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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
สาขาวิชาสังคมศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25431791100208
ภาษาไทย
: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Social Studies
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

: ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสังคมศึกษา)
: ค.บ. (สังคมศึกษา)
: Bachelor of Education (Social Studies)
: B.Ed. (Social Studies)

3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
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 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

2
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
ปี พ.ศ. 2559 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจาคณะ
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
มีความพร้อมในการเผยแพร่ห ลักสู ตรที่มีคุณ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ
ปริ ญ ญาตรี สาขาครุ ศ าสตร์ แ ละสาขาศึ ก ษาศาสตร์ (หลั ก สู ต รสี่ ปี ) ในปี ก ารศึ ก ษา 2562 ภายใน
ปีการศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในทุกสังกัด
8.2 นักวิชาการทางด้านการศึกษา
8.3 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
8.4 พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
8.5 ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา
หมายเหตุ องค์ ก รวิ ช าชี พ อาจก าหนดเงื่อ นไข คุ ณ สมบั ติ ผู้ มี สิ ท ธิ์ส อบใบประกอบวิช าชี พ
ที่แตกต่างจากเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาของบัณฑิตตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

9. ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
1 นายพจนารถ บัวเขียว
2
3
4

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2537
2528
2558
2555
2544
2538
2560
2542
2538
2551
2547
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เลขประจาตัว ตาแหน่งทาง
คุณวุฒิการศึกษา
ประชาชน
วิชาการ
37606000XXXXX
ผูช้ ่วย
กศ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
ศาสตราจารย์ ศษ.บ. (สังคมศึกษา)
นางสาวรุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์
19099001XXXXX อาจารย์ ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
ค.บ. (สังคมศึกษา)
เกีรยตินิยมอันดับ 1
นางสาวนาถสุดา วงษ์บุญงาม 31104006XXXXX อาจารย์ วท.ม. (ภูมิศาสตร์)
กศ.บ. (สังคมศึกษา)
นางสาวจุฬาพร ศรีรังสรรค์
37106007XXXXX อาจารย์ ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา)
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์)
ค.บ. (ประถมศึกษา)
นายประสิทธิ์ คาพล
33401006XXXXX อาจารย์ ศศ.ม. (สังคมศึกษา)
พธ.บ. พระพุทธศาสนา

4
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปัจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแข่งขันกันสูง ดังนั้นประเทศไทยถือเป็น
ประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกของอาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและ
เป็ น ตัว อย่ างของการรวมตัว ของกลุ่ ม ประเทศที่ มีพ ลั งต่อรองในเวที การเมืองและเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ ทั้งนี้ ป ระชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อทาให้ ภูมิภ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มีความมั่นคง มั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่น ๆ ได้ โดย (1) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรี
ของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจน และความ
เหลื่ อ มล้ าทางสั ง คม (2) ท าให้ อ าเซี ย นเป็ น ตลาดและฐานการผลิ ต เดี ย ว (Single Market and
Production Base) โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการใหม่ ๆ ในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มี
อยู่แล้ว (3) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพื่อลดช่ องว่างการพัฒนาและช่วยให้
ประเทศเหล่ านี้ เข้าร่ว มกระบวนการรวมตัว ทางเศรษฐกิจของอาเซียน (4) ส่ งเสริม ความร่วมมือ ใน
นโยบายการเงิน และเศรษฐกิ จ มหภาค ตลาดการเงิน และตลาดทุ น การประกั น ภั ย และภาษี อ ากร
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคม พัฒนาความร่วมมือ ด้านกฎหมาย การเกษตร พลังงาน
การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน
โดยทั่วไปว่า การพัฒ นาเศรษฐกิจให้บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของประชาคม
อาเซียน ประเทศไทยต้องพัฒ นาบุคคลผู้เป็นสมาชิกของสังคมให้มีการศึกษาที่ดี มีการตั้งเป้าหมายที่
จะพัฒนาแนวคิดกิจกรรมและการจัดการศึกษาร่วมกันในภูมิภาคบนรากฐานภูมิปัญญาระดับชาติและ
ภูมิภาคและเพื่อป้องกันสภาพไม่สมดุลจากการไหลบ่าเพียงด้านเดียวของกระแสโลกาภิวัตน์จากตะวันตก
จึ งต้ อ งเน้ น การขั บ เคลื่ อ นประชาคมอาเซี ยนทั้ ง 3 เสาหลั กสะท้ อนการจัด การศึ ก ษาแบบเชื่ อมโยง
การหลอมรวมความหลากหลาย บนพื้นฐานของเอกลักษณ์และความแตกต่างการพัฒนาและประสาน
ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างชาติในภูมิภาคบนพื้นฐานของประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในกรอบ
ซีมี โออาเซี ย นและยู เนสโกจะท าให้ บุ ค คลที่ ได้ รับ การศึ ก ษาในยุ ค ใหม่ นี้ ด ารงตนอยู่ ในสั งคม ระบบ
เศรษฐกิจแบบนี้ได้ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปัจจุบัน ประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณ ภาพชีวิตของประชาชน
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยมี
แผนปฏิบัติการประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขา เช่น ความ
ร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่ งแวดล้อมการศึกษา
วัฒ นธรรม สิ ท ธิ ส ตรี สาธารณสุ ข โรคเอดส์ และเยาวชน เป็ น ต้ น เป็ น กลไกส าคั ญ เพื่ อ การบรรลุ
จุ ด มุ่ งหมายของประชาคมนี้ และรองรั บ การเป็ น ประชาคมซึ่ งเน้ น ใน 4 ด้ าน ได้ แ ก่ (1) การสร้า ง
ประชาคมแห่งสังคมที่เอื้ออาทร (2) แก้ไขผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
(3) ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และ (4) ส่งเสริม
ความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้าการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งการรับรู้
ข่าวสารซึ่งเป็นรากฐานที่จะนาไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเมื่ อเป็นเช่นนี้บุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
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การจัดการศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของที่ดีงามของไทย
11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ
ปั จ จุ บั น นโยบายของรัฐ บาล เน้ นการปฏิ รูป ครู ยกฐานะให้ เป็น วิช าชี พ ชั้นสู งอย่าง
แท้จริง โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมี
คุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า ของครู
โดยใช้ การประเมิ นเชิ งประจั กษ์ ที่ อิ งขี ดความสามารถและวัดสั มฤทธิผลของการจั ดการศึ กษาเป็ นหลั ก
จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครูใน
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ ก้าวหน้าและก้าวไกลเพื่อนาประเทศไทยไปสู่
การเป็ น ประชาคมอาเซี ยนอย่ างสมบู รณ์ โดยสร้ างความพร้อมและความเข้ มแข็ งทางด้ านการศึ กษา
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
เป็ น ครูดี ครูเก่ง มีความรู้ และใฝ่รู้มีทักษะความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ วิช าชีพ มีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ มีคุณธรรม และเป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาที่
เหมาะสมกับการเป็ น วิช าชีพชั้นสูงมีความรอบรู้ และรู้เท่าทันการเปลี่ ยนแปลง สามารถเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น
หลักสูตรครุศาสตร-บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา จะเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษา เพื่อให้มีครูที่มี
ศักยภาพที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าว และเพื่อให้สนองตอบต่อ
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู โดยเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตั้ ง แต่ ขั้ น พื้ น ฐาน มี ค วามสามารถในการใช้ ภ าษาเพื่ อ การสื่ อ สาร ทั้ ง ทางด้ า นสั ง คม ธุ ร กิ จ และ
ศิลปวัฒนธรรม
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาและพัฒนาท้องถิ่น
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
12.2.1 แสวงหาความจริงเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมสานึกในความเป็นไทยมีความรัก และผูกพันต่อ
ท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจานวน และคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
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12.2.3 เสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจในคุ ณ ค่ า ความส านึ ก และความภู มิ ใ จใน
วัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ
12.2.4 เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของวิ ช าชี พ ครู ผ ลิ ต และพั ฒ นาครู บุ ค ลากรทาง
การศึกษาให้มีคณ
ุ ภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะอื่น ๆ มีดังนี้
13.1.1หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ
ครุ ศ าสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ คณะวิ ท ยาการจั ด การ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะพยาบาลศาสตร์
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และคณะครุศาสตร์
13.1.2 หมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้
13.3 การบริหารจัดการ
บริหารจัดการโดยมีสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานกลางในการ
ทาหน้าที่ประสานงานกับคณะต่าง ๆ ในการเปิดรายวิชาและจัดอาจารย์ผู้สอน
มีคณะกรรมการประจาหลักสูตรปฏิบัติหน้าที่กากับดูแล โดยประสานงานกับสานัก
ส่งเสริมวิช าการและงานทะเบี ย น เพื่อประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทิ นวิ ช าการ และ
ควบคุมการดาเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดรายวิชา

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตครูสังคมศึกษาที่มีคุณภาพสูงมีความรู้ คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ
เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาครู ให้เป็นคนดี มีสติปัญญา
ความสามารถ และอยู่ร่วมกับ บุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถเผชิญ
ปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา และประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นและตนเองได้
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
ปัจจุบันอาชีพครู ถือว่าสาคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทสาคัญในการพัฒ นาประเทศให้เจริญ
มั่นคงให้ก้าวทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญ
ได้นั้นจะต้องพัฒนาคน ซึ่งได้แก่ เยาวชนของชาติเสียก่อน เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและ
มีความสมบูรณ์ครบทุกด้าน จึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้ และหน้าที่ที่มีความสาคัญ
ยิ่ งของครูก็คื อ การปลู กฝั งความรู้ ความคิ ดและจิต ใจแก่ เยาวชนเพื่ อให้ เติบ โตขึ้น เป็ นพลเมื องที่ ดีและมี
ประสิ ทธิภ าพของประเทศชาติในกาลข้างหน้ า ผู้ เป็น ครูจึงจัดได้ว่าเป็ นผู้ ที่มี บทบาทอย่างส าคัญ ในการ
สร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้
1.3.1 เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในด้ านสั งคมศึ ก ษา สามารถประยุก ต์ ใช้ อ งค์ ค วามรู้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ
1.3.2 เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการจั ด การเรี ย นการสอนและการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ทางด้านการเรียนการสอนที่จะส่งผลให้ครู เกิดสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามการศึกษาชาติ
1.3.3 เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีความรับผิดชอบต่อวิชาการ
และวิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครู
อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะ และมาตรฐานวิชาชีพครู
1.3.4 เป็ น ผู้ มี ค วามสามารถประยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยี เพื่ อ การจั ด การเรี ย นการสอน และ
บูรณาการความรู้ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.3.5 เป็ น ผู้ มี ค วามรอบรู้ ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนสามารถประยุ ก ต์ ค วามเข้ า ใจ
อันถ่องแท้ในทฤษฎี และระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่สาหรับการประกอบวิชาชีพหรือ
การศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1. แ ผ น ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร 1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก
ครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต ให้ มี ม าตรฐาน แผนพัฒ นาการศึกษาแห่งชาติและ
ตามที่ สกอ. และคุรุสภากาหนด มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษา
2. ติ ด ตามประเมิ น หลั ก สู ต รอย่ า ง
สม่าเสมอ
2. แ ผ น ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร 1. พั ฒ น าเนื้ อ ห าห ลั ก สู ต รโด ย
ครุศาสตรบัณ ฑิตสาขาวิชาสังคม- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในสังคม
ศึ ก ษ าให้ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ค ว าม และวิชาการอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้
เปลี่ ย นแปลงทางสั งคมเศรษฐกิ จ หลักสูตรมีความทันสมัย
การเมื อ งและความก้ า วหน้ าทาง 2. ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รตามวิ ธี ก าร
วิชาการ
พัฒนาหลักสูตร โดยมีการสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิต การ
สอบถามอั ต ราการได้ ง านท าของ
บัณ ฑิ ต ความคิดเห็นของนักศึกษา
ปัจจุบัน เพื่อความเห็นมาใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรต่อไป
3. แ ผ น พั ฒ น า บุ ค ล าก รด้ า น 1. พั ฒ นาทั ก ษะการจั ด การเรีย นรู้
การเรี ย นการสอนและบริ ก าร ของบุคลากรด้านการเรียนการสอน
วิชาการให้มีสมรรถนะที่เหมาะสม ให้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มี
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ของวิชาชีพ
2. พัฒนาส่งเสริมการให้บุคลากรไป
ศึกษาดูงาน และพัฒ นาคุณวุฒิทาง
การศึกษา และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
3. สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้ทางานบริการวิชาการแก่
องค์กรภายใน และภายนอก

หลักฐานตัวบ่งชี้
1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร

1. รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
2. รายงานผลการได้งานทาของบัณฑิต
3. รายงานผลความคิดเห็ นต่อหลักสูตร
ของนักศึกษาปัจจุบัน
4. แผนปรับปรุงหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงทาง สังคมเศรษฐกิจ
การเมืองและความก้าวหน้าทางวิชาการ
ซึ่งประกอบด้วยผู้ ทรงคุณ วุฒิ ทั้งภายใน
และภายนอก
1. ปริมาณงานวิชาการต่อบุคลากรด้าน
การเรียนการสอนในหลักสูตร
2. ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ ข อ ง ผู้ เรี ย น ต่ อ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
3. วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาของบุ ค ลากรที่ สู ง ขึ้ น
และมีวุฒิทางวิชาชีพครู
4. ป ริ ม าณ งาน บ ริ ก ารวิ ช าก ารต่ อ
บุ ค ลากรด้ า นการเรี ย นการสอนใน
หลักสูตร

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค ใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยมีระยะเวลาศึกษา
ไม่ น้ อ ยกว่ า 15 สั ป ดาห์ (ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิก ารเรื่อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 6)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา
1) ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน
ภาคการเรียนที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการเรียนที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
2) การสำเร็จกำรศึกษำ
ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 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 การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2553 (หมวด 7) (ภาคผนวก ช)
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษา
ทีก่ ระทรวงศึกษารับรอง
2.2.2 มีค่านิยมเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมวิชาชีพครู
2.2.3 สอบผ่ า นข้ อ สอบวั ด คุ ณ ลั ก ษณะวิ ช าชี พ ครู และผ่ า นเกณฑ์ ข องส านั ก งาน
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 นั ก ศึ ก ษาแรกเข้ ามี พื้ น ฐานความรู้ ในระดั บ ที่ แ ตกต่ างกั น อาจเกิ ด การได้ เปรี ย บ
เสียเปรียบทางการศึกษา
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในระดับมหาวิทยาลัย คณะ หรือสาขาวิชา จัดประชุม
ผู้ ป กครองจั ด ระบบการปรึ ก ษาแนะแนว โดยมี อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาและฝ่ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาดู แ ล
ประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอนและผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา
2.4.2 จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพื้นฐานตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด สาหรับ
นักศึกษาแรกเข้าทุกคน กรณีที่นักศึกษาสอบวัดระดับได้คะแนนไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนวิชาพื้นฐาน
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ระดับชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวมจานวนนักศึกษา
จานวนที่คาดว่าสาเร็จการศึกษา

จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2562
60
0
0
0
60
0

2563
60
60
0
0
120
0

2564
60
60
60
0
180
0

2565
60
60
60
60
240
60

2566 หมายเหตุ
60
60
60
60
240
60

หมายเหตุ พิจารณาจากเกณฑ์ มคอ.1 ประกอบการกาหนดจานวนนักศึกษา
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ปีงบประมาณ
2562
2563
2564
2565
ค่าบารุงการศึกษา/
1,200,000 2,400,000 3,600,000 4,800,000
ค่าลงทะเบียน(เหมา
จ่าย)
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
36,000
72,000
108,000
144,000
(รายหัวนักศึกษา)
เงินเดือนบุคลากร
2,496,000 2,620,800 2,751,800 2,889,000
รวมรายรับ
3,732,000 5,092,800 6,459,800 7,833,000

2566
4,800,000
144,000
3,033,400
7,977,400
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายจ่าย
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
เงินเดือนบุคลากร
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รวม(ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดิน
ค่าสิ่งก่อสร้าง
รวม(ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวที่ใช้ใน
การผลิตนักศึกษาตาม
หลักสูตรนี้

2562

2563

ปีงบประมาณ
2564

2,496,000
100,000
100,000
100,000
2,796,000

2,620,800
150,000
150,000
150,000
3,070,800

2,751,800
150,000
150,000
150,000
3,201,800

2,889,000
200,000
200,000
200,000
3,489,000

3,033,400
200,000
200,000
200,000
3,633,400

100,000
100,000
2,896,000
60

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
3,170,800 3,301,800 3,589,000
120
180
240
19,870 บาท / คน / ปี

100,000
100,000
3,733,400
240

2565

2566

2.7 ระบบการศึกษา
 จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต
หมายเหตุ
1) บางรายวิชาในหลักสูตรมีสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ และ
2) บางรายวิช ามี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนแบบ Problem Based Learning (PBL) โดยใช้
แนวปฏิบัติการกาหนดหน่วยกิตเช่นเดียวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย
การเทียบโอนเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เพชรบุรี ข้อบังคับมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวด 8 (ภาคผนวก ช)
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
133 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
3
หน่วยกิต
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
12
หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จานวนไม่น้อยกว่า
97 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาชีพครู จานวนไม่น้อยกว่า
37 หน่วยกิต
2.1.1) วิชาชีพครู
22 หน่วยกิต
2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
15 หน่วยกิต
2.2) กลุ่มวิชาเอก จานวนไม่น้อยกว่า
60 หน่วยกิต
2.2.1) วิชาเอกบังคับ
บังคับเรียน
40 หน่วยกิต
2.2.2) วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
20 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ
1) จานวนหน่วยกิตในหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เรียนไม่น้อยกว่า จานวน 30
หน่วยกิต
ก. รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
2220200
2220201
2220202
2220203
2220510
2220520
2220530

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Basic English
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
English in Daily Life
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป
English in General Situations
ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
English in Workplace
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
Thai for Specific Purposes
ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์
Thai for Critical thinking

Non-Credit
3(1-2-6)
3(1-2-6)
3(1-2-6)
3(1-2-6)
3(1-2-6)
3(1-2-6)
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หมายเหตุ
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้นักศึกษาเลือกเรียนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
และเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร วิชาอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2) หรือกรณีที่หลักสูตร มี มคอ. 1 หรือมาตรฐานของสาขาวิชา ให้เลือกกลุ่มวิชาภาษาและการ
สื่อสารเป็นไปตามเงื่อนไขของวิชาชีพนั้น ๆ
3) ทั้งนี้ ในกรณี ข้อ 1) และ 2) ต้องเรียนรายวิช าภาษาอังกฤษรวมไม่น้ อยกว่า 12 หน่ว ยกิ ต
ตลอดหลักสูตร
4) รายวิชา 2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2 และ
รายวิชา 2220201ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตาม
กรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2+ และ
รายวิชา 2220202ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไปให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษ
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1 และ
รายวิชา 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ ให้มีระดับความยากทาง
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1+
5) หลั ก การจั ด การเรี ย นการสอนหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2562)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบกาหนด
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning: PBL) หรือ Project Based
โดยก าหนดหน่ ว ยกิ ต และให้ มี ก ารจั ด ชั่ ว โมงการเรี ย นการสอนในชั้ น เรี ย นปกติ ค วบคู่ กั บ
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบการสอนออนไลน์และเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
วิธีการกาหนดหน่วยกิต ชั่วโมงบรรยายและชั่วโมงปฏิบัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและ
หลักสูตรอื่น ๆ ที่ใช้แนวปฏิบัติการกาหนดจานวนหน่วกิตในทานองเดียวกันนี้ ดังนี้
3 (1-2-6) หมายถึง จานวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
1 บรรยาย/ทฤษฏี = 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิตและให้มีการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองจานวน 4 เท่าของชั่วโมงบรรยาย/ทฤษฏี
1-2 ฝึ ก ทดลอง/ปฏิ บั ติ = 30 ชั่ ว โมงต่ อ ภาคการศึ ก ษาปกติ คิ ด เป็ น 1 หน่ ว ยกิ ต และให้ มี
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจานวน 1 เท่าของชั่วโมงฝึกทดลอง/ปฏิบัติ
จานวนชั่วโมงในวงเล็บเมื่อรวมกันจะเป็น 3 เท่าของจานวนหน่วยกิต
รหัสวิชา
2810310
2221310
2310010
2310810

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
นันทนาการในชีวิตประจาวัน
3(1-2-6)
Recreation in Daily Life
จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(1-2-6)
Ethics and Social Responsibility
ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในสังคมพลวัต
3(1-2-6)
Life skills and personal development in a dynamic world
จิตวิทยาการสื่อสาร
3(1-2-6)
Communication Psychology
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รหัสวิชา
2221210
2310020
2310030
2310410
2340310
3211110
3330010
3330020
3330030
3330110
3003110
รหัสวิชา
1810310
4400010
4410110
4420310
4430110
4430120
4520110

3. กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(1-2-6)
King Wisdom for Local Development
เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ
3(1-2-6)
Phetchaburi Study for Entrepreneur
สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน
3(1-2-6)
Thai Society and the Current ASEAN Community
พลเมืองที่เข้มแข็ง
3(1-2-6)
Potency Citizenship
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3(1-2-6)
Basic Knowledge of Laws
การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
3(1-2-6)
Digital Media Production and Media Literacy
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(1-2-6)
Economics in Daily Life
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
3(1-2-6)
Modern Entrepreneur
ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
3(1-2-6)
Leadership and Teamwork
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3(1-2-6)
Basic E-Commerce
ทักษะในศตวรรษที่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3(1-2-6)
21st Century Skills for Living and Occupations
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
3(1–2–6)
Sports for Health Development
โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (1-2-6)
World, Science and Technology
สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว
3 (1-2-6)
Environment and Green Technology
เคมีในชีวิตประจาวัน
3(1-2-6)
Chemistry in Daily Life
คณิตศาสตร์สาหรับธุรกิจ
3(1-2-6)
Mathematics for Business
การคิดและการตัดสินใจ
3(1-2-6)
Thinking and Decision Making
การทาอาหารไทยและอาหารนานาชาติ
3(1-2-6)
Thai cooking and International cooking

15
รหัสวิชา
4520120
4830110
5600010
6510410
6530410
6840110
7440110
7003120
8710010

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3(1-2-6)
Dessert and Beverage for Business
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ
3(1-2-6)
Conservation Biology and Plants
เกษตรในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
Agriculture in Daily Life
พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน
3 (1-2-6)
Renewable Energy and Energy Saving
การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (1-2-6)
Innovation Creative for local development
จิตสานึกและวินัยจราจร
3 (1-2-6)
Conscious mind and Traffic Discipline
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต
3 (1-2-6)
Computer Skills in Dynamic World
ทักษะการคิด
3 (1-2-6)
Thinking Skills
ชีวิตและสุขภาพ
3 (1-2-6)
Life and Health

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จานวนไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาชีพครู
37 หน่วยกิต
2.1.1) วิชาชีพครูไม่น้อยกว่า
22 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
1011103
1063402
1052503
1022204
1022203
1033305
1023305

ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่
Teacher for Modern Society
ปรัชญาการศึกษา
Education philosophy
จิตวิทยาขั้นสูงเพื่อการเรียนรู้ และการพัฒนาชีวิต
Advancing Psychology for Learning and
Improve Lives
ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครูในศตวรรษ 21
Language and Culture for Teachers in 21st century
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
Competency Based Curriculum Development
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
Innovation and Technology Digital for Education
การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
Competency based Instructional

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(1-2-6)
3(2-2-5)
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รหัสวิชา
1043406

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
2(1-2-3)
Competency Based Learning Measurement and
Evaluation
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research and Development in Innovation and
Learning
คุรุนิพนธ์
1(0-2-1)
Self-Development Report

1043407
1004901

2.1.2) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
บังคับเรียน จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัส
1001803

15 หน่วยกิต

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
1(90)
Practicum in Profession of Teaching 1
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
1(90)
(Practicum in Profession of Teaching 2)
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3
1(90)
(Practicum in Profession of Teaching 3)
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(540)
(Internship 1)
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(540)
(Internship 2)

1002804
1003805
1004806
1004807

2.2) กลุ่มวิชาเอก
2.2.1) วิชาเอกบังคับเรียน
รหัสวิชา
2591101
2551101
1641101
2541101
2542102

ชื่อวิชา
หลักสังคมวิทยา
Principle of Sociology
การเมืองการปกครองไทย
Thai politics
ประวัติศาสตร์ไทย
Thai History
ภูมิศาสตร์กายภาพ
Physical Geography
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
Thailand Geography

60 หน่วยกิต
40 หน่วยกิต
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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รหัสวิชา
1522101
2562101
2571101
1642102
1522102
2502901
2503902
2503903
2503101

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ศาสนศึกษา
2(1-2-3)
Religions Study
กฎหมายเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Laws
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Economics
อารยธรรมโลก
3(3-0-6)
Global Civilization
หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา
3(2-2-5)
Buddhism Dhamma and Dhammology
การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา
3(2-2-5)
Social Studies Curriculum Development
วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา
3(2-2-5)
Educational Science in Social Studies Teaching
การวิจัยทางสังคมศึกษา
2(1-2-3)
Social Studies Research
ภาษาอังกฤษสาหรับการสอนสังคมศึกษา
3(2-2-5)
English for Social Studies Teaching
2.2.1) วิชาเอกเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา
2591102
2502102
1641103
2501103
2542103
2542104
2503904
2573102

20

หน่วยกิต

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Society Culture
ความเป็นสกลทรรศน์
3(3-0-6)
Globalization
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
South-East Asia History
ท้องถิ่นศึกษา
3(2-2-5)
Local Studies
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
3(2-2-5)
Geography Instruments and Geoinformatic
สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา
3(2-2-5)
Environment and Population Studies
นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา
3(2-2-5)
Innovations and Digital Media for Social Studies
ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก
3(3-0-6)
Thailand and World Economy
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รหัสวิชา
1521103
1523104
2572103

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ศาสนากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3(3-0-6)
Religions and Sustainable Development
พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์
3(3-0-6)
An Analytical Study of the Biography of the
Buddha
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(2-2-5)
Applied Economics through Philosophy of the
Sufficiency Economy

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้ เลื อกเรี ยนรายวิ ชาใดๆ ในหลั กสู ตรของมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ เพชรบุ รี โดยไม่ ซ้ ากั บ
รายวิชาที่เคยเรียนมา และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จ
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 2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ทั่วไป
................ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
1
2
6
................ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
1
2
6
................ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
1
2
6
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 1011103 ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่
2
1
2
3
(วิชาชีพครู)
หมวดวิชาเอก
1641101 ประวัติศาสตร์ไทย
3
3
0
6
(วิชาเอกบังคับ)
2541101 ภูมิศาสตร์กายภาพ
3
2
2
5
2591101 หลักสังคมวิทยา
3
3
0
6
รวมหน่วยกิต
20
12
10
38
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 22

19
หมวดวิชา

รหัสวิชา

หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)

2220201
................
1063402
1052503

หมวดวิชาเอก
(วิชาเอกบังคับ)
วิชาเลือกเสรี

หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
ปรัชญาการศึกษา
2
จิตวิทยาขั้นสูงเพื่อการเรียนรู้
2
และการพัฒนาชีวิต
1001803 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
1
2551101 การเมืองการปกครองไทย
3
2571101 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3
................ หมวดวิชาเลือกเสรี
3
รวมหน่วยกิต
20
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 21
รหัสวิชา

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป
3
................ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
................ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 1022204 ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครูใน
2
(วิชาชีพครู)
ศตวรรษ 21
1002804 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
1
หมวดวิชาเอก
2562101 กฎหมายเบื้องต้น
3
(วิชาเอกบังคับ)
1642102 อารยธรรมโลก
3
1522101 ศาสนศึกษา
2
รวมหน่วยกิต
20
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 21

ทฤษฏี

ปฏิบัติ

1
1
1
1

2
2
2
2

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
6
6
3
3

0
3
3
1
11

90
0
0
2
10

0
6
6
6
36

ทฤษฏี

ปฏิบัติ

1
1
1
1

2
2
2
2

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
6
6
6
3

0
3
3
1
11

90
0
0
2
10

0
6
6
3
36

20
หมวดวิชา

รหัสวิชา

หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)

2220203
................
1022203
1033305

หมวดวิชาเอก
(วิชาเอกบังคับ)

หมวดวิชา

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
3
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
3
การศึกษา
1523102 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา
3
2502901 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา
3
2542102 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
3
รวมหน่วยกิต
20
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 24
รหัสวิชา

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 1023305 การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
3
(วิชาชีพครู)
1043406 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐาน
2
สมรรถนะ
หมวดวิชาเอก
2503902 วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา
3
(วิชาเอกบังคับ)
2503101 ภาษาอังกฤษสาหรับการสอนสังคม
3
ศึกษา
หมวดวิชาเอก
................ เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาเอกเลือก
3
(วิชาเอกเลือก)
................ เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาเอกเลือก
3
................ เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาเอกเลือก
3
รวมหน่วยกิต
20
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 26

ทฤษฏี

ปฏิบัติ

1
1
1
1

2
2
2
2

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
6
6
3
6

2
2
2
10

2
2
2
14

5
5
5
36

ทฤษฏี

ปฏิบัติ

2
1

2
2

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
5
3

2
2

2
2

5
5

2
2
3
14

2
2
0
12

5
5
6
34

21
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 1043407 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
3
(วิชาชีพครู)
เรียนรู้
1003805 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3
1
1004901 คุรุนิพนธ์
1
หมวดวิชาเอก
2503903 การวิจัยทางสังคมศึกษา
2
(วิชาเอกบังคับ)
หมวดวิชาเอก
................ เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาเอกเลือก
3
(วิชาเอกเลือก)
................ เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาเอกเลือก
3
................ เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาเอกเลือก
3
................ เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาเอกเลือก
3
วิชาเลือกเสรี
................ หมวดวิชาเลือกเสรี
3
รวมหน่วยกิต
22
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 26
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 1004806 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6
(วิชาชีพครู)
รวมหน่วยกิต
6
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 540
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 1004807 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6
(วิชาชีพครู)
รวมหน่วยกิต
6
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 540
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก

ทฤษฏี

ปฏิบัติ

2

2

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
5

0
0
1

90
2
2

0
1
3

2
2
2
3
1
14

2
2
2
0
2
12

5
5
5
6
6
37

ทฤษฏี

ปฏิบัติ

0

540

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
0

0

540

0

ทฤษฏี

ปฏิบัติ

0

540

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
0

0

540

0

3.2 ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่งวิชาการ

นายพจนารถ บัวเขียว

37606000XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2

นางสาวรุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์

19099001XXXXX

อาจารย์

3

นางสาวนาถสุดา วงษ์บุญงาม 31104006XXXXX

อาจารย์

4

นางสาวจุฬาพร ศรีรังสรรค์

37106007XXXXX

อาจารย์

5

นายประสิทธิ์ คาพล

33401006XXXXX

อาจารย์

สถาบันการศึกษา
เรียงจากคุณวุฒิสูงสุด
(ปริญญาเอก,ปริญญาโท,ปริญญาตรี)

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

กศ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
ศษ.บ. (สังคมศึกษา)
ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
ค.บ. (สังคมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 1
วท.ม. (ภูมิศาสตร์)
กศ.บ. (สังคมศึกษา)
ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา)
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์)
ค.บ. (ประถมศึกษา)
ศศ.ม. (สังคมศึกษา)
พธ.บ. พระพุทธศาสนา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2537
2528
2558
2555
2544
2538
2560
2542
2538
2551
2547

22
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ

1

ชื่อ-สกุล

นายพจนารถ บัวเขียว

ตาแหน่ง
วิชาการ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นางสาวรุ่งอรุณ
ปิยะฤทธิ์

อาจารย์

3

นางสาวนาถสุดา
วงษ์บุญงาม
นางสาวจุฬาพร
ศรีรังสรรค์

อาจารย์

4

อาจารย์

5

นายประสิทธิ์ คาพล

อาจารย์

6

นายธีรศักดิ์ สุขสันติกมล

อาจารย์

7

นางสาวรัฐวรรณ เทพหัสดิน
ณ อยุธยา

อาจารย์

กศ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
ศษ.บ. (สังคมศึกษา)
ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
ค.บ. (สังคมศึกษา)
วท.ม. (ภูมิศาสตร์)
กศ.บ. (สังคมศึกษา)
ปร.ด. (การบริหาร
การพัฒนา)
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์)
ค.บ. (ประถมศึกษา)
ศศ.ม. (สังคมศึกษา)
พธ.บ. พระพุทธศาสนา
ศศ.ม. (มานุษยวิทยา)
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)
ศศ.ม. (ปรัชญา)
ศศ.บ. (ปรัชญา)

สถาบันการศึกษา
เรียงจากคุณวุฒิสูงสุด
(ปริญญาเอก,ปริญญาโท,
ปริญญาตรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปี)
2562

2563

2564

2565

2537

24

24

24

24

2528
2558
2555

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

2544
2538
2560

23
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2542
2538
2551
2547
2554
2550
2544
2538

ลาดับ

8

ชื่อ-สกุล

นางฟาริดา ร่มพฤกษ์

ตาแหน่ง
วิชาการ

อาจารย์

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
กศ.ม. (การสอนสิ่งแวดล้อม)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)

สถาบันการศึกษา
เรียงจากคุณวุฒิสูงสุด
(ปริญญาเอก,ปริญญาโท,
ปริญญาตรี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

2553
2546
2542

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปี)
2562

2563

2564

2565

24

24

24

24

หมายเหตุ :วุฒิการศึกษาให้เรียงจากวุฒิการศึกษาสูงสุดก่อน เช่น 1.วุฒิปริญญาเอก 2.วุฒิปริญญาโท และ 3.วุฒิปริญญาตรี

24

25
3.2.3 เกณฑ์คุณสมบัติคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
คุณ วุฒิ ของคณาจารย์ คุ ณ วุฒิ ของอาจารย์ผู้ ส อน อาจารย์ป ระจาหลั กสู ตร อาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร และอาจารย์ พิ เศษให้ เป็ น ไปตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิก าร เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูยัง
จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
1) ได้รับ ปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใดระดับ
หนึ่ง คือ ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และดับปริญญาเอก หรือ ต้องผ่านการอบรม
สาระเนื้อหาสาคัญ ศาสตร์วิชาชีพครูตามที่กาหนดไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง และ
2) มี ป ระสบการณ์ ก ารสอนระดั บ อุ ด มศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่า 1 ปี และกรณี ที่ ผู้ ส อนมี
ประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอนที่
มีประสบการณ์การสอนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และ
3) ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชาจะต้องมีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอน
หรือเกี่ยวข้องสั มพัน ธ์ที่มีการเผยแพร่ลั กษณะใดลั กษณะหนึ่ง เช่น เอกสารประกอบการสอน ตารา
หนังสือ งานวิจัย อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน กรณีบทความอย่างน้อย 3 บทความ ภายใน 5 ปีย้อนหลัง และ
4) มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่าง
น้อย 1 ปี กรณีที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาจะต้อง
มีประสบการณ์ การสอนอย่างน้อย 1 ปีในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาภายใน 3 ปี
การศึกษา ทั้งนี้ให้นับรวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย
หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมาก่อน มคอ. 1 นี้ใช้บังคับ ให้ยกเว้น
เกณฑ์คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครูข้อ 2 – 4
บุคลากรสนับสนุน สถาบันควรมีบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถ
ทักษะด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับ ความจาเป็นและความต้องการของการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอ
4.องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม(การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะครุศาสตร์มีการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ประกอบด้วย
การสั งเกต การบริห ารในสถานศึกษา และการทดลองสอนในชั้นเรียน และมีการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระ ควบคู่กับ
การนิ เทศการบู ร ณาการความรู้ ในการจัด ท าแผนการเรียนรู้ การจัด กระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ สื่ อ
นวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดทาบันทึกและรายงานผลการ
จัด การเรี ย นรู้ การจั ดกิจ กรรมทางวิช าการการวิจัยในชั้น เรียนเพื่อพั ฒ นาผู้ เรียน การปฏิ บัติงานครู
นอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์กาหนดโดยเน้นงาน ที่
นักศึกษาครูต้องปฏิบัติจริง และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพร้อมที่
จะเป็นผู้เริ่มต้นวิชาชีพครูที่ดี คือ
4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสู ตรและ
ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึ กและรายงานผลการจัดการเรียน
การสอน และการวิจัยในชั้นเรียน
2) สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและประเมินผล
การเรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้ที่
อบอุ่น มั่นคง ปลอดภัย
4) ตระหนักถึงคุณค่าของการนาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
สอน การวัดและการประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัย ในชั้น เรีย นมาใช้ในการพัฒ นาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่าง
ระหว่างบุ คคลมีส มรรถภาพด้านคุณ ลั กษณะ ได้แ ก่ ความสามารถในการพั ฒ นางานให้ ตั้ งมั่น อยู่ใน
คุณธรรม และมีจิตสานึกในการพัฒนาสังคม
4.2 ช่วงเวลา
1. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
2. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
3. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
4. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4

ภาคการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1-2

ปีการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษาที่ 3
ปีการศึกษาที่ 4

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ปีการศึกษาที่
1

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1

2

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2

3

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3

4

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

4

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

จานวนชั่วโมงและตารางสอน
1 หน่วยกิต 90 ชั่วโมง
(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
1 หน่วยกิต 90 ชั่วโมง
(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
1 หน่วยกิต 90 ชั่วโมง
(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
6 หน่วยกิต 540 ชั่วโมง
(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
6 หน่วยกิต 540 ชั่วโมง
(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
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4.4 กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities)
กาหนดกิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี โดยอาจจัดกิจกรรม/ โครงการเป็นการเฉพาะ
หรืออาจบริหารจัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
ความเป็นครูและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม อาทิ
(1) กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพเป็นครู
(2) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบาเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
(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
5.ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
กาหนดให้ทางานวิจัยในชั้นเรียนอย่างสั้นมีองค์ประกอบการวิจัยครบถ้วน หรือโครงงาน ผลิตสื่อ
นวัตกรรมการเรียนการสอน หัวข้อของงานวิจัยจะต้องเกี่ยวกับภาระงานที่รับผิดชอบในขณะปฏิบัติงาน
ภาคสนาม เป็นงานที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา หรือชุมชนที่เป็น
รูปธรรม และมีรายงานที่ต้องนาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 มี ศั ก ยภาพทางด้ า นการวิ จั ย ทางการศึ ก ษา สามารถศึ ก ษาต่ อ และท าวิ จั ย ในระดั บ
การศึกษาที่สูงขึ้นได้
5.2.2 มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (ประสบการณ์วิชาชีพครู
และปฏิบัติการวิชาชีพครู)
5.2.3 มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการทาวิจัยในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และ
พัฒนาผู้เรียน
5.3 ช่วงเวลา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต

28
5.5 การเตรียมการ
มีการเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษา ซึ่งมีการจัดทาโครงการวิจัยเบื้องต้นในชั้นปีที่ 3 ก่อนการทาการ
วิจัยเป็นรายบุคคลในชั้นปีที่ 4 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการทาวิจัยชั้นเรียน มีการกาหนดชั่วโมงการให้
คาปรึกษา และตัวอย่างานวิจัยให้นักศึกษาได้ค้นคว้า
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาโครงงาน หรือวิจัย ที่บันทึกในสมุดให้คาปรึกษาโดย
อาจารย์ ที่ป รึกษา และประเมิน ผลจากรายงานที่ได้กาหนดรูปแบบการนาเสนอตามระยะเวลา และ
นาเสนอโดยมีอาจารย์สอบไม่ต่ากว่า 3 คน

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1.การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1) มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณ
วิ ช าชี พ ครู (ประพฤติ ต นเป็ น ผู้ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรมที่เป็ น แบบอย่างที่ดี มีวินั ย ซื่อสัตย์
สุจริต อดทน เสียสละ สามัคคี รับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม มีความเมตตาและปรารถนา
ดีต่อผู้ อื่น ) รวมทั้ งคุณ ลั กษณะด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง
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- จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาจริ ย ธรรม สร้ างความ
ตระหนักและจิตสานึกในความเป็นครู
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีคุณธรรม
จริ ย ธรรมในทุ ก รายวิ ช าในหลั ก สู ต ร โดยมี ก ารวั ด และ
ประเมิ น ผลด้ า นจิ ต พิ สั ย และเน้ น ปลู ก ฝั ง จรรยาบรรณ
วิชาชีพครูในรายวิชาความเป็นครูในสังคมไทย
- จั ด อบรมการพั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตามหลั ก
ไตรสิกขา
- มารยาทไทย
- สอดแทรกด้านคุณธรรม จริยธรรมในการเรียน
การสอนทุกวิชาของสาขาสังคมศึกษา
- สอดแทรกกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียน
การสอนรายวิชาเอกของสาขาวิชาสังคมศึกษา
2) มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู
- ฝึ ก ความมี วินัย ในการแต่ งกาย มี ม ารยาททางกายและ
วาจาที่เหมาะสม ตามมาตรฐานการเรียนรู้ด้านคุณ ธรรม
จริยธรรม ในรายวิชาต่าง ๆ
- จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ
3) มีจิตอาสา
- จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรม
และบริการวิชาการแก่สังคม
- จัดกิจกรรมการเรียนสอนแบบเน้นการทางานเป็นกลุ่ ม
เพื่อฝึกภาวะผู้นาและความเสียสละ
- จั ด กิ จ กรรมและฝึ ก อบรมด้ านจิ ต อาสาเพื่ อ การพั ฒ นา
เปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น
- จั ด กิ จ กรรมอบรมความรู้ พั ฒ นาทั ก ษะและส่ ง เสริ ม
ประชาธิปไตย
4) เป็ น ผู้ แ สวงหาความรู้ อ ย่ างสม่ าเสมอและ - ส่งเสริมให้ผู้เรียนหาความรู้ด้วยตนเอง ทั้งที่เป็นความรู้ที่
รู้เท่าทันโลก
ได้ จ ากสื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ และสื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศโดยจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
- ส่ ง เสริ ม ด้ า นการบู ร ณ าการองค์ ค วามรู้ วิ เ คราะห์
สังเคราะห์องค์ความรู้และบริหารจัดการความเสี่ยง
- ส่งเสริมทักษะด้านกระบวนการวิจัยในการแสวงหาความรู้

30
คุณลักษณะพิเศษ
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5) มีความสามารถด้านวิชาชีพครู สามารถจัด - จัดอบรมปรับพื้นฐานความรู้พื้นฐานด้านสังคมศึกษา
กิจกรรมการเรียนรู้และทักษะชีวิตและสื่อสาร - จั ด กิ จกรรมการเรียนรู้ให้ ผู้ เรี ยนได้ฝึ ก พู ด และน าเสนอ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลงานโดยใช้ เทคโนโลยีที่ มี ความทั น สมั ย และทั ก ษะใน
ศตวรรษที่ 21
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning
- ส่งเสริมด้านการบูรณาการองค์ความรู้ นาความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ในสถานการณ์นอกห้องเรียนในรูปแบบการสอน การ
จัดกิ จกรรมให้ ห น่ว ยงานต่าง ๆ เพื่ อแสดงความสามารถ
ทางด้ า นวิ ช าการในศาสตร์ ข องตน และสามารถคิ ด
แก้ปัญหาสถานการณ์ที่พบอุปสรรคได้อย่างรู้เท่าทัน
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปกาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF : HEd.) ของ 5 ด้าน มีดังนี้
1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม และจริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่สาคัญต่อการดารงตนและการ
ปฏิบัติงาน มีการนาหลักคุณธรรมมาใช้ในการดารงตนและการปฏิบัติงาน
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
4) มีศีลธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ให้มีการรักษาศีล มีการฝึกสมาธิ และมีการ
ฝึกฝนทักษะทางปัญญา
2) ให้ความสาคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กาหนด
3) เปิดโอกาสให้นักศึกษามีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมีเมตตากรุณา
และความเสียสละ
4) สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม
5) จัดกิจกรรมค่าย หรือกิจกรรมพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน
6) เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
7) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
8) ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
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9) กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF)
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลานัดหมาย และการส่งงานตรงเวลา
2) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการทากิจกรรมต่าง ๆ
4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
5) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ
6) ประเมินจากการแต่งกาย
7) ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ เช่น ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ดัดแปลงข้อค้นพบ
2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่เป็น
พื้นฐานชีวิต
2) มีความรอบรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา และนามาประยุกต์ใช้เพื่อ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ
3) สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนด้านความรู้
1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้
2) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติม และการนาเสนอผลการศึกษา
3) จัดกิจกรรมค่าย เพื่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยเน้นทักษะการฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียน
4) การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ฝึกการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์จริง
6) การสอนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) เช่น Course
Management System: CMS Learning Management System: LMS
7) กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF)
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนด้านความรู้
1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สาหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
2) การทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา
3) ประเมินจากงาน รายงานที่มอบหมาย
4) ประเมินกิจกรรมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่างถูกต้อง
5) ประเมินจากการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง
6) ประเมินจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีการวัดแบบต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่
กาหนดของแต่ละรายวิชา
7) ประเมินผลเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning)
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3. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ
2) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
3) สามารถกาหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น
4) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมในการ
แก้ปัญหา
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) กิจกรรมค่าย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติจริง
2) การสอนที่ เน้ น ทั ก ษะกระบวนการคิ ด (Thinking Based Learning) มอบหมายงานที่
ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์
3) การศึกษาค้นคว้าจากสื่อที่หลากหลาย จากสถานที่จริง และสรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์ทา
รายงาน
4) การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ
โดยใช้หลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
5) กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF)
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สาหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
2) ประเมินจากการรายงานผลการดาเนินงานและการแก้ปัญหาที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติจริง
3) ประเมินจากผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและการรายงาน
4) ประเมินจากโครงงาน (Project Based Learning) ที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า
4. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน
การรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ของกลุ่มทั้งในบทบาทผู้นาหรือผู้ร่วมทีมงาน
3) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ
5) มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กร
อย่างเหมาะสม
6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง
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4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) กิจกรรมค่าย เพื่อส่งเสริมการทางานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นา และการเป็น
สมาชิกกลุ่ม
2) ให้คาแนะนาในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อส่งเสริม
ทักษะการอยู่ในสังคม
3) ให้ความสาคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม
5) ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นภายในกรอบแห่งสิทธิ
เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
6) ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพื่อฝึกการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล
7) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
8) กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF)
4.3 กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
1) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน โดยอาจารย์และนักศึกษา
2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
3) พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการทางานร่วมกับผู้อื่น
5) ประเมินผลจากผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือการออกฝึกภาคสนาม
5. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รู้จักวิธีกรองเพื่อกาจัด
ผลลัพธ์ รู้วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ตระหนักถึงประเด็นความปลอดภัยออนไลน์ การปกป้อง
ข้อมูลและภาพลักษณ์ส่วนตน
2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายในการติดต่อสื่อสาร สนทนาการและ
ทางานร่วมกับผู้อื่นแบบออนไลน์ แบ่งปันเอกสารและหรือข้อคิดเห็น การประชุมทางไกล (videoConferencing) ติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ รวมถึงแอพพลิเคชั่นที่เป็นประโยชน์บนอุปกรณ์ส่วนตัว
ทั้งโทรศัพท์มือถือหรือแท็บแล็ต และนาเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถผลิตสื่อ (และได้ผลิต) สื่อดิจิทัล เรียนรู้หลักการพื้นฐานได้ตามคาแนะนา
และสามารถทดลองทาได้
4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง
การเขียน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับโอกาส และวาระ
5) สามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูลนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
6) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน
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5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สอนโดยการกาหนดปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา
2) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
3) การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อการสอน
4) การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (Experiential Learning) ให้ผู้เรียน
ประยุกต์ใช้ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้นาไปปฏิบัติ นาไปใช้แก้ปัญหา
5) กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (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 และการนาเสนอผลงาน
2) ประเมินจากทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอผลงาน
3) ประเมินผลจากผลงานที่ได้ฝึกทดลอง ฝึกปฏิบัติการ
4) ประเมินผลการเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning)

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก ()ความรับผิดชอบรอง( )

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

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

2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น



















































2220201 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน



















































2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป



















































2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ



















































2220510 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร



















































2220520 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ



















































2220530 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์



















































2810310 นันทนาการในชีวิตประจาวัน



















































2221310 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม



















































2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต



















































3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร



















































หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

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

2221210 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิน่



















































2310020 เพชรบุรี ศึกษาเพื่อการประกอบการ



















































2310030 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน



















































2310410 พลเมืองที่เข้มแข็ง



















































2340310 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย



















































3211110 การผลิตสื่อดิจิทัลและการรูเ้ ท่าทันสื่อ



















































3330010 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน



















































3330020ผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่



















































3330030 ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม



















































3330110 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น



















































3003110 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ



















































1810310 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ



















































4400010 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



















































4410110 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว



















































4420310 เคมีในชีวิตประจาวัน



















































4430110 คณิตศาสตร์สาหรับธุรกิจ



















































กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

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 การคิดและการตัดสินใจ



















































4520110 การทาอาหารไทยและอาหารต่างประเทศ



















































4520120 ขนมและเครื่องดืม่ เพื่อการประกอบธุรกิจ



















































4830110 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ



















































5600010 เกษตรในชีวิตประจาวัน



















































6510410 พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน



















































6530410 การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น



















































6840110 จิตสานึกและวินัยจราจร



















































7440110 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต



















































7003120 ทักษะการคิด



















































8710010 ชีวิตและสุขภาพ



















































หมายเหตุ สำหรับผูส้ อนรำยวิชำใดๆ จำเป็นต้องจัดกำรสอนและวัดผลกำรเรียนรู้ (learning outcome)ในควำมรับผิดชอบหลัก (จุด )
โดยต้องนำไปเขียนใน 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 และให้เกียรติคนอื่น
มีความสามัคคีและทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดาเนินชีวิตและการตัดสินใจ
1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทางานและสภาพแวดล้อม โดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์
ของสังคมส่วนรวม มีจิตสานึกในการธารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม
ของครู คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณ จิ ต วิญ ญาณครู ปรัช ญาความเป็ น ครู จิต วิท ยาส าหรับ ครู
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน และภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและ
ดิจิ ทัล ทักษะการทางานวิจั ย และวัดประเมิ น ทั กษะการร่ว มมือสร้างสรรค์ และทัก ษะศตวรรษที่ 21
มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูร
ณาการการสอน(Technological Pedagogical Content Knowledge : TPCK) การสอนแบบบูรณา
การความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี กระบวนการทางวิ ศ วกรรมและคณิ ต ศาสตร์ (Science
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้
(Professional Learning Community : PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้
2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนาไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย
2.3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนาแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน
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2.4 มีความรู้และความสามารถในการใช้ภ าษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตาม
มาตรฐาน
2.5 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสาคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
นามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสานึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง
ในโลกยุ ค ดิ จิ ทั ล เทคโนโลยี ข้ ามแพลทฟอร์ ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุ ก ต์ ใช้ ในการ
ปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี
ประสบการณ์ ภ าคปฏิ บั ติ ค่านิ ย ม แนวคิด นโยบายและยุท ธศาสตร์ช าติ บรรทั ดฐานทางสั งคมและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
3.2 สามารถคิดริเริมและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์
3.3 สร้ างและประยุ ก ต์ ใช้ ความรู้จ ากการท าวิจั ย และสร้างหรือร่ว มสร้างนวัต กรรมเพื่ อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิ ภาวะทางอารมณ์
และทางสังคม
4.2 ทางานร่วมกับผู้อื่น ทางานเป็นทีม เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน
ผู้ ร่ ว มงาน ผู้ ป กครองและคนในชุ ม ชน มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ส่ ว นรวมทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม
4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4.4 มีภาวะผู้นาทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถ
ชี้นาและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
5.1 มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อ
เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
5.2 สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนาเสนอด้วยรูปแบบ
ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม
5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภ าพ สามารถใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การ
ทางาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้
ดุล ยพินิ จ ที่ดีในการตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิด
ลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน
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6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
6.1 สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหา
สาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร
จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบ
เปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพื้นที่
6.2 สามารถในการนาความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการและกลไกการช่วยเหลื อ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล
ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจากัดทางกาย
6.3 จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทางานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทางาน การจัดการ
การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น โดยบูรณาการการทางานกับการเรี ยนรู้และ
คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่
อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสาคัญที่สุด
6.4 สร้ า งบรรยากาศ และจั ด สภาพแวดล้ อ ม สื่ อ การเรี ย น แหล่ งวิ ท ยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมือกับ บิดามารดา ผู้ ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออานวยความสะดวกและ
ร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ
6.5 สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทางานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนา
ทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชากลุ่มวิชาชีพครู (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่
ปรัชญาการศึกษา
จิตวิทยาขั้นสูงเพื่อการเรียนรู้ และการพัฒนาชีวิต
ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครูในศตวรรษ 21
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการศึกษา
การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
คุรุนิพนธ์
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

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
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1011103
1063402
1052503
1022204
1022203
1033305
1023305
1043406
1043407
1004901
1001803
1002804
1003805
1004806
1004807

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ์ระหว่าง วิเคราะห์เชิง
บุคคลและความ
ตัวเลข การ
รับผิดชอบ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
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2.3 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านวิชาเฉพาะด้าน
1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) รัก ศรัท ธาและภูมิใจในวิช าชีพ ครู และจิตวิญ ญาณและอุ ดมการณ์ ความเป็นครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่
ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒ นาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) มีค่านิ ยมและคุณลั กษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิ ทธิ และให้ เกียรติคนอื่น
มีความสามัคคีและทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดาเนินชีวิตและการตัดสินใจ
4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทางานและสภาพแวดล้อม โดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์
ของสั งคมส่ วนรวม มีจิ ตส านึ กในการธารงความโปร่ งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือนหรือการลอกเลียนผลงาน
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณ ธรรมจริยธรรมของ
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) วัด และประเมิ น จากการสั งเกตพฤติ ก รรมในขณะท 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
คุณ ธรรม จริย ธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญ ญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับ ครู จิตวิทยา
พัฒ นาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่ว ยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู้ การวัดประเมิน การศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒ นานวัตกรรมเพื่อพัฒ นา
ผู้เรียน และภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล
ทักษะการทางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู้
ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการ
การสอน (TPACK) การสอนแบบ STEM ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และ มีความรู้ในการประยุกต์ใช้
2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ และ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนาไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชา ดังนี้ มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระสังคมศึกษา ความรู้ ความเข้าใจใน
การด ารงชี วิ ต ทั้ ง ในฐานะปั จ เจกบุ ค คลและการอยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คม เข้ า ใจถึ ง การพั ฒ นาและการ
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ ทาให้ เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีความ
อดทน อดกลั้ น ยอมรับ ในความแตกต่าง รู้จักการสร้างสมานฉันท์ มีจิตส านึกร่ว มที่ดีและมีทัศนคติที่
ถูกต้องเกี่ยวกับชาติบ้านเมือง มีคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด และเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งถึงหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพียง สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ สังคมศึกษา สามารถ
บูรณาการการจัดการเรียนรู้ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมั ย การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ การวิจัยเพื่อแก้ปั ญหาพัฒ นาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้ สามารถทาวิจัยและพัฒ นา
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และพัฒ นาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ ร่วมสร้างนวัตกรรมทางสังคมศึกษา
สามารถนาความรู้ไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิต อย่างมีคุณภาพและร่วมสร้างสังคมที่มั่งคั่งและยั่งยืนอย่าง
สร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก
3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนาแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน
4) ความรู้ แ ละความสามารถในการใช้ ภ าษาไทยและภาษาอั งกฤษเพื่ อ การสื่ อ สารตาม
มาตรฐาน
5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสาคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒ นาที่ยั่ งยืนและ
นามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน
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2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) การจั ด การเรี ย นรู้ ต ามแนวทฤษฎี สรรสร้ า งนิ ย ม (Constructivism) โดยให้ ผู้ เรี ย น
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) โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับ
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) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระสาคัญของความรู้
4) วัดและประเมินจากการนาเสนอโครงงานหรือรายงานการค้นคว้า
5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
3.1 มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) คิด ค้น หา วิเคราะห์ ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่ อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูล ที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสานึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง
ในโลกยุ ค ดิ จิ ทั ล เทคโนโลยี ข้ ามแพลทฟอร์ ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุ ก ต์ ใช้ ในการ
ปฏิบั ติงาน และวินิ จฉัยแก้ปั ญ หาและพัฒ นางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ หลักการทาง
ทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์
3) สร้ า งและประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้ จ ากการท าวิ จั ย และสร้ า งหรื อ ร่ ว มสร้ า งนวั ต กรรมเพื่ อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒ นาผู้เรียนเป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม 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) การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง (Self-Directed Learning)
9) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning)
10) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning)
11) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส (Socrates method)
12) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) วัดและประเมิน จากผลการวิเคราะห์ แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิช าการ
วิชาชีพและทางสังคม
2) วัดและประเมินจากผลการทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
4) วัดและประเมินจากการนาเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน
5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
4.1 มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทางสังคม
2) ทางานร่วมกับผู้อื่น ทางานเป็นทีม เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน
ผู้ ร่ ว มงาน ผู้ ป กครอง และคนในชุ ม ชน มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ส่ ว นรวมทั้ งด้ านเศรษฐกิ จ สั งคมและ
สิ่งแวดล้อม
3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4) มีภาวะผู้นาทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถ
ชี้นาและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
2) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative Learning through Action)
3) การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วม (Shared Leadership) ในการนาเสนองานวิชาการ
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4) การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร่ตรอง (Reflective
thinking)
5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning:
WIL)
6) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative learning)
7) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
4.3 กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
1) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ
2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา
3) วั ด และประเมิ น จากผลการน าเสนองานเป็ น กลุ่ ม การเป็ น ผู้ น าและผู้ ต ามที่ ดี ใ น
การปฏิบัติงานร่วมกัน
4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
5) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
5.1 มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) มี ทั ก ษะการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล สถิ ติ การสั งเคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ งปริม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ
เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
2) สื่ อสารกั บผู้ เรี ยน พ่ อแม่ ผู้ ปกครอง บุ คคลในชุ มชนและสั งคม และผู้ เกี่ ยวข้ องกลุ่ มต่ าง ๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนาเสนอด้วยรูปแบบ
ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม
3) ใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล หรื อ ความรู้ จ ากแหล่ งการเรีย นรู้ต่ า ง ๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การ
ทางาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้
ดุลยพินิจที่ดี ในการตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิด
ลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน
5.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การติดตาม วิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการศึกษาจากข่าวสารบน
สื่อสังคมออนไลน์
2) การสื บ ค้ น และน าเสนอรายงานประเด็ น ส าคั ญ ด้ า นการศึ ก ษาโดยบู รณาการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
3) การจัดทาอินโฟกราฟิกเพื่อสรุปประเด็นสาระสาคัญของงานที่นาเสนอ
4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning:
WIL)
5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
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5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) วั ด และประเมิ น จากการติ ด ตาม วิ เ คราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็ น ส าคั ญ
ด้านการศึกษา
2) วัด และประเมิ น จากผลการสื บ ค้ น และน าเสนอรายงานประเด็ น ส าคั ญ การศึ ก ษาที่ มี
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
3) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
6.1 มาตรฐานการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ เนื้อหา
สาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร
จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบ
เปิด ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพื้นที่
2) สามารถในการน าความรู้ ท างจิ ต วิ ท ยาไปใช้ ในการวิ เคราะห์ ผู้ เรี ย นเป็ น รายบุ ค คล
ออกแบบกิจ กรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริห ารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่ งเสริม
พัฒนา ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่าง
ระหว่าง บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจากัดทางกาย
3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทางานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทางาน การจัดการ
การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น โดยบูรณาการการทางานกับการเรียนรู้และ
คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่
อสัตย์ สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสาคัญที่สุด
4) สร้ างบรรยากาศ และจั ด สภาพแวดล้ อ ม สื่ อ การเรี ย น แหล่ ง วิ ท ยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมือกับ บิดามารดา ผู้ ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออานวยความสะดวกและ
ร่วมมือ กันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ
5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ เช่น ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทางานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภ าษาเพื่ อการ
สื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการดาเนิน ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนา
ทักษะเหล่านี้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง
6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
1) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-integrated learning:
WIL)
2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวก วิธีสอน
กับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK)
3) การทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
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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) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จาลอง
2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
3) วัดและประเมินจากรายงานการทาวิจัยในชั้นเรียน
4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร

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
เทคโนโลยี

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)
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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 ภาษาอังกฤษสาหรับการสอนสังคมศึกษา
2503903 การวิจัยสังคมศึกษา

รายวิชา
หมวดเฉพาะด้าน

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี

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)
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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
หลักสูตรมีการกาหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
ประกัน คุณ ภาพภายในของสถาบั น อุดมศึกษา และดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ซึ่งผู้ประเมินภายนอก
สามารถตรวจสอบได้ ดังนี้
1) หลักสูตรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตาม
แผนการสอน และมี การแต่ งตั้งคณะกรรมการทวนสอบของคณะ กาหนดขั้นตอนและวิธีการทวนสอบ
ระยะเวลาการดาเนินการทวนสอบ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติกรณีการประเมินผลสัมฤทธิ์ มีความผิดปกติและ
ดาเนินการรายงานผลการทวนสอบ
2) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในระดับรายวิชา มีค ณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาความเหมาะของ
ข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอนและทาการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหลักสูตรร่วมด้วย
3) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณ ภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
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 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
2.2.1 การได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านความรู้
ได้รับ ตรงกับ งานที่ทา ทั กษะความสามารถที่เรียนนาไปใช้ได้กับงานที่ทา ความมั่นใจของบัณ ฑิ ตในการ
ประกอบอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากสถานศึกษาที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต โดยการส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา และเข้าทางานในสถานศึกษานั้น ๆ
2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยสอบถามระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความ
พร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
2.2.4 การประเมินจากศิษย์เก่าที่ไปประกอบอาชีพ ด้านความรู้จากสาขาวิชาที่ เรียน สามารถ
น าไปประกอบอาชีพ ได้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลั กสู ตรจากศิษย์เก่า และ/หรือข้อเสนอแนะจาก
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ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก อาจารย์ พิ เศษ ต่ อ ความพร้ อ มของนั ก ศึ ก ษาในการเรี ย น และคุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆ
ที่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2553 (หมวด 10) (ภาคผนวก ฉ) ดังนี้
1. มีความประพฤติดี
2. ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3. มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
4. สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินผล
5. ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
6. ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ เฉพาะวิชาเอกไม่ต่ากว่า 2.00
7. สอบผ่านการประเมินความรู้ และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ยกเว้นนักศึกษาภาคนอก
เวลาปกติ

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1.การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กำหนดให้อำจำรย์ใหม่เข้ำโครงกำรปฐมนิเทศ สัมมนำอำจำรย์ใหม่ของมหำวิทยำลัย รำชภัฏ
และโครงกำรพัฒนำอำจำรย์ของคณะครุศำสตร์
1.2 กำรจั ด ให้ มี อ ำจำรย์ พี่ เลี้ ย งท ำหน้ ำ ที่ ใ ห้ ค ำแนะน ำและเป็ น ที่ ป รึ ก ษำในด้ ำ นกำรจั ด
กำรเรียนกำรสอน
1.3 กำรกำหนดให้อำจำรย์ใหม่เข้ำร่วมสังเกตกำรสอนของอำจำรย์ในหลักสูตร
2.การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.1.1 กำหนดให้อำจำรย์ต้องเข้ำรับกำรอบรม เพื่อพัฒนำอำจำรย์ในหัวข้อต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล กำรวิจัย และกำรผลิตผลงำนทำงวิชำกำร
2.1.2 ศึกษำดูงำนทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและ
กำรประเมินผล กำรวิจัย และกำรผลิตผลงำนทำงวิชำกำร
2.1.3 ส่ งเสริมหรือสร้ำงโอกำสให้ อำจำรย์มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ ด้ำนกำรจัด
กำรเรียนกำรสอน กำรวัดและกำรประเมินผล กำรวิจัย และกำรผลิตผลงำนทำงวิชำกำรระหว่ำงอำจำรย์ใน
หลักสูตร
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 พัฒ นำอำจำรย์ด ้ำ นวิช ำกำรและวิช ำชีพ และต ำแหน่ง ทำงวิช ำกำร ได้แ ก่
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรบริกำรวิชำกำร กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกำรทำผลงำนเพื่อ
กำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำร
2.2.2 ส่ง เสริม ให้อ ำจำรย์เข้ำ ร่ว มกำรอบรม กำรประชุม สัม มนำ และดูง ำนทำงวิช ำกำร
และวิชำชีพในสถำนศึกษำหรือองค์กรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ
2.2.3 ส่ งเสริ ม ให้ อ ำจำรย์ ผ ลิ ต และกำรน ำเสนอผลงำนทำงวิ ช ำกำรในรู ป แบบต่ ำง ๆ ใน
กำรประชุมวิชำกำรทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) มีการบริหาร
จั ด การหลั ก สู ต รให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รที่ ป ระกาศใช้ แ ละตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชาตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรดังกล่าวทุกประการ
2.บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลั กสู ตรครุศาสตรบั ณ ฑิ ต (4 ปี ) สาขาวิช าสั งคมศึกษา(หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ.2562) กาหนด
คุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้ อย่างน้อย 6
ด้านคือ
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้kนทักษะทางปัญญา
4. ด้านความสัมพันธ์และความรับผิดชอบ
5. ด้านทักษะทางตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
2.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้
จากการก าหนดคุ ณ ลั ก ษณ ะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต ร
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
ได้รั บ มอบหมายทั้งด้านวิช าการและวิช าชีพ และสามารถพั ฒ นาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็ น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) มี ค่ านิ ย มและคุ ณ ลั ก ษณะเป็ น ประชาธิป ไตย คือ การเคารพสิ ท ธิ และให้ เกี ยรติ ค นอื่ น
มีความสามัคคีและทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดาเนินชีวิตและการตัดสินใจ
4) มีความกล้ าหาญและแสดงออกทางคุณ ธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทางานและสภาพแวดล้อม โดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิ ยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์
ของสั งคมส่ ว นรวม มีจิ ต ส านึ ก ในการธ ารงความโปร่งใสของสั งคมและประเทศชาติ ต่ อ ต้ านการทุ จ ริต
คอรัปชั่น และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือนหรือการลอกเลียนผลงาน
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2.2.2 ด้านความรู้
1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพครู อาทิ ค่านิยมของครู
คุณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณ จิ ต วิญ ญาณครู ปรัช ญาความเป็ น ครู จิต วิ ท ยาส าหรับ ครู จิ ต วิท ยา
พัฒ นาการ จิตวิทยาการเรีย นรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลื อ แก้ไขปัญหา ส่ งเสริมและพัฒ นาผู้เรียน
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน และ
ภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการ
ทางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู้ ความเข้าใจใน
การบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (TPACK)
การสอนแบบ STEM ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และ มีความรู้ในการประยุกต์ใช้
2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ และ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชา
ดังนี้ มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระสังคมศึกษา ความรู้ ความเข้าใจในการดารงชีวิต
ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม เข้าใจถึง การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย
กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ ทาให้ เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับใน
ความแตกต่าง รู้จักการสร้างสมานฉันท์ มีจิตสานึกร่วมที่ดีและมีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับชาติบ้านเมือง
มีคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การปรับตัว
ตามสภาพแวดล้ อม การจั ด การทรั พ ยากรที่ มี อยู่ อย่างจ ากั ด และเข้าใจอย่ างลึ ก ซึ้งถึ งหลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ สังคมศึกษา สามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู้
การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
พัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้ สามารถทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และ
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางสังคมศึกษา สามารถนาความรู้ไปปรับใช้ในการดาเนิน
ชีวิต อย่ างมีคุ ณ ภาพและร่ว มสร้างสั งคมที่ มั่งคั่งและยั่ งยืน อย่า งสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็ น พลเมือ งดีของ
ประเทศชาติและสังคมโลก
3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทาง
วัฒ นธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนาแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน
4) ความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามมาตรฐาน
5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสาคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและนามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน

56
2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูล ที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสานึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงใน
โลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และวิ นิ จ ฉั ย แก้ ปั ญ หาและพั ฒ นางานได้ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ โดยค านึ ง ถึ ง ความรู้ หลั ก การทางทฤษฎี
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้น
2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์
3) สร้ า งและประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้ จ ากการท าวิ จั ย และสร้ า งหรื อ ร่ ว มสร้ า งนวั ต กรรมเพื่ อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้
แก่ชุมชนและสังคม
2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทางสังคม
2) ทางานร่วมกับ ผู้อื่น ทางานเป็นทีม เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มีสั มพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4) มีภาวะผู้นาทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถ
ชี้นาและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์
2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
1) มี ทั ก ษะการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล สถิ ติ การสั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ งปริ ม าณและเชิ งคุ ณ ภาพ
เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขีย น หรือการนาเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดย
ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม
3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การทางาน การ
ประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดี ใน
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอก
เลียนผลงาน
2.2.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ เนื้อหา
สาระ กิจกรรมการเรีย นการสอน สื่ อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้ เรียน การบริห าร
จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบ บ
เปิด ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพื้นที่
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2) สามารถในการนาความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา ผู้เรียนที่
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง บุคคล
ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจากัดทางกาย
3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้ผ่าน
การลงมือปฏิบัติและการทางานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทางาน การจัดการ การ
เผชิญ สถานการณ์ ฝึ กการปฏิ บั ติ ให้ ท าได้ คิด เป็ น ทาเป็ น โดยบู รณาการการท างานกั บการเรียนรู้และ
คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒ นา ด้วยความความ ซี่
อสัตย์ สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสาคัญที่สุด
4) สร้ า งบรรยากาศ และจั ด สภาพแวดล้ อ ม สื่ อ การเรี ย น แหล่ ง วิ ท ยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออานวยความสะดวกและร่วมมือ
กันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ
5) สามารถจั ดการเรี ย นการสอนให้ นั กเรียนมีทั กษะศตวรรษที่ ๒๑ เช่น ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทางานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ทักษะเทคโนโลยี และการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนาทักษะเหล่านี้
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง
2.3 การทางานหรือประกอบอาชีพอิสระ
บัณฑิตที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว จะมีความรู้ความสามารถในการทางานหรือ
ประกอบ อาชีพดังนี้ได้
1) ครูสอนวิชาสังคมศึกษาในทุกสังกัด
2) นักวิชาการทางด้านการศึกษา
3) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
4) พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
5) ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา
2.4 ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต (4 ปี ) สาขาวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2562)
กาหนดให้นักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาทางานวิจัยในชั้นเรีย นอย่างสั้นมีองค์ประกอบการวิจัยครบถ้วน
หรือโครงงาน ผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน หัวข้อของงานวิจัยจะต้องเกี่ยวกับภาระงานที่รับผิดชอบ
ในขณะปฏิบัติงานภาคสนาม เป็นงานที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาคุ ณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา
หรือชุมชนที่เป็นรูปธรรม และมีรายงานที่ต้องนาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
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3. นักศึกษา
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)“อิงสมรรถนะ” สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562) กาหนดคุณสมบัติของนักศึกษาเบื้องต้นตามข้อตกลงของที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยการ
สอบวัดแววความเป็นครูและสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจและอารมณ์ และ
สติปัญญา และความมุ่งมั่นในการศึกษา
การวางแผนกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา โดยการทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
สังคมศึกษา สาหรับผู้ ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ หลักสู ตรฯ จะจัดอบรมให้ ความรู้ และทักษะปฏิบัติพื้นฐานที่
จาเป็นต่อการนาไปใช้ในการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อไป
3.2 การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) มีการ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา โดยร่วมกันกาหนดตารางวัน เวลาในการให้คาปรึกษาและมีการกากับดูแลให้เป็นไป
ตามแนวปฏิบัติการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
3.3 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณ ฑิต (4 ปี)“อิงสมรรถนะ” สาขาวิชาสังคมศึกษา(หลั กสูตรปรับปรุง
พ .ศ .2562) ก าห น ด ให้ มี กิ จ ก รรม เส ริ ม ค ว าม เป็ น ค รู (Teacher Enhancing Activities) โด ย ให้
สถาบันการศึกษากาหนดกิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี โดยอาจจัดกิจกรรม/ โครงการเป็นการเฉพาะ
หรืออาจบริหารจัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความ
เป็นครูและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่าสองกิจกรรม อาทิ
(1) กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพเป็นครู
(2) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบาเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
(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) กาหนดให้มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมและโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ที่สามารถทาให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3) มีระบบสนับสนุนและให้คาแนะนานักศึกษา โดยการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
และวิชาชีพให้ แก่นั กศึกษา โดยอาจารย์จะแจ้งวันและเวลาที่นักศึกษาสามารถขอรับคาปรึกษาได้ ตาม
ช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาที่มีปัญหาทั้งในด้านการเรียนและปัญหาอื่น ๆ สามารถขอรับ
คาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้
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4) มีระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา นักศึกษาที่ต้องการอุทธรณ์หรือมีเรื่องร้องเรียนทั้งเรื่อง
ทั่วไปหรือผลการประเมินการเรียน สามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ทาหน้าที่ดูแลการจัดการเรียน
การสอนรายวิช านั้ น ๆ โดยการเขียนคาร้องผ่ านอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนาเข้าสู่ ที่ประชุมอาจารย์ประจา
หลักสูตร
5) หลั กสู ตรมีการติดตามข้อมูล ที่แสดงผลที่ เกิดขึ้น กับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษา อัตราการสาเร็จการศึกษา และความพึงพอใจต่อหลักสูตร
4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) มีการ
คัดเลือกอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ ที่เหมาะสมและโปร่งใส ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลั ย
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ ศ..2558 โดยอาจารย์จะต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาสังคมศึกษา โดยมีการจัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่โดยรวมของอาจารย์
ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ได้แก่ ภาพรวมของหลักสูตร คาอธิบายรายวิชา สมรรถนะชั้นปี แนว
ทางการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หน้าที่ในการจัด การเรียนการสอน และ
มอบหมายรายวิชาให้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนต่อไป
4.2 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต (4 ปี ) สาขาวิช าสั งคมศึ ก ษา (หลั ก สู ต รปรับ ปรุง พ.ศ.2562) มี
อาจารย์ ในหลั กสู ตรมี คุ ณ สมบั ติ ที่ เหมาะสมและเพี ยงพอ มี ความรู้ ความเชี่ ยวชาญทางสาขาวิ ช าและมี
ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการ อย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรได้พัฒนา
ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และเข้ารับการอบรม ประชุมวิชาการหรือสัม มนา เกี่ยวกับประเด็นที่ตนเอง
สนใจ หรือมีความเชื่อมโยงกับศาสตร์ในสาขาวิชา
4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
4.3.1 อาจารย์ แ จ้ งให้ นั กศึกษาประเมิน การจัดการเรียนการสอนในทุ ก รายวิช า เมื่อสิ้ น สุ ด ภาค
การศึกษา
4.3.2 กรณีวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม บุคลากรผู้เกี่ยวข้องในแหล่งฝึกร่วมประเมินความรู้
ความสามารถ ตลอดจนคุณลักษณะของนักศึกษา
4.3.3 อาจารย์ผู้สอนประชุมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
4.3.4 เสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อรวบรวมและจัดทาร่างการปรับปรุง
หลักสูตร และร่วมประชาพิจารณ์ให้ข้อคิดเห็น
4.4 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
4.4.1 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4.4.2 การพิจารณาคัดเลือกต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริห ารหลักสูตร และต้อง
เสนอประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวข้อวิชาที่จะสอน
4.4.3 ประธานสาขาวิชาเป็นผู้เสนอความต้องการในการจ้าง และเสาะหาผู้มีคุณสมบัติตรงความ
ต้องการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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4.4.4 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษต้องวางแผนล่วงหน้าหนึ่งภาคการศึกษา
4.4.5 ประเมินผลการสอนของอาจารย์พิเศษเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) มีการ
ออกแบบหลักสูตร ควบคุม กากับการจัดทารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย บนพื้นฐานที่สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเนื้อหาและจุดประสงค์ที่สนองกับบริบทที่จะนาหลักสูตรไปใช้
ที่ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
2) มีกระบวนการกาหนดสาระสาคัญของหลักสูตรด้วยการวิเคราะห์งาน เพื่อแสดงความเชื่อมโยง
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื่ อครบวงรอบการศึกษา
หรือไม่เกิน 4 ปี
3) มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาจาก
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา
4) กาหนดให้มีการประเมินผู้เรียนด้วยจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร การประเมินเพื่อแสวงหาแนวทางพัฒนาวิธีการ
เรียนรู้ของตัวนักศึกษา และการประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน นอกจากนั้นมีการกากับให้มีการ
ประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย
5) มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยวิธีที่หลากหลาย ทั้งภาคทฤษฎี
และการปฏิบัติ สอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตร
6) มีผลการดาเนินงานเป็นไปตามหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)“อิงสมรรถนะ” สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562) มีระบบการดาเนินงานของภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย เพื่ อความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอานวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
2) มีจานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน โดยได้รับ
การจัดสรรงบประมาณประจาปี ในการดาเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ได้แก่ การจัดห้องเรียนให้มีอุปกรณ์การสอนที่ครบถ้วนและใช้ได้ตลอดเวลา ส่วนในห้องสมุดสาหรับ
นักศึกษาครูที่มีหนังสือ และตาราทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่สามารถใช้อ้างอิงและสนับสนุนการเรียนรู้
ที่ทันสมัย โดยการจัดหาตามความต้องการของอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3) มีการดาเนิ น การปรับ ปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้
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การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
การบริหารงบประมาณ
เป้าหมาย
การดาเนินการ
เกณฑ์การประเมินผล
การบริหารงบประมาณ
มีการจัดสรรงบประมาณประจาปี มี แ ผ น ก ารจั ด ส รรงบ ป ระ ม าณ
ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และเงิน ประจ าปี งบประมาณแผ่ น ดิ น และ
รายได้เพื่อจัดซื้อตารา สื่อการเรียน เงิ น รายได้ เพื่ อ จั ด ซื้ อ ต ารา สื่ อ การ
การสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ เรียนการสอนโสตทั ศนู ปกรณ์ และ
วัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ เพื่อ วั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ อย่ า งเพี ย งพอเพื่ อ
สนั บสนุนการเรียนการสอนใน สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนในชั้ น
ชั้นเรียนและสร้างภาพแวดล้อม เรี ย นและสร้ า งสภาพ แวดล้ อ มให้
ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วย เหมาะสมกับ การเรียนรู้ด้ว ยตนเอง
ตนเองของนักศึกษา
ของนักศึกษา
ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ตารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมีสานักวิทยบริการ
ของมหาวิทยาลัยที่มีหนังสือ/ตาราภาษาอังกฤษ และโสตทัศนูปกรณ์อื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะใช้ในการ
สืบค้น นอกจากนี้ทางสาขาวิชาสังคมศึกษายังมีห้องปฏิบัติการของสาขาวิช าเองที่เปิดให้บริการห้องต่าง ๆ
ประกอบไปด้วย
บริหารจัดการ
บริหารจัดการด้านการ หน่วย
ลาดับ
ชื่อ
งานสานักงาน
เรียนการสอน
นับ
1 ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่ประกอบไป ให้อาจารย์และนักศึกษา มอบหมายงานให้
ด้วยคอมพิวเตอร์จานวน 30 เครื่อง เข้าใช้ได้ในเวลาราชการ
นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล 1
และอินเทอร์เน็ต
2 ห้องสมุดที่ประกอบด้วยหนังสือ ตารา ให้อาจารย์และนักศึกษาเข้า มอบหมายงานให้
เรียน โสตทัศนูปกรณ์ และพจนานุกรม ใช้ได้ในเวลาราชการ และให้ นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล
นักศึกษายืมใช้ได้ครั้งละ 7 เรียนรู้ด้วยตนเอง
2
วัน ติดต่อกันได้ 3 ครั้งโดย
การจดรหัสนักศึกษาไว้
3 ห้องปฏิบัติการทางภาษาที่มีระบบการ อาจารย์สามารถจองห้องใช้ ใช้ระบบปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย ได้แก่ x-class เพื่อจัดการเรียนการสอนได้ คอมพิวเตอร์และ
และ tell me more และ internet โดยต้องจองห้องล่วงหน้ากับ computer aids
1
เป็นต้น พร้อมทั้งมีจานวนคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ 1 วัน
assistant เพื่อช่วย
จานวน 40 เครื่อง พร้อมหูฟังและ
สนับสนุนการเรียนการ
อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้
สอน
4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีระบบ อาจารย์สามารถจองห้องใช้ ใช้ระบบปฏิบัติการ
การจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีจานวน เพื่อจัดการเรียนการสอนได้ คอมพิวเตอร์และ
1
คอมพิวเตอร์จานวน 40 เครื่อง พร้อม โดยต้องจองห้องล่วงหน้ากับ computer aids
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ลาดับ

ชื่อ
หูฟังและอุปกรณ์

บริหารจัดการ
งานสานักงาน
เจ้าหน้าที่ 1 วัน

บริหารจัดการด้านการ หน่วย
เรียนการสอน
นับ
assistant เพื่อช่วย
สนับสนุนการเรียนการ
สอน

การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
1. สาขาวิชาประสานงานกับสานักวิทยบริการ ในการจัดซื้อหนังสือและตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
บริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน โดย ในการประสานการจัดซื้อ
หนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่
จาเป็น
2. สาขาวิชาประสานกับห้องสมุดในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละ
รายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จาเป็น
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
สาขาวิชาสารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนจากผู้สอนและผู้เรียนเป็นประจา
ทุกปี การประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา และสรุปแหล่งทรัพยากรการ
เรียนการสอนในสาขาวิชา คณะและมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้บริการได้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานนคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนิน การของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้ สุดกาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
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(7)

(8)
(9)
(10)
(11)

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
×

(12)

นิสิ ต/นั ก ศึ ก ษาได้ รับ เข้ า ร่ว มกิ จ กรรมส่ งเสริม ความเป็ น ครูครบถ้ ว นทุ ก
กิจกรรมที่กาหนดและเป็นประจาทุกปี

×

×

×

×

×

(13)

มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติงานวิชาชีพครูใน
สถานศึกษาเป็นประจาทุกปีการศึกษา
ร้ อ ยละ 100 ของผู้ เรี ย นที่ จ ะส าเร็ จ การศึ ก ษามี ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ
ผ่า นเกณฑ์ ขั้ น ต่ าสอดคล้อ งกั บ นโยบายของรัฐบาลตามที่ มหาวิ ท ยาลั ย
กาหนด

×

×

×

×

×

×

×

×

(14)

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่ จ ะใช้ ในการประเมิ น และปรับ ปรุงยุ ท ธศาสตร์ที่ ว างแผนไว้เพื่ อพั ฒ นาการเรีย น
การสอนนั้ น พิ จ ารณ าจากตั ว ผู้ เ รี ย นโดยอาจารย์ ผู้ ส อนจะต้ อ งประเมิ น ผู้ เ รี ย นในทุ ก ๆ หั ว ข้ อ
ว่ า มี ค วามเข้ า ใจหรื อ ไม่ โดยอาจประเมิ น จากการทดสอบย่ อ ย การสั ง เกตพฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษา
การอภิ ป รายโต้ ต อบจากนั ก ศึ ก ษา การตอบค าถามของนั ก ศึ ก ษาในชั้ น เรี ย น ซึ่ ง เมื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล
จากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่
สามารถท าให้ ผู้ เ รี ย นเข้ า ใจได้ ก็ จ ะต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ส อน การทดสอบกลางภาคเรี ย น
และปลายภาคเรี ย น จะสามารถชี้ ได้ ว่ า ผู้ เรี ย นมี ค วามเข้ าใจหรื อ ไม่ ในเนื้ อ หาที่ ได้ ส อนไป หากพบว่ า
มีปัญหาก็จะต้องมีการดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้ นั กศึ กษาได้ มี การประเมิ นผลการสอนของอาจารย์ ในทุ กด้ าน ทั้ งด้ านทั กษะกลยุท ธ์การสอน
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้
สื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทา เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร และจะต้องออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จานวน 1 ภาคการศึกษา โดยปฏิบัติงาน
ใ น 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
ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่ องกัน เป็ นเวลาอย่างน้อย 15 สัปดาห์ หรือ 540 ชั่วโมง ซึ่งจะเป็นช่ว งเวลาที่
อาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่
มีความรับผิ ดชอบ และขาดคุณ สมบั ติในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูล ทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปีตามดัชนีบ่งชี้ผ ลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7
โดยคณะกรรมการประเมิ น อย่ างน้ อ ย 3 คน ประกอบด้ ว ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในสาขาวิช าอย่ า งน้ อ ย 1 คน
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี
ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
ทุก 4 ปี
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมข้อมูล การสัมมนา และการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต
จะทาให้ทราบปั ญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของ
รายวิช าก็ส ามารถที่จ ะดาเนิ น การปรับ ปรุงรายวิช านั้น ๆ ได้ทั นที ซึ่งก็จะเป็ นการปรับ ปรุงย่อย ในการ
ปรับปรุงย่อยนั้นควรทาได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทาทุก 4 ปี
ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก คาอธิบายรายวิชา
ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบ
ภาคผนวก ค หลักการจัดรายวิชา
ภาคผนวก ง ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ภาคผนวก จ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ภาคผนวก ฉ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ภาคผนวก ช ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553

ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

2220200

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Non-Credit
Basic English
การใช้ ค า ประโยค และไวยากรณ์ ภ าษาอั ง กฤษเบื้ อ งต้ น ที่ ต้ อ งใช้ ในชี วิ ต ประจ าวั น
โดยเฉพาะในส่ วนที่เป็ น ข้อเท็จจริง การแนะนาตนเองและผู้ อื่น การตอบคาถามเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนตัว ตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสารในสถานการณ์ที่คุ้นเคย เน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3(1-2-6)
English in Daily Life
การพั ฒ นาทักษะการฟั ง พู ด อ่าน และ เขียน โดยอาศัยความรู้เบื้ องต้นทางไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ หน้าที่ของคา การเรียงลาดับคา รูปแบบประโยคในกาลพื้นฐาน เพื่อใช้ในการสื่อสาร
ในชีวิตประจาวัน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคย การใช้คาศัพท์ สานวน และโครงสร้างไวยากรณ์ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

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 ในสถานการณ์ ที่ไม่คุ้นเคย การใช้ประโยคที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อน และมี
รูป แบบของการใช้ ภ าษาอั งกฤษที่ เป็ น ทางการ เน้ น ฝึ ก ปฏิ บั ติแบบบู รณาการจากกรณี ศึก ษาที่
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 การใช้น้าเสียงใน
การพูกสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ เขียนผลงาน
ประเภทต่าง ๆ ตามหลักการเขียน มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

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
ที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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 และการอ่านสามารถนาสารที่ได้รับไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์และนาเสนอได้ การ
ฟังเพื่อจั บใจความ การฟังเพื่อการวิเคราะห์ การฟังเพื่อการตีความ การฟังอย่างมีวิจารณญาณ
รวมถึงการอ่านเพื่อจับใจความการอ่านเพื่อการวิเคราะห์ การอ่านเพื่อการตีความ และการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ การสื่อสารในสังคมออนไลน์และสถานการณ์จริง เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ
จากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

2810310

นันทนาการในชีวิตประจาวัน
3(1-2-6)
Recreation in Daily Life
ความหมาย ลักษณะและขอบข่ายของนันทนาการ ความสาคัญของนันทนาการกับคุณภาพ
ชี วิ ต หลั ก การเลื อ กกิ จ กรรมนั น ทนาการในชี วิ ต ประจ าวั น ฝึ ก ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมนั น ทนาการให้
เหมาะสมกับ การพัฒ นาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สั งคม เพื่อสร้างความมีคุณค่าในตนเอง 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
ความหมายและความสาคัญของจริยธรรม มนุษย์กับการใช้เหตุผลจริยธรรมชีวิตตามหลัก
วิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา แนวคิดทางจริยศาสตร์ คุณค่าและการดาเนินชีวิตที่สอดคล้องกับ
ความจริงของโลกและชีวิต การพัฒนาตนให้มีจริยธรรมทางกาย วาจา และใจ ตามหลักศาสนา หลัก
ไตรสิกขา และหลักจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงามการพัฒนาปัญญาและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การ
พัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ เพื่อการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นและสังคมได้อย่างมีสันติสุข เน้นฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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

71
รหัสวิชา
2310010

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต
3(1-2-6)
Life skills and personal development in a dynamic world
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ต่ อ การด ารงชี วิ ต
ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ด้านชีววิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา และจริยธรรม ปรัชญาใน
การศึกษาตน การพัฒนาตนและบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์และการทางานเป็นทีม การจัดการภาวะ
ความขัดแย้ง การเสริมสร้างสุขภาวะ และการแก้ปัญหาในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง เน้นฝึ ก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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
บุ ค คล กลุ่ ม และองค์ ก าร การเป็ น ผู้ ส่ งสารและผู้ รั บ สารที่ ดี การสะท้ อ นกลั บ ของการสื่ อ สาร
โครงสร้างขององค์การที่สัมพันธ์กับประสิ ทธิภาพของการสื่อสาร ผลกระทบของการสื่อสารต่อผล
การปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงานและการสร้างความผูกพันต่อองค์การ รวมทั้งการประยุกต์
ความรู้ทางจิ ตวิทยา เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการติดต่อสื่ อสารที่เกิดขึ้นในองค์การ ได้แก่
การประชาสั มพั น ธ์ด้วยหลั กจิตวิท ยา การบริห ารจัด การกับข่าวลื อ การสร้างแรงจูงใจเพื่อการ
ชักชวน และการวิเคราะห์ภาษาท่าทางของบุคคล จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน เน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

2221210

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(1-2-6)
The King Wisdom for Local Development
หลั กการทรงงาน หลั กปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒ นาแบบยั่งยืนใน
ชีวิตประจาวันได้ ศึกษาแนวคิด และหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ รวมทั้งการ
นาองค์ความรู้ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจาวันของตนเองและ
ชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดารงชีวิต เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
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 ศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในเพชรบุรี ปัญหาและการ
ใช้แนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดาริในการแก้ปัญหาทางสังคม แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น งาน
ช่างเมืองเพชร เนื้อหา แรงบันดาลใจ และกระบวนการสร้างงานช่างเมืองเพชรคติสัญลักษณ์ คติ
ความเชื่อ ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ในการสร้างงานช่างเมืองเพชร ทฤษฏีและฝึกปฏิบัติ แบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย เช่น ทักษะงานช่างเมืองเพชร ความซาบซึ้งในงาน
ช่าง และฝึกสร้างสรรค์ผ ลงานทางช่างตลอดจนการสืบทอดวัฒ นธรรมและประเพณีของจังหวัด
เพชรบุรีเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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
2310030

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
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
พื้นฐานของประชาคมอาเซียน การพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย ผลกระทบ แนวโน้ม
และทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การปรับตัวภายในชุมชนอาเซียน สร้างความเข้าใจ การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวของชุมชนอาเซียน การสื่อ สาร
ระหว่างวัฒ นธรรม การเคลื่อนย้ายแรงงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความมั่นคง ปัญหาการค้า
มนุษย์ ยาเสพติด สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เรียนรู้ด้านการปฏิบัติศึกษาข้อมูล
การนาเสนอแนวคิด 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 จัดทาโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เคารพ
สิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การ
สร้างและปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคม และกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง
อุดมการณ์ และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองใน
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ฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และเคารพสิทธิผู้อื่น
อย่างมีเหตุผล มีจิตสานึก รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีจิตอาสาและจิต , และเน้นการฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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
2340310

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3(1-2-6)
Basic Knowledge of Laws
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความสัมพันธ์และจาเป็นต้องใช้ในชีวิตประจาวันตาม
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน ศึกษาหลักกฎหมายและนิติสัมพันธ์
ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน หลั ก สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพขั้ น พื้ น ฐานตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การประยุกต์และบูรณาการใช้กฎหมาย
ให้ได้เป็นผลจริง ในชีวิตประจาวัน แนวคิด ทฤษฏีและหลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติงานในองค์การ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล การทุจริตและคอรัปชั่น ระบบและกลไกการตรวจสอบการทุจริตและ
คอรัป ชั่น นโยบายและมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปั ญ หาการทุจริตและประพฤติมิช อบ
รวมถึงความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการปฏิบัติงาน และเน้นการฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

3211110

การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
3 (1-2-6)
Digital Media Production and Media Literacy
ความหมายของสื่อ ประเภทของสื่อ หลักการผลิตสื่อดิจิทัล ฝึกสร้างสื่อดิจิทัลเชิง
สร้างสรรค์ การเผยแพร่สื่อผ่านทางออนไลน์ การออกแบบความสาคัญของการรู้เท่าทันสื่อในบริบท
สังคมข้อมูล ผลกระทบจากสื่อ ทักษะและองค์ประกอบการวิเคราะห์สื่อเพื่อการรู้เท่าทัน
หลักการรับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากสื่อทุกประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลักการหลีกเลี่ยง
สื่อที่ก่อโทษต่อตนเองและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ และเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(1-2-6)
Economics in Daily Life
หลั ก การเบื้ อ งต้ น ทางเศรษฐศาสตร์ ปั จ จั ย ก าหนดอุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทานของสิ น ค้ า
พฤติกรรมผู้ บ ริโภค ลั กษณะส าคัญ ของตลาดสิ นค้าที่ มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์
หลักการคานวณรายได้ประชาชาติ การเงิ นการธนาคาร นโยบายการเงินและการคลัง การค้าและ
การเงินระหว่างประเทศในดุลการชาระเงิน การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน การ
บริหารการเงินส่วนบุคคล การวางแผนการเงินส่วนบุคคล งบการเงินส่วนบุคคล รายได้ของบุคคล
การบริหารเงินรายได้ การเงินสาหรับที่อยู่อาศั ย การบริหารการเงินด้านยานพาหนะและเครื่องใช้ที่
จาเป็นการบริหารหนี้ส่วนบุคคล การบริหารความเสี่ยงและการประกันความมั่นคงของบุคคล การ
ออมและการลงทุน ของบุ คคล การวางแผนการเงินในแต่ล ะช่วงอายุและเน้นการฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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
3330020

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
3(1-2-6)
Modern Entrepreneur
บทบาทของธุรกิจขนาดย่อมในระบบเศรษฐกิจ วิธีการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ หน้าที่ต่าง ๆ
ทางด้านการบริหารธุรกิจ การควบคุมทางการเงินและธุรกิจ การดาเนินการของธุรกิจขนาดย่อม
แบบต่างๆ การเริ่มตันธุรกิจในยุคดิจิทัล การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การมีวิสัยทัศน์ใน
การพัฒนาองค์กรธุรกิจ คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบผลสาเร็จ การจัดทาแผน
ธุรกิจ และการฝึกปฏิบัติการทดลองเป็นผู้ประกอบการใหม่ เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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

ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
3(1-2-6)
Leadership and Teamwork
ความหมาย ความสาคัญของผู้นาและภาวะความเป็นผู้นา รูปแบบของผู้นา บทบาทของ
ผู้นาและผู้ตามที่ดี จิตวิทยาและทักษะการเป็นผู้นา การพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับผู้นา ทักษะการ
ทางานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ในการทางานร่วมกัน กระบวนการกลุ่มและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณเพื่องานอาชีพและเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ
จากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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
3330110

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3(1-2-6)
Introduction of E-Commerce
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและ
เครือ่ งมือช่วยบนเว็บสาหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวแบบธุรกิจของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ระบบการชาระเงิน อิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ทดลองประกอบธุรกิจโดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือการฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การโดยใช้กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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 โดยบูรณาการการประยุกต์เพื่อพัฒนา
ทักษะที่สาคัญต่อการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21เน้นฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
1810310
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
3(1-2-6)
Sports for Health Development
วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออกกาลังกาย การ
ว่ายน้าและการเต้นแอโรบิคเพื่อสุ ขภาพ การสร้างสมรรถภาพทางกายให้เหมาะสมกับวัย ข้อควร
ระวังและการป้ อ งกั น การบาดเจ็ บ จากการเล่ น กี ฬ า กี ฬ าเพื่ อ สุ ข ภาพและการควบคุ ม น้ าหนั ก
นันทนาการทักษะการเล่น กติกาการแข่งขันและมารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูกีฬาที่ดี กีฬาเพื่อ
การนั น ทนาการ โดยให้ เลือกกิจกรรมกีฬ าประเภทเดี่ยวหรือประเภททีมผู้ เรียนสนใจ กีฬาเพื่ อ
พั ฒ นาสุ ข ภาพแบบองค์ ร วม เน้ น ฝึ ก ปฏิ บั ติ แ บบบู ร ณาการจากกรณี ศึ ก ษาที่ เกี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
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,
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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
7003120

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะการคิด
3(1-2-6)
Thinking Skills
วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการคานวณตามล าดับ ขั้น การด าเนิน การตั ว เลข สั ดส่ ว น
ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์ และแบบรูปใน
การอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน การวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา การคิดเชิง
วิพากษ์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงเหตุผล การเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และ
อธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุปัน และการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลได้ เน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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
พลั งงานและภาวะโลกร้อน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม และด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร ทักษะในการคิดวิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหาและใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี แ ก้ ปั ญ หาด้ า นต่ า ง ๆ การพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี การใช้ ส ารเคมี ใ น
ชีวิตประจาวัน ผลกระทบของสารเคมีต่อสิ่ งแวดล้ อม รังสี จากดวงอาทิตย์และสารกัมมันตรังสี
เครื่องใช้และอุป กรณ์ ไฟฟ้ าในบ้านผลกระทบของความก้ าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์ที่ มีต่อมนุ ษ ย์
สภาพแวดล้อม สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ใช้วิทยาศาสตร์คิดวิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหา
และแก้ปัญหาในชีวิตได้ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

4410110

สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว
3(1-2-6)
Environmental and Green Technology
ความสาคัญของสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการใช้
ทรัพยากร เทคโนโลยีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ทักษะการสร้ างนวัตกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาเหตุ
และบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผลกระทบและการป้องกันอันตรายจากภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ เทคโนโลยีสีเขียวและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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

เคมีในชีวิตประจาวัน
3(1-2-6)
Chemistry in Daily Life
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน สบู่ ยาสีฟัน สารทาความสะอาด
สารเติมแต่งในอาหาร นมและผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องสาอาง กระดาษกาว เรซิน ซีเมนต์ ยารักษา
โรค ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเกษตร เป็นต้น เคมีกับภูมิปัญญาไทย การดื่ม การกินหรือ
การแก้ปัญหาสุขภาพ ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทยและการใช้ความรู้ทางเคมี ปฏิกิริยาเคมีในภูมิ
ปัญญาไทย เคมีและภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทยเพื่อการเกษตร การแพทย์ ความงามและการ
ดารงชีวิต รวมทั้งการใช้สารเคมีอย่ างถูกวิธี และการแก้ไขพิษจากสารเคมีเบื้องต้น เน้นฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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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

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

4430110

คณิตศาสตร์สาหรับธุรกิจ
3(1-2-6)
Mathematics for Business
คณิ ต ศาสตร์ พื้ น ฐานที่ใช้ในชีวิตประจาวัน สั ด ส่ วน ร้อยละ การคานวณอัต ราก้าวหน้ า
ที่ใช้ในการชาระค่ าไฟฟ้าและน้าประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนชาระ และคณิ ตศาสตร์
ประกั น ภั ย ทั ก ษะคิ ด วิ เคราะห์ ท างคณิ ต ศาสตร์ วิ เคราะห์ ส ถิ ติ เบื้ อ งต้ น ในการแก้ ปั ญ หาใน
ชีวิตประจาวัน 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
หลั กการและกระบวนการคิดของมนุ ษย์ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงระบบ การ
วิเคราะห์ ข้อมู ล ข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผ ล กระบวนการตัดสิ นใจ กระบวนการ
แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กาหนดการเชิงเส้น และการนามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจาวันเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

4520110

การทาอาหารไทยและอาหารนานาชาติ
3 (1-2-6)
Thai cooking and International cooking
อาหารหลัก 5 หมู่ การทาอาหารไทยและอาหารนานาชาติ อาหารที่ส่งเสริมการมีสุขภาพดี
อาหารป้องกันโรคและก่อให้เกิดโรค การถนอมอาหาร ความปลอดภัยในการบริโภคอาหารคุณค่า
ทางโภชนาการของอาหารอาหารเพื่อสุขภาพ การประกอบอาหารที่เป็นที่นิยมเพื่อการประกอบ
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 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาผลิตภัณฑ์ขนม กรรมวิธีการผลิต ผลิ ตภัณฑ์ขนม
การบรรจุ การตลาดและการจัดการธุรกิจขนม การเรียนรู้ทักษะการทาขนม ส่ วนประกอบของ
เครื่องดื่ม เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาเครื่องดื่ม หลักการและเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ ประโยชน์และโทษของเครื่องดื่ ม การตลาด
และการจัดการธุรกิจเครื่องดื่ม การเรียนรู้ทักษะทางการทาเครื่องดื่ม เพื่อสามารถนาไปประกอบ
อาชีพและพึ่งพาตนเองได้ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

4830110

ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ
3 (1-2-6)
Conservation Biology and Plants
หลั ก การและทฤษฎี ท างชี ว วิ ท ยาที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การอนุ รั ก ษ์ ทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลง
ของความหลากหลายทางชีวภาพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในด้านต่าง ๆ ด้า นการเกษตร
อาหาร และการแพทย์ในชีวิตประจาวันจริยธรรมการอนุรักษ์การรบกวนและโครงสร้างชุมชนของ
สิ่งมีชีวิต ความเกี่ยวข้องของมนุษย์การออกแบบ และการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ การจัดการระบบ
นิเวศ การอนุรักษ์รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์การอนุรักษ์ความสาคัญและคุณค่าของพืชพรรณต่ อ
ชี วิ ต ความหลากหลายของพื ช พรรณ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในการใช้ ป ระโยชน์ จ ากพื ช พรรณ
วิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์และพัฒนาพืชพรรณเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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

เกษตรในชีวิตประจาวัน
3(1-2-6)
Agriculture in Daily Life
เกษตรแบบพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการแหล่งเพาะปลูก
การจัดการทรัพยากรทางน้า การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เพื่อ
นันทนาการและประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ทักษะทางการเกษตรไปใช้ดารงชีวิ ต
เกษตรอินทรีย์เพื่อความปลอดภัย การแปลรูปผลผลิตการเกษตร สามารถนาไปประกอบอาชีพ
เพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 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

83
sustainable self-reliance focus on the integrated practice from a variety of relevant
case studies
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

6510410

พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน
3(1-2-6)
Renewable Energy and Energy Saving
พื้นฐานความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงาน การเกิดพลังงานและพลังงานไฟฟ้า การคิ ดค่า
ไฟฟ้าเบื้องต้น สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยและของโลก การศึกษาเทคโนโลยีพลังงานที่
ยั่งยืน ในโครงการพระราชดาริ การประหยัดพลั งงานส าหรับบ้านพั กอาศัย และอาคารโรงงาน
อุตสาหกรรม อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน แนวทางการประหยัดพลังงาน และเทคโนโลยีการประหยัด
พลังงาน การบูรณาการเทคโนโลยีพลังงานทดแทนกับความต้องการพลังงานของชุมชน เพื่อเน้น
รากฐานการพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษา
ที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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
พื้นฐานความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานการเกิดพลังงานและพลังงานไฟฟ้า การคิดค่า
ไฟฟ้าเบื้องต้น สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยและของโลก การศึกษาเทคโนโลยีพลังงานที่
ยั่งยืน ในโครงการพระราชดาริ การประหยัดพลั งงานส าหรับบ้านพั กอาศัย และอาคารโรงงาน
อุตสาหกรรม อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน แนวทางการประหยัดพลังงาน และเทคโนโลยีการประหยัด
พลังงานการบูรณาการเทคโนโลยีพลังงานทดแทนกับความต้องการพลังงานของชุมชน เพื่อเน้น
รากฐานการพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษา
ที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

6530410

การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (1-2-6)
Innovation Creative for local development
ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ การพั ฒนาต่อยอด
ความคิดสร้างสรรค์ไปสู่นวัตกรรม แนวคิดเชิงออกแบบ ขั้นตอนและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
การเขียนแผนการดาเนินงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การเพิ่มมูลค่าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ หลักการจัดการกับความคิดสร้างสรรค์ ทรัพย์สินทางปัญญา การต่อ ยอด
เชิงพาณิชย์ ตลอดจนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ท้องถิ่น
เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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

จิตสานึกและวินัยในการจราจร
3 (1-2-6)
Conscious mind and Discipline in Traffic
กฎระเบียบและวินัยการจราจร ทัศนคติและพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย ความรู้เบื้องต้น
การตรวจสอบยานยนต์ก่อนการขับขี่ การขับขี่ที่เกี่ยวข้องกับประหยัดพลังงานการปฏิบัติการขับขี่
ปลอดภัย การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์การขับขี่ปลอดภัย การสอบและประเมินพฤติกรรมการ
ขับ ขี่ มีจิตสานึ กในความปลอดภัยในการจราจร เน้นฝึ กปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณี ศึกษาที่
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
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

7440110

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต
3(1-2-6)
Computer Skills in Dynamic World
องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การทารายงานการสร้างตารางคานวณ การนาเสนอผลงาน การสื่อสาร
บนระบบเครือข่าย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
การก าหนดความต้ อ งการและขอบเขตสารสนเทศการคั ด เลื อ กสารสนเทศ ทั ก ษะการค้ น คื น
สารสนเทศและกลยุทธ์การค้นการประเมินคุ ณ ค่าของสารสนเทศ การวิเคราะห์ และสั งเคราะห์
สารสนเทศ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาญ และ
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติโปรแกรมทางด้านระบบปฏิบัติการ
การสืบค้นข้อมูล ประมวลผลคา ตารางการคานวณ และการนาเสนอสารสนเทศ การเขียนรายงาน
ทางวิชาการอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องต่อการ
เปลี่ยนแปลงในโลกพลวัตร เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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
กาเนิดและพัฒนาการของชีวิต การคุมกาเนิด เพศศึกษา ยา สมุนไพร อาหาร โภชนาการ
ความสัมพันธ์ของอาหารและโภชนาการกั บมนุษย์ การบริโภคอาหารอย่างสมดุล การสุขาภิบาล
อาหาร ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมบริโภค สิ่งแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ การดูแล
ส่งเสริมและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วิธีพยาบาลผู้สูงอายุ วิธีช่วยฟื้นคืนชีพ วิธีจัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติ
เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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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
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
1063402
ปรัชญาการศึกษา
2(1-2-3)
Education philosophy
วิ เคราะห์ เชื่ อ มโยงปรั ช ญาพื้ น ฐาน ปรั ช ญาการศึ ก ษา ฐานคิ ด วิ ถี ไทยกั บ บริ บ ทของ
การศึ กษา สั งคม การเมื อง เศรษฐกิ จ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี รวมถึ งนโยบายการศึ กษา
แผนการศึ ก ษาระดั บ ต่ างๆเสนอแนวทางการจัด การศึ ก ษาและพั ฒ นาผู้ เรีย นฐานสมรรถนะที่
สอดคล้องและมีความสมดุลกับปรัชญาการศึกษา บริบทและนโยบายการศึกษาต่างๆ สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามบทบาทของครูและการดารงชีวิตอย่างสมดุล
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 เพื่อพัฒ นา
ผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา
การศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและจิตวิทยาให้คาปรึกษา ทักษะสมองเพื่อการเรียนรู้ การส่งเสริม
พัฒ นาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัยและความแตกต่างระหว่างบุ คคล เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพื่อให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และ
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงาน
ผลการพัฒ นาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ให้คาแนะนาและข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและ
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ผู้เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมพัฒนาและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน
และใช้การสะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒ นาตนเองในการเป็นครูที่ดี 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 selfdevelopment to be a good teacher who is proficient, smart, and up to date.
รหัสวิชา
1022204

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครูในศตวรรษ 21
2(1-2-3)
Language and Culture for Teachers in 21st century
ใช้ ภ าษาไทย ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร ในการจั ด การเรี ย นรู้ ได้ อ ย่ า งเหมาะสม
สอดคล้องกับ บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษ โดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาสาหรับครู หลักการ การสร้างวัฒนธรรมเชิงบวก
การสร้างแรงบันดาลใจ เทคนิควิธีการใช้สถานการณ์ อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงในยุคดิ จิทัลที่
ส่งผลต่อการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอน การรู้เท่าทันสื่อ จรรยาบรรณการสื่ อสาร ฝึ ก
ปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาท่าทาง เพื่อสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้
และการสื่อสารในชั้นเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ ทักษะการฟัง การพูด การเขียน และ
ภาษาท่าทาง เพื่อพัฒ นาผู้เรียน สื บค้นสารนิเทศเพื่อพัฒ นาตนให้ รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ ยนแปลงของครูยุ คดิจิทั ล ฝึกการใช้ภ าษาและวัฒ นธรรมที่ แตกต่างหลายหลายเพื่ อการอยู่
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
พัฒ นาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกโดยใช้
ฐานสมรรถนะและสอดคล้ องกับ บริบ ทสถานศึ กษาและชุ มชน น าหลั ก สู ตรไปใช้ และประเมิ น
หลักสูตร โดยประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร วิวัฒ นาการของหลักสูตร ทฤษฎีและ
รูป แบบการพัฒ นาหลักสูตร พื้นฐานการพัฒ นาหลั กสูตรทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม
วัฒนธรรม เทคโนโลยี และที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้อกับ ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร
เพื่อให้เป็นผู้มีความรอบรู้ 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, schoolbased 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
1033305

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
3(1-2-6)
Innovation and Technology Digital for Education
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการศึกษาตามธรรมชาติของ
สาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้ คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทั ล ทางการศึกษา ศึกษากฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ดิจิทัล เพื่อให้ ส ามารถสร้างนวัตกรรม ตลอดจนเลื อกและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 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
1023305

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
3(2-2-5)
Competency based Instructional
วางแผนและจั ด การเรี ย นรู้ ต ามธรรมชาติ ส าขาวิ ช าเอกที่ ส ามารถพั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี
สมรรถนะและมีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียน
แต่ละบุคคล จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึง
สุขภาวะของผู้เรียน บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ ปรัชญาการศึกษา นวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 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
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รหัสวิชา
1043406

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
3(1-2-3)
Competency Based Learning Measurement and Evaluation
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงบนฐานสมรรถนะของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระสาคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพื่อ
พัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัด
และประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
การให้ ข้อมูลป้ อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผล
ผู้ เรี ย นในการปรั บ ปรุงพั ฒ นาการเรียนรู้ของผู้ เรียน และออกแบบ ดาเนิ น การประกัน คุณ ภาพ
การศึกษาเพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 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 selfdevelopment 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
วิจั ย แก้ ปั ญ หาเพื่ อ พั ฒ นาผู้ เรี ย น สร้ า งนวั ต กรรมเพื่ อ พั ฒ นาการเรีย นรู้ ข องผู้ เรี ย นที่
สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิ เศษ โดยการศึ กษา วิเคราะห์ ส ภาพปั ญ หาและความต้องการในการพั ฒ นาของ
ผู้ เรี ย นในชั้ น เรี ย น ออกแบบการวิ จั ย โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี ท างการวิ จั ย
จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
สร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒ นาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชน เพื่อให้สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 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 selfdevelopment to become a good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep
up with changes
รหัสวิชา
1004901

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
คุรุนิพนธ์
1(0-2-1)
Self-Development Report
จั ด ท าคุ รุ นิ พ นธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สั งเคราะห์ ส มรรถนะการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ค รู
คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้
ด้วยตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความ
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 รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจาชั้นในสถานศึกษา
เข้ าใจบริ บ ทชุ ม ชน ร่ ว มมื อ กั บ ผู้ ป กครองในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ ในการพั ฒ นา ดู แ ล
ช่วยเหลือผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒ นาคุณภาพผู้เรียนได้
อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
จิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ สรุปแนวทางและ
ลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและ
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วิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา สังเคราะห์
องค์ความรู้และนาผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล
และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
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 wellorganized 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
1002804

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
1(90)
Practicum in Profession of Teaching 2
ประพฤติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมตามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ
ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน
บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การดาเนินการเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา
ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และนาเสนอแนวทางในการพัฒนา
ตนเองให้ มีความเป็น ครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและ
ศาสตร์สาขาวิชาเอก เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและนาผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มี
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
1003805

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3
1(90)
Practicum in Profession of Teaching 3
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู้ ที่ ส่ งเสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด กระบวนการคิ ด ขั้น สู งโดยประยุก ต์ ใช้ เทคโนโลยี ดิ จิทั ล หรื อ
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒ นาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผล
การเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ ตนเองได้ อ ย่ างชั ด เจนจากการเข้ า ร่ว มกิ จ กรรมที่ ส่ งเสริ ม ให้ เกิ ด
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและนาผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและ
ร่วมแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ร่ว มกันในรูปแบบชุมชนแห่ งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนาไปใช้ในการพัฒ นา
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
1004806

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(540)
Internship 1
ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอกเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข สร้างแรงบันดาลใจให้
เป็น ผู้ใฝ่รู้และมีปัญ ญารู้คิด ตระหนัก ถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยการออกแบบแผนการจัดการ
เรีย นรู้ที่ส ร้างเสริมทักษะการเรียนรู้และทักษะการคิดของผู้เรียน จัดการเรียนรู้ ออกแบบสื่อ /
นวัตกรรม วัดและประเมินผล จัดทาโครงการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทและการมีส่วนร่วมของ
นัก เรีย น ครู ชุมชน รายงานผลการพัฒ นาผู ้เรีย น การปฏิบัติห น้าที่ครูในสถานศึกษา เข้าร่ว ม
กิจกรรมทางวิชาชีพ พัฒ นานวัตกรรมเพื่อพัฒ นาผู้เรียน ผ่านกระบวนการสังเกต บันทึกข้อมูล
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ถอดบทเรียน และสะท้อนคิดเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒ นาตนเองให้
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 าไปสู่ การเป็ นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบท
ชุมชนเข้ากับการจั ดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้ องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้ ป กครองและชุ ม ชนในการพั ฒ นาและแก้ ปั ญ หาผู้ เรี ย นให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ ด้ ว ย
กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่าง
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ชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนาผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
(PLC) เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 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
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
2591101 หลักสังคมวิทยา
3(3-0-6)
Principle of Sociology
อธิบายความหมาย ลักษณะ ขอบข่าย ประวัติความเป็นมา แนวคิดและทฤษฎีสังคม
วิทยา องค์ประกอบ และหลักการสาคัญ ประยุกต์ใช้วิธีการศึกษาทางสังคมวิทยา วิเคราะห์
กลุ่มสั งคม โครงสร้างทางสั งคม ลักษณะของสั งคม โครงสร้างหน้าที่ การจัดระเบียบสังคม
สถาบั น ทางสั ง คม การขั ด เกลาทางสั ง คม การปฏิ สั ม พั น ธ์ ท างสั ง คม ช่ ว งชั้ น ทางสั ง คม
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

96
รหัสวิชา
2551101

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai politics
วิเคราะห์ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ และระบอบการปกครอง วิวัฒนาการ
การเมือ งการปกครองไทย ตั้ งแต่อ ดีต จนถึงปั จจุบั น อธิบ ายระบอบการเมือ งการปกครองไทย
อภิ ป รายความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรั ฐ กั บ สั ง คม เหตุ ก ารณ์ ท างการเมื อ งต่ า ง ๆ ที่ มี ผ ลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงสังคมในอดีตและปั จจุบันและการนาองค์ความรู้ที่ได้บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้
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
ดวงอาทิ ต ย์ และดวงจั น ทร์ อธิบ ายลั ก ษณะทางกายภาพและการเปลี่ ย นแปลงของธรณี ภ าค
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
2542102

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
3(2-2-5)
Thailand Geography
วิเคราะห์ลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพประชากร
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงความสัมพันธ์ในปัจจัยทางภูมิศาสตร์
ภู มิ ภ าคโลก วิ เคราะห์ ก ารกระจายเชิ งพื้ น ที่ แ ละความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ต่ า ง ๆ และฝึ ก
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 หลักคาสอน ศาสนพิธี สาวก และวันสาคัญทาง
ศาสนา วิ เคราะห์ ห ลั ก การของศาสนาสากลที่ เกี่ ย วกั บ ปรั ช ญา วั ฒ นธรรม และจริ ย ศาสตร์
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 ความสาคัญ ประเภท ลาดับศักดิ์ของกฎหมาย วิเคราะห์ การจัดทา
การใช้ การตีความทางกฎหมาย อธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมาย
อาญา กฎหมายปกครอง และอธิบายกระบวนการยุติธรรม ประยุกต์ใช้และบูรณาการกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน
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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รหัสวิชา
2571101

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Economics
อธิบายความหมาย ความสาคัญ ประวัติความเป็นมาของเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ทฤษฎี
การผลิ ต พฤติ ก รรมของผู้ บ ริโภค ตลาด ทฤษฎี ราคา รายได้ ป ระชาชาติ การเงิน การธนาคาร
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
วิเคราะห์พัฒ นาการของอารยธรรมโลกตะวันตก และโลกตะวันออกโดยสั งเขป ในด้าน
ต่าง ๆ เปรียบเทีย บการเปลี่ ยนแปลงและความเป็นไปของสั งคมโลก อิทธิพ ลของตะวันตกและ
ตะวั น ออกที่ มี ผ ลต่ อ สั ง คมโลก และสามารถปรั บ ตั ว ของสั ง คมโลกสมั ย ใหม่ ผ่ า นวิ ธี ก ารทาง
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 ความสาคัญ องค์ประกอบ และโครงสร้างของพระพุทธศาสนาและ
ศาสนาในท้ อ งถิ่ น เกี่ ย วกั บ ประวัติ คั ม ภี ร์ข องศาสนา การปฏิ รูป นิ ก าย การเผยแผ่ วั น ส าคั ญ
ศาสนพิธี การปฏิบัติตนของศาสนิกชน หลักธรรมสาคัญ ฝึกภาวะผู้นาในพิธีกรรมทางศาสนา และ
นามาพัฒนาชีวิตและสังคม
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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รหัสวิชา
2503903

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การวิจัยทางสังคมศึกษา
2(1-2-3)
Social Studies Research
อธิบายความหมาย ขอบเขตของการวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา วิเคราะห์ทฤษฎี
ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย กระบวนการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ที่
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
วิเคราะห์ ท ฤษฎี รู ป แบบการสอน วิธีก ารสอน ทั ก ษะและเทคนิ ค การสอนสั งคมศึ กษา
วิเคราะห์หลักสูตรสังคมศึกษา ออกแบบการจัดการเรียนรู้ การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ 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
วิเคราะห์แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษาในระบบ นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย อธิบายวิวัฒนาการทางด้านหลักสูตรสังคมศึกษา ในระดับชาติและสากล วิเคราะห์
กระบวนการจัดทาหลักสูตรสังคมศึกษา การนาหลักสูตรไปใช้ การประเมินผลหลักสูตร ภาวะ
ผู้ น าหลั ก สู ต รสั งคมศึ ก ษาฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รสั งคมศึ ก ษาให้ ส อดคล้ องกั บ หลั ก สู ต ร
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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รหัสวิชา
1103701

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาอังกฤษสาหรับการสอนสังคมศึกษา
3(2-2-5)
English for Social Studies Teaching
การใช้ทักษะบูรณาการ โดยใช้สื่อการเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษทักษะการอ่าน คาศัพท์ที่
เกี่ยวข้อง ความเข้าใจในลักษณะเฉพาะของภาษาเขียนในศาสตร์ของสังคมศึกษา รวมถึงหลักการ
เขียนสรุปและนาเสนอ
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
วิเคราะห์แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษาหลักการออกแบบ
การผลิตและพัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัลที่เหมาะสมกับเนื้อหาสังคมศึกษา วิเคราะห์และประเมิน
คุณค่าของสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อ
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
เศรษฐกิ จ โลก สภาพทางเศรษฐกิจ ของประเทศไทยและเศรษฐกิ จโลกในปั จจุบั น แนวโน้ม ใน
อนาคต กระแสโลกาภิ วัตน์กับ การเปลี่ ยนแปลงของเศรษฐกิจ ความสั มพั นธ์ของระบบการค้า
การเงิน เศรษฐกิจโลกต่อประเทศไทย และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่สาคัญ
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
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รหัสวิชา
2502102

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ความเป็นสกลทรรศน์
3(3-0-6)
Globalization
อธิบายความหมาย และความสาคัญโลกาภิวัตน์ วิเคราะห์ทฤษฎีการจัดการความขัดแย้ง
ความเป็นพลเมือง หลักการอยู่ร่วมกันของมนุษยชาติ ความสัมพันธ์และการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ
กัน ค่านิยมและการตระหนักรับรู้สภาพการณ์ การพัฒนาที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค
และการยอมรับความแตกต่างแนวทางการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของ
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 ความสาคัญ 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
วิ เคราะห์ ค วามรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและประชากร ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
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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รหัสวิชา
2542103

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
3(2-2-5)
Geography Instruments and Geoinformatic
อธิ บ ายความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ แผนที่ เทคโนโลยี ภู มิ ส ารสนเทศ และเครื่ อ งมื อ ทาง
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
วิเคราะห์ พั ฒ นาการทางประวัติ ศาสตร์ในยุ คต่ างๆอิ ท ธิพ ลของชาติต ะวัน ตกที่มี ผ ลต่ อ
ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ อธิ บ ายการเปลี่ ย นแปลงเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ จนถึ ง
สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน แสดงความคิดเห็นในความสัมพันธ์ระหว่างเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้กับประเทศมหาอานาจของโลกและประเทศเพื่อนบ้าน 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 เ ป็ น พลเมื อ งที่ เ รี ย นรู้ แ บบน าตนเองและปก ป้ อ งตนเอง การเคารพสิ ท ธิ ข องตนเอง
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
1521103

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ศาสนากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3(3-0-6)
Religions and Sustainable Development
หลั ก ค าสอนของศาสนา บทบาทขององค์ ก รทางศาสนาที่ มี ต่ อ การพั ฒ นาทางด้ า น
เศรษฐกิจ การเมือ ง สั งคม การศึกษา และสิ่ งแวดล้ อม หลั กคาสอนของศาสนาในปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการประยุกต์ใช้หลักคาสอนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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 ความสาคัญและหลักการเศรษฐศาสตร์กับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการบริหารจัดการเพื่อการผลิต การบริโภค ของตนเอง
และครอบครั ว ตลอดจนน ามาประยุ ก ต์ ใช้ กั บ การบริ ห ารโครงการและธุ ร กิ จ ชุ ม ชนอย่ า งมี
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
การจัดการความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเชิงวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในการดารงตนตามหลักการ
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
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ปรับหลักสูตรตามมคอ.1
โครงสร้างของหลักสูตร หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า โครงสร้างของหลักสูตร
1.ปรับลดจานวนหน่วยกิต
166 หน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
ใน หมวดวิชาเฉาพะด้าน
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต 1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต วิชาชีพครู
3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต 1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต 2. เพิ่มรายวิชาให้
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต ครอบคลุมทักษะการ
ดารงชีวิตในศตวรรษ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
130 หน่วยกิต 1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
ที่ 21 ให้มากขึ้น
1. วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า
52 หน่วยกิต
และคณิตศาสตร์
3. เพิ่มรายวิชากลุ่ม.
1.1 วิชาชีพครูบังคับ บังคับเรียน
32 หน่วยกิต 2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต ภาษาต่างประเทศและ
1.2 วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาชีพครู จานวนไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต ภาษาในประเทศอาเซียน
1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต
2.1.1) วิชาชีพครู
22 หน่วยกิต 4. เพิ่มรายวิชาทางการ
2. กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า
78 หน่วยกิต
2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา15หน่วยกิต กีฬา สุขภาพ สุขภาวะ
2.1 วิชาเอกบังคับ บังคับเรียน
68 หน่วยกิต
2.3) กลุ่มวิชาเอก จานวนไม่น้อยกว่า
60 หน่วยกิต 5.เพิ่มรายวิชาสอดคล้อง
2.2 วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
2.3.1) วิชาเอกบังคับ
40 หน่วยกิต ตาม อัตลักษณ์ และ
2.3 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
2.3.2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
20 หน่วยกิต เอกลักษณ์ของ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต 3) หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต มหาวิทยาลัย
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ปริญญาตรี
ให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยมีข้อกาหนดดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 1. ปรับชั่วโมงเรียน
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารให้เรียนไม่น้อยกว่า12 หน่วย 1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
เพิ่มขึ้นปรับคาอธิบายให้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ) รหัส
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ) เหมาะสม
1540201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6) 2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Non-Credit 2. เนื้อหาเน้นทักษะ
1540202 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3 (3–0–6) 2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6) การดารงชีวิตใน
1540203 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์
3 (3–0–6) 2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป
3 (1-2-6) ศตวรรษที่ 21 ด้านการ
1540204 ภาษาไทยสาหรับครู
3 (3–0–6) 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 3 (1-2-6) ฟัง การพูด
1550101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0-6) 2220510 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (1-2-6) การอ่าน การเขียน
1550102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3–0–6) 2220520 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3 (1-2-6) (communication
1550103 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (3–0–6) 2220530 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์
3 (1-2-6) skills )
1550104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (3–0–6)
3. รายวิชา
1550105 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3(3–0–6)
ภาษาอังกฤษเน้นสอบ
1550106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียน 3 (3–0–6)
ผ่าน CEFR
1550107 ภาษาอังกฤษสาหรับครู
3 (3–0–6)
4. ตัดบางรายวิชา
1560101 ภาษาพม่าเบื้องต้น
3 (3–0–6)
ออกไปเป็นหลักสูตร
ระยะสั้น
1560102 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
1570101 ภาษาจีนเบื้องต้น
3 (3–0–6)
1570102 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
1580101 ภาษาฮินดีเบื้องต้น
3 (3–0–6)
1580102 ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
1590101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3 (3–0–6)
1590102 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
1610101 ภาษาเขมรเบื้องต้น
3 (3–0–6)
1610102 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
1620101 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
3 (3–0–6)
1620102 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
1630101 ภาษามลายูเบื้องต้น
3 (3–0–6)
1630102 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
1640101 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
3 (3–0–6)
1640102 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
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2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
1. 3) กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ) รหัส
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ) 1. เพิ่มรายวิชาใหม่
2500100 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3–0–6) 2221210 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3 (1-2-6) 2. เนื้อหาเน้นศาสตร์
2500101 การเมืองและการปกครองไทย
3 (3–0–6) 2310020 เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ 3 (1-2-6) พระราชา การพัฒนา
ท้องถิ่น
2500102 วิถีไทย
3 (3–0–6) 2310030 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน
2500103 ความเป็นพลเมือง
3 (3–0–6)
3 (1-2-6) 3. เน้นหลักปรัชญา
3 (1-2-6) เศรษฐกิจพอเพียง
2500104 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3–0–6) 2310410 พลเมืองที่เข้มแข็ง
3 (1-2-6) 4. ปรับคาอธิบาย
2500105 เพชรบุรีศึกษา
3 (3–0–6) 2340310 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (1-2-6) รายวิชา
2500106 อาเซียนศึกษา
3 (3–0–6) 3211110 การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
3 (1-2-6) 5. เนื้อหาเน้นทักษะการ
2500107 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
3 (3–0–6) 3330010 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6) ดารงชีวิตในศตวรรษที่
2500108 ความรับผิดชอบต่อตนเอง
3 (3–0–6) 3330020 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
3 (1-2-6) 21 ด้านทักษะชีวิตใน
2500109 สังคมน่าอยู่
3 (3–0–6) 3330030 ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
2500110 อัตลักษณ์ไทย
3 (3–0–6) 3330110 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3 (1-2-6) ความเข้าใจท้องถิ่น
6. เน้นการอยู่ร่วมกัน
2560111 การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
3 (3–0–6) 3003110 ทักษะในศตวรรษที่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3 (1-2-6) ของพลเมืองไทย
2560101 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
7. ตัดบางรายวิชาออก
3560101 การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น
3 (3–0–6)
แล้วเอาไปรวมกับวิชาอื่น
3560102 ทักษะความเป็นผู้นาและการทางานเป็นทีม 3 (3–0–6)
3560503 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
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3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1. เนื้อหาเน้นทักษะ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ) รหัส
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ) การดารงชีวิตในศตวรรษ
1050101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (3–0–6) 2810310 นันทนาการในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6) ที่ 21 ด้านทักษะชีวิต
3 (1-2-6) ความรู้เท่าทันโลก
1050102 ทักษะชีวิตเพื่อความงอกงามส่วนบุคคล 3 (3–0–6) 2221310 จริยธรรมและทักษะชีวิต
1050103 จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง 3 (3–0–6) 2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในสังคมพลวัต
2. เน้นเศษรฐกิจ
3
(1-2-6)
1050213 จิตวิทยาการสื่อสาร
3 (3–0–6)
สร้างสรรค์ Thailand
3310801
จิ
ต
วิ
ท
ยาการสื
อ
่
สาร
3
(1-2-6)
1510101 จริยธรรมและทักษะชีวิต
3 (3–0–6)
4.0
1520101 ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ
3 (3–0-6)
3. ตัดบางรายวิชา
1520102 ทักษะคิดเชิงระบบ
3 (3–0–6)
ออกไปและปรับรวมกับ
1520103 การคิดเชิงสร้างสรรค์
3 (3–0–6)
วิชาอื่น
2010101 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
3 (3–0–6)
4. ปรับชั่วโมงเรียน
2010102 ช่างเมืองเพชร
3 (3–0–6)
เพิ่มขึ้นในบางรายวิชา
2050101 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์
3 (3–0–6)
2060101 สุนทรียภาพทางดนตรี
3 (3–0–6)
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4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้เรียน
1.4) กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1. ปรับคาอธิบาย
ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต รหัส
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ) รายวิชาให้เหมาะสม
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
น (ท-ป-อ)
1810310 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
3 (1–2–6) 2. ปรับเพิ่มหน่วยกิต
4010701 โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. เนื้อหาเน้นทักษะ
3 (3–0–6) 4400010 โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (1-2-6) การดารงชีวิตใน
4010702 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
3 (3–0–6) 4410110 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว
3 (1-2-6) ศตวรรษที่ 21 ด้าน
4010703 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3–0–6) 4420310 เคมีในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6) ทักษะชีวิต สุขภาพ
4010704 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3 (3–0–6) 4430110 คณิตศาสตร์สาหรับธุรกิจ
3 (1-2-6) และอนามัย
4020101 เคมีในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6) 4430120 การคิดและการตัดสินใจ
4. ตัดบางรายวิชา
4020102 เคมีและภูมิปัญญาไทย
3 (3–0–6) 4520110 การทาอาหารไทยและอาหารต่างประเทศ
ออกไปและปรับรวม
4030001 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
3 (3–0–6) 4520120 ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (1-2-6) กับวิชาอื่น
4030002 พืชพรรณเพื่อชีวิต
3 (3–0–6) 4830110 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ
4030003 เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจาวัน 3 (3–0–6) 5600010 เกษตรในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
4040101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
4040102 การคิดและการตัดสินใจ
3 (3–0–6)
4070301 การสร้างเสริมสุขภาวะ
2 (1–2–3)
4070302 สุขภาพครอบครัว
2 (1–2–3)
4080101 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2 (1–2–3)
4080102 นันทนาการเพื่อชีวิต
2 (1–2–3)
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ) รหัส
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
4080103 รูปร่างและการควบคุมน้าหนัก
2 (1–2–3) 6510401 พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน
4080104 วิทยาศาสตร์การกีฬา
2 (1–2–3)
3 (1-2-6)
4080105 ทักษะการว่ายน้า
2 (1–2–3) 6530410 การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4090101 อาหารนานาชาติเบื้องต้น
3 (2–2–5)
3 (1-2-6)
4100904 การแพทย์แผนไทยในชีวิตประจาวัน 3 (3–0–6) 6840110 จิตสานึกและวินัยในการจราจร
3 (1-2-6)
4120101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 (2–2–5) 7440110 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต 3 (1-2-6)
5000101 เกษตรในชีวิตประจาวัน
3 (2–2–5) 7003120 ทักษะการคิด
3 (1-2-6)
5040606 การเลี้ยงสัตว์เพื่อการนันทนาการ
3 (2–2–5) 8710010 ชีวิตและสุขภาพ
3 (1-2-6)
5060609 ทรัพยากรทางน้าและการอนุรักษ์
3 (2–2–5)
5070311 การถนอมอาหารในชีวิตประจาวัน
3 (2–2–5)
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1. วิชาชีพครู
1.ปรับให้หลักสูตรมี
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต ดังนี้
ความทันสมัย
1) กลุ่มวิชาสาระความรู้ด้านวิชาชีพครู
39 หน่วยกิต
สอดคล้องตามความ
2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2 หน่วยกิต
ต้องการของผู้ใช้
ครูระหว่างเรียน
บัณฑิต
3) กลุ่มวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต
1.1 วิชาชีพครูบังคับ บังคับเรียน
32
หน่วยกิต 2.1) กลุ่มวิชาชีพครู
37
หน่วยกิต
2.จัดกลุ่มวิชาชีพครู
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
2.1.1) วิชาชีพครู
22
หน่วยกิต
ใหม่ ออกเป็น วิชา
1011101 ความเป็นครู
3(2-2-5) รหัส
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ) บังคับเรียน วิชาบังคับ
1011102 ปรัชญาการศึกษา
2(2-0-4) 1011103 ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่
2(1-2-3) เลือก และวิชาเลือก
1051501 จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้
2(2-0-4) 1063402 ปรัชญาการศึกษา
2(1-2-3)
1022201 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5) 1052503 จิตวิทยาขั้นสูงเพื่อการเรียนรู้
2(1-2-3) 3.ปรับคาอธิบาย
1022202 ภาษาและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
และการพัฒนาชีวิต
รายวิชา
1023303 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
1022204 ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครูในศตวรรษ 21
3(2-2-5)
2(1-2-3) 4. ตัดบางรายวิชาออก
1033301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง 3(2-2-5) 1022203 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2(1-2-3)
การศึกษา
1033305 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
3(1-2-6)
เพื่อการศึกษา
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร และชื่อปริญญา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) พ.ศ. 2562
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
เหตุผล
(5 ปี) พ.ศ. 2559
(4 ปี) พ.ศ. 2562
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ) 1023305 การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
2(1-2-3)
1053502 จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาปรึกษา
1043406 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 2(1-2-3)
2(2-0-4)
ฐานสมรรถนะ
1043401 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 1043407 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้3(2-2-5)
1023304 การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม 2(2-0-4) 1004901 ครุนิพนธ์
1(0-2-1)
1044402 การวิจัยเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
1064101 การประกันคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
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
2(1-2-3)
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร และชื่อปริญญา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) พ.ศ. 2562
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
เหตุผล
(5 ปี) พ.ศ. 2559
(4 ปี) พ.ศ. 2562
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
1024305 การเรียนรู้ตามแนวพระราชดาริและ
2(2-0-4)
ภูมิปัญญาไทย
1024307 ทักษะและเทคนิคการสอน
2(1-2-3)
1024308 เทคนิคการปกครองชั้นเรียน
2(2-0-4)
1024309 การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสานึก
2(1-2-3)
สาธารณะ
1024316 การโค้ชเพื่อการรู้คิด
2(1-2-3)
1024610 การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 2(1-2-3)
ระดับประถมศึกษา
1024612 การแนะแนวสุขภาพ
2(2-0-4)
1024613 ผู้กากับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น
2(1-2-3)
1024615 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนว
พระราชดาริ
2(2-0-4)
1034302 สื่อการเรียนการสอนดิจิทัล
2(1-2-3)
1034303 การศึกษาโดยสื่อทางไกล
2(2-0-4)
1044403 สถิติเพื่อการวัดผลและการวิจัย
2(1-2-3)
1044404 โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติเพื่อการ
2(1-2-3)
วิจัยและประเมินทางการศึกษา

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร และชื่อปริญญา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) พ.ศ. 2562
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
เหตุผล
(5 ปี) พ.ศ. 2559
(4 ปี) พ.ศ. 2562
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)
2.1.2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 15 หน่วยกิต 1.ปรับชื่อรายวิชา
รหัส
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ศ) 2. ปรับคาอธิบาย
1001803 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
1(90) รายวิชา
1001804 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
1(90)
1001805 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3
1(90)
1001806 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(540)
1001807 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(540)
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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)
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร และชื่อปริญญา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) พ.ศ. 2562
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
เหตุผล
(5 ปี) พ.ศ. 2559
(4 ปี) พ.ศ. 2562
2. วิชาเอก
78 หน่วยกิต
2.2) กลุ่มวิชาเอก
60
หน่วยกิต
ปรับให้หลักสูตรมี
วิชาเอกบังคับ บังคับเรียน
68 หน่วยกิต 2.2.1) วิชาเอกบังคับ เรียนไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต ความทันสมัย
1103701 ภาษาอังกฤษเฉพาะสังคมศึกษา
3(2-2-5) 2591101 หลักสังคมวิทยา
3(3-0-6) สอดคล้องตามความ
3(3-0-6) ต้องการของผู้ใช้
1512101 ปรัชญาเบื้องต้น
3(3-0-6) 2551101 การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6) บัณฑิต โดย
1521101 ศาสนศึกษา
3(3-0-6) 1641101 ประวัติศาสตร์ไทย
3(2-2-5) 1. ปรับคาอธิบาย
1512102 พุทธปรัชญา
3(3-0-6) 2541101 ภูมิศาสตร์กายภาพ
3(2-2-5) รายวิชา
1524103 ศาสนากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3(3-0-6) 2542102 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
2(1-2-3) 2. ปรับชื่อรายวิชาให้
1641201 อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก
3(3-0-6) 1522101 ศาสนศึกษา
3(3-0-6) ครอบคลุมตามกรอบ
1643103 ประวัติศาสตร์ไทย 2
3(3-0-6) 2562101 กฎหมายเบื้องต้น
3(3-0-6) เนื้อหาคาอธิบาย
1643104 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
3(3-0-6) 2571101 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6) รายวิชา
1644205 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
3(3-0-6) 1642102 อารยธรรมโลก
3(2-2-5) 3. ตัดบางรายวิชาและ
2542101 ภูมิศาสตร์กายภาพ
3(2-2-5) 1522102 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชาใหม่
2542301 การอ่านและการแปลความหมายแผนที่ 3(2-2-5) 2502901 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา
3(2-2-5)
2543101 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
3(3-0-6) 2503902 วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา
2(1-2-3)
2544102 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
3(3-0-6) 2503903 การวิจัยทางสังคมศึกษา
2503101 ภาษาอังกฤษสาหรับการสอนสังคมศึกษา
สิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
2544104 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
2551101 การเมืองและการปกครองของไทย
3(3-0-6)
สาหรับสังคมศึกษา
2561101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)

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 และชื่อปริญญา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) พ.ศ. 2562
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
เหตุผล
(5 ปี) พ.ศ. 2559
(4 ปี) พ.ศ. 2562
2573101 เศรษฐศาสตร์สาหรับสังคมศึกษา
3(3-0-6)
2573102 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ตามแนวคิด
3(3-0-6)
เศรษฐกิจพอเพียง
2592101 สั งค ม วิ ท ย าแ ล ะ ม านุ ษ ย วิ ท ย า 3(3-0-6)
เบื้องต้น
2593101 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยกับ
3(3-0-6)
เศรษฐกิจพอเพียง
2593105 โลกาภิวัตน์ ประชาธิปไตยและการ 2(2-0-4)
วิเคราะห์สังคม
2504901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(3-2-5)
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร และชื่อปริญญา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) พ.ศ. 2562
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
เหตุผล
(5 ปี) พ.ศ. 2559
(4 ปี) พ.ศ. 2562
เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก
4 หน่วยกิต วิชาเอกเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
20 หน่วยกิต 1. เพิ่มรายวิชาใหม่
เพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า
ตามการวิพากษ์ของ
2591102 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล
3(3-0-6) ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า
กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา
2502102 ความเป็นสกลทรรศน์
3(3-0-6) และนักศึกษาชั้นปี
1514103 ปรัชญาสมัยกลาง สมัยใหม่และร่วมสมัย 2(2-0-4)
1641103 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก 3(3-0-6) สุดท้าย
1524102 การฝึกสมาธิ
2(2-0-4)
เฉียงใต้
1524104 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์
2(2-0-4)
2. ตัดบางรายวิชาออก
2501103
ท้
อ
งถิ
น
่
ศึ
ก
ษา
3(2-2-5)
กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์
และย้ายวิชาจากหมวด
2542103 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิ 3(2-2-5) วิชาบังคับและการสอน
1642702 การศึกษาเอกสารและหลักฐานทางประวัติศาสตร์
สารสนเทศ
2(2-0-4)
วิชาเอกมาใส่แทน
2542104 สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา 3(2-2-5)
1642306 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่
3(2-2-5)
2(2-0-4) 2503904 นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทาง
สังคมศึกษา
1644206 ประวัติศาสตร์ยุโรป
2(2-0-4)
2573102 ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์
3(3-0-6)
2542302 ภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2(2-0-4) 1521103 ศาสนากับการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
2543102 การสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน
2(2-0-4)
1523104 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์
3(3-0-6)
2543103 ประชากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา 2(2-0-4)
2572103 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ตามหลัก 3(2-2-5)
2543402 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม 2(1-3-2)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร และชื่อปริญญา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) พ.ศ. 2562
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
เหตุผล
(5 ปี) พ.ศ. 2559
(4 ปี) พ.ศ. 2562
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)
กลุม่ เศรษฐศาสตร์
2573305 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
2(2-0-4)
2573306 ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ
2(2-0-4)
2574102 การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น
2(1-3-2)
2574103 การบริหารการเงินและการคลัง
2(2-0-4)
กลุม่ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
2593103 ปัญหาสังคม
2(2-0-4)
2593104 ชาติพันธุ์วิทยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2(2-0-4)
2594101 สันติวิธีกับการจัดการความขัดแย้ง
2(2-0-4)
2594102 วัฒนธรรมร่วมสมัย
2(2-0-4)

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร และชื่อปริญญา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) พ.ศ. 2562
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
เหตุผล
(5 ปี) พ.ศ. 2559
(4 ปี) พ.ศ. 2562
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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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร และชื่อปริญญา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) พ.ศ. 2562
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
เหตุผล
(5 ปี) พ.ศ. 2559
(4 ปี) พ.ศ. 2562
2592101 สั งค ม วิ ท ย าแ ล ะม านุ ษ ย วิ ท ย า
3(3-0-6) 2591101 หลักสังคมวิทยา
3(3-0-6) ป รั บ ราย3(3-0-6)
วิ ช าแ ล ะ
เบื้องต้น
Principle of Sociology
ค าอธิ บ ายรายวิ ช า
Introduction to Sociology
อธิ บ ายความหมาย ลั ก ษณะ ขอบข่ า ย ประวั ติ ค วามเป็ น มา ใหม่เพื่อให้สอดรับกับ
and Anthropology
แนวคิดและทฤษฎีสังคมวิทยา องค์ประกอบ และหลักการสาคัญ ห ลั ก สู ต ร อิ ง
หลักการของวิชาสังคมวิทยา มานุษยวิทยา แนวความคิด ประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ธี ก ารศึ ก ษาทางสั ง คมวิ ท ยา วิ เคราะห์ ก ลุ่ ม สั ง คม สมรรถนะที่ ร่ ว มท า
และทฤษฎีพื้นฐานทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาของนักคิดคน
โครงสร้างทางสังคม ลักษณะของสังคม โครงสร้างหน้าที่ การจัด กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
สาคัญในยุคสมัยต่างๆ เพื่อใช้ทาความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของ
ระเบี ย บสั งคม สถาบั น ทางสั งคม การขั ด เกลาทางสั งคม การ ราชภัฏทั้ง 38 แห่ง
สังคมและมนุษย์
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ท างสั งคม ช่ ว งชั้น ทางสั งคม วัฒ นธรรม ความเชื่ อ
กระบวนการทางสั ง คม พฤติ ก รรมเบี่ ย งเบนทางสั ง คม การ
เปลี่ ย นแปลงทางสั งคมและวั ฒ นธรรมเพื่ อ ประยุ ก ต์ ใช้ ในการจั ด
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

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
(5 ปี) พ.ศ. 2559
2551101 การเมืองและการปกครองของไทยสาหรับสังคมศึกษา
Politics and Government of Thai for Social Studies
3(3-0-6)
ความรู้พื้นฐานการเมืองและการปกครอง หน้าที่ของรัฐ ความสัมพันธ์
ระหว่ า งรั ฐ กั บ สั ง คม ประชาชนกั บ บทบาททางการเมื อ งรั ฐ สภา
คณะรัฐมนตรี พฤติกรรมทางการเมืองของคนไทย

เหตุผล
3(3-0-6)
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
(4 ปี) พ.ศ. 2562
2551101 การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai politics
วิเคราะห์ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ และระบอบการปกครอง
วิวั ฒ นาการการเมื อ งการปกครองไทย ตั้ งแต่ อ ดี ต จนถึ งปั จ จุ บั น
อธิบ ายระบอบการเมื องการปกครองไทย อภิป รายความสั มพั น ธ์
ระหว่างรัฐกับสังคม เหตุการณ์ทางการเมืองต่าง ๆ ที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงสังคมในอดีตและปัจจุบันและการนาองค์ความรู้ที่ได้
บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยและพั ฒ นาความเป็ น
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)
1641101 ประวัติศาสตร์ไทย
3(3-0-6)
Thai History 1
Thai History
พัฒนาการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มคนจนเกิดเป็นชุมชนในภูมิภาคต่างๆ ของ
วิ เ คราะห์ พั ฒ นาการของประวั ติ ศ าสตร์ ไ ทยสมั ย ก่ อ น
ประเทศไทย และพั ฒ นาการของรัฐในดิน แดนประเทศไทยก่อนสมั ย ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละสมั ย ประวั ติ ศ าสตร์ อธิ บ ายการพั ฒ นาและ
อยุธยาจนสิ้นสมัยอยุธยา ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการด้านเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์กับต่างชาติ
สังคม และวัฒนธรรมผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์

3(3-0-6)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
(4 ปี) พ.ศ. 2562
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
วิ เ คราะห์ สั ณ ฐานของโลกและปรากฏการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
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) 2542102 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
3(2-2-5)
Analytical Geography of Thailand
Thailand Geography
วิเคราะห์ สั งเคราะห์ สภาพภูมิ ศาสตร์ของประเทศไทย จากรูป ร่าง วิเคราะห์ลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเกี่ยวกับลักษณะทาง
ลั ก ษณะที่ ตั้ ง ทั้ ง ที่ ตั้ งทางภู มิ ศ าสตร์ และที่ ตั้ งสั ม พั ท ธ์ ลั ก ษณะทาง กายภาพประชากร เศรษฐกิ จ สั ง คม ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ

เหตุผล

3(2-2-5)
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
(5 ปี) พ.ศ. 2559
1643103 ประวัติศาสตร์ไทย 2
3(3-0-6)
Thai History 2
พัฒนาการของประเทศไทยตั้งแต่สมัยธนบุรี รัตนโกสินทร์ ในเรื่องการ
ฟื้นฟูบ้านเมือง ความสืบเนื่ องทางประวัติศาสตร์กับกรุงศรีอยุธยา การ
ปรับปรุงประเทศ แนวความคิดประชาธิปไตยกับการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ.2475 และความเปลี่ ย นแปลงทางการเมือ ง เศรษฐกิ จ
และสังคม จนถึง พ.ศ. 2500
2542101 ภูมิศาสตร์กายภาพ
3(2-2-5)
Physical Geography
แนวคิ ดและขอบเขตของภู มิศาสตร์กายภาพ ระบบพลั งงานของโลก
ระบบภูมิอากาศโลก การกระจายของพืชพรรณและสัตว์ตามธรรมชาติ
ลักษณะและวัฏจักรของเปลือกโลก ดิน หิน แร่ น้าใต้ดินและวัฏจักรของ
น้ า ลั ก ษณ ะภู มิ ป ระเทศที่ เ กิ ด จากการกร่ อ นและการทั บ ถมอั น
เนื่องมาจากการกระทาของน้า น้าใต้ดิน คลื่น ลม และธารน้าแข็ง

3(2-2-5)

เหตุผล

2(1-2-3)
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
(5 ปี) พ.ศ. 2559
(4 ปี) พ.ศ. 2562
กายภาพ ลักษณะของประชากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม รวมถึงความสัมพันธ์ในปัจจัยทางภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก
การแบ่งภาคทางภูมิภ าคภูมิศาสตร์ของประเทศไทย เข้าใจปัจจัยทาง วิเคราะห์การกระจายเชิงพื้นที่และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ
ภูมิศาสตร์ที่สอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 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)
1522101
ศาสนศึกษา
2(1-2-3)
Religions Studies
Religions Study
ศึกษาความหมาย บ่อเกิด ประเภทและความสาคัญของศาสนา หลักคา อธิบายความหมายของปรัชญาและศาสนา วิเคราะห์องค์ประกอบ
สอน เป้าหมายสูงสุด พิธีกรรมของศาสนาที่มีผู้นับถือในปัจจุบัน ความ ของศาสนาและความเชื่อ ประเภทของศาสนา ประวัติความเป็นมา
แตกต่างระหว่างศาสนากับลัทธิความเชื่อในสังคม
หลักคาสอน ศาสนพิธี สาวก และวันส าคัญ ทางศาสนา วิเคราะห์
หลั ก การของศาสนาสากลที่ เกี่ ย วกั บ ปรั ช ญา วั ฒ นธรรม 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

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
(5 ปี) พ.ศ. 2559
2561101

2571101

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Economics
อธิ บ ายความหมาย ความส าคั ญ ประวั ติ ค วามเป็ น มาของ
เศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ ท ฤษฎี การผลิ ต พฤติ กรรมของผู้ บ ริโภค
ตลาด ทฤษฎีราคา รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร การคลัง
การค้ าระหว่ า งประเทศ ระบบสหกรณ์ ประยุ ก ต์ ใช้ ป รั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยและ

เหตุผล
ป รั บ ราย วิ ช าแ ล ะ3(3-0-6)
ค าอธิ บ ายรายวิ ช า
ใหม่เพื่อให้สอดรับกับ
ห ลั ก สู ต ร อิ ง
สมรรถนะที่ ร่ ว มท า
กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ราชภัฏทั้ง 38 แห่ง
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Principles of Jurisprudence
ศึ ก ษาความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ กฎหมาย ได้ แ ก่ ความหมาย
ความส าคั ญ สภาพบั ง คั บ ทางแพ่ ง สภาพบั ง คั บ ทางอาญา
ประเภทของกฎหมาย ระบบของกฎหมาย ล าดั บ ศั ก ดิ์ ข อง
กฎหมาย การจั ด ท ากฎหมาย การใช้ ก ฎหมาย การยกเลิ ก
กฎหมาย การอุดช่องว่างแห่งกฎหมาย สิทธิขั้นพื้นฐานและหลัก
ความเสมอภาคตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ปรัชญาและนิติสัมพันธ์
ระหว่ างกฎหมายมหาชนกั บ กฎหมายเอกชน กระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมทางแพ่ ง กระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญ า และ
กระบวนการยุติธรรมทางเลือก ฯลฯ ศึกษากฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ กฎหมายอาญา และกฎหมายอื่น ๆ เฉพาะในส่วนที่
เป็ น ค วาม รู้ เ บื้ อ งต้ น เพื่ อการป ระยุ ก ต์ และบู รณ าก าร
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับปรากฏการณ์ทางสังคมอื่น ๆ
2573101 เศรษฐศาสตร์สาหรับสังคมศึกษา
3(3-0-6)
Economics for Social Studies
ความรู้ ความเข้ า ใจ แน วคิ ด พื้ นฐานท างเศรษฐศาสตร์ หลั ก
เศรษฐศาสตร์ จุ ล ภาค หลั ก เศรษฐศาสตร์ ม หภาค ความเข้ า ใจ
สภาวการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน ความสาคัญของการศึกษาเกี่ยวกับ
ความร่ว มมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ขีดความสามารถในการ
แข่งขันและความเท่าเทียมกันในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
(4 ปี) พ.ศ. 2562
problems about environment ethics and social ethics
2562101
กฎหมายเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Laws
อธิบายความหมาย ความสาคัญ ประเภท ลาดับศักดิ์ของกฎหมาย
วิ เคราะห์ การจั ด ท า การใช้ การตี ค วามทางกฎหมาย อธิ บ าย
กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ กฎหมายอาญา
กฎหมายปกครอง และอธิบายกระบวนการยุติธรรม ประยุกต์ใช้
และบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน
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

3(3-0-6)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
(5 ปี) พ.ศ. 2559
ตลอดจนการยกระดับความอยู่ดีกินดีของประชาชนคนไทย

1524103

เหตุผล

ป รั บ ราย วิ ช าแ
3(3-0-6)
ละ
ค าอธิ บ ายรายวิ ช า
ใหม่เพื่อให้สอดรับกับ
ห ลั ก สู ต ร อิ ง
สมรรถนะที่ ร่ ว มท า
กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ราชภัฏทั้ง 38 แห่ง
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ศาสนากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3(3-0-6)
Religions and Sustainable
Development
หลักคาสอนของศาสนา บทบาทขององค์กรทางศาสนาที่มีต่อ
การพั ฒ นาทางด้านทางเศรษฐกิจ การเมือง สั งคม การศึกษา
และสิ่งแวดล้อม หลักคาสอนของศาสนาในปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ยง ตลอดจนการประยุกต์ใช้ห ลั ก ศาสนาเพื่ อนาไปสู่ การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
(4 ปี) พ.ศ. 2562
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
1642102 อารยธรรมโลก
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

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
(5 ปี) พ.ศ. 2559
ไม่มี

เหตุผล
เพิ่มเติม รายวิชาและ3(2-2-5)
ค าอธิ บ ายรายวิ ช า
ใหม่เพื่อให้สอดรับกับ
ห ลั ก สู ต ร อิ ง
สมรรถนะที่ ร่ ว มท า
กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ราชภัฏทั้ง 38 แห่ง
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
(4 ปี) พ.ศ. 2562
1522102 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา
3(2-2-5)
Buddhism Dhamma and Dhammology
อธิบายพัฒนาการ ความสาคัญ องค์ประกอบ และโครงสร้างของ
พระพุทธศาสนาและศาสนาในท้องถิ่น เกี่ยวกับ ประวัติ คัมภีร์ของ
ศาสนา การปฏิรูป นิกาย การเผยแผ่ วันสาคัญ ศาสนพิธี การปฏิบัติ
ตนของศาสนิกชน หลักธรรมสาคัญ ฝึ กภาวะผู้ นาในพิธีกรรมทาง
ศาสนา และนามาพัฒนาชีวิตและสังคม
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

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
(5 ปี) พ.ศ. 2559
ไม่มี

เหตุผล
เพิ่มเติม รายวิชาและ
ค าอธิ บ ายรายวิ ช า
ใหม่เพื่อให้สอดรับกับ
ห ลั ก สู ต ร อิ ง
สมรรถนะที่ ร่ ว มท า
กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ราชภัฏทั้ง 38 แห่ง

ป รั บ ราย วิ ช าแ ล ะ3(2-2-5)
ค าอธิ บ ายรายวิ ช า
ใหม่เพื่อให้สอดรับกับ
ห ลั ก สู ต ร อิ ง
สมรรถนะที่ ร่ ว มท า
กับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏทั้ง 38 แห่ง
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2504904 การจัดการเรียนรูส้ ังคมศึกษา
2(1-3-2)
Learning Management in Social Studies
ความสาคัญและธรรมชาติของการสอนสังคมศึกษา ปัญหาการจัดการ
เรี ย นการสอนสั ง คมศึ ก ษา การวางแผน การสอนสั ง คมศึ ก ษ า
วั ต ถุ ป ระสงค์ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน การวิ เ คราะห์ ห นั ง สื อ
ประกอบการสอน สื่อการสอน แหล่งการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลใน
วิช าสั งคมศึ ก ษา การจั ด ท าแผนการจั ด การเรีย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา การ
ปฏิบัติการสอนสังคมศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตรสังคมศึกษา และการ
สอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
(4 ปี) พ.ศ. 2562
2503903 การวิจัยทางสังคมศึกษา
2(1-2-3)
Social Studies Research
อธิบายความหมาย ขอบเขตของการวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคม
ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ท ฤษฎี ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย กระบวนการวิ จั ย เชิ 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
2503902 วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา
3(2-2-5)
Educational Science in Social Study Teaching
วิเคราะห์ทฤษฎีรูปแบบการสอน วิธีการสอน ทักษะและเทคนิคการ
สอนสั งคมศึ ก ษา วิ เคราะห์ ห ลั ก สู ต รสั งคมศึ ก ษา ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ 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

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
(5 ปี) พ.ศ. 2559
ไม่มี

เหตุผล
เพิ่มเติม รายวิชาและ3(2-2-5)
ค าอธิ บ ายรายวิ ช า
ใหม่เพื่อให้สอดรับกับ
ห ลั ก สู ต ร อิ ง
สมรรถนะที่ ร่ ว มท า
กับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏทั้ง 38 แห่ง
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
(4 ปี) พ.ศ. 2562
2502901 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา
3(2-2-5)
Social Study Curriculum Development
วิเคราะห์แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษาใน
ระบบ นอกระบบและตามอั ธ ยาศั ย อธิบ ายวิวัฒ นาการทางด้ าน
หลักสูตรสังคมศึกษา ในระดับชาติและสากล วิเคราะห์ก ระบวนการ
จัดทาหลักสูตรสังคมศึกษา การนาหลักสูตรไปใช้ การประเมินผล
หลั ก สู ต ร ภาวะผู้ น าหลั ก สู ต รสั ง คมศึ ก ษาฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นา
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

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
(5 ปี) พ.ศ. 2559
1103701 ภาษาอังกฤษเฉพาะสังคมศึกษา 3(2-2-5)
English for Social Studies
พัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษโดยการฝึ กอ่านออกเสียง อ่านจับใจความ
เนื้ อหาทางด้านสังคมศึกษา จากหนั งสือพิมพ์ วารสาร เอกสาร ตารา
และผลงานทางวิชาการ และจากสื่ออิเลคทรอนิกส์ ฝึกนาเสนอเนื้อหา
สาระทางด้านสังคมศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ ด้วยการเขียน หรือวิธีการ
อื่น ๆ ที่เหมาะสม

เหตุผล
ป รั บ ราย วิ ช าแ ล ะ
ค าอธิ บ ายรายวิ ช า
ใหม่เพื่อให้สอดรับกับ
ห ลั ก สู ต ร อิ ง
สมรรถนะที่ ร่ ว มท า
กับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏทั้ง 38 แห่ง
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
(4 ปี) พ.ศ. 2562
1103701 ภาษาอั3(2-2-5)
งกฤษสาหรับการสอนสังคมศึกษา 3(2-2-5)
English for Social Studies Teaching
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยการฝึกอ่านออกเสียง อ่านจับใจความ
เนื้อหาทางด้าน สั งคมศึกษา จากหนังสื อพิ มพ์ วารสาร เอกสาร
ต ารา และผลงานทางวิ ช าการ และจากสื่ อ อิ เลคทรอนิ ก ส์ ฝึ ก
นาเสนอเนื้อหาสาระทางด้านสังคมศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ ด้วย
การเขียน หรือวิธีการอื่น 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

131

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร และชื่อปริญญา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) พ.ศ. 2562
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
เหตุผล
(5 ปี) พ.ศ. 2559
(4 ปี) พ.ศ. 2562
วิชาเอกเลือก
2503903 นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา 3(2-2-5) เพิ่มเติม รายวิชาและ3(2-2-5)
ไม่มี
Innovations and Digital Media for Social ค าอธิ บ ายรายวิ ช า
Studies
ใหม่เพื่อให้สอดรับกับ
วิเคราะห์แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรมและสื่ อดิจิทัลทางสังคม ห ลั ก สู ต ร อิ ง
ศึกษาหลักการออกแบบ การผลิตและพัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัล สมรรถนะที่ ร่ ว มท า
ที่เหมาะสมกับเนื้อหาสังคมศึกษา วิเคราะห์และประเมินคุณค่าของ กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
สื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อดิจิทัลและนวัตกรรม ราชภัฏทั้ง 38 แห่ง
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
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
ไม่มี
2573102 ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก
3(3-0-6)
เพิ่มเติม รายวิชาและ
Thailand and The world economy
ค าอธิ บ ายรายวิ ช า
สืบค้น วิเคราะห์ สรุป หลักเศรษฐศาสตร์ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ใหม่เพื่อให้สอดรับกับ
ประเทศไทยกั บ ระบบเศรษฐกิ จ โลก สภาพทางเศรษฐกิ จ ของ ห ลั ก สู ต ร อิ ง
ประเทศไทยและเศรษฐกิ จ โลกในปั จ จุ บั น แนวโน้ ม ในอนาคต สมรรถนะที่ ร่ ว มท า
กระแสโลกาภิวัตน์กับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
(5 ปี) พ.ศ. 2559

เหตุผล
ราชภัฏทั้ง 38 แห่ง

เพิ่มเติม รายวิชาและ3(3-0-6)
ค าอธิ บ ายรายวิ ช า
ใหม่เพื่อให้สอดรับกับ
ห ลั ก สู ต ร อิ ง
สมรรถนะที่ ร่ ว มท า
กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ราชภัฏทั้ง 38 แห่ง
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ไม่มี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
(4 ปี) พ.ศ. 2562
ของระบบการค้า การเงิน เศรษฐกิจโลกต่อประเทศไทย และการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่สาคัญ
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
2502102 ความเป็นสกลทรรศน์
3(3-0-6)
Globalization
อธิบายความหมาย และความสาคัญโลกาภิวัตน์ วิเคราะห์ทฤษฎีการ
จั ด การความขั ด แย้ งความเป็ น พลเมื อ ง หลั ก การอยู่ ร่ ว มกั น ของ
มนุษยชาติ ความสัมพันธ์และการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ค่านิยม
และการตระหนักรับรู้สภาพการณ์ การพัฒนาที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน
ความเสมอภาคและการยอมรับความแตกต่างแนวทางการจัดการ
เรียนรู้สังคมศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของพลเมืองโลก
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

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
(5 ปี) พ.ศ. 2559
ไม่มี

เหตุผล

เพิ่มเติม รายวิชาและ
ค าอธิ บ ายรายวิ ช า
ใหม่เพื่อให้สอดรับกับ
ห ลั ก สู ต ร อิ ง
สมรรถนะที่ ร่ ว มท า
กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ราชภัฏทั้ง 38 แห่ง

Local
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ไม่มี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
(4 ปี) พ.ศ. 2562
right. Equality and acceptance. Learning design to
enhance global citizenship characters
2501103 ท้องถิ่นศึกษา
3(2-2-5)
Local Studies
อธิบ ายความหมาย ความส าคั ญ และประวั ติ ค วามเป็ น มาของ
ท้ อ งถิ่ น ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี แ ละมรดกทางวั ฒ นธรรม
วิเคราะห์ ค วามคิ ด ความเชื่ อ ของท้ อ งถิ่ น วิเคราะห์ อิ ท ธิ พ ลของ
อารยธรรมต่ างๆ และภู มิปั ญ ญาท้ องถิ่ นประยุก ต์ใช้กระบวนการ
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
2542104 สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา 3(2-2-5)
Environment and Population Studies
วิ เคราะห์ ค วามรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและประชากร
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับประชากร วิเคราะห์ ผลกระทบ
ของภาวะประชากรที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมต่อสังคมและคุณภาพ
ชี วิ ต อธิ บ ายการมี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ สภาพการเกิ ด ภั ย พิ บั ติ ใ นประเทศไทยและโลก
วิเคราะห์สาเหตุการเกิด ผลกระทบและการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ

เพิ่มเติม รายวิชาและ
ค าอธิ บ ายรายวิ ช า
ใหม่เพื่อให้สอดรับกับ
ห ลั ก สู ต ร อิ ง
สมรรถนะที่ ร่ ว มท า
กับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏทั้ง 38 แห่ง

Enviro

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
(5 ปี) พ.ศ. 2559

ไม่มี

เหตุผล

เพิ่มเติม รายวิชาและ3(2-2-5)
ค าอธิ บ ายรายวิ ช า
ใหม่เพื่อให้สอดรับกับ
ห ลั ก สู ต ร อิ ง
สมรรถนะที่ ร่ ว มท า
กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ราชภัฏทั้ง 38 แห่ง
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1642306 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ 2(2-0-4)
History of Modern Southeast Asia
อิทธิพลของลัทธิจักรวรรดินิ ยมที่มีต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตั้ ง แต่ ค ริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 19 ในด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม
ขบวนการชาติ นิ ย ม การเรี ย กร้ อ งเอกราช การยึ ด ครองของญี่ ปุ่ น ใน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
(4 ปี) พ.ศ. 2562
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
2542103 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5)
Geography Instruments and Geoinformatic
อธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และ
เครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ การแปลความหมายการสื บ ค้ น และ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
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
วิเคราะห์พัฒ นาการทางประวัติศาสตร์ในยุคต่างๆอิทธิพลของชาติ
ตะวั น ตกที่ มี ผ ลต่ อ ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ อธิ บ ายการ
เปลี่ยนแปลงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

เพิ่มเติม รายวิชาและ
ค าอธิ บ ายรายวิ ช า
ใหม่เพื่อให้สอดรับกับ
ห ลั ก สู ต ร อิ ง
สมรรถนะที่ ร่ ว มท า

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

เพิ่มเติม รายวิชาและ
ค าอธิ บ ายรายวิ ช า
ใหม่เพื่อให้สอดรับกับ
ห ลั ก สู ต ร อิ ง
สมรรถนะที่ ร่ ว มท า
กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ราชภัฏทั้ง 38 แห่ง
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
(5 ปี) พ.ศ. 2559
(4 ปี) พ.ศ. 2562
ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัญหาและสภาพของเอเชียตะวันออกเฉียง จนถึ งปั จ จุบั น แสดงความคิด เห็ น ในความสั ม พั น ธ์ระหว่างเอเชี ย
ใต้ ตั้งแต่ได้รับเอกราชจนถึงปัจจุบัน ความร่วมมือระหว่างประเทศใน ตะวันออกเฉียงใต้กับประเทศมหาอานาจของโลกและประเทศเพื่อน
ภูมิภาค
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
ไม่มี
2591102 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Society Culture
วิเคราะห์แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมพหุวัฒนธรรมและความ
เป็นพลเมืองดิจิทัลในปัจจุบันและอนาคต ผลกระทบของเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่มีต่อสังคมทักษะการรู้ดิจิทัล สร้างแนวปฏิบัติให้เป็นพลเมือง
ที่เรียนรู้แบบนาตนเองและปกป้องตนเอง 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

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
(5 ปี) พ.ศ. 2559
1521103 ศาสนากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3(3-0-6)
Religions and Sustainable Development
หลักคาสอนของศาสนา บทบาทขององค์กรทางศาสนาที่มีต่อการ
พัฒนาทางด้าน เศรษฐกิจ การเมือง สังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม
หลักคาสอนของศาสนาในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการ
ประยุกต์ใช้หลักคาสอนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
เหตุผล
(4 ปี) พ.ศ. 2562
1521103 ศาสนากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3(3-0-6)
วิชาจากหลักสูตร 59
Religions and Sustainable Development
หลักคาสอนของศาสนา บทบาทขององค์กรทางศาสนาที่มีต่อการ
พั ฒ นาทางด้ า น เศรษฐกิ จ การเมื อ ง สั ง คม การศึ ก ษา และ
สิ่งแวดล้อม หลักคาสอนของศาสนาในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตลอดจนการประยุกต์ใช้ห ลั กคาสอนเพื่ อน าไปสู่ การพั ฒ นาอย่าง
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
2572103 เศรษฐศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ ต ามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ 2572103 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ วิชาจากหลักสูตร 59
พอเพียง
พอเพียง
Applied Economic Following Philosophy of the
Applied Economic Following Philosophy of the
Sufficiency Economy
3(2-2-5)
Sufficiency Economy
3(2-2-5)
ความหมาย ความสาคัญและหลักการเศรษฐศาสตร์กับแนวคิดเศรษฐกิจ ความหมาย ความส าคั ญ และหลั ก การเศรษฐศาสตร์ กั บ แนวคิ ด
พอเพียง การนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร เศรษฐกิจพอเพียง การนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
จัดการเพื่อการผลิต การบริโภค ของตนเองและครอบครัว ตลอดจน การบริ ห ารจั ด การเพื่ อ การผลิ ต การบริ โ ภค ของตนเองและ
นามาประยุกต์ใช้กับการบริหารโครงการและธุรกิจชุมชนอย่างมี
ครอบครัว ตลอดจนนามาประยุกต์ใช้ กับการบริห ารโครงการและ
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
ธุรกิจชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
(5 ปี) พ.ศ. 2559
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
เหตุผล
(4 ปี) พ.ศ. 2562
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)
1523104 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์
3(3-0-6)
วิชาจากหลักสูตร 59
An Analytical Studies of the Biography of the
An Analytical Studies of the Biography of the
Buddha
Buddha
วิเคราะห์พุทธประวัติจากพระไตรปิฎก และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ วิ เ คราะห์ พุ ท ธประวั ติ จ ากพระไตรปิ ฎ ก และหลั ก ฐานทาง
พระพุทธศาสนา ศาสนพิธีกรรมอันสืบเนื่องมาจากพุทธประวัติ หัวข้อ ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ศาสนพิธีกรรมอันสืบเนื่องมาจาก
พุทธธรรม พุทธศาสนสุภาษิต และการปฏิบัติไตรสิกขาของพุทธสาวก พุทธประวัติ หั ว ข้อพุ ท ธธรรม พุท ธศาสนสุภ าษิต และการปฏิบั ติ
พุทธสาวิกาครั้งพุทธกาลที่มีอิทธิพลต่อชีวิตที่ต้องการพ้นทุกข์ และ
ไตรสิกขาของพุทธสาวก พุทธสาวิกาครั้งพุทธกาลที่มีอิทธิพลต่อชีวิต
ทักษะการจัดการความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเชิงวิเคราะห์เพื่อ
ที่ ต้ อ งการพ้ น ทุ กข์ และทั กษ ะการจั ด การความรู้ เ กี่ ย วกั บ
ประโยชน์ในการดารงตนตามหลักการของพระพุทธศาสนา
พระพุ ท ธศาสนาเชิ งวิ เคราะห์ เพื่ อ ประโยชน์ ในการด 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

เหตุผล
ป รั บ ร า ย ชื่ อ อ า จ า ร ย์
ผู้รับ ผิ ดชอบหลั กสู ตรให้ มี
คุณ วุฒิ ตรงและคุ ณ สมบั ติ
เป็ น ไป ต าม ม า ต ร ฐ า น
หลักสูตร
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ตารางเปรียบเทียบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา
ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา พ.ศ. 2559 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา พ.ศ. 2562
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
รายชื่ออาจารย์ประจาผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว
2. นางสางรุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์
2. นางสางรุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์
3. นางสาวนาถสุดา วงษ์บุญงาม
3. นางสาวนาถสุดา วงษ์บุญงาม
4. ดร.จุฬาพร ศรีรังสรรค์
4. ดร.จุฬาพร ศรีรังสรรค์
5. นางสาวรัฐวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
5. นายประสิทธิ์ คาพล
รายชื่ออาจารย์ประจา
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว
2. นางสางรุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์
2. นางสางรุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์
3. นางสาวนาถสุดา วงษ์บุญงาม
3. นางสาวนาถสุดา วงษ์บุญงาม
4. ดร.จุฬาพร ศรีรังสรรค์
4. ดร.จุฬาพร ศรีรังสรรค์
5. นางสาวรัฐวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
5. นายประสิทธิ์ คาพล
6. นายธีรศักดิ์ สุขสันติกมล
6. นายธีรศักดิ์ สุขสันติกมล
7. ดร.ฟาริดา แสงเอี่ยม
7. ดร.ฟาริดา ร่มพฤกษ์
8. นายประสิทธิ์ คาพล
8. นางสาวรัฐวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
9. นายชนัญญ์ เมฆหมอก
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบกุล วิศิษฏ์สรศักดิ์
11. นางสาวไพลิน ทรัพย์อุดมผล
12. นางสาวญาวิณีย์ รักพานิชย์

ภาคผนวก ค หลักการจัดรายวิชา
1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม
2. การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International Standard
Classification Education) เป็นแนวทาง
3. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ
3.1 ยึดสาระสาคัญ (Concept) ของคาอธิบายรายวิชา
3.2 ยึดฐานกาเนิดของรายวิชา
4. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว
เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6,7 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
11

22
11

33

44

55

66

77

ลำดับวิชำ
ลักษณะเนื้อหำ
ระดับควำมยำกง่ำย หรือชั้นปี
หมวดวิชำและหมู่วิชำ
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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 หมูว่ ิชาภาษาอาหรับ
174 ใช้กับ หมู่วิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
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ลักษณะเนื้อหาวิชาสาระความรู้และเจตคติ ตามกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาต่อไปนี้
(1) กลุ่มปรัชญา
(2) กลุ่มศาสนา
(3) กลุ่มประวัติศาสตร์
(4) กลุ่มการจัดการเรียนการสอน
(5) กลุ่มภูมิศาสตร์
(6) กลุ่มการเมืองการปกครอง
(7) กลุ่มนิติศาสตร์
(8) กลุ่มเศรษฐศาสตร์
(9) กลุ่มสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(10) กลุ่มที่ไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มใดได้

(151-1--)
(152-1--)
(164-1--)
(250-9--)
(254-1--)
(255-1--)
(256-1--)
(257-1--)
(259-1--)
(250-1--)

ภาคผนวก ง
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
1
ชื่อ – สกุล นายพจนารถ บัวเขียว
1. หนังสือ/ตารา/เอกสารคาสอน/เอกสารประกอบการสอน/บทความวิชาการ
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. ผลงานวิจัย
วุฒิการศึกษา :
กาญจนา บุญส่ง, พจนารถ บัวเขียว, นวรัตน์ ประทุมตา, กฤษดา ตั้งชวาล, แสนประเสิรฐ ปานเนียม และชนานุช
การศึกษามหาบัณฑิต
เงินทอง. (2559). การศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์ด่านสิงขร-มะริด.
(การสอนสังคมศึกษา)
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการรับชาติและนานาชาติ “PBRU 2016: 3” วันที่ 4 ธันวาคม 2560
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. 77-85.
3. ประสบการณ์การทางาน
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
1. เลขานุการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ. 2540
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2539
3. รองประธานโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2545
4. รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการ พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2543
5. รองผู้อานวยการสานักกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2543
6. ผู้อานวยการสานักกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2547
7. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี สถาบันราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2544
8. คณะกรรมการบริหารสถาบันราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2547
9. คณะกรรมการสภาประจาสถาบันราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2546
10. คณะกรรมการโครงการสานึกไทยสถาบันราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2546
11. รองประธานคณะกรรมการกองทุนกู้ยืม เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์

143

12. ประธานคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนโครงการเส้นทางลัดสู่ภาคใต้ พ.ศ.
2547 ถึง พ.ศ. 2548
13. รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2551
14. รองประธานคณะกรรมการพัฒ นาเพื่อขบวนชุมชนเพื่อขอรับทุนจากกองทุนพัฒ นาการเมือง
จังหวัดเพชรบุรี
15. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาคุณภาพ จังหวัดเพชรบุรี ปี 2555
16. หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมท้อ งถิ่น จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2542 –
2556
17. รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นภาคกลางพ.ศ.
2553 - 2556
18. ประธานที่ปรึกษาสมาพันธ์ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน
19. ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. 2552 ถึง 2558
20. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน
4. มีประสบการณ์การสอนในรายวิชาดังต่อไปนี้
- รายวิชา สัมมนาบูรณาการการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
- รายวิชา วิถีไทย
- รายวิชา ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- รายวิชา การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
- รายวิชา เพชรบุรีศึกษา

ลาดับที่
2

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
ชื่อ – สกุล นางสาวรุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา :
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
(การสอนสังคมศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
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1. หนังสือ/ตารา/เอกสารคาสอน/เอกสารประกอบการสอน/บทความวิชาการ
2. ผลงานวิจัย
รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์, นางสาวนาถสุดา วงษ์บุญงาม และนายประสิทธิ์ คาพล (2562). การจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลเลิฟที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 9(1): 220 - 225. (TCI 2) เพชรบุรี.
3. ประสบการณ์การทางาน
2555 - 2557 ผู้ช่วยสอน สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและ การสอน คณะครุ
ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1)
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สังคมศึกษา
2557 - 2558 อาจารย์ผู้ ช่ว ยสอน สาขาวิชาสั งคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- รายวิชา ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
- รายวิชา การพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา

ลาดับที่
3

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
ชื่อ – สกุล
นางสาวนาถสุดา วงษ์บุญงาม
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา :
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
ภูมิศาสตร์ (กายภาพและสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

1. หนังสือ/ตารา/เอกสารคาสอน/เอกสารประกอบการสอน/บทความวิชาการ
2. ผลงานวิจัย
รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์, นางสาวนาถสุดา วงษ์บุญงาม และนายประสิทธิ์ คาพล (2562). การจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลเลิฟที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 9(1): 220 - 225. (TCI 2) เพชรบุรี.
3. ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ.2542– 2543 สถาบันสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2544– 2549 อาจารย์ประจาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรม
จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ.2550- 2555
อาจารย์ประจาสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
พ.ศ.2550- 2552
ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
พ.ศ. 2554
คณะกรรมการร่างกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาภูมิศาสตร์
พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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การศึกษาบัณฑิต
สังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์

ลาดับที่

4

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต
ประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
การบริหารการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

4. มีประสบการณ์การสอนในรายวิชาดังต่อไปนี้
-รายวิชา ภูมิศาสตร์กายภาพ
-รายวิชา การอ่านและการแปลความหมายจากแผนที่
-รายวิชา ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
-รายวิชา ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
-รายวิชา ภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1. หนังสือ/ตารา/เอกสารคาสอน/เอกสารประกอบการสอน/บทความวิชาการ
2. ผลงานวิจัย
จุฬาพร ศรีรังสรรค์ (2561). ความพร้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่ประชาคมอาเซียน. วารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม. 12(1): 117-126. (TCI 1) มหาสารคาม.
3. ประสบการณ์การทางาน
ปี พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประสบการณ์การสอนในรายวิชาดังต่อไปนี้
-รายวิชา 2500102 วิถีไทย
-รายวิชา 1641201 อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก
-รายวิชา 1642102 ประวัติศาสตร์ไทย 1
-รายวิชา 1643104 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
-รายวิชา 1643103 ประวัตศิ าสตร์ไทย 2
-รายวิชา 1644205 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
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ชื่อ – สกุล
นางสาวจุฬาพร ศรีรังสรรค์
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา :
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การประถมศึกษา
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์

ลาดับที่
5

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
ชื่อ – สกุล
นายประสิทธิ์ คาพล
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา :
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
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1. หนังสือ/ตารา/เอกสารคาสอน/เอกสารประกอบการสอน/บทความวิชาการ
2. ผลงานวิจัย
รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์, นางสาวนาถสุดา วงษ์บุญงาม และนายประสิทธิ์ คาพล (2562). การจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลเลิฟที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 9(1): 220 - 225. (TCI 2) เพชรบุรี.
3. ประสบการณ์การทางาน
ปี พ.ศ. 2551 เป็นครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ.2552 – ปั จ จุ บั น เป็ น อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
พุทธศาสตรบัณฑิต
สังคมศาสตร์
พระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรุบุรี ประสบการณ์การสอนในรายวิชาดังต่อไปนี้
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราช
รายวิชา 2504901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น
วิทยาลัย
รายวิชา 2504902 สถิติสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
รายวิชา 2504904 การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
รายวิชา 2500100 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
รายวิชา 2500102 วิถีไทย
รายวิชา 2500103 ความเป็นพลเมือง
รายวิชา 2500106 อาเซียนศึกษา
รายวิชา 2553303 การจัดการวิสาหกิจชุมชน
รายวิชา 2554901 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
รายวิชา 1510101 จริยธรรมและทักษะชีวติ
รายวิชา 1021205 หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายวิชา 1021206 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ภาคผนวก จ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
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ภาคผนวก ฉ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
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ภาคผนวก ช ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
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