน แบบมีส่วนรวมให้สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
21.4 สามารถติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ
พัฒนาสถานศึกษาและชุมชน 
21.5 สามารถจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลพร้อมทั้ง 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงแผนงานและโครงการพัฒนา 
สถานศึกษาและชุมชน 

22. สามารถคิดแบบวิจารณญาณแก้ปัญหา
และสร้างสรรค์  

22.1 สามารถคิดวิเคราะห์ 

23. สามารถวิเคราะห์ นโยบาย
ยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการ ลงสู่
การปฏิบัติ 

23.1  อธิบายและวิเคราะห์ความหมาย ที่มา การจัดท า การใช้
และการติดตามประเมินผล นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพ่ือจัดท า
แผนงานและโครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

24. ทักษะการอ่าน 24.1 overall reading comprehension 
25. ทักษะการเขียน 25.1 written  production 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ชื่อรายวชิา หน่วยกิต 
ชั้น
ปี/
ภาค 

สมรรถนะหลัก/รอง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 4.2 5.1 6.1 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 8.3 9.1 10.1 10.2 11.1 11.2 12.1 13.1 13.2 14.1 14.2 15.1 

9000134 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับชีวิตประจ าวัน 

3(2-2-5) 2                 
 

 
 

      

9000135 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร 

3(2-2-5) 2     
 
            

 
 

 
      

9000136 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการประยุกต์ใช ้

3(2-2-5) 3     
 
            

 
 

 
      

9000137 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับทักษะการท างาน 

3(2-2-5) 3     
 
            

 
 

 
      

9000208 สุนทรียภาพของ
ชีวิต 

3(2-2-5) 3                 
 

 
 

      

9000304 ชีวิตและ
เศรษฐกิจพอเพียง      

3(2-2-5) 3                 
 

 
 

      

9000307  พลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

3(2-2-5) n/a                 
 

 
 

      

9000308 พลวัตของสังคม
โลก 

3(2-2-5) n/a                 
 

 
 

      

9000406 เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อชีวิต 

3(2-2-5) 1                 
 

 
 

      

9000410 การบริหาร
จัดการสุขภาพ 

3(2-2-5) 2                 
 
  

 
       

รวม 30  3 4 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

ชื่อรายวชิา หน่วยกิต 
ชั้น
ปี/
ภาค 

สมรรถนะหลัก/รอง 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

16.1 16.2 16.3 17.1 17.2 17.3 17.4 18.1 18.2 18.3 19.1 19.2 20.1 21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 22.1 23.1 24.1 25.1 

9000134 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับชีวิตประจ าวัน 

3(2-2-5) 2 
                      

9000135 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสาร 

3(2-2-5) 2 
                      

9000136 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การประยกุต์ใช้ 

3(2-2-5) 3 
                      

9000137 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับทักษะการท างาน 

3(2-2-5) 3 
                      

9000208 สุนทรียภาพของ
ชีวิต 

3(2-2-5) 3                       

9000304 ชีวิตและ
เศรษฐกิจพอเพียง      

3(2-2-5) 3                   
    

9000307 พลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

3(2-2-5) n/a 
                      

9000308 พลวัตของสังคม
โลก 

3(2-2-5) n/a                   
    

9000406 เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อชีวิต 

3(2-2-5) 1 
                      

9000410 การบริหาร
จัดการสุขภาพ 

3(2-2-5) 2 
                      

รวม 30  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 3 3 2 
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4.2 สมรรถนะวิชาเฉพาะด้าน 
  4.2.1 สมรรถนะวิชาชีพครู 
  สมรรถนะในตารางมีความหมายดังนี้ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
1. น าความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ
ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 

1.1 ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาให้ค าปรึกษาใน
การวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
1.2 บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลใน
การจัดการเรียนรู้ 
1.3 ใช้ความรู้การวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน 
1.4 สามารถใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
1.5 ออกแบบ ด าเนินการเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

2. สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ครู 

2.1  พัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างมุ่งมั่น 
2.2 ประพฤติตนแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
2.4 สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝุเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม 
2.5  พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

3. มีความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้ 

3.1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
3.2 บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการวางแผนและจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกรรม 
3.3 ดูแล ช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ สามารถรายงานผล
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ 
3.4 จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนโดย
ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 
3.5 วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
3.6 ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพ 

4. มีความสามารถใน
การสร้าง
ความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครองและชุมชน 

4.1 ร่วมมือกบัผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษะที่พึงประสงค์ 
4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพของผู้เรียน 
4.3 ศึกษา เข้าถึงบริบทชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม 
4.4 ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
5. ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

5.1 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู 

 

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ชั้นปี/
ภาค 

สมรรถนะหลักที ่1 สมรรถนะหลักที ่2 สมรรถนะหลักที่ 3 สมรรถนะหลักที ่4 
สมรรถนะ 
หลักที ่5 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 
สาระวิชาชีพครู                        
1001103 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  
และจิตวิญญาณความเป็นคร ู

3(2-2-5) 1   
   

  
   

 
 

     
  

   
 

1021102 การพัฒนาหลักสตูร 3(2-2-5) 1/2                      

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสือ่สารการศกึษาและการเรียนรู้ 

3(2-2-5) 
1   

   
  

    
     

  
   

1051106 จิตวิทยาส าหรับคร ู 3(2-2-5) 1                      

1131503 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 2(1-2-3) 1                      

1002101 นโยบายและการบริหารคุณภาพ
การศกึษา 

3(2-2-5) 
2/2   

     
    

     
  

   

1022306 วิธีวิทยาการจดัการเรียนรู้  3(2-2-5) 2/1                      

1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 2/2                      

1043415 การวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 3/1                      

ประสบการณ์วิชาชีพ                        
1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1  1(45) 2/2                      
1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2  1(45) 3/2                      
1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1  6(270) 4/1                      

1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2  6(270) 4/2                      

รวม 40  1 3 2 1 1 6 4 5 2 10 5 4 3 4 5 4 3 3 4 3 5 
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4.2.2 สมรรถนะวิชาเอก 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
1. มีความรู้และความเข้าใจเนื้อหา
สังคมศึกษาโดยใช้การเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ (Experiential 
Learning) 

1.1 อธิบาย/วิเคราะห์และสรุปความรู้ความเข้าใจ
ปรัชญา ความเชื่อ ศาสนา หลักพุทธธรรมศีลธรรม 
และจริยธรรม 

1.2 อธิบาย/วิเคราะห์และสรุปความรู้อ านาจ การ
บริหาร การเมืองการปกครอง การเป็นพลเมืองโลก 
วัฒนธรรม ประเพณีและการด าเนินชีวิตในสังคม  
1.3 อธิบาย/วิเคราะห์และสรุปความรู้
เศรษฐศาสตร์การผลิต การแจกจ่าย การบริโภค 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและประยุกต์การ
เรียนการสอนในสถานศึกษา 
1.4 อธิบาย/วิเคราะห์และสรุปความรู้
ประวัติศาสตร์ไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
อารยธรรมโลกเพ่ือน ามโนทัศน์ (concept) ไปใช้
สอนในสถานศึกษา 
1.5 อธิบาย/วิเคราะห์และสรุปความรู้ภูมิศาสตร์ 
เครือ่งมือทางภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ ประชากร
และสิ่งแวดล้อม และให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์เพ่ือ
การตัดสินใจเชิงภูมิศาสตร์อย่างเป็นระบบ   

2. พัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษาตาม
แนวทางสากลและจัดการเรียนรู้สังคม
ศึกษาโดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning ) 

2.1 อธิบาย/วิเคราะห์และสรุปความรู้การพัฒนา
หลักสูตรสังคมศึกษาตามแนวทางสากล 
 
2.2 ออกแบบหลักสูตรสังคมศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนรู้ 

3. ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการด้านสังคมศึกษาและศาสตร์
อ่ืน ๆ และประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆในสถานศึกษา 

3.1 อธิบาย/วิเคราะห์และสรุปความรู้ในการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ 
3.2 ประยุกต์ใช้เทคนิควิทยาการจัดการเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการด้านสังคมศึกษาและบูรณาการข้าม
ศาสตร์ 



74 
 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
3.3 วิเคราะห์และวางแผนและจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการทางสังคมศึกษากับศาสตร์อื่น ๆ และ
ท้องถิ่น 

4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการจัดการเรียนการสอน การ
บริหารจัดการชั้นเรียนและการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

4.1 อธิบาย/วิเคราะห์และสรุปความรู้ความเข้าใจ
ด้านข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือน ามาจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา  
 
4.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด
เรียนการสอน การเรียนรู้สังคมศึกษาและการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆในสถานศึกษา 

5. ฝึกปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการใน
ชั้นเรียน(Classroom Action 
Research) ทางสังคมศึกษา 

5.1 อธิบาย/วิเคราะห์และสรุปความรู้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงปฏิบัติการส าหรับการพัฒนาการเรียนรู้
และการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา 
 
5.2 ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา 

รวม 5 สมรรถนะหลัก รวม 14 สมรรถนะรอง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอก 
 

รายวิชา 
หน่วยกิต ชั้นปี 

สมรรถนะหลักที่ 1 สมรรถนะหลักที่ 
2 

สมรรถนะหลักที่ 3 สมรรถนะหลักที่ 
4 

สมรรถนะหลักที่ 5 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 
วิชาเอก                 
1641105 ประวัติศาสตร์ไทย 3(2-2-5) 1/1               
2541107 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5) 1/1               
2531109 หลักสังคมวิทยา 3(2-2-5) 1/1               
2551115 การเมืองการปกครองไทย 3(2-2-5) 1/2               
2561108 กฎหมายเบื้องต้น 3(2-2-5) 1/2               
1641302 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

3(2-2-5) 
1/2  

 
  

 
         

2572106 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 2/1               
2542106 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิ
สารสนเทศ 

3(2-2-5) 
2/1  

 
  

 
 

        
 

1512405 ศาสนศึกษา 3(2-2-5) 2/1               
2542107 สิ่งแวดล้อมและประชากร
ศึกษา 

3(2-2-5) 
2/2  

 
  

 
 

         

2542307 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3(2-2-5) 2/2               
1642402 อารยธรรมโลก 3(2-2-5) 2/2               
1023217 หลักสูตรและวิธีวิทยาการ
จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 

3(2-2-5) 
3/1  

 
  

 
         

2503901 สัมมนาสังคมศึกษา 2(1-2-3) 3/1               
วิชาเสริมสร้างสมรรถนะฯ                 
1033110 นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทาง
สังคมศึกษา 

2(1-2-3) 
  

 
  

 
         

1043414 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้สังคมศึกษา 

3(2-2-5) 
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รายวิชา 
หน่วยกิต ชั้นปี 

สมรรถนะหลักที่ 1 สมรรถนะหลักที่ 
2 

สมรรถนะหลักที่ 3 สมรรถนะหลักที่ 
4 

สมรรถนะหลักที่ 5 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 
1103103 ภาษาอังกฤษส าหรับครูสังคม
ศึกษา 

3(2-2-5) 
  

  
 

 
         

1512404 จริยศาสตร์และกระบวนการ
ทางจริยธรรม 

3(2-2-5) 
  

 
  

 
         

1513401 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา 3(2-2-5)                
1643106 ท้องถิ่นศึกษา 3(2-2-5)                
1643402 ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่ 3(3-0-6)                
1643501 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา 3(3-0-6)                
2533106 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

  
             

2533107 ความเป็นสกลทรรศน์ 3(2-2-5) 
  

             
2541301 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก 3(3-0-6)                
2554101 การเมืองโลก 3(3-0-6)                
2562513 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6)                
2574512 การวิเคราะห์เศรษฐกิจไทย 3(3-0-6)                

รวม 
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หมวดที ่5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การประเมินผลการศึกษารายวิชา 
 ให้ประเมินผลการศึกษารายวิชาที่นับหน่วยกิต และรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต ซึ่งรวมอยู่ใน
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสูตร หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือ
มหาวิทยาลัยก าหนด ดังต่อไปนี้ 

1. รายวิชาที่นับหน่วยกิต ให้ประเมินผลการศึกษาเป็น 8 ระดับ ในแต่ละระดับให้ก าหนด
ผลการประเมิน ความหมาย และค่าระดับคะแนนต่อหนึ่งหน่วยกิต ดังนี้ 

1.1 ผลการประเมิน A   หมายถึง ดีเยี่ยม  ค่าระดับคะแนน 4 
1.2 ผลการประเมิน B+ หมายถึง ดีมาก  ค่าระดับคะแนน 3.5 
1.3 ผลการประเมิน B หมายถึง ดี  ค่าระดับคะแนน 3 
1.4 ผลการประเมิน C+ หมายถึง ดีพอใช้ ค่าระดับคะแนน 2.5 
1.5 ผลการประเมิน C หมายถึง พอใช้ ค่าระดับคะแนน 2 
1.6 ผลการประเมิน D+ หมายถึง อ่อน ค่าระดับคะแนน 1.5 
1.7 ผลการประเมิน D หมายถึง อ่อนมาก ค่าระดับคะแนน 1 
1.8 ผลการประเมิน E หมายถึง ตก  ค่าระดับคะแนน 0 

 ให้ใช้ผลการประเมิน E ส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาทุจริต หรือร่วมกันทุจริตในการสอบปลาย
ภาคการศึกษาหรือทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น หรือตามที่
คณะกรรมการวิชาการเห็นสมควร และมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพ่ิมโทษอ่ืนได้ตามระเบียบว่าด้วย
วินัยนักศึกษา 
 2. รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต ให้ประเมินผลการศึกษาเป็น 3 ระดับ ในแต่ละระดับให้
ก าหนดผลการประเมินและความหมาย ดังนี้ 
  2.1 ผลการประเมิน PD (Pass with Distinction) หมายถึง ผ่านดีเยี่ยม 
  2.2 ผลการประเมิน P (Pass) หมายถึง ผ่าน 
  2.3 ผลการประเมิน F (Fail) หมายถึง ไม่ผ่าน 

  ให้ใช้ผลการประเมิน P ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการศึกษา 
  ให้ใช้ผลการประเมิน F ส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาทุจริตหรือร่วมกันทุจริตในการสอบ
ปลายภาคการศึกษา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพ่ิมโทษอ่ืนได้ตามระเบียบว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
โดยให้การประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560   
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่จะต้องท าความเข้าใจ
ตรงกันทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและน าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมิน
ภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 
  การทวนสอบในระดับรายวิชาให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนบริหารการสอน 
  การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท า
วิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรโดยองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา และองค์กรวิช าชีพครู โดยการวิจัยอาจจะ
ด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  2.2.1  ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ใน
ด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 
  2.2.2  การตรวจสอบจากผู้ใช้บัณฑิต โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่ง
แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเข้าท างานในสถานศึกษาหรือ
หน่วยงาน นั้น ๆ ในระยะเวลาต่างๆ หลังส าเร็จการศึกษา เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 2 เป็นต้น 
  2.2.3  การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
  2.2.4  การประเมินจากสถานศึกษาที่บัณฑิตเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา โดย
การส่งแบบสอบถามระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิต 
  2.2.5  การประเมินจากศิษย์เก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้
จากสาขาวิชาที่เรียนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอแนะข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร 
  2.2.6  ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์
พิเศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ 
และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
  2.2.7  ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ (ก) ผลการวิจัยตามศาสตร์ใน
รายวิชา, (ข) จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ , (ค) จ านวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและ
ประเทศชาติ, (ง) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 
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3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 3.1 นักศึกษาทีม่ีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 
  3.1.1 เรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ใน
หลักสูตร 
  3.1.2  มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 2.00 
                  3.1.3  มีผลการสอบประมวลความรู้ในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร ได้คะแนนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 
                 3.1.4  มีผลการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ B1 
  3.1.5  มีผลการประเมินความสามารถทางคอมพิวเตอร์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
  3.1.6  ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย 
  3.1.7  ตามข้อก าหนดอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 
  3.2.1  เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 
  3.2.2  ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  3.2.3  ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ในข้อ (1) และ (2) ยื่นค าร้อง
แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษาต่อส่วนทะเบียนและประเมินผลภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดมิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติให้ปริญญาในภาค
การศึกษานั้น 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวทางการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
 1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยการเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็นอันดับแรก การ
สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทาง
วิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 
 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการวิจัยทางการศึกษา การวิจัยทางสังคมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
  2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะ การประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร
และมหาวิทยาลัย 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
  2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่น ที่ เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาความรู้ คุณธรรม และศิลปวัฒนธรรม 
  2.2.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ เพ่ือการท าผลงานทางวิชาการ และการ
วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
  2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและความ
เชี่ยวชาญตามศาสตร์ของคณาจารย์ 
  2.2.4 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะครุศาสตร์ 
  2.2.5 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการของคณะครุศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัย 
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หมวดที่   7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
 ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร อันประกอบด้วย 
ประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้
ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหาร
ของคณะ 
 1.2 อาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรโดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
เป้าหมาย การด าเนินการ และการประเมินผลในการบริหารหลักสูตร 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. มีหลักสูตรที่
ทันสมัยและตรงกับ
ความต้องการของ
ผู้เรียน 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกันตรงตาม
ความต้องการของผู้เรียน และเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และ
มาตรฐานวิชาชีพ โดยมีการปรับปรุงหลักสูตร
ทุกๆ 4 ปี 

1. การรับรองหลักสูตรจาก
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

2. คุรุสภา 

2. มีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอนทุกวิชา และทุกภาคการศึกษา 

2. ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

3. มีการประเมินประกันคุณภาพหลักสูตรทุก
ปี โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งโดย
มหาวิทยาลัย 

3. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

3. บัณฑิตเป็นนัก
คิดนักปฏิบัติที่มีจิต
สาธารณะ 

1. สาขาวิชาก าหนดให้มีการจัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน 1 ปี 

2. การจัดการเรียนรู้เน้นการปฏิบัติการศึกษา
ภาคสนามและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

3. สาขาวิชาส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท าวิจัย และ
สามารถน าเสนอผลงานวิจัยได้ 

3. นักศึกษาน าเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับชาติ 

3.  อาจารย์มี
คุณวุฒิ และมี
ต าแหน่งทาง
วิชาการท่ีสูงขึ้น 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก 

1. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของ
อาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
2. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอน ผลิตผลงานทาง
วิชาการ เพื่อก าหนดขอต าแหน่งทางวิชาการท่ี
สูงขึ้น 

2. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของ
อาจารย์ผู้สอนที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

3. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนท าวิจัย และ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

3. ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับ
การเผยแพร่หรือได้รับการ
รับรองคุณภาพ 

4. ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมหรือ
พัฒนาความรู้ในศาสตร์ทุกปีการศึกษา 

4. ร้อยละอาจารย์เข้าร่วม
อบรมหรือพัฒนาความรู้ใน
ศาสตร์ทุกปีการศึกษา 

 

2. บัณฑิต 
 หลักสูตรมีการติดตามคุณสมบัติของบัณฑิตตามมาตรฐานการเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ และการมีงานท า นอกจากนั้ น ยังมี
การติดตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม ทั้งจ านวนและคุณภาพ 
 หลักสูตรท าการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุกปี และแจ้งผลการ
ส ารวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบเพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรก าหนดว่าผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 
3.5 (จากระดับ 5) 

 
3. นักศึกษา 
 หลักสูตรให้ความส าคัญกับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนา
นักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 
 3.1 หลักสูตรมีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาในการคัดเลือกจากผลการเรียน คะแนน
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 จากระบบ 4 คะแนน 
 3.2 หลักสูตรส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 
      3.2.1 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่สามารถให้เกิดการเรียนรู้และการ
พัฒนาศักยภาพที่จ าเป็นให้กับนักศึกษา โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
      3.2.2 มีระบบสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการให้นักศึกษาทุกห้องเรียน โดยอาจารย์จะแจ้งวันและเวลาที่นักศึกษาจะขอรับค าปรึกษาไว้หรือ
ผ่านช่องทางอ่ืนๆ ที่ติดต่อได้สะดวก เพ่ือให้นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนหรือปัญหาอ่ืน ๆ สามารถ
ขอรับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้ 
     3.2.3 หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตรา
การคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา และความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
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4. อาจารย ์
 4.1  การรับอาจารย์ใหม่ 
  มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราชโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับสังคมศึกษา 
 4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และผู้สอน  จะประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอน  ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา  เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
เตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร  ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 4.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
   ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก  เพราะเป็นผู้มีประสบการณ์และ
เชี่ยวชาญในการสอน  หลักสูตรก าหนดนโยบายในบางรายวิชาเฉพาะด้านในศาสตร์สังคมศึกษา  
 4.3.1 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษให้ท าได้เฉพาะหัวข้อเรื่องที่ต้องการความเชี่ยวชาญ
พิเศษเท่านั้น 
 4.3.2 การพิจารณาจะต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
และต้องเสนอประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวข้อวิชาที่จะให้สอน 
 4.3.3 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษ  ต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นรายภาคการศึกษาเป็น
อย่างน้อย 
 4.3.4 จัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกครั้งที่มีการสอน 
  
5. หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
 5.1 การออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชา 
      การด าเนินงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด โดยจะต้องได้รับทราบหลักสูตรจาก สกอ . และตามที่องค์กรวิชาชีพที่ เกี่ยวข้องก าหนด 
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรมีดังนี้ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร วิพากษ์หลักสูตร โดย
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และผู้ใช้บัณฑิต เสนอที่ประชุมกรรมการประจ า
คณะ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 
 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
      5.2.1 การก ากับระบบการจัดผู้สอน โดยหลักสูตรเสนอชื่อผู้สอนที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตรที่ระบุไว้ใน มคอ.2 
                  5.2.2 อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) โดยมีเนื้อหาเป็นไปตาม TQF ซึ่งมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และการวัดประเมินผลอย่างเหมาะสม 
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6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การบริหารงบประมาณ 
  หลักสูตรจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อ
ต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
  หลักสูตรมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดย ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีหนังสือทางการศึกษาและทางสังคมศึกษา  รวมถึงฐานข้อมูลที่จะ
ให้สืบค้น ส่วนระดับหลักสูตรมีหนังสือ ต าราที่เก่ียวข้องกับสังคมศึกษา  
  6.2.1  สถานทีแ่ละอุปกรณ์การสอน 

 สถานที่เรียน ใช้อาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  มี
ห้องเรียนภาคทฤษฎีเพียงพอซึ่งกระจายอยู่ตามอาคารคณะต่าง ๆ และห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา 
ส าหรับการบรรยายและอภิปรายโดยมีอุปกรณ์การเรียนการสอนแต่ละห้องเรียนประกอบด้วย
โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย มีทรัพยากรและอุปกรณ์เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
นักศึกษา  มีห้องสมุดของมหาวิทยาลัยไว้ส าหรับการเรียนการสอนและการค้นคว้าของนักศึกษา มีสื่อ
วีดีทัศน์ ซีดี และเอกสารประกอบการบรรยายของอาจารย์ผู้สอนและผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนมี
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ต่างๆ ของส่วนราชการ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ องค์กรภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา
ค้นคว้า    
   6.2.2  ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 
       ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช เป็นหอสมุดกลาง มีบริการระบบอินเตอร์เน็ต มีเอกสาร ต ารา วิทยานิพนธ์ รายงานการ
วิจัย และบทความทางวิชาการจากวารสารต่าง ๆ ทั้งในส่วนที่เป็นเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้าความรู้และข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการเรียนรายวิชาต่าง ๆ  
  จ านวนหนังสือและต าราเรียน 
        1)  หนังสือ 
       (1)  ภาษาไทย    จ านวน 1,000 รายการ 
       (2)  ภาษาต่างประเทศ     จ านวน    100 รายการ 
        2)  วารสาร 
       (1)  ภาษาไทย    จ านวน     18  รายการ 
       (2)  ภาษาต่างประเทศ     จ านวน      4   รายการ 
        3)  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
       (1)  ข้อมูลส าเร็จรูป ซีดีรอม 
       (2)  ข้อมูลจากวีดีทัศน์เพื่อการศึกษา 
      (3)  การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
        4)  ฐานข้อมูล 
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       (1)  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย 
 6.2.3  แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
  คณะครุศาสตร์มี โรงเรียนในเครือข่ายที่ ได้มาตรฐาน ส าหรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูทุกขั้นตอน 
 6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
   หลักสูตรเสนอแนะรายชื่อหนังสือให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จดัซื้อหนังสือและต าราที่เก่ียวข้อง  เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า  และใช้ประกอบการ
เรียนการสอน  ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น  อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะรายชื่อหนังสือ  

 6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
   คณะกรรมการประจ าหลักสูตร จะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือ เพ่ือให้
นักศึกษาค้นคว้า และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มหาวิทยาลัย  มี
บริการโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์ 
 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา
เพ่ือติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินตามข้อ 1-5 
และข้อ 6 -15 ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

ดัชนีบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

1. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสตูร 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
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ดัชนีบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา      
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปทีี่แล้ว   

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ไดร้บัการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจดัการเรียนการสอน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อ
คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    
 

 
 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     
 

13. นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูครบถ้วน
ทุกกิจกรรมที่ก าหนดและเป็นประจ าทุกป ี

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

14. มกีารจัดประสบการณบ์ูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

15. จ านวนนักศึกษามีผลการประเมินความสามารถภาษาอังกฤษ
เทียบไดไ้มต่่ ากว่าระดับ B1 ร้อยละ 80 

    
 

 
 

รวมตัวบ่งช้ี (ขอ้) ในแต่ละป ี 11 12 12 14 15 
ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 9 10 10 11 12 
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หมวดที่ 8 กระบวนการการประเมิน และปรับปรุงหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  กระบวนการที่ใช้ในการประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การสอนที่วางแผนไว้เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน พิจารณาจากผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนประเมินผู้เรียนในด้านความรู้ ความ
เข้าใจ โดยประเมินจากการทดสอบย่อย  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา  การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน  ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว 
สามารถประเมินเบื้องต้นว่า  ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่  หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจ
ได ้ก็จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีสอนให้เหมาะสมใหม่ 
   การทดสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา  สามารถบอกได้ว่าผู้เรียนมี
ความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนในชั้นเรียนในโอกาสต่อไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
   ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน  ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์
การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผล
รายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา การประเมินทักษะดังกล่าว สามารถท าโดยการ 
  (1) ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ของแต่ละภาคการศึกษา 
  (2) การสังเกตการสอนของผู้รับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร  
  (3) การประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยบัณฑิตใหม่ 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม จัดท าเมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 ซึ่งจะเป็นช่วงเวลา
ที่อาจารย์ไปนิเทศนักศึกษา  ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า  สามารถปฏิบัติงานได้
หรือไม่ มีความรับผิดชอบ และยังอ่อนด้อยในด้านใด  ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวม
และในแต่ละรายวิชา การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 
 (1) นักศึกษาเรียนอยู่ชั้นปีสุดท้าย 
 (2) ผู้ใช้บัณฑิต / สถานศึกษา 
 (3) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
 (4) ผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิต 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 และตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม
ข้างต้น รวมทั้งการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA) 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 
7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
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มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย  แสดงการปรับปรุงดัชนีด้าน
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก  4 ปี มีดังนี้ 
 (1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
 (2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 
 (3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
 (4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปดิสอนให้ครบทุกรายวิชา 
 (5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60  วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 
 (6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.
3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
 (7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
 (8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
 (9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง 
 (10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
 (11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 (12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 
 (13) นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ก าหนด
และเป็นประจ าทุกปี 
 (14)  มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติงานวิชาชีพครูใน
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
 (15)  จ านวนนักศึกษามีผลการประเมินความสามารถภาษาอังกฤษเทียบได้ไม่ต่ ากว่า
ระดับ B1 ร้อยละ 80 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 4.1 การรวบรวมข้อเสนอแนะ / ข้อมูล  
 4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร 
 4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราช ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ข 
ค าอธิบายรายวิชา 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
9000110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                   3(2-2-5) 

Thai for Communication  
ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเครื่องมือสื่อสาร เน้นทักษะการอ่าน    

การฟังอย่างวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการสรุปความ ตีความ การ
เลือกสรร สาระความรู้จากการรับสารและการสืบค้น มาขยายความและน าเสนอ
ด้วยกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 Student will know about the importance of Thai language as a 
tool for communication, focus on skills of reading, listening able to 
analyze and synthesize and have ability to summarize, interpret, select 
the knowledge from searching and study to extend and present with 
correct language skill and most suitable for situations. 
 

9000134 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน                3(2-2-5) 
 English for Daily Life 
 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจประโยคภาษาอังกฤษ 
 ที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน การอธิบายสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติและสิ่งที่เป็นกิจวัตร 

ประจ าวัน การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การถามตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่
อาศัย คนที่รู้จักและสิ่งของที่ตนมี การโต้ตอบด้วยภาษาอังกฤษในระดับพ้ืนฐาน 
 Improving English skills, Student will understand most of 
sentences that are used in daily life, able to explain the truth that 
happens in daily life, explain the routine, and able to introduce 
themselves and introduce others, student able to make question and 
answers about personal details such as Address, person, personal 
belongings, able to communicate with the English language at basic level. 
 

9000135 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                  3(2-2-5) 
English for Communication   
 การใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาเพ่ือสื่อสารในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการ
ใช้ภาษาสื่อสารตามสถานการณ์ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว และ
เหมาะสม พร้อมทั้งสามารถเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ 
 Improving Language Skills by practice. Student will able to 
understand and communicate by using English language about Personal 
information, Family, buying stuff. Using English for traveling and using 
English at working at basic level, student able to explain personal desire, 
able to communicate with English language naturally. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
9000136 ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้                                             3(2-2-5) 

English for Application 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการเสริมสร้างและพัฒนาทุกทักษะโดยมุ่งเน้นการสืบค้น

จากสิ่งพิมพ์  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  อีกทั้งสามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษได้ในบริบทที่หลากหลาย  ทั้งที่สอดคล้องและแตกต่างกันทางศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 Improving the Student’s English skills. Student will able to 
communicate about work cooperation, able to talk with other people in 
society, explain the personal interests with English language, able to tell 
about life’s experiences, condition, personal goal and able to explain 
personal reason and belief to other people correctly. 

 
9000137 ภาษาอังกฤษส าหรับทักษะการท างาน                            3(2-2-5) 
                    English for Working Skills 

 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาที่
ซับซ้อน ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ  และ
ความสนใจของตน  พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียน
ภาษาอังกฤษในบริบทที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

Improving the Student’s English skills. Student will able to use 
difficult sentences both the truth and feelings related to careers and 
personal interests, able to communicate with native speaker fluently, 
able to write English language in many situations correctly. 

 
9000138 ภาษาจีนส าหรับชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 
 Chinese for Daily Life 
   การพัฒนาทักษะภาษาจีนโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคภาษาจีน

ที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน การอธิบายสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติและสิ่งที่เป็นกิจวัตร
ประจ าวัน การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การถามตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่
อาศัย คนที่รู้จักและสิ่งของที่ตนมี การโต้ตอบด้วยภาษาจีนในระดับพ้ืนฐาน 

Improving the Student’s Chinese skills. Student will understand 
the Chinese language use in daily life. Able to explain the truth that 
happens in daily life, explain routine, and able to introduce others, 
student able to make question and answer personal details such as 
Address, person, personal belongings, able to responds Chinese language 
at basic level. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
9000139 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5) 
 Chinese for Communication 
   การพัฒนาทักษะภาษาจีนโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสาร

ประโยคภาษาจีนในเรื่องที่เก่ียวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การซื้อสินค้า การเดินทาง
และการท างานเบื้องต้น อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถโต้ตอบภาษาจีนได้
ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ 

   Improving Language Skills by practice. Student will able to 
understand and communicate by using Chinese language about Personal 
information, Family, shopping, using Chinese for traveling and using 
Chinese for working at basic level, student able to explain personal 
desire, able to respond with Chinese language naturally.  

 
9000140 ภาษาจีนเพื่อการประยุกต์ใช้   3(2-2-5) 
 Chinese for Application 
  การพัฒนาทักษะภาษาจีนโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารใน

เรื่องที่เกี่ยวกับการติดต่อกับบุคคลในสายงานและบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม สามารถ
สื่อสารในเรื่องที่ตนเองสนใจ เล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวัง
ของตนเอง อธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได้ 

Improving the Student’s Chinese skills. Student will able to 
communicate about work cooperation, able to talk with other people in 
society, explain personal interests with Chinese language, able to tell 
about life’s experiences, condition, personal goal and able to explain 
personal reasons and beliefs to other people correctly. 

 
9000141 ภาษาจีนส าหรับทักษะการท างาน                                               3(2-2-5) 
 Chinese for Working Skills 
    การพัฒนาทักษะภาษาจีนโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาท่ีซับซ้อน 

ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกที่เก่ียวข้องกับอาชีพ และความสนใจ
ของตน  พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียนภาษาจีนในบริบทที่
หลากหลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

Improving the Student’s Chinese skills. Student wills able to use 
difficult sentences both the truth and feelings that relate to careers and 
personal interests, able to communicate with native speaker fluently, 
able to write Chinese language in many situations correctly. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
9000142 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
 Japanese for Daily Life 
  การพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุุนโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยค

ภาษาญี่ปุุนที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน การอธิบายสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติและสิ่งที่
เป็นกิจวัตรประจ าวัน การแนะน าตนเองและผู้ อ่ืน การถามตอบเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนตัว ที่อยู่อาศัย คนที่รู้จักและสิ่งของที่ตนมี การโต้ตอบด้วยภาษาญี่ปุุนใน
ระดับพ้ืนฐาน 

  Improving the Student’s Japanese skills. Student will understand 
the Japanese language for daily life. Able to explain the truth that 
happens in daily life, explain routine, and able to introduce themselves 
and introduce others, student able to make question and answer 
personal details such as Address, person, personal belongings, able to 
communicate Japanese language at basic level. 

 
9000143 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) 
 Japanese for Communication  
  การพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุุนโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสาร

ประโยคภาษาญี่ปุุนในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การซื้อสินค้า การ
เดินทางและการท างานเบื้องต้น อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถโต้ตอบ
ภาษาญี่ปุุนได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ 

  Improving Language Skill by practice. Student will able to 
understand and communicate by using Japanese language about 
Personal information, Family, shopping. Using Japanese for traveling and 
using Japanese for working as basic level, student able to explain 
personal desire, able to communicate with Japanese language naturally. 

 
9000144 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการประยุกต์ใช้                                                3(2-2-5) 
 Japanese for Application 
  การพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุุนโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารใน

เรื่องที่เกี่ยวกับการติดต่อกับบุคคลในสายงานและบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม สามารถ
สื่อสารในเรื่องที่ตนเองสนใจ  เล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความ
มุ่งหวังของตนเอง อธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได้ 

  Improving the Student’s Japanese skills. Student will able to 
communicate about works cooperation, able to talk with other people 
in society, explain the personal interests with Japanese language, able 
to tell about life’s experiences, condition, personal goals and able to 
explain personal reasons and beliefs to other people correctly. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
9000145 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับทักษะการท างาน                                            3(2-2-5) 
 Japanese for Working Skills 
  การพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุุนโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาที่

ซับซ้อน ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกที่เก่ียวข้องกับอาชีพ และ 
 ความสนใจของตน พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียนภาษาญี่ปุุน

ในบริบทที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  Improving the Student’s Japanese skills. Student will able to use 

difficult sentences both the truth and feelings that relate to careers and 
personal interests, able to communicate with native speaker fluently, 
able to write Japanese language in many situations correctly. 

 
9000146 ภาษาเกาหลีส าหรับชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
 Korean for Daily Life 
  การพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคภาษา

เกาหลีที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน การอธิบายสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติและสิ่งที่เป็น
กิจวัตรประจ าวัน การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การถามตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ที่
อยู่อาศัย คนที่รู้จักและสิ่งของที่ตนมี การโต้ตอบด้วยภาษาเกาหลีในระดับพ้ืนฐาน 

  Improving the Student’s Korean skills. Student will understand 
The Korean language use in daily life able to explain the truth that 
happens in daily life, explain routines, and able to introduce themselves 
and introduce others. Student able to make question and personal 
details such as Address, person, personal belongings, able to 
communicate with Korean language at basic level. 

 
9000147 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) 
 Korean for Communication 
  การพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสาร

ประโยคภาษาเกาหลีในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การซื้อสินค้า การ
เดินทางและการท างานเบื้องต้น อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถโต้ตอบ
ภาษาเกาหลีได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ 

  Improving Language Skill by practice. Student will able to 
understand and communicate by using Korean language about Personal 
information, Family, shopping. using Korean for traveling and using Korean 
for working at basic level, student able to explain personal desire, able to 
communicate with Korean language naturally. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
9000148 ภาษาเกาหลีเพื่อการประยุกต์ใช้     3(2-2-5) 
 Korean for Application 
  การพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารใน

เรื่องที่เกี่ยวกับการติดต่อกับบุคคลในสายงานและบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม สามารถ
สื่อสารในเรื่องที่ตนเองสนใจ เล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวัง
ของตนเอง อธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได้ 

  Improving the Student’s Korean skills. Student will able to 
communicate about works cooperation, able to talk with other people 
in society, can explain personal interests with Korean language, able to 
tell about life’s experiences, condition, personal goals and able to 
explain personal reasons and beliefs to other people correctly. 

 
9000149 ภาษาเกาหลีส าหรับทักษะการท างาน                                          3(2-2-5) 
 Korean for Working Skills 
  การพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาที่

ซับซ้อน ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ  และ
ความสนใจของตน พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียนภาษา
เกาหลีในบริบทที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

Improving the Student’s Korean skills. Student will be able to use 
difficult sentences both the truth and feelings related to careers and 
personal interests, able to communicate with native speaker fluently, 
able to write Korean language in many situations correctly. 

 
9000150 ภาษาอินโดนีเซียส าหรับชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
 Bahasa Indonesia for Daily Life 
  การพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยค

ภาษาอินโดนีเซียที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน การอธิบายสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติ
และสิ่งที่เป็นกิจวัตรประจ าวัน การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การถามตอบเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่อาศัย คนที่รู้จักและสิ่งของที่ตนมี การโต้ตอบด้วยภาษา
อินโดนีเซียในระดับพ้ืนฐาน 

  Improving the Student’s Indonesian language skills. Student 
will understand The Indonesian language for use in daily life able to 
explain the truth that happens in daily life, explain routine, and able 
to introduce themselves and introduce others, student able to make 
question and personal details such as Address, person, personal 
belongings, able to communicate with Indonesian language in basic 
level. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
9000151 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร                                                3(2-2-5) 
 Bahasa Indonesia for Communication 
  การพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและ

สื่อสารประโยคภาษาอินโดนีเซียในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การซื้อ
สินค้า การเดินทางและการท างานเบื้องต้น อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถ
โต้ตอบภาษาอินโดนีเซียได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ 

  Improving Language Skills by practice. Student will able to 
understand and communicate by using Indonesian language about 
Personal information, Family, shopping. using Indonesian for traveling and 
using Indonesian for working at basic level, student able to explain 
personal desire, able to communicate with Indonesian language naturally. 

 
9000152 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการประยุกต์ใช้   3(2-2-5) 
 Bahasa Indonesia for Application 
  การพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและ

สื่อสารในเรื่องที่เกี่ยวกับการติดต่อกับบุคคลในสายงานและบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม 
สามารถสื่อสารในเรื่องที่ตนเองสนใจ เล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ 
ความมุ่งหวังของตนเอง อธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได้ 

  Improving the student’s Indonesian skills. Student will be able 
to communicate about works cooperation, able to talk with other 
people in society, can explain personal interests with Indonesian 
language, able to tell about life’s experiences, condition, personal goal 
and able to explain personal reason and belief to other people correctly. 

 
9000153 ภาษาอินโดนีเซียส าหรับทักษะการท างาน                                     3(2-2-5) 
 Bahasa Indonesia for Working Skills 
  การพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาที่

ซับซ้อน ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ  และ
ความสนใจของตน พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียนภาษา
อินโดนีเซียในบริบทที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

  Improving the Student’s Indonesian skills. Student will able to 
communicate about works cooperation, able to talk with other people 
in society, can explain personal interested with Indonesian language, 
able to tell about life’s experiences, conditions, personal goals and 
able to explain personal reasons and beliefs to other people correctly. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
9000154 ภาษามาเลเซียส าหรับชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 
 Bahasa Malaysia for Daily Life 
  การพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยค

ภาษามาเลเซียที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน การอธิบายสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติและ
สิ่งที่เป็นกิจวัตรประจ าวัน การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การถามตอบเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนตัว ที่อยู่อาศัย คนที่รู้จักและสิ่งของที่ตนมี การโต้ตอบด้วยภาษามาเลเซียใน
ระดับพ้ืนฐาน 

Improving the Student’s Malaysian language skills. Student will 
understand The Malaysian language for use in daily life able to explain 
the truth that happens in daily life, explain routines, and able to 
introduce themselves and introduce others, student able to make 
question and personal details such as Address, person, personal 
belongings, able to responds the communicate with Malaysian language 
at basic level.  

 
9000155 ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5) 
 Bahasa Malaysia for Communication 
  การพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสาร

ประโยคภาษามาเลเซียในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การซื้อสินค้า การ
เดินทางและการท างานเบื้องต้น อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถโต้ตอบ
ภาษามาเลเซียได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ 

Improving the Malaysian Language Skills by practice. Student 
will be able to understand and communicate by using Malaysian 
language about Personal information, Family, shopping, using 
Malaysian for traveling and using Malaysian for working at basic level, 
student able to explain personal desire, able to communicate with 
Malaysian language naturally. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
9000156 ภาษามาเลเซียเพื่อการประยุกต์ใช้   3(2-2-5) 
 Bahasa Malaysia for Application 
  การพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสาร

ในเรื่องที่เกี่ยวกับการติดต่อกับบุคคลในสายงานและบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม สามารถ
สื่อสารในเรื่องที่ตนเองสนใจ  เล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความ
มุ่งหวังของตนเอง อธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได้ 

  Improving the student’s Malaysian skills. Student will be able 
to communicate about works cooperation, able to talk with other 
people in society, can explain personal interests with Malaysian language, 
able to tell about life’s experiences, condition, personal goal and able to 
explain personal reason and belief to other people correctly.  

 
9000157 ภาษามาเลเซียส าหรับทักษะการท างาน                                       3(2-2-5) 
 Bahasa Malaysia for Working Skills 
  การพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาที่

ซับซ้อน ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ  และ
ความสนใจของตน พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียนภาษา
มาเลเซียในบริบทที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

  Improving the Student’s Malaysian skills. Students will able to use 
difficult sentences both the truth and feelings that relate to careers and 
personal interests, able to communicate with native speaker fluently, 
able to write Malaysian language in many situations correctly. 

 
9000158 ภาษาพม่าส าหรับชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 
 Burmese for Daily Life 
  การพัฒนาทักษะภาษาพม่าโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคภาษา

พม่าที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน การอธิบายสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติและสิ่งที่เป็น
กิจวัตรประจ าวัน การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การถามตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ที่
อยู่อาศัย คนที่รู้จักและสิ่งของที่ตนมี การโต้ตอบด้วยภาษาพม่าในระดับพ้ืนฐาน 

  Improving the student’s Burmese languages skills. Student will 
understand The Burmese language for use in daily life, able to explain 
the truth that happens in daily life, explain the routine, and able to 
introduce themselves and introduce others, student able to make 
question and answer personal details such as address, person, personal 
belongings, able to responds the communicate with Burmese language in 
basic level. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
9000159 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5) 
 Burmese for Communication 
  การพัฒนาทักษะภาษาพม่าโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสาร

ประโยคภาษาพม่าในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การซื้อสินค้า การ
เดินทางและการท างานเบื้องต้น อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถโต้ตอบ
ภาษาพม่าได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ 

  Improving the Burmese Language Skills by practice. Student will 
be able to understand and communicate by using Burmese language 
about Personal information, Family, Shopping, using Burmese for traveling 
and using Burmese for working at basic level, student able to explain 
personal desire, able to communicate with Indonesian language naturally. 

 
9000160 ภาษาพม่าเพื่อการประยุกต์ใช้   3(2-2-5) 
 Burmese for Application 
  การพัฒนาทักษะภาษาพม่าโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารใน

เรื่องที่เกี่ยวกับการติดต่อกับบุคคลในสายงานและบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม สามารถ
สื่อสารในเรื่องที่ตนเองสนใจ เล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวัง
ของตนเอง อธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได้ 

  Improving the student’s Burmese skills. Student will be able to 
communicate about work cooperate, able to talk with other people in 
society, can explain the personal interested with Burmese language, 
able to tell about life’s experiences, condition, personal goal and able 
to explain personal reason and belief to other people correctly. 

 
9000161 ภาษาพม่าส าหรับทักษะการท างาน                                             3(2-2-5) 
 Burmese for Working Skills 
   การพัฒนาทักษะภาษาพม่าโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาที่ซับซ้อน 

ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ และความสนใจ
ของตน พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียนภาษาพม่าในบริบทที่
หลากหลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

Improving the student’s Burmese skills. Student will be able to 
use difficult sentences both the truth and feelings that relate to 
careers and personal interests, able to communicate with native 
speaker fluently, able to write Burmese language in many situations 
correctly. 
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2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
9000205 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน     3(3-0-6) 
 Human Behavior and Self Development 
  พฤติกรรมของมนุษย์ องค์ประกอบและปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรม 

บุคลิกภาพ  และการพัฒนาตน การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาพฤติกรรม                   
การท า งาน เป็ นที มการ เป็ นผู้ น า  ผู้ ตาม  การด าร งชี วิ ตอย่ า งมี ความสุ ข                          
ความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 

  Study about human behavior, elements and factors of human’s 
behavior, personalities, human’s relationship making, working behavior 
development, teamwork study, learn how to be good leader and good 
follower, learn how to live in society peacefully, make self-responsibility 
and social responsibility. 

 
9000206 ความจริงของชีวิต     3(3-0-6) 
  Meaning of Life 
  ความหมายและความส าคัญของชีวิต การด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน 

และโลกยุควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเอาความจริงในหลัก 
ศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 

  Study about meaning and importance of life, how to lives in 
current society and world in sciences and information technologies 
generation, learn how to use the truth and religious doctrine to solved 
life and society’s problems. Grow virtues and morals and study religious 
teaching to learn how to have a peaceful life. 

 
9000207 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า     3(3-0-6) 
  Information for Study Skills   
  ความหมาย ประเภท และความส าคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ                   

ในการศึกษาค้นคว้ าภายในสถาบันการศึกษาและแหล่ งสารสนเทศอ่ืนๆ                       
การรู้สารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศ การรวบรวม วิ เคราะห์  สั งเคราะห์               
และประเมินสารสนเทศ การเรียบเรียงและน าเสนอสารสนเทศตามรูปแบบ                   
และข้ันตอนที่เป็นมาตรฐาน 

  Study the meaning, type and importance of information study 
about information’s resources inside and outside university, know how 
to use information, finding information from resources, collect, 
analyze and evaluate information. Arrange and present information in 
correct order and standard. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
9000208  สุนทรียภาพของชีวิต     3(3-0-6) 
 Aesthetic Appreciation 
  ความหมาย และความส าคัญของสุนทรียภาพ การรับรู้  การจ าแนก                 

ความงาม ศาสตร์และคุณค่าของศิลปะทางด้านการเห็น การฟัง และการเคลื่อนไหว 
จากประสบการณ์ การวิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ และได้มาซึ่งความซาบซึ้ง                
ทางสุนทรียภาพ สามารถประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย 

Study the meaning and importance of Aesthetics. Study the 
acknowledgement of Aesthetic and study the beauty of arts. Able to 
classify Arts by listening, watching and performing from experiences, learn 
how to Analyze, Synthesize and Criticize Art and getting Aesthetic from 
arts. Able to integrate the aesthetics into daily life. 

 
 

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง     3(2-2-5) 

Life and Sufficiency Economy 
ค ว า ม เ ป็ น ม า  ค ว า ม ห ม า ย  ป รั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง                          

การประยุกต์ ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน                  
การด าเนินชีวิตและการปฏิบัติตนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่               
ตามแนวพระราชด าริกับเศรษฐกิจพอเพียงโครงการพระราชด าริกับเศรษฐกิจ
พอเพียง การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม                   
การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหมู่บ้าน      
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในท้องถิ่น 

                               Study the history, meaning of Philosophy of sufficiency economy 
able to use the philosophy of sufficiency for personal, family and society 
purposes. Study how to live by using philosophy of sufficiency economy 
to be the guideline of life, study the new theories from royal thought 
along with Philosophy of sufficiency economy, able to integrate the 
sufficiency economy with agriculture, industry and use to develop the 
society and economy with Philosophy of sufficiency economy, learn 
from case study as sufficiency economy village in society.  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                    น(ท-ป-อ) 
9000305 นครศรีธรรมราชศึกษา 3(3-0-6) 

Nakhon Si Thammarat Studies 
องค์ความรู้เกี่ยวกับเมืองนครศรีธรรมราช ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม สถานที่และบุคคลส าคัญ 
การอนุ รักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่ น  ประเพณี  ศาสนธรรม สืบสานโครงการ                       
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปฏิบัติการกรณีศึกษาเชิงพื้นท่ี 

Study the Nakhon Si Thammarat province’s composition. Study 
about the physical of province, environment of province, and history of 
province. Study the Cultural identity of Nakhon Si Thammarat. Study 
about places and important persons of Nakhon Si Thammarat learn how 
to conserve the Local culture, traditions, religious and belief. Study the 
royal project in Nakhon Si Thammarat and do fieldwork at case study 
places in Nakhon Si Thammarat. 

 
9000306 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 

ASEAN Studies 
บริบททางภูมิศาสตร์  ทรัพยากรธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  และ                   

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การรวม 
กลุ่มและความร่วมมือของอาเซียน ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม 

Study about the geography context in South-east Asia, Study 
about the history of South-east Asia, study about Culture, traditions in 
different countries in South-east Asia. Study the history of Association 
of Southeast Asia Nations in politics, economy, society and culture. 

 
9000307 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3(2-2-5) 

Civics and Social Responsibility 
การเรียนรู้หลักการพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย              

และการปกครองโดยกฎหมาย เข้าใจความหมายของ "พลเมือง" ในระบอบ
ประชาธิปไตย ฝึกฝนให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้เป็น "พลเมือง" ในระบอบ
ประชาธิปไตยและให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้วิธีการเรียนรู้โดยลงมือ
ปฏิบัติ       

Study about meaning of democracy and law. Understand the 
meaning and duty of Civilians under the Democracy System, Develop 
the student to become a good civilian under democracy system and 
have good responsibility to society by practicing. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                    น(ท-ป-อ) 
9000308 พลวัตของสังคมโลก 3(3-0-6) 

Dynamics of Global Society  
วิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เหตุการณ์

โลกปัจจุบัน โลกาภิวัตน์ องค์การระหว่างประเทศ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา 
การปรับตัวของไทยในสังคมโลก และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย          
และสังคมโลก 

Study about evolutions of human society. Study about Politics, 
Social, Current events, Globalization, International organization and learn 
how to adopt life to global status. Study the change of Thailand and 
Global Society. 

 
9000309 การจัดการเพื่อชีวิต    3(3-0-6) 

Management for Life 
เศรษฐกิจกับการด าเนินชีวิต การรู้จักตนเองการก าหนดเปูาหมายของชีวิต                   

การพัฒนาตนเองสู่ความส าเร็จ การพัฒนาภาวะผู้น า การวางแผนและการจัดการ
เกี่ยวกับการเงิน การบริหารความมั่งค่ัง ความมั่งค่ังและความรับผิดชอบต่อสังคม 

Study economy and way of life, have self-consciousness. Study 
how to make a target of life, develop successful life. Study leadership 
development. Planning and management of finances, manage wealth 
with social responsibility. 
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4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
9000403 พืชพรรณเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 

Plants for Life 
          พืชพรรณและความสัมพันธ์ของพืชพรรณกับสรรพสิ่งต่าง ๆ จากภูเขา สู่
ทะเล เรียนรู้คุณและค่า ของพืชพรรณที่มีต่อชีวิตมนุษย์ การจัดการทรัพยากร 
ต่าง ๆ ตามแนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ                      
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ฝึกการเรียนรู้ การ
สังเกตด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า การวางแผน การคิดที่เป็นระบบการท างานเป็นทีม 
การเตรียมความพร้อมด้านร่างกายในการปฏิบัติการภาคสนาม การวิเคราะห์ สรุป
องค์ความรู้และน าเสนอผลการศึกษาที่มีสาระทางวิชาการและความเบิกบาน 

Study about relation of plants and herbs with nature e.g. 
forest, mountain and sea. Study the value and property of plants. 
Learn how to manage the resources following the Royal’s plant and 
herbal reservation project of Princess Sirindhorn. Practice and learning 
with five senses (sight, hearing, taste, smell, touch). Study about how 
to make plan, exchanges thinking, learn teamwork and preparing for 
teamwork. Analyze and summarize the knowledge from learning and 
present with knowledge and joy. 

 
9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 

Information Technology for Life 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษย์      

การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล การแสวงหา
ความรู้ ระบบสารสนเทศ ความมั่นคงของข้อมูลและสารสนเทศ แนวโน้มเทคโนโลยี
สารสนเทศในอนาคต เพ่ือน ามาปรับใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตประจ าวัน                   
อย่างมีประสิทธิภาพ จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมาย                    
ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Study about Information technology that influences daily life. 
Learn how to use Information technologies, Computer system, data 
transfer, searching for Information and searching for knowledge. Able to 
use Information system. Study about stability of Information technology, 
study about the future of Information technology to use in daily life 
proficiently. Have ethics in using Information technology and study about 
the laws of Information technology. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                    น(ท-ป-อ) 

9000407 การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5) 
Thinking and Decision Making 

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ 
ข้อมูลและข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล กระบวนการตัดสินใจ  
กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
ชีวิตประจ าวัน 

Principles and implications of human thinking. Creativity 
information analysis Logic and reasoning decision process. The process of 
seeking scientific knowledge and application in solve problems in every 
life. 

 

9000408 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
Development of Quality of Life and Environment  

ความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ปัญหา                     
ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ส่ งผลต่อคุณภาพชีวิต แนวทาง                       
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ทักษะกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต                   
และสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน การ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ      
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

Study about the importance of quality of life and environment 
development. Study nature and environment that influences life quality. 
Study the way to develop the quality of life and environment. Study 
about environment development process. Study about natural resources 
development. Society development. Supporting the local wisdom for 
life’s quality. Learn how to reserve the natural resources for the long 
term. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                           น(ท-ป-อ) 

9000409 การเกษตรในชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 
                   Agriculture for Daily Life 
                               ความส าคัญ สถานการณ์การเกษตรของไทย ประชาคมอาเซียนและของ 
                  โลกการพัฒนาการเกษตร และระบบการท าการเกษตรของไทย หลักพ้ืนฐาน 
                  การผลิตพืช สัตว์ การประมง และการแปรรูปผลิตผล อาหารเพ่ือสุขภาพจากการ 
                  เกษตรมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านการเกษตรฝึกปฏิบัติในงานเกษตรกรรม  
                  การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การจ าแนกผลิตภัณฑ์ การคัดเลือกอาหารเพ่ือ 
                  สุขภาพ การตรวจสอบสารปนเปื้อน เพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวัน การวิ เคราะห์ 
                  สถานการณ์ และการตลาดสินค้าเกษตรในปัจจุบัน 
                               Study about Importance of agriculture, Thailand agriculture 

situation, ASEAN agriculture situation and world agriculture situation. 
Study about Thai’s Agriculture system. Basics of Agriculture, Farming, 
Fishing and processing Agriculture’s products. Learn how to make food 
from agriculture’s products. Study about safety and security of 
agriculture in real fieldwork. Learn how to process agriculture product.  
Classify agriculture products. Learn basic contaminant testing in 
agriculture’s product in daily life. Learn how to analyze the marketing 
situation in present agriculture market. 
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รหัสวิชา       ช่ือและค าอธิบายรายวิชา                                                     น(ท-ป-อ) 
9000410 การบริหารจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Health  Management 

การบริหารจัดการสุขภาพเพ่ือให้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล เป็นผู้น าทาง
ปัญญาด้วยสุขภาพ สิทธิหน้าที่ในการด ารงชีวิต ในสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อม            
ที่ เ อ้ือต่อสุขภาพ ความปลอดภัยจากปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย ความเชื่อผิด 
พฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ภัยทางเพศและอนามัย
เจริญพันธุ์ การออกก าลังกายและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ การบริหารจัดการอารมณ์
ความเครียดในภาวะวิกฤต การพัฒนาบุคลิกภาพ การใช้สิทธิผู้บริโภค บทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของคนไทยในศตวรรษที่ 21 ต่อการบริหารจัดการสุขภาพ
แบบองค์รวมต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน การเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุ
แบบพ่ึงพาตนเอง 

Study how to manage health. Learn how to make good health 
both physical and mental. Able to manage the expression and thought. 
Able to use the knowledge from course to adopt well-balanced daily life. 
Student should be brilliant along with good health. Know how to live in 
healthy society. Study about rights and duty in environment that 
influences health. Study about health’s problems, misunderstanding of 
health care, bad behavior for health, how to prevent bad health. 
Health’s information and sexual problems. Study about sports and 
recreation for good health. Learn how to manage emotion and stress in 
crisis situation. Development of personality. Study Rights of Consumers, 
duty of Thai people in 21th century. In Health management of self, 
family and society. Preparing to get old with self-care. 
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

  1. วิชาชีพครู 
           1.1 สาระวิชาชีพครู 26 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป-อ) 
1001103 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู           3(2-2-5)  
Teacher’s Virtue, Moral Principle, Ethics and Disposition 
       ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิต
วิญญาณความเป็นครู  เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้ เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู 
สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ 
กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง
ในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
        Conduct oneself based on professional code of ethics, aspire to 
develop learners with teacher dispositions, be a role model, manifested 
through teacher’s virtue, moral principle, and strong citizen. Perform 
oneself to be respected and trusted by learners and community 
members. Analyze, synthesize, integrate knowledge related to teacher’s 
values, virtue, moral principles, code of ethics, dispositions, and related 
laws. Implement experiential learning, case studies, reflective thinking 
to apply for self-development to be a good teacher, Intellectual, up to 
date, and keep up with the changes. 
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รหัสวิชา 
1002101  

ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                                    น(ท-ป-อ) 
นโยบายและการบริหารคุณภาพการศึกษา                                   3(2-2-5) 
Education Policy and Quality Management 
       สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และพัฒนาท้องถิ่น บูรณาการองค์ความรู้
ทางการบริหารการศึกษา   ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา ในการท าความเข้าใจบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนแต่ละระดับ
การศึกษาและประเภทการศึกษา ออกแบบนวัตกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษา ฝึกปฏิบัติด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้   โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
การศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
        Investigate and analyze concepts of education policies, strategies, 
plans, and projects for education quality improvement in school and 
regional development. Integrate knowledge related to educational 
administration and information system for quality management in 
school to understand the context of school management regarding to 
levels and types of education. Design implementing innovation of 
quality assurance in keeping with the school levels and types of 
education. Practice conducting quality assurance and learning 
management activities by manipulating principles, ideas, theories 
regulations, and related laws. Apply reflective thinking for self-
development to be a good teacher, intellectual, up to date and keep 
up with the changes.          
 

1021102 การพัฒนาหลักสูตร                                                              3(2-2-5) 
Curriculum Development       
          ออกแบบ พัฒนา น าหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก  ที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา
และชุมชน  โดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐานทาง
ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  เพ่ือให้มีทักษะในการ
สร้าง การใช้ และการประเมินหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
          Design, develop, implement and evaluate school-based 
curriculum, subject curriculum according to major subject’s nature by 
applying curriculum development principles, theories, educational 
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philosophy, psychology, society, culture, and technology to promote 
curriculum development, implementation and evaluation skills. Analyze 
Basic Education Curriculum, problems and trends in curriculum 
development. Apply reflective thinking for self-development to be a 
good teacher, intellectual, up to date, and keep up with the changes. 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป-อ) 
1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้                                                       3(2-2-5) 

Learning Management Methodology                                                                                
       วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้
มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝุเรียนรู้ และ
สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลเพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21ของผู้เรียน จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ที่ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยบูรณาการความรู้เนื้อหาวิชา หลักสูตร 
ศาสตร์การสอน เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ท้องถิ่น ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
เนื้อหาและภาษา การศึกษาแบบเรียนรวม การพัฒนาผู้เรียนด้วยการชี้แนะ ฝึก
ปฏิบัติการการออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของสาขาวิชา ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาท่ีมีบริบทแตกต่างกัน  ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือให้มีทักษะและความสามารถ
ในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ สามารถน าการสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
          Plan and manage learning according to major subject nature that 
can develop learner to be intellectual and innovatorship. Inspire learner 
to be knowledge seeker.  Create learning management innovations that 
compatible to context and learner individual differences to promote 
21st century skills. Conduct activities and create learning atmosphere 
that aware of learners’ well-being by integrating content knowledge  
curriculum, teaching pedagogy, digital technology in learning  
management, learning materials and resources, learning theories, and 
Brain based learning. Provide learning management that integrate 
content and language, inclusive education, and teacher coaching. 
Design integrated lesson plans according to major subject. Practice 
learning management skills via micro teaching and in various school 
context. Apply reflective thinking for promoting learning design and 
management skills and self-development to be a good teacher, 
intellectual, up to date, and keep up with the changes. 
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รหสัวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป-อ) 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้  3(2-2-5) 

Innovation and Information Technology for Educational Communication 
and Learning 
        ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติ
ของสาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่
สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือให้สามารถเลือก 
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและ
ใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ 
และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
          Apply digital technology in designing learning management 
according to major subject in order to develop learners to be 
intellectual, and innovatorship that compatible to context and 
individual differences and learners with special needs.  Analyze related 
principles, concepts, and theories of innovation and information 
technology for educational communication and learning, related laws, 
code of ethics in using digital technology. Be able to choose and apply 
innovation and information technology for educational communication 
and learning, and effective learning management without violating 
intellectual and property. Apply reflective thinking for promoting 
learning design and management skills and self-development to be a 
good teacher, intellectual, up to date, and keep up with the changes. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป-อ) 
1043415 

 
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                                                   3(2-2-5) 
Research for  Learning Development  
       วิจัย แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา
และความต้องการในการพัฒนาของผู้ เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดย
ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้าง
และหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมใน
การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 
เพ่ือให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน 
และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบ
รู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
        Research, solve problems to develop learners. Create innovation 
to develop learners’ learning in accordance with major subject, context, 
and individual differences of learners, and learners with special needs 
by studying, analyzing problem and learners’ needs in classrooms. 
Design research by applying research principals, concepts, theories, and 
researchers’ code of ethics. Construct and validate research 
instrumentation. Apply digital technologies to create research 
innovation for solving problems and developing learners that 
compatible to community context in order to implement research 
results for developing learning management and learners. Apply 
reflective thinking for self-development to be a good teacher, 
intellectual, up to date, and keep up with the changes. 
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รหัสวิชา 
1131503 

ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป-อ)  
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู                                             2(1-2-3) 
Thai Language for Communication for Teachers 
         วิเคราะห์แนวคิดวาทวิทยาส าหรับครู หลักการและวิธีการใช้ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสารและการสอน ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง 
ทั้งการสื่อสารแบบเผชิญหน้า การสื่อสารแบบไม่เผชิญหน้า และการสื่อสารด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสอน ทั้งการสอนในชั้นเรียน 
และการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝึกการใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง 
การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และสืบค้นสารนิเทศ
เพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
          Analyze concepts, principles, and techniques of using Thai 
language for communication and teaching. Practice using Thai language 
in various skills, i.e. listening, speaking, writing, and sign language with 
various communication situations, i.e. direct (face-to-face) and indirect 
communication (using available technological means).  Practice using 
Thai language for teaching and communication in a regular classroom 
setting and via information and communication technology. Practice 
using Thai language and culture for a peaceful life society. Be able to 
design learning management for developing students’ skills in Thai 
language i.e. listening, speaking, writing, and sign language.  Search and 
apply information for self-development to know broadly, be up-to-date, 
and keep up with changes. 
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1.2 ประสบการณ์วิชาชีพ 14 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป-อ) 

1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1                                                            1(45)               
Professional Practicum I 
       สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
ครู ระบุจรรยาบรรณวิชาชีพ รอบรู้บทบาทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจ าชั้นใน
สถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้
ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผล
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case 
Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์
การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  
สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ 
(AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
           Conclude self-characteristics and those of teacher that reflect 
love and faith in teaching profession, identify profession code of ethics. 
Acknowledge roles and duties of teacher and classroom teacher in 
school. Understand community context and coordinate with parents to 
collect the data for providing care, assistance, and development to 
learners’ desired characteristics. Provide well-organized report of learner 
development in form of case study by applying the knowledge of 
psychology, digital technology, and curriculum development for 
developing learners according to their potentials. Conclude guidelines 
and teacher profession development activity characteristics both inside 
and outside educational institutions through teacher performance 
observing and analyzing process. Conclude the lesson learned from 
educational institution learning experience, synthesize body of 
knowledge and apply school based learning result in after action review 
(AAR) individually as well as share and learn under the context of 
professional learning community (PLC) to develop oneself to be 
intellectual, up to date, and keep up with changes.      
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รหัสวิชา 
1023836 

ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป-อ) 
ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2                                                              1(45) 
Professional practicum II 
       ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรม
การจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบ
นวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับ
สถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล 
ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางในการ
พัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน
ศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบ
รู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
         Be a good role model and conduct oneself according to 
professional code of ethics. Practice co-teacher’s roles under mentor 
teacher in planning content knowledge, learning management activities, 
materials and technology, content area measurement and evaluation to 
design educational quality assurance implementation innovation that 
compatible to each level of education institution. Provide quality 
learning management and class atmosphere that encourages students 
to be happy in learning. Coordinate with parents to develop, take care, 
and assist students for desired characteristics.  Analyze and present self-
development guidelines to be professional teacher that keep up with 
changes in pedagogical knowledge and content subject knowledge. 
Participate in culture and local wisdom preservation project. Apply 
learning result from school to evaluate after action review (AAR) 
individually, and exchange knowledge in form of professional learning 
community (PLC) to develop oneself to keep up with changes. 
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รหัสวิชา
1024809 

ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป-อ) 
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                                                  6(270) 
Internship I  
       ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
เพ่ือน าไปใช้ในการพฒันาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
       Work in teacher duties, be a good role model with morality and 
conduct oneself according to professional code of ethics. Design 
classroom atmosphere that promote learners’ happiness. Provide 
learning activities that promote higher order thinking process by 
applying digital technology. Coordinate with parents in learner 
development and aspire to solve learners’ problem to meet desired 
characteristics through correct research process according to research 
methodology. Be able to reflect self-changes that occurred from 
attending activities that promote professional progress, culture, and 
local wisdom preservation project. Apply learning result from school to 
evaluate after action review (AAR) individually and share knowledge in 
form of professional learning community (PLC) to develop oneself to be 
intellectual, up to date, and keep up with changes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
142 

 

  

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป-อ) 

1024810 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                                                6(270) 
Internship II 
       ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุข เกิด
กระบวนการคิดขั้นสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและ
นอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล รวบรวม วิเคราะห์ 
สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู  คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่าน
กระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
       Work in teacher duties, be a good role model with morality and 
conduct according to professional code of ethics.  Design and provide 
learning activities that promote learner happiness, higher order thinking 
process and innovatorship by designing modern educational innovations 
that integrated community context with learning activities inside and 
outside the classroom. Create a network of cooperation with parents 
and communities to develop and solve learners' problems to have 
desired characteristics through correct research process according to the 
research methodology. Be able to clearly reflect self-changes that 
occurred from participating in activities that promote professional 
progress and in culture and local wisdom conservation projects.  Apply 
learning result from educational institutions to evaluate after action 
review (AAR) individually. Collect, analyze, and synthesize teacher 
duties practice competencies and teacher characteristics through 
conducting lesson learned from teaching practice and self-learning. 
Participate in an exchange of knowledge in the form of professional 
learning community (PLC) to develop oneself to be intellectual, up to 
date, and keep up with changes.  
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2. กลุ่มวิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า           61 หน่วยกิต 
                 2.1 วิชาเอก     41 หน่วยกิต 

 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                   น(ท-ป-อ)  
1023217 หลักสูตรและวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา                        3(2-2-5) 

Curriculum and Methodology of Learning management in social 
studies 
         แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
ออกแบบและจัดท าหลักสูตรสังคมศึกษา สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและท้องถิ่นวิเคราะห์หลักสูตรสังคมศึกษา และประยุกต์แนวคิดทฤษฏีการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา เพ่ือออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลสังคม
ศึกษา ที่มีความหลากหลาย ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ตระหนัก
ถึงความส าคัญในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ทักษะศตวรรษที่ 
21 
         The concept of social studies curriculum development 
of formal and informal education, design and create social studies 
progress consistent with basic and local education courses, analysis of 
social studies courses and apply the appropriate learning theories 
concepts with social studies teaching, design a learning management 
plan, activities media learning, measurement and evaluation of social 
studies, practice in classroom teaching, realize the importance of 
learning management  social studies to develop learners into 21st 
century skills 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                     น(ท-ป-อ)  
1512405 ศาสนศึกษา                                                                     3(2-2-5)  

Religious  Studies  
         อธิบายความหมายของปรัชญาและศาสนา  วิเคราะห์องค์ประกอบของ
ศาสนาและความเชื่อ  ประเภทของศาสนา  ประวัติความเป็นมา  หลักค าสอน  
ศาสนพิธี  สาวก  และวันส าคัญทางศาสนา  วิเคราะห์หลักการของศาสนาสากลที่
เกี่ยวกับปรัชญา วัฒนธรรม  และจริยศาสตร์   การเปรียบเทียบศาสนาสากล  
วิเคราะห์สภาพการณ์และปัญหาเก่ียวกับจริยธรรมสิ่งแวดล้อมและสังคมปัจจุบัน 
         The meaning of philosophy and religion, analyze elements of 
religions and believes, categories of religion, history, doctrines, 
ceremonies, disciples and special religious days, the principles of 
global religions in aspects of philosophy, cultures and ethics, 
comparing global religions, the present situations and problems about 
environment and social ethics 
 

 

1641105 
 

ประวัติศาสตร์ไทย                                                              3(2-2-5) 
Thai History  
         วิเคราะห์พัฒนาการของประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัย
ประวัติศาสตร์  อธิบายการพัฒนาและผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการด้านเมืองการ
ปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์เพ่ือพัฒนา
ทักษะการสืบค้นและน าเสนอประเด็นส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
          Analyze the development of Thai history both in pre-historic 
and historic period, explain the development and the effects on 
changes in politics, economics, social and culture via historical 
methodology for  developing searching skills and presenting the 
important topics of history  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                     น(ท-ป-อ)  
1641302 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้                                       3(2-2-5) 

History of Southeast Asia 
          วิเคราะห์กระบวนการรับวัฒนธรรมภายนอกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมัยรัฐโบราณ สมัยจักรวรรดิ
นิยม ผลกระทบของจักรวรรดินิยม ขบวนการต่อต้านการปกครองระบอบอาณานิคม
ของคนพ้ืนเมือง ขบวนการชาตินิยม การได้มาซึ่งเอกราช และเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้สมัยหลังได้เอกราช  
           Analyze the process of receiving culture from the outside and 
development of Southeast Asia history, ancient State, Imperialisms, 
anti-colonial regime of aboriginal people, Nationalism movement 
Independence and  Southeast Asia after  Independence 

 

 

1642402 อารยธรรมโลก                                                                  3(2-2-5) 
World Civilization  
          วิเคราะห์พัฒนาการของอารยธรรมโลกตะวันตก  และโลกตะวันออก
โดยสังเขปในด้านต่าง ๆ  เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปของสังคม
โลก อิทธิพลของตะวันตกและตะวันออกที่มีผลต่อสังคมโลก  และสามารถปรับตัว
ของสังคมโลกสมัยใหม่ผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
           Analyze development of western and eastern civilization in 
various aspects, compare global changes and events and influence of 
western and eastern to global society and adaptability of modern 
society via historical methodology 
 

 

2503901 สัมมนาสังคมศึกษา                                                             2(1-2-3) 
Seminar in Social Studies 
          วิเคราะห์รูปแบบ วิธีการ และกระบวนการ เพ่ือฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนา
สังคมศึกษา ศึกษาจุดประสงค์ ความหมายของการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ระเบียบวิธี
วิจัย และฝึกปฏิบัติการด าเนินงานวิจัยและน าเสนอผลการวิจัย 
          Analyze patterns, methods and processes to practice Social 
Studies seminar, study the purpose, the meaning, the research 
methodology of social science research, practice doing research and 
present the  results of research  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                     น(ท-ป-อ)  
2531109 หลักสังคมวิทยา                                                                 3(2-2-5) 

Principle Sociology  
          อธิบายความหมาย  ลักษณะ  ขอบข่าย  ประวัติความเป็นมา  แนวคิดและ
ทฤษฎีสังคมวิทยา  องค์ประกอบ  และหลักการส าคัญ  ประยุกต์ใช้วิธีการศึกษาทาง
สังคมวิทยา วิเคราะห์กลุ่มสังคม  โครงสร้างทางสังคม ลักษณะของสังคม  โครงสร้าง
หน้าที่  การจัดระเบียบสังคม  สถาบันทางสังคม  การขัดเกลาทางสังคม  การ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  ช่วงชั้นทางสังคม  วัฒนธรรม  ความเชื่อ  กระบวนการทาง
สังคม  พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาและการด าเนินชีวิต 

Explain the meaning, characters, principles, history, concept 
and theories of Sociology, apply sociology procedure to analyze social 
groups, social structure, social characters, duty structure, social 
ordering, social institutes, socialization, social interaction, social 
stratification, culture, believe, social process, social deviational 
behavior, changing in social and cultures, apply the knowledge to 
learning management and living 
 

 

2541107 ภูมิศาสตร์กายภาพ                                                             3(2-2-5) 
Physical Geography  
          วิเคราะห์สัณฐานของโลกและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์
ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์  และดวงจันทร์  อธิบายลักษณะทางกายภาพและการ
เปลี่ยนแปลงของธรณีภาค อุทกภาค  บรรยากาศภาค ชีวภาค ใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการศึกษา รวบรวมข้อมูล สรุปข้อมูลภูมิศาสตร์กายภาพ และฝึก
ปฏิบัติการภาคสนามเห็นความส าคัญของภูมิศาสตร์กายภาพ และปรับตัวในการ
ด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
          Analyze the earth geomorphology and the phenomenon that 
occur of relation among the sun and the earth and the moon, explain 
physical characters and changes of lithosphere, hydrosphere, 
atmosphere, biosphere, the use of geographical instruments for 
studies and collect  data, summary the data of physical geography 
and practice in field trips to emphasize the important of  physical 
geography and apply in living  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                     น(ท-ป-อ)  
2542106 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ                                  3(2-2-5) 

Geographic Tools and Geoinformatics 
         อธิบายความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับแผนที่  เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การอ่าน การแปลความหมายข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เพ่ือ
วิเคราะห์ตัดสินใจเชิงภูมิศาสตร์อย่างเป็นระบบ และประยุกต์ใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการออกแบบสื่อการจัดการเรียนการสอน
และการเรียนรู้ทางด้านสังคมศึกษา 
         Describe the basic of map, geoinformatics and tools of 
geographic, reading and translation the meaning of geographic data to 
analyze the  geographic systems,  apply to use geographic tools and 
geoinformatics, to design the media materials in learning social studies   
 

 

2542107 
 
 
 
 
 

สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา                                               3(2-2-5) 
Environmental and Population Education  
         วิเคราะห์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและประชากร  ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับประชากร  วิเคราะห์ผลกระทบของภาวะประชากรที่มีผลต่อ
สภาพแวดล้อมต่อสังคมและคุณภาพชีวิต  อธิบายการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน  อธิบายความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ  สภาพการเกิดภัยพิบัติในประเทศไทยและโลก วิเคราะห์สาเหตุการ
เกิด ผลกระทบและตระหนักการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ 
          Analyze basic knowledge about environment and population, 
relationship between environment and population, analyze effects of 
population toward environment, society and living quality, explain the 
participation in environment to create highest and permanent benefit, 
explain basic knowledge of natural disasters, disasters in Thailand and 
global, analyze causes, effects and emphasize of the disaster 
management 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                     น(ท-ป-อ)  
2542307 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย                                                        3(2-2-5)  

Geography of Thailand  
          วิ เ ค ร า ะห์ ลั ก ษ ณะท า ง ก า ยภ า พป ร ะช า ก ร  เ ศ ร ษ ฐ กิ จ   สั ง ค ม  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย  รวมถึงความสัมพันธ์ในปัจจัย
ทางภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการศึกษา รวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์การกระจายเชิงพ้ืนที่และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการศึกษา รวบรวมข้อมูล สรุปข้อมูลภูมิศาสตร์ประเทศไทย และฝึก
ปฏิบัติการภาคสนามตระหนักความส าคัญของภูมิศาสตร์ประเทศไทย น าความรู้ไป
ปรับใช้ในการด าเนินชีวิต 
         Analyze the physical characteristics, population, economic, 
social, natural resources and environment of Thailand, relation factors 
of geography and world region, use the geographic tools of education, 
collect the data, analyze the spatial distribution areas and various 
relation factors, summary data in geography of Thailand and practice 
in the field trips to emphasize the importance geography in Thailand 
and apply in living   
 

 

2551115 การเมืองการปกครองไทย                                                      3(2-2-5) 
Thai Politics and Government  
          วิ เคราะห์ความรู้ เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์   และระบอบการปกครอง 
วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อธิบายระบอบ
การเมืองการปกครองไทย อภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม  เหตุการณ์
ทางการเมืองต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมในอดีตและปัจจุบันและการน า
องค์ความรู้ที่ได้บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยและพัฒนาความเป็น
พลเมือง 
           Analyze basic knowledge of political sciences and politics, Thai 
politics development, explain Thai politics system, discuss about 
interaction between the government and social, political events from 
the past till present that affected the changes of Thai society, 
integrate the knowledge to activities learning that encourage 
democracy and develop the citizenship 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                     น(ท-ป-อ)  
2561108 กฎหมายเบื้องต้น                                                               3(2-2-5)  

Introduction to Law  
         วิเคราะห์ความหมาย  ความส าคัญ  ประเภท ล าดับศักดิ์ของกฎหมาย  
วิเคราะห์การจัดท า  การใช้ การตีความทางกฎหมาย อธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง  และอธิบาย
กระบวนการยุติธรรม  ประยุกต์ ใช้และบูรณาการกฎ หมายที่ เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน 
         Analyze meaning, importance, categories and rank of law, 
analyze legislation, enforcement and interpretation, explain about the 
Institution, the Civil and Commerce Code, the Criminal Law and the 
Administrative Law and explain the judicial administration, apply and 
integrate law to daily life 
 

 

2572106 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                                                         3(2-2-5) 
Introduction to Economics  
         วิเคราะห์ความหมาย  ความส าคัญ  ประวัติความเป็นมาของเศรษฐศาสตร์  
วิเคราะห์ทฤษฎีการผลิต  พฤติกรรมของผู้บริโภค  ตลาด  ทฤษฎีราคา  รายได้
ประชาชาติ  การเงินการธนาคาร  การคลัง  การค้าระหว่างประเทศ  ระบบสหกรณ์  
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
ไทยและเศรษฐกจิโลก 
          Analyze meaning, importance and history of economics, 
analyze production theory, consumer behavior, market, price theory, 
national income, financial, treasury, international trading, and 
cooperative system, apply the Sufficient Economy Theory, analyze the 
changing in Thai and global economics. 
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  2.2 วิชาเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึกวิชาเอก 
                                             เรียนไม่น้อยกว่า                       20 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                      น(ท-ป-อ)  
1033110 นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา    2(1-2-3) 

Innovation and Digital Media in Social Studies 
          วิเคราะห์แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับนวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา
หลักการออกแบบ การผลิตและพัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัลที่เหมาะสมกับเนื้อหา
สังคมศึกษา วิเคราะห์และประเมินคุณค่าของสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  การ
ใช้สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
          Analyze basic concepts about Innovation and digital media of 
social studies, design principles , manufacturing and develop innovation 
and digital media suitable with Social Studies content, analyze and 
evaluate the value of media and learning management innovation, 
using digital media and learning management innovation to develop 
learning process of learners 
 

 

1043414 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา                              3(2-2-5) 
Research and Development of Learning Innovation in Social Studies 
           วิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การ
สร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย สามารถเลือกและประยุกต์ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรมจัดท าวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สังคม
ศึกษา เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหา
สังคมศึกษา บริบท และความแตกต่างของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิผล 
              Analyze the principles, concepts, research theory, researcher 
ethics, creating and quality research instruments, choose and apply to 
use innovation and technology in creating innovation, conduct research 
and innovation in learning management of social studies for solve 
problems and develop learners' learning corresponding to social studies 
content, context and effectively difference of learners. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                     น(ท-ป-อ)  
1103103 ภาษาอังกฤษส าหรับครูสังคมศึกษา                                            3(2-2-5) 

English for Social Studies Teacher 
          อ่านบทความภาษาอังกฤษเน้นเนื้อหาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ศึกษาศัพท์และโครงสร้างภาษาอังกฤษส าหรับงานวิชาการในระดับพ้ืนฐาน การ
น าเสนอและเขียนสรุปข้อความที่เก่ียวกับสังคมศึกษา 
           Reading English articles with emphasis on humanities and Social 
Sciences, study English vocabulary and structure for academic workby 
focusing on basic social studies, presentation and summary writing  of 
social studies  
 

 

1512404 จริยศาสตร์และกระบวนการทางจริยธรรม                                     3(2-2-5) 
Ethics and Ethical Process 
          อธิบายความหมาย ขอบเขตความสัมพันธ์ วิเคราะห์แนวคิดทางจริยศาสตร์ทั้ง
ในด้านของศาสนาและปรัชญาเมธีที่ส าคัญทั้งตะวันออกและตะวันตก เกณฑ์ที่ใช้
ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม การศึกษาหลักจริยธรรมที่ส าคัญของกลุ่มคนอาชีพต่างๆ
เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และการด าเนินชีวิตในสังคม บนพ้ืนฐาน
ความสมานฉันท ์
           Explain the meaning, relationship scope, analyze ethical 
concepts in terms of religion and important Methi philosophy on both 
East and West, the criteria for judging ethical values and the study of 
important ethical principles of various occupational groups to use in 
teaching and learning  and living in society based on reconciliation. 
 

 

1513401 
 
 
 
 

 

หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา                                                  3(2-2-5) 
Principles of Buddhism and Dhammology 
          วิเคราะห์พัฒนาการ ความส าคัญ  องค์ประกอบ  และโครงสร้างของ
พระพุทธศาสนาและศาสนาในท้องถิ่น  เกี่ยวกับ ประวัติ คัมภีร์ของศาสนา  นิกาย 
การเผยแผ่ วันส าคัญ หลักธรรมส าคัญ ศาสนพิธี การปฏิบัติตนของศาสนิกชน  ฝึก
ภาวะผู้น าในพิธีกรรมทางศาสนา และน ามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาชีวิตและสังคม 
          Analyze development, importance, elements and structure of 
Buddhism and local religion about history, scriptures, reforms, sects, 
propagation, special days, ceremonies, practice, and important 
doctrines, practice to be religious master ceremony and apply the 
religions to develop living and society. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                     น(ท-ป-อ)  
1643106 

 
 
 
 
 

ท้องถิ่นศึกษา                                                                     3(2-2-5) 
Local  Studies  
            คว ามหมาย   ค ว ามส า คั ญ   และ พัฒนากา รของท้ อ งถิ่ น ศึ กษ า  
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและมรดกทางวัฒนธรรม  วิเคราะห์ความคิด ความเชื่อของ
ท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่นวิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมต่างๆ ที่มีผลต่อท้องถิ่น 
ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
           The meaning, the importance and the development of local 
studies, custom, tradition and cultural heritage, analyze thinking, local 
believes,  analyze civilizations influence and local wisdom to apply the 
knowledge of instructional management 
 

 

1643402 
 
 
 
 
 
 

ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่                                                    3(3-0-6) 
History of Modern Europe 
         พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของยุโรปก่อน ค.ศ. 1815 โดยสังเขป 
สภาพการณ์ด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของยุโรปหลังปี ค.ศ. 1815 แนวคิดทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่ส าคัญและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของยุโรป และ
การร่วมมือของกลุ่มประเทศในยุโรป 
          Historical development of Europe before 1815 in briefly, social 
situation, economy and politics of Europe after 1815, the important of 
political, economic and social concepts that affects the dynamics of 
Europe and the cooperation of European countries. 
 

 

1643501 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา                                                  3(3-0-6) 
History of The United States of America  
         วิเคราะห์พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา การก้าวสู่การเป็น
มหาอ านาจโลกตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบันน าความรู้มาประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา 
         Analyze the  United States  historical development, becoming a 
world superpower since after World War 2 to the present and apply the 
knowledge of instructional management in social studies  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                     น(ท-ป-อ)  
2533106 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล                                                         3(2-2-5) 

Digital Culture  
          วิเคราะห์แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมพหุวัฒนธรรมและความเป็น
พลเมืองดิจิทัลในปัจจุบันและอนาคต  ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อสังคม
ทักษะการรู้ดิจิทัล สร้างแนวปฏิบัติให้เป็นพลเมืองที่เรียนรู้แบบน าตนเองและปกปูอง
ตนเอง การเคารพสิทธิของตนเอง  ความรับผิดชอบสังคมโลกหลังสมัยใหม่ สร้างการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงสร้างสรรค์ 
           Analyze the concept of changes in multi-cultural society and 
digital citizenship both in current and future, effective of digital 
technology toward society, digital skills, guideline for being proactive 
and cautious citizen, respect in own right, responsibility to modern 
society, creating of changes in society 
 

 

2533107 ความเป็นสกลทรรศน์                                                            3(2-2-5) 
Global Education 
           วิเคราะห์ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมาของโลกาภิวัตน์ ความเป็น
พลเมือง การพัฒนาที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน สังคมพหุวัฒนธรรม การตระหนักรับรู้
สภาพการณ์และการยอมรับความแตกต่าง แนวทางการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะของพลเมืองโลก 
            Analyze the meaning and importance history of globalization, 
citizenship, sustainable development, human rights, multicultural 
society, learning design to enhance global and citizenship characters.   

 

 

2541301 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก                                                        3(3-0-6)         
Regional Geography of the World 
           อธิบายสภาพทางภูมิศาสตร์บริเวณภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ลักษณะภูมิ
ประเทศภูมิอากาศ ประชากร การตั้งถ่ินฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ และวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
วัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคของโลก เพ่ือให้เข้าถึงระบบเทศสัมจุพันธ์ (Spatial 
interaction) และประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตในสังคม 
            Describe the geography in various regions of the world: 
topography, climate, population, settlement, and natural resources, 
analyze and compare geographic factors that affects economic, social, 
political and cultural development in each region of the world to 
access the Spatial interaction system and apply in social life. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                      น(ท-ป-อ)  
2554101 การเมืองโลก                                                                       3(3-0-6) 

World Politics 
            ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างประเทศ  บทบาททางการเมืองของ
ประเทศมหาอ านาจที่มีต่อการเมืองโลก  การปรับตัวของประเทศต่างๆ ไทยในเวที
การเมืองโลก บทบาทขององค์การระหว่างประเทศกับการเมืองระหว่างประเทศ  
บทบาทของตัวแสดงที่ไม่ใช่ภาครัฐ กับเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองระหว่างประเทศ 
            International political relationship, the political role of the 
superpowers with world politics, adaptation of various countries, Thai 
status in the world political arena, roles of international organizations 
with international politics. The role of non-government actors, 
economic, social and international politics. 
 

 

2562513 
 
 
 

 

กฎหมายรัฐธรรมนูญ                                       3(3-0-6) 
Constitutional Law 
          วิเคราะห์ความหมายประวัติและวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ ประเภทของ
รัฐธรรมนูญ การแบ่งแยกอ านาจอธิปไตย และความเกี่ยวพันระหว่างรัฐธรรมนูญกับ
สถาบันทางการเมือง ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการใช้รัฐธรรมนูญของไทย   
          Analyze the meaning, history and evolution of the Constitution 
and types of constitution, sovereignty segregation, and the relationship 
between the constitution and political institutions, problems and 
guidelines for the development of the use of Thai constitution. 
 

 

2574512 การวิเคราะห์เศรษฐกิจไทย                                                     3(3-0-6) 
Analysis  of  Thai  Economy  
          วิเคราะห์องค์ความรู้ในเชิงทฤษฎีและประเด็นทางเศรษฐกิจ ข้อมูลเครื่องชี้
ทางเศรษฐกิจและองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย เครื่องมือและเทคนิคใน
การวิเคราะห์ การเลือกประเด็นและค าถามหลักเพ่ือท าการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจใน
ระดับจุลภาคและมหภาค 
         Analyze theoretical knowledge and economic issues, information, 
economic indicators and basic knowledge about Thai economy, tools 
and techniques for analysis, selecting issues and the main question to 
analyze the economic conditions at the micro and macro levels 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  
ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ป)ี 

(หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) กับหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา  
(4 ปี) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
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ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ป)ี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง 
1 ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  

             สังคมศึกษา (5 ปี) 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education  
                 Program in Social Studies 

ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
               สังคมศึกษา (4 ปี) 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Education  
                    Program in Social Studies 

เปลี่ยนแปลงจากหลักสูตร 
5 ปี เป็นหลักสูตร 4 ปี 

2 ชื่อปริญญา ภาษาไทย ชื่อเต็ม: ครุศาสตรบัณฑิต    
                      (สังคมศึกษา) 
             ชื่อย่อ: ค.บ. (สังคมศึกษา) 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม: Bachelor of Education            
                          (Social Studies) 

   ชื่อย่อ: B.Ed. (Social Studies) 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม: ครุศาสตรบัณฑิต  (สังคมศึกษา)             
            ชื่อย่อ: ค.บ. (สังคมศึกษา) 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม: Bachelor of Education  
                          (Social Studies) 

   ชื่อย่อ: B.Ed. (Social Studies) 

 

3 ปรัชญาของ
หลักสูตร 

ปัญญาดี  มีคุณธรรม  กิจกรรมเด่น ปัญญาดี  มีคุณธรรม  กิจกรรมเด่น  
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

3 วัตถุประสงค์ 1. มีความรู้ มีทักษะและเทคนิควิธีในการจัดการ
เรียนรู้อย่างเพียงพอที่จะเป็นครูสังคมศึกษาได้เป็น
อย่างดี   
2. มีความสามารถในการท าวิจัยทางด้านการศึกษา
และสังคมศาสตร์ สามารถประยุกต์ความเข้าใจอัน
ถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ใหม่  
3. มีความสามารถในการอนุรักษ์  สืบสาน พัฒนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาของไทยและ
ท้องถิ่น 
4. บัณฑิตมีเจตคติด้านจิตสาธารณะ   
 

1. มีความรู้ มีทักษะและเทคนิควิธีในการจัดการ
เรียนรู้อย่างเพียงพอที่จะเป็นครูสังคมศึกษาได้เป็น
อย่างดี และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพครู  
2. มีความสามารถในการพัฒนาวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมทางด้านการศึกษาและสังคมศาสตร์ 
สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและ
ระเบียบวิธีการศึกษาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่  
3. มีความเป็นพลเมืองที่มีจิตอาสา จิตสาธารณะ 
เคารพสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนในฐานะพลเมืองใน
ระบอบประชาธิป ไตย  และรู้ คุณค่ า  อนุ รั กษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น 
 

ปรับปรุงวัตถุประสงค์
ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 
สี่ปี) พ.ศ. 2562 และและ
ปรัชญาของหลักสูตร 
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4 โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  171 หน่วยกิต   ดังนี ้
1. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า      30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร เรียนไม่น้อยกว่า    
                                                      12 หน่วยกิต 

             
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์เลือกเรียนไม่น้อยกว่า         
                                                        6 หน่วยกิต  
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์เรียนไมน่้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี   

เลือกเรยีนไม่น้อยกว่า                                  6 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า         135 หน่วยกิต 
    2.1 วิชาชีพครู     เรียนไม่น้อยกว่า         54 หน่วยกิต     

2.1.1 วิชาบังคับ  เรียนไม่น้อยกว่า       32 หน่วยกิต 
2.1.2  วิชาเลือก  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า       4 หน่วยกิต 

2.1.3 ประสบการณ์วิชาชีพคร ู  18 หน่วยกิต   
2.2 วิชาเอก   เรียนไมน่้อยกว่า             81 หน่วยกิต      

2.2.1 วิชาเอกบังคับ เรียนไม่น้อยกว่า   69 หน่วยกิต           
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า    

                                                            6 หน่วยกิต 
2.2.3 วิชาเลือก  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต                  

3. หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกเรียนไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  137 หน่วยกิต 
ดังนี ้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต            
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์เลือกเรียนไม่น้อยกว่า     
                                                      6 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์เรียนไมน่้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี   

เลือกเรยีนไม่น้อยกว่า                                 6 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า   101 หน่วยกิต 

2.1 กลุม่วิชาชีพครู                         40 หน่วยกิต 
2.1.1 สาระวิชาชีพครู                   26 หน่วยกิต 
2.1.2 ประสบการณ์วิชาชีพ             14 หน่วยกิต 

2.2 กลุม่วิชาเอก   เรียนไม่น้อยกว่า      61 หน่วยกิต      
2.2.1 วิชาเอกบังคับเรียน              41 หน่วยกิต           
2.2.2 วิชาเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความ

ลุ่มลึกวิชาเอก เลือกเรยีนไม่น้อยกว่า              20 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกเรียนไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 

 
 
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ปรับเปลีย่นไปตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 
ใช้ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 - หมวดวิชาเฉพาะด้าน
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ต า ม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริ ญญาตรี  สาขาครุ
ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ส า ข า
ศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 
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4.1 หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า                        135 หน่วยกิต 
 

เรียนไม่น้อยกว่า                    101 หน่วยกิต 
 

ปรับลดจ านวนหน่วยกิต 
34 หน่วยกติ  
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขา
ครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ 
(หลั กสู ตรสี่ ปี ) พ.ศ. 
2562 

4.1.1 วิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า                          54 หน่วยกิต 
1. สาระวิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า   36 หน่วยกิต  

1.1 วิชาบังคับ                        32 หน่วยกติ 
1.2 วิชาเลือก เรียนไม่น้อยกว่า            4 หน่วยกิต 

2. ประสบการณ์วิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า  
                                             18 หน่วยกิต 
 
 
 

เรียนไม่น้อยกว่า                      50 หน่วยกิต 
    1.1 สาระวิชาชีพครู             26 หน่วยกิต  
    1.2 ประสบการณ์วิชาชีพ      14 หน่วยกิต 

ปรับลดจ านวนหนว่ยกิต 
4 หน่วยกิต  
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขา
ครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี)  
พ.ศ. 2562 
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  1001101 ความเป็นครู คุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ                 3(2-2–5) 

1001103 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 
และจิตวิญญาณความเป็นครู          3(2-2-5) 

 

               Teacher’s Professionalism, Virtue, 
Morality, and Codes of Ethics of Profession 
              สภาพงานและบทบาทหน้าที่ของครู 
ความหมาย ความส าคัญของวิชาชีพครู พัฒนาการ
ของวิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครูจรรยาบรรณ
วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมาภิบาล และ
ความซื่อสัตย์สุจริต และอุดมการณ์ของความเป็น
ครู การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู การพัฒนา
คุณลักษณะความเป็นครูการสร้างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นนักคิด 
นักปฏิบัติ มีจิตส านึกสาธารณะและเสียสละให้
สังคม แนวทางความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครู
อย่างต่อเนื่อง การแสวงหา เลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้  และจัดการความรู้ เกี่ยวกับวิชาชีพครู 
เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

            Teacher’s Virtue, Moral 
Principle, Ethics and Disposition 
             ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ
ความเป็นครู  เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ด ารงตน
ให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกใน
ชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการ
องค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิต
วิญญาณความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู 
สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา 
การฝึกปฏิบัติ ใช้การสะท้อนคิด เ พ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี    
มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

-ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชา 
เป็น เชิ งสมรรถนะ 
สะท้อน 
ความรู้ความสามารถ
และ 
ลักษณะครูที่ดีมีจิต 
วิญญาณครู 
-เพ่ิมเติมการบูรณา
ก า ร อ ง ค์ ค ว า ม รู้
เกี่ยวกับค่านิยมของครู 
องค์ความรู้ เกี่ยวกับ
กฎหมายส าหรับครู 
และการประพฤติ 
ป ฏิ บั ติ ต น เ ป็ น
พลเมืองที่เข้มแข็ง 
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  1004101  การประกันคุณภาพการศึกษาและ
กฎหมายส าหรับครู                       3(2-2–5) 
              Quality Assurance in Education 
and Laws for Teachers 
            กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ  
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับ  กฎหมาย
เกี่ ย วกับการจั ดการศึ กษาส าหรั บคนพิการ  
กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กกฎหมายเกี่ยวกับ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และกฎหมาย  กฎระเบียบ  
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
หลักการแนวคิดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
คุณภาพการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดการคุณภาพ  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และแสวงหาเลือกใช้

1002101 นโยบายและการบริหารคุณภาพ
การศึกษา                               3(2-2-5) 
             Education Policy and Quality 
Management 
           สื บค้ น  วิ เ ค ร า ะห์  แนวคิ ด  ด้ า น
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ
พัฒนาท้องถิ่น บูรณาการองค์ความรู้ทางการ
บริหารการศึกษา   ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในการ
ท าความเข้าใจบริบทการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนแต่ละระดับการศึกษาและประเภท
การศึกษา ออกแบบนวัตกรรมการด าเนินการ
เกี่ ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษา ฝึกปฏิบัติด าเนินการจัด
กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้   โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 

- เพ่ิมเติมการสืบค้น 
วิ เ คราะห์  แนวคิ ด 
ด้ า น น โ ย บ า ย 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 
- เพ่ิมเติมองค์ความรู้ 
ท า ง ก า ร บ ริ ห า ร
การศึกษา 
- องค์ความรู้เกี่ยวกับ 
กฎหมายส าหรับครู
น าไป 
บูรณาการในรายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม  
จรรยาบรรณ และจิต 
วิญญาณความเป็นครู 
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ข้อมูลข่าวสารและจัดการความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครูและการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

แนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย ว กับการจั ดการคุณภาพ
การศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และใช้การ
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อ
ความเปลี่ยนแปลง 

  1021101 ปรัชญาการศึกษา 2(1-2–3) 
            Educational Philosophy  

 บูรณาการในรายวิชา
การพัฒนาหลักสูตร 

  1021208 การพัฒนาหลักสูตร          3(2–2-5)  
             Curriculum Development 
            ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีหลักสูตร  
องค์ประกอบของหลักสูตร  แนวคิดในการจัดท า
หลักสูตร  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรการน า
หลักสูตรไปใช้   การประเมินหลักสูตร  และ
แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรในศตวรรษที่  21 
หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การ
วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติออกแบบ
และจัดท าหลักสูตร การน า หลักสูตรไปใช้ การ

1021102 การพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5) 
            Curriculum Development 
            ออกแบบ พัฒนา น าหลักสูตรไปใช้ 
และประเมินหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร
รายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก  ที่
สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน  โดย
ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนา
หลั กสู ตร  พ้ืนฐานทางปรั ชญาการศึกษา 
จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  
เพ่ือให้มีทักษะในการสร้าง การใช้ และการ
ประเมินหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษา

ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า เ ป็ น เ ชิ ง
สมรรถนะและบูรณา
ก า ร อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ที่
เกี่ยวข้องสอดคล้อง
กับคว ามก้ า วหน้ า
ของศาสตร์และการ
น า ไปใช้ ในวิชาชีพ
ส าหรับยุคปัจจุบัน 
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ประเมินหลักสูตร การน าผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาหลักสูตร 

 

ขั้นพ้ืนฐาน ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนา
หลักสูตร ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความ
รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

  1022304 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้น 
             เรียน                            3(2-2-5) 
            Learning and classroom 
Management 
           หลักการ แนวคิด ทฤษฎี  รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  เน้นรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์  คิด
สร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้การบูรณาการการ
เรี ยนรู้ แบบเรี ยนรวม  การจัดการชั้ น เรี ยน  
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  การพัฒนาศูนย์การ
เรียนในสถานศึกษา หลักการ  แนวคิด  แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ฝึ ก
ปฏิบัติการออกแบบและการจัดท าแผนจัดการ

1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้3(2-2-5) 
             Learning Management 
Methodology 
            ว า งแผนและจั ดการ เ รี ยนรู้ ต า ม
ธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียน
ให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร สร้าง
แรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และสร้าง
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือ
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21ของผู้เรียน จัด
กิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ที่
ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยบูรณาการ
ความรู้เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน 

ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชาและเขียน
เป็นเชิงสมรรถนะโดย
บูรณาการองค์ความรู้
ที่เกี่ยวข้องสอดคล้อง
กับคว ามก้ า วหน้ า
ของศาสตร์และการ
น า ไปใช้ ในวิชาชีพ
ส าหรับยุคปัจจุบัน 
เน้นการเรียนรู้และ
ส ม ร ร ถ น ะ ค รู ยุ ค
ดิจิทัล การเรียนรู้
และบรรยากาศชั้น
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เรียนรู้  ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้  และสร้าง
บรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้พัฒนาสมรรถภาพความเป็นครู 

เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ สื่อและ
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น ทฤษฎีการเรียนรู้ 
ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่
บู รณาการ เนื้ อห าและภาษา  การศึ กษา
แบบเรียนรวม การพัฒนาผู้เรียนด้วยการชี้แนะ 
ฝึกปฏิบัติการการออกแบบและเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของสาขาวิชา ฝึกปฏิบัติการสอนแบบ
จุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาที่มี
บริบทแตกต่างกัน  ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือให้มี
ทักษะและความสามารถในการออกแบบและ
จัดการเรียนรู้  สามารถน าการสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  
มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 

เรียนส าหรับผู้เรียนที่
มีความแตกต่างกัน 
สมรรถนะครูผู้สร้าง
แ ร ง บั น ด า ล ใ จ 
บทบาทครูในฐานะ
โค้ช และการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ
ในหลากหลายบริบท  
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  1033108 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา                             3(2-2-5) 
             Innovation and  Technology in 
Education  
            แนวคิดหลักการของนวัตกรรมการศึกษา
และเทคโนโลยีทางการศึกษา ส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้  สื่อการเรียนการสอน  การ
ผลิตและการใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสม  การใช้
สื่อมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา แหล่งการ
เรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การออกแบบ ฝึก
ปฏิบัติการสร้างและการน าสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ การออกแบบสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้รายบุคคล การประเมินและการปรับปรุง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา    

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการ
เรียนรู้                                   3(2-2-5) 
             Innovation and  Information 
Technology for educational 
Communication and Learning  
            ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของ
สาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด
และมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบท
และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการ
วิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล  เพ่ือให้สามารถเลือก และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

-เปลี่ ยนชื่ อ วิ ช า ให้
ทันสมัย 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา ให้ทันสมัย
สอดคล้ อ งกั บกา ร
จัดการ เรี ยนรู้ ด้ วย
เ ท ค โ น โ ล ยี ใ น
ศตวรรษท่ี 21  
-ป รั บ ร หั ส วิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับกลุ่ ม
เนื้อหาตามค าอธิบาย 
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สื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่
ดี  มี ค ว าม รอบรู้  แ ล ะทั น สมั ย ต่ อ ค ว าม
เปลี่ยนแปลง 

  1043124  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                            
                                             3(2-2-5) 
              Measurement and Assessment for 
Learning 
            ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี จุดมุ่งหมายและ
ประเภทของการวัดและประเมินผลการศึกษา   
คุณธรรมของผู้ ท าหน้ าที่ วั ดและประเมินผล  
หลักการและแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ แนวทาง วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ใน
การวัดและประเมินผล ฝึกปฏิบัติการออกแบบการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาเครื่องมือ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบการสร้าง

1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                                 
                                          3(2-2-5) 
              Learning Measurement and 
Evaluation 
             วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
สภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับลักษณะของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน 
บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
สะท้อนผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  
โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและ

-ปรั บการ เ ขี ยน ให้
เป็นเชิง 
สมรรถนะ 
-เ พ่ิ ม ก า ร วั ด แ ล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ที่
ครอบคลุมผู้เรียนที่มี
ค ว ามแตกต่ า ง กั น
และการประเมินเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ให้
เต็มศักยภาพ และ
ปรับปรุ งการ เรี ยน
การสอนเพ่ือการเป็น
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แบบทดสอบ และการตรวจสอบคุณภาพ  คะแนน 
การให้คะแนน การตัดสินผลการเรียน และน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  

ประเมินผล ฝึกปฏิบัติการประเมินตามสภาพ
จริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้ เรียน วิเคราะห์และใช้แนว
ทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนใน
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้
สามารถวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ อย่างมีคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณนักวัดผล และใช้การ
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อ
ความเปลี่ยนแปลง 

ครูที่ด ี

  1044402  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                             
                                              3(2-2-5) 
              Research for Learning 
Development 
             กระบวนทัศน์ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ
และกระบวนการว ิจ ัย  จรรยาบรรณนักว ิจ ัย 

1043415 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  
                                          3(2-2-5) 
             Research for Learning 
Development 
            วิจัย  แก้ปัญหาเ พ่ือพัฒนาผู้ เรียน 
สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา ให้ทันสมัย
สอดคล้องกับการวิจัย 
แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนา
ผู้ เ รี ยน โดยจั ดการ
เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี

 



169 
 

169 
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สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

ล ักษณะ หล ักการและแนวค ิดการว ิจ ัย เ พื ่อ
พัฒนาการเรียนรู้ ขั้นตอนและกระบวนการวิจัย 
การสังเคราะห์และใช้ผลวิจัยเพื่อน าไปใช้ในการ
วางแผนและปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน และพัฒนาผู้เรียน การก าหนดปัญหา
การวิจัย การออกแบบการวิจัย ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการ
วิจัย ฝึกปฏิบัติการเขียนเค้าโครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน การ
เขียนรายงานการวิจัยและการน าผลการวิจัยไป
ใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียน  
 
  

ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก 
บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้ เรียน ผู้ เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดย
การศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความ
ต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน 
ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของ
นักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
ประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล ในการสร้ า ง
นวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชน เพื่อให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และ
ใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และ
ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
 
 

ในศตวรรษท่ี 21  
-ป รั บ ร หั ส วิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับกลุ่ ม
เนื้อหาตามค าอธิบาย 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

  1051205 จิตวิทยาส าหรบัครู            3(2-2-5) 
             Psychology for Teachers 
            ธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย์ 
วิธีการส่งเสริมพัฒนาการ ทฤษฎีการเรียนรู้และการ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้  การช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพ
ของตน การส่งเสริมความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียน การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการท างานของ
สมอง การสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  ความรู้เบื้องต้น หลักการ
และทฤษฎีต่างๆ ส าหรับการแนะแนว และการให้
ค าปรึกษา ฝึกปฏิบัติจัดกิจกรรมแนะแนวและให้
ค าปรึกษาเพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน การวินิจฉัยและช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีปัญหา กระบวนการแนะแนวเพ่ือพัฒนา
ความสามารถและศักยภาพผู้เรียน จรรยาบรรณ
ส าหรับครูเพื่อการแนะแนว 

1051106 จิตวิทยาส าหรับครู        3(2-2-5) 
            Psychology for Teachers 
            วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
จิตวิทยาส าหรับการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา 
แก้ปัญหา และส่งเสริมพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย และ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ วิเคราะห์
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษา 
ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู้  ฝึกปฏิบัติการให้
ค าแนะน ากับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริม
พัฒนาการของผู้ เรียน การศึกษารายกรณี 
เพ่ือให้สามารถออกแบบการดูแลช่วยเหลือและ
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่น
พัฒนาผู้ เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู 
จัดท ารายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้
อย่างเป็นระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความร่วมมือในการ

-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา ให้ทันสมัย
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ธรรมชาติบริบทของ
ผู้เรียนในยุคปัจจุบัน 
และศาสตร์ด้านสมอง
กับการเรียนรู้ 
-ป รั บ ร หั ส วิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับกลุ่ ม
เนื้อหาตามค าอธิบาย 
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สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

พัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  
มี ค ว า ม ร อบ รู้  ทั น สมั ย  แ ล ะทั น ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลง 

  1082108 การศึกษาพิเศษ               2(1-2-3) 
            Special Education     

 บูรณาการในรายวิชา
วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้  การวัดและ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
เ รี ยนรู้  นวั ตกรรม
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู้                          

  
1101501 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู                       
                                             2(1-2-3) 
              English for Professional   
Development 
             ความส าคัญและความสัมพันธ์ของภาษา

 อ ยู่ ใ น ห ม ว ด วิ ช า
ศึกษาท่ัวไป 
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สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

และวัฒนธรรม  การ ฟั ง  พูด  อ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
และใช้ในการพัฒนาวิชาชีพครู การฟังและอ่านสาร
เกี่ ยวกับวิชาชีพครูจากสื่ อที่หลากหลาย ฝึก
ปฏิบัติการพูดตามหลักการออกเสียงและการใช้
ภ าษา อั ง กฤษส า ห รั บ ชั้ น เ รี ยน   ก า ร เ ขี ย น
ภาษาอังกฤษตามโครงสร้างของหลักภาษาเพ่ือ
พัฒนาวิชาชีพครู   รวมทั้ งการใช้ค าศัพท์ทาง
การศึกษาและศาสตร์ของตนเองให้ถูกต้อง 

  1131501 ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็น
ครู                                          2(1-2-3) 
            Thai Language and Culture for 
Teachers 
             ความส าคัญของการใช้ภาษาไทยใน
ฐานะเครื่องมือในการสื่อสาร วัฒนธรรมการใช้
ภาษาไทยในอดีตถึงปัจจุบัน  ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษากับวัฒนธรรมไทย การใช้ภาษาที่สัมพันธ์กับ
วัฒนธรรมตามระดับชั้นของภาษา   ภาษาและ

1131503 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 
                                          2(1-2-3) 
             Thai Language for 
communication for teachers 
            วิเคราะห์แนวคิดวาทวิทยาส าหรับครู 
หลักการและวิธีการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร
และการสอน ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การ
อ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง ทั้งการสื่อสาร
แบบเผชิญหน้า การสื่อสารแบบไม่เผชิญหน้า 

- เปลี่ยนชื่อวิชาให้
ทันสมัย สอดคล้อง
กับมาตรฐานวิชาชีพ
ของคุรุสภาและกรอบ 
มคอ.1 
- ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา ให้ทันสมัย
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
สมรรถนะการสื่อสาร
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สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

วัฒนธรรมไทยเพ่ือการเป็นครู การพัฒนาทักษะ
การฟัง พูด อ่าน เขียนและใช้ภาษาไทยที่จ าเป็น
ส าหรับวิชาชีพครูเ พ่ือการสื่อความหมายอย่าง
ถูกต้อง  การใช้ภาษาของวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของภาษาตามโอกาส
และสถานการณ์  บทบาทหน้าที่ของครูในการ
ส่งเสริม สืบทอดการใช้ภาษาและวัฒนธรรมไทย
เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ฝึกปฏิบัติทักษะการ
ใช้ภาษาในสถานการณ์การต่างๆ 

และการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึก
ปฏิบัติการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสอน ทั้งการ
สอนในชั้นเรียน และการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ฝึกการใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การ
พูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน และสืบค้นสารนิเทศเพ่ือพัฒนา
ต น ใ ห้ ร อ บ รู้  ทั น ส มั ย  แ ล ะ ทั น ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลง 

ส าหรับครูในศตวรรษ
ที่ 21  
- ป รั บ รหั ส วิ ช า ให้
สอดคล้องกับกลุ่ ม
เนื้อหาตามค าอธิบาย 

  1095101 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารี ส ารอง ขั้น
ความรู้เบื้องต้น                            2(1-2-3)                        
             Cup Basic Unit Leader Training 
Course 

 บูรณาการในกิจกรรม
เสริมความเป็นครู
และจัดอบรมเพ่ือให้
นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ รั บ
วุฒิบัตรลูกเสือ    1095102 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ขั้น

ความรู้เบื้องต้น                            2(1-2-3) 
             Scout Basic Unit Leader Training 
Course 
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สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

  1095103 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
ขั้นความรู้เบื้องต้น                          (1-2-3)  
             Senior Scout Basic Unit Leader 
Training Course 

 

  1095104 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญขั้น
ความรู้ชั้นสูง                               2(1-2-3)  
            Rover Scout Advanced  
Unit Leader Training Course 

 

  1020305 การเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริและภูมิ
ปัญญาไทย                                   2(1-2-3) 

        Learning Through His Majesty’s 
Initiatives and Thai Wisdom 

 เนื้อหา สาระความ
รู้ อยู่ ใ นรายวิ ช า ใน
ห ม ว ด วิ ช า ศึ ก ษ า
ทั่วไป 

  1022305 การจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา                    
                                               2(1-2-3) 
             Learning Management at 
Elementary Level 
 

 บูรณาการในรายวิชา
วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ และกลุ่มวิชา
เฉพาะด้าน (วิชาเอก) 
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การเปลี่ยนแปลง 

  1023103 เทคนิคการจัดการเรียนรู้     2(1-2-3) 
             Techniques in Learning 
Management 

 บูรณาการในรายวิชา
วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร
เรียนรู้ และกลุ่มวิชา
เฉพาะด้าน (วิชาเอก) 

  1023209 การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน                                       2(1-2-3) 
            Curriculum Development for 
Sustainable Development 

 บูรณาการในรายวิชา
การพัฒนาหลักสูตร  

  1023307 การจัดการเรยีนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการ
คิด                                           2(1-2-3) 
             Learning Management for Thinking  
Skill  Development 

 บูรณาการในรายวิชา
วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ และกลุ่มวิชา
เฉพาะด้าน (วิชาเอก) 

  1024301 สัมมนาการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัย                         
                                             2(1-2-3) 
              Seminar in Contemporary 
Learning Management               

 บูรณาการในรายวิชา
วิธีวิทยาการจัดการ
เ รี ย น รู้  ก า ร จั ด
ประสบการณ์วิชาชีพ 
และรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะด้าน  
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

  1034102 การจัดแสดงและนิทรรศการ                         
                                             2(1-2-3) 

         Display and  Exhibition     

 บูรณาการในรายวิชา
น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ
เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู้ 

  1034705 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้                       
                                              2(1-2-3) 
             Learning Innovation Development  

 บูรณาการในรายวิชา
น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ
เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเพ่ือการ
สื่ อ สา รการศึ กษา
และการเรียนรู้ และ
รายวิชาการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ 

  1034706 การถ่ายภาพและผลิตวัสดุกราฟิก                         
                                             2(1-2-3) 
             Photography and Graphic 
Materials 

 บูรณาการในรายวิชา
น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ
เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเพ่ือการ
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

 สื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู้  

  1034707 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา                        
                                               2(1-2-3) 
            Multimedia for Education 

 

 บูรณาการในรายวิชา
น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ
เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู้ 

  1035201 การใช้และบ ารุงรักษา วัสดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีการเรียนรู้                        2(1-2-3) 

             Operation and Maintenance of 
Learning Technology 

 

 บูรณาการในรายวิชา
น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ
เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู้ 

  1043125 การวิจัยทางสังคมศาสตร์    2(1-2-3) 
             Research in Social Science 

 บูรณาการในรายวิชา
ก า ร วิ จั ย เ พ่ื อ
พัฒนาการ เ รี ย น รู้ 
และรายวิชาในกลุ่ม
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สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

วิ ช า เ ฉ พ า ะ ด้ า น 
(วิชาเอก) 

  1043201 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์                       
                                               2(1-2-3) 
             Achievement Test  

 บูรณาการในรายวิชา
ก า ร วั ด แ ล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
เรียนรู้ 

  1043412 สถิติเพื่อการวิจัย              3(2-2-5) 
               Statistics for Research 

 บู รณาการ เ นื้ อ ห า
สาระที ่
จ า เป็ น ในรายวิ ช า
ต่างๆ ให้ 
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
สมรรถนะ 
วิชาชีพครูที่ก าหนด 

  1043501 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยและ
ประเมินผล                                 2(1-2-3) 
             Computer Programs for   
Research and Evaluation 

 

  1044110  การประเมินโครงการทางการศึกษา                       
                                             2(1-2-3) 
               Educational Project  Evaluation 

 

  1051602 มนุษยสัมพันธ์ส าหรับครู     2(1-2-3) 
              Human Relations for  Teachers 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

  1053510 การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์                      
                                               3(2-2-5) 
             Creative Thinking  Promotion 

 

  1095104 นันทนาการเบื้องต้นส าหรับครู           
                                              2(1-2-3) 
             Introduction to Recreation for 
Teachers 

 

  1131502 การใช้ภาษาไทยส าหรับครู   2(1-2-3) 
            Thai Language for Teachers 

 บูรณาการในรายวิชา
ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสารส าหรับครู   1131602 การเขียนเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู                       

                                              2(1-2-3) 
             Writing for Professional 
Development 

 

 ประสบการณ์ วิ ช าชี พ
ระหว่างเรียน 
 

1021801 การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพ 1                        
                                                  1(45) 
            Professional Preparation I  
            เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ก่ อ น อ อ ก ฝึ ก
ประสบการณ์ สังเกตสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1      1(45)                              
            Professional Practicum I             
            สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่
แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
ระบุจรรยาบรรณวิชาชีพ รอบรู้บทบาทหน้าที่

ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า เ ป็ น เ ชิ ง
สมรรถนะและเน้น
การฝึกปฏิบัติบทบาท
และหน้ าที่ ค รู และ
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

แหล่งเรียนรู้ ศึกษาสภาพงานและบทบาทหน้าที่
ของครู ขอบข่ายงานของโรงเรียน มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานครูประจ าชั้นและ/หรือประจ าวิชา การ
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ เรียน จัดท าข้อเสนอ
โครงงานเพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและ/
หรือการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   

ครูผู้ สอนและครูประจ าชั้นในสถานศึกษา  
เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนา ดูแล 
ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้
อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษาราย
กรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้
ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   สรุป
แนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ
ของครู ทั้ ง ใ นและนอกสถานศึกษา  ผ่ า น
กระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติ
หน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การ
เรียนรู้ในสถานศึกษา  สังเคราะห์องค์ความรู้
และน าผลจากการเรียนรู้ ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC)  เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง

เรียนรู้ในสถานศึกษา
ให้มากขึ้น 
 

  1022801 การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพ 2                        
                                                 1(45) 
            Professional Preparation II 
            เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ก่ อ น อ อ ก ฝึ ก
ประสบการณ์ ศึกษาสังเกตสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนและชุมชน มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ด้านหลักสูตรและการพัฒนาผู้เรียน วิเคราะห์และ
จัดท าหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน 
สถานศึกษา และชุมชน แนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จัดท ารายงานผลการศึกษา
สั ง เกตและมีส่ วนร่ วม น า เสนอผลงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

ให้ มี คว ามรอบรู้  ทั นสมั ยและทันต่ อการ
เปลี่ยนแปลง 

  1023835  การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพ 3
                                     1(45) 
              Professional Preparation III 
              เ ต รี ย ม ค ว า ม พร้ อ ม ก่ อ น ออก ฝึ ก
ประสบการณ์ ศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน การสนับสนุนการ
เรียนรู้  การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ทดลองจัดการเรียนรู้
ในบริบทที่หลากหลาย มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ศึกษาชั้นเรียน เพ่ือวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้และ
น าผลไปปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมี
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้เต็ม
ศักยภาพ จัดท ารายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้ เรียน น าเสนอ เผยแพร่และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผลการฝึกประสบการณ ์
 

1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2       1(45)                                 
            Professional Practicum II            
            ประพฤติตนเป็นแบบอย่ างที่ ดี มี
คุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการ
วางแผนออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและ
ประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชา
เฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการ
บริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การ
ด า เนิ นการ เกี่ ย วกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละ
ระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุข
ในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา 
ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึง

ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า เ ป็ น เ ชิ ง
สมรรถนะและเน้น
การฝึกปฏิบัติบทบาท
และหน้ าที่ ค รู และ
เรียนรู้ในสถานศึกษา
ให้มากขึ้น 
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สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

  1024807 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1  
                                     1(45) 
             Professional Practicum I 
             เตรียมความพร้อมในงานที่มอบหมาย
ก่อนออกฝึกประสบการณ์ สังเกตและมีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนรู้ ในบริบทที่หลากหลาย ฝึก
ปฏิบัติงานเทคนิคการศึกษาในฝ่ายงานวิชาการของ
โรงเรียน ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูผู้สอน การ
เตรียมการสอน ทดลองสอนในสถานการณ์จ าลอง
และสถานการณ์ที่จริง ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา
และแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ฝึก
วางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ และฝึก
ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยจัดท า
บันทึกและสะท้อนการเรียนรู้ และน าเสนอผลการ
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 

ประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางในการ
พัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพ
ครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้
ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) 
เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
รูปแบบชุมชนแห่ งการเรียนรู้  (PLC)  เ พ่ือ
น าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

  1024808 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
                                      2(90)  
             Professional Practicum II 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

            เตรียมความพร้อมในงานที่มอบหมาย
ก่อนออกฝึกประสบการณ์ สังเกตการจัดการเรียนรู้ 
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้
ด้วยตนเอง การทดลองสอนในสถานการณ์จ าลอง
และสถานการณ์ที่จริ ง  การออกแบบทดสอบ 
ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การ
ให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอบ
ปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน 
และการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ และฝึก
ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยจัดท า
บันทึกและสะท้อนการเรียนรู้ และน าเสนอผลการ
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 

  - การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา
เฉพาะ 
1025805 ปฏิบัติการสอน 1                6(450) 
            Teaching Practice I 
            ปฏิบั ติ การสอนในวิช า เอก  การวั ด
ประเมินผลและน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                     
                                            6(270) 
             Internship I 
             ปฏิ บั ติ ก า รสอน ในสถานศึ กษา 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบ

ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า เ ป็ น เ ชิ ง
สมรรถนะและเน้น
การฝึกปฏิบัติบทบาท
และหน้ าที่ ค รู และ
เรียนรู้ในสถานศึกษา
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

การวิจัย เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู 
งานสนับสนุนการเรียนการสอน งานโครงการ
พัฒนาวิชาการและแหล่งเรียนรู้ และปฏิบัติงานอ่ืน 
ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้การนิเทศของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์คณะครุศาสตร์
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะครุศาสตร์ และครู
พ่ีเลี้ยงในสถานศึกษา รวบรวมและสรุปผลการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ น าเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษาในช่วง
ระหว่างและหลังการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

การจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่
ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและ
มุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วม
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
น าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

ให้มากขึ้น 
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185 

ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

  1025806 ปฏิบัติการสอน 2                6(450) 
            Teaching Practice II 
             ปฏิบั ติ ง าน เ พ่ือพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติการสอนในวิชาเอกและงานในหน้าที่ครู งาน
สนับสนุนการเรียนการสอน การวัดประเมินผลและ
น าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนา
ผู้ เรียน งานโครงการพัฒนาวิชาการและแหล่ง
เรียนรู้ และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ภายใต้การนิเทศของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์คณะครุศาสตร์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะครุศาสตร์  และครู พ่ี เลี้ ยงในสถานศึกษา 
รวบรวมและสรุปองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี น าเสนอในช่วงระหว่าง
และหลังฝึกประสบการณ์ โดยการสัมมนาและจัด
นิทรรศการแสดงผลงานที่ ได้ เรี ยนรู้ จากการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                     
                                            6(270) 
             Internship II  
             ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุข เกิดกระบวนการ
คิดขั้นสู งและน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดย
ออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย 
บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ทั้ ง ในและนอกห้องเรียน สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน
ในกา ร พัฒนาและแก้ ปั ญห าผู้ เ รี ย น ให้ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัย
ที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจน
จากการเข้าร่ วมกิจกรรมที่ส่ ง เสริมให้ เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้อง

ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า เ ป็ น เ ชิ ง
สมรรถนะและเน้น
การฝึกปฏิบัติบทบาท
และหน้ าที่ ค รู และ
เรียนรู้ในสถานศึกษา
ให้มากขึ้น เพ่ือสร้าง
การเรียนรู้ และฝึก
กระบวนการพัฒนา
วิชาชีพครูอย่างเป็น
รูปธรรม สอดคล้อง
กับการพัฒนาวิชาชีพ
ครูที่มันสมัยและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 
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186 

ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

กับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคล รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์
สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของ
ความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจาก
การปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 
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187 

 

ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

4.1.2 กลุ่มวิชาเอก 2. วิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า           81 หน่วยกิต 
    2.1 วชิาเอกบังคับ เรียนไม่น้อยกว่า     69 หน่วยกิต           
   2.2 วิชาการสอนวิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า    
                                                6 หน่วยกิต 
    2.3 วิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต                   

2. กลุ่มวิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า    61 หน่วยกิต 
    2.1 วิชาเอก                     41 หน่วยกิต           
    2.2 วิชาเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพ
ความลุ่มลึกวิชาเอก                 20 หน่วยกิต 
 

ปรับลดจ านวนหน่วยกิต
20 หน่วยกิต   
แ ล ะ บู ร ณ า ก า ร
ร า ย วิ ช า ต า ม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี  สาขาครุ
ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ส า ข า
ศึกษาศาสตร์ 
(หลั กสู ตรสี่ ปี ) พ.ศ. 
2562 

  1512404  จริยศาสตร์และกระบวนการ                
ทางจริยธรรม                                3(2-2-5) 
              Ethics and Ethical Process 
             นิยามความหมาย ขอบเขตความสัมพันธ์ 
แนวคิดทางจริยศาสตร์ทั้งในด้านของศาสนาและ
ปรัชญาเมธีที่ส าคัญทั้งตะวันออกและตะวันตก 
เกณฑ์ท่ีใช้ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม การศึกษาหลัก

1512404  จริยศาสตร์และกระบวนการทาง 
              จริยธรรม                3(2-2-5) 
              Ethics and Ethical Process 
นิยามความหมาย ขอบเขตความสัมพันธ์ 
แนวคิดทางจริยศาสตร์ทั้งในด้านของศาสนา
และปรัชญาเมธีที่ส าคัญทั้งตะวันออกและ
ตะวันตก เกณฑ์ท่ีใช้ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม 

เปลี่ยนแปลงจากราย
วิชาเอกบั งคับ เป็น
ก ลุ่ ม เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ส ม ร ร ถ น ะ แ ล ะ
ศักยภาพความลุ่มลึก
วิชาเอก 
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188 

ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

จริยธรรมที่ส าคัญของกลุ่มคนอาชีพต่างๆเพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และการด าเนินชีวิต
ในสังคม บนพื้นฐานความสมานฉันท์ 

การศึกษาหลักจริยธรรมที่ส าคัญของกลุ่มคน
อาชีพต่างๆเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอน และการด าเนินชีวิตในสังคม บน
พ้ืนฐานความสมานฉันท์ 

  1523102  ศาสนศึกษา                    3(2-2-5) 
              Religious  Studies 
             ศาสนาและความเชื่ อ ในสั งคมไทย  
ความหมาย  องค์ประกอบของศาสนา  หลักค าสอน  
คัมภีร์ของศาสนา  เป้าหมายและวิธีการสอนทาง
ศาสนา เพ่ือให้เข้าใจ  รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลัก
ของศาสนา  วิเคราะห์หลักธรรมส าคัญในการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข  ศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรม  
พุทธศาสนสุภาษิต  และการฝึกปฏิบัติตามหลัก
ศาสนาที่ส าคัญ 

1512405 ศาสนศึกษา               3(2-2-5) 
             Religious  Studies 
            อธิบายความหมายของปรัชญาและ
ศาสนา  วิเคราะห์องค์ประกอบของศาสนา
และความเชื่อ  ประเภทของศาสนา  ประวัติ
ความเป็นมา  หลักค าสอน  ศาสนพิธี  สาวก  
และวันส าคัญทางศาสนา  วิเคราะห์หลักการ
ของศาสนาสากลที่เกี่ยวกับปรัชญา วัฒนธรรม  
และจริยศาสตร์  การเปรียบเทียบศาสนาสากล  
วิเคราะห์สภาพการณ์และปัญหาเกี่ยวกับ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมและสังคมปัจจุบัน  
 
 
 

ปรั บป รุ ง ร หั ส วิ ช า 
แ ล ะ ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชาให้สอดคล้อง
กั บ ส ถ า น ก า ร ณ์
ปัจจุบัน 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

   1513401 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา            
                                          3(2-2-5) 
             Principles of Buddhism and 
Dhammology  
             วิเคราะห์พัฒนาการ ความส าคัญ  
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ   แ ล ะ โ ค ร ง ส ร้ า ง ข อ ง
พระ พุทธศาสนาและศาสนา ในท้ อ งถิ่ น  
เกี่ยวกับ ประวัติ คัมภีร์ของศาสนา การปฏิรูป 
นิกาย การเผยแผ่ วันส าคัญ ศาสนพิธี การ
ปฏิบัติตนของศาสนิกชน  หลักธรรมส าคัญ ฝึก
ภาวะผู้น าในพิธีกรรมทางศาสนา และน ามา
พัฒนาชีวิตและสังคม 

พัฒนารายวิชาใหม่ให้
ค ร อ บ ค ลุ ม อ ง ค์
ความรู้ด้านศาสนา 

  1641101  อารยธรรมโลก                 3(3-0-6) 
              World Civilization 
              พัฒนาการของอารยธรรมตะวันตกและ
ตะวันออก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในเชิงบูรณาการ 
โดยเน้นรากฐานความคิด ปรัชญา ศิลปะวิทยาการ 
ภูมิปัญญา และความสัมพันธ์ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง

1642402 อารยธรรมโลก            3(2-2-5) 
             World Civilization 
             วิเคราะห์พัฒนาการของอารยธรรม
โลกตะวันตก  และโลกตะวันออกโดยสังเขป  
ในด้านต่าง ๆ  เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
และความเป็นไปของสังคมโลก อิทธิพลของ

ปรั บป รุ ง ร หั ส วิ ช า 
ค าอธิบายรายวิชา 
และหน่ วยกิ ต เ พ่ื อ
พัฒนาสมรรถนะ 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

ของสังคมโลกในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
   
            

ตะวันตกและตะวันออกที่มีผลต่อสังคมโลก  
และสามารถปรับตัวของสังคมโลกสมัยใหม่
ผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์  

  1642106  ประวัติศาสตร์ไทย             3(3-0-6)  
              Thai History 
              ความหมาย ความส าคัญ และวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ก่อนสมัย
สุโขทัย พัฒนาการด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมของไทยสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี 
และรัตนโกสินทร์ 

1641105 ประวัติศาสตร์ไทย        3(2-2-5) 
             Thai History 
             วิ เ ค ร า ะ ห์ พั ฒ น า ก า ร ข อ ง
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อนประวัติศาสตร์และ
สมัยประวัติศาสตร์  อธิบายการพัฒนาและ
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการด้านเมืองการ
ปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม
ผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะ
การสืบค้นและน าเสนอประเด็นส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ 

ปรั บป รุ ง ร หั ส วิ ช า 
ค าอธิบายรายวิชา 
และหน่ วยกิ ต เ พ่ื อ
พัฒนาสมรรถนะ 

  1642301 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก เฉียงใต้                                    
                                                3(3-0-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
            History of Southeast Asia 
            พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมัยโบราณ สมัยจักรวรรดิ

1641302  ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้                                    3(2-2-5) 
               History of Southeast Asia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
             วิเคราะห์กระบวนการรับวัฒนธรรม
ภายนอกของ เอ เ ชี ยตะวั น ออก เฉี ย ง ใ ต้ 

ป รั บป รุ ง ร หั ส วิ ช า 
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
ค าอธิบายรายวิชาให้
มีความชัดเจนและ
เนื้ อห าครอบคลุ ม
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

นิยม ขบวนการชาตินิยม การเรียกร้องเอกราช การ
สร้างชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ สมัยรัฐโบราณ สมัยจักรวรรดินิยม 
ผลกระทบของจักรวรรดินิยม ขบวนการ
ต่อต้านการปกครองการปกครองระบอบอาณา
นิคมของคนพ้ืนเมือง ขบวนการชาตินิยม การ
ได้มาซึ่งเอกราช และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สมัยหลังได้เอกราช 

มากขึ้น และหน่วย
กิ ต เ พ่ื อ พั ฒ น า
สมรรถนะ 
 

  1642307  ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก 3(3-0-6)  
              History of East Asia 
             พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ด้านการเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของจีน 
ญี่ปุ่น และเกาหลี ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงการเข้ามา
ข อ ง ช า ติ ต ะ วั น ต ก  โ ด ย สั ง เ ก ต  ก า ร ป ฏิ วั ติ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง และความขัดแย้งภายใน
ของจีน การรับอิทธิพลตะวันตกของญี่ปุ่นสมัยเมจิ 
บทบาทของจีนและญี่ปุ่นที่มีต่อเกาหลี และบทบาท
ด้านการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของจีน ญี่ปุ่น 
และเกาหลี หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยกเลิก 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

    1643501  ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา 3(3-0-6)  
                History of The United States of  
America 
                การก่อก าเนิดและสร้างชาติของอเมริกา
โดยสังเขป การเข้าสู่การเป็นมหาอ านาจโลกตั้งแต่
สงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน   

1643501  ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา   
                                           3(3-0-6) 
              History of The  United  States 
of  America      
              การก่อก าเนิดและสร้างชาติของ
อเมริกาโดยสังเขป การเข้าสู่การเป็นมหาอ านาจ
โลกตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน 

เปลี่ยนแปลงจากราย
วิชาเอกบั งคับ เป็น
ก ลุ่ ม เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ส ม ร ร ถ น ะ แ ล ะ
ศักยภาพความลุ่มลึก
วิชาเอก 

  2503402  ประชาคมอาเซียน             3(3-0-6)  
              ASEAN  Community  
             บริ บททางภู มิ ศ าสตร์  ภู มิ หลั งทา ง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศในประชาคมอาเซียน พัฒนาการของการ
รวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ความเป็นพลเมือง
อาเซียน ความร่วมมือในด้านการเมืองและความ
มั่นคง  ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรมของ
อาเซียน  พันธมิตรและคู่เจรจาของอาเซียน  
 
 

 ยกเลิก 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

    2504101  การวิจัยท้องถิ่น               3(2-2-5) 
              Local Research 

               ความหมายของการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ ความหมาย ความ
เป็นมา แนวคิด ท้องถิ่นศึกษา ฝึกปฏิบัติการวิจัย
ท้องถิ่นโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ และ
การน าเสนอ 
 

1643106 ท้องถิ่นศึกษา             3(2-2-5)          
              Local  Studies                                                 
             ความหมาย  ความส าคัญ  และ
พัฒนาการของท้องถิ่นศึกษา  ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและมรดกทางวัฒนธรรม  วิเคราะห์
ความคิด ความเชื่อของท้องถิ่น  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมต่างๆ 
ที่มีผลต่อท้องถิ่น ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน 

เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
ชื่อวิชาให้สอดคล้อง
กับการจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 
21 

  2504908  สัมมนาสังคมศึกษา           3(2-2-5) 
                  Seminar in Social Studies 

              รูปแบบวิ ธี การและกระบวนการจัด
สัมมนา ฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนาสังคมศึกษา เน้น
กรณีศึกษาประเด็นสัมมนาด้านสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง วัฒนธรรม  การศึกษา ศาสนา และอ่ืนๆ 

2503901  สัมมนาสังคมศึกษา     2(1-2-3) 
             Seminar in Social Studies 
             วิ เคราะห์รูปแบบ วิธีการ และ
กระบวนการ เพ่ือฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนา
สังคมศึกษา ศึกษาจุดประสงค์ ความหมายของ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัย และ
ฝึกปฏิบัติการด าเนินงานวิจัยและน าเสนอ
ผลการวิจัย 
 

ปรับรหัสวิชา และ
จ า น ว น ห น่ ว ย กิ ต
เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะ 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

  2531108  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น                               
                                                3(3-0-6) 
             Introduction to Sociology and 
Anthropology 
            ขอบเขต และแนวความคิดพ้ืนฐานทาง
สังคมและวัฒนธรรม โครงสร้างทางสังคม การขัด
เ กล าทา งสั ง คม  ก า ร จั ด ระ เบี ยบทา งสั ง คม 
ความหมายและความส าคัญของวัฒนธรรม และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม พัฒนาการของ
สังคมสมัยใหม่   

 

2531109 หลักสังคมวิทยา          3(2-2-5) 
              Principle Sociology                                                              
             อธิ บ ายความหมาย   ลั กษณะ  
ขอบข่าย  ประวัติความเป็นมา  แนวคิดและ
ทฤษฎีสั งคมวิทยา  องค์ประกอบ  และ
หลักการส าคัญ  ประยุกต์ใช้วิธีการศึกษาทาง
สังคมวิทยา วิเคราะห์กลุ่มสังคม  โครงสร้าง
ทางสังคม ลักษณะของสังคม  โครงสร้างหน้าที่  
การจัดระเบียบสังคม  สถาบันทางสังคม  การ
ขัดเกลาทางสังคม  การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  
ช่วงชั้นทางสังคม  วัฒนธรรม  ความเชื่อ  
กระบวนการทางสังคม  พฤติกรรมเบี่ยงเบน
ทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมเพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา 

ปรับปรุงรหัสวิชา ชื่อ
วิชาและเปลี่ยนแปลง
ค าอธิบายรายวิชาให้
ทันสมัย สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

  2533207  ประชากรศึกษา                3(3-0-6) 
              Population Studies 
              ความหมาย  ขอบเขต ประวัติ ของ
การศึกษาประชากร ทฤษฎีประชากร  ขนาดของ
องค์ประกอบ และการกระจายตัวของประชากร 
การเปลี่ยนแปลงประชากร  ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชากรกับประชากร ปัจจัยทางเศรษฐกิจและ
สังคม ปัญหาประชากร นโยบายประชากร ข้อมูล
และการใช้ข้อมูลทางประชากร 

2542107 ส่ิงแวดล้อมและประชากรศึกษา   
                                          3(2-2-5) 
            Environmental and Population 
Education 
            วิเคราะห์ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและประชากร  ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับประชากร  วิเคราะห์
ผลกระทบของภาวะประชากรที่มีผลต่อ
สภาพแวดล้อมต่อสังคมและคุณภาพชีวิต  
อ ธิ บ า ย ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน  
อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ  สภาพการเกิดภัยพิบัติในประเทศ
ไทยและ โลก  วิ เ ค ราะห์ ส า เหตุ กา ร เ กิ ด 
ผลกระทบและการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ 

บูรณาการรายวิชา
ประชากรศึกษากับ
สิ่ ง แ วดล้ อมศึ กษา
เ ป็ น ร า ย วิ ช า
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
ประชากรศึกษา ตาม
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี  
สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 
2562 

  2544102 สิ่งแวดล้อมศึกษา                3(3-2-5) 
 Environmental   Education 

           แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
ด้านสิ่ งแวดล้อมในฐานะที่ เป็นศาสตร์  ความ
ตระหนักในความส าคัญของสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อ
มนุษย์และชีวิต ความส าคัญและความสอดคล้อง
ระหว่างจุดมุ่งหมายของสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
โดยให้เหมาะสมกับเป้าหมาย มีการปฏิบัติการ
ภาคสนาม 
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การเปลี่ยนแปลง 

  2541106  หลักภูมิศาสตร์กายภาพ      3(2-2-5)   
               Principles of Physical Geography 
              สันฐานของโลกและปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นระหว่างความสัมพันธ์ของโลกกับดวงอาทิตย์ 
และดวงจันทร์ สมบัติทางด้านกายภาพและการ
เปลี่ยนแปลงของธรณีภาค (Lithosphere) อุทก
ภ า ค  ( Hydrosphere)  บ ร ร ย า ก า ศ ภ า ค 
(Atmosphere) ชีวมณฑล (Biosphere) และการ
ปฏิบัติภาคสนาม 

2541107 ภูมิศาสตร์กายภาพ       3(2-2-5) 
              Physical Geography                                                                   
             วิ เคราะห์สัณฐานของโลกและ
ปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์
ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์  และดวงจันทร์  
อ ธิ บ า ยลั ก ษณ ะท า งก าย ภ า พแล ะก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง ธ ร ณี ภ า ค  อุ ท ก ภ า ค  
บรรยากาศภาค ชีวภาค ใช้ เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการศึกษา รวบรวมข้อมูล  สรุป
ข้อมูลภูมิศาสตร์กายภาพ และฝึกปฏิบัติการ
ภาคสนาม เห็นความส าคัญของภูมิศาสตร์
กายภาพ และปรับตัวในการด ารงชีวิตได้อย่าง
ปกติสุข 

ปรับปรุงรหัสวิชา ชื่อ
วิ ช า  แ ล ะ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
ค าอธิบายรายวิชาให้
ทันสมัย  
 

  2541301  ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก            3(3-0-6) 
             Regional Geography of   the World 
            สภาพทางภูมิศาสตร์บริเวณภูมิภาคต่าง ๆ
ของโลก ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประชากร 
การตั้ งถิ่นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  และการ

2541301  ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก     3(3-0-6) 
             Regional Geography of  the  
World 
 

เปลี่ยนแปลงจากราย
วิชาเอกบั งคับ เป็น
ก ลุ่ ม เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ส ม ร ร ถ น ะ แ ล ะ
ศักยภาพความลุ่มลึก
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เปรียบเทียบปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมใน
แต่ละภูมิภาคของโลก 

วิชาเอก 

  2541405  การแปลความหมายแผนที่และ
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ                3(2-2-5)  
             Map Interpretation and  Geo-
Information Technology 
             ความรู้พื้นฐาน องค์ประกอบและการอ่าน
แผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่ดาวเทียม การ
อ่าน การตีความหมายแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ
และแผนที่ดาวเทียม ศึกษาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยี
แผนที่  และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การเก็บ
รวบรวมข้อมูลภูมิศาสตร์ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน และการออกภาคสนาม 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การสืบค้นแหล่งข้อมูล 
แผนที่ และเทคโนโลยีแผนที่ทางอินเทอร์เน็ต 

2542106 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิ
สารสนเทศ                             3(2-2-5) 
             Geographic Tools and     
Geoinformatics                                   
             อธิบายความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับแผน
ที่ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ การอ่าน การแปลความหมายข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์  เ พ่ือวิ เคราะห์ตัดสินใจเชิง
ภูมิศาสตร์อย่างเป็นระบบ และประยุกต์ใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศในการออกแบบสื่อการจัดการเรียน
การสอนและการเรียนรู้ทางด้านสังคมศึกษา 

ปรับปรุงรหัสวิชา ชื่อ
วิ ช า  แ ล ะ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
ค าอธิบายรายวิชา
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาครุศาสตร์
แ ล ะ ส า ข า
ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 
2562 
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    2542306 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์                              
                                                 3(2-2-5) 
             Analytical Geography of Thailand 
             ลั ก ษ ณ ะ ภู มิ ศ า ส ต ร์ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  
ความสัม พันธ์ ระหว่ า งลั กษณะภูมิศาสตร์กั บ
ทรัพยากรธรรมชาติ  วิเคราะห์ลักษณะเศรษฐกิจ  
และลักษณะสังคมวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่นของ
ประเทศไทย  การศึกษาส ารวจหรือการปฏิบัติ
การศึกษาภาคสนาม 
 

2542307 ภมิูศาสตรป์ระเทศไทย   3(2-2-5) 
            Geography of Thailand                                                                         
           วิ เ ค ราะห์ ลั กษณะทางกายภาพ 
ป ร ะ ช า ก ร  เ ศ ร ษ ฐ กิ จ   สั ง ค ม  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของ
ประเทศไทย  รวมถึงความสัมพันธ์ในปัจจัย
ทางภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก ใช้เครื่องมือทาง
ภูมิ ศาสตร์ ในการศึ กษา รวบรวมข้อมู ล 
วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร ก ร ะ จ า ย เ ชิ ง พ้ื น ที่ แ ล ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ใช้เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ในการศึกษา รวบรวมข้อมูล  
สรุปข้อมูลภูมิศาสตร์ประเทศไทย และฝึก
ปฏิบัติการภาคสนาม ตระหนักความส าคัญของ
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย น าความรู้ไปปรับใช้ใน
การด าเนินชีวิต 
 
 

ปรั บป รุ ง ร หั ส วิ ช า  
ชื่ อ วิ ช า  แ ล ะ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
ค าอธิบายรายวิชาให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
สถานการณ์ปัจจุบัน  
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  2551106 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์                             
                                                3(3-0-6) 

Introduction to Political        Science 
ขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างวิชารัฐศาสตร์กับสาขาวิชาอ่ืน 
แ น ว คิ ด รั ฐ ศ า ส ต ร์ ต า ม แ น ว คิ ด ต ะ วั น อ อ ก 
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่าง
อ านาจกับกฎหมาย กระบวนการทางการเมือง 
รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง  กลุ่มผลประโยชน์  
สิทธิและอุดมการณ์ทางการเมืองที่ส าคัญ  ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยสังเขป 

 ยกเลิก 

   2552106  การเมืองการปกครองของไทย 
                                                 3(3-0-6) 

  Thai Polities  and      Government 
             ความรู้ พ้ื นฐานทางการ เมื อง   การ
ปกครอง  หน้าที่ของรัฐ  ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ
สังคม  และประชาชน  กระบวนการทางการเมือง  
พฤติกรรมทางการเมือง  ปัญหาทางการเมือง  การ

2551115 การเมืองการปกครองไทย                                                  
                                          3(2-2-5) 
              Thai Politics and Government 
             วิ เ คร าะห์ คว ามรู้ เ บื้ อ งต้ นทา ง
รั ฐ ศ า ส ต ร์   แ ล ะ ร ะบ อบ ก า ร ป ก ค ร อ ง 
วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน อธิบายระบอบการเมืองการ

ปรั บป รุ ง ร หั ส วิ ช า 
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
ค าอธิบายรายวิชา 
แ ล ะ ห น่ ว ย กิ ต ใ ห้
ทันสมัย สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 

 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiKxbrf27fLAhXBHo4KHeIUC5wQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fmcucr.com%2Fhome%2Fincludes%2Feditor%2Fassets%2Fbookpol.pdf&usg=AFQjCNH-l1JemTWAK7NGwv12o_Vllgu1yw
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ปกครองของไทย ปกครองไทย อภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
กับสังคม  เหตุการณ์ทางการเมืองต่าง ๆ ที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมในอดีตและ
ปัจจุบันและการน าองค์ความรู้ที่ได้บูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยและพัฒนา
ความเป็นพลเมือง 

 

    2554101  การเมืองโลก                  3(3-0-6) 
              World Polities 
             ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่ าง
ประเทศ  บทบาททางการเมืองของประเทศ
มหาอ านาจที่มีต่อการเมืองโลก  การปรับตัวของ
ประเทศต่างๆ ไทยในเวทีการเมืองโลก บทบาทของ
องค์การระหว่างประเทศกับการเมืองระหว่าง
ประเทศ  บทบาทของตัวแสดงที่ไม่ใช่ภาครัฐ กับ
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองระหว่างประเทศ 
 

2554101  การเมืองโลก              3(3-0-6) 
              World Politics        

 

เปลี่ยนแปลงจากราย
วิชาเอกบั งคับ เป็น
ก ลุ่ ม เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ส ม ร ร ถ น ะ แ ล ะ
ศักยภาพความลุ่มลึก
วิชาเอก 
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  2561302 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย                   
                                                3(3-0-6) 
             Introduction to Law 
             ความรู้พื้นฐานทางกฎหมาย ความเป็นมา 
แนวคิด และบ่อเกิดหลักกฎหมายเอกชน หลัก
กฎหมายมหาชน ศึกษารายละเอียดในแง่ของ
ความหมาย ขอบเขต การจัดประเภทและล าดับชั้น
ของกฎหมาย การบัญญัติ การเปลี่ยนแปลง และ
ยกเลิกกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับ
ปรากฏการณ์ทางสังคม ระบบกฎหมายที่ส าคัญของ
โลก การใช้ การตีความ ผลบังคับและการบังคับตาม
กฎหมาย สิทธิหน้าที่และการใช้สิทธิ และหลักสุจริต 
หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมาย
อาญาและกฎหมายปกครอง 
 
 

2561108 กฎหมายเบื้องต้น         3(2-2-5)  
             Introduction to Law                               
            วิเคราะห์ความหมาย  ความส าคัญ  
ประเภท ล าดับศักดิ์ของกฎหมาย  วิเคราะห์
การจัดท า  การใช้ การตีความทางกฎหมาย 
อธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญ  กฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์  กฎหมายอาญา  กฎหมาย
ปกครอง  และอธิบายกระบวนการยุติธรรม  
ประยุกต์ใช้และบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจ าวัน 

ปรั บป รุ ง ร หั ส วิ ช า  
ชื่อวิชา เปลี่ยนแปลง
ค าอธิบายรายวิชา
แ ล ะ ห น่ ว ย กิ ต ใ ห้
ทันสมัย สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 
 

 



202 
 

202 

ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

  2572101 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1  3(3-0-6) 
            Microeconomic      Theory I 
            ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ ห ลั ก ทั่ ว ไ ป ข อ ง
เศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทานและการก าหนดราคา
โดยอุปสงค์และอุปทาน ความยืดหยุ่น ทฤษฏี
เบื้องต้นว่าด้วยพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมผู้ผลิต 
ต้นทุนการผลิต รายรับและก าไรของหน่วยผลิต 
ตลาดสินค้าและบริการ ตลาดปัจจัยการผลิต การ
วิเคราะห์เปรียบเทียบการก าหนดราคาและปริมาณ
การผลิตสินค้าของผู้ผลิตในตลาดลักษณะต่าง ๆ 
และทฤษฎีทั่วไปว่าด้วยราคาของปัจจัยการผลิตว่า
ด้วยค่าจ้าง ค่าเช่า ดอกเบี้ย และก าไร 

2572106 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น   3(2-2-5) 
              Introduction to  Economics                                                  
             วิเคราะห์ความหมาย  ความส าคัญ  
ประวั ติ คว าม เป็ นมาของ เศรษฐศาสตร์  
วิ เคราะห์ทฤษฎีการผลิต  พฤติกรรมของ
ผู้ บริ โภค  ตลาด  ทฤษฎี ร าคา  รายได้
ประชาชาติ  การเงินการธนาคาร  การคลัง  
การค้าระหว่ างประเทศ  ระบบสหกรณ์  
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทย
และเศรษฐกิจโลก 

ปรั บป รุ ง ร หั ส วิ ช า  
ชื่อวิชา เปลี่ยนแปลง
ค าอธิบายรายวิชา
แ ล ะ ห น่ ว ย กิ ต ใ ห้
เ ห ม า ะสม กั บ ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น
ปัจจุบัน 
 

  2572102 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(2-2-5) 
             Macroeconomic  Theory I 
            ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ ห ลั ก ทั่ ว ไ ป ข อ ง
เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์  พ้ื น ฐ า น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ท า ง
เศรษฐศาสตร์มหภาค บัญชีรายได้ประชาชาติ 
ทฤษฎีการก าหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ อุป

 ยกเลิก 

 



203 
 

203 

ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

สงค์และอุปทานมวลรวม เงิน สถาบันการเงิน 
ทฤษฎีอุปสงค์ของเงิน และอุปทานของเงิน ตลาด
การเงิน รายรับและรายจ่ายภาครัฐ หนี้สาธารณะ 
ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดสินค้าและตลาดเงิน 
นโยบายการเงินและการคลัง เงินเฟ้อและการ
ว่างงาน การค้าระหว่างประเทศ ดุลการช าระเงิน 
และระบบแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ 
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

   2533106 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล   3(2-2-5)                                                    
              Digital Culture    
             วิเคราะห์แนวคิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมพหุวัฒนธรรมและความเป็นพลเมือง
ดิจิทัลในปัจจุบันและอนาคต  ผลกระทบของ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อสังคมทักษะการรู้ดิจิทัล 
สร้างแนวปฏิบัติให้เป็นพลเมืองที่เรียนรู้แบบ
น าตนเองและปกป้องตนเอง การเคารพสิทธิ
ของตนเอง  ความรับผิดชอบสังคมโลกหลัง

พัฒนารายวิชาใหม่ให้
ส อดคล้ อ งกั บกา ร
เปลี่ยนแปลงของโลก
และเป็นไปตามกรอบ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี 
สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.

 



204 
 

204 

ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

สมัยใหม่ สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมใน
เชิงสร้างสรรค์ 

2562 

   2533107 ความเป็นสกลทรรศน์    3(2-2-5) 
             Global Education                                                                                 
            วิเคราะห์ความหมาย ความส าคัญ 
ความเป็นมาของโลกาภิ วัตน์  ความเป็น
พลเมือง การพัฒนาที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน 
สั ง คมพหุ วัฒนธรรม  การตระหนั กรั บ รู้
สภาพการณ์ และการยอมรับความแตกต่าง
แนวทางการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะของพลเมืองโลก 

พัฒนารายวิชาใหม่ให้
ส อดคล้ อ งกั บกา ร
เปลี่ยนแปลงของโลก
และเป็นไปตามกรอบ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี 
สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.
2562 

  1024204  หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิชา
สังคมศึกษา                                  3(2-2-5) 
              Curriculum and   Learning              
Management   in Social Studies 
            เป้าหมาย  มาตรฐาน  และองค์ประกอบ
ของหลักสูตรสังคมศึกษาในระดับต่าง ๆ  การ

1023217 หลักสูตรและวิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้สังคมศึกษา                    3(2-2-5) 
           Curriculum and Methodology 
of Learning Management in Social  
Studies 
           แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรสังคม

 
ปรั บป รุ ง ร หั ส วิ ช า  
ชื่ อ วิ ช า  แ ล ะ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
ค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้ อ งกั บกา ร
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205 

ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดหลักสูตรสังคมศึกษา 
ความหมาย ความส าคัญ และขอบข่ายสังคมศึกษา 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้สังคม
ศึกษา รูปแบบ เทคนิค วิ ธี การสอน สื่ อและ
นวัตกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา การจัด
กิ จกรรมการ เ รี ยนการสอนและการวั ดและ
ประเมินผลสังคมศึกษา 

ศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
ออกแบบและจัดท าหลักสูตรสังคมศึกษา 
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และท้องถิ่น  วิเคราะห์หลักสูตรสังคมศึกษา 
และประยุกต์แนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนสังคม
ศึกษา เพ่ือออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัด
และประ เมิ นผลสั ง คมศึ กษ า  ที่ มี ค ว าม
หลากหลาย ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน ตระหนักถึงความส าคัญในการ
จัดการเรียนรู้สังคมศึกษาสังคมศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนสู่ทักษะศตวรรษท่ี 21 

จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ใ น
ศตวรรษท่ี 21 

  1024209  พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา                 
                                                3(2-2-5) 
              Teaching Behavior in Social 
Studies 

                การวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอน

 ยกเลิก 
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206 

ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

สังคมศึกษาที่เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียน  ปัญหา
การจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา การจัดท า
แผนการเรียนการสอนสังคมศึกษา การปฏิบัติการ
สอนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

   1033110 นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคม
ศึกษา                                   2(1-2-3) 
             Innovation and Digital  
Media in Social Studies          
            วิเคราะห์แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
นวัตกรรมและสื่ อดิจิทัลทางสั งคมศึกษา 
หลั กการออกแบบ การผลิตและพัฒนา
นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลที่เหมาะสมกับเนื้อหา
สังคมศึกษา วิเคราะห์และประเมินคุณค่าของ
สื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  การใช้สื่อ
ดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เ พ่ือ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
 

พัฒนารายวิชาใหม่ให้
ส อดคล้ อ งกั บกา ร
เปลี่ยนแปลงของโลก
และเป็นไปตามกรอบ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี 
สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.
2562 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

   1043414 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้สังคมศึกษา                    3(2-2-5) 
             Research and  Development 
of  Learning  Innovation in Social 
Studies 
             วิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การ
สร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย สามารถ
เลือกและประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในการสร้างนวัตกรรม  จัดท าวิจัยและ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา เพ่ือ
แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่
สอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหาสังคมศึกษา 
บริบท และความแตกต่างของผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิผล 
 
 
 

พัฒนารายวิชาใหม่ให้
ส อดคล้ อ งกั บกา ร
เปลี่ยนแปลงของโลก
และเป็นไปตามกรอบ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ 
สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.
2562 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

  1104107 การสอนภาษาอังกฤษส าหรับครูสังคม
ศึกษา                                       3(3-0-6) 
              English Teaching for Social Studies 
Teacher 
              อ่านและฟังบทความภาษาอังกฤษเน้น 
เนื้อหาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษา
ศัพท์และโครงสร้างภาษาอังกฤษส าหรับงานวิชาการ
เฉพาะสาขาสังคมศึกษาในระดับพ้ืนฐาน การน าเสนอ
และเขียนสรุปข้อความที่เก่ียวกับสังคมศึกษา 

1103103 ภาษาอังกฤษส าหรับครูสังคมศึกษา      
                                          3(2-2-5) 
             English for Social Studies  
Teacher 
             อ่านบทความภาษาอังกฤษเน้น
เนื้อหาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ศึกษาศัพท์และโครงสร้างภาษาอังกฤษส าหรับ
งานวิชาการในระดับพ้ืนฐาน การน าเสนอและ
เขียนสรุปข้อความที่เก่ียวกับสังคมศึกษา 

ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา
และหน่ ว ยกิ ต  ใ ห้
สอดคล้ อ งกั บกา ร
พัฒนาสมรรถนะ 

  1511602   ตรรกศาสตร์                  3(3-0-6) 
               Logic 
                ลักษณะของเหตุผล  การวิเคราะห์
ความหนักแน่นของเหตุผล  ความบกพร่องของ
ภาษา  การแสวงหาเหตุผลทั้งแบบอุปนัยและนิรนัย  
การน าเอาความรู้ความเข้าใจเรื่องของเหตุผลไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  เพ่ือพัฒนาตนเอง
และสังคม 
 

 ยกเลิก 
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209 

ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

  1513103 ศาสนาเปรียบเทียบ            3(3-0-6) 
            Comparative   Religion 

เปรียบเทียบศาสนาที่ส าคัญเชิงวิเคราะห์  
ด้านประวัติศาสตร์ ศาสนาภาษา ปรัชญา โครงสร้าง 
หลักธรรมลักษณะและความส าคัญของพิธีกรรม
นิกาย ความดี และจุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนาและ
อิทธิพลของศาสนาที่มีต่อการด าเนินชีวิตและสังคม
ในยุคปัจจุบัน 

 ยกเลิก 

  1642309  ประวัติศาสตร์เอเชียใต้       3(3-0-6) 
             History of South Asia 
             การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ของเอเชียใต้ก่อนการเข้ามาของชาติตะวันตก 
อิทธิพลของมหาอ านาจตะวันตก การเรียกร้องเอก
ราช ความขัดแย้งในเอเชียใต้ บทบาทและนโยบาย
ต่างประเทศของประเทศในเอเชียใต้ในปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 

 

ยกเลิก 

  1644601   เหตุการณ์โลกปัจจุบัน        3(3-0-6) 
               Contemporary World Affairs 
              ความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์ส าคัญที่

 ยกเลิก 
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210 

ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

เกิดขึ้ นหลั งยุ คสงครามเย็น ในด้ านการ เมือ ง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  ปัญหาและความ
ขัดแย้งระหว่างประเทศ วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญที่
เกิดข้ึนในสังคมโลก 

  2541204  ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ           3(3-0-6)   
              Economic  Geography 
              ลักษณะของปัจจัยที่ท าให้ เกิดความ
แตกต่างของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในบริเวณต่าง ๆ  
ของโลก  โดยศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ  การผลิต  
การใช้และการกระจายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ด้านต่าง ๆ เช่น  ด้านเกษตร  อุตสาหกรรม พาณิช
ยกรรม การคมนาคม – ขนส่ง  การค้าระหว่าง
ประเทศ  และการบริการของประชาชนในดินแดน
ต่าง ๆ ของโลกและปฏิบัติการภาคสนาม  

 ยกเลิก 

  2534101  สังคมศาสตร์เพื่อพัฒนาสังคม3(3-0-6) 
              Social Sciences for Development 
              ความหมาย ขอบเขต และบทบาทของ
สังคมศาสตร์ แนวคิดพ้ืนฐานด้านการพัฒนา ปัญหา

 ยกเลิก 

 



211 
 

211 

ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

สังคม สาเหตุและการเปลี่ยนแปลงของปัญหาสังคม
ที่มีผลต่อการด ารงชีวิต  หลักคุณธรรมจริยธรรมขั้น
พ้ืนฐานในการด ารงชีวิตเพ่ือพัฒนาสังคม 

4.2 หมวดวิชาเลือกเสรี  
 

หมวดวิชาเลือกเสรี  
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี  
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

คงเดิม 

 
 

 



1 
 

1 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับเกณฑ์มาตรฐานคุรุสภาและองค์
ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขาครุศาสตร์และสาขา

ศึกษาศาสตร์ (หลักสตูรสี่ปี) พ.ศ. 2562 
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215 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับเกณฑ์มาตรฐานคุรุสภาและองค์ความรู้ตาม 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสีป่ี) พ.ศ. 2562 

 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ 

มาตรฐานความรู้ของคุรุสภา  
และสาระความรู้และสมรรถนะ 

เนื้อหาสาระกลุ่มวชิาชีพครู  
(มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ป)ี  

พ.ศ. 2562) 

รายวิชา/ปฏิบัติการสอน  
หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

(ก) มาตรฐานความรู้   
1. การเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคม
และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 9000304  ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง  
3(2-2-5)      

1002101 นโยบายและการบริหาร
คุณภาพการศึกษา              3(2-2-5) 
    

 1. ค่านิยมของครู คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
จิตวิญญาณครู และปรัชญาความ
เป็นคร ู

 

1001103 คุณธรรม จรยิธรรม
จรรยาบรรณ และจิตวญิญาณ 
ความเป็นครู                      3(2-2-5)                         

 2. ปรัชญาการศึกษา 1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
  

2. จิตวิทยาพัฒนาการ, จิตวิทยา
การศึกษาและจิตวิทยาให้ค าปรึกษา
ในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ 

 

3. จิตวิทยาส าหรับครเูพื่อจัดการ
เรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ปัญหา 
ส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียน 

1051106 จิตวิทยาส าหรับครู  3(2-2-5) 

3. เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร 
ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีใน
การจัดการเรยีนรู ้

4. หลักสูตรและวิทยาการการ
จัดการเรียนรู ้

1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและ
การเรยีนรู ้                        3(2-2-5) 
1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู้  
                                     3(2-2-5) 
1023217 หลักสูตรและวิธีวิทยาการ
จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา       3(2-2-5) 
1033110 นวัตกรรมและสื่อดิจิทลัทาง
สังคมศึกษา                       2(1-2-3) 
1043414 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การเรยีนรู้สังคมศึกษา           3(2-2-5) 
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มาตรฐานความรู้ของคุรุสภา  
และสาระความรู้และสมรรถนะ 

เนื้อหาสาระกลุ่มวชิาชีพครู  
(มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ป)ี พ.ศ. 

2562) 

รายวิชา/ปฏิบัติการสอน  
หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

 5. นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู ้

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและ
การเรยีนรู ้                        3(2-2-5) 
 

4. การวัดประเมินผลการเรยีนรู้ 
และการวจิัยเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน 

 

6. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 1042109 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้                             3(2-2-5) 
 

 7. การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม
เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

1043415 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                         
3(2-2-5) 
 

5. การใช้ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

8. ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับคร ู    1131503 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ส าหรับครู                         2(1-2-3) 
9000135 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
                                     3(2-2-5) 
9000137  ภาษาอังกฤษส าหรับทักษะ
การท างาน                        3(2-2-5) 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและ
การเรยีนรู ้                        3(2-2-5) 
 

6. การออกแบบและการด าเนินการ
เกี่ยวกับงานประกันคณุภาพ
การศึกษา 

 1002101 นโยบายและการบริหาร
คุณภาพการศึกษา              3(2-2-5) 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์
วิชาชีพ 

  

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหวา่ง
เรียน 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

1022802 ฝึกปฏิบตัิงานวิชาชีพ 1 1(45) 
1023836 ฝึกปฏิบตัิงานวิชาชีพ 2 1(45) 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ 

1024809 ปฏิบัติการสอน 
ในสถานศึกษา 1                   6(270) 
1024810 ปฏิบัติการสอน 
ในสถานศึกษา 2                   6(270) 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

 

ล าดับ 
เนื้อหาสาระส าคัญในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 สาขาวิชาสังคมศึกษา 

รายวิชา- รหัสวิชา ในหลักสูตร 

1 ศาสนา และ
ปรัชญา 

1. ประวัติของพระพุทธเจ้า
และศาสดาแห่งศาสนาอ่ืนๆ  
2. หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาและศาสนา
อ่ืนๆ  
3. การเผยแพร่
พระพุทธศาสนาและศาสนา
อ่ืนๆ 
4. พุทธจริยศาสตร์และจริย
ศาสตร์แห่งศาสนาอ่ืนๆ 
5. ศาสนาเปรียบเทียบหรือ
ศาสนาสากล 
 

1512405 ศาสนศึกษา              3(2-2-5) 
1513401 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา                                                     
                                         3(2-2-5) 

2 ประวัติศาสตร์ 1. ประวัติศาสตร์ไทย 
2. ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  
3. ประวัติศาสตร์สากล 
4. วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 

2533107 ความเป็นสกลทรรศน์   3(2-2-5)                                                                                                             
1641105 ประวัติศาสตร์ไทย       3(2-2-5) 
1641302 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้                                 3(2-2-5) 
1642402 อารยธรรมโลก            3(2-2-5) 
1643106 ท้องถิ่นศึกษา             3(2-2-5)                                                               

3 ภูมิศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อม และ
ประชากร 

1. ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
2. ภูมิศาสตร์กายภาพ 
3. ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์/แผนที่ 
4. สิ่งแวดล้อมและประชากร 
 

2541107 ภูมิศาสตร์กายภาพ      3(2-2-5) 
2542307 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย  3(2-2-5)                                                            
2542106 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิ
สารสนเทศ                            3(2-2-5)                                   
2542107 สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา                                                   
                                         3(2-2-5) 
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ล าดับ เนื้อหาสาระส าคัญในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่

ปี) พ.ศ. 2562 สาขาวิชาสังคมศึกษา 

รายวิชา- รหัสวิชา ในหลักสูตร 

4 รัฐศาสตร์ 
นิติศาสตร์  
 

1. ความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์ 
2. ความรู้พื้นฐานทางกฎหมาย
ทั่วไป 
3. การเมืองการปกครองไทย 
 

2551115 การเมืองการปกครองไทย     
                                     3(2-2-5)                                                        
2561108 กฎหมายเบื้องต้น   3(2-2-5)                                                                 
 

5 สังคมวิทยา และ
มานุษยวิทยา 

1. ความรู้พื้นฐานทางสังคมวิทยา 
2. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมในยุคดิจิทัล 
3. พัฒนาการของสังคมสมัยใหม่/
ยุคดิจิทัล 
 

2531109 หลักสังคมวิทยา     3(2-2-5)                                                                    
2533106 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล  
                                     3(2-2-5) 
2533107 ความเป็นสกลทรรศน์  
                                     3(2-2-5)                                                               
 

6 เศรษฐศาสตร์ 1.ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ 
2. เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 
 

2572106 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
                                     3(2-2-5) 
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ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี)  

พ.ศ. 2562 
 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปรญิญาตรี สาขา 
ครุศาสตร์และสาขา

ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสีป่ี) 
พ.ศ. 2562 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา/ปฏิบัติการสอน/ 
กิจกรรมเสริมความเป็นครู 

1. มีค่านิยมร่วม ตระหนักและ
ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการ
ท างานของครู การพัฒนา
ความรู้สึก ถึงตัวตนความเป็นครู
และมี เจตคติต่อวิชาชีพครูที่
เข้มแข็ง มีจิตบริการต่อวิชาชีพ
ครูและชุมชน 

มีความเป็นพลเมืองที่มีจิตอาสา จิต
สาธารณะ เคารพสิทธิ เสรีภาพ และ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ของตนในฐานะพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย และรู้คุณค่า 
อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
และท้องถิ่น 

 

1001103 คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความ
เป็นครู                        3(2-2-5)  
1021102 การพัฒนาหลักสูตร  
                                3(2-2-5) 
1051106 จิตวิทยาส าหรับครู   
                                3(2-2-5) 
1512405 ศาสนศึกษา     3(2-2-5) 
1513401 หลักพุทธธรรมและธรรม
วิทยา                         3(2-2-5) 
1023217  หลักสูตรและวิธี
วิทยาการจัดการเรียนรู้สงัคมศึกษา       
                                3(2-2-5) 
                                  

2. เป็นคนดีมีคุณธรรม 
จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครู 
มีจิตวิญญาณครูและยึดมั่นใน 
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
ปฏิบัติหน้าที่ตามอุดมการณ์
คว าม เป็ น ค รู ด้ ว ยคว าม รั ก 
ศ รั ท ธ า  ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต 
รับผิดชอบต่อวิชาชีพ อุทิศตน
และทุ่มเทในการเอาใจใส่ สร้าง
แรงบันดาลใจ พัฒนาการเรียนรู้
และผลประ โยชน์ สู งสุ ดแก่
ผู้เรียน มีความพอเพียงและ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 

มีความรู้ มีทักษะและเทคนิควิธีใน
การจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอที่จะ
เป็นครูสังคมศึกษาได้เป็นอย่างดี และ
มีจรรยาบรรณของวิชาชีพครู  

 

1001103 คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความ
เป็นครู                        3(2-2-5)  
1021102 การพัฒนาหลักสูตร  
                                3(2-2-5) 
1022306 วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู ้                       3(2-2-5) 
1042109 การวัดและประเมินผล
การเรียนรู ้                  3(2-2-5) 
1051106 จิตวิทยาส าหรับครู   
                                3(2-2-5) 
1131503 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ส าหรับครู                    2(1-2-3) 
1512405 ศาสนศึกษา     3(2-2-5) 
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปรญิญาตรี สาขา 
ครุศาสตร์และสาขา

ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสีป่ี) 
พ.ศ. 2562 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา/ปฏิบัติการสอน/ 
กิจกรรมเสริมความเป็นครู 

1513401 หลักพุทธธรรมและธรรม
วิทยา                         3(2-2-5) 
1023217  หลักสูตรและวิธี
วิทยาการจัดการเรียนรู้สงัคมศึกษา      
                                3(2-2-5) 
    

3. เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ 
และมีปัญญา เป็นผู้มีความรู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร คิ ด
วิเคราะห์การคิดขั้นสูง มีความ
รอบรู้ด้านการเงิน สุขภาพ 
สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และของโลก การสร้างสัมมาชีพ
และความมั่นคงในคุณภาพชีวิต
ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม มีความเพียร มุ่งมั่น 
มานะ บากบั่น ใฝ่เรียนรู้มีทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่
เรียนรู้และรอบรู้ทันสมัย ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

-มีความรู้ มีทักษะและเทคนิควิธีใน
การจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอที่จะ
เป็นครูสังคมศึกษาได้เป็นอย่างดี และ
มีจรรยาบรรณของวิชาชีพครู  
-มีความสามารถในการพัฒนาวิจัย
แ ล ะ ส ร้ า ง น วั ต ก ร ร ม ท า ง ด้ า น
การศึกษาและสังคมศาสตร์ สามารถ
ประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ใน
ทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ใหม่  
มีความเป็นพลเมืองที่มีจิตอาสา จิต
สาธารณะ เคารพสิทธิ เสรีภาพ และ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ของตนในฐานะพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย และรู้คุณค่า 
อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
และท้องถิ่น 

 

9000208 สุนทรียภาพของชีวิต                             
                                3(2-2-5) 
9000308 พลวัตของสังคมโลก  
                                3(2-2-5) 
9000410 การบริหารจัดการ
สุขภาพ                      3(2-2-5) 
1002101 นโยบายและการบรหิาร
คุณภาพการศึกษา          3(2-2-5)                         
1042109 การวัดและประเมินผล
การเรียนรู ้                  3(2-2-5) 
1043415 การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู ้                       3(2-2-5) 
1051106 จิตวิทยาส าหรับครู   
                                3(2-2-5) 
1512405 ศาสนศึกษา     3(2-2-5) 
1513401 หลักพุทธธรรมและธรรม
วิทยา                         3(2-2-5) 
2533107 ความเป็นสกลทรรศน์             
                                3(2-2-5)                                                                                                             
1641105 ประวัติศาสตร์ไทย         
                                3(2-2-5) 
1641302 ประวัติศาสตร์เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้           3(2-2-5) 
1642402 อารยธรรมโลก  3(2-2-5) 
1643106 ท้องถิ่นศึกษา   3(2-2-5)  
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปรญิญาตรี สาขา 
ครุศาสตร์และสาขา

ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสีป่ี) 
พ.ศ. 2562 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา/ปฏิบัติการสอน/ 
กิจกรรมเสริมความเป็นครู 

2541107 ภูมิศาสตร์กายภาพ        
                                3(2-2-5) 
2542106 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
และภูมิสารสนเทศ          3(2-2-5)                                   
 
2542107 สิ่งแวดล้อมและ
ประชากรศึกษา             3(2-2-5)  
2551115 การเมืองการปกครอง  
ไทย                           3(2-2-5)                                                        
2561108 กฎหมายเบื้องต้น    
                                3(2-2-5) 
2531109 หลักสังคมวิทยา3(2-2-5)                                                                    
2533106 วัฒนธรรมสงัคมดิจิทลั  
                                3(2-2-5) 
2572106 เศรษฐศาสตร์เบื้องตน้ 
                                3(2-2-5) 
                                                                                                                  

4. เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะ
ศตวรรษที่ 21 มีความสามารถ
คิดวิเคราะห์ การคิดขั้นสูง มี
ความฉลาดดิจิทัล ทักษะการ
ท างานเป็นทีม มีทักษะข้าม
วั ฒ น ธ ร ร ม  รู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ 
เทคโนโลยี สารสนเทศสมัยใหม่ 
การปลี่ยนแปลงของสังคมและ
ของโลก มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาความก้าวหน้า ให้กับ
วิชาชีพครู  สามารถแสวงหา
ความรู้พัฒนาความรู้งานวิจัย 
และสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนา
ต น เ อ ง ผู้ เ รี ย น ใ ห้ เ ต็ ม ต า ม

-มีความรู้ มีทักษะและเทคนิควิธีใน
การจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอที่จะ
เป็นครูสังคมศึกษาได้เป็นอย่างดี และ
มีจรรยาบรรณของวิชาชีพครู  
-มีความสามารถในการพัฒนาวิจัย
แ ล ะ ส ร้ า ง น วั ต ก ร ร ม ท า ง ด้ า น
การศึกษาและสังคมศาสตร์ สามารถ
ประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ใน
ทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ใหม่  

 

9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อชีวิต                      3(2-2-5) 
1021102 การพัฒนาหลักสูตร  
                                3(2-2-5) 
1022306 วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู ้                       3(2-2-5) 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 
1043415 การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู ้                       3(2-2-5) 
1022802 ฝึกปฏิบัตงิานวิชาชีพ1    
                                    1(45) 
1023836 ฝึกปฏิบัตงิานวิชาชีพ2   
                                    1(45) 
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปรญิญาตรี สาขา 
ครุศาสตร์และสาขา

ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสีป่ี) 
พ.ศ. 2562 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา/ปฏิบัติการสอน/ 
กิจกรรมเสริมความเป็นครู 

ศักยภาพ ตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

1023217  หลักสูตรและวิธี
วิทยาการจัดการเรียนรู้สงัคมศึกษา       
                                3(2-2-5) 
1033110 นวัตกรรมและสื่อ 
ดิจิทัลทางสังคมศึกษา      2(1-2-3)                                   
1043414 วิจัยและพฒันานวตักรรม
การเรียนรูส้ังคมศึกษา      3(2-2-5)                            

5. เป็นผู้มีความสามารถสูงใน
การจัดการเรียนรู้ เป็นผู้มี
ความสามารถในการจัดเนื้อหา
สาระ ออกแบบกิจกรรม 
วางแผนและจั ดการ เรี ยนรู้
ถ่ า ย ทอดค ว า มรู้ ส ร้ า ง แ ร ง
บันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียน 
เกิดการเรียนรู้และมีความสุขใน
การเรียน โดยใช้ศาสตร์การ
สอน รวมถึงวิธีการใช้เทคนิค 
วิธีการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลาย สื่อ 
แหล่งเรียนรู้ชุมชน ภูมิปัญญาใน
ชุมชนที่เหมาะสมกับสาระวิชา
และผู้เรียน ที่มีความแตกต่าง
กัน สามารถบูรณาการความรู้
ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม 
และการวิจัย สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการศาสตร์การสอน 
ความรู้  เ นื้ อหาสา ระ  และ
เทคโนโลยี (TPCK) เพื่อพัฒนา 
การเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจน
น า ไปใช้ ในการแก้ ไขปัญหา 
พัฒนาตนเอง ผู้เรียนและสังคม 

-มีความรู้ มีทักษะและเทคนิควิธีใน
การจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอที่จะ
เป็นครูสังคมศึกษาได้เป็นอย่างดี และ
มีจรรยาบรรณของวิชาชีพครู  
-มีความสามารถในการพัฒนาวิจัย
แ ล ะ ส ร้ า ง น วั ต ก ร ร ม ท า ง ด้ า น
การศึกษาและสังคมศาสตร์ สามารถ
ประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ใน
ทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ใหม่  

 

1022306 วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู ้                       3(2-2-5) 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 
1042109 การวัดและประเมินผล
การเรียนรู ้                  3(2-2-5) 
1043415 การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู ้                       3(2-2-5) 
1024809 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา1                  6 (270) 
1024810 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2                 6(270) 
1023218  หลักสูตรและวิธี
วิทยาการจัดการเรียนรู้สงัคมศึกษา        
                                3(2-2-5) 
1033110 นวัตกรรมและสื่อ 
ดิจิทัลทางสังคมศึกษา      2(1-2-3)                                   
1043414 วิจัยและพฒันานวตักรรม
การเรียนรูส้ังคมศึกษา      3(2-2-5) 
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปรญิญาตรี สาขา 
ครุศาสตร์และสาขา

ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสีป่ี) 
พ.ศ. 2562 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา/ปฏิบัติการสอน/ 
กิจกรรมเสริมความเป็นครู 

6. เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และ
ใส่ใจสังคม มีความรักชาติ รัก
ท้องถิ่น  มีจิตส านึกไทยและ
จิตส านึกสากล รู้คุณค่าและมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทยและท้องถิ่น มีจิต
อาสา และด าเนินชีวิตตามวิถี
ประชาธิปไตย มีความยุติธรรม
แ ล ะ มี ค ว า ม ก ล้ า ห า ญ ท า ง
จริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง 
รู้ถูก รู้ผิด รู้ชอบ ชั่ว ดี กล้า
ปฏิเสธและต่อต้านการกระท าที่
ไม่ถูกต้อง เคารพสิทธิ เสรีภาพ 
และศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์มี
จิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  

มีความเป็นพลเมืองที่มีจิตอาสา จิต
สาธารณะ เคารพสิทธิ เสรีภาพ และ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ของตนในฐานะพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย และรู้คุณค่า 
อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
และท้องถิ่น 

 

9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจ
พอเพียง                      3(2-2-5) 
9000305 นครศรีธรรมราชศึกษา 
                                3(2-2-5) 
9000307 พลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อสงัคม         3(2-2-5) 
1512405 ศาสนศึกษา     3(2-2-5) 
1513401 หลักพุทธธรรมและธรรม
วิทยา                         3(2-2-5) 
2533107 ความเป็นสกลทรรศน์             
                                3(2-2-5) 
2542107 สิ่งแวดล้อมและ
ประชากรศึกษา             3(2-2-5)  
2551115 การเมืองการปกครอง
ไทย                           3(2-2-5)                                                        
2561108 กฎหมายเบื้องต้น    
                                3(2-2-5) 
2531109 หลักสังคมวิทยา3(2-2-5)                                                                    
2533106 วัฒนธรรมสงัคมดิจิทลั  
                                3(2-2-5) 
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ภาคผนวก จ 
ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1.  ชื่อ – สกุล     นางสาวแก้วใจ  สุวรรณเวช 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
3. ประวัติการศึกษา 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปี พ.ศ.  

ปร.ด. หลักสูตรและการสอน(การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2559 
วท.ม. ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546 
อ.บ. ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2541 

 
4.  ผลงานทางวิชาการ  
อภิรดี  เกื้อบุญแก้ว และแก้วใจ สุวรรณเวช. (2560).  ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์และแนวทางการ
 อนุ รั กษ์กลอยของชุมชนบ้ านไส เตา อ้อย ต าบลบางขัน  อ า เภอบางขัน  จั งหวั ด
 นครศรีธรรมราช. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการครุศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 9 
 และการน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 9:  

2560.  (16 – 17 กันยายน 2560), (น. 123 – 132). นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
นครศรีธรรมราช. 

 
5.  ภาระการสอน 

1023217 หลักสูตรและวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 3(2-2-5)     
 1043414 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา 3(2-2-5) 

 2541107 ภูมิศาสตร์กายภาพ    3(2-2-5)     
 2542307 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย    3(2-2-5)     
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
1.  ชื่อ – สกุล    นายปุรเชษฐ  บุญยัง 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
3. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปี พ.ศ.  

ศศ.ม. ไทยศึกษา สถาบันราชภัฏธนบุรี 2546 
ศน.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2543 

 
4.  ผลงานทางวิชาการ  
ณัฐธิดา ชัยภักดิ์ และปุรเชษฐ บุญยัง. (2561). พวงมาลัยกับการสร้างอาชีพ ความเชื่อ ประเพณีของ 
 คนเทศบาลดอนตรอ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช. ใน รายงานสืบ

เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ครั้งที่ 11: 2561. (20 
ธันวาคม 2561), (น. 840 – 849). ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต. 

 
5. ภาระการสอน 

 1512404 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา      3(2-2-5)  
 1512405        ศาสนศึกษา                 3(2-2-5)     
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1.  ชื่อ – สกุล    นายมานะ ขุนวีช่วย 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3. ประวัติการศึกษา 

 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปี พ.ศ.  

อ.ม. ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยศิลปากร  2547 
ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2542 

 
4.  ผลงานทางวิชาการ  

เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน 
มานะ ขุนวีช่วย. เอกสารประกอบการสอนวิชาประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ . 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 2559. 
บทความ   

มานะ ขุนวีช่วย. (2559).  ประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อเข้าถึงทรัพยากร เขา-นา-เล ในนครศรีธรรมราช. 
 วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 10(2) (ตุลาคม 2558 – มีนาคม 
 2559), 107 - 125. 
 
5.  ภาระการสอน 

 1641302 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3(2-2-5)     
 1643106 ท้องถิ่นศึกษา     3(2-2-5)     
 2533107 ความเป็นสกลทรรศน์    3(2-2-5)     
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1.  ชื่อ – สกุล     นางสาวกมลทิพย์ ธรรมกีระติ 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
3. ประวัติการศึกษา 

 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปี พ.ศ.  

อ.ม. ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2551 
ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2539 

 
4. ผลงานทางวิชาการ  
สุรศักดิ์ เรืองข า และกมลทิพย์ ธรรมกีระติ. (2561). ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของชุมชนบ้าน
 พังทราย ต าบลเขาแก้ว อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช . ใน รายงานสืบเนื่องจาก
 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 11: 2561. (20 ธันวาคม 
 2561), (น. 810 – 822). ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต. 
 
5.  ภาระการสอน 

 1641105 ประวัติศาสตร์ไทย   3(2-2-5)     
 1642402 อารยธรรมโลก    3(2-2-5)     
 2503901 สัมมนาสังคมศึกษา   3(2-2-5)     
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1.  ชื่อ – สกุล    นางสาวอลิสา  ตลึงผล 
2.  ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
3. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปี พ.ศ.  

รส.ม. พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2550 
วท.บ. สถิติประยุกต ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ

นครเหนือ 
2545 

 
4.  ผลงานทางวิชาการ   
อลิสา ตลึงผล และกมลทิพย์ ธรรมกีระติ.  (2559). การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานใน
 รายวิชาอาเซียนศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี . ใน รายงานสืบเนื่องจากการ
 ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ครั้งที่ 8: 2559 (15 ธันวาคม 2559), 
 (น. 1389 – 1396). ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต. 

 
5.   ภาระการสอน 

 1023217 หลักสูตรและวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 3(2-2-5)  
 1033110 นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา  2(1-2-3) 
 2533106 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล        3(2-2-5) 
 2542107 สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา   3(2-2-5) 
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1.  ชื่อ – สกุล     นางสาวรัตนา  ไกรนรา 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
3. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปี พ.ศ.  

วท .ม.  การจัดการลุ่มน้ าและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2552 
วท.บ. ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2546 
 
4.  ผลงานทางวิชาการ  
นฤมล ขุนวีช่วย รัตนา ไกรนรา และมานะ  ขุนวีช่วย. (2561).  การเคลื่อนย้ายและการปรับตัวของ

ครัวเรือนเพ่ือแสวงหาที่ท ากินในเขตป่าอ าเภอมะนัง จังหวัดสตูล . วารสารปาริชาต 
มหาวิทยาลัยทักษิณ. 31(2) (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561), 125 - 143. 

 
5.  ภาระการสอน 

 2541107 ภูมิศาสตร์กายภาพ     3(2-2-5)        
2542106 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ   3(2-2-5)     

  2542107 สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา    3(2-2-5) 
    

  
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

คณะกรรมการการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
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