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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร     : 25431791100208 
ภาษาไทย   : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) 

 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Social Studies 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)     : ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสังคมศึกษา) 
           ชื่อย่อ (ภาษาไทย)      : ค.บ. (สังคมศึกษา) 

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Social Studies) 
 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. (Social Studies) 
 
3. วิชาเอก 
    - 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
    ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  
       เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาชีพ  

5.2 ภาษาที่ใช้ 
      หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
      รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถในการสื่อสารฟัง พูด อ่าน และ
เขียนภาษาไทยได้ดี 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

      - 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
      ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 - หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
  ปี พ.ศ. 2559 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ าคณะ  
  ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย 
  ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
  ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี ) ในปีการศึกษา 2562 ภายใน           
ปีการศึกษา 2564  

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา
8.1 ครผูู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในทุกสังกัด 
8.2 นักวิชาการทางด้านการศึกษา 
8.3 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
8.4 พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน 
8.5 ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา 

          หมายเหตุ องค์กรวิชาชีพอาจก าหนดเงื่อนไข คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพ           
ที่แตกต่างจากเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของบัณฑิตตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 และเงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 



3 

9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1 นายพจนารถ บัวเขียว 37606000XXXXX ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) 
ศษ.บ. (สังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2537 
2528 

2 นางสาวรุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ 19099001XXXXX อาจารย์ ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา) 
ค.บ. (สังคมศึกษา)  
เกีรยตินิยมอันดับ 1 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2558 
2555 

3 นางสาวนาถสุดา วงษ์บุญงาม 31104006XXXXX อาจารย์ วท.ม. (ภูมิศาสตร์) 
กศ.บ. (สังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2544 
2538 

4 นางสาวจุฬาพร ศรีรังสรรค์ 37106007XXXXX อาจารย์ ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา) 
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์) 
ค.บ. (ประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 

2560 
2542 
2538 

5 นายประสิทธิ์ ค าพล 33401006XXXXX อาจารย์ ศศ.ม. (สังคมศึกษา) 
พธ.บ. พระพุทธศาสนา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2551 
2547 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

    ปัจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแข่งขันกันสูง ดังนั้นประเทศไทยถือเป็น
ประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกของอาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและ  
เป็นตัวอย่างของการรวมตัวของกลุ่มประเทศที่มีพลังต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ ทั้งนี้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
มีความมั่นคง มั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืน ๆ ได้ โดย (1) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรี
ของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจน และความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม (2) ท าให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and 
Production Base) โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการใหม่ ๆ ในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มี
อยู่แล้ว (3) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพ่ือลดช่องว่างการพัฒนาและช่วยให้
ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน (4) ส่งเสริมความร่วมมือใน
นโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงินและตลาดทุน การประกันภัยและภาษีอากร 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการคมนาคม พัฒนาความร่วมมือ ด้านกฎหมาย การเกษตร พลังงาน 
การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน  

โดยทั่วไปว่า การพัฒนาเศรษฐกิจให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของประชาคม
อาเซียน ประเทศไทยต้องพัฒนาบุคคลผู้เป็นสมาชิกของสังคมให้มีการศึกษาที่ดี มีการตั้งเป้าหมายที่   
จะพัฒนาแนวคิดกิจกรรมและการจัดการศึกษาร่วมกันในภูมิภาคบนรากฐานภูมิปัญญาระดับชาติและ
ภูมิภาคและเพ่ือป้องกันสภาพไม่สมดุลจากการไหลบ่าเพียงด้านเดียวของกระแสโลกาภิวัตน์จากตะวันตก 
จึงต้องเน้นการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลักสะท้อนการจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยง 
การหลอมรวมความหลากหลาย บนพ้ืนฐานของเอกลักษณ์และความแตกต่างการพัฒนาและประสาน
ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างชาติในภูมิภาคบนพ้ืนฐานของประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในกรอบ
ซีมีโออาเซียนและยูเนสโกจะท าให้บุคคลที่ได้รับการศึกษาในยุคใหม่นี้ด ารงตนอยู่ในสังคม ระบบ
เศรษฐกิจแบบนี้ได้ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น  

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ปัจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยมี
แผนปฏิบัติการประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขา เช่น ความ
ร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่ งแวดล้อมการศึกษา 
วัฒนธรรม สิทธิสตรี สาธารณสุข โรคเอดส์ และเยาวชน เป็นต้น เป็นกลไกส าคัญเพ่ือการบรรลุ
จุดมุ่งหมายของประชาคมนี้ และรองรับการเป็นประชาคมซึ่งเน้นใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) การสร้าง
ประชาคมแห่งสังคมที่เอ้ืออาทร (2) แก้ไขผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ 
(3) ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และ (4) ส่งเสริม
ความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้าการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งการรับรู้
ข่าวสารซึ่งเป็นรากฐานที่จะน าไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
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การจัดการศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของที่ดีงามของไทย 

11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่าง

แท้จริง โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมี
คุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า ของครู
โดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ที่ อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก 
จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครูใน
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและก้าวไกลเพ่ือน าประเทศไทยไปสู่    
การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้านการศึกษา 
เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และภาษา เป็นต้น 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 ข้อ 11.2 และ 11.3 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกการพัฒนาหลักสูตรจะมุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่ที่         

เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพให้มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ครูซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  คนเก่ง ใฝ่รู้ 
เป็นครูดี ครูเก่ง มีความรู้ และใฝ่รู้มีทักษะความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ มีคุณธรรม และเป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาที่
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงมีความรอบรู้  และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น 
หลักสูตรครุศาสตร-บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา จะเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษา เพ่ือให้มีครูที่มี
ศักยภาพที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าว  และเพ่ือให้สนองตอบต่อ
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู โดยเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตั้งแต่ขั้น พ้ืนฐาน มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทั้งทางด้านสังคม  ธุรกิจ และ
ศิลปวัฒนธรรม 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
     เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าและพัฒนาท้องถิ่น 

สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

       12.2.1 แสวงหาความจริงเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

       12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมส านึกในความเป็นไทยมีความรัก และผูกพันต่อ
ท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวน และคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
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       12.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าความส านึก  และความภูมิใจใน
วัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ 

       12.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูผลิต  และพัฒนาครูบุคลากรทาง
การศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
13.1 หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะอ่ืน ๆ มีดังนี้ 

13.1.1หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ 
ครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะพยาบาลศาสตร์  

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และคณะครุศาสตร์ 
13.1.2 หมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  

   13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
       รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 

  13.3 การบริหารจัดการ 
      บริหารจัดการโดยมีส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานกลางในการ 

ท าหน้าที่ประสานงานกับคณะต่าง ๆ ในการเปิดรายวิชาและจัดอาจารย์ผู้สอน 
    มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรปฏิบัติหน้าที่ก ากับดูแล โดยประสานงานกับส านัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิ ชาการ และ
ควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
        ผลิตครูสังคมศึกษาที่มีคุณภาพสูงมีความรู้ คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ 
เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาครู ให้เป็นคนดี มีสติปัญญา
ความสามารถ และอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถเผชิญ
ปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา และประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นและตนเองได้ 
 

 1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
       ปัจจุบันอาชีพครูถือว่าส าคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญ
มั่นคงให้ก้าวทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญ
ได้นั้นจะต้องพัฒนาคน ซึ่งได้แก่ เยาวชนของชาติเสียก่อน เพ่ือให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและ
มีความสมบูรณ์ครบทุกด้าน จึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้ และหน้าที่ที่มีความส าคัญ
ยิ่งของครูก็คือ การปลูกฝังความรู้ความคิดและจิตใจแก่เยาวชนเพ่ือให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมี
ประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้า ผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างส าคัญในการ
สร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง 
  

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
       เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 
                 1.3.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านสังคมศึกษา สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้                   
ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 
                 1.3.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร
ทางด้านการเรียนการสอนที่จะส่งผลให้ครู เกิดสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามการศึกษาชาติ 
        1.3.3 เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีความรับผิดชอบต่อวิชาการ
และวิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครู
อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะ และมาตรฐานวิชาชีพครู 
        1.3.4 เป็นผู้มีความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน และ                
บูรณาการความรู้ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
        1.3.5 เป็นผู้มีความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนสามารถประยุกต์ความเข้าใจ          
อันถ่องแท้ในทฤษฎี และระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ส าหรับการประกอบวิชาชีพหรือ
การศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
 

แผนการพัฒนาเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐานตัวบ่งชี้ 
1. แ ผ น ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร      
ครุศาสตรบัณฑิตให้มีมาตรฐาน
ตามท่ี สกอ. และคุรุสภาก าหนด 

 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติและ
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษา  
2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
 

2. แ ผ น ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร     
ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสังคม-
ศึ กษ าให้ ส อดค ล้ อ งกั บ คว าม
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ 
การเมืองและความก้าวหน้าทาง
วิชาการ 

1. พั ฒ น าเนื้ อ ห าห ลั ก สู ต ร โดย
ติดตามความเปลี่ยนแปลงในสังคม
และวิชาการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้
หลักสูตรมีความทันสมัย 
2. ปรับปรุงหลักสูตรตามวิธีการ
พัฒนาหลักสูตร โดยมีการสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต การ
สอบถามอัตราการได้งานท าของ
บัณฑิต ความคิดเห็นของนักศึกษา
ปัจจุบัน เพ่ือความเห็นมาใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรต่อไป 

1. รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
2. รายงานผลการได้งานท าของบัณฑิต 
3. รายงานผลความคิดเห็นต่อหลักสูตร
ของนักศึกษาปัจจุบัน 
4. แผนปรับปรุงหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงทาง สังคมเศรษฐกิจ 
การเมืองและความก้าวหน้าทางวิชาการ
ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน
และภายนอก 

3. แ ผ น พั ฒ น าบุ ค ล าก รด้ า น      
การเรียนการสอนและบริการ
วิชาการให้มีสมรรถนะที่เหมาะสม
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 
 

1. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
ของบุคลากรด้านการเรียนการสอน
ให้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. พัฒนาส่งเสริมการให้บุคลากรไป
ศึกษาดูงาน และพัฒนาคุณวุฒิทาง
การศึกษา และ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
3. สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้ท างานบริการวิชาการแก่
องค์กรภายใน และภายนอก 

1. ปริมาณงานวิชาการต่อบุคลากรด้าน
การเรียนการสอนในหลักสูตร 
2. ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ ข อ งผู้ เ รี ย น ต่ อ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
3. วุฒิการศึกษาของบุคลากรที่สูงขึ้น 
และมีวุฒิทางวิชาชีพครู 
4. ป ริ ม าณ งาน บ ริ ก ารวิ ช าก ารต่ อ
บุ คลากรด้ านการเรียนการสอน ใน
หลักสูตร 
 

 
 
 



หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
      ระบบทวิภาค ใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยมีระยะเวลาศึกษา 
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ  
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 6) 
 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
       ไม่มี  
 

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
       ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
            2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา 
                  1) ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน 

ภาคการเรียนที่ 1  เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
                      ภาคการเรียนที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม         

  2) การส ำเร็จกำรศึกษำ  
      ใช้เวลาศึกษาไมน่้อยกว่า 6 ภำคกำรศึกษำปกติ และไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา 

ปกติ (ดูข้อบังคับฯ 2553, ภาคผนวก ช) 
   2.1.2 การลงทะเบียนเรียน การเทียบโอนรายวิชาเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วย 
                            การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2553   
(หมวด 4) (ภาคผนวก ช) 
           2.1.3 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษา 
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2553 (หมวด 7) (ภาคผนวก ช) 
 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษา 

ทีก่ระทรวงศึกษารับรอง 
 2.2.2 มีค่านิยมเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมวิชาชีพครู 
 2.2.3 สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะวิชาชีพครู และผ่านเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2.2.4 มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วย การจัดการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (หมวด 2) (ภาคผนวก ช) 
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
      2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษาซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตนเอง 
      2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามี พ้ืนฐานความรู้ในระดับที่แตกต่างกัน อาจเกิดการได้เปรียบ

เสียเปรียบทางการศึกษา 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
      2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในระดับมหาวิทยาลัย คณะ หรือสาขาวิชา จัดประชุม

ผู้ปกครองจัดระบบการปรึกษาแนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแล
ประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอนและผู้ปกครองในกรณีท่ีมีปัญหา 

      2.4.2 จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพ้ืนฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส าหรับ
นักศึกษาแรกเข้าทุกคน กรณีที่นักศึกษาสอบวัดระดับได้คะแนนไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนวิชาพ้ืนฐาน 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ระดับชั้นปี
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

 2562 2563 2564 2565 2566 หมายเหตุ 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2 0 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3 0 0 60 60 60 
ชั้นปีที่ 4 0 0 0 60 60 

รวมจ านวนนักศึกษา 60 120 180 240 240 
จ านวนที่คาดว่าส าเร็จการศกึษา 0 0 0 60 60 

หมายเหตุ พิจารณาจากเกณฑ์ มคอ.1 ประกอบการก าหนดจ านวนนักศึกษา 

  2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 2566 

ค่าบ ารุงการศึกษา/
ค่าลงทะเบียน(เหมา
จ่าย) 

1,200,000 2,400,000 3,600,000 4,800,000 4,800,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(รายหัวนักศึกษา) 

36,000 72,000 108,000 144,000 144,000 

เงินเดือนบุคลากร 2,496,000 2,620,800 2,751,800 2,889,000 3,033,400 
รวมรายรับ 3,732,000 5,092,800 6,459,800 7,833,000 7,977,400 
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 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 
 

รายละเอียดรายจ่าย 
หมวดเงิน 

ปีงบประมาณ  
2562 2563 2564 2565 2566 

ก. งบด าเนินการ      
      เงินเดือนบุคลากร 2,496,000 2,620,800 2,751,800 2,889,000 3,033,400 
      ค่าตอบแทน 100,000 150,000 150,000 200,000 200,000 
      ค่าใช้สอย 100,000 150,000 150,000 200,000 200,000 
      ค่าวัสด ุ 100,000 150,000 150,000 200,000 200,000 
          รวม(ก) 2,796,000 3,070,800 3,201,800 3,489,000 3,633,400 
ข. งบลงทุน      
    ค่าครุภัณฑ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
    ค่าท่ีดิน - - - - - 
    ค่าสิ่งก่อสร้าง - - - - - 

รวม(ข) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
รวม (ก) + (ข) 2,896,000 3,170,800 3,301,800 3,589,000 3,733,400 
จ านวนนักศึกษา 60 120 180 240 240 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวที่ใช้ใน 
การผลิตนักศึกษาตาม 

หลักสูตรนี้ 

19,870 บาท / คน / ปี 

 

2.7 ระบบการศึกษา 
   จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน 
   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)   

             แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
หมายเหตุ  

1) บางรายวิชาในหลักสูตรมีสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ และ 
2) บางรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning (PBL) โดยใช้   

แนวปฏิบัติการก าหนดหน่วยกิตเช่นเดียวกับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย 
                การเทียบโอนเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวด 8 (ภาคผนวก ช) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
     3.1 หลักสูตร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 
2.1.3  โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้ 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า
 1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 
 1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 
 1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 
 1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 

  30 
 12 
 3 

  3 
 12 

หน่วยกิต 
    หน่วยกิต 
    หน่วยกิต 
   หน่วยกิต 

    หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาชีพครู จ านวนไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต 

1.1.2 ) วิชาชีพครู 22 หน่วยกิต 
2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 2.2) กลุ่มวิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า 
2.2.1) วิชาเอกบังคับ     บังคับเรียน 
2.2.2) วิชาเอกเลือก           ไม่น้อยกว่า 

51  
 60 

  40  
  20 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ 
1) จ านวนหน่วยกิตในหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เรียนไม่น้อยกว่า จ านวน  30  หน่วยกิต

    ก. รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

รหัสวิชา ชื่อวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น    Non-Credit 
Basic English 

2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน   3(1-2-6) 
English in Daily Life  

2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป  3(1-2-6) 
English in General Situations 

2220203  ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ   3(1-2-6) 
 English in Workplace 

2220510 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   3(1-2-6) 
Thai for Communication  

2220520 ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ    3(1-2-6) 
     Thai for Specific Purposes 

2220530 ภาษาไทยเพ่ือการคิดวิเคราะห์   3(1-2-6) 
Thai for Critical thinking  
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หมายเหตุ 
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้นักศึกษาเลือกเรียนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

และเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร วิชาอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 2) หรือกรณีที่หลักสูตร มี มคอ. 1 หรือมาตรฐานของสาขาวิชา ให้เลือกกลุ่มวิชาภาษาและการ
สื่อสารเป็นไปตามเงื่อนไขของวิชาชีพนั้น ๆ 
          3) ทั้งนี้ในกรณีข้อ 1) และ 2) ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
ตลอดหลักสูตร 
 4) รายวิชา 2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2 และ 

   รายวิชา 2220201ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตาม 
กรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2+ และ 

รายวิชา 2220202ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไปให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษ 
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1 และ 

รายวิชา 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ ให้มีระดับความยากทาง 
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1+ 

5) หลักการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบก าหนด
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning: PBL) หรือ Project Based 

โดยก าหนดหน่วยกิตและให้มีการจัดชั่วโมงการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติควบคู่กับ          
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบการสอนออนไลน์และเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย  

วิธีการก าหนดหน่วยกิต ชั่วโมงบรรยายและชั่วโมงปฏิบัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและ
หลักสูตรอื่น ๆ ที่ใช้แนวปฏิบัติการก าหนดจ านวนหน่วกิตในท านองเดียวกันนี้ ดังนี้ 

3 (1-2-6) หมายถึง จ านวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
1 บรรยาย/ทฤษฏี = 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิตและให้มีการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเองจ านวน 4 เท่าของชั่วโมงบรรยาย/ทฤษฏี     
1-2 ฝึกทดลอง/ปฏิบัติ = 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิตและให้มี

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจ านวน 1 เท่าของชั่วโมงฝึกทดลอง/ปฏิบัติ   
จ านวนชั่วโมงในวงเล็บเมื่อรวมกันจะเป็น 3 เท่าของจ านวนหน่วยกิต 

 
 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา                       หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

2810310  นันทนาการในชีวิตประจ าวัน     3(1-2-6) 
                     Recreation in Daily Life  
2221310         จริยธรรมและทักษะชีวิต       3(1-2-6) 

 Ethics and Social Responsibility 
2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในสังคมพลวัต    3(1-2-6) 

  Life skills and personal development in a dynamic world 
2310810 จิตวิทยาการสื่อสาร      3(1-2-6) 

 Communication Psychology 
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3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา ชื่อวิชา       หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

2221210 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3(1-2-6) 
King Wisdom for Local Development 

2310020 เพชรบุรีศึกษาเพ่ือการประกอบการ 3(1-2-6) 
Phetchaburi Study for Entrepreneur 

2310030 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน 3(1-2-6) 
Thai Society and the Current ASEAN Community 

2310410 พลเมืองที่เข้มแข็ง 3(1-2-6) 
  Potency Citizenship 

2340310 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย   3(1-2-6) 
     Basic Knowledge of Laws  

3211110 การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล     3(1-2-6) 
Digital Media Production and Media Literacy 

3330010 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      3(1-2-6) 
Economics in Daily Life 

3330020     ผู้ประกอบการรุ่นใหม่   3(1-2-6) 
Modern Entrepreneur 

3330030 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม   3(1-2-6) 
Leadership and Teamwork 

3330110 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น   3(1-2-6) 
Basic E-Commerce 

3003110         ทักษะในศตวรรษที่21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ  3(1-2-6) 
21st Century Skills for Living and Occupations 
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

รหัสวิชา ชื่อวิชา               หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1810310 กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ 3(1–2–6) 

Sports for Health Development 
4400010 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3 (1-2-6) 

World, Science and Technology  
4410110 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว 3 (1-2-6) 

Environment and Green Technology 
4420310 เคมีในชีวิตประจ าวัน   3(1-2-6) 

Chemistry in Daily Life 
4430110 คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ  3(1-2-6) 

Mathematics for Business 
4430120 การคิดและการตัดสินใจ  3(1-2-6) 

Thinking and Decision Making 
4520110 การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาติ 3(1-2-6) 

Thai cooking and International cooking 



15 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา                       หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
4520120  ขนมและเครื่องดื่มเพ่ือการประกอบธุรกิจ      3(1-2-6) 
    Dessert and Beverage for Business 
4830110  ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ     3(1-2-6) 
    Conservation Biology and Plants 
5600010  เกษตรในชีวิตประจ าวัน      3 (1-2-6) 
    Agriculture in Daily Life 
6510410  พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน     3 (1-2-6) 
    Renewable Energy and Energy Saving 
6530410  การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น     3 (1-2-6) 

  Innovation Creative for local development 
6840110  จิตส านึกและวินัยจราจร      3 (1-2-6) 
    Conscious mind and Traffic Discipline 
7440110  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต     3 (1-2-6) 
    Computer Skills in Dynamic World 
7003120 ทักษะการคิด       3 (1-2-6) 

Thinking Skills 
8710010 ชีวิตและสุขภาพ       3 (1-2-6) 
   Life and Health 
 
  2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า   97 หน่วยกิต     
          2.1) กลุ่มวิชาชีพครู                           37 หน่วยกิต 
                    2.1.1) วิชาชีพครูไม่น้อยกว่า           22 หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา                       หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

1011103 ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่ 
Teacher for Modern Society 

2(1-2-3) 

1063402 ปรัชญาการศึกษา 
Education philosophy 

2(1-2-3) 

1052503 จิตวิทยาขั้นสูงเพ่ือการเรียนรู้ และการพัฒนาชีวิต 
Advancing Psychology for Learning and 
Improve Lives 

2(1-2-3) 

1022204 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครูในศตวรรษ 21 
Language and Culture for Teachers in 21st century 

     2(1-2-3) 

1022203 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
Competency Based Curriculum Development 

2(1-2-3) 

1033305 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
Innovation and Technology Digital for Education 

3(1-2-6) 

1023305 การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
Competency based Instructional 

3(2-2-5) 
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     รหัสวิชา                     ชื่อวิชา                       หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1043406 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

Competency Based Learning Measurement and 
Evaluation 

2(1-2-3) 

1043407 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
Research and Development in Innovation and 
Learning 

3(2-2-5) 
 

 
1004901 คุรุนิพนธ์ 

Self-Development Report 
1(0-2-1) 

 
   2.1.2) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
                            บังคับเรียน จากรายวิชาต่อไปนี้           15 หน่วยกิต 

 

รหัส ชื่อวิชา                                          หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1001803 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 

Practicum in Profession of Teaching 1 
1(90) 

1002804 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 
(Practicum in Profession of Teaching 2) 

1(90) 

1003805 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 
(Practicum in Profession of Teaching 3) 

1(90) 

1004806 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
(Internship 1) 

6(540) 

1004807 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
(Internship 2) 
 

6(540) 

           
  2.2) กลุ่มวิชาเอก                                       60 หน่วยกิต 
              2.2.1) วิชาเอกบังคับเรียน                        40 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                          หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2591101 หลักสังคมวิทยา 3(3-0-6) 

 Principle of Sociology  
2551101 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 

 Thai politics  
1641101 ประวัติศาสตร์ไทย 3(3-0-6) 

 Thai History  
2541101 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5) 

 Physical Geography  
2542102 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3(2-2-5) 

 Thailand Geography  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                          หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1522101 ศาสนศึกษา 2(1-2-3) 

 Religions Study  
2562101 กฎหมายเบื้องต้น 3(3-0-6) 

 Basic Laws  
2571101 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

 Basic Economics 
1642102 อารยธรรมโลก 3(3-0-6) 

 Global Civilization  
1522102 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา 3(2-2-5) 

 Buddhism Dhamma and Dhammology  
2502901 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา 3(2-2-5) 

 Social Studies Curriculum Development  
2503902 วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา 3(2-2-5) 

 Educational Science in Social Studies Teaching  
2503903 การวิจัยทางสังคมศึกษา 2(1-2-3) 

 Social Studies Research   
2503101 ภาษาอังกฤษส าหรับการสอนสังคมศึกษา 3(2-2-5) 

 English for Social Studies Teaching  
 
 
 
 
 
 

 2.2.1) วิชาเอกเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 20     หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                         หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2591102 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล 3(3-0-6) 

 Digital Society Culture  
2502102 ความเป็นสกลทรรศน์ 3(3-0-6) 

 Globalization   
1641103 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 

 South-East Asia History  
2501103 ท้องถิ่นศึกษา 3(2-2-5) 

 Local Studies  
2542103 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Geography Instruments and Geoinformatic  
2542104 สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา 3(2-2-5) 

 Environment and Population Studies  
2503904 นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา 3(2-2-5) 

 Innovations and Digital Media for Social Studies  
2573102 ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก 3(3-0-6) 

 Thailand  and  World Economy   
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                         หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1521103 ศาสนากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 

 Religions and Sustainable Development  
1523104 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์ 3(3-0-6) 

 An Analytical Study of the Biography of the 
Buddha 

 
 

2572103 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(2-2-5) 
 Applied Economics through Philosophy of the 

Sufficiency Economy 
 

 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยไม่ซ้ ากับ

รายวิชาที่เคยเรียนมา และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้  

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
       แผนการศึกษาของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มีรายละเอียดดังนี้ 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฏี ปฏิบัติ ศึกษา

ด้วย
ตนเอง 

หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น - - - - 
................ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 
................ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 
................ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

1011103 ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่ 
 

2 1 2 3 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

1641101 ประวัติศาสตร์ไทย 3 3 0 6 
2541101 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3 2 2 5 
2591101 หลักสังคมวิทยา 3 3 0 6 

  รวมหน่วยกิต 20 12 10 38 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 22 

 
 
 
 
 

 
 



19 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฏี ปฏิบัติ ศึกษา

ด้วย
ตนเอง 

หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3 1 2 6 
................ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

1063402 ปรัชญาการศึกษา 2 1 2 3 
1052503 จิตวิทยาขั้นสูงเพ่ือการเรียนรู้ 

และการพัฒนาชีวิต 
2 1 2 3 

1001803 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1 0 90 0 
หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

2551101 การเมืองการปกครองไทย 3 3 0 6 
2571101 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3 3 0 6 

วิชาเลือกเสรี ................ หมวดวิชาเลือกเสรี 3 1 2 6 
  รวมหน่วยกิต 20 11 10 36 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 21 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฏี ปฏิบัติ ศึกษา

ด้วย
ตนเอง 

หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป 3 1 2 6 
................ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 
................ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

1022204 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครูใน
ศตวรรษ 21 

2 1 2 3 

1002804 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1 0 90 0 
หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

2562101 กฎหมายเบื้องต้น 3 3 0 6 
1642102 อารยธรรมโลก 3 3 0 6 
1522101 ศาสนศึกษา 2 1 2 3 

  รวมหน่วยกิต 20 11 10 36 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 21 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฏี ปฏิบัติ ศึกษา

ด้วย
ตนเอง 

หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 3 1 2 6 
................ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

 

1022203 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 2 1 2 3 
1033305 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ

การศึกษา 
3 1 2 6 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

1523102 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา 3 2 2 5 
2502901 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา 3 2 2 5 
2542102 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3 2 2 5 

  รวมหน่วยกิต 20 10 14 36 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 24 

 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฏี ปฏิบัติ ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครู) 
1023305 การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 3 2 2 5 
1043406 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐาน

สมรรถนะ 
2 1 2 3 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

2503902 วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา 3 2 2 5 
2503101 ภาษาอังกฤษส าหรับการสอนสังคม

ศึกษา 
3 2 2 5 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

................ เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาเอกเลือก 3 2 2 5 
................ เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาเอกเลือก 3 2 2 5 
................ เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาเอกเลือก 3 3 0 6 

  รวมหน่วยกิต 20 14 12 34 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 26 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฏี ปฏิบัติ ศึกษา

ด้วย
ตนเอง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

1043407 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้ 

3 2 2 5 

1003805 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 1 0 90 0 
1004901 คุรุนิพนธ์ 1 0 2 1 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

2503903 การวิจัยทางสังคมศึกษา 2 1 2 3 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

................ เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาเอกเลือก 3 2 2 5 
................ เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาเอกเลือก 3 2 2 5 
................ เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาเอกเลือก 3 2 2 5 
................ เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาเอกเลือก 3 3 0 6 

วิชาเลือกเสรี ................ หมวดวิชาเลือกเสรี 3 1 2 6 
  รวมหน่วยกิต 22 14 12 37 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 26 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฏี ปฏิบัติ ศึกษา

ด้วย
ตนเอง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

1004806 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6 0 540 0 

  รวมหน่วยกิต 6 0 540 0 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 540 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฏี ปฏิบัติ ศึกษา

ด้วย
ตนเอง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

1004807 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6 0 540 0 

  รวมหน่วยกิต 6 0 540 0 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 540 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก
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3.2 ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ เลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
เรียงจากคุณวุฒิสูงสุด 

(ปริญญาเอก,ปริญญาโท,ปริญญาตรี) 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1 นายพจนารถ บัวเขียว 37606000XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กศ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) 
ศษ.บ. (สังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2537 
2528 

2 นางสาวรุ่งอรุณ ปยิะฤทธิ ์ 19099001XXXXX อาจารย ์ ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา)  
ค.บ. (สังคมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 1 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี

2558 
2555 

3 นางสาวนาถสุดา วงษ์บุญงาม 31104006XXXXX อาจารย ์ วท.ม. (ภูมิศาสตร)์ 
กศ.บ. (สังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยับูรพา 

2544 
2538 

4 นางสาวจุฬาพร ศรีรังสรรค์ 37106007XXXXX อาจารย ์ ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา) 
ศศ.ม. (ประวตัิศาสตร)์ 
ค.บ. (ประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันราชภฏัจันทรเกษม 

2560 
2542 
2538 

5 นายประสิทธ์ิ ค าพล 33401006XXXXX อาจารย ์ ศศ.ม. (สังคมศึกษา) 
พธ.บ. พระพุทธศาสนา 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2551 
2547 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 
ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

เรียงจากคุณวุฒิสูงสุด 
(ปริญญาเอก,ปริญญาโท,

ปริญญาตรี) 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปี) 

2562 2563 2564 2565 

1 นายพจนารถ บัวเขียว ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) 

ศษ.บ. (สังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทร- 
วิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2537 

2528 

24 24 24 24

2 นางสาวรุ่งอรุณ 
ปิยะฤทธ์ิ 

อาจารย ์ ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา) 
ค.บ. (สังคมศึกษา)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี

2558 
2555 

24 24 24 24

3 นางสาวนาถสุดา 
วงษ์บุญงาม 

อาจารย ์ วท.ม. (ภูมิศาสตร)์ 
กศ.บ. (สังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยับูรพา 

2544 
2538 

24 24 24 24

4 นางสาวจุฬาพร 
ศรีรังสรรค์ 

อาจารย ์ ปร.ด. (การบริหาร 
การพัฒนา)  
ศศ.ม. (ประวตัิศาสตร)์ 

ค.บ. (ประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
สวนสุนันทา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร- 
วิโรฒ 
สถาบันราชภฏัจันทรเกษม 

2560 

2542 

2538 

24 24 24 24

5 นายประสิทธ์ิ ค าพล อาจารย ์ ศศ.ม. (สังคมศึกษา) 
พธ.บ. พระพุทธศาสนา 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬา- 
ลงกรณราชวิทยาลัย 

2551 
2547 

24 24 24 24

6 นายธีรศักดิ์ สุขสันติกมล อาจารย ์ ศศ.ม. (มานุษยวิทยา) 
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

2554 
2550 

24 24 24 24

7 นางสาวรัฐวรรณ เทพหัสดิน 
ณ อยุธยา 

อาจารย ์ ศศ.ม. (ปรัชญา) 
ศศ.บ. (ปรัชญา) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2544 
2538 

24 24 24 24
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
เรียงจากคุณวุฒิสูงสุด 

(ปริญญาเอก,ปริญญาโท,
ปริญญาตรี) 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปี) 

2562 2563 2564 2565 

8 นางฟาริดา ร่มพฤกษ์ อาจารย ์ ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) 
กศ.ม. (การสอนสิ่งแวดล้อม) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร)์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์
มหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2553 
2546 
2542 

24 24 24 24

หมายเหตุ :วุฒิการศึกษาให้เรียงจากวุฒิการศึกษาสูงสุดก่อน เช่น 1.วุฒิปริญญาเอก 2.วุฒิปริญญาโท และ 3.วุฒิปริญญาตรี 
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3.2.3 เกณฑ์คุณสมบัติคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
        คุณวุฒิของคณาจารย์ คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน  นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูยัง
จะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้  

          1) ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใดระดับ
หนึ่ง คือ ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และดับปริญญาเอก หรือต้องผ่านการอบรม
สาระเนื้อหาส าคัญ ศาสตร์วิชาชีพครูตามท่ีก าหนดไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง และ 
                     2) มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี และกรณีที่ผู้สอนมี
ประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอนที่
มีประสบการณ์การสอนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และ 

3) ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชาจะต้องมีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอน
หรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น เอกสารประกอบการสอน ต ารา 
หนังสือ งานวิจัย อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน กรณีบทความอย่างน้อย 3 บทความ ภายใน 5 ปีย้อนหลัง และ 

  4) มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่าง
น้อย 1 ปี กรณีที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาจะต้อง
มีประสบการณ์ การสอนอย่างน้อย 1 ปีในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาภายใน 3 ปี
การศึกษา ทั้งนี้ให้นับรวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย 
         หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมาก่อน มคอ. 1 นี้ใช้บังคับ ให้ยกเว้น
เกณฑ์คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครูข้อ 2 – 4 
         บุคลากรสนับสนุน สถาบันควรมีบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถ 
ทักษะด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความจ าเป็นและความต้องการของการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอ 
 

4.องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม(การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะครุศาสตร์มีการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ  ประกอบด้วย 

การสังเกต การบริหารในสถานศึกษา และการทดลองสอนในชั้นเรียน และมีการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระ ควบคู่กับ  
การนิเทศการบูรณาการความรู้ในการจัดท าแผนการเรียนรู้  การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ
นวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน  การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดท าบันทึกและรายงานผลการ
จัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  การปฏิบัติงานครู
นอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา  
 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
       งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์ก าหนดโดยเน้นงาน ที่

นักศึกษาครูต้องปฏิบัติจริง และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาพร้อมที่
จะเป็นผู้เริ่มต้นวิชาชีพครูที่ดี คือ 

       4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตรและ
ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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       4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้   
                1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียน
การสอน และการวิจัยในชั้นเรียน 

                2) สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

                3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้ที่
อบอุ่น มั่นคง ปลอดภัย 

                 4) ตระหนักถึงคุณค่าของการน าแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
สอน การวัดและการประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลมีสมรรถภาพด้านคุณลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้ตั้งมั่นอยู่ใน
คุณธรรม และมีจิตส านึกในการพัฒนาสังคม 
 

  4.2 ช่วงเวลา 
1. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  ภาคการศึกษาที่ 2     ปีการศึกษาที่ 1  
2. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  ภาคการศึกษาที่ 1     ปีการศึกษาที่ 2  
3. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3  ภาคการศึกษาที่ 2     ปีการศึกษาที่ 3  
4. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4  ษาท่ีภาคการศึก  1-2     ปีการศึกษาที่ 4 

 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 

ปีการศึกษาที่ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนชั่วโมงและตารางสอน 
1 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1 หน่วยกิต 90 ชั่วโมง 

(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
2 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1 หน่วยกิต 90 ชั่วโมง 

(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
3 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 1 หน่วยกิต 90 ชั่วโมง 

(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
4 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

 
6 หน่วยกิต 540 ชั่วโมง 
(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 

4 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
 

6 หน่วยกิต 540 ชั่วโมง 
(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
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4.4 กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities) 
   ก าหนดกิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี โดยอาจจัดกิจกรรม/ โครงการเป็นการเฉพาะ
หรืออาจบริหารจัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ
ความเป็นครูและเสริมสร้างความเป็นพลเมอืงที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม อาท ิ
  (1) กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพเป็นครู 
 (2) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบ าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
 (3) กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 
 (4) กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา 
 (5)  กิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนารี/ ยุวกาชาด 
 (6)  กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา 
 (7) กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง  
 (8) กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
 (9)  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
 (10) กิจกรรมทางวิชาการ 
 (11) กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร 
 

5.ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย   
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

         ก าหนดให้ท างานวิจัยในชั้นเรียนอย่างสั้นมีองค์ประกอบการวิจัยครบถ้วน หรือโครงงาน ผลิตสื่อ
นวัตกรรมการเรียนการสอน หัวข้อของงานวิจัยจะต้องเกี่ยวกับภาระงานที่รับผิดชอบในขณะปฏิบัติงาน
ภาคสนาม เป็นงานที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา หรือชุมชนที่เป็น
รูปธรรม และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
5.2.1 มีศักยภาพทางด้านการวิจัยทางการศึกษา  สามารถศึกษาต่อและท าวิจัยในระดับ

การศึกษาที่สูงขึ้นได้ 
  5.2.2 มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (ประสบการณ์วิชาชีพครู

และปฏิบัติการวิชาชีพครู)  
          5.2.3 มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการท าวิจัยในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และ
พัฒนาผู้เรียน 
 

5.3 ช่วงเวลา  
      ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาท่ี 1  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 2  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาท่ี 3  
ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ปีการศึกษาท่ี 4 
 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 
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5.5 การเตรียมการ  
             มีการเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษา ซึ่งมีการจัดท าโครงการวิจัยเบื้องต้นในชั้นปีที่ 3 ก่อนการท าการ
วิจัยเป็นรายบุคคลในชั้นปีที่ 4  มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการท าวิจัยชั้นเรียน มีการก าหนดชั่วโมงการให้
ค าปรึกษา และตัวอย่างานวิจัยให้นักศึกษาได้ค้นคว้า  
 

      5.6 กระบวนการประเมินผล  
          ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน  หรือวิจัย ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดย
อาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา  และ
น าเสนอโดยมีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า  3  คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1) มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู  (ประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรม  
จริยธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี มีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริต อดทน เสียสละ สามัคคี รับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม มีความเมตตาและปรารถนา
ดีต่อผู้ อ่ืน) รวมทั้งคุณลักษณะด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรม สร้างความ
ตระหนักและจิตส านึกในความเป็นครู 
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีคุณธรรม  
จริยธรรมในทุกรายวิชาในหลักสูตร โดยมีการวัดและ
ประเมินผลด้านจิตพิสัยและเน้นปลูกฝังจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูในรายวิชาความเป็นครูในสังคมไทย 
- จัดอบรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามหลัก
ไตรสิกขา 
- มารยาทไทย 
- สอดแทรกด้านคุณธรรม จริยธรรมในการเรียน 
การสอนทุกวิชาของสาขาสังคมศึกษา   
- สอดแทรกกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียน 
การสอนรายวิชาเอกของสาขาวิชาสังคมศึกษา   

2) มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู 
 

- ฝึกความมีวินัยในการแต่งกาย มีมารยาททางกายและ
วาจาที่เหมาะสม ตามมาตรฐานการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ในรายวิชาต่าง ๆ 
- จัดกจิกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ 

3) มีจิตอาสา - จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และบริการวิชาการแก่สังคม 
- จัดกิจกรรมการเรียนสอนแบบเน้นการท างานเป็นกลุ่ม
เพ่ือฝึกภาวะผู้น าและความเสียสละ 
- จัดกิจกรรมและฝึกอบรมด้านจิตอาสาเพ่ือการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น 
- จัดกิจกรรมอบรมความรู้ พัฒนาทักษะและส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

4) เป็นผู้แสวงหาความรู้อย่างสม่ าเสมอและ
รู้เท่าทันโลก 

- ส่งเสริมให้ผู้เรียนหาความรู้ด้วยตนเอง  ทั้งที่เป็นความรู้ที่
ได้จากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศโดยจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
- ส่ งเสริมด้ านการบู รณาการองค์ความรู้   วิ เคราะห์
สังเคราะห์องค์ความรู้และบริหารจัดการความเสี่ยง 
- ส่งเสริมทักษะด้านกระบวนการวิจัยในการแสวงหาความรู้ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

5) มีความสามารถด้านวิชาชีพครู  สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และทักษะชีวิตและสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

- จัดอบรมปรับพื้นฐานความรู้พื้นฐานด้านสังคมศึกษา 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกพูดและน าเสนอ
ผลงานโดยใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย และทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  
- ส่งเสริมด้านการบูรณาการองค์ความรู้  น าความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ในสถานการณ์นอกห้องเรียนในรูปแบบการสอน การ
จัดกิจกรรมให้หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือแสดงความสามารถ
ทางด้านวิชาการในศาสตร์ของตน  และสามารถคิด
แก้ปัญหาสถานการณ์ที่พบอุปสรรคได้อย่างรู้เท่าทัน 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
    2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  (TQF : HEd.) ของ 5 ด้าน มีดังนี้ 

1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

   1) ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ส าคัญต่อการด ารงตนและการ
ปฏิบัติงาน มีการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการด ารงตนและการปฏิบัติงาน 
   2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม  
   3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย ์
   4) มีศีลธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่นทั้งทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ 
   5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม  
   1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ให้มีการรักษาศีล มีการฝึกสมาธิ และมีการ 
ฝึกฝนทักษะทางปัญญา 
  2) ให้ความส าคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่ก าหนด 
  3) เปิดโอกาสให้นักศึกษามีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมีเมตตากรุณา
และความเสียสละ 
  4) สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม 
  5) จัดกิจกรรมค่าย หรือกิจกรรมพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน 

  6) เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของ 
มหาวิทยาลัย 
  7) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
  8) ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
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   9) กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 
1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลานัดหมาย และการส่งงานตรงเวลา 
2) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
5) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ 
6) ประเมินจากการแต่งกาย 
7) ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ เช่น ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ดัดแปลงข้อค้นพบ  

2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

        1) มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่เป็น
พ้ืนฐานชีวิต 
                2) มีความรอบรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา และน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ   

     3) สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
               4) รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ 
  2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนด้านความรู้ 
  1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ 

 2) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ิมเติม และการน าเสนอผลการศึกษา 
 3) จัดกิจกรรมค่าย เพ่ือการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้นทักษะการฟัง  

การพูด การอ่าน และการเขียน 
 4) การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์ 

อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 5) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ฝึกการแก้ปัญหาจาก 

สถานการณ์จริง 
 6) การสอนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) เช่น Course  

Management System: CMS Learning Management System: LMS 
 7) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 

  2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนด้านความรู้ 
   1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี ส าหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน 
   2) การทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา 
   3) ประเมินจากงาน รายงานที่มอบหมาย 
  4) ประเมินกิจกรรมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่างถูกต้อง 
   5) ประเมินจากการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง 
  6) ประเมินจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีการวัดแบบต่าง ๆ ตามเกณฑ์ท่ี 
ก าหนดของแต่ละรายวิชา 

 7) ประเมินผลเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) 
 



32 
 

3. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ 
     2) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้แก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค ์
     3) สามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพ่ิมมากขึ้น 
     4) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมในการ

แก้ปัญหา 
  3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     1) กิจกรรมค่าย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้โดยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติจริง 
     2) การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) มอบหมายงานที่

ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
     3) การศึกษาค้นคว้าจากสื่อที่หลากหลาย จากสถานที่จริง และสรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์ท า

รายงาน 
     4) การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ  

โดยใช้หลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
     5) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 

   3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี ส าหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน 

 2) ประเมินจากการรายงานผลการด าเนินงานและการแก้ปัญหาที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติจริง 
   3) ประเมินจากผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและการรายงาน 
  4) ประเมินจากโครงงาน (Project Based Learning) ที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า 

4. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน 
การรับผิดชอบ 
  4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญหาใน 

สถานการณ์ต่าง ๆ ของกลุ่มทั้งในบทบาทผู้น าหรือผู้ร่วมทีมงาน  
3) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ  
4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความ 

รับผิดชอบ   
5) มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กร 

อย่างเหมาะสม 
6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
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  4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

    1) กิจกรรมค่าย เพ่ือส่งเสริมการท างานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้น า และการเป็น 
สมาชิกกลุ่ม 
    2) ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือส่งเสริม 
ทักษะการอยู่ในสังคม 
    3) ให้ความส าคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ 
    4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับในงานกลุ่ม 
    5) ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นภายในกรอบแห่งสิทธิ 
เสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน 
    6) ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือฝึกการยอมรับความ 
คิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล 
    7) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
   8) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 
 4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
    1) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน โดยอาจารย์และนักศึกษา 
    2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
    3) พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
    4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
   5) ประเมินผลจากผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือการออกฝึกภาคสนาม 

5. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อการสืบค้นข้อมูลที่เก่ียวข้อง รู้จักวิธีกรองเพ่ือก าจัด 

ผลลัพธ์ รู้วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ตระหนักถึงประเด็นความปลอดภัยออนไลน์ การปกป้อง 
ข้อมูลและภาพลักษณ์ส่วนตน 

2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายในการติดต่อสื่อสาร สนทนาการและ 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนแบบออนไลน์ แบ่งปันเอกสารและหรือข้อคิดเห็น การประชุมทางไกล (video- 
Conferencing) ติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ รวมถึงแอพพลิเคชั่นที่เป็นประโยชน์บนอุปกรณ์ส่วนตัว  
ทั้งโทรศัพท์มือถือหรือแท็บแล็ต และน าเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3) สามารถผลิตสื่อ (และได้ผลิต) สื่อดิจิทัล เรียนรู้หลักการพื้นฐานได้ตามค าแนะน า 
และสามารถทดลองท าได้ 

4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง  
การเขียน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับโอกาส และวาระ 

5) สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปล 
ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูลน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

6) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน 
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  5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สอนโดยการก าหนดปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลในการ 

ตัดสินใจแก้ปัญหา 
2) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์และ 

เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
3) การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อการสอน 
4) การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (Experiential Learning) ให้ผู้เรียน 

ประยุกต์ใช้ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้น าไปปฏิบัติ น าไปใช้แก้ปัญหา 
5) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 
6) กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
7) กิจกรรมการสอนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) เช่น Course  

Management System: CMS Learning Management System: LMS 
   5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) ประเมินจากผลงาน และการน าเสนอผลงาน 
    2) ประเมินจากทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงาน 
   3) ประเมินผลจากผลงานที่ได้ฝึกทดลอง ฝึกปฏิบัติการ  

4) ประเมินผลการเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ความรับผิดชอบหลัก ()ความรับผิดชอบรอง( )  

รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปญัญา 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร 

2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น                          

2220201 ภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวัน                          

2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณท์ั่วไป                          

2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ                          

2220510 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                          

2220520 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ                          

2220530 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห ์                          

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
2810310 นันทนาการในชีวิตประจ าวัน                          

2221310 จริยธรรมและความรบัผิดชอบต่อสังคม                          

2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต                          

3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร                          
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปญัญา 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
2221210 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิน่                          

2310020 เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ                          

2310030 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน                          

2310410 พลเมืองที่เข้มแขง็                          

2340310 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย                          

3211110 การผลิตสื่อดิจิทัลและการรูเ้ท่าทันสื่อ                          

3330010  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                          

3330020ผู้ประกอบการรุน่ใหม ่                          

3330030  ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม                          

3330110  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น                          

3003110 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ                          

กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
1810310 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ                          

4400010 โลกกับวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี                           

4410110 สิ่งแวดล้อมกบัเทคโนโลยีสีเขยีว                          

4420310 เคมีในชีวิตประจ าวัน                          

4430110 คณิตศาสตร์ส าหรบัธุรกิจ                          
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปญัญา 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

4430120 การคิดและการตดัสินใจ                          

4520110 การท าอาหารไทยและอาหารต่างประเทศ                          

4520120 ขนมและเครื่องดืม่เพื่อการประกอบธรุกิจ                          

4830110 ชีววิทยาเชงิอนุรักษแ์ละพืชพรรณ                          

5600010 เกษตรในชีวิตประจ าวัน                          

6510410 พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน                          

6530410 การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                          

6840110 จิตส านึกและวินัยจราจร                          

7440110 ทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต                          

7003120 ทักษะการคิด                          

8710010 ชีวิตและสุขภาพ                          

 
หมายเหตุ ส ำหรับผูส้อนรำยวิชำใดๆ จ ำเป็นต้องจัดกำรสอนและวัดผลกำรเรยีนรู้ (learning outcome)ในควำมรับผดิชอบหลัก (จุด )  
โดยต้องน ำไปเขียนใน มคอ.3 หมวด 4
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2.2 หมวดวิชาชีพครู 
         การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

ผลการเรียนรู้ในตารางแต่ละด้านของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความหมายดังนี้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
 1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องาน 
ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน   
 1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน    
มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ  
 1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์
ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
 2. ด้านความรู้ 
 2.1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา  ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน  หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและ
ดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21        
มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูร
ณาการการสอน(Technological Pedagogical Content Knowledge : TPCK)  การสอนแบบบูรณา
การความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science 
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(Professional Learning Community : PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
 2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ 
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซ้ึง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย 
 2.3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน  
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 2.4 มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน  
 2.5 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่

หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง
ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี 
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ   บรรทัดฐานทางสังคมและ
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

3.2 สามารถคิดริเริมและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  
3.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์

และทางสังคม  
4.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 

ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

4.4 มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถ
ชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
5.1 มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือ

เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
5.2 สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบ
ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 

5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การ
ท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้
ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิด
ลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
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6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  
6.1 สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหา

สาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร
จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบ
เปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่  

 6.2 สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการและกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย  

 6.3 จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรี ยนรู้และ
คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่
อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 

 6.4 สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและ
ร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

6.5 สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน า
ทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชากลุ่มวิชาชีพครู (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก                 ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 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 

1011103  ความเป็นครูในสังคมยคุใหม่                         

1063402  ปรัชญาการศึกษา                         

1052503  จิตวิทยาขั้นสูงเพื่อการเรียนรู้ และการพัฒนาชีวิต                         

1022204  ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครูในศตวรรษ 21                         

1022203  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ                         

1033305  นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา                         

1023305  การจัดการเรยีนรู้ฐานสมรรถนะ                         

1043406  การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ฐานสมรรถนะ                         

1043407  การวิจัยและพัฒนานวตักรรมการเรียนรู ้                         

1004901  คุรุนิพนธ์                         

1001803  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1                         

1002804  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2                         

1003805  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3                         

1004806  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                         

1004807  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                         
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2.3 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านวิชาเฉพาะด้าน  
 1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู และจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
  2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่
ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน  
  3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน     
มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
  4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์
ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือนหรือการลอกเลียนผลงาน 
 1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
สังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
  2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interaction Action Learning) 
  3) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case Study) 
  4) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม (Value Clarification) 
  5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning: 
WIL)  
  6) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive lecture)  
  7) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning)  
  8) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
  9) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะท างานตามสภาพจริง (Authentic 
Approach) 
  2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
  3) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน 
  4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
  5) วัดและประเมินโดยใช้แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 
  6) วัดและประเมินค่านิยมและความเป็นครูจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  7) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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 2.1 มาตรฐานการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี  เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพครู อาทิ ค่านิยมของครู  
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล 
ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑  มีความรู้ 
ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการ
การสอน (TPACK)  การสอนแบบ STEM  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และ มีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
 2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ และ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชา ดังนี้ มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระสังคมศึกษา ความรู้ ความเข้าใจใน
การด ารงชีวิต ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม เข้าใจถึง  การพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ ท าให้ เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อ่ืน มีความ
อดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง รู้จักการสร้างสมานฉันท์ มีจิตส านึกร่วมที่ดีและมีทัศนคติที่
ถูกต้องเกี่ยวกับชาติบ้านเมือง มีคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด และเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ สังคมศึกษา สามารถ
บูรณาการการจัดการเรียนรู้ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้  สามารถท าวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ ร่วมสร้างนวัตกรรมทางสังคมศึกษา 
สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพและร่วมสร้างสังคมที่มั่งคั่งและยั่งยืนอย่าง
สร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก  
  3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 
  4) ความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน 
  5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่ งยืนและ
น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
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 2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี สรรสร้างนิยม (Constructivism) โดยให้ผู้ เรียน
วิเคราะห์และ สังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
  2) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ (Inquiry-Based Learning) 
  3) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative Learning)  
  4) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
  5) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
  6) การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับ
การเรียนรู้ด้วยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนร่วมกันในชั้นเรียน  
  7) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)  
  8) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning: 
WIL)  
  9) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning)  
  10) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
  11) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based learning) 
  12) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
  1) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ 
  2) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
  3) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระส าคัญของความรู้ 
  4) วัดและประเมินจากการน าเสนอโครงงานหรือรายงานการค้นคว้า 
  5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 3.1 มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง
ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทาง
ทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและ
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
  2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
  3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้ างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
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 3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning) 
  2) การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking skills) 
  3) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-Based Learning) 
  4) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน (Scenario-Based Learning)  
  5) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-Based Learning) 
  6) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning: 
WIL)  
  7) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Research and Innovation Development) 
  8) การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-Directed Learning) 
  9) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
  10) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) 
  11) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส (Socrates method) 
  12) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
  1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ 
วิชาชีพและทางสังคม 
  2) วัดและประเมินจากผลการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
  3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
  4) วัดและประเมินจากการน าเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  
  5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 4.1 มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทางสังคม 
  2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
  3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
  4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถ
ชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์   
 4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
  1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
  2) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative Learning through Action) 
  3) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Shared Leadership) ในการน าเสนองานวิชาการ 
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  4) การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร่ตรอง (Reflective 
thinking) 
  5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning: 
WIL) 
  6) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative learning)  
  7) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
  1) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา 
  3) วัดและประเมินจากผลการน าเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ใน           
การปฏิบัติงานร่วมกัน 
  4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  5) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 5.1 มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ       
เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
  2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ         
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบ
ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
  3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง  ๆ        
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การ
ท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้
ดุลยพินิจที่ดี ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิด
ลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
 5.2 กลยุทธ์การสอนที่ ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข         
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) การติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาจากข่าวสารบน
สื่อสังคมออนไลน์ 
  2) การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาโดยบูรณาการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
  3) การจัดท าอินโฟกราฟิกเพ่ือสรุปประเด็นสาระส าคัญของงานที่น าเสนอ 
  4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning: 
WIL) 
  5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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 5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์  และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ           
ด้านการศึกษา 
  2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญการศึกษาที่มี     
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
  3) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 6.1 มาตรฐานการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
  1)  สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ เนื้อหา
สาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร 
จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบ
เปิด ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
  2) สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบุคคล 
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริม
พัฒนา ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่าง
ระหว่าง บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย 
  3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และ
คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่
อสัตย์ สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 
  4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและ
ร่วมมือ กันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 
  5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ เช่น ทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ื อการ
สื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน า
ทักษะเหล่านี้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
 6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  
  1) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-integrated learning: 
WIL) 
  2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวก วิธีสอน
กับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 
  3) การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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  4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning: 
WIL) 
  5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  6) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experience-Based Approach) 
  7) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-based learning) 
 6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
  1) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง 
  2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  3) วัดและประเมินจากรายงานการท าวิจัยในชั้นเรียน 
  4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชากลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเอก) (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก                 ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
หมวดเฉพาะด้าน 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 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 

วิชาเฉพาะด้าน (เอกบังคับ) 

2591101 หลักสังคมวิทยา                         

2551101 การเมืองการปกครองไทย                         

1641101 ประวัติศาสตร์ไทย                         

2541101 ภูมิศาสตร์กายภาพ                         

2541102 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย                          

1522101 ศาสนาศึกษา                         

2562101 กฎหมายเบื้องต้น                         

2511101 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                         

1642102 อารยธรรมโลก                          

2502901 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา                         

2503902 วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา                         

1522102 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา                         

2503101 ภาษาอังกฤษส าหรับการสอนสังคมศึกษา                         

2503903 การวิจัยสังคมศึกษา                         
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รายวิชา 
หมวดเฉพาะด้าน 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 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 

วิชาเฉพาะด้าน (เอกเลือก) 

2591102 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล                         

2573102 ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก                         

2502102 ความเป็นสกลทรรศน์                         

2501103 ท้องถิ่นศึกษา                         

1641103 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้                         

2542103 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ                         

2542104 สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา                         

2503904 นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา                         

2573102 ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก                         

1521103 ศาสนากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน                         

1523104 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์                         
2572103 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
             พอเพียง 

                        

 

 

 



หมวดที่  5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฏระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน    
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2553 (หมวด 7) (ภาคผนวก ฉ) 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา     

     หลักสูตรมีการก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา และด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ซึ่งผู้ประเมินภายนอก
สามารถตรวจสอบได ้ดังนี้ 

1) หลักสูตรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตาม
แผนการสอน และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบของคณะ ก าหนดขั้นตอนและวิธีการทวนสอบ 
ระยะเวลาการด าเนินการทวนสอบ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติกรณีการประเมินผลสัมฤทธิ์ มีความผิดปกติและ
ด าเนินการรายงานผลการทวนสอบ 

2) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาความเหมาะของ
ข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอนและท าการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหลักสูตรร่วมด้วย 

3) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

  2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ 

รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น 
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

1) สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาโดยใช้แบบสอบถามหรือประชุมร่วมกัน 
2) ให้สถานศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการฝึก 

ประสบการณ์วิชาชีพครู 
3) มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน โครงงาน และ/หรืองานวิจัย

ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
     2.2.1 การได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านความรู้ 

ได้รับตรงกับงานที่ท า ทักษะความสามารถที่เรียนน าไปใช้ได้กับงานที่ท า ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบอาชีพ 

     2.2.2 การตรวจสอบจากสถานศึกษาที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต โดยการส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา และเข้าท างานในสถานศึกษานั้น ๆ 

     2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยสอบถามระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความ
พร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

     2.2.4 การประเมินจากศิษย์เก่าที่ไปประกอบอาชีพ ด้านความรู้จากสาขาวิชาที่ เรียน สามารถ
น าไปประกอบอาชีพได้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรจากศิษย์เก่า และ/หรือข้อเสนอแนะจาก               
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ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ              
ที่เก่ียวกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2553 (หมวด 10) (ภาคผนวก ฉ) ดังนี้ 
          1. มีความประพฤติดี 
          2. ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
          3. มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
          4. สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินผล    
          5. ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
          6. ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ เฉพาะวิชาเอกไม่ต่ ากว่า 2.00 
          7. สอบผ่านการประเมินความรู้ และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ยกเว้นนักศึกษาภาคนอก
เวลาปกติ  
 



หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1  ก ำหนดให้อำจำรย์ใหม่เข้ำโครงกำรปฐมนิเทศ สัมมนำอำจำรย์ใหม่ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
และโครงกำรพัฒนำอำจำรย์ของคณะครุศำสตร์ 

 1.2   กำรจัดให้มีอำจำรย์ พ่ี เลี้ ยงท ำหน้ำที่ ให้ค ำแนะน ำและเป็นที่ปรึกษำในด้ำนกำรจัด             
กำรเรียนกำรสอน 

 1.3   กำรก ำหนดให้อำจำรย์ใหม่เข้ำร่วมสังเกตกำรสอนของอำจำรย์ในหลักสูตร 
2.การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์   
         2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
      2.1.1 ก ำหนดให้อำจำรย์ต้องเข้ำรับกำรอบรม เพ่ือพัฒนำอำจำรย์ในหัวข้อต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล กำรวิจัย และกำรผลิตผลงำนทำงวิชำกำร 
    2.1.2   ศึกษำดูงำนทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและ
กำรประเมินผล กำรวิจัย และกำรผลิตผลงำนทำงวิชำกำร 
      2.1.3 ส่งเสริมหรือสร้ำงโอกำสให้อำจำรย์มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ด้ำนกำรจัด    
กำรเรียนกำรสอน กำรวัดและกำรประเมินผล กำรวิจัย และกำรผลิตผลงำนทำงวิชำกำรระหว่ำงอำจำรย์ใน
หลักสูตร 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
2.2.1        พัฒนำอำจำรย ์ด ้ำนว ิชำกำรและว ิชำช ีพ  และต ำแหน ่งทำงว ิชำกำร ได ้แก่           

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรบริกำรวิชำกำร กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และกำรท ำผลงำนเพื่อ
ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
     2.2.2    ส่งเสริมให้อำจำรย์เข้ำร่วมกำรอบรม  กำรประชุมสัมมนำ และดูงำนทำงวิชำกำร
และวิชำชีพในสถำนศึกษำหรือองค์กรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ 
        2.2.3 ส่งเสริมให้อำจำรย์ผลิต และกำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรในรูปแบบต่ำง ๆ ใน       
กำรประชุมวิชำกำรท้ังในประเทศ และต่ำงประเทศ 
 



หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) มีการบริหาร

จัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรดังกล่าวทุกประการ 
 

2.บัณฑิต 
      2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ก าหนด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้ อย่างน้อย 6 
ด้านคือ  

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 
3. ด้kนทักษะทางปัญญา 
4. ด้านความสัมพันธ์และความรับผิดชอบ 
5. ด้านทักษะทางตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

 2.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
      จากการก าหนดคุณ ลักษณ ะบัณ ฑิ ตที่ พึ งประสงค์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร              

ครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) “อิงสมรรถนะ” สาขาวิชาสังคมศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) นั้น สามารถ
แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละด้าน ดังนี้ 
  2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู และจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
  2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่
ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน  
  3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน           
มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
  4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์
ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือนหรือการลอกเลียนผลงาน 
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  2.2.2 ด้านความรู้ 
  1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี  เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพครู อาทิ ค่านิยมของครู  
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และ
ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการ
ท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑  มีความรู้ ความเข้าใจใน
การบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (TPACK)  
การสอนแบบ STEM  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และ มีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
 2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ และ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซ้ึง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชา 
ดังนี้ มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระสังคมศึกษา ความรู้ ความเข้าใจในการด ารงชีวิต 
ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม เข้าใจถึง การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย 
กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ ท าให้เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับใน
ความแตกต่าง รู้จักการสร้างสมานฉันท์ มีจิตส านึกร่วมที่ดีและมีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับชาติบ้านเมือง     
มีคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การปรับตัว
ตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด และเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา สามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู้    
การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา
พัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้ สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ และ
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางสังคมศึกษา สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิตอย่างมีคุณภาพและร่วมสร้างสังคมที่มั่งคั่งและยั่งยืนอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติและสังคมโลก  
  3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 
  4) ความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามมาตรฐาน 
         5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและน ามา 
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน  
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2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
                   1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงใน
โลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี 
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบ
ที่อาจเกิดข้ึน 
   2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
  3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้
แก่ชุมชนและสังคม 
  2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทางสังคม 
   2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
   3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
   4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถ
ชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์   
  2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
   1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ       
เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
  2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดย
ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
  3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้  การท างาน การ
ประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดี ใน
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอก
เลียนผลงาน 
  2.2.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
   1)  สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ เนื้อหา
สาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร 
จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบ
เปิด ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
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  2) สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา ผู้เรียนที่
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง บุคคล 
ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย 
  3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้ผ่าน
การลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และ
คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความ ซ่ี
อสัตย์ สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 
  4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือ 
กันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 
  5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ เช่น ทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าทักษะเหล่านี้ 
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 

 2.3 การท างานหรือประกอบอาชีพอิสระ 
      บัณฑิตที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว จะมีความรู้ความสามารถในการท างานหรือ 

ประกอบ อาชีพดังนี้ได้ 
         1) ครูสอนวิชาสังคมศึกษาในทุกสังกัด 

           2) นักวิชาการทางด้านการศึกษา 
      3) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
      4) พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน 

            5) ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา 
2.4  ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
ก าหนดให้นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาท างานวิจัยในชั้นเรียนอย่างสั้นมีองค์ประกอบการวิจัยครบถ้วน 
หรือโครงงาน ผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน หัวข้อของงานวิจัยจะต้องเกี่ยวกับภาระงานที่รับผิดชอบ
ในขณะปฏิบัติงานภาคสนาม เป็นงานที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
หรือชุมชนที่เป็นรูปธรรม และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
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3. นักศึกษา 
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

      หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)“อิงสมรรถนะ” สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562)  ก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาเบื้องต้นตามข้อตกลงของที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยการ
สอบวัดแววความเป็นครูและสอบสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจและอารมณ์ และ
สติปัญญา และความมุ่งมั่นในการศึกษา 

การวางแผนกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา โดยการทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
สังคมศึกษา ส าหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ หลักสูตรฯ จะจัดอบรมให้ความรู้ และทักษะปฏิบัติพ้ืนฐานที่
จ าเป็นต่อการน าไปใช้ในการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อไป 

3.2 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ          
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) มีการ

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา โดยร่วมกันก าหนดตารางวัน เวลาในการให้ค าปรึกษาและมีการก ากับดูแลให้เป็นไป
ตามแนวปฏิบัติการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 

3.3 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
         หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)“อิงสมรรถนะ” สาขาวิชาสังคมศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง 
พ .ศ .2562) ก าห น ด ให้ มี กิ จ ก ร รม เส ริ ม ค ว าม เป็ น ค รู  (Teacher Enhancing Activities) โด ย ให้
สถาบันการศึกษาก าหนดกิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี โดยอาจจัดกิจกรรม/ โครงการเป็นการเฉพาะ
หรืออาจบริหารจัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะความ
เป็นครูและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่าสองกิจกรรม อาทิ   
   (1) กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพเป็นครู 
  (2) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบ าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
  (3) กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 
  (4) กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา 
  (5) กิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนารี/ ยุวกาชาด 
  (6) กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา 
  (7) กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง  
  (8) กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
  (9) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
  (10) กิจกรรมทางวิชาการ 
  11) กิจกรรมอื่น ๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร 

2) ก าหนดให้มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมและโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ที่สามารถท าให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

3) มีระบบสนับสนุนและให้ค าแนะน านักศึกษา โดยการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
และวิชาชีพให้แก่นักศึกษา โดยอาจารย์จะแจ้งวันและเวลาที่นักศึกษาสามารถขอรับค าปรึกษาได้ ตาม
ช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพ่ือให้นักศึกษาที่มีปัญหาทั้งในด้านการเรียนและปัญหาอ่ืน ๆ สามารถขอรับ
ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ 
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4) มีระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา นักศึกษาที่ต้องการอุทธรณ์หรือมีเรื่องร้องเรียนทั้งเรื่อง
ทั่วไปหรือผลการประเมินการเรียน สามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ท าหน้าที่ดูแลการจัดการเรียน
การสอนรายวิชานั้น ๆ โดยการเขียนค าร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือน าเข้าสู่ที่ประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

     5) หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลที่แสดงผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา และความพึงพอใจต่อหลักสูตร 

      
4. อาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) มีการ

คัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ที่เหมาะสมและโปร่งใส ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลั ย 
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ ..ศ 2558 โดยอาจารย์จะต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาสังคมศึกษา  โดยมีการจัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้เข้าใจบทบาทหน้าที่โดยรวมของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ได้แก่ ภาพรวมของหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา สมรรถนะชั้นปี แนว
ทางการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หน้าที่ในการจัด  การเรียนการสอน และ
มอบหมายรายวิชาให้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

4.2 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) มี

อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่ เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมี
ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการ อย่างต่อเนื่อง  โดยส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้พัฒนา
ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และเข้ารับการอบรม ประชุมวิชาการหรือสัมมนา เกี่ยวกับประเด็นที่ตนเอง
สนใจ หรือมีความเชื่อมโยงกับศาสตร์ในสาขาวิชา  

4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
4.3.1 อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาค

การศึกษา 
4.3.2 กรณวีิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม บุคลากรผู้เกี่ยวข้องในแหล่งฝึกร่วมประเมินความรู้  

ความสามารถ ตลอดจนคุณลักษณะของนักศึกษา 
4.3.3 อาจารย์ผู้สอนประชุมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
4.3.4 เสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือรวบรวมและจัดท าร่างการปรับปรุง 

หลักสูตร และร่วมประชาพิจารณ์ให้ข้อคิดเห็น 
4.4 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
4.4.1 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
4.4.2 การพิจารณาคัดเลือกต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และต้อง

เสนอประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวข้อวิชาที่จะสอน 
4.4.3 ประธานสาขาวิชาเป็นผู้เสนอความต้องการในการจ้าง และเสาะหาผู้มีคุณสมบัติตรงความ

ต้องการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 



60 
 

4.4.4 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษต้องวางแผนล่วงหน้าหนึ่งภาคการศึกษา 
4.4.5 ประเมินผลการสอนของอาจารย์พิเศษเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) มีการ
ออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย บนพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเนื้อหาและจุดประสงค์ที่สนองกับบริบทที่จะน าหลักสูตรไปใช้
ที่ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  

2) มีกระบวนการก าหนดสาระส าคัญของหลักสูตรด้วยการวิเคราะห์งาน เพ่ือแสดงความเชื่อมโยง
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษา 
หรือไม่เกิน 4 ปี 

3) มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาจาก
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา 

4) ก าหนดให้มีการประเมินผู้เรียนด้วยจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร การประเมินเพ่ือแสวงหาแนวทางพัฒนาวิธีการ
เรียนรู้ของตัวนักศึกษา และการประเมินเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน นอกจากนั้นมีการก ากับให้มีการ
ประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

5) มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยวิธีที่หลากหลาย ทั้งภาคทฤษฎี
และการปฏิบัติ สอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตร  
 6) มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)“อิงสมรรถนะ” สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562) มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย  เพ่ือความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2) มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน โดยได้รับ
การจัดสรรงบประมาณประจ าปี ในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนเพ่ือความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ได้แก่ การจัดห้องเรียนให้มีอุปกรณ์การสอนที่ครบถ้วนและใช้ได้ตลอดเวลา ส่วนในห้องสมุดส าหรับ
นักศึกษาครูที่มีหนังสือ และต าราทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่สามารถใช้อ้างอิงและสนับสนุนการเรียนรู้
ที่ทันสมัย โดยการจัดหาตามความต้องการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3) มีการด าเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
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การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

 การบริหารงบประมาณ 

เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 

การบริหารงบประมาณ 
 

มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และเงิน
รายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ
วัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนและสร้างภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักศึกษา 

มี แ ผ น การจั ด ส ร รงบ ป ระม าณ
ประจ าปี งบประมาณแผ่นดินและ
เงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการ
เรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์ และ
วัสดุ ครุภัณ ฑ์ อย่ างเพี ย งพอเพ่ื อ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและสร้างสภาพ แวดล้อมให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษา 

ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม   
  มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมีส านักวิทยบริการ
ของมหาวิทยาลัยที่มีหนังสือ/ต าราภาษาอังกฤษ และโสตทัศนูปกรณ์อ่ืน ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะใช้ในการ
สืบค้น  นอกจากนี้ทางสาขาวิชาสังคมศึกษายังมีห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาเองที่เปิดให้บริการห้องต่าง ๆ 
ประกอบไปด้วย 

ล าดับ ชื่อ 
บริหารจัดการ 
งานส านักงาน 

บริหารจัดการด้านการ
เรียนการสอน 

หน่วย
นับ 

1 ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่ประกอบไป
ด้วยคอมพิวเตอร์จ านวน 30 เครื่อง 
และอินเทอร์เน็ต 

ให้อาจารย์และนักศึกษา  
เข้าใช้ได้ในเวลาราชการ 
 

มอบหมายงานให้
นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล 1  

2 ห้องสมุดท่ีประกอบด้วยหนังสือ ต ารา
เรียน โสตทัศนูปกรณ์ และพจนานุกรม 

ให้อาจารย์และนักศึกษาเข้า
ใช้ได้ในเวลาราชการ และให้
นักศึกษายืมใช้ได้ครั้งละ 7 
วัน ติดต่อกันได้ 3 ครั้งโดย
การจดรหัสนักศึกษาไว้ 

มอบหมายงานให้
นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
เรียนรู้ด้วยตนเอง 2  

3 ห้องปฏิบัติการทางภาษาที่มีระบบการ
จัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย ได้แก่ x-class 
และ tell me more และ internet 
เป็นต้น พร้อมทั้งมีจ านวนคอมพิวเตอร์
จ านวน 40 เครื่อง พร้อมหูฟังและ
อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ 

อาจารย์สามารถจองห้องใช้
เพ่ือจัดการเรียนการสอนได้ 
โดยต้องจองห้องล่วงหน้ากับ
เจ้าหน้าที่ 1 วัน  

ใช้ระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และ 
computer aids 
assistant เพ่ือช่วย
สนับสนุนการเรียนการ
สอน 

1  

4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีระบบ
การจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีจ านวน
คอมพิวเตอร์จ านวน 40 เครื่อง พร้อม

อาจารย์สามารถจองห้องใช้
เพ่ือจัดการเรียนการสอนได้ 
โดยต้องจองห้องล่วงหน้ากับ

ใช้ระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และ 
computer aids 

1  
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ล าดับ ชื่อ 
บริหารจัดการ 
งานส านักงาน 

บริหารจัดการด้านการ
เรียนการสอน 

หน่วย
นับ 

หูฟังและอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ 1 วัน assistant เพ่ือช่วย
สนับสนุนการเรียนการ
สอน 

  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
1. สาขาวิชาประสานงานกับส านักวิทยบริการ ในการจัดซื้อหนังสือและต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ 

บริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน โดย ในการประสานการจัดซื้อ
หนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่
จ าเป็น  

2. สาขาวิชาประสานกับห้องสมุดในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละ 
รายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 
 

      การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
สาขาวิชาส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนจากผู้สอนและผู้เรียนเป็นประจ า 

ทุกปี การประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา  และสรุปแหล่งทรัพยากรการ
เรียนการสอนในสาขาวิชา คณะและมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้บริการได้ 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสตูร 

× × × × × 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานนคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

× × × × × 

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

× × × × × 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนิน การของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 

และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุดกาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

× × × × × 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 
× × × × × 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 

ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

× × × × × 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(7) มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การ

สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 × × × × 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจดัการเรียนการสอน 

× × × × × 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือ 
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

× × × × × 

(10) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย / บณัฑติใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสตูรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

   × × 

(11) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    × 

(12) นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูครบถ้วนทุ ก
กิจกรรมที่ก าหนดและเป็นประจ าทุกปี 
 

× × × × × 

(13) มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติงานวิชาชีพครูใน
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

× × × × × 

(14) ร้อยละ 100 ของผู้ เรียนที่จะส าเร็จการศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษ        
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

  × × × 

 

 
 



หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียน  

การสอนนั้ น  พิจารณาจากตัวผู้ เรียน โดยอาจารย์ผู้ สอนจะต้องประเมินผู้ เรียนในทุ ก  ๆ  หั วข้อ 

ว่ามีความเข้าใจหรือไม่  โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา  การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน  ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูล 

จากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่
สามารถท าให้ ผู้ เรียน เข้ าใจได้  ก็จะต้องมีการปรับ เปลี่ ยนวิธีสอน  การทดสอบกลางภาคเรียน 

และปลายภาคเรียน  จะสามารถชี้ได้ว่าผู้ เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป  หากพบว่า 

มีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน  ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน  
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้
สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท า เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร และจะต้องออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จ านวน 1 ภาคการศึกษา โดยปฏิบัติงาน
ใน ห น้ า ที่ ข อ ง ค รู ทุ ก อ ย่ า ง เส มื อ น เป็ น ค รู ป ร ะ จ า ก า ร ค น ห นึ่ ง ใ น ส ถ า น ก า ร ณ์ จ ริ ง 
ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องกัน เป็นเวลาอย่างน้อย 15 สัปดาห์ หรือ 540 ชั่วโมง ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่
อาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ 
มีความรับผิดชอบ และขาดคุณสมบัติในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย  1 คน  
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี
ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
ทุก 4 ปี 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 จากการรวบรวมข้อมูล การสัมมนา และการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต  

จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของ
รายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น  ๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการ
ปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 4 ป ี
ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 



ภาคผนวก 
 
     ภาคผนวก ก ค าอธิบายรายวิชา 
     ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบ 
     ภาคผนวก ค หลักการจัดรายวิชา 
         ภาคผนวก ง ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    ภาคผนวก จ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต     

               (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
    ภาคผนวก ฉ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต     

               (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
          ภาคผนวก ช ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าดว้ยการจัดการศึกษา  
                         ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
   
 



ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

2220200        ภาษาอังกฤษเบื้องต้น Non-Credit  
        Basic English 

การใช้ค า ประโยค และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริง การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การตอบค าถามเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนตัว ตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารในสถานการณ์ท่ีคุ้นเคย  เน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 The use of words, sentences, and English grammar basics required in daily 
life particularly in the factual section, introducing oneself and others, The answer 
questions about personal information, as well as the use of English for 
communication in a familiar situation focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 
 

2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน        3(1-2-6) 
English in Daily Life  
การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และ เขียน โดยอาศัยความรู้เบื้องต้นทางไวยากรณ์

ภาษาอังกฤษ หน้าที่ของค า การเรียงล าดับค า รูปแบบประโยคในกาลพ้ืนฐาน เพ่ือใช้ในการสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวัน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 Development of listening, speaking, reading, and writing skills by using basic 
knowledge of English grammar, funcation of words, word order, and sentence patterns in 
basic tense for communication in daily life focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 

 
2220202         ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป 3(1-2-6) 

English for General Situations 
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อสื่อสาร

ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคย การใช้ค าศัพท์ ส านวน และโครงสร้างไวยากรณ์ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

Improvement of listening, speaking, reading, and writing skills for 
communication in English. Using appropriate vocabularies, idioms, and grammer in 
both familiar and unfamiliar situations focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 

 

2220203          ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ   3(1-2-6) 
          English in Workplace 

ภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย การใช้ประโยคที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อน และ มี
รูปแบบของการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นทางการ  เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 English in unfamiliar situations. The use of sentences with complex 
structures and forms of formal language use focus on the integrated practice from 
a variety of relevant case studies 

 
2220510 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(1-2-6) 
  Thai for Communication  

ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุปประเด็นหลักจาก
เรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่าง ๆ ระดับของภาษา การใช้น้ าเสียงใน
การพูกสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ เขียนผลงาน
ประเภทต่าง ๆ ตามหลักการเขียน มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 Use Thai language to communication property according to the situation. 
Analye and summarize the main points of the story that being heard. Use critical 
thinking in things that being seen, speaking with positive communication on various 
occasions, and in various language levels. Using tones of voice to communicate. Read 
aloud according to orthography. Read for comprenension from various types of writing, 
writing various types of works according to the principles of writing, having menners for 
listeing, speaking, reading and writing focus on the integrated practice from a variety 
of relevant case studies 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

2220520  ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ          3(1-2-6) 
    Thai for Specific Purposes 

การพัฒนาทักษะภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับอาชีพ ต่าง ๆ โดยเน้นการพูด 
การเขียนในโอกาสต่าง ๆ  การพูดแสดงความคิดเห็น การเจรจาทางธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจ 
การเขียนหนังสือโต้ตอบทางธุรกิจ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ  การสื่อสารธุรกิจผ่าน
สังคมออนไลน์และเจรจาทางธุรกิจในสถานการณ์จริง เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษา
ที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
 The development of language skills to effectively with occupation focusing 
on speaking, writing on various occasions, commenting, business negotiations, 
business letter writing, business communication through writing,  writing of the 
press releases on business, business communications and business negotiation in 
real situations through social media  focus on the integrated practice from a variety 
of relevant case studies 

 
2220530  ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์        3(1-2-6) 
    Thai for Critical thinking  

หลักการคิด ประเภทของการคิด การคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เน้นทักษะการรับสาร
จากการฟัง และการอ่านสามารถน าสารที่ได้รับไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์และน าเสนอได้  การ
ฟังเพ่ือจับใจความ การฟังเพ่ือการวิเคราะห์ การฟังเพ่ือการตีความ การฟังอย่างมีวิจารณญาณ 
รวมถึงการอ่านเพ่ือจับใจความการอ่านเพ่ือการวิเคราะห์ การอ่านเพ่ือการตีความ และการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ การสื่อสารในสังคมออนไลน์และสถานการณ์จริง เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ
จากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 The concept of thinking, a type of thinking, analytical thinking and synthesis 
focusing on data receiving by listening and reading, able to apply the obtained data 
toward the processes of analytical thinking and presentation, listening for 
comprehension, listening for data analysis, listening for interpretation, the use of 
judgment for listening including comprehensive reading, reading for analysis, 
reading for interpretation and critical reading, social communication and real 
situations focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
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2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

2810310  นันทนาการในชีวิตประจ าวัน 3(1-2-6) 
  Recreation in Daily Life 

  ความหมาย ลักษณะและขอบข่ายของนันทนาการ ความส าคัญของนันทนาการกับคุณภาพ
ชีวิต หลักการเลือกกิจกรรมนันทนาการในชีวิตประจ าวัน ฝึกปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการให้
เหมาะสมกับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพ่ือสร้างความมีคุณค่าในตนเอง รู้จักรัก
ตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 The meaning  characteristics and scope of recreation .The importance 
of recreation and quality of life, Principles of selection of recreational activities in 
daily life Practice recreation activities suitable for body development Mind, 
emotion, society To create self-worth Know yourself And live happily in society. 
 
 

2221310  จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม      3 (1-2-6) 
  Ethics and Social Responsibility 

ความหมายและความส าคัญของจริยธรรม มนุษย์กับการใช้เหตุผลจริยธรรมชีวิตตามหลัก
วิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา แนวคิดทางจริยศาสตร์ คุณค่าและการด าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับ
ความจริงของโลกและชีวิต การพัฒนาตนให้มีจริยธรรมทางกาย วาจา และใจ ตามหลักศาสนา หลัก
ไตรสิกขา และหลักจริยธรรมเพ่ือชีวิตที่ดีงามการพัฒนาปัญญาและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การ
พัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ เพ่ือการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและสังคมได้อย่างมีสันติสุข  เน้นฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

The meaning and the importance of ethics and corporate social 
responsibility, humans and the use of reason and ethics, understanding and life in 
accordance with the principle of science, philosophy, and religion, ethics concepts, 
the values and lifestyles consistent with the truth of the world and life, the 
development of their physical, verbal, and ethics, as a religious principles and 
ethical morality for good life, the development of intellectual and creative 
problem solving, the development of life skills in various fields for peaceful living 
together with other people and society,focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

2310010  ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต      3(1-2-6) 
    Life skills and personal development in a dynamic world 

ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ ยวกับพฤติกรรมมนุษย์    ทั กษะการเรีย นรู้ต่อการด ารงชีวิต 
ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย์ด้านชีววิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา และจริยธรรม ปรัชญาใน
การศึกษาตน การพัฒนาตนและบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์และการท างานเป็นทีม  การจัดการภาวะ
ความขัดแย้ง  การเสริมสร้างสุขภาวะ และการแก้ปัญหาในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง  เน้นฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 Basic knowledge about human behavior, learning skills for life, 
Fundamentals of human behavior in biology, psychology, sociology and ethics, the 
philosophy for oneself learning, personal and personality development, human 
relations and teamwork,  management of conflicts and the health promotion, and 
problem solving skills in the society of change focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 
  

3310810   จิตวิทยาการสื่อสาร       3(1-2-6) 
    Psychology of Communication 

แนวคิดและกระบวนการสื่อสาร วิธีการศึกษาการสื่อสารในองค์การ การสื่อสารระหว่าง
บุคคล กลุ่มและองค์การ การเป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารที่ดี การสะท้อนกลับของการสื่อสาร 
โครงสร้างขององค์การที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการสื่อสาร ผลกระทบของการสื่อสารต่อผล
การปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงานและการสร้างความผูกพันต่อองค์การ รวมทั้งการประยุกต์
ความรู้ทางจิตวิทยา เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้นในองค์การ ได้แก่  
การประชาสัมพันธ์ด้วยหลักจิตวิทยา การบริหารจัดการกับข่าวลือ การสร้างแรงจูงใจเพ่ือการ
ชักชวน และการวิเคราะห์ภาษาท่าทางของบุคคล จิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชน  เน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 The concepts and process of communication, how to study 
communications in the organization, communication between group and 
organization, a good messenger and receiver, reflections of the communication, the 
organization structure related to the efficiency of communication, the impact of 
communications on job performance, the job satisfaction and organizational 
commitment including the application of psychological knowledge to enhance 
efficiency in communication that occur in the organization such as public relations 
with the psychological, management of rumors, the motivation to persuade and an 
analysis of personal body language, volunteer for community development focus 
on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
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3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

2221210  ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น    3(1-2-6) 
 The King Wisdom for Local Development 

  หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนใน
ชีวิตประจ าวันได้ ศึกษาแนวคิด และหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ รวมทั้งการ
น าองค์ความรู้ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวันของตนเองและ
ชุมชน  เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการด ารงชีวิต เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้อง
อย่างหลากหลาย 
 royal working guideline, self-sufficient concept, and sustainable 
development in their daily lives, study concepts and principles of the royal 
projects, as well as analye the intelligent learning approach for pilot community 
development based on the king wisdom and including the application of the 
obtained knowledge from the sufficiency economy to solve actual problems in 
their own daily lives and communities, sufficiency economy for living focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 

 
2310020 เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ 3 (1-2-6) 
 Phetchaburi Study for Entrepreneur 

 ภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์เพชรบุรีและท้องถิ่นใกล้เคียง ชนเผ่าและชาติพันธุ์ อิทธิพลของ
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อวัฒนธรรม สังคม ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
อาหาร และแหล่งท่องเที่ยว ศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเพชรบุรี  ปัญหาและการ
ใช้แนวทางอันเนื่องมาจากพระราชด าริในการแก้ปัญหาทางสังคม แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น งาน
ช่างเมืองเพชร เนื้อหา แรงบันดาลใจ และกระบวนการสร้างงานช่างเมืองเพชรคติสัญลักษณ์ คติ
ความเชื่อ ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ในการสร้างงานช่างเมืองเพชร ทฤษฏีและฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย เช่น ทักษะงานช่างเมืองเพชร ความซาบซึ้งในงาน
ช่าง และฝึกสร้างสรรค์ผลงานทางช่างตลอดจนการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัด
เพชรบุรีเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

Geography, history of Phetchaburi province and local nearby, tribes and 
ethnicities, the influence of geography and history affecting  on cultural, society, art 
and culture, lifestyle, local wisdom, foods, local attractions, study of the project 
under the Royal Initiative of His Majesty the Kinging Phetchaburi province, problem 
and the use of the approach of the Royal Initiative of His Majesty the King in 
solving social problems, approach for local development, Phetchaburi  
craftsmanship, content, inspiration, and the process of creating a Phetchaburi’s 
skilled craftsmanship, the philosophical constructs,  beliefs, wisdom and unique in 
construction of Phetchaburi craftsmanship, the theory and the integrated practice 
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from a variety of the relevant case studies such as the appreciation of the craft and 
practice to create the craft as well as cultural and tradition succession of 
Phetchaburi province, focus on the integrated practice from a variety of relevant 
case studies 

 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

2310030  สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน      3(1-2-6) 
    Thai Society and the Current ASEAN Community 

  สังคมไทยทั้งในอดีตจน ถึงปัจจุบันที่  การปกครองของไทยเชิงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา   
ค่านิยมที่มุ่งเน้นถึงผลประโยชน์สาธารณะ คุณค่าความเป็นผลเมืองของรัฐ วิถีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแบบพลเมือง และระบบการบริหารราชการไทยในปัจจุบัน ประชาคมอาเชียน กลไก
และกฏบัตรอาเชียน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงสร้าง เขตการค้าเสรี สภาพเศรษฐกิจ
พ้ืนฐานของประชาคมอาเซียน การพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย ผลกระทบ แนวโน้ม
และทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม   การปรับตัวภายในชุมชนอาเซียน สร้างความเข้าใจ การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวของชุมชนอาเซียน การสื่อ สาร
ระหว่างวัฒนธรรม การเคลื่อนย้ายแรงงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความมั่นคง ปัญหาการค้า
มนุษย์ ยาเสพติด สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เรียนรู้ด้านการปฏิบัติศึกษาข้อมูล 
การน าเสนอแนวคิด การพัฒนาองค์ความรู้ ความคิด เจตคติ ค่านิยมที่เหมาะสม วัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวในบริบทเอเชีย-แปซิฟิก และเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย  

The Thai social in the past to the present, the governor of Thailand's 
historical past, values oriented public interests, the values of the citizenship, way 
of democratic citizenship, current Thai public administration system, ASEAN 
community, intercultural communication, the mobility of labor, technology and 
innovation, stability, human trafficking problems, drugs, environmental and 
international relations, learn about the practice in data searching,  concepts 
presentation, knowledge development, ideas, attitudes, and appropriated values,  
culture and tourism in the Asia-Pacific context, focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies  

 
2310410   พลเมืองที่เข้มแข็ง  3(1-2-6) 
 Potency Citizenship 

  วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดท าโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เคารพ
สิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การ
สร้างและปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคม และกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง 
อุดมการณ์ และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองใน
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ฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และเคารพสิทธิผู้อ่ืน
อย่างมีเหตุผล มีจิตส านึก รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีจิตอาสาและจิต, และเน้นการฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย  
 Analyze, design practice, create projects, and behave that express for 
human dignity, accept individual differences in equality, respecting for freedom and 
peaceful in Thai society and international community in accordance with the 
principles of tolerance, create and comply with social rules and basic laws related 
to democratic way of life with the King as Head of State, have strong citizenship 
and respect other people’s right, have a volunteer spirit and public mind, and 
focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 

 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

2340310  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย         3(1-2-6) 
    Basic Knowledge of Laws  

  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความสัมพันธ์และจ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวันตาม
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน  ศึกษาหลักกฎหมายและนิติสัมพันธ์
ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน  หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ  ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายอาญา กฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การประยุกต์และบูรณาการใช้กฎหมาย 
ให้ได้เป็นผลจริง ในชีวิตประจ าวัน แนวคิด ทฤษฏีและหลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติงานในองค์การ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล การทุจริตและคอรัปชั่น ระบบและกลไกการตรวจสอบการทุจริตและ
คอรัปชั่น นโยบายและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
รวมถึงความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการปฏิบัติงาน  และเน้นการฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย   

General knowledge of law with relationship and need to be used in daily 
life according to the change of social phenomena in present situation, study of the 
principle of law and jurisprudence of the public law and private law, principle of 
basic rights and freedoms based on the Constitution law, study the basic 
knowledge about civil and commercial law, criminal law, civil procedure law and 
criminal procedure law, the application and implementation of the law to be 
effectively in daily lives, concepts, theory and good governance, the performance 
of the organization based on good governance, fraud and corruption, system and 
mechanism of the inspection of fraud and corruption, policies and measures to 
prevent and resolve the problem of corruption and misconduct including 
transparency and build faith in performance, focus on the integrated practice from 
a variety of relevant case studies  
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

3211110     การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 3 (1-2-6) 
 Digital Media Production and Media Literacy 

 ความหมายของสื่อ ประเภทของสื่อ หลักการผลิตสื่อดิจิทัล ฝึกสร้างสื่อดิจิทัลเชิง
สร้างสรรค์ การเผยแพร่สื่อผ่านทางออนไลน์ การออกแบบความส าคัญของการรู้เท่าทันสื่อในบริบท
สังคมข้อมูล  ผลกระทบจากสื่อ  ทักษะและองค์ประกอบการวิเคราะห์สื่อเพ่ือการรู้เท่าทัน  
หลักการรับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากสื่อทุกประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุด  หลักการหลีกเลี่ยง
สื่อที่ก่อโทษต่อตนเองและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ และเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย   

Meaning of media, type of media, principles of digital media production, 
practice creating creative digital media, publishing media online. The significance of 
media literacy in the context of information society, impact of the media, skills and 
elements analysis of media for literacy, the principle and access information from 
mass media to achieve maximum benefit, the principle of avoiding media cause 
harmful to themselves and the society in various forms, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies  

 
3330010       เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน           3(1-2-6) 
 Economics in Daily Life 

หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์  ปัจจัยก าหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้า 
พฤติกรรมผู้บริโภค ลักษณะส าคัญของตลาดสินค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ 
หลักการค านวณรายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงินและการคลัง การค้าและ
การเงินระหว่างประเทศในดุลการช าระเงิน การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน การ
บริหารการเงินส่วนบุคคล การวางแผนการเงินส่วนบุคคล งบการเงินส่วนบุคคล รายได้ของบุคคล 
การบริหารเงินรายได้ การเงินส าหรับที่อยู่อาศัย การบริหารการเงินด้านยานพาหนะและเครื่องใช้ที่
จ าเป็นการบริหารหนี้ส่วนบุคคล การบริหารความเสี่ยงและการประกันความมั่นคงของบุคคล  การ
ออมและการลงทุนของบุคคล การวางแผนการเงินในแต่ละช่วงอายุและเน้นการฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย   

Basic principles of economics, determinants of supply and demand of the 
product, consumer behavior, an important characteristic of goods market having 
perfect competitive and imperfect competitive, calculation method of national 
income, finance and banking, monetary and fiscal policy, international trade and 
finance in the balance of payments, the application of principles of economics in 
daily life, personal financial managemen, personal financial planning, personal 
financial statements, individual income, income management, housing finance, 
financial terms of the vehicles and equipment needed to manage personal debt, 
risk management and insurance of persons, savings and investment of individuals, 
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financial planning in each age, and focus on the integrated practice from a variety 
of relevant case studies  

 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

3330020        ผู้ประกอบการรุ่นใหม่               3(1-2-6) 
 Modern Entrepreneur 
 บทบาทของธุรกิจขนาดย่อมในระบบเศรษฐกิจ วิธีการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ หน้าที่ต่าง ๆ  
 ทางด้านการบริหารธุรกิจ การควบคุมทางการเงินและธุรกิจ การด าเนินการของธุรกิจขนาดย่อม 
 แบบต่างๆ การเริ่มตันธุรกิจในยุคดิจิทัล การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การมีวิสัยทัศน์ใน 
 การพัฒนาองค์กรธุรกิจ  คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบผลส าเร็จ การจัดท าแผน 
 ธุรกิจ และการฝึกปฏิบัติการทดลองเป็นผู้ประกอบการใหม่ เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก 
 กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย   

The role of small business in the economy, method of establishment of a 
business organization, responsibility in the field of business administration, financial 
control and business, the implementation of various small businesses, starting 
business in the digital era, problem solving and decision making, the vision in the 
development of the business enterprise, the characteristics of entrepreneurship 
success, business plan preparation and experimental practice as a new 
entrepreneur, and focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies  

 
3330030  ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม             3(1-2-6) 

Leadership and Teamwork 
ความหมาย ความส าคัญของผู้น าและภาวะความเป็นผู้น า รูปแบบของผู้น า บทบาทของ

ผู้น าและผู้ตามที่ดี จิตวิทยาและทักษะการเป็นผู้น า การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับผู้น า ทักษะการ
ท างานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ในการท างานร่วมกัน กระบวนการกลุ่มและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณเพ่ืองานอาชีพและเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ
จากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย   

Meaning, the importance of leaders and leadership, leadership styles, the 
role of a good leader and follower, the psychology and leadership skills, 
personality development for leaders, teamwork, interpersonal relationship in the 
teamwork, group process and solving problems together, the development of the 
personality, and the public speaking training for careers, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies  
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

3330110  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น      3(1-2-6)  
  Introduction of E-Commerce 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและ
เครือ่งมือช่วยบนเว็บส าหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวแบบธุรกิจของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
ระบบการช าระเงิน อิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ทดลองประกอบธุรกิจโดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  หรือการฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การโดยใช้กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย   

Introduction to electronic commerce, technology infrastructure and tools 
on the Web for e-commerce, the business model of electronic commerce, 
electronic payment systems, legal and ethical issues related to electronic 
commerce, Business trial using electronic commerce or integrated practice using a 
variety of the relevant case studies  

 
3003110 ทักษะในศตวรรษที่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ    3 (1-2-6) 
 21st Century Skills for Living and Occupations 

  สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5cs โดยบูรณาการการประยุกต์เพ่ือพัฒนา
ทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21เน้นฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 Search, analyze, concepts, and theories related to 5Cs skill by integrating 
application for important skills development for life and careers in 21st century 
effectively, focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 

 
 

4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1810310 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ  3(1-2-6)     3 (1–2–6) 
    Sports for Health Development 

  วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออกก าลังกาย การ
ว่ายน้ าและการเต้นแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ การสร้างสมรรถภาพทางกายให้เหมาะสมกับวัย ข้อควร
ระวังและการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา กีฬาเพ่ือสุขภาพและการควบคุมน้ าหนัก 
นันทนาการทักษะการเล่น กติกาการแข่งขันและมารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูกีฬาที่ดี กีฬาเพ่ือ
การนันทนาการ โดยให้เลือกกิจกรรมกีฬาประเภทเดี่ยวหรือประเภททีมผู้เรียนสนใจ กีฬาเพ่ือ
พัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม  เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่ เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
 The purpose and benefits of sport for health, model and methods for 
exercise, swimming and aerobics for health, promotion of physical fitness for ages, 



78 
 

precautions and prevention of injuries from sports, sports health and go on diet, 
recreation, tactics, rules of competition and courtesy of a player and a good sport 
spectators, the sports for recreation including single and team sport that student 
can choose what interests, sports for development of the holistic health focus on 
the integrated practice from a variety of relevant case studies 

 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
7003120 ทักษะการคิด       3(1-2-6) 

 Thinking Skills 
  วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการค านวณตามล าดับขั้นการด าเนินการตัวเลข สัดส่วน      
ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์ และแบบรูปใน
การอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน การวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา การคิดเชิง
วิพากษ์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงเหตุผล การเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และ
อธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุปัน และการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อมูลได้ เน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 Analysis, Design and Present how to calculate in order of steps operations,  
numbers, proportions, percentages, problems solving, critical thinking, creativity, 
rational thinking, reasoning, giving conditions in term of language and symbolic, and 
pattern of explaining the phenomena that occur in everyday life. Analysis of 
problems solving, choosing appropriate approaches, analyze and explain 
information in today’s global and making decisions based on data focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 

 
4400010  โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       3(1-2-6) 
    World, Science and Technology 

  บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในด้านการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ ด้าน
พลังงานและภาวะโลกร้อน  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร ทักษะในการคิดวิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหาและใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้สารเคมีใน
ชีวิตประจ าวัน ผลกระทบของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม รังสีจากดวงอาทิตย์และสารกัมมันตรังสี 
เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์ 
สภาพแวดล้อม สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ใช้วิทยาศาสตร์คิดวิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหา 
และแก้ปัญหาในชีวิตได้ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 The roles of science and technology in the development of community, 
the nation of energy, global warming, the natural resources and environment, 
agricultural and agricultural industry, critical thinking skills, able to understand in 
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problem and use science and technology to solve the various fields of problem, 
development of science and technology, the use of chemicals in dialy life, the 
impact of chemicals on the  environment, sun’s radiation and radioactive materials, 
home appliances and electrical equipment, the impact of scientific advances 
towards humans, social, environment and culture, use scientific analysis to 
understand and solve the problems in their lives focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 
 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

4410110  สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว      3(1-2-6) 
    Environmental and Green Technology 

  ความส าคัญของสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการใช้
ทรัพยากร เทคโนโลยีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ทักษะการสร้างนวัตกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาเหตุ
และบริเวณท่ีเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผลกระทบและการป้องกันอันตรายจากภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ เทคโนโลยีสีเขียวและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 The importance of the environment, the utilization of natural resources, 
planning the use of resources, technology in preventing and solving environmental 
problems, skills to create innovative environment for sustainable development, 
natural disasters, the classification of natural disasters, causes and the risky areas to 
natural disasters, effects and protection from natural disasters, green technology 
and environmental development for sustainable  focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 

 
4420310  เคมีในชีวิตประจ าวัน       3(1-2-6) 
    Chemistry in Daily Life 

  ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน สบู่ ยาสีฟัน สารท าความสะอาด 
สารเติมแต่งในอาหาร นมและผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องส าอาง กระดาษกาว เรซิน ซีเมนต์ ยารักษา
โรค ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเกษตร เป็นต้น เคมีกับภูมิปัญญาไทย การดื่ม การกินหรือ
การแก้ปัญหาสุขภาพ ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทยและการใช้ความรู้ทางเคมี ปฏิกิริยาเคมีในภูมิ
ปัญญาไทย เคมีและภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทยเพ่ือการเกษตร การแพทย์ ความงามและการ
ด ารงชีวิต รวมทั้งการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี และการแก้ไขพิษจากสารเคมีเบื้องต้น เน้นฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
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 Knowledge of various chemical products in daily life, soap, toothpaste, 
cleaning agents, food additives, milk and milk’s products, cosmetics, papers, the 
glue, resins, cement, drugs including the agricultural products, chemistry and Thai 
wisdom, drinking, eating or health care, the relationship of Thai wisdom and the 
use of chemistry knowledge, chemical reaction in Thai wisdom, Thai wisdom and 
the application of medicinal plants for agriculture, medicine, the beauty and life 
including the use of chemicals in the right way,  and detoxification of hazard 
chemicals focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

4430110  คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ       3(1-2-6) 
    Mathematics for Business 

  คณิตศาสตร์พ้ืนฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน สัดส่วน ร้อยละ การค านวณอัตราก้าวหน้า       
ที่ใช้ในการช าระค่าไฟฟ้าและน้ าประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนช าระ และคณิตศาสตร์
ประกันภัย ทักษะคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์สถิติ เบื้องต้นในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน และปัญหาเชิงธุรกิจ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
 Basic mathematics used in daily life, ratio, percentage, calculation of 
progressive tax rate used for payment of the electricity and water supply, the 
interest charged, installment system, actuarial science, critical thinking skills in 
mathematics, preliminary statistics analysis to solve problems in daily life and 
business problems focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 

4430120  การคิดและการตัดสินใจ       3(1-2-6) 
    Thinking and Decision Making 

  หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์  ความคิดสร้างสรรค์  การคิดเชิงระบบ  การ
วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล  กระบวนการตัดสินใจ  กระบวนการ
แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ก าหนดการเชิงเส้น  และการน ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
  The principle and process of human thinking, creativity, systematic thinking, 
information analysis, logic and reasoning, decision processes, the process of 
scientific knowledge acquisition, linear programming and its application in solving 
problems in their daily life, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

4520110  การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาติ       3 (1-2-6) 
  Thai cooking and International cooking 

  อาหารหลัก 5 หมู่ การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาติอาหารที่ส่งเสริมการมีสุขภาพดี 
อาหารป้องกันโรคและก่อให้เกิดโรค  การถนอมอาหาร ความปลอดภัยในการบริโภคอาหารคุณค่า
ทางโภชนาการของอาหารอาหารเพ่ือสุขภาพ การประกอบอาหารที่เป็นที่นิยมเพ่ือการประกอบ
อาชีพหรือรายได้เสริมเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 The 5 Food Groups, Thai and international cuisine foods that promote good 
health, Food to prevent disease and cause diseases, food preservation, food safety, 
Nutritional value of food, Healthy food ,Popular cooking for career or extra income, 
focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 

 
4520120  ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ        3(1-2-6) 
    Dessert and Beverage for Business 

   ความรู้เบื้องต้นของขนมและเครื่องดื่ม ขนมไทย ขนมต่างประเทศ เบเกอรี่ วัตถุดิบที่ใช้ใน
ผลิตภัณฑ์ขนม เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท าผลิตภัณฑ์ขนม กรรมวิธีการผลิต ผลิตภัณฑ์ขนม 
การบรรจุ การตลาดและการจัดการธุรกิจขนม การเรียนรู้ทักษะการท าขนม ส่วนประกอบของ
เครื่องดื่ม เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าเครื่องดื่ม หลักการและเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ ประโยชน์และโทษของเครื่องดื่ ม การตลาด
และการจัดการธุรกิจเครื่องดื่ม การเรียนรู้ทักษะทางการท าเครื่องดื่ม เพ่ือสามารถน าไปประกอบ
อาชีพและพ่ึงพาตนเองได้ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 The basic principle of dessert and beverage, Thai dessert, International 
dessert, the bakery, the raw materials used in dessert products, tools and 
equipment used in the dessert products, manufacturing processes of dessert 
products, packing, marketing and business management of dessert products, the 
components of the beverage, tools and equipment used in making beverages, the 
principle and technology of beverage production, non-alcoholic drinks, advantages 
and disadvantages of the beverage, marketing and business management of the 
beverage products to apply as professional career for sustainable self-reliance 
focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

4830110  ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ       3 (1-2-6) 
    Conservation Biology and Plants 

  หลักการและทฤษฎีทางชีววิทยาที่ เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์  ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลง
ของความหลากหลายทางชีวภาพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในด้านต่าง ๆ  ด้านการเกษตร 
อาหาร และการแพทย์ในชีวิตประจ าวันจริยธรรมการอนุรักษ์การรบกวนและโครงสร้างชุมชนของ
สิ่งมีชีวิต ความเกี่ยวข้องของมนุษย์การออกแบบ และการจัดการพ้ืนที่อนุรักษ์ การจัดการระบบ
นิเวศ การอนุรักษ์รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์การอนุรักษ์ความส าคัญและคุณค่าของพืชพรรณต่ อ
ชีวิต ความหลากหลายของพืชพรรณ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณ
วิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์และพัฒนาพืชพรรณเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
  Principles and biological theories related to conservation, critical thinking 

skills and problem solving skills in the conservation of biodiversity, changes in 
biodiversity, the application of biotechnology in various areas including agricultural, 
food and medical in daily life, the ethics of conservation, the interference and 
community structures of organism, the relevance of human, the design and 
management of conservation areas, the political  economy of conservation, the 
importance and value of the florae to life, diversity of the florae, the local wisdom 
in the application of the florae, critical thinking and problem solving skills in 
conservation and development of the florae, focus on the integrated practice from 
a variety of relevant case studies 

 
5600010  เกษตรในชีวิตประจ าวัน       3(1-2-6) 
    Agriculture in Daily Life 

  เกษตรแบบพ่ึงพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการแหล่งเพาะปลูก 
การจัดการทรัพยากรทางน้ า  การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เพ่ือ
นันทนาการและประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ทักษะทางการเกษตรไปใช้ด ารงชีวิต 
เกษตรอินทรีย์เพ่ือความปลอดภัย  การแปลรูปผลผลิตการเกษตร สามารถน าไปประกอบอาชีพ 
เพ่ือการพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
 Self-reliance agriculture under the philosophy of sufficiency economy, 
cultivation management, water resources management, the management of 
coastal and marine resources, planting and animal husbandry for recreation and 
usefulness in daily life, learning agricultural skills to survive, organic farming to 
safety, agriproduct processing with ability to apply as professional career for 
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sustainable self-reliance focus on the integrated practice from a variety of relevant 
case studies 

 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

6510410  พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน       3(1-2-6) 
    Renewable Energy and Energy Saving 

  พ้ืนฐานความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงาน การเกิดพลังงานและพลังงานไฟฟ้า การคิดค่า
ไฟฟ้าเบื้องต้น สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยและของโลก การศึกษาเทคโนโลยีพลังงานที่
ยั่งยืน ในโครงการพระราชด าริ การประหยัดพลังงานส าหรับบ้านพักอาศัย และอาคารโรงงาน
อุตสาหกรรม อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน แนวทางการประหยัดพลังงาน และเทคโนโลยีการประหยัด
พลังงาน การบูรณาการเทคโนโลยีพลังงานทดแทนกับความต้องการพลังงานของชุมชน เพ่ือเน้น
รากฐานการพัฒนาความม่ันคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษา
ที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
 The basic knowledge and energy technology, energy and electrical energy, 
introduction to electrical charges, Thailand and world energy situation, study on 
technology of sustainable energy in the Royal initiative projects of His Majesty the 
King, energy saving for a house and industrial buildings, energy-saving devices, 
approach to energy saving and technology for energy saving, the integration of 
renewable energy technologies and energy needs of the community focusing on 
the foundation development of stability and sustainability of the energy focus on 
the integrated practice from a variety of relevant case studies 

 
6510410  พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน       3 (1-2-6) 
    Renewable Energy and Energy Saving 

  พ้ืนฐานความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานการเกิดพลังงานและพลังงานไฟฟ้า การคิดค่า
ไฟฟ้าเบื้องต้น สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยและของโลก การศึกษาเทคโนโลยีพลังงานที่
ยั่งยืน ในโครงการพระราชด าริ การประหยัดพลังงานส าหรับบ้านพักอาศัย และอาคารโรงงาน
อุตสาหกรรม อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน แนวทางการประหยัดพลังงาน และเทคโนโลยีการประหยัด
พลังงานการบูรณาการเทคโนโลยีพลังงานทดแทนกับความต้องการพลังงานของชุมชน  เพ่ือเน้น
รากฐานการพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษา
ที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
   The basic knowledge and energy technology, energy and electrical 
energy, introduction to electrical charges, Thailand and world energy situation, 
study on technology of sustainable energy in the Royal initiative projects of His 
Majesty the King, energy saving for a house and industrial buildings, energy-saving 
devices, approach to energy saving and technology for energy saving, the 
integration of renewable energy technologies and energy needs of the community 
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focusing on the foundation development of stability and sustainability of the 
energy, focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 

 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)  

6530410  การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น    3 (1-2-6) 
   Innovation Creative for local development 

   ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาต่อยอด
ความคิดสร้างสรรค์ไปสู่นวัตกรรม แนวคิดเชิงออกแบบ ขั้นตอนและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
การเขียนแผนการด าเนินงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การเพ่ิมมูลค่าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ หลักการจัดการกับความคิดสร้างสรรค์ ทรัพย์สินทางปัญญา การต่อยอด
เชิงพาณิชย์ ตลอดจนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ท้องถิ่น 
เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
   Meaning, importance, composition, theory of creativity. The 
development of creative thinking towards innovation. Design concepts, thinking 
process and writing an operation plan. Apply appropriate application of technology. 
Adding value and developing products creatively. Learning principles of creative 
management, intellectual property, and commercialization as well as developing 
creative thinking to solve problems that occur within the local community, focus 
on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

6840110  จิตส านึกและวินัยในการจราจร       3 (1-2-6) 
    Conscious mind and Discipline in Traffic 

  กฎระเบียบและวินัยการจราจร ทัศนคติและพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย ความรู้เบื้องต้น
การตรวจสอบยานยนต์ก่อนการขับขี่ การขับขี่ที่เกี่ยวข้องกับประหยัดพลังงานการปฏิบัติการขับขี่
ปลอดภัย การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์การขับขี่ปลอดภัย การสอบและประเมินพฤติกรรมการ
ขับขี่ มีจิตส านึกในความปลอดภัยในการจราจร เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 Traffic regulations and discipline, safe driving habits and attitude, 
introduction to automotive check before driving, driving related to energy saving, 
practice of driving safety, analysis and synthesis of the driving safety and evaluation 
of driving habits, conscious mind and discipline in traffic focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 
 

 
 
 



85 
 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

7440110  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต       3(1-2-6) 
    Computer Skills in Dynamic World 

  องค์ประกอบที่ส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การท ารายงานการสร้างตารางค านวณ การน าเสนอผลงาน การสื่อสาร
บนระบบเครือข่าย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 
การก าหนดความต้องการและขอบเขตสารสนเทศการคัดเลือกสารสนเทศ ทักษะการค้นคืน
สารสนเทศและกลยุทธ์การค้นการประเมินคุณค่าของสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์
สารสนเทศ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาญ และ
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติโปรแกรมทางด้านระบบปฏิบัติการ 
การสืบค้นข้อมูล ประมวลผลค า ตารางการค านวณ และการน าเสนอสารสนเทศ การเขียนรายงาน
ทางวิชาการอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องต่อการ
เปลี่ยนแปลงในโลกพลวัตร เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 Essential elements of information and communication technology, the use 
of information and communication technologies, reporting, creating spreadsheets, 
presentations, network communication and the effectively uses of information 
technology and modern communication as well as investigation of the law relating 
to the use of the computer and information technology,  ethics and the health of 
computer users, critical thinking skills to use technology and the creatively use of 
information technology including the practice in operating system program, data 
searching, word processor program, spreadsheet and the presentations. Practicing 
the operating system program data query, word processing, spreadsheet and 
presentation, writing academic reports with ethics, computer application to relate 
with the changes in dynamic world  
 

8710010 ชีวิตและสุขภาพ       3(1-2-6) 
   Life and Health 

  ก าเนิดและพัฒนาการของชีวิต การคุมก าเนิด เพศศึกษา ยา สมุนไพร อาหาร โภชนาการ 
ความสัมพันธ์ของอาหารและโภชนาการกับมนุษย์ การบริโภคอาหารอย่างสมดุล การสุขาภิบาล
อาหาร ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมบริโภค สิ่งแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ การดูแล
ส่งเสริมและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วิธีพยาบาลผู้สูงอายุ วิธีช่วยฟื้นคืนชีพ วิธีจัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติ 
เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
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 The origin and evolution of life, contraception, sex education, drugs, herbs, 
food, nutrition, the relationship of food and nutrition to humans, food 
consumption in the balance, food sanitation, nutritional status, consumption 
behavior, environment and factors affecting health, care promotion and health 
risks, holistic health care with traditional medicine, national health security, 
methods for adult and gerontological nursing, resuscitation, approaches of care for 
disaster victims focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 

 

2) หมวดวิชาเฉพาะ     
          2.1 กลุ่มวิชาชีพครู                       
            2.1.1 วิชาชีพครู  
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1063402   ปรัชญาการศึกษา 2(1-2-3) 

 Education philosophy 
วิเคราะห์เชื่อมโยงปรัชญาพ้ืนฐาน ปรัชญาการศึกษา ฐานคิดวิถี ไทยกับบริบทของ

การศึกษา สังคม การเมือง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงนโยบายการศึกษา 
แผนการศึกษาระดับต่างๆเสนอแนวทางการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนฐานสมรรถนะที่
สอดคล้องและมีความสมดุลกับปรัชญาการศึกษา  บริบทและนโยบายการศึกษาต่างๆ  สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามบทบาทของครูและการด ารงชีวิตอย่างสมดุล 

Analyze and link basic philosophy, educational philosophy, Thai thinking base 
and the context of education, society, politics, economy, science, and technology 
including education policies, educational plans at various levels. Proposing 
guidelines for managing education and developing learners with a competency 
base that is consistent and balanced with Education philosophy, context, and 
various educational policies which can be applied in the performance of teachers' 
roles and live a balanced life. 

 
1052503  จิตวิทยาขั้นสูงเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และการพัฒนาชีวิต 3(1-2-3) 
 Advancing Psychology to Benefit Learning and Improve Lives 

 วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์และออกแบบบริหารจัดการพฤติกรรมผู้เรียน เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา
การศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและจิตวิทยาให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู้ การส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพ่ือให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และ
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงาน
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ให้ค าแนะน าและข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและ



87 
 

ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมพัฒนาและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน 
และใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ 
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง    

Analyze, solve problems, apply, design learner behavior management to 
develop learners according to their potential and ages , focuses on the concepts of 
psychological development theories, educational psychology, guidance psychology 
and counseling psychology, executive brain function for learning, learning and 
development promotion by age and individual difference of learners, learning 
management for learners with special needs, explore the case studies and the 
reflective practice to design learner assistance and development based on 
individual ability of each learner, persist to develop learners with the spirit of being 
a teacher, well-organized leaner development report system to give  the advice 
guideline and feedback to parents  and related people which leads to 
collaboration in learner development, use the reflective practice in self-
development to be a good teacher who is proficient, smart, and up to date. 

 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1022204 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครูในศตวรรษ 21    2(1-2-3) 
 Language and Culture for Teachers in 21st century 

 ใช้ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่ างเหมาะสม 
สอดคล้องกับ บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ โดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ การสร้างวัฒนธรรมเชิงบวก 
การสร้างแรงบันดาลใจ เทคนิควิธีการใช้สถานการณ์  อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลที่
ส่งผลต่อการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอน การรู้เท่าทันสื่อ  จรรยาบรรณการสื่อสาร   ฝึก
ปฏิบัติการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน  ภาษาท่าทาง เพ่ือสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้
และการสื่อสารในชั้นเรียน  ออกแบบการจัดการเรียนรู้  ทักษะการฟัง  การพูด  การเขียน และ
ภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของครูยุคดิจิทัล ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลายหลายเพ่ือการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ 
 Use Thai-English language for communication in learning management 
appropriately in accordance with context and learner’s differences, learners with 
special needs, by analyzing concepts, theory and speech communication for 
teachers, principle, Positive Culture, Inspiring and techniques of Language. Situation 
the influence of the changes in the digital society affects Communication in 
teaching and Learning Media literacy Communication ethics. Use as well as practice 
listening, speaking, reading, writing, and gestures to transmit meanings in instruction 
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and communication, design learning management in listening, speaking, reading, 
writing, and gestures to develop learners, seek for general information for broader, 
up-to-date self-development and keeping up with the changes, practice the 
language and culture for peaceful living 

 
1022203 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 2(1-2-3) 
 Competency Based Curriculum Development 

 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกโดยใช้
ฐานสมรรถนะและสอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน น าหลักสูตรไปใช้ และประเมิน
หลักสูตร โดยประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีและ
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตรทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม 
วัฒนธรรม เทคโนโลยี และที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้อกับ ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  
เพ่ือให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 Develop a school-based curriculum and subjects curriculum in nature of 
major by Competency Based and related to school and community context, 
implement and evaluate curriculum through application of curriculum basic 
knowledge, curriculum evolution, curriculum theories and development model, 
backgrounds of curriculum development in educational philosophy, psychology, 
social, culture, technology and other factors; basic education curriculum, school-
based curriculum development, curriculum implementation, curriculum evaluation, 
problems and trends in curriculum development; and to be a person who know 
broadly, be up-to-date, and keep up with changes 

 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1033305 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา   3(1-2-6) 

 Innovation and Technology Digital for Education 
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการศึกษาตามธรรมชาติของ

สาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา ศึกษากฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้สามารถสร้างนวัตกรรม ตลอดจนเลือกและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
 Apply innovation and digital technologies for education management design 
in accordance with individual major to develop learners’ intellectual and to be 
innovator based on contexts, learner individual differences, concepts, and theories 
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being relevant to innovation and technology digital for education, laws, and ethics 
in utilizing innovation and digital technologies. In order to be able to select and 
apply innovation and digital technology for educational effectively, and use 
reflection to apply for self-development to become a good teacher, know broadly, 
be up to date, and keep up with changes. 
 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1023305  การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 3(2-2-5) 

 Competency based Instructional 
 วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้ เรี ยนให้มี

สมรรถนะและมีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียน
แต่ละบุคคล จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึง
สุขภาวะของผู้เรียน บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้  ปรัชญาการศึกษา นวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนื้อหาและภาษา สื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การชี้แนะผู้เรียน  การบริหารจัดการชั้นเรียน การออกแบบและเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานผู้เรียน การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลอง
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เป็นผู้มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

 Instructional plan and management in nature of major to develop learners to be 
an competency and innovator, enhancing student learning, attending and accepting 
individual differences among students, creating activities and learning atmosphere for 
promoting students happiness in learning; awareness in learners’ well-being,  integrating 
knowledge, content, curriculum, teaching science and digital technology in instruction by 
using learning theories, educational philosophy, instructional innovation for skills 
development in the 21st century, integrated instruction,  integrated instruction on 
sufficiency economy philosophy, content and language integrated learning, integrated 
instruction on media and  learning resources in local community, digital technology 
media, inclusive education, coaching, classroom management, designing and lesson plan 
writing related Learner standard micro-teaching, practicum in real situation; to be a 
responsible and committed person in developing learners fulfil their potential 

 
 
 
 
 



90 
 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1043406 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ     3(1-2-3) 
 Competency Based Learning Measurement and Evaluation 

 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงบนฐานสมรรถนะของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพ่ือ
พัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้   โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัด
และประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล  
การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และออกแบบ ด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้
การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อ
ความเปลี่ยนแปลง 

 Measure and evaluate Competency Based through methods which are 
practical and appropriate to the subject matter, context, individual difference of 
learners, and learners with special needs, reflect the evaluation result for learner 
development and quality development of learning management under the 
concepts and theories of measurement and evaluation, authentic assessment, 
measurement and evaluation instrument design, feedback giving for learning 
promotion in learners, guideline of using measurement and evaluation result in 
learner development, design; implement the quality assurance in education proper 
and creative measurement and evaluation, and use the reflective practice for self-
development to be a good teacher who is proficient, smart, and up to date 

 
1043407 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้      3(2-2-5) 
 Research and Development in Innovation and Learning 

 วิจัย แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้ เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียนที่
สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของ
ผู้ เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย 
จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
สร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชน เพื่อให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้
การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อ
ความเปลี่ยนแปลง 
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 Research, solve problems to develop learners, and create innovation to 
develop learners’ learning in accordance with individual major, context of learner 
individual differences, and learners with special needs by studying, analyzing 
problem conditions and needs in learner development in classrooms, design 
research by applying principals, concepts, research theories, researchers’ ethics, 
research instrumentation, apply digital technologies for creating innovation in 
research to solve problems and develop learners, relevant innovation in 
community in order to be able to implement research results in developing 
learning management and learners, and use reflection to apply for self-
development to become a good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep 
up with changes 

 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1004901  คุรุนิพนธ์ 1(0-2-1) 
  Self-Development Report 

 จัดท าคุรุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู 
คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้
ด้วยตนเอง  เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 Create Self-development Report by gathering, analyzing and synthesizing 
capacity of teacher duties together with teachers characteristics through the lesson 
learned from teaching experience in educational institution and self-learning, 
attend the activities to fulfill capacity in after action review (AAR) individually as 
well as share and learn under the context of profession learning community (PLC) 
to develop oneself to keep up with changes 

 
1001803 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1      1(90) 
 Practicum in Profession of Teaching 1 

 สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุ
จรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจ าชั้นในสถานศึกษา  
เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนา ดูแล 
ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้
อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
จิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   สรุปแนวทางและ
ลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและ
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วิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  สังเคราะห์
องค์ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล
และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
ให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 Conclude self-characteristics and those of teacher that reflect love and 
faith in teaching profession, identify self-ethics and profession ethics, acknowledge 
duties of teacher and homeroom teacher in school, understand community 
context, coordinate with parents to collect the data used to provide learner care, 
assistance, and development to the preferred characteristics, provide well-
organized report of learner development in form of case study by applying the 
knowledge of psychology, digital technology, and ability based learner 
development, conclude the guideline and activities for teacher profession 
development both inside and outside educational institutions through the process 
of observation and analysis of teacher performance, conclude the lesson learned 
from learning experience in educational institution, synthesize the body of 
knowledge and use the learning result in after action review (AAR) as well as share 
and learn under the context of profession learning community (PLC) to develop 
oneself to keep up with changes 

 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1002804 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2      1(90) 
  Practicum in Profession of Teaching 2 

 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน 
บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา 
ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางในการพัฒนา
ตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและ
ศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 Behave as a good example with morality and conduct according to 
professional ethics, working as a teacher assistant with a mentor by planning 
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content design, media and technology, measurement and evaluation according to 
the learning strand in each course, integrated knowledge in educational 
administration, innovation design, implementation of educational quality assurance 
in accordance with each level of education, manage quality learning and create a 
learning atmosphere for students to enjoy, cooperate with parents to develop and 
help students to have desirable characteristics, analyze and present guidelines for 
self-development to be a professional teacher who is able to adjust to keep up 
with the change of both professional teaching and core major sciences, participate 
in projects related to promoting conservation of culture and local wisdom and 
bringing results from learning in educational institutions to evaluate after action 
review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange knowledge in the form 
of professional learning community (PLC) to develop oneself to keep up with 
changes 

 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1003805  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 1(90) 
 Practicum in Profession of Teaching 3 

 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือ
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผล
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 Practice teaching in educational institutions, behave as a good example 
with morality and conduct according to professional ethnics, design a class 
atmosphere that encourages students to learn and be happy, organize learning 
activities that encourage students to create advanced thinking processes by 
applying digital technology or modern educational innovations, collaborate with 
parents to develop and strive to solve students' problems to have the desirable 
characteristics with the process of the correct research methodology, clearly 
reflecting the changes that have occurred to students themselves from 
participating in activities that promote professional progress, projects related to 
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promoting conservation of culture and local wisdom and bringing results from 
learning in educational institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting 
on an individual basis, and exchange knowledge in the form of professional 
learning community (PLC) to develop oneself to keep up with changes 

 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1004806 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1      6(540) 
 Internship 1 

 ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอกเพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข สร้างแรงบันดาลใจให้
เป็นผู้ใฝ่รู ้และมีปัญญารู้คิด ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยการออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้ที ่สร้างเสริมทักษะการเรียนรู้และทักษะการคิดของผู้เรียน จัดการเรียนรู้ ออกแบบสื่อ/
นวัตกรรม วัดและประเมินผล จัดท าโครงการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทและการมีส่วนร่วมของ
นักเรียน ครู ชุมชน รายงานผลการพัฒนาผู ้เรียน การปฏิบัติหน้าที ่ครูในสถานศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาชีพ  พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ผ่านกระบวนการสังเกต บันทึกข้อมูล 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ถอดบทเรียน และสะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองให้
เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง 

 Operate on teaching a major subject to enable students to learn happily. 
Inspire to be a learning enthusiast and have the cognition. Aware of the learner’s 
health by designing a lesson plan that promotes learning skills and thinking skills of 
learners. Learning management, innovation media design, measurement and 
evaluation. Preparation Develop Project appropriate for context and participation 
form student teachers and Community student development report. Perform 
duties as a teacher in educational institution, participate with professional 
activities, develop the innovation to develop learners through the observation 
process, recording data, analyzing, synthesizing, lesson learned and reflective 
thinking to apply for develop oneself to be a good teacher with be proficient, up 
to date and keep up with the changes 

 
1004807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2     6(540) 
 Internship 2 

 ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอก  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้น
สูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบท
ชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ด้วย
กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่าง
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ชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC)  เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Operate on teaching a major subject behave as a good example with morality 
and conduct according to professional ethics, make learners are happy and have 
advanced thinking process and leading them to be innovators by designing modern 
educational innovations integrated in community context with learning activities in 
and out of the classroom, create a network of cooperation with parents and 
communities to develop, promote professional progress and solve students' 
problems with desirable characteristics with the correct research process according 
to the research methodology, clearly reflecting the changes that have occurred to 
themselves from participation and participate in projects related to promoting 
conservation of culture and local wisdom and bringing results from learning in 
educational institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting on an 
individual basis, and exchange knowledge in the form of professional learning 
community (PLC) to develop oneself to keep up with changes 

 
              2.2 กลุ่มวิชาเอก  
                     2.2.1 วิชาเอกบังคับ           
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)                  
2591101 หลักสังคมวิทยา 3(3-0-6) 

Principle of Sociology 
 

         อธิบายความหมาย  ลักษณะ  ขอบข่าย  ประวัติความเป็นมา  แนวคิดและทฤษฎีสังคม
วิทยา  องค์ประกอบ  และหลักการส าคัญ  ประยุกต์ใช้วิธีการศึกษาทางสังคมวิทยา วิเคราะห์
กลุ่มสังคม  โครงสร้างทางสังคม ลักษณะของสังคม  โครงสร้างหน้าที่  การจัดระเบียบสังคม  
สถาบันทางสังคม  การขัดเกลาทางสังคม  การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  ช่วงชั้นทางสังคม  
วัฒนธรรม  ความเชื่อ  กระบวนการทางสังคม  พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคม การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา 
        Explain meaning, characters, scope, history and idea=s 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, changes in social and culture. Apply the knowledge to 
learning management 
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รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                      หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2551101  การเมืองการปกครองไทย  3(3-0-6) 
   Thai politics 

 วิเคราะห์ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์  และระบอบการปกครอง วิวัฒนาการ 
การเมืองการปกครองไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อธิบายระบอบการเมืองการปกครองไทย 
อภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม  เหตุการณ์ทางการเมืองต่าง ๆ ที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงสังคมในอดีตและปัจจุบันและการน าองค์ความรู้ที่ได้บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้
ประชาธิปไตยและพัฒนาความเป็นพลเมือง 

 Analyze basic knowledge of political sciences and politics, Thai  
Politics development. Explain Thai politics system. Debate about interaction 
between the state and social, political events; both in the past and present; that 
affected the changes of Thai society. Integrate the knowledge to learning 
management that encourage democracy and good citizenship 

 
1641101  ประวัติศาสตร์ไทย  3(3-0-6) 
   Thai History 

 วิเคราะห์พัฒนาการของประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์  
อธิบายการพัฒนาและผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการด้านเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

 Analyze development of Thai history both in pre-historic and historic  
period. Explain about the development and the effects on changes in politics, 
economics, social and culture via historical procedure 

 
2541101  ภูมิศาสตร์กายภาพ  3(2-2-5) 
   Physical Geography 

 วิเคราะห์สัณฐานของโลกและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับ   
ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์  อธิบายลักษณะทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงของธรณีภาค      
อุทกภาค บรรยากาศ ชีวภาคและฝึกปฏิบัติการภาคสนาม 

 Analyze the earth geomorphology and the phenomenon that occur  
Because of relation between The Sun and The Earth. Explain physical characters 
and changes of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. Do practice 
in field trips 
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รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                      หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2542102  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย  3(2-2-5) 
   Thailand Geography 

 วิเคราะห์ลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพประชากร  
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมถึงความสัมพันธ์ในปัจจัยทางภูมิศาสตร์
ภูมิภาคโลก วิเคราะห์การกระจายเชิงพ้ืนที่และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ และฝึก
ปฏิบัติการภาคสนาม 

Analyze Thailand geography in aspect of morphology, population,  
economics, social, natural resources and environment. The relationship with 
geographic factors in global scale. Analyze spatial distribution and relationship 
between factors. Do practice in the field trip  

 
1522101  ศาสนศึกษา  2(1-2-3) 
   Religions Study 

 อธิบายความหมายของปรัชญาและศาสนา วิเคราะห์องค์ประกอบของศาสนาและ   
ความเชื่อ ประเภทของศาสนา ประวัติความเป็นมา หลักค าสอน ศาสนพิธี สาวก และวันส าคัญทาง
ศาสนา วิเคราะห์หลักการของศาสนาสากลที่ เกี่ยวกับปรัชญา วัฒนธรรม และจริยศาสตร์           
การเปรียบเทียบศาสนาสากล  วิเคราะห์สภาพการณ์และปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรมสิ่งแวดล้อมและ
สังคมปัจจุบัน   

 Explain meaning of philosophy and religion. Analyze elements of religions,  
  believes, categories of religion, history, doctrines, ceremonies, disciples and 
  important religious days. Analyze principle of global religions in aspects of  
  philosophy, culture and ethics. Comparing global religions. Analyze the present  
  situation and problems about environment ethics and social ethics 
 
2562101  กฎหมายเบื้องต้น  3(3-0-6) 
   Basic Laws 

 อธิบายความหมาย  ความส าคัญ  ประเภท ล าดับศักดิ์ของกฎหมาย วิเคราะห์ การจัดท า  
 การใช้ การตีความทางกฎหมาย อธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญ  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมาย 
 อาญา กฎหมายปกครอง และอธิบายกระบวนการยุติธรรม  ประยุกต์ใช้และบูรณาการกฎหมายที่ 
 เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 

 Explain 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. Explain about 
judicial administration. Apply and integrate law to daily life  
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2571101  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
   Basic Economics 

  อธิบายความหมาย  ความส าคัญ  ประวัติความเป็นมาของเศรษฐศาสตร์  วิเคราะห์ทฤษฎี
การผลิต พฤติกรรมของผู้บริโภค ตลาด ทฤษฎีราคา รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร       
การคลัง การค้าระหว่างประเทศ ระบบสหกรณ์ ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 
  Explain meaning, importance and history of economics. Analyz production 
theory, consumer behavior, market, price theory, national income, financial, 
treasury, international trading, cooperative system. Apply the Sufficient Economy 
Theory. Analyze changes in Thai and global economics 

 
1642102  อารยธรรมโลก  3(3-0-6) 
   Global Civilization 

  วิเคราะห์พัฒนาการของอารยธรรมโลกตะวันตก และโลกตะวันออกโดยสังเขป ในด้าน   
ต่าง ๆ เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปของสังคมโลก อิทธิพลของตะวันตกและ
ตะวันออกที่มีผลต่อสังคมโลก และสามารถปรับตัวของสังคมโลกสมัยใหม่ผ่านวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 
  Analyze development of western and eastern civilization in various aspects. 
Compare global changes and events. Influence of western and eastern to global 
society and adaptability of modern society via historical procedure 

 
1522102  หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา  3(2-2-5) 
   Buddhism Dhamma and Dhammology 

  อธิบายพัฒนาการ ความส าคัญ  องค์ประกอบ  และโครงสร้างของพระพุทธศาสนาและ
ศาสนาในท้องถิ่น เกี่ยวกับประวัติ คัมภีร์ของศาสนา การปฏิรูป นิกาย การเผยแผ่ วันส าคัญ     
ศาสนพิธี การปฏิบัติตนของศาสนิกชน หลักธรรมส าคัญ ฝึกภาวะผู้น าในพิธีกรรมทางศาสนา และ
น ามาพัฒนาชีวิตและสังคม 
  Explain development, importance, elements and structure of Buddhism and 
local religions. Study history, scriptures, reforms, sects, propagation, important days, 
ceremonies, practice, and important doctrines. Practice to be religious master 
ceremony. Apply the religions to develop living and society 
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2503903  การวิจัยทางสังคมศึกษา  2(1-2-3) 
   Social Studies Research 

อธิบายความหมาย ขอบเขตของการวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา วิเคราะห์ทฤษฎี
ระเบียบวิธีวิจัยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่
หลากหลายทางสังคมศึกษา 

Explain meaning and scope of action research in social study. Analyze 
theories and action research methodology. Practice in the research to develop 
learnings in social study 

 
2503902    วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา 3(2-2-5) 
  Educational Science in Social Study Teaching 

 วิเคราะห์ทฤษฎีรูปแบบการสอน วิธีการสอน ทักษะและเทคนิคการสอนสังคมศึกษา  
วิเคราะห์หลักสูตรสังคมศึกษา ออกแบบการจัดการเรียนรู้ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการ
เรียนรู้ และการวัดและประเมินผล ฝึกปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน 
 Analyze theories about social study teaching procedure, teaching 
techniques and teaching skills. Analyze the curriculum. Design learning 
management. Lesson plan creation. Media creation. Evaluation and measurement. 
Teaching practice 
 

2502901 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา 3(2-2-5) 
 Social Study Curriculum Development 

 วิเคราะห์แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษาในระบบ นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย อธิบายวิวัฒนาการทางด้านหลักสูตรสังคมศึกษา ในระดับชาติและสากล วิเคราะห์
กระบวนการจัดท าหลักสูตรสังคมศึกษา  การน าหลักสูตรไปใช้  การประเมินผลหลักสูตร  ภาวะ
ผู้น าหลักสูตรสังคมศึกษาฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา 
 Analyze basic ideas about social study curriculum development in context 
of formal, non-formal and informal education. Explain evolution of social study 
curriculum both in Thailand and global. Analyze the curriculum development 
procedure, applying the curriculum, curriculum evaluation and leadership in 
curriculum development. Practice in curriculum development according to the 
core curriculum 
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1103701 ภาษาอังกฤษส าหรับการสอนสังคมศึกษา    3(2-2-5) 
 English for Social Studies Teaching 

การใช้ทักษะบูรณาการ โดยใช้สื่อการเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษทักษะการอ่าน ค าศัพท์ที่
เกี่ยวข้อง ความเข้าใจในลักษณะเฉพาะของภาษาเขียนในศาสตร์ของสังคมศึกษา รวมถึงหลักการ
เขียนสรุปและน าเสนอ 

Use of integrative English skills through English media coupled with English 
readings, related vocabulary; English comprehension of writing in the realm of 
social studies including summarizing and presenting principles  

 
                2.2.2 วิชาเอกเลือก  
 
2503903  นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา  3(2-2-5) 
   Innovations and Digital Media for Social Studies 

  วิเคราะห์แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับนวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษาหลักการออกแบบ 
การผลิตและพัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัลที่เหมาะสมกับเนื้อหาสังคมศึกษา วิเคราะห์และประเมิน
คุณค่าของสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  Analyze basic ideas about innovations and digital technology for social 
studies. Principal in designing, producing and developing innovations and digital 
technology that are suitable for social studies. Analyze and evaluate of the media 
and innovations. Applying the media and innovation to develop students’ learning 

 
2573102 ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก 3(3-0-6)
 Thailand and The world economy   

 สืบค้น วิเคราะห์ สรุป หลักเศรษฐศาสตร์  โครงสร้างทางเศรษฐกิจประเทศไทยกับระบบ
เศรษฐกิจโลก  สภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน แนวโน้มใน
อนาคต  กระแสโลกาภิวัตน์กับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ของระบบการค้า  
การเงิน  เศรษฐกิจโลกต่อประเทศไทย  และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศท่ีส าคัญ   
 Search for information, analyze, summarize principles of economic 
Thailand’s economic structure and world economic system thai economy character 
and world economy of today and their trends in the future globalization and 
changes of economics system. the relations between trade, finance and world 
economics affecting thailand. Economic integration, and essential economic 
integration 

 



101 
 

รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                      หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2502102 ความเป็นสกลทรรศน์ 3(3-0-6) 
 Globalization 

อธิบายความหมาย และความส าคัญโลกาภิวัตน์ วิเคราะห์ทฤษฎีการจัดการความขัดแย้ง
ความเป็นพลเมือง หลักการอยู่ร่วมกันของมนุษยชาติ ความสัมพันธ์และการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและ
กัน ค่านิยมและการตระหนักรับรู้สภาพการณ์ การพัฒนาที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค
และการยอมรับความแตกต่างแนวทางการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของ
พลเมืองโลก 

Explain meaning and importance of globalization. Analyze conflict 
management theories. Citizenship and co-existence of humanity. Relationship and 
reciprocity. Value and realization. Sustainable development. Human right. Equality 
and acceptance. Learning design to enhance global citizenship characters 

 
2501103 ท้องถิ่นศึกษา 3(2-2-5) 
 Local Studies 

 อธิบายความหมาย  ความส าคัญ  และประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น  ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและมรดกทางวัฒนธรรม  วิเคราะห์ความคิด ความเชื่อของท้องถิ่น  วิเคราะห์อิทธิพลของ       
อารยธรรมต่างๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่นประยุกต์ใช้กระบวนการศึกษาสังคม 
 Explain meaning, importance and history of local, custom, tradition and 
cultural heritage. Analyze local believes. Analyze civilizations influence and local 
wisdom via sociology procedure 

 
2542104  สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา 3(2-2-5) 
 Environment and Population Studies 

 วิเคราะห์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและประชากร  ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมกับประชากร  วิเคราะห์ผลกระทบของภาวะประชากรที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมต่อสังคม
และคุณภาพชีวิต  อธิบายการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน  
อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  สภาพการเกิดภัยพิบัติในประเทศไทยและ
โลก วิเคราะห์สาเหตุการเกิด ผลกระทบและการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ 
 Analyze basic knowledge about environment and population. Relation 
between environment and population. Analyze effects of population toward 
environment, society and living quality. Explain about participation in environment 
conservation to create highest and permanent benefit. Explain basic knowledge 
about natural disasters, disasters in Thailand and global disasters. Analyze causes, 
effects and of the disasters and disaster management 
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2542103 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 
  Geography Instruments and Geoinformatic 

อธิบายความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับแผนที่  เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และเครื่องมื อทาง
ภูมิศาสตร์ การแปลความหมายการสืบค้นและประยุกต์ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 

Explain basic knowledge about map, geoinformatics technology and 
geography instrument. Geography instrument result interpretation, searching and 
applying 

 
1641103 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้    3(3-0-6) 
  South-East Asia History 

 วิเคราะห์พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในยุคต่างๆอิทธิพลของชาติตะวันตกที่มีผลต่อ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  อธิบายการเปลี่ยนแปลงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  จนถึง             
สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน แสดงความคิดเห็นในความสัมพันธ์ระหว่างเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้กับประเทศมหาอ านาจของโลกและประเทศเพ่ือนบ้าน โดยผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 Analyze the history, influence of the western to the region. Explain changes 
in the region after The World War II until the present. Express opinion about 
relationship between the region and superpower nations and neighbor regions via 
historical procedure 

 
2591102 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล      3(3-0-6) 
  Digital Society Culture 

  วิเคราะห์แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมพหุวัฒนธรรมและความเป็นพลเมืองดิจิทัลใน
ปัจจุบันและอนาคต ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อสังคมทักษะการรู้ดิจิทัล สร้างแนวปฏิบัติ
ให้ เป็ นพลเมืองที่ เรียนรู้แบบน าตน เองและปก ป้ องตน เอง การเคารพสิทธิของตนเอง                
ความรับผิดชอบสังคมโลกหลังสมัยใหม่ สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงสร้างสรรค์ 
 Analyze ideas of changes in multi-cultural society and digital citizenship both 
in current and future context. Effects of digital technology toward society. Digital 
skills. Guideline for being proactive and cautious citizen. Respect in own right.       
Be responsible to modern society. Create creative changes in society 
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รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                      หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1521103  ศาสนากับการพัฒนาอย่างย่ังยืน     3(3-0-6) 
 Religions and Sustainable Development 

 หลักค าสอนของศาสนา  บทบาทขององค์กรทางศาสนาที่มีต่อการพัฒนาทางด้าน   
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม หลักค าสอนของศาสนาในปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการประยุกต์ใช้หลักค าสอนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 Principles of religions, roles of religion institutions towards Economic, 
political, social, educational and environmental development, Principles of 
religions in Philosophy of the Sufficiency economy and application of the 
philosophy for sustainable development 

 
2572103 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3(2-2-5) 
  Applied Economic Following Philosophy of the Sufficiency Economy 

 ความหมาย ความส าคัญและหลักการเศรษฐศาสตร์กับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การน า
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือการผลิต การบริโภค ของตนเอง
และครอบครัว ตลอดจนน ามาประยุกต์ใช้กับการบริหารโครงการและธุรกิจชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 Concepts of Economic with Philosophy of the Sufficiency Economy 
application of the philosophy of the Sufficiency economy for production demand 
of self and family and Project management and community business with 
efficiency and sustainability 
 

1523104 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
  An Analytical Studies of the Biography of the Buddha 

 วิเคราะห์พุทธประวัติจากพระไตรปิฎก และหลักฐานทางประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา 
ศาสนพิธีกรรมอันสืบเนื่องมาจากพุทธประวัติ หัวข้อพุทธธรรม พุทธศาสนสุภาษิต และการปฏิบัติ
ไตรสิกขาของพุทธสาวก พุทธสาวิกาครั้งพุทธกาลที่มีอิทธิพลต่อชีวิตที่ต้องการพ้นทุกข์ และทักษะ
การจัดการความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเชิงวิเคราะห์เพ่ือประโยชน์ในการด ารงตนตามหลักการ
ของพระพุทธศาสนา 

Analytical study of the Buddha’s Biography in Tripitaka  and terms of 
Buddhist ‘s history Buddhist worshiping in Buddhist principles of Buddist morality, 
well-spoken words in Buddhism and three signs of being the noble truth of 
Buddhist disciples And knowledge management skills about analytical Buddhism 
for the benefit of being in accordance with the principles of Buddhism 



ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร และช่ือปริญญา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559  

และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) พ.ศ. 2562 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
(5 ปี) พ.ศ. 2559 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
(4 ปี) พ.ศ. 2562 

เหตุผล 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
              สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี)  
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education Program in  
                 Social  Studies  
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม (ไทย): ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) 
ชื่อย่อ (ไทย):  ค.บ. (สังคมศึกษา) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Education  (Social  Studies) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Social  Studies) 
 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
              สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี)  
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education Program in  
                 Social  Studies  
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม (ไทย): ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) 
ชื่อย่อ (ไทย):  ค.บ. (สังคมศึกษา) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Education   
                     (Social  Studies) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Social  Studies) 

 
ปรับเป็นหลักสูตร 4 ปี 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร และช่ือปริญญา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559  และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) พ.ศ. 2562 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  
(5 ปี) พ.ศ. 2559 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
(4 ปี) พ.ศ. 2562 

เหตุผล 

โครงสร้างของหลักสูตร หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
166 หน่วยกิต 
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
     1.  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต 
     2.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ไม่น้อยกว่า          3  หน่วยกิต 
     3.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า          3  หน่วยกิต 
     4.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หนว่ยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า       130  หน่วยกิต 
    1.  วิชาชีพครู    ไม่น้อยกว่า                   52  หน่วยกิต 
        1.1  วิชาชีพครูบังคับ  บังคับเรียน           32  หน่วยกิต 
        1.2   วชิาชีพครูเลือก   ไม่น้อยกว่า            6  หน่วยกิต 
        1.3  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 14   หน่วยกิต 
    2.  กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า         78  หน่วยกิต 
        2.1  วิชาเอกบังคับ   บังคับเรียน             68  หน่วยกิต 
        2.2  วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า        6   หน่วยกิต 
      2.3 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพ่ิมเติม ไม่น้อยกว่า 4  หน่วยกิต 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า        6   หน่วยกติ 

โครงสร้างของหลักสูตร 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า       30 หน่วยกิต 
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า           3  หน่วยกิต
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า            3  หน่วยกติ
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า          12   หน่วยกิต 
      และคณิตศาสตร์ 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน      ไม่น้อยกว่า      97  หน่วยกิต 
    2.1) กลุ่มวิชาชีพคร ู จ านวนไม่น้อยกว่า      37  หน่วยกิต 
          2.1.1) วิชาชีพคร ู                         22  หน่วยกิต 
          2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา15หน่วยกิต 
    2.3) กลุ่มวิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า         60  หน่วยกิต 
          2.3.1) วิชาเอกบังคับ                      40 หน่วยกิต  
          2.3.2) วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า       20  หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวนไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 

ปรับหลักสูตรตามมคอ.1  
1.ปรับลดจ านวนหน่วยกิต
ใน หมวดวิชาเฉาพะด้าน
ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพคร ู
2. เพิ่มรายวิชาให้
ครอบคลุมทักษะการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษ 
ที่ 21 ให้มากข้ึน 
3. เพิ่มรายวิชากลุ่ม. 
ภาษาตา่งประเทศและ
ภาษาในประเทศอาเซียน 
4. เพิ่มรายวิชาทางการ 
กีฬา สุขภาพ สุขภาวะ  
5.เพิ่มรายวิชาสอดคล้อง
ตาม อัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั 

 
 
 



 

106 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร และช่ือปริญญา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559  และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) พ.ศ. 2562 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  
(5 ปี) พ.ศ. 2559 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
(4 ปี) พ.ศ. 2562 

เหตุผล 

ปริญญาตรี 
ให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยมีข้อก าหนดดังนี้ 
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารให้เรียนไม่น้อยกว่า12 หน่วย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา                              น (ท-ป-อ) 
1540201    ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                3 (3–0–6) 
1540202    ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ                     3 (3–0–6) 
1540203    ภาษาไทยเพ่ือการคิดวิเคราะห์          3 (3–0–6) 
1540204    ภาษาไทยส าหรับครู                     3 (3–0–6) 
1550101    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร             3 (3–0-6) 
1550102    ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน       3 (3–0–6) 
1550103    ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ              3 (3–0–6) 
1550104    ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                     3 (3–0–6) 
1550105    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ  3(3–0–6) 
1550106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียน 3 (3–0–6) 
1550107    ภาษาอังกฤษส าหรับครู           3 (3–0–6) 
1560101    ภาษาพม่าเบื้องต้น            3 (3–0–6) 
1560102    ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร                3 (3–0–6) 

 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัส            ชื่อวิชา                              น(ท-ป-ศ) 
2220200    ภาษาอังกฤษเบื้องต้น                  Non-Credit 
2220201    ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน   3 (1-2-6) 
2220202    ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป       3 (1-2-6) 
2220203    ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ     3 (1-2-6) 
2220510    ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    3 (1-2-6) 
2220520    ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ     3 (1-2-6) 
2220530 ภาษาไทยเพ่ือการคิดวิเคราะห์           3 (1-2-6) 

    
 

 
1. ปรับชั่วโมงเรียน 
เพ่ิมข้ึนปรับค าอธิบายให้
เหมาะสม 
2. เนื้อหาเน้นทักษะ 
การด ารงชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 ด้านการ
ฟัง การพูด  
การอ่าน การเขียน 
(communication 
skills ) 
3. รายวิชา 
ภาษาอังกฤษเน้นสอบ
ผ่าน CEFR  
4. ตัดบางรายวิชา 
ออกไปเป็นหลักสูตร
ระยะสั้น 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร และช่ือปริญญา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559  และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) พ.ศ. 2562 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  
(5 ปี) พ.ศ. 2559 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
(4 ปี) พ.ศ. 2562 

เหตุผล 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                              น (ท-ป-อ) 
1570101    ภาษาจีนเบื้องต้น                          3 (3–0–6) 
1570102    ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร           3 (3–0–6) 
1580101    ภาษาฮินดีเบื้องต้น                        3 (3–0–6) 
1580102    ภาษาฮินดีเพ่ือการสื่อสาร           3 (3–0–6) 
1590101    ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น            3 (3–0–6) 
1590102    ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร           3 (3–0–6) 
1610101    ภาษาเขมรเบื้องต้น            3 (3–0–6) 
1610102    ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร           3 (3–0–6) 
1620101    ภาษาเกาหลีเบื้องต้น                     3 (3–0–6) 
1620102    ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร             3 (3–0–6) 
1630101    ภาษามลายูเบื้องต้น                      3 (3–0–6) 
1630102    ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร           3 (3–0–6) 
1640101    ภาษาเวียดนามเบื้องต้น           3 (3–0–6) 
1640102    ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร          3 (3–0–6) 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร และช่ือปริญญา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559  และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) พ.ศ. 2562 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  
(5 ปี) พ.ศ. 2559 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
(4 ปี) พ.ศ. 2562 

เหตุผล 

2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา                              น (ท-ป-อ) 
2500100    วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง           3 (3–0–6) 
2500101    การเมืองและการปกครองไทย           3 (3–0–6)  
2500102    วิถีไทย             3 (3–0–6) 
2500103   ความเป็นพลเมือง             3 (3–0–6) 
2500104    มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม             3 (3–0–6) 
2500105  เพชรบุรีศึกษา            3 (3–0–6) 
2500106  อาเซียนศึกษา            3 (3–0–6) 
2500107  ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท           3 (3–0–6) 
2500108  ความรับผิดชอบต่อตนเอง           3 (3–0–6) 
2500109  สังคมน่าอยู่             3 (3–0–6)  
2500110  อัตลักษณ์ไทย            3 (3–0–6)  
2560111  การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น          3 (3–0–6) 
2560101  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน             3 (3–0–6) 
3560101  การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น           3 (3–0–6) 
3560102  ทักษะความเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม    3 (3–0–6) 
3560503 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน             3 (3–0–6) 

1. 3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัส            ชื่อวิชา                              น(ท-ป-ศ) 
2221210  ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3 (1-2-6) 
2310020  เพชรบุรีศึกษาเพ่ือการประกอบการ   3 (1-2-6) 
2310030  สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน 
                                                              3 (1-2-6) 
2310410  พลเมืองที่เข้มแข็ง                  3 (1-2-6) 
2340310  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย         3 (1-2-6) 
3211110  การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล       3 (1-2-6) 
3330010  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน           3 (1-2-6) 
3330020  ผู้ประกอบการรุ่นใหม่                     3 (1-2-6) 
3330030  ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม         3 (1-2-6) 
3330110  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น      3 (1-2-6) 
3003110  ทักษะในศตวรรษที่21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 
                                                              3 (1-2-6) 

 
1. เพ่ิมรายวิชาใหม่ 
2. เนื้อหาเน้นศาสตร์ 
พระราชา การพัฒนา
ท้องถิ่น 
3. เน้นหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
4.  ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
5. เนื้อหาเน้นทักษะการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 
21 ด้านทักษะชีวิตใน
ความเข้าใจท้องถิ่น 
6. เน้นการอยู่ร่วมกัน
ของพลเมืองไทย 
7. ตัดบางรายวิชาออก
แล้วเอาไปรวมกับวิชาอ่ืน 
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3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา                              น (ท-ป-อ) 
1050101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน       3 (3–0–6) 
1050102 ทักษะชีวิตเพ่ือความงอกงามส่วนบุคคล 3 (3–0–6) 
1050103 จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง     3 (3–0–6) 
1050213 จิตวิทยาการสื่อสาร            3 (3–0–6) 
1510101 จริยธรรมและทักษะชีวิต            3 (3–0–6) 
1520101 ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ           3 (3–0-6) 
1520102 ทักษะคิดเชิงระบบ            3 (3–0–6) 
1520103   การคิดเชิงสร้างสรรค์            3 (3–0–6) 
2010101 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์           3 (3–0–6) 
2010102 ช่างเมืองเพชร             3 (3–0–6) 
2050101 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์            3 (3–0–6) 
2060101 สุนทรียภาพทางดนตรี            3 (3–0–6) 

1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัส            ชื่อวิชา                              น(ท-ป-ศ) 
2810310    นันทนาการในชีวิตประจ าวัน            3 (1-2-6) 
2221310    จริยธรรมและทักษะชีวิต   3 (1-2-6) 
2310010    ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในสังคมพลวัต 
                                                              3 (1-2-6) 
3310801    จิตวิทยาการสื่อสาร   3 (1-2-6) 

 

1. เนื้อหาเน้นทักษะ 
การด ารงชีวิตในศตวรรษ
ที่ 21 ด้านทักษะชีวิต 
ความรู้เท่าทันโลก 
2. เน้นเศษรฐกิจ 
สร้างสรรค์ Thailand 
4.0 
3. ตัดบางรายวิชา 
ออกไปและปรับรวมกับ
วิชาอ่ืน 
4. ปรับชั่วโมงเรียน 
เพ่ิมข้ึนในบางรายวิชา 
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4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้เรียน 
   ไม่น้อยกว่า                                     12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชือ่วิชา                             น (ท-ป-อ) 
4010701 โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                                                3 (3–0–6) 
4010702 วิทยาศาสตร์กับชีวิต            3 (3–0–6) 
4010703 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน        3 (3–0–6) 
4010704 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ             3 (3–0–6) 
4020101 เคมีในชีวิตประจ าวัน                 3 (3–0–6) 
4020102   เคมีและภูมิปัญญาไทย                     3 (3–0–6) 
4030001 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์            3 (3–0–6) 
4030002 พืชพรรณเพ่ือชีวิต            3 (3–0–6) 
4030003 เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจ าวัน      3 (3–0–6) 
4040101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน           3 (3–0–6) 
4040102 การคิดและการตัดสินใจ           3 (3–0–6) 
4070301 การสร้างเสริมสุขภาวะ            2 (1–2–3) 
4070302 สุขภาพครอบครัว            2 (1–2–3) 
4080101 กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ             2 (1–2–3) 
4080102 นันทนาการเพ่ือชีวิต            2 (1–2–3) 

1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
รหัส            ชื่อวิชา                              น(ท-ป-ศ) 

1810310    กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ           3 (1–2–6) 
4400010 โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                      3 (1-2-6) 
4410110 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว         3 (1-2-6) 
4420310 เคมีในชีวิตประจ าวัน             3 (1-2-6) 
4430110 คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ            3 (1-2-6) 
4430120 การคิดและการตัดสินใจ            3 (1-2-6) 
4520110 การท าอาหารไทยและอาหารต่างประเทศ                                 3 (1-2-6) 
4520120 ขนมและเครื่องดื่มเพ่ือการประกอบธุรกิจ                                  3 (1-2-6) 
4830110 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ       3 (1-2-6) 
5600010 เกษตรในชีวิตประจ าวัน            3 (1-2-6) 
 

1. ปรับค าอธิบาย
รายวิชาให้เหมาะสม 
2. ปรับเพิ่มหน่วยกิต 
3. เนื้อหาเน้นทักษะ
การด ารงชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 ด้าน
ทักษะชีวิต สุขภาพ
และอนามัย 
4. ตัดบางรายวิชา 
ออกไปและปรับรวม
กับวิชาอ่ืน 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                              น (ท-ป-อ) 
4080103 รูปร่างและการควบคุมน้ าหนัก           2 (1–2–3) 
4080104 วิทยาศาสตร์การกีฬา            2 (1–2–3) 
4080105  ทักษะการว่ายน้ า             2 (1–2–3) 
4090101 อาหารนานาชาติเบื้องต้น            3 (2–2–5) 
4100904 การแพทย์แผนไทยในชีวิตประจ าวัน     3 (3–0–6) 
4120101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    3 (2–2–5)                          
5000101 เกษตรในชีวิตประจ าวัน           3 (2–2–5) 
5040606 การเลี้ยงสัตว์เพ่ือการนันทนาการ        3 (2–2–5) 
5060609 ทรัพยากรทางน้ าและการอนุรักษ์        3 (2–2–5) 
5070311 การถนอมอาหารในชีวิตประจ าวัน       3 (2–2–5) 

รหัส            ชื่อวิชา                              น(ท-ป-ศ) 
6510401 พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน 
                                 3 (1-2-6) 
6530410 การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
                                                              3 (1-2-6) 
6840110 จิตส านึกและวินัยในการจราจร             3 (1-2-6) 
7440110 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต    3 (1-2-6) 
7003120 ทักษะการคิด                                3 (1-2-6) 
8710010 ชีวิตและสุขภาพ              3 (1-2-6) 
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1. วิชาชีพครู   
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  52 หน่วยกิต  ดังนี้ 
1) กลุ่มวิชาสาระความรู้ด้านวิชาชีพครู            39  หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                 2  หน่วยกิต 
    ครูระหว่างเรียน             
3) กลุ่มวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา    12 หน่วยกิต 
1.1 วิชาชีพครูบังคับ    บังคับเรียน         32       หน่วยกติ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา                              น (ท-ป-อ)  
1011101    ความเป็นครู                        3(2-2-5) 
1011102    ปรัชญาการศึกษา              2(2-0-4) 
1051501    จิตวิทยาเพ่ือการเรียนรู้             2(2-0-4) 
1022201    การพัฒนาหลักสูตร              3(2-2-5) 
1022202    ภาษาและวัฒนธรรม                       3(2-2-5) 
1023303    การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
                                                   3(2-2-5) 
1033301    นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง 3(2-2-5) 
             การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
2.1) กลุ่มวิชาชีพครู        37           หน่วยกิต 
      2.1.1) วิชาชีพครู        22           หน่วยกิต 
รหัส           ชื่อวิชา                              น(ท-ป-ศ) 
1011103    ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่              2(1-2-3) 
1063402    ปรัชญาการศึกษา                           2(1-2-3) 
1052503    จิตวิทยาขั้นสูงเพ่ือการเรียนรู้             2(1-2-3) 
                และการพัฒนาชีวิต 
1022204    ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครูในศตวรรษ 21 
                                                               2(1-2-3) 
1022203    การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ       2(1-2-3) 
1033305    นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล           3(1-2-6) 
                เพ่ือการศึกษา 

1.ปรับให้หลักสูตรมี
ความทันสมัย 
สอดคล้องตามความ
ต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 
 
2.จัดกลุ่มวิชาชีพครู
ใหม่ ออกเป็น วิชา
บังคับเรียน วิชาบังคับ
เลือก และวิชาเลือก 
 
3.ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
 
4. ตัดบางรายวิชาออก 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  
(5 ปี) พ.ศ. 2559 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
(4 ปี) พ.ศ. 2562 

เหตุผล 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                              น (ท-ป-อ)  
1053502    จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา 
                                                                2(2-0-4) 
1043401    การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5) 
1023304    การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม  2(2-0-4) 
1044402    การวิจัยเพื่อการเรียนรู้             3(2-2-5) 
1064101    การประกันคุณภาพการศึกษา   3(3-0-6) 

1023305  การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ        2(1-2-3) 
1043406  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      2(1-2-3) 
              ฐานสมรรถนะ 
1043407  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้3(2-2-5) 
1004901    ครุนิพนธ์                               1(0-2-1) 

 

วิชาบังคับเลือก 2 หน่วยกิต 
ไม่มี 

  

1.2 วิชาชีพครูเลือก         ไม่น้อยกว่า       4 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา                              น (ท-ป-อ)  
1014901 สัมมนาปัญหาทางการศึกษา  2(1-2-3) 
1024206 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  2(2-0-4) 
1024211 วิธีวิทยาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2(1-2-3) 
1024214 การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

2(1-2-3) 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร และช่ือปริญญา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559  และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) พ.ศ. 2562 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  
(5 ปี) พ.ศ. 2559 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
(4 ปี) พ.ศ. 2562 

เหตุผล 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                              น (ท-ป-อ)  
1024305 การเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริและ 
             ภูมิปัญญาไทย 

2(2-0-4) 

1024307 ทักษะและเทคนิคการสอน  2(1-2-3) 
1024308 เทคนิคการปกครองชั้นเรียน  2(2-0-4) 
1024309 การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างจิตส านึก

สาธารณะ 
2(1-2-3) 

1024316 การโค้ชเพ่ือการรู้คิด 2(1-2-3) 
1024610 การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ระดบัประถมศึกษา 
2(1-2-3) 

1024612 การแนะแนวสุขภาพ  2(2-0-4) 
1024613 ผู้ก ากับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3) 
1024615 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนว 
             พระราชด าริ  

 
2(2-0-4) 

1034302 สื่อการเรียนการสอนดิจิทัล 2(1-2-3) 
1034303 การศึกษาโดยสื่อทางไกล 2(2-0-4) 
1044403 สถิติเพ่ือการวัดผลและการวิจัย  2(1-2-3) 
1044404 โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการ

วิจัยและประเมินทางการศึกษา 
2(1-2-3) 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร และช่ือปริญญา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) ระหว่างหลักสตูรเดิม พ.ศ. 2559  และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) พ.ศ. 2562 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  
(5 ปี) พ.ศ. 2559 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
(4 ปี) พ.ศ. 2562 

เหตุผล 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                              น (ท-ป-อ)  
1044405 การประเมินการปฏิบัติ 2(1-2-3) 
1054103 การพัฒนาทักษะการคิด  2(1-2-3) 
1064103 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน  2(1-2-3) 
1064104 กฎหมายการศึกษา  2(2-0-4) 
1064402 การประเมินโครงการทางการศึกษา

  
2(1-2-3) 

1.3  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 14           หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา                              น (ท-ป-อ)  
1004801   การปฏิบัติงานวิชาชีพ 1                        1(60) 
1004802    การปฏิบัติงานวิชาชีพ 2                       1(60) 
1005801    การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา 1        6(360) 
1005802    การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา 2        6(360) 

 
 
 
 
 
 
 
2.1.2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา     15 หน่วยกิต 
รหัส              ชื่อวิชา                 น (ท-ป-ศ) 
1001803 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1    1(90) 
1001804 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2    1(90) 
1001805 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3    1(90) 
1001806 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    6(540) 
1001807 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    6(540) 

 
 
 
 
 
 
 
1.ปรับชื่อรายวิชา 
2. ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร และช่ือปริญญา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559  และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) พ.ศ. 2562 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  
(5 ปี) พ.ศ. 2559 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
(4 ปี) พ.ศ. 2562 

เหตุผล 

2. วิชาเอก                                         78  หน่วยกิต 
วิชาเอกบังคับ  บังคับเรียน 68 หน่วยกิต 
1103701 ภาษาอังกฤษเฉพาะสังคมศึกษา 3(2-2-5) 
1512101 ปรัชญาเบื้องต้น  3(3-0-6) 
1521101 ศาสนศึกษา 3(3-0-6) 
1512102 พุทธปรัชญา 3(3-0-6) 
 1524103  ศาสนากับการพฒันาอย่างยั่งยืน          3(3-0-6) 
 1641201 อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก 3(3-0-6) 
1643103 ประวัติศาสตร์ไทย 2 3(3-0-6) 
1643104 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 3(3-0-6) 
1644205 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 3(3-0-6) 
2542101 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5) 
2542301 การอ่านและการแปลความหมายแผนที่   3(2-2-5) 
2543101 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์                          3(3-0-6) 
2544102 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
3(3-0-6) 

2544104 เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

2551101 การเมืองและการปกครองของไทย
ส าหรับสังคมศึกษา 

 3(3-0-6) 

2561101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6)  

2.2) กลุ่มวิชาเอก          60 หน่วยกิต 
 2.2.1) วิชาเอกบังคับ  เรียนไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
2591101 หลักสังคมวิทยา                         3(3-0-6) 
2551101 การเมืองการปกครองไทย             3(3-0-6) 
1641101 ประวัติศาสตร์ไทย                      3(3-0-6) 
2541101 ภูมิศาสตร์กายภาพ                     3(2-2-5) 
2542102 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย                 3(2-2-5) 
1522101 ศาสนศึกษา                              2(1-2-3) 
2562101 กฎหมายเบื้องต้น                        3(3-0-6) 
2571101 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                  3(3-0-6) 
1642102 อารยธรรมโลก                          3(3-0-6) 
1522102 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา        3(2-2-5) 
2502901 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา       3(2-2-5) 
2503902 วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา          3(2-2-5) 
2503903 การวิจัยทางสังคมศึกษา                2(1-2-3) 
2503101 ภาษาอังกฤษส าหรับการสอนสังคมศึกษา  
                                                          3(2-2-5) 
 

ปรับให้หลักสูตรมี
ความทันสมัย 
สอดคล้องตามความ
ต้องการของผู้ใช้
บณัฑิต โดย 
1. ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
2. ปรับชื่อรายวิชาให้
ครอบคลุมตามกรอบ
เนื้อหาค าอธิบาย
รายวิชา 
3. ตัดบางรายวิชาและ
ปรับรหัสวิชาใหม่ 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร และช่ือปริญญา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559  และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) พ.ศ. 2562 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  
(5 ปี) พ.ศ. 2559 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
(4 ปี) พ.ศ. 2562 

เหตุผล 

2573101 เศรษฐศาสตร์ส าหรับสังคมศึกษา 3(3-0-6) 
2573102 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ตามแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง 
3(3-0-6) 

2592101 สั งค ม วิ ท ย าแ ล ะม านุ ษ ย วิ ท ย า
เบื้องต้น  

3(3-0-6) 

2593101 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยกับ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3(3-0-6) 

2593105 โลกาภิวัตน์ ประชาธิปไตยและการ
วิเคราะห์สังคม 

  2(2-0-4) 

2504901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(3-2-5) 
 
วิชาการสอนวิชาเอก      ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 

2504903 การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา       2(1-3-2) 
2504904 สัมมนาบูรณาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 2(1-3-2) 
2504905  การพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา   2(1-3-2)                  
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร และช่ือปริญญา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559  และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) พ.ศ. 2562 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  
(5 ปี) พ.ศ. 2559 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
(4 ปี) พ.ศ. 2562 

เหตุผล 

เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก
เพิ่มเติม   ไม่น้อยกว่า 

4 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 
1514103 ปรัชญาสมัยกลาง สมัยใหม่และร่วมสมัย     2(2-0-4) 
1524102 การฝึกสมาธิ                                    2(2-0-4)        
1524104 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์                         2(2-0-4) 
กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ 
1642702 การศึกษาเอกสารและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
                                                                   2(2-0-4) 
1642306 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม ่  
                                                                   2(2-0-4) 
1644206 ประวัติศาสตร์ยุโรป                               2(2-0-4) 
กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ 
2542302 ภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้               2(2-0-4) 
2543102 การสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน          2(2-0-4) 
2543103 ประชากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา     2(2-0-4)               
2543402 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือสิ่งแวดล้อม   2(1-3-2) 

วิชาเอกเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า          20 หน่วยกิต 
 

2591102 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล 3(3-0-6) 
2502102 ความเป็นสกลทรรศน์ 3(3-0-6) 
1641103 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ 
3(3-0-6) 

2501103 ท้องถิ่นศึกษา 3(2-2-5) 
2542103 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิ

สารสนเทศ 
3(2-2-5) 

2542104 สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา 3(2-2-5) 
2503904 นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทาง

สังคมศึกษา 
3(2-2-5) 

2573102 ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก 3(3-0-6) 
1521103 ศาสนากับการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 
3(3-0-6) 

1523104 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
2572103 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3(2-2-5) 

 

1. เพ่ิมรายวิชาใหม่ 
ตามการวิพากษ์ของ
ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า 
และนักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย 
2. ตัดบางรายวิชาออก 
และย้ายวิชาจากหมวด
วิชาบังคับและการสอน
วิชาเอกมาใส่แทน 
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กลุ่มวิชารัฐศาสตร์และการบริหารรัฐกิจ 
2552101 การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย               2(2-0-4) 
2552201 การเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   
             ในกลุ่มอาเซียน                                   2(2-0-4) 
2553102 ระบบบริหารราชการไทย              2(2-0-4) 
2554101 ปัญหาการเมืองไทย                              2(2-0-4)                         2(2-0-4)  
กลุ่มเศรษฐศาสตร์ 
2573305 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์                2(2-0-4)                     
2573306 ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ                2(2-0-4)             
2574102 การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น                2(1-3-2)           
2574103 การบริหารการเงินและการคลัง                2(2-0-4)                
กลุ่มสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
2593103 ปัญหาสังคม              2(2-0-4) 
2593104 ชาติพันธุ์วิทยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    2(2-0-4) 
2594101 สันติวิธีกับการจัดการความขัดแย้ง             2(2-0-4) 
2594102 วัฒนธรรมร่วมสมัย                              2(2-0-4)             
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 กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม 
2504906 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                2(1-3-2)                      
              ในการสอนสังคมศึกษา                                         
 2504907 ทักษะการสอนและการสื่อสารในการสอน    2(1-3-2)        
              สังคมศึกษา                                                       
 2504908 พฤติกรรมการสอนสังคมศึกษา                 2(1-3-2)             
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2592101 สั งค ม วิท ย าแ ล ะม านุ ษ ย วิท ย า
เบื้องต้น   

3(3-0-6) 

 Introduction to Sociology 
and Anthropology 

 

              หลักการของวิชาสังคมวิทยา มานุษยวิทยา แนวความคิด
และทฤษฎีพ้ืนฐานทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาของนักคิดคน
ส าคัญในยุคสมัยต่างๆ เพ่ือใช้ท าความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและมนุษย์  

2591101 หลักสังคมวิทยา                                 3(3-0-6) 3(3-0-6) 
                 Principle of Sociology 
อธิบายความหมาย  ลักษณะ  ขอบข่าย  ประวัติความเป็นมา  
แนวคิดและทฤษฎีสังคมวิทยา  องค์ประกอบ  และหลักการส าคัญ  
ประยุกต์ใช้วิธีการศึกษาทางสังคมวิทยา วิเคราะห์กลุ่มสังคม  
โครงสร้างทางสังคม ลักษณะของสังคม  โครงสร้างหน้าที่  การจัด
ระเบียบสังคม  สถาบันทางสังคม  การขัดเกลาทางสังคม  การ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  ช่วงชั้นทางสังคม  วัฒนธรรม  ความเชื่อ  
กระบวนการทางสังคม  พฤติกรรมเบี่ ยงเบนทางสังคม การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัด
การศึกษา 
        Explain meaning, characters, scope, history and 
idea=s 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, changes in social and culture. Apply 
the knowledge to learning management 
 

ป รั บ ร าย วิ ช าแล ะ
ค าอธิบายรายวิช า
ใหม่เพ่ือให้สอดรับกับ
ห ลั ก สู ต ร อิ ง
สมรรถนะที่ ร่วมท า
กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย   
ราชภัฏทั้ง 38 แห่ง 
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2551101 การเมืองและการปกครองของไทยส าหรับสังคมศึกษา   
    Politics and Government of Thai for Social Studies 
                                                                3(3-0-6) 

ความรู้พ้ืนฐานการเมืองและการปกครอง  หน้าที่ของรัฐ  ความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐกับสังคม  ประชาชนกับบทบาททางการเมืองรัฐ สภา  
คณะรัฐมนตรี  พฤติกรรมทางการเมืองของคนไทย 

2551101 การเมืองการปกครองไทย                  3(3-0-6)  3(3-0-6) 
  Thai politics 
วิเคราะห์ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์  และระบอบการปกครอง 
วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
อธิบายระบอบการเมืองการปกครองไทย อภิปรายความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐกับสังคม  เหตุการณ์ทางการเมืองต่าง ๆ ที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงสังคมในอดีตและปัจจุบันและการน าองค์ความรู้ที่ได้
บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยและพัฒนาความเป็น
พลเมือง 
Analyze basic knowledge of political sciences and 
politics, Thai Politics development. Explain Thai politics 
system. Debate about interaction between the state and 
social, political events; both in the past and present; that 
affected the changes of Thai society. Integrate the 
knowledge to learning management that encourage 
democracy and good citizenship 

 

1642102 ประวัติศาสตร์ไทย 1             3(3-0-6) 
             Thai History 1 
พัฒนาการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มคนจนเกิดเป็นชุมชนในภูมิภาคต่างๆ ของ
ประเทศไทย และพัฒนาการของรัฐในดินแดนประเทศไทยก่อนสมัย
อยุธยาจนสิ้นสมัยอยุธยา ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
ความสัมพันธ์กับต่างชาติ 

1641101 ประวัติศาสตร์ไทย                   3(3-0-6)  3(3-0-6) 
  Thai History 
 วิ เคราะห์ พัฒ นาการของประวัติ ศ าสตร์ ไทยสมั ยก่ อน
ประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ อธิบายการพัฒนาและ
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการด้านเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
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1643103 ประวัติศาสตร์ไทย 2                         3(3-0-6) 
             Thai History 2 
พัฒนาการของประเทศไทยตั้งแต่สมัยธนบุรี รัตนโกสินทร์ ในเรื่องการ
ฟ้ืนฟูบ้านเมือง ความสืบเนื่องทางประวัติศาสตร์กับกรุงศรีอยุธยา การ
ปรับปรุงประเทศ แนวความคิดประชาธิปไตยกับการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ.2475 และความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม จนถึง พ.ศ. 2500 

Analyze development of Thai history both in pre-historic 
and historic period. Explain about the development and 
the effects on changes in politics, economics, social and 
culture via historical procedure 

2542101 ภูมิศาสตร์กายภาพ                  3(2-2-5) 
            Physical  Geography 
แนวคิดและขอบเขตของภูมิศาสตร์กายภาพ ระบบพลังงานของโลก 
ระบบภูมิอากาศโลก การกระจายของพืชพรรณและสัตว์ตามธรรมชาติ 
ลักษณะและวัฏจักรของเปลือกโลก ดิน หิน แร่ น้ าใต้ดินและวัฏจักรของ
น้ า ลักษณะภูมิประเทศที่ เกิดจากการกร่อนและการทับถมอัน
เนื่องมาจากการกระท าของน้ า น้ าใต้ดิน คลื่น ลม และธารน้ าแข็ง 

2541101 ภูมิศาสตร์กายภาพ                     3(2-2-5)  3(2-2-5) 
  Physical Geography 
 วิ เคราะห์ สัณ ฐานของโลกและปรากฏการณ์ ที่ เกิ ดขึ้ นจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับ  ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์  อธิบาย
ลักษณะทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงของธรณีภาค อุทกภาค 
บรรยากาศ ชีวภาคและฝึกปฏิบัติการภาคสนาม 
Analyze the earth geomorphology and the phenomenon 
that occur Because of relation between The Sun and The 
Earth. Explain physical characters and changes of 
lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. Do 
practice in field trips 

 

2543101 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์             3(3–0–6) 
               Analytical Geography of Thailand 
วิเคราะห์  สังเคราะห์ สภาพภูมิศาสตร์ของประเทศไทย จากรูปร่าง
ลักษณะที่ตั้งทั้งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และที่ตั้งสัมพัทธ์ ลักษณะทาง

2542102 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย               3(2-2-5)  3(2-2-5) 
  Thailand Geography 

 วิเคราะห์ลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเกี่ยวกับลักษณะทาง
กายภาพประชากร เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
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กายภาพ  ลักษณะของประชากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
การแบ่งภาคทางภูมิภาคภูมิศาสตร์ของประเทศไทย เข้าใจปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ที่สอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

สิ่งแวดล้อม  รวมถึงความสัมพันธ์ในปัจจัยทางภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก 
วิเคราะห์การกระจายเชิงพ้ืนที่และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ 
และฝึกปฏิบัติการภาคสนาม 
Analyze Thailand geography in aspect of morphology, 
population, economics, social, natural resources and 
environment. The relationship with geographic factors in 
global scale. Analyze spatial distribution and relationship 
between factors. Do practice in the field trip 

1521101 ศาสนศึกษา  3(3-0-6)   
             Religions Studies 
ศึกษาความหมาย บ่อเกิด ประเภทและความส าคัญของศาสนา หลักค า
สอน เป้าหมายสูงสุด พิธีกรรมของศาสนาที่มีผู้นับถือในปัจจุบัน ความ
แตกต่างระหว่างศาสนากับลัทธิความเชื่อในสังคม 

1522101  ศาสนศึกษา                            2(1-2-3)  2(1-2-3) 
   Religions Study 
อธิบายความหมายของปรัชญาและศาสนา วิเคราะห์องค์ประกอบ
ของศาสนาและความเชื่อ ประเภทของศาสนา ประวัติความเป็นมา 
หลักค าสอน ศาสนพิธี สาวก และวันส าคัญทางศาสนา วิเคราะห์
หลักการของศาสนาสากลที่ เกี่ยวกับปรัชญา วัฒนธรรม และ       
จริยศาสตร์ การเปรียบเทียบศาสนาสากล วิเคราะห์สภาพการณ์และ
ปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรมสิ่งแวดล้อมและสังคมปัจจุบัน  
Explain meaning of philosophy and religion. Analyze 
elements of religions, believes, categories of religion, 
history, doctrines, ceremonies, disciples and important 
religious days. Analyze principle of global religions in 
aspects of philosophy, culture and ethics. Comparing 
global religions. Analyze the present situation and 
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problems about environment ethics and social ethics 
2561101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6) 
 Principles of Jurisprudence  
ศึกษาความรู้ทั่ วไป เกี่ ยวกับกฎหมาย  ได้แก่  ความหมาย 
ความส าคัญ  สภาพบังคับทางแพ่ง สภาพบังคับทางอาญา 
ประเภทของกฎหมาย ระบบของกฎหมาย ล าดับศักดิ์ของ
กฎหมาย การจัดท ากฎหมาย  การใช้กฎหมาย  การยกเลิก
กฎหมาย  การอุดช่องว่างแห่งกฎหมาย สิทธิขั้นพ้ืนฐานและหลัก
ความเสมอภาคตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ปรัชญาและนิติสัมพันธ์
ระหว่างกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชน  กระบวนการ
ยุติ ธรรมทางแพ่ง กระบวนการยุติ ธรรมทางอาญา และ
กระบวนการยุติธรรมทางเลือก ฯลฯ  ศึกษากฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์  กฎหมายอาญา  และกฎหมายอ่ืนๆ เฉพาะในส่วนที่
เป็ น ค วาม รู้ เบื้ อ งต้ น  เพ่ื อการป ระยุ กต์ และบู รณ าการ
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับปรากฏการณ์ทางสังคมอ่ืน ๆ  

2562101  กฎหมายเบื้องต้น                     3(3-0-6)  3(3-0-6) 
   Basic Laws 
อธิบายความหมาย  ความส าคัญ  ประเภท ล าดับศักดิ์ของกฎหมาย 
วิเคราะห์  การจัดท า การใช้  การตีความทางกฎหมาย อธิบาย
กฎหมายรัฐธรรมนูญ  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา 
กฎหมายปกครอง และอธิบายกระบวนการยุติธรรม  ประยุกต์ใช้
และบูรณาการกฎหมายที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน 
Explain 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. 
Explain about judicial administration. Apply and integrate 
law to daily life 

ป รั บ ร าย วิ ช าแ ล ะ
ค าอธิบายรายวิช า
ใหม่เพ่ือให้สอดรับกับ
ห ลั ก สู ต ร อิ ง
สมรรถนะที่ ร่วมท า
กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย   
ราชภัฏทั้ง 38 แห่ง 

 

2573101 เศรษฐศาสตร์ส าหรับสังคมศึกษา             3(3-0-6) 
             Economics for Social Studies 
ความรู้  ความ เข้ า ใจ  แนวคิ ด พ้ื นฐานทางเศรษฐศาสตร์  หลั ก
เศรษฐศาสตร์จุลภาค หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค ความเข้าใจ
สภาวการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน ความส าคัญของการศึกษาเกี่ยวกับ
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ขีดความสามารถในการ
แข่งขันและความเท่าเทียมกันในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

2571101  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                   3(3-0-6)  3(3-0-6) 
   Basic Economics 
อธิบายความหมาย  ความส าคัญ   ประวัติความเป็นมาของ
เศรษฐศาสตร์  วิเคราะห์ทฤษฎีการผลิต พฤติกรรมของผู้บริโภค 
ตลาด ทฤษฎีราคา รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร การคลัง 
การค้าระหว่างประเทศ ระบบสหกรณ์  ประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยและ
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เหตุผล 

ตลอดจนการยกระดับความอยู่ดีกินดีของประชาชนคนไทย เศรษฐกิจโลก 
Explain meaning, importance and history of economics. 
Analyz production theory, consumer behavior, market, 
price theory, national income, financial, treasury, 
international trading, cooperative system. Apply the 
Sufficient Economy Theory. Analyze changes in Thai and 
global economics 

1524103 ศาสนากับการพัฒนาอย่างย่ังยืน  3(3-0-6) 
 Religions and Sustainable 

Development 
 

หลักค าสอนของศาสนา บทบาทขององค์กรทางศาสนาที่มีต่อ
การพัฒนาทางด้านทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การศึกษา 
และสิ่งแวดล้อม หลักค าสอนของศาสนาในปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตลอดจนการประยุกต์ใช้หลักศาสนาเพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน  

1642102 อารยธรรมโลก                           3(3-0-6)     3(3-0-6)   3(3-0-6)  3(3-0-6) 
  Global Civilization 
วิเคราะห์พัฒนาการของอารยธรรมโลกตะวันตก และโลกตะวันออก
โดยสังเขป ในด้าน   ต่าง ๆ เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและความ
เป็นไปของสังคมโลก อิทธิพลของตะวันตกและตะวันออกที่มีผลต่อ
สังคมโลก และสามารถปรับตัวของสังคมโลกสมัยใหม่ผ่านวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 
Analyze development of western and eastern civilization 
in various aspects. Compare global changes and events. 
Influence of western and eastern to global society and 
adaptability of modern society via historical procedure 

ป รั บ ร าย วิ ช าแล ะ
ค าอธิบายรายวิช า
ใหม่เพ่ือให้สอดรับกับ
ห ลั ก สู ต ร อิ ง
สมรรถนะที่ ร่วมท า
กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย   
ราชภัฏทั้ง 38 แห่ง 
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เหตุผล 

ไม่มี 1522102 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา               3(2-2-5)  3(2-2-5) 
  Buddhism Dhamma and Dhammology 
อธิบายพัฒนาการ ความส าคัญ  องค์ประกอบ  และโครงสร้างของ
พระพุทธศาสนาและศาสนาในท้องถิ่น เกี่ยวกับประวัติ คัมภีร์ของ
ศาสนา การปฏิรูป นิกาย การเผยแผ่ วันส าคัญ ศาสนพิธี การปฏิบัติ
ตนของศาสนิกชน หลักธรรมส าคัญ ฝึกภาวะผู้น าในพิธีกรรมทาง
ศาสนา และน ามาพัฒนาชีวิตและสังคม 
Explain development, importance, elements and 
structure of Buddhism and local religions. Study history, 
scriptures, reforms, sects, propagation, important days, 
ceremonies, practice, and important doctrines. Practice 
to be religious master ceremony. Apply the religions to 
develop living and society 

เพ่ิมเติมรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิช า
ใหม่เพ่ือให้สอดรับกับ
ห ลั ก สู ต ร อิ ง
สมรรถนะที่ ร่วมท า
กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย   
ราชภัฏทั้ง 38 แห่ง 
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เหตุผล 

ไม่มี 2503903 การวิจัยทางสังคมศึกษา              2(1-2-3) 
  Social Studies Research 
อธิบายความหมาย ขอบเขตของการวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคม
ศึกษา วิ เคราะห์ทฤษฎีระเบี ยบวิธีวิจัยกระบวนการวิจัยเชิ ง
ปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลายทาง
สังคมศึกษา 
Explain meaning and scope of action research in social 
study. Analyze theories and action research 
methodology. Practice in the research to develop 
learnings in social study 

เพ่ิมเติมรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิช า
ใหม่เพ่ือให้สอดรับกับ
ห ลั ก สู ต ร อิ ง
สมรรถนะที่ ร่วมท า
กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย     
ราชภัฏทั้ง 38 แห่ง 
 

2504904 การจัดการเรียนรูส้ังคมศึกษา          2(1-3-2)  
Learning Management in Social Studies 

ความส าคัญและธรรมชาติของการสอนสังคมศึกษา ปัญหาการจัดการ
เรียนการสอนสั งคมศึ กษา  การวางแผนการสอนสั งคมศึ กษ า 
วัตถุประสงค์  กิจกรรมการเรียนการสอน การวิ เคราะห์หนั งสือ
ประกอบการสอน สื่อการสอน แหล่งการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลใน
วิชาสังคมศึกษา การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา การ
ปฏิบัติการสอนสังคมศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตรสังคมศึกษา และการ
สอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) 

2503902 วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา                3(2-2-5) 3(2-2-5) 
    Educational Science in Social Study Teaching 
วิเคราะห์ทฤษฎีรูปแบบการสอน วิธีการสอน ทักษะและเทคนิคการ
สอนสังคมศึกษา  วิเคราะห์หลักสูตรสังคมศึกษา ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และ
การวัดและประเมินผล ฝึกปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน 
 Analyze theories about social study teaching procedure, 
teaching techniques and teaching skills. Analyze the 
curriculum. Design learning management. Lesson plan 
creation. Media creation. Evaluation and measurement. 
Teaching practice 

ป รั บ ร าย วิ ช าแล ะ
ค าอธิบายรายวิช า
ใหม่เพ่ือให้สอดรับกับ
ห ลั ก สู ต ร อิ ง
สมรรถนะที่ ร่วมท า
กับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏทั้ง 38 แห่ง 
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ไม่มี 2502901 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา           3(2-2-5) 3(2-2-5) 
            Social Study Curriculum Development 
วิเคราะห์แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษาใน
ระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย อธิบายวิวัฒนาการทางด้าน
หลักสูตรสังคมศึกษา ในระดับชาติและสากล วิเคราะห์กระบวนการ
จัดท าหลักสูตรสังคมศึกษา การน าหลักสูตรไปใช้  การประเมินผล
หลักสูตร  ภาวะผู้น าหลักสูตรสังคมศึกษาฝึกปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรสังคมศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
Analyze basic ideas about social study curriculum 
development in context of formal, non-formal and 
informal education. Explain evolution of social study 
curriculum both in Thailand and global. Analyze the 
curriculum development procedure, applying the 
curriculum, curriculum evaluation and leadership in 
curriculum development. Practice in curriculum 
development according to the core curriculum 

เพ่ิมเติมรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิช า
ใหม่เพ่ือให้สอดรับกับ
ห ลั ก สู ต ร อิ ง
สมรรถนะที่ ร่วมท า
กับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏทั้ง 38 แห่ง 
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1103701 ภาษาอังกฤษเฉพาะสังคมศึกษา    3(2-2-5)  3(2-2-5) 
            English for Social Studies 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยการฝึกอ่านออกเสียง อ่านจับใจความ
เนื้อหาทางด้านสังคมศึกษา จากหนังสือพิมพ์ วารสาร เอกสาร ต ารา 
และผลงานทางวิชาการ และจากสื่ออิเลคทรอนิกส์  ฝึกน าเสนอเนื้อหา
สาระทางด้านสังคมศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ  ด้วยการเขียน หรือวิธีการ
อ่ืน ๆ ที่เหมาะสม 

1103701 ภาษาอังกฤษส าหรับการสอนสังคมศึกษา 3(2-2-5) 
             English for Social Studies Teaching 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยการฝึกอ่านออกเสียง  อ่านจับใจความ
เนื้อหาทางด้าน  สังคมศึกษา จากหนังสือพิมพ์ วารสาร เอกสาร 
ต ารา และผลงานทางวิชาการ และจากสื่ออิเลคทรอนิกส์  ฝึก
น าเสนอเนื้อหาสาระทางด้านสังคมศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ  ด้วย
การเขียน หรือวิธีการอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม 
Use of integrative English skills through English media 
coupled with English readings, related vocabulary; 
English comprehension of writing in the realm of social 
studies including summarizing and presenting principles  

ป รั บ ร าย วิ ช าแล ะ
ค าอธิบายรายวิช า
ใหม่เพ่ือให้สอดรับกับ
ห ลั ก สู ต ร อิ ง
สมรรถนะที่ ร่วมท า
กับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏทั้ง 38 แห่ง 
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วิชาเอกเลือก 
ไม่มี 

2503903 นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา      3(2-2-5)  3(2-2-5) 
  Innovations and Digital Media for Social 
Studies 
วิเคราะห์แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับนวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคม
ศึกษาหลักการออกแบบ การผลิตและพัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัล
ที่เหมาะสมกับเนื้อหาสังคมศึกษา วิเคราะห์และประเมินคุณค่าของ
สื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อดิจิทัลและนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
Analyze basic ideas about innovations and digital 
technology for social studies. Principal in designing, 
producing and developing innovations and digital 
technology that are suitable for social studies. Analyze 
and evaluate of the media and innovations. Applying the 
media and innovation to develop students’ learning 

เพ่ิมเติมรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิช า
ใหม่เพ่ือให้สอดรับกับ
ห ลั ก สู ต ร อิ ง
สมรรถนะที่ ร่วมท า
กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย  
ราชภัฏทั้ง 38 แห่ง 

 

ไม่มี 2573102 ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก         3(3-0-6) 
            Thailand and The world economy   
สืบค้น วิเคราะห์ สรุป หลักเศรษฐศาสตร์  โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยกับระบบเศรษฐกิจโลก  สภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยและเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคต  
กระแสโลกาภิวัตน์กับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์

เพ่ิมเติมรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิช า
ใหม่เพ่ือให้สอดรับกับ
ห ลั ก สู ต ร อิ ง
สมรรถนะที่ ร่วมท า
กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย  
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  
(5 ปี) พ.ศ. 2559 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
(4 ปี) พ.ศ. 2562 

เหตุผล 

ของระบบการค้า  การเงิน  เศรษฐกิจโลกต่อประเทศไทย  และการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศท่ีส าคัญ   
Search for information, analyze, summarize principles of 
economic Thailand’s economic structure and world 
economic system thai economy character and world 
economy of today and their trends in the future 
globalization and changes of economics system. the 
relations between trade, finance and world economics 
affecting thailand. Economic integration, and essential 
economic integration 

ราชภัฏทั้ง 38 แห่ง 
 

ไม่มี 2502102 ความเป็นสกลทรรศน์                          3(3-0-6) 3(3-0-6) 
            Globalization 
อธิบายความหมาย และความส าคัญโลกาภิวัตน์ วิเคราะห์ทฤษฎีการ
จัดการความขัดแย้งความเป็นพลเมือง หลักการอยู่ร่วมกันของ
มนุษยชาติ ความสัมพันธ์และการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ค่านิยม
และการตระหนักรับรู้สภาพการณ์ การพัฒนาที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน 
ความเสมอภาคและการยอมรับความแตกต่างแนวทางการจัดการ
เรียนรู้สังคมศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของพลเมืองโลก 
Explain meaning and importance of globalization. 
Analyze conflict management theories. Citizenship and 
co-existence of humanity. Relationship and reciprocity. 
Value and realization. Sustainable development. Human 

เพ่ิมเติมรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิช า
ใหม่เพ่ือให้สอดรับกับ
ห ลั ก สู ต ร อิ ง
สมรรถนะที่ ร่วมท า
กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย   
ราชภัฏทั้ง 38 แห่ง 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  
(5 ปี) พ.ศ. 2559 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
(4 ปี) พ.ศ. 2562 

เหตุผล 

right. Equality and acceptance. Learning design to 
enhance global citizenship characters 

ไม่มี 2501103 ท้องถิ่นศึกษา                       3(2-2-5) 
             Local Studies  Local Studies 
อธิบายความหมาย  ความส าคัญ  และประวัติความเป็นมาของ
ท้องถิ่น  ขนบธรรมเนียม ประเพณีและมรดกทางวัฒนธรรม  
วิเคราะห์ความคิด ความเชื่อของท้องถิ่น  วิเคราะห์อิทธิพลของ       
อารยธรรมต่างๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่นประยุกต์ใช้กระบวนการ
ศึกษาสังคม 
Explain meaning, importance and history of local, 
custom, tradition and cultural heritage. Analyze local 
believes. Analyze civilizations influence and local wisdom 
via sociology procedure 

เพ่ิมเติมรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิช า
ใหม่เพ่ือให้สอดรับกับ
ห ลั ก สู ต ร อิ ง
สมรรถนะที่ ร่วมท า
กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย    
ราชภัฏทั้ง 38 แห่ง 
 

ไม่มี 2542104 สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา 3(2-2-5) 
            Environment and Population Studies  Environment and Population Studies 
วิ เคราะห์ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมและประชากร  
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับประชากร  วิเคราะห์ผลกระทบ
ของภาวะประชากรที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมต่อสังคมและคุณภาพ
ชีวิต  อธิบายการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน  อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ  สภาพการเกิดภัยพิบัติในประเทศไทยและโลก 
วิเคราะห์สาเหตุการเกิด ผลกระทบและการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ 

เพ่ิมเติมรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิช า
ใหม่เพ่ือให้สอดรับกับ
ห ลั ก สู ต ร อิ ง
สมรรถนะที่ ร่วมท า
กับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏทั้ง 38 แห่ง 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  
(5 ปี) พ.ศ. 2559 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
(4 ปี) พ.ศ. 2562 

เหตุผล 

Analyze basic knowledge about environment and 
population. Relation between environment and 
population. Analyze effects of population toward 
environment, society and living quality. Explain about 
participation in environment conservation to create 
highest and permanent benefit. Explain basic knowledge 
about natural disasters, disasters in Thailand and global 
disasters. Analyze causes, effects and of the disasters and 
disaster management 

ไม่มี 2542103 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  3(2-2-5) 3(2-2-5) 
    Geography Instruments and Geoinformatic 
อธิบายความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับแผนที่ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การแปลความหมายการสืบค้นและ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
Explain basic knowledge about map, geoinformatics 
technology and geography instrument. Geography 
instrument result interpretation, searching and applying 

เพ่ิมเติมรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิช า
ใหม่เพ่ือให้สอดรับกับ
ห ลั ก สู ต ร อิ ง
สมรรถนะที่ ร่วมท า
กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย    
ราชภัฏทั้ง 38 แห่ง 
 

1642306 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่  2(2-0-4)  
             History of Modern Southeast Asia 
อิทธิพลของลัทธิจักรวรรดินิยมที่มีต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่  19 ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ขบวนการชาตินิยม การเรียกร้องเอกราช การยึดครองของญี่ปุ่นใน

1641103 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3(3-0-6) 
    South-East Asia History 
วิเคราะห์พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในยุคต่างๆอิทธิพลของชาติ
ตะวันตกที่มีผลต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อธิบายการ
เปลี่ยนแปลงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 

เพ่ิมเติมรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิช า
ใหม่เพ่ือให้สอดรับกับ
ห ลั ก สู ต ร อิ ง
สมรรถนะที่ ร่วมท า
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  
(5 ปี) พ.ศ. 2559 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
(4 ปี) พ.ศ. 2562 

เหตุผล 

ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัญหาและสภาพของเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ตั้งแต่ได้รับเอกราชจนถึงปัจจุบัน ความร่วมมือระหว่างประเทศใน
ภูมิภาค 

จนถึงปัจจุบัน แสดงความคิดเห็นในความสัมพันธ์ระหว่างเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้กับประเทศมหาอ านาจของโลกและประเทศเพ่ือน
บ้าน โดยผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
Analyze the history, influence of the western to the 
region. Explain changes in the region after The World War 
II until the present. Express opinion about relationship 
between the region and superpower nations and 
neighbor regions via historical procedure 

กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย   
ราชภัฏทั้ง 38 แห่ง 
 

ไม่มี 2591102 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล  3(3-0-6) 
            Digital Society Culture 
วิเคราะห์แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมพหุวัฒนธรรมและความ
เป็นพลเมืองดิจิทัลในปัจจุบันและอนาคต ผลกระทบของเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่มีต่อสังคมทักษะการรู้ดิจิทัล สร้างแนวปฏิบัติให้เป็นพลเมือง
ที่เรียนรู้แบบน าตนเองและปกป้องตนเอง การเคารพสิทธิของตนเอง                
ความรับผิดชอบสังคมโลกหลังสมัยใหม่ สร้างการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมในเชิงสร้างสรรค์ 
Analyze ideas of changes in multi-cultural society and 
digital citizenship both in current and future context. 
Effects of digital technology toward society. Digital skills. 
Guideline for being proactive and cautious citizen. 
Respect in own right. Be responsible to modern society. 
Create creative changes in society 

เพ่ิมเติมรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิช า
ใหม่เพ่ือให้สอดรับกับ
ห ลั ก สู ต ร อิ ง
สมรรถนะที่ ร่วมท า
กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย   
ราชภัฏทั้ง 38 แห่ง 
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เหตุผล 

1521103 ศาสนากับการพัฒนาอย่างย่ังยืน     3(3-0-6) 
             Religions and Sustainable Development 

หลักค าสอนของศาสนา  บทบาทขององค์กรทางศาสนาที่มีต่อการ
พัฒนาทางด้าน   เศรษฐกิจ การเมือง สังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม 
หลักค าสอนของศาสนาในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการ

ประยุกต์ใช้หลักค าสอนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

1521103 ศาสนากับการพัฒนาอย่างย่ังยืน     3(3-0-6) 
             Religions and Sustainable Development 
หลักค าสอนของศาสนา  บทบาทขององค์กรทางศาสนาที่มีต่อการ
พัฒนาทางด้าน   เศรษฐกิจ การเมือง สังคม การศึกษา และ
สิ่งแวดล้อม หลักค าสอนของศาสนาในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตลอดจนการประยุกต์ใช้หลักค าสอนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
Principles of religions, roles of religion institutions 
towards Economic, political, social, educational and 
environmental development, Principles of religions in 
Philosophy of the Sufficiency economy and application 
of the philosophy for sustainable development 

วิชาจากหลักสูตร 59 

2572103 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 Applied Economic Following Philosophy of the 
Sufficiency Economy                                   3(2-2-5) 
ความหมาย ความส าคัญและหลักการเศรษฐศาสตร์กับแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง การน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการเพ่ือการผลิต การบริโภค ของตนเองและครอบครัว ตลอดจน

น ามาประยุกต์ใช้กับการบริหารโครงการและธุรกิจชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

2572103 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 Applied Economic Following Philosophy of the 
Sufficiency Economy                                   3(2-2-5) 
ความหมาย ความส าคัญและหลักการเศรษฐศาสตร์กับแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง การน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารจัดการเพ่ือการผลิต การบริโภค ของตนเองและ
ครอบครัว ตลอดจนน ามาประยุกต์ใช้กับการบริหารโครงการและ
ธุรกิจชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 

วิชาจากหลักสูตร 59 
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เหตุผล 

Concepts of Economic with Philosophy of the Sufficiency 
Economy application of the philosophy of the Sufficiency 
economy for production demand of self and family and 
Project management and community business with 
efficiency and sustainability 

1524104 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์           3(3-0-6) 
   An Analytical Studies of the Biography of the 
Buddha 
วิเคราะห์พุทธประวัติจากพระไตรปิฎก และหลักฐานทางประวัติศาสตร์
พระพุทธศาสนา ศาสนพิธีกรรมอันสืบเนื่องมาจากพุทธประวัติ หัวข้อ
พุทธธรรม พุทธศาสนสุภาษิต และการปฏิบัติไตรสิกขาของพุทธสาวก 
พุทธสาวิกาครั้งพุทธกาลที่มีอิทธิพลต่อชีวิตที่ต้องการพ้นทุกข์ และ
ทักษะการจัดการความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเชิงวิเคราะห์เพื่อ
ประโยชน์ในการด ารงตนตามหลักการของพระพุทธศาสนา 

1523104 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์           3(3-0-6) 
   An Analytical Studies of the Biography of the 
Buddha 
วิ เคราะห์ พุทธประวัติ จากพระไตรปิ ฎก  และหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ศาสนพิธีกรรมอันสืบเนื่องมาจาก
พุทธประวัติ หัวข้อพุทธธรรม พุทธศาสนสุภาษิต และการปฏิบัติ
ไตรสิกขาของพุทธสาวก พุทธสาวิกาครั้งพุทธกาลที่มีอิทธิพลต่อชีวิต
ที่ ต้ อ งการ พ้นทุ กข์  และทั กษะการจั ดการความรู้ เกี่ ย วกั บ
พระพุทธศาสนาเชิงวิเคราะห์เพ่ือประโยชน์ในการด ารงตนตาม
หลักการของพระพุทธศาสนา 
Analytical study of the Buddha’s Biography in Tripitaka  
and terms of Buddhist ‘s history Buddhist worshiping in 
Buddhist principles of Buddist morality, well-spoken 
words in Buddhism and three signs of being the noble 
truth of Buddhist disciples And knowledge management 
skills about analytical Buddhism for the benefit of being 
in accordance with the principles of Buddhism 

วิชาจากหลักสูตร 59 
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ตารางเปรียบเทียบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีการปรับปรุง 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา 

ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา พ.ศ. 2559 หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา พ.ศ. 2562 เหตุผล 
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสตูร 
      1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว 
      2. นางสางรุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ 
      3. นางสาวนาถสุดา วงษ์บุญงาม 
      4. ดร.จุฬาพร ศรีรังสรรค์ 
      5. นางสาวรัฐวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
รายชื่ออาจารย์ประจ า 
      1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว 
      2. นางสางรุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ 
      3. นางสาวนาถสุดา วงษ์บุญงาม 
      4. ดร.จุฬาพร ศรีรังสรรค์ 
      5. นางสาวรัฐวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
      6. นายธีรศักดิ์ สุขสันติกมล 
      7. ดร.ฟาริดา แสงเอ่ียม 
      8. นายประสิทธิ์ ค าพล 
      9. นายชนัญญ์ เมฆหมอก 
     10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบกุล วิศิษฏ์สรศักดิ์ 
     11. นางสาวไพลิน ทรัพย์อุดมผล 
      12. นางสาวญาวิณีย์ รักพานิชย์ 

รายชื่ออาจารย์ประจ าผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว 
      2. นางสางรุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ 
      3. นางสาวนาถสุดา วงษ์บุญงาม 
      4. ดร.จุฬาพร ศรีรังสรรค์ 
      5. นายประสิทธิ์ ค าพล 
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
      1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว 
      2. นางสางรุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ 
      3. นางสาวนาถสุดา วงษ์บุญงาม 
      4. ดร.จุฬาพร ศรีรังสรรค์ 
      5. นายประสิทธิ์ ค าพล 
      6. นายธีรศักดิ์ สุขสันติกมล 
      7. ดร.ฟาริดา ร่มพฤกษ์ 
      8. นางสาวรัฐวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
 
        
 

ป รั บ ร า ย ชื่ อ อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มี
คุณวุฒิตรงและคุณสมบัติ
เป็ น ไป ต าม ม าต ร ฐ าน
หลักสูตร  
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ภาคผนวก ค หลักการจัดรายวิชา 
 
1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม 
2. การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International Standard  
    Classification Education) เป็นแนวทาง 
3. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ 
 3.1 ยึดสาระส าคัญ (Concept) ของค าอธิบายรายวิชา 
 3.2 ยึดฐานก าเนิดของรายวิชา 
4. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว 
 เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
 เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
 เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
 เลขตัวที่ 6,7 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 
                      
 
           
                                  
                                                                                                      ล ำดับวิชำ 
         ลักษณะเนื้อหำ 
        ระดับควำมยำกง่ำย หรือชั้นปี 
       หมวดวิชำและหมู่วิชำ 

1 2

1 
3 4 5 6 7 1 2

1 
3 4 5 6 7 1 2

1 

3 4 5 6 7 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
 หมวดวิชา หมู่วิชา และลักษณะเนื้อหาวิชาในแต่ละหมู่วิชาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
หมวดวิชามนุษยศาสตร์ (150 – 199) ประกอบด้วยหมู่วิชาดังต่อไปนี้ 
 150   ใช้กับ หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใด ๆ ได้ในหมวดวิชามนุษยศาสตร์ 
 151   ใช้กับ หมู่วิชาปรัชญา 
 152   ใช้กับ หมู่วิชาศาสนา 
 153   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาศาสตร์ 
 154   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาไทย 
 155   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
 156   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาญี่ปุ่น               
 157   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาจีน 
 158   ใช้กับ หมู่วิชาภาษามาเลย์ 
 159   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาฝรั่งเศส 
 161   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาเยอรมัน 
 162   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาอิตาเลี่ยน 
 163   ใช้กับ หมู่วิชาบรรณารักษ์และสารนิเทศ 
 164   ใช้กับ หมู่วิชาประวัติศาสตร์ 
 165   ใช้กับ หมู่วิชาภาษารัสเซีย 
 166   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาเกาหลี 
 167   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาลาว 
 168   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาเขมร 
 169   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาพม่า 
 171   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาเวียดนาม 
 172   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาสเปน 
 173   ใช้กับ หมูว่ิชาภาษาอาหรับ 
 174   ใช้กับ หมู่วิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
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ลักษณะเนื้อหาวิชาสาระความรู้และเจตคติ ตามกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาต่อไปนี้ 
 (1) กลุ่มปรัชญา (151-1--) 
 (2) กลุ่มศาสนา (152-1--) 
 (3) กลุ่มประวัติศาสตร์ (164-1--) 
 (4) กลุ่มการจัดการเรียนการสอน (250-9--) 
 (5) กลุ่มภูมิศาสตร์ (254-1--) 
 (6) กลุ่มการเมืองการปกครอง (255-1--) 
 (7) กลุ่มนิติศาสตร์ (256-1--) 
 (8) กลุ่มเศรษฐศาสตร์ (257-1--) 
 (9) กลุ่มสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (259-1--) 
                     (10) กลุ่มท่ีไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มใดได้            (250-1--) 
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ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

1 ชื่อ – สกุล นายพจนารถ บัวเขียว 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา : 
การศึกษามหาบัณฑิต  
(การสอนสังคมศึกษา)                   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)    
มหาวิทยาลัยศิลปากร                            

1. หนังสือ/ต ารา/เอกสารค าสอน/เอกสารประกอบการสอน/บทความวิชาการ 
    - 
2.  ผลงานวิจัย 
กาญจนา บุญส่ง, พจนารถ บัวเขียว, นวรัตน์ ประทุมตา, กฤษดา ตั้งชวาล, แสนประเสิรฐ ปานเนียม และชนานุช 
          เงินทอง. (2559). การศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์ด่านสิงขร-มะริด.  
         รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการรับชาติและนานาชาติ “PBRU 2016: 3” วันที่ 4 ธันวาคม 2560 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. 77-85. 
3.  ประสบการณ์การท างาน 
            1. เลขานุการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ. 2540 
            2. หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2539 
 3. รองประธานโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2545 
 4. รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2543 
 5. รองผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2543 
 6. ผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2547 
 7. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี สถาบันราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2544 
 8. คณะกรรมการบริหารสถาบันราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2547 
 9. คณะกรรมการสภาประจ าสถาบันราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2546 
 10. คณะกรรมการโครงการส านึกไทยสถาบันราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2546 
 11. รองประธานคณะกรรมการกองทุนกู้ยืม เพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

 12. ประธานคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนโครงการเส้นทางลัดสู่ภาคใต้ พ.ศ. 
2547 ถึง พ.ศ. 2548 
 13. รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2551 
 14. รองประธานคณะกรรมการพัฒนาเพ่ือขบวนชุมชนเพ่ือขอรับทุนจากกองทุนพัฒนาการเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี 
 15. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาคุณภาพ จังหวัดเพชรบุรี ปี 2555  
 16. หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2542 – 
2556 
 17. รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นภาคกลางพ.ศ. 
2553 - 2556 
 18. ประธานที่ปรึกษาสมาพันธ์ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน 
 19. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. 2552 ถึง 2558 
 20. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน 
4. มีประสบการณ์การสอนในรายวิชาดังต่อไปนี้ 
 - รายวิชา   สัมมนาบูรณาการการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 
      - รายวิชา   วิถีไทย  

- รายวิชา   ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
- รายวิชา   การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา  
- รายวิชา   เพชรบุรีศึกษา 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

2 ชื่อ – สกุล นางสาวรุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา : 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
(การสอนสังคมศึกษา)                   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย             
 
ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1)   
สังคมศึกษา             
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

1. หนังสือ/ต ารา/เอกสารค าสอน/เอกสารประกอบการสอน/บทความวิชาการ 
   - 
2.  ผลงานวิจัย 
รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์, นางสาวนาถสุดา วงษ์บุญงาม และนายประสิทธิ์ ค าพล (2562). การจดัการเรียนรู้โดยใช้โมเดล-

เลิฟที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 9(1): 220 - 225. (TCI 2) เพชรบุรี. 

3.  ประสบการณ์การท างาน 
2555 - 2557 ผู้ช่วยสอน สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและ  การสอน คณะครุ

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2557 - 2558 อาจารย์ผู้ช่วยสอน สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
2558 - ปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะ มนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
2560 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

4. มีประสบการณ์การสอนในรายวิชาดังต่อไปนี้ 
 - รายวิชา   อาเซียนศึกษา 
      - รายวิชา   การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา  

- รายวิชา   เหตุการณ์โลกปัจจุบัน  
- รายวิชา   สัมมนาบูรณาการการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 
- รายวิชา   วิถีไทย 
- รายวิชา  การคิดเชิงสร้างสรรค์ 
- รายวิชา  ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
- รายวิชา  ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 
- รายวิชา  การพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

3 ชื่อ – สกุล  
นางสาวนาถสุดา วงษ์บุญงาม 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา : 
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต              
ภูมิศาสตร์ (กายภาพและสิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง      
         
การศึกษาบัณฑิต 
สังคมศึกษา             
มหาวิทยาลัยบูรพา 

1. หนังสือ/ต ารา/เอกสารค าสอน/เอกสารประกอบการสอน/บทความวิชาการ 
    - 
2.  ผลงานวิจัย 
รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์, นางสาวนาถสุดา วงษ์บุญงาม และนายประสิทธิ์ ค าพล (2562). การจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดล-

เลิฟที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 9(1): 220 - 225. (TCI 2) เพชรบุรี. 

3.  ประสบการณ์การท างาน 
          พ.ศ.2542– 2543      สถาบันสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย 
          พ.ศ.2544– 2549      อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ 
                                      สังคมศาสตร์ 
                                      คณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรม  

       จังหวัดเพชรบุรี 
          พ.ศ.2550- 2555       อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และ 
                                      สังคมศาสตร์ 
          พ.ศ.2550- 2552       ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
          เพชรบุร ี
          พ.ศ. 2554              คณะกรรมการร่างกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
                                      สาขาภูมิศาสตร์ 
          พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ 
                                     สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

4. มีประสบการณ์การสอนในรายวิชาดังต่อไปนี้ 
-รายวิชา   ภูมิศาสตร์กายภาพ  
-รายวิชา   การอ่านและการแปลความหมายจากแผนที่  
-รายวิชา   ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  
-รายวิชา   ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์  
-รายวิชา   ภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

4 ชื่อ – สกุล  
นางสาวจุฬาพร  ศรีรังสรรค์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา : 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
การประถมศึกษา          
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม            
         
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
ประวัติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ       
 
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต      
การบริหารการพัฒนา      
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา            

1. หนังสือ/ต ารา/เอกสารค าสอน/เอกสารประกอบการสอน/บทความวิชาการ 
  - 
2.  ผลงานวิจัย 
จุฬาพร ศรีรังสรรค ์(2561). ความพร้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่ประชาคมอาเซียน. วารสารมหาวิทยาลัย       
          ราชภัฏมหาสารคาม. 12(1): 117-126. (TCI 1) มหาสารคาม. 
3.  ประสบการณ์การท างาน 
      ปี พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน  เป็นอาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประสบการณ์การสอนในรายวิชาดังต่อไปนี้  
          -รายวิชา 2500102  วิถีไทย 
 -รายวิชา 1641201  อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก   

-รายวิชา 641 2102  ประวัติศาสตร์ไทย 1  
 -รายวิชา 1643104  ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
   -รายวิชา 1643103   ประวัตศิาสตร์ไทย 2 
 -รายวิชา 1644205  เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

5 ชื่อ – สกุล  
นายประสิทธิ์ ค าพล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา : 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สังคมศึกษา        
มหาวิทยาลัยนเรศวร   
 
พุทธศาสตรบัณฑิต 
พระพุทธศาสนา  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย     

1. หนังสือ/ต ารา/เอกสารค าสอน/เอกสารประกอบการสอน/บทความวิชาการ 
  - 
2.  ผลงานวิจัย 
รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์, นางสาวนาถสุดา วงษ์บุญงาม และนายประสิทธิ์ ค าพล (2562). การจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดล-

เลิฟที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 9(1): 220 - 225. (TCI 2) เพชรบุรี. 

3.  ประสบการณ์การท างาน 
ปี พ.ศ. 2551 เป็นครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธาน ี
  ปี  พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรุบุรี ประสบการณ์การสอนในรายวิชาดังต่อไปนี้ 
     รายวิชา 2504901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น 
          รายวิชา 2504902 สถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
          รายวิชา 2504904 การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 
        รายวิชา 2500100 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
          รายวิชา 2500102 วิถีไทย 
          รายวิชา 2500103 ความเป็นพลเมือง 

รายวิชา 2500106 อาเซียนศึกษา 
รายวิชา 2553303 การจัดการวิสาหกิจชุมชน 
รายวิชา 2554901 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 

          รายวิชา 1510101 จรยิธรรมและทักษะชวีติ 

รายวิชา 1021205 หลักสูตรและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
รายวิชา 1021206 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 



ภาคผนวก จ    
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
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ภาคผนวก ฉ    
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

 



152 
 

 
 



153 
 

 

 



ภาคผนวก ช ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
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