1

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ป)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25461571100679
ภาษาไทย
: ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Social Studies
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

:
:
:
:

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

3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 165 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ป
5.2 ภาษาที่ใช
จัดการเรียนการสอนภาษาไทยเปนหลัก
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได
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5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
6.2 เริ่มใชภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559 เปนตนไป
6.3 คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร เห็นสมควรใหเสนอหลักสูตรตอมหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2559
6.4 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559
6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตร
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ในปการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา :
ครูและนักวิชาการการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ตําแหนงทางวิชาการ
เอก/โท/ตรี
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
1. นางสาวมลิวรรณ รักษวงศ * อ.ม. (ประวัติศาสตร)
อาจารย
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร)
2. นางสาวราศรี สวอินทร *
อาจารย

สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย

ป

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2544
2535

ศศ.ม. (วิธีสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
กศ.บ. (สังคมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สงขลา

2555
2529
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ชื่อ นามสกุล
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ตําแหนงทางวิชาการ
เอก/โท/ตรี
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
3. นางสาววิไลวรรณ วิไลรัตน * วท.ม. (ภูมิศาสตร)
อาจารย
อ.บ. (ภูมิศาสตร)

สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย
ป
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2557
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2553

4. นางสาวสวรรยา กุลทวี
อาจารย

ศศ.ม. (ประวัติศาสตร)
ศศ.บ. (มานุษยวิทยา)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2557
2548

5. นางสาวศุภรัตน มฤคี
อาจารย

อ.ม. (ประวัติศาสตรเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต)
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2530

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2517

หมายเหตุ * หมายถึงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ ใ นจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต เ ป น ป จ จั ย หนึ่ ง ทํ า ให ข าดแคลนครู
สั งคมศึก ษาทําให ผ ลการทดสอบทางการศึ กษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้น ฐาน (O-NET)ของ
นักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใตไมผานเกณฑการประเมินระดับประเทศ จาก
สภาพดังกลาวจึงจําเปนตองผลิตครูสังคมศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนวิชา
สังคมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูเรียนใหดําเนินชีวิตอยูในสังคมพหุวัฒนธรรม และมีสวนรวมในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
กลุมอาเซียน
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสู ต รจะคํานึ งถึงป ญหาการขาดแคลนครูผู ส อนวิช าสั งคม
ศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในดานสังคมยุคการสื่อสาร
ไรพรมแดนและการเตรียมพรอมของการเขาสูประชาคมอาเซียน
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ดวยผลกระทบจากสถานการณภายนอกจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่
มีศักยภาพในการผลิตครูผูสอนวิชาสังคมศึกษาที่มีความรู บุคลิกภาพดี มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพสามารถจัดการเรียนการสอนในวิชาสังคมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
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12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีพันธกิจที่สําคัญในการผลิตและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของประเทศในสาขาวิชาตาง ๆ มุงเนนใหเปนผูที่มีความรูและทักษะในศาสตร
ของสาขาวิชาที่ศึกษา และมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคมอยางตอเนื่อง
การผลิตบุคลากรดานการจัดการศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาจึงเปนพันธกิจที่สําคัญ
สว นหนึ่ งของสถาบั น ที่มุงพัฒ นาบุ คลากรสาขานี้ ซึ่งมหาวิ ทยาลัย ใหการสนั บสนุ น
สงเสริมมาตลอด ตั้งแตคณะครุศาสตรและคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดเปด
สอนหลักสูตรนี้
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
โครงสรางหลักสูตรประกอบดวย 3 หมวดวิชา
13.1.1 หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป บริ ห ารการจั ด การเรี ย นการสอนโดย
คณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
13.1.2 หมวดวิ ช าเฉพาะด า น จั ด การเรี ย นการสอนร ว มกั น ระหว า งคณะ
ครุศาสตร และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการ
เรียนการสอนโดยสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานงานกับผูรับผิดชอบรายวิชาและ/
หรือหมวดวิชานั้น ๆ เกี่ยวกับเนื้อหา สาระ การจัดผูสอน ตารางเรียน ตารางสอบ
และการสอบ ตลอดจนการประเมินผลใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
บุคลิกภาพดี มีคุณธรรม นําความรูสูสังคมพหุวัฒนธรรม กาวทันเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.2 ความสําคัญ
ผลิตครู ตน แบบครูแหงชาติส าขาวิ ชาสังคมศึกษาในชุมชนและทองถิ่น เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต
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1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลั กสู ต รครุ ศาสตรบั ณฑิต สาขาวิ ช าสั งคมศึกษา มีวั ต ถุป ระสงคเ พื่อผลิ ต
บัณฑิตใหมีคุณลักษณะดังนี้
1.3.1 มีความรูความสามารถในศาสตรของสังคมศึกษาและเปนพลเมืองดีตามที่
สังคมพึงประสงค
1.3.2 เขาถึงแหลงเรียนรูบูรณาการองคความรูและประยุกตใชโดยยึดหลักทฤษฎี
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.3.3 ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ
1.3.4 สามารถปรับตัวในการใชชีวิตการทํางาน การเรียนรูรวมกับผูอื่นในสังคม
พหุวัฒนธรรมไดอยางถูกตองและเหมาะสม
1.3.5 มีทักษะและเทคนิคในการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมไดอยางมีคุณภาพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
- ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร
- สํารวจความตองการครู
บัณฑิต 5 ป สาขาวิชาสังคม
สังคมศึกษา จากโรงเรียน
ศึกษา ใหมมี าตรฐานไมต่ํากวา
ประถมศึกษา และมัธยม
ที่ สกอ.กําหนด
ศึกษา ในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต
- ประเมินการเรียนการสอน
ประจําภาคการศึกษา
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษา
- ประเมินการเรียนการสอน
ประจําป ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปการศึกษา
- พัฒนาอาจารย ใหเพิ่มพูน
- สนับสนุนบุคลากรดานการ
ความรูประสบการณและเปน
เรียนการสอนใหเขารวม
ตนแบบที่ดีของการประกอบ
อบรมหรือสัมมนาวิชาการ/
วิชาชีพครู
ศรัทธาเชื่อมั่นในวิชาชีพ

หลักฐาน/ตัวบงชี้
- รายงานการสํารวจความ
ตองการจําเปนหลักสูตรสังคม
ศึกษา
- มคอ.5
- มคอ.7

- รายงานผลการอบรมหรือ
สัมมนาวิชาการของอาจารยใน
หลักสูตร
- วุฒิบัตรการอบรมหรือสัมมนา
วิชาการ
- คําสั่งการไปราชการเพื่อเขา
รวมอบรมหรือสัมมนาวิชาการ
- การรวมสัมมนา/อบรมการเปน
ครูตนแบบที่ดี
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ภาคการศึกษาที่ 2 เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาตอระดับปริญญาตรีหลักสูตรสังคมศึกษาตอง
เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติอื่นครบถวน
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากําหนด
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
2.3.1 ผูที่เขาศึกษายังไมมีความเขาใจในระบบการเรียนระดับอุดมศึกษา
2.3.2 ผูที่เขาศึกษามีปญหาดานการสื่อสารโดยใชภาษามลายูถิ่นเปนภาษาที่ 1 ใช
ภาษาไทยเปนภาษาที่ 2 ทําใหสงกระทบตอการเรียนรู
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 จัดปฐมนิเทศทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะและสาขาวิชา จัดระบบการ
ปรึ กษา แนะแนวทั้ งด านการเรี ย นและการดํ าเนิ น ชี วิ ต โดยมี อาจารย ที่
ปรึกษาจากสาขาวิช าประสานงานกับ คณาจารยผูส อนและผูป กครองใน
กรณีที่มีปญหา
2.4.2 จั ด การเรี ย นการสอนในชั้ น เรี ย นโดยใช ภ าษาไทย และซอมเสริ มการใช
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารนอกเวลาราชการ
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษา
ระดับ/ชั้นป
2559
2560 2561 2562
ระดับปริญญาตรี
ชั้นปที่ 1
36*
36
36
36
ชั้นปที่ 2
36
36
36
ชั้นปที่ 3
36
36
ชั้นปที่ 4
36
ชั้นปที่ 5
รวม
36
72
108
144
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะ
สําเร็จการศึกษา

2563
36
36
36
36
36
180
36

หมายเหตุ* รับนักศึกษารอยละ 20 ตามหนังสืออนุญาตของคุรุสภาที่ ศธ 5102.1/2295
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย บาท)
ปงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
2559
2560
2561
2562
2563
คาธรรมเนียมการศึกษา 612,000 1,224,000 1,836,000 2,448,000 3,060,000
คนละ 8,500 บาท ตอ
ภาคการศึกษา
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 25,200
50,400
75,600 100,800 126,000
คนละ 700 บาทตอป
รวมรายรับ
637,200 1,274,400 1,911,600 2,548,800 3,186,000
2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย บาท)
ปงบประมาณ
รายละเอียดรายจาย
2559
2560
2561
2562
1. เงินคงคลัง รอยละ 20 127,440 254,800 382,320 509,760
2. รายจายระดับ
254,880 509,760 764,640 1,019,520
มหาวิทยาลัยรอยละ 40
3. คาใชจายในการ
254,880 509,760 764,640 1,019,520
ดําเนินงานรอยละ 40
รวม
637,200 1,274,400 1,911,600 2,548,800
จํานวนนักศึกษา
36
72
108
144
คาใชจายตอหัวนักศึกษา 14,160 14,160 14,160 14,160

2563
637,200
1,274,400
1,274,400
3,186,000
180
14,160
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2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย
ระบบการเทียบโอนหนวยกิตโดยใหเปนไปตาม ขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 165 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ
ดาน (วิชาชีพครูและวิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรี มีจํานวนหนวยกิตแตละ
หมวดและหนวยกิตรวมทั้งหลักสูตร ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไมนอยกวา
12 หนวยกิต
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
และเทคโนโลยี
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
129 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาชีพครู
ไมนอยกวา
50 หนวยกิต
2.1.1 วิชาการศึกษา
ไมนอยกวา
36 หนวยกิต
1) วิชาบังคับ
34 หนวยกิต
2) วิชาเลือก
ไมนอยกวา
2 หนวยกิต
2.1.2 วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพครู
14 หนวยกิต
2.2 กลุมวิชาเอก
ไมนอยกวา
79 หนวยกิต
2.2.1 วิชาเอก
ไมนอยกวา
69 หนวยกิต
1) วิชาบังคับ
45 หนวยกิต
2) วิชาเลือก
ไมนอยกวา
24 หนวยกิต
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
2.2.3 เลือกจากวิชาเอกหรือวิชาการสอน
ไมนอยกวา
4 หนวยกิต
วิชาเอก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
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3.1.3 รายวิชา
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา

30 หนวยกิต
12 หนวยกิต

1) วิชาบังคับ
ไมนอยกวา
10 หนวยกิต
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Thai for Communication
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2(1-2-3)
Speaking and Writing Skills Development
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
English for Communication and Learning Development
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Melayu for Communication
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
Melayu for Communication and Learning Development
2100115* ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2(1-2-3)
English for Communication 1
2100117* ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
2(1-2-3)
Thai for Careers
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้ น สู ง (ปวส.) หรื อ เที ย บเท า (โดยไม ต อ งเรี ย นวิ ช า 2100101 ภาษาไทยเพื่ อ การสื่ อ สารและ
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู)
2100103
2100105
2100106
2100109
2100110
2100111
2100116

2) วิชาเลือก
ไมนอยกวา
2
หลักการอานและการเขียนคําไทย
Principles of Reading and Writing Thai Words
การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ
Development of Speaking and Reading Skills in English
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน
English for Reading and Writing Development
ภาษามลายูพื้นฐาน
Basic Melayu
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
ภาษาอาหรับพื้นฐาน
Basic Arabic
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication 2

หนวยกิต
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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2100112
2100113
2100114
2100118
2100119
2100120

2150101
2150102
2150103
2150108
2150109

4100101
4100102
4100103
4100108
4100109

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
วิทยาการแหงความสุข
Happiness Study
สุนทรียวิจักขณ
Aesthetics Approach
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
Information for Life Long Learning
ความจริงของชีวิต
Truth of Life
การพัฒนาตน
Self Development
สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
Aesthetics for Life
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
สังคมภิวัตน
Socialization
การจัดการทางสังคม
Social Management
ทักษะชีวิตและจิตสํานึกสาธารณะ
Life Skills and Public Conscious Mind
ทักษะในการดําเนินชีวิต
Skills for Life
ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
Life and Thai Culture

ไมนอยกวา

หนวยกิต
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)

ไมนอยกวา

6

หนวยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ไมนอยกวา
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Mathematics in daily Life
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Science for the Quality of Life Development
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
Information Technology in daily Life
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
Science in Daily Life
การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Sports for the Quality of Life Development
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน

6

ไมนอยกวา

6

หนวยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

129

หนวยกิต
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2.1 กลุมวิชาชีพครู
2.1.1 วิชาการศึกษา
1100201
1101101
1101202
1101203
1101302
1102202
1102304
1103402
1104201
1104302
1105202
1106101

1100102
1100103
1100104
1102101
1102203

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

1) วิชาบังคับ

ภาษาและวัฒนธรรม
Language and culture
ความเปนครู
Professional Teacher
ปรัชญาการศึกษา
Philosophy of Education
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
Moral and Ethics
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Education for Sustainable Development
การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
การจัดการเรียนรูและการจัดการหองเรียน
Learning and Classroom Management
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Information Technology for Education
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู
Educational Measurement and Evaluation
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
Research for Learning Improvement
จิตวิทยาสําหรับครู
Psychology for Teacher
การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance

2) วิชาเลือก
การพัฒนาทักษะการคิด
Thinking Skill Development
มนุษยสัมพันธสําหรับครู
Human Relationship for Teachers
การสอนเพศศึกษา
Sexuality Education
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
Local Curriculum Development
การนิเทศการสอน
Instructional Supervision

ไมนอยกวา

50
36

หนวยกิต
หนวยกิต

34

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)

2

หนวยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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1103101
1105101
1108201
1109101
1109202
1109303
1109404

1100403
1100404
1100506
1100507

การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
Utilization of Mass Media in Education
จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน
Adolescent Guidance Psychology
จิตวิทยาเด็กพิเศษ
Exceptional Child Psychology
นันทนาการเบื้องตนสําหรับครู
Introduction to Recreation for Teachers
ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้นความรูเบื้องตน
Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training
Course
ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรูเบื้องตน
Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญ
ขั้นความรูเบื้องตน
Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic
Unit Leader Training Course

2(1-2-3)

2.1.2 วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพครู
ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1
Teaching Practice 1
ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 2
Teaching Practice 2
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Practicum 1
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Practicum 2

หนวยกิต
1(90)

2.2 กลุมวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอก
2101202
2101404
2103101

1)วิชาบังคับ

ศาสนศึกษา
Religious Studies
ปรัชญาไทย
Thai Philosophy
ประวัติศาสตรประเทศไทย*
History of Thailand

หมายเหตุ* หมายถึงรายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร
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2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

1(90)
6(540)
6(540)

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

79
69

หนวยกิต
หนวยกิต

45

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

13
2103102
2103203
2130101
2130102
2130103
2130304
2130407
2130408
2133101
2133102
2133305
2130201

2101303
2103305
2103408
2103409
2133307

2133408

อารยธรรมโลก
World Civilization
ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต*
History of Southeast Asia
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
Good Citizen according to Way of Democratic
เศรษฐศาสตรเบื้องตนสําหรับครูสังคมศึกษา
Introduction of Economics for Social Studies Teacher
ระบอบการเมืองการปกครองไทย
Thai Political System and Government
การเมืองระหวางประเทศ
International Politics
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร
Research Methodology in Social Sciences
สัมมนาทางสังคมศึกษา
Seminar in Social Studies
ภูมิศาสตรกายภาพ*
Physical Geography
แผนที่และการแปลความหมายแผนที่
Maps and Map Interpretation
ภูมิศาสตรประเทศไทย
Geography of Thailand
กฎหมายเบื้องตนสําหรับครูสังคมศึกษา
Introduction to Laws for Social Studies Teacher

2)วิชาเลือก

ไมนอยกวา

จริยศาสตร
Ethics
ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก
History of East Asia
ประวัติศาสตรยุโรปสมัยใหม
History of Modern Europe
เหตุการณโลกปจจุบัน
Contemporary World Affairs
ภูมิสารสนเทศ
Geo-Infomatics
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม*
Natural Resources and Environmental Management

หมายเหตุ* หมายถึงรายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร

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

14
2133409
2130202

2130305
2130409

2101101
2103204
2103306
2103307
2103410
2103411
2130306
2130410
2133203
2133204
2133306
2133410
2133411
2133412

ภูมิศาสตรภูมิภาคโลก
Regional Geography of the World
รัฐธรรมนูญไทย
Thai Constitution

2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
เทคนิคการสอนวิชาสังคมศึกษา
Techniques for Teaching Social Study
นวัตกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา
Innovation of Social Studies Teaching

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

ไมนอยกวา

6

2.2.3 เลือกจากวิชาเอก หรือ วิชาการสอนวิชาเอก
ไมนอยกวา
4
ตรรกศาสตรเบื้องตน
Introduction to Logic
ประวัติศาสตรเอเชียใต
History of South Asia
ประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา
History of The United States of American
ประวัติศาสตรตะวันออกกลาง
History of Middle East
ทองถิ่นศึกษา
Local Studies
สันติภาพศึกษา
Peace Studies
การเมืองในทวีปเอเชีย
Politics in Asia
สิทธิมนุษยชนศึกษา
Human Rights Studies
ภูมิศาสตรมนุษย
Human Geography
พิบัติภัยศึกษา
Natural Disaster Studies
ภูมิศาสตรการทองเที่ยว
Tourism Geography
ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ
Economic Geography
การยายถิ่นขามแดน
Cross-Border Migration
ภูมิศาสตรทองถิ่น
Local Geography

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

หนวยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
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3.หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไมซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ
การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้

3.1.4 แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะดาน
1100201
วิชาชีพครูบังคับ
2130101
วิชาเอกบังคับ
2133101
2103101

ภาษาและวัฒนธรรม
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
ภูมิศาสตรกายภาพ
ประวัติศาสตรประเทศไทย
รวม

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะดาน
1101202
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาเอกบังคับ

ปรัชญาการศึกษา

2130102

เศรษฐศาสตรเบื้องตนสําหรับครูสังคมศึกษา

2133102
2103102
2130103

แผนที่และการแปลความหมายแผนที่
อารยธรรมโลก
ระบอบการเมืองการปกครองไทย
รวม

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

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21 หนวยกิต
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะดาน 1101101
วิชาชีพครูบังคับ
1105202
2130201
วิชาเอกบังคับ
2103203
เลือกจากวิชาเอกหรือ
วิชาการสอนวิชาเอก
เพิ่มเติม

รหัสวิชา/รายวิชา
ความเปนครู
จิตวิทยาสําหรับครู
กฎหมายเบื้องตนสําหรับครูสังคมศึกษา
ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต

2 หนวยกิต
รวม

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะดาน
1101203
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาชีพครูเลือก
วิชาเอกบังคับ
2101202
วิชาเอกเลือก
เลือกจากวิชาเอกหรือ
วิชาการสอนวิชาเอก
เพิ่มเติม
หมวดวิชาเลือกเสรี

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

รหัสวิชา/รายวิชา
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ศาสนศึกษา

20 หนวยกิต

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
2(1-2-3)
2 หนวยกิต
3(3-0-6)
3 หนวยกิต
2 หนวยกิต

รวม

2-3 หนวยกิต

20-21 หนวยกิต
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะดาน 1102202
วิชาชีพครูบังคับ
1104302
วิชาเอกเลือก
หมวดวิชาเลือกเสรี

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1102304

วิชาเอกเลือก
วิชาการสอนวิชาเอก
หมวดวิชาเลือกเสรี

การพัฒนาหลักสูตร
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6 หนวยกิต
2-3 หนวยกิต

รวม

รหัสวิชา/รายวิชา

2130304
2133305

การจัดการเรียนรูและการจัดการ
หองเรียน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา
การเมืองระหวางประเทศ
ภูมิศาสตรประเทศไทย

2130305

เทคนิคการสอนวิชาสังคมศึกษา

หมวดวิชาเฉพาะดาน
วิชาชีพครูบังคับ
1103402
วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา/รายวิชา

รวม

20-21 หนวยกิต

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

20-21 หนวยกิต
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะดาน
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพ
ครู
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก

รหัสวิชา/รายวิชา

1104201
1106101
1100403

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู
การประกันคุณภาพการศึกษา
ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1

2101404

ปรัชญาไทย
รวม

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะดาน
1101302
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพ 1100404
ครู
2130407
วิชาเอกบังคับ
2130408
วิชาเอกเลือก
วิชาการสอนวิชาเอก 2130409

รหัสวิชา/รายวิชา
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 2
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร
สัมมนาทางสังคมศึกษา
นวัตกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
1(90)
3(3-0-6)
9 หนวยกิต
18 หนวยกิต

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
1(90)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3 หนวยกิต
3(2-2-5)
16 หนวยกิต
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ปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะดาน
วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพ
ครู

1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
รวม

ปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะดาน
วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพ
ครู

รหัสวิชา/รายวิชา

1100507

6(540)
6 หนวยกิต

รหัสวิชา/รายวิชา
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6(540)
6 หนวยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
2100101

2100102

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

30
12

หนวยกิต
หนวยกิต

1) บังคับเรียน
10
หนวยกิต
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Thai for Communication
ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือในการสื่อสาร ฝกทักษะ
ใชภาษาในชีวิตประจําวัน ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน การใช
ภาษาสื่อสารที่เปนทางการและไมเปนทางการ การนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และวิจารณอยางมีเหตุผล ศึกษาสภาพปญหาและแนว
ทางการแกไขการใชภาษาในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึกตอ
สังคมในการใชภาษาไทยในการสื่อสาร
Significance of Thai language as communication tools, practice
of language in daily used in listening, speaking, reading and writing,
use of language in formal and information communication,
conducting informative presentation, giving opinion, suggestion and
rational criticism, study of problem conditions and its solutions of
language used in daily life, realizing ethics and awareness of Thai
society
การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2(1-2-3)
Speaking and Writing Skills Development
หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพื่อใหพูดและเขียนได
อยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูดทั้งรายบุคคลและเปนกลุม และรวมวิจารณเพื่อ
แกไขปรับปรุง ฝกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและ
บทความ โดยเนนการใชภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝ ก
วิจารณ
Rules and development of reading and writing in order to
speak and write effectively, practice of speaking both individual and
groups and criticizing for improvement, practice of plot writing,
essay and article writing with the emphasis on standard language
used in a certain writing and practice in criticizing
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2100117

ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
2(1-2-3)
Thai for Careers
การฝกทักษะ พัฒนาการใชภาษาไทยดานการฟง การพูด การอานและ
การเขียนเพื่อใหเกิดการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพถูกตองตามหลักเกณฑ ทั้งใน
ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการนําเสนอขอมูล การใหความรู
การวิเคราะหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะโดยผานกระบวนการคนควาตามหลักวิชาการ
เพื่อนําไปใชในสถานการณตาง ๆ ใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่การงานและ
การใชชีวิตประจําวัน
Practicing and developing Thai language used in listening,
speaking, reading and writing in order to communicate effectively in
accordance with the rules; both for daily life and career as well as
presenting, providing knowledge, analyzing opinion, and suggesting
through process of academic research effectively and be able to
use in various situations which is beneficial to the career and daily
life

2100104

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
English for Communication and Learning Development
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการฟง พูด อาน เขียน ใน
ชีวิตประจําวันในสถานการณตางๆ อาทิ การกลาวทักทาย การกลาวลา การ
แนะนําตนเองและผูอื่น การรองขอ การเสนอความชวยเหลือ การใหคําแนะนํา
การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่ การถามและการใหขอมูล การ
ติ ด ต อ สื่ อ สารทางโทรศั พ ท แ ละการแสดงความคิ ด เห็ น พั ฒ นาทั ก ษะการใช
เครื่องมือ แหลงขอมูลเพื่อศึกษาคนควาในการพัฒนาการสื่อสาร เชน การใช
พจนานุกรม บทความ หนังสือพิมพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
Development of English communication skills; listening,
speaking, reading and writing in daily life of various situations such as
greeting, leave-taking, self- introduction and others, requesting,
offering help, giving suggestion, describing people, objects and places,
inquiring and information giving, talking on the telephone and
expressing opinion; development of skills in using tools and resources
for communicative study such as dictionary, article and newspaper
and information technology for communicative development
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2100107

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Melayu for Communication
การใช ภ าษามลายู เ พื่อการสื่ อสารในชี วิ ต ประจําวั น บทสนทนาที่ใช ใน
ชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การขอบคุณ การแนะนําแบบ
งายๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการพูด
Use of Melayu for communication in daily life, conversation
in daily life such as greeting, saying thanks and simple introduction
emphasizing on listening and speaking skills

2100108

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
Melayu for Communication and Learning Development
พัฒนาทักษะการใช ภาษามลายู ดานการฟง การพูด การอาน และการ
เขียน ในบริบทที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ฝกการอานออกเสียงคําภาษามลายูให
ถูกต อง ฝ ก สนทนาภาษามลายู เ พื่อ การสื่ อ สารในสถานการณต างๆ เช น การ
แนะนําตนเอง การกลาวทักทาย การกลาวลา การใหคําแนะนํา การติดตอสอบถาม
ขอมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝกการเขียนประโยคที่ไมซับซอน
Development of Melayu in listening, speaking, reading and
writing skills in daily life , practice of reading aloud in Melayu
correctly; practice of Melayu conversations in different situations ;
self-introduction, greeting, leave-taking, giving suggestion, inquiring
information nationally and internationally as well as practice of
simple sentence writing

2100115

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2(1-2-3)
English for Communication 1
การฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน ถอยคําและสํานวนพื้นฐานที่ใชในสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศ
เจาของภาษา และมารยาทสากลที่ถูกตองเหมาะสม
Practice of English listening, speaking, reading, and writing for
daily communication; focusing on basic vocabulary and expressions
relating to working performance and career fields, studying on
customs and traditions of English speaking countries including
appropriate social etiquette
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รหัสวิชา
2100103

2100105

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2(1-2-3)
English for Communication 2
การฝ ก และพั ฒ นาการฟง พู ด อา น และเขี ย นภาษาอั ง กฤษ โดยใช
สถานการณจริงที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของรวมถึงการฝกทักษะการคิด
วิเคราะหแกปญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ
Practice and development of listening, speaking, reading and
writing English through real situations in related careers; practice of
thinking skills, problem solving analyzing and decision making skills
for daily life and future career
2) วิชาเลือก
ไมนอยกวา
2
หนวยกิต
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
หลักการอานและการเขียนคําไทย
2(2-0-4)
Principles of Reading and Writing Thai Words
หลักเกณฑตางๆ ในการอานและเขียนคําไทย ศึกษาปจจัยที่ทําใหการอาน
และการเขียนคําไทยผิดไปจากกฎเกณฑ เก็บรวบรวม วิเคราะห เปรียบเทียบคําที่
มั ก เขี ย นหรื อ อ า นผิ ด จากกฎเกณฑ อภิ ป ราย สรุ ป ผล แนวทางการแก ไ ขและ
เผยแพรการอานและการเขียนคําไทยใหถูกตอง
Principles of reading and writing Thai words, study of factors
which affect to misreading and incorrect writing, collecting, analyzing
and comparing the words that are usually incorrectly in read and
written, discussing, summarizing, solution finding and promoting the
correct reading and writing Thai words
การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
Development of Speaking and Reading Skills in English
การพัฒนาทักษะการพูดและอานภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ ฝก
การพูดทัง้ รายบุคคลและเปนกลุม การนําเสนองานหนาชั้น และฝกการอานอยางมี
ประสิทธิภาพ การอานจับใจความ การอานหนังสือพิมพ โฆษณา เว็บไซต
Effective development of speaking and reading skills in
English , practice of speaking both individual and groups, efficient
class presentation and reading practice; reading for comprehension;
reading newspapers, advertisements, and websites
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ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน
2(1-2-3)
English for Reading and Writing Development
พั ฒ นาการอ า นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ให ส ามารถอ า นจั บ ใจความงาน
หลากหลายสาขาไดอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเนนการ
เขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหนาที่เพื่อนําไปใชประโยชนทั้งดานการศึกษา
และอาชีพ เชน การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน ฯลฯ
Effective development of reading comprehension in different
fields and development of writing skill emphasizing on correct forms
and functions for educational and career purposes such as writing a
letter, filling in an application form, writing a report, etc.

2100109

ภาษามลายูพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Melayu
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน การเชื่อม
ประโยค พื้นฐานเขาดวยกันและศึกษาสํานวนภาษามลายู ฝกนําเสนอขอมูลในเชิง
ใหความรู ขอคิดเห็น เพื่อประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบททางสังคม
Practice of listening, speaking, reading and writing skills, study
on basic sentence patterns; sentence combinations and Melayu
expressions, practice of giving information and expressing opinions in
accordance with social context application

2100110

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Chinese for Communication
การใช ภ าษาจี น เพื่ อ การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจํ า วั น บทสนทนาที่ ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การแนะนําแบบงายๆ ฯลฯ โดย
เนนทักษะการฟงและการพูด ใหสามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษา
ได
Use of Chinese for communication in daily life, daily
conversations such as greeting, introduction, etc. with an emphasis
on listening and speaking skills and be able to apply in
communicating with native speakers

2100111

ภาษาอาหรับพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Arabic
อักษรภาษาอาหรับ หลักการสรางคํา ประโยคพื้นฐาน ฝกทักษะการฟง
พูด อาน และเขีย น เพื่อความเขาใจเรื่องทั่ว ๆ ไปในชีวิ ต ประจําวั น ใหส ามารถ
ประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษาได

25
Arabic alphabets, word and sentence formation processes,
practice of listening, speaking, reading and writing skills to understand
generality in daily life and be able to apply in communicating with
native speakers
รหัสวิชา
2100112

2100113

1.2 กลุมมนุษยศาสตร
ไมนอยกวา 6
หนวยกิต
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
วิทยาการแหงความสุข
2(1-2-3)
Happiness Study
ความหมายและขอบขายของความสุขทั้งกายและใจ การมองโลกเชิงบวก
เห็นคุณคาในตนเอง ผูอื่น และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมใน
สังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ เพื่อการดําเนินชีวิตและการอยูรวมกัน
การนําหลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทาง
สังคม เพื่อการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข
Definition and scope of physical and mental happiness, being
optimistic, self -appreciated and also other surroundings,
multicultural adjustment, emotional quotient for living and
coexisting, practice of doctrine, morality, ethics, social regulations,
and agreement for peaceful coexisting in society
สุนทรียวิจักขณ
2(2-0-4)
Aesthetics Approach
ปรั ช ญาว า ด ว ยความงาม ธรรมชาติ แ ละศิ ล ปะ ทั ศ นะที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
กระบวนทั ศ น การรั บ รู ค วามงาม ผ า นภาพ เสี ย งและการเคลื่ อ นไหว
ประสบการณทางสุนทรียภาพ และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับทองถิ่นสูสากล
ทั้งในดานแนวคิด เทคนิค วิธีการในการสรางสรรคและการนําไปประยุกตใชกับชีวิต
Philosophy of beauty, nature and art, the paradigmatic
perspective, perception of beauty through pictures, sounds,
movements, and artistic experiences, local and international artistic
patterns in terms of ideas, techniques, and methods in creating and
applying to real life situations
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สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
2(1-2-3)
Information for Life Long Learning
ความหมาย บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอด
ชีวิต แหลงสารสนเทศและการเขาถึงแหลงสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใชเพื่อการศึกษา คนควา ดวยตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษา
คนควาตามรูปแบบและขั้นตอนที่เปนมาตรฐาน
Meanings, roles, and importance of information for life-long
learning, information sources and accessing, information searching and
collecting method for self-access learning, presenting finding results
by using standard forms and steps

2100118

ความจริงของชีวิต
2(2-0-4)
Truth of Life
ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใช
ในการแกปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรูโลกทัศน
แบบ ตาง ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศน แตละอยางเพื่อจะไดรูจัก
แสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อความเปนมนุษยที่
สมบูรณ อันนําไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม
Meaning of life, living in today society with science and
information technology, applying truth and religious in problem
solving and intellectual developing, life and society, moral and ethics
development based on religious precepts, peaceful life and society,
different worldview perception, advantages and disadvantages
analyzing of worldviews in order to find out truth and meaning of life
to be a perfect human being and leading to a peaceful life and
society

2100119

การพัฒนาตน
2(2-0-4)
Self Development
หลักการและองคประกอบตลอดจนปจจัยของพฤติกรรมของมนุษย ตน
กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปญญา ความฉลาดทางอารมณและ
จริยธรรม การปองกันและการจัดการความเครียด การสรางมนุษยสัมพันธ การ
ทํางานเปนทีม และการบริหารความขัดแยง
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Principles, elements, as well as factors of human behavior,
emergence process and self- development, emotional intelligence
and ethics development, prevention and stress managing, human
relations creating, teamwork and conflict managing
2100120

รหัสวิชา
2150101

สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
Aesthetics for Life
ความหมายของสุ น ทรี ย ศาสตร เ ชิ ง ความคิ ด กั บ สุ น ทรี ย ศาสตร เ ชิ ง
พฤติกรรมโดยสังเขป การจําแนกขอแตกตางในศาสตรทางความงาม ความสําคัญ
ของการรับรูกับความเปนมาของศาสตรทางการเห็น การไดยิน และการเคลื่อนไหว
สูทัศนศิลป ศิลปะ คีตศิลปและการแสดง ผานขั้นตอนการเรียนรูเชิงคุณคาจากการ
รําลึ ก ความคุน เคยและนํ าเขาสู ความซาบซึ้ง เพื่อให ไดมาซึ่งประสบการณของ
ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ
Meanings of mental and behavioral aesthetics, classifying
differences in science of beauty, importance and backgrounds of
visual, hearing and movement perception towards visual arts, arts,
music arts and performance through perception process of value,
recognition, familiarity which lead to appreciation and obtaining
experiences of aesthetic appreciation
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
สังคมภิวัตน
2(2-0-4)
Socialization
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่ งแวดล อมในสั งคมไทย สังคมอาเซีย น
และสั ง คมโลก กระแสโลกาภิ วั ต น ปรากฏการณ ธ รรมชาติ ที่ ส ง ผลต อ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในดานตาง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมือง
Relationships between human beings and environments in
Thai society; ASEAN and world societies, globalization and natural
phenomenon impacting on the changing of society in various
dimensions including culture, tradition, economics and political
affairs
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การจัดการทางสังคม
2(2-0-4)
Social Management
วิเคราะหความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อนําไปสูกระบวนการจัดการ
ด านทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล อมที่เ กี่ย วขอ งกับ ชุ มชน แนวคิด ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตในทองถิ่น
Analysis of multi-cultural diversity leading to natural resources
management and environments concerning community; concepts of
sufficiency economy philosophy; utilizing appropriate technology for
living in local community

2150103

ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
2(1-2-3)
Life Skills and Public Conscious Mind
ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองคประกอบที่สําคัญ
ของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสรางสรรค การคิด
เชิ ง บวก การคิ ด วิ เ คราะห และความฉลาดทางอารมณ การพั ฒ นาทั ก ษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคล การติดตอสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการ
บริหารจัดการความเครียด รวมทั้งการใหความสําคัญของการมีจิตสาธารณะและ
การสรางจิตสํานึกสาธารณะ เพื่อนําไปสูการอยูรวมกับเพื่อนมนุษยอยางสันติ
Meanings and importance of life skill including important
elements of life skill; globalization, thinking skills, decision making,
creative thinking, positive thinking, analytical thinking and emotional
intelligence; development of interpersonal relationships and
communication, self-management skills and stress management;
emphasis on public mindedness and public consciousness in order
to be peaceful coexistence

2150108

ทักษะในการดําเนินชีวิต
2(1-2-3)
Skills for Life
ความสําคัญ องคประกอบของทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม
เกี่ยวกับการวิเคราะห การประเมินสถานการณ ความคิดสรางสรรค ความเห็นใจ
ผูอื่น ความรับผิดชอบตอสังคม การสรางมนุษยสัมพันธ การสื่อสาร การตัดสินใจ
และแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน การจัดการอารมณและความเครียด และการ
เลือกกิจกรรมเพื่อผอนคลายความตึงเครียด
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Significance and elements of living skills in new societies
concerning analysis, situation assessment, creative thinking,
sympathy, social responsibilities, human relations and
communication; decision making and problem solving in daily life;
emotional and stress management; activities for stress relief
2150109

รหัสวิชา
4100101

4100102

ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
2(1-2-3)
Life and Thai Culture
เอกลักษณทางสังคม วัฒนธรรมทองถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความสําคัญ
ของมนุษยสัมพันธ ธรรมชาติของมนุษย กระบวนการทางจิตวิทยา การสรางจิต
สาธารณะเพื่อ สร างความสั มพัน ธ ร ะหว างบุ ค คลและชุ ม ชน การพั ฒ นาตนเพื่ อ
ความกาวหนาในชีวิตและการทํางาน การนําหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพ
Social identity, local and Thai culture; significance of human
relations, human nature, psychological process; public consciousness
creation in order to build interpersonal relationship and community;
self-development for the advance in life and career; religious
principles application to life and career
1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 6
หนวยกิต
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Mathematics in Daily Life
หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล คณิตศาสตรการเงินเกี่ยวกับ
ดอกเบี้ย การเชาซื้อ บัญชีรับ-จาย ภาษี และสถิติเบื้องตน เพื่อการประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน
Principle and thinking process; giving reasons; financial
mathematics and interest, hire-purchase; accounting, tax and
fundamental statistics to apply in daily life
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Science for the Quality of Life Development
วิธีการทางวิทยาศาสตร กระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ความสําคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม
และการสงเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
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Scientific approach, scientific process and scientific attitude;
importance and impact of science, technology and environment;
health promotion for life quality development
4100103

4100108

4100109

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Information Technology in Daily Life
ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร เทคโนโลยี ส ารสนเทศ การ
ประยุกตใชคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน การประยุกตใชคลังความรู กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใชระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
Introduction to computers, information technology; computer
application in daily life, data warehouse application; laws with ethics
in using information system and its security system
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Science in Daily Life
พลังงาน แหลงพลังงาน พลังงานไฟฟา การผลิตกระแสไฟฟา วงจรไฟฟา
ในบาน อุปกรณไฟฟา หลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาประเภทตางๆ พลังงานใน
การดํารงชีวิต ระบบการทํางานของอวัยวะตางๆ ของมนุษย พันธุกรรม สารเคมี ที่
ใชใน
ชีวิตประจําวัน การใชประโยชนจากจุลินทรียในอุตสาหกรรมอาหาร การ
จัดการผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยใชความรอน ความ
เย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑและการเก็บรักษา
Energy and its sources; electric energy and electricity
generation, electric circuits in houses and electrical equipment;
principles of electrical devices, energy for living; human organ systems,
heredity; chemical using in daily life; using microorganism in food
industries; agricultural and industrial production management with
heat, cold, radiochemical, packaging and storage
การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Sports for the Quality of Life Development
กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ
หลักและวิธีการเลือกกีฬาใหเหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล หลักปฏิบัติในการ
เลนกีฬาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ และสังคม การปองกันการ
บาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องตน การนําทักษะดานกีฬา การ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต โดยการเล น กี ฬ าและการละเล น พื้ น เมื อ งในท อ งถิ่ น พั ฒ นา
บุคลิกภาพและเสริมสรางภาวะการเปนผูนํา
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Rules, regulations, etiquette , form and methods of sports
competition; principles and how to choose sports for its individual
potential; conduct of principles for playing sports at maximum
benefits to body, emotion and society; injury prevention from sports
and basic first aid; utilizing sports skill and developing life quality with
sports and traditional games; personality development promoting
leadership
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1 กลุมวิชาชีพครู
2.1.1 วิชาการศึกษา
รหัสวิชา
1100201

1101101

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

129
50
36

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

1) วิชาบังคับ
34
หนวยกิต
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ภาษาและวัฒนธรรม
3(2–2–5)
Language and culture
ภาษาและวั ฒ นธรรมไทยเพื่ อการเป น ครู ภาษาต า งประเทศเพื่ อพั ฒ นา
วิ ช าชี พครู เพื่ อให ผู เ รี ย นสามารถใช ทัก ษะการฟ ง การพู ด การอ าน การเขี ย น
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ สื่อความหมายไดอยางถูกตอง รวมทั้งใชภาษา
และวัฒนธรรมเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ
Language and Thai culture for teachers, foreign language for
developing teachers’ professional, This course provides listening,
speaking, reading and writing in Thai and foreign languages as well as
convey the meanings accurately, the use of language and culture for
living together in peace
ความเปนครู
3(2–2–5)
Professional Teacher
สภาพงานครู คุ ณลั กษณะและมาตรฐานวิ ช าชี พครู การปลู ก ฝ ง จิ ต
วิญญาณความเปนครู กฎหมายที่เกี่ยวของกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู
เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสรางความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง
เพื่ อ ให ผู เ รี ย นรอบรู ใ นเนื้ อ หาวิ ช าที่ ส อนและกลยุ ท ธ ก ารสอน คิ ด วิ เ คราะห
สังเคราะห สรางสรรคสิ่งใหมๆได แสวงหาและเลือกใชขอมูลขาวสารความรูเพื่อให
ทั น ต อ การเปลี่ ย นแปลงปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งครู กั บ ผู เ รี ย นที่ ส ง เสริ ม การพั ฒ นา
ศักยภาพผูเรียนและมีจิตวิญญาณความเปนครู
Teacher professional nature, features and standards of
teaching profession, cultivation of teachership spirit, laws related to
teachers and their professionals, management of teacher professional
cognition, continually establishing the progress and development
teaching professions; students are expected to be competent in their

32
teaching courses, strategies, analysis, synthesis and creativity as well
as in exploring and selecting information that are in touch with
changes, interaction between teachers and learners to promote
learner potential development with full spirit of teachership
1101202

ปรัชญาการศึกษา
3(2-2-5)
Philosophy of Education
ปรั ช ญาแนวคิ ด และทฤษฎี ท างการศึ ก ษา ศาสนา เศรษฐกิ จ สั ง คม
วัฒนธรรม และกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให
ผูเรียนประยุกตใชในการพัฒนาสถานศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
Philosophy and theory of education; religion, economy,
society, culture and process of education management for
establishing sustainable development, development of education in
situation and analysis for sustainable development is expected to be
learnt and implemented

1101203

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
2(1–2–3)
Moral and Ethics
หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตยสุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพ
ครู จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากําหนด เพื่อใหผูเรียนปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
ที่ดีมีจิตสํานึกสาธารณะและเสียสละใหสังคมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ
Principles and concepts of good governance; sincerity,
honesty, morality and ethics of the teaching profession as required
by the Teachers’ Profession Council; This course provides learners
with good teacher conduct model with full public awareness ,social
sacrifice and conduct themselves in competence with teacher
professional ethics

1101302

การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3–0–6)
Education for Sustainable Development
การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเด็นที่สําคัญ
ของ UNESCO ไดแก ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศ การสงเสริมสุขภาพ การแกปญหาความยากจน การบริโภคอยางยั่งยืน เพื่อให
ผูเรียนมีความรู สามารถพัฒนาทักษะ เจตคติและคานิยมที่จําเปนในการสรางอนาคต
ที่ยั่งยืน
The management of education in relation to strengthening
concept of sustainable development with UNESCO important aspects
such as cultural diversity, climate changes, health promotion, poverty
solution and sustainable consumption in order to develop skills,
attitude and values as required for build-up sustainable future
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1102202

การพัฒนาหลักสูตร
3(2–2–5)
Curriculum Development
หลักการ แนวคิดในการจัดทําหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช การพัฒนา
หลั ก สู ต ร เพื่ อ ให ผู เ รี ย นสามารถวิ เ คราะห ห ลั ก สู ต ร สามารถจั ด ทํ า หลั ก สู ต ร
ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาหลักสูตรได
Principles and concepts of curriculum development;
implementation curriculum development, curriculum analysis and
implementation, curriculum assessment practice, and the use of
assessing results for curriculum development are expected to
achieve

1102304

การจัดการเรียนรูและการจัดการหองเรียน
3(2–2–5)
Learning and Classroom Management
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการเรียนรู การ
จัด การเรีย นรู และสิ่ งแวดลอมเพื่อการเรี ย นรู ทฤษฎี และรู ป แบบการจั ด การ
เรียนรูเพื่อใหผูเรียนรูจักคิด วิเคราะห คิดสรางสรรค และแกปญหาได การบูรณา
การการเรี ย นรู แบบเรี ย นรวม การจั ด การชั้ น เรี ย น การพัฒ นาศูนย การเรี ย นใน
สถานศึกษา เพื่อใหผูเรียนสามารถจัดทําแผนการเรียนรูและนําไปสูการปฏิบัติให
เกิดผลจริง สรางบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
Principles, concepts and guidelines for creating the learning
plan, learning management, environments for learning and models
of learning management in order to enable students with analyzing,
creative thinking and problem setting, integrating learning to inclusive
learning, classroom management, creation of school learning center;
This course supplies students with ability to create learning plan and
use implementation in reality and thus creating atmosphere of
classroom management to learning achievement of students

1103402

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2–2–5)
Innovation and Information Technology for Education
หลั กการ แนวคิด การออกแบบ การประยุ กต ใช และการประเมิน สื่ อ
นวั ต กรรมเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการเรีย นรู เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่อการ
สื่อสาร เพื่อใหผูเรียนประยุกตใชและประเมินสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรูและสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
The principles, concept designs, application and assessment
of innovating information technology for learning, information
technology for communication; This course supplies students with
capability to implement, evaluate innovating information technology
for learning and use it for communication
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1104201

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู
3(2–2–5)
Educational Measurement and Evaluation
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของ
ผูเรียน ปฏิบัติการวัดและการประเมินผล เพื่อใหผูเรียนสามารถวัดและประเมินผล
และสามารถนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา ผูเรียนได
Principles, concepts and practices in assessment and learners’
evaluation; The learners are able to apply measurement and
evaluation concepts leading to improve the students in classroom

1104302

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
3(2–2–5)
Research for Learning Improvement
หลั กการ แนวคิด แนวปฏิ บั ติ ในการวิ จั ย การใช และผลิ ต งานวิ จั ย เพื่ อ
พัฒนาการเรียนรู สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอนสามารถ
ทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน
Principles, concepts, practices in research, research
implementation and products for learning development; This course
provides students with research results leading to conduct instruction
and learning

1105202

จิตวิทยาสําหรับครู
3(2–2–5)
Psychology for Teacher
จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย จิตวิทยาการเรียนรูและ
จิ ต วิ ทยาการศึกษา จิ ต วิ ทยาการแนะแนวและการให คําปรึ กษา เพื่อ ให ผู เ รี ย น
สามารถใหคําแนะนําชวยเหลือนักเรียนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใชจิตวิทยาเพื่อ
ความเขาใจและสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนใหเต็มศักยภาพ
Foundation of psychology, human development, learning
psychology, educational psychology, psychology of guidance and
counseling; This course enables students to advise and help children
toward better quality of life using psychology to understand and
promote full potentiality of learning

1106101

การประกันคุณภาพการศึกษา
2(1–2–3)
Educational Quality Assurance
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใหผูเรียนสามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการ
เรี ย นรู และพั ฒ นาคุณ ภาพการเรี ย นรู อย างต อ เนื่ องและดํ า เนิ น การจั ด กิ จ กรรม
ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูได
Principles, concepts, and practices of educational quality
assurance; This course enable students to manage the quality of
learning activities, to develop continual learning quality, and
organizing activities related to quality assessment of learning activities
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รหัสวิชา
1100102

2) วิชาเลือก
ไมนอยกวา 2 หนวยกิต
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การพัฒนาทักษะการคิด
2(1-2-3)
Thinking Skill Development
ความหมาย และความสําคัญของทักษะการคิดพื้นฐาน ความรูเกี่ยวกับ
พัฒ นาการทางสติ ป ญญา และการคิด ของมนุ ษย แนวคิด ทฤษฎี และหลั กการ
เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการคิดแบบตาง ๆ เชน การคิดแบบเอก
นัย การคิด แบบอเนกนั ย การคิด วิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยางมี
วิจารณญาณและคิดไตรตรอง การคิดริเริ่มสรางสรรคและจินตนาการ การคิดตาม
กระบวนการทางวิ ทยาศาสตร การนํ าเสนอความคิด และแผนผั งความคิด การ
สงเสริมและพัฒนาทักษะการคิด การออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิด เครื่องมือและการประเมินผลทักษะการคิด
Meaning and the importance of basic thinking skills, content
of intellectual development and human thinking, concepts, theories
and principles about developing thinking skills, thinking processes
such as convergent thinking, divergent thinking, critical thinking,
synthetic thinking, creative thinking, imagination and scientific
thinking, design and planning of learning to develop thinking skills,
tools and assessment thinking skills

1100103

มนุษยสัมพันธสําหรับครู
2(1-2-3)
Human Relationship for Teachers
ความหมายและความสํ า คั ญ ของมนุ ษ ยสั ม พั น ธ เ กี่ ย วกั บ ครู หลั ก การ
องคประกอบ กระบวนการและเทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธสําหรับครู บทบาท
ของครูในการเสริมสรางมนุษยสัมพันธในโรงเรียนและชุมชน การประเมินมนุษย
สัมพันธสําหรับครู เนนการฝกปฏิบัติสรางมนุษยสัมพันธเพื่อเสริมบรรยากาศการ
เรียนรูที่ดี และเสริมสรางสัมพันธภาพแหงการชวยเหลือนักเรียน
Meaning and the importance of human relations for teacher,
the principles, processes and techniques for human relation, the
teacher's role in strengthening human relations in schools and
communities, assessment for human relationship focus on practical
skills to create an atmosphere of learning and strengthen the
relationship for helping the student

1100104

การสอนเพศศึกษา
2(1-2-3)
Sexuality Education
ศึก ษา วิ เ คราะห และจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู เ พศศึ กษาในสถานศึก ษา
เกี่ยวกับพัฒนาการตามวัย พัฒนาการทางเพศ อนามัยเจริญพันธุ การดูแลสุขภาพ
ทางเพศ สัมพันธภาพกับความคาดหวังตอบทบาทความรับผิดชอบ เพศสภาพ และ
เพศสรีระ อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่สงผลตอบทบาทและการแสดงออก
ทางเพศ ทักษะการตัดสินใจตอรอง การสื่อความตองการตามความคิดเห็นและ
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ความรูสึกของตนเองบนฐานของการเคารพในสิทธิของผูอื่น โดยเนนกระบวนการ
เรียนรูแบบมีสวนรวมของผูเรียนเพื่อปลูกฝงทัศนคติ คานิยม ตลอดจนพฤติกรรม
ทางเพศที่ปลอดภัยและรับผิดชอบ
Activities setting to learn sexual development, reproductive
health, sexual health, relationship and expectations of gender roles
and responsibilities, sexual orientation; The influences of social and
cultural on the role and sexual expression, decision-making and
negotiation skill, expression the opinions and their own feelings by
respect for the rights of others, learning process focusing on students
participation to cultivate on positive attitudes, values and positive
sexual behavior in term of responsibility
1102101

การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
2(1-2-3)
Local Curriculum Development
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการสรางและพัฒนาหลักสูตร การ
ประเมินผลหลักสูตร ความเปนมาและความสําคัญของหลักสูตร หลักการ จุดหมาย
โครงสรางของหลักสูตร การจัดประสบการณและกิจกรรมที่สอดคลองกับหลักสูตร
หลั ก การและกระบวนการพั ฒ นาหลั ก สู ต รให ส อดคล อ งกั บ ท อ งถิ่ น การฝ ก
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถิ่น
Foundation of the curriculum, curriculum development
process, curriculum evaluation, background and significance of
curriculum, curriculum principles, curriculum goals, curriculum
structures, experiences and activities setting on curriculum, principles,
processes and practices on local area curriculum development

1102203

การนิเทศการสอน
2(1-2-3)
Instructional Supervision
จุดมุงหมาย หลักการ และกระบวนการนิเทศการสอน รูปแบบการนิเทศ
การสอน เครื่องมือที่ใชในการนิเทศการสอน การประเมินผลนิเทศการสอน การ
ประสานงานระหวางผูที่เกี่ยวของกับการนิเทศการสอน ปญหาเกี่ยวกับการนิเทศ
การสอนในปจจุบัน และแนวโนมการนิเทศการสอน
The aims, principles, and supervision processes, supervision
model, tools for instruction supervision, evaluate supervision,
coordination between all those who involved in the instructional
supervision, the instructional supervision problems and trends

1103101

การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
Utilization of Mass Media in Education
ความหมาย ความสําคัญของสื่อสารมวลชนที่มีตอการศึกษา หลักการ
และวิธีการใชวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน สิ่งพิมพ หนังสือพิมพ ภาพยนตร
เครือขายขอมูลสากลและสื่อสารสนเทศ เพื่อการศึกษา การใช และเลือกรับขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนตอการเรียนรู การวิเคราะหขาวเพื่อการเรียนรู
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Meaning and the importance of mass media on education,
principles, utilize broadcasting, publications, newspapers, films,
international data networks, and information media for education;
analyze, select, and utilize information to enhance learning
1105101

จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน
2(1-2-3)
Adolescent Guidance Psychology
วัยรุนและทฤษฏีพัฒนาการของวัยรุน พัฒนาการดานตาง ๆ ของวัยรุน
ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาการ ปญหาวัยรุน บทบาทของครูกับการแนะแนววัยรุน
แนวทางการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของวัยรุนโดยใชกระบวนการแนะ
แนว การจัด บริ การแนะแนวเพื่อพัฒ นาการป องกัน แกไขป ญหาและตอบสนอง
ความตองการวัยรุนดานการศึกษา อาชีพ สังคม และสวนตัว
The theories of adolescent development, developmental
domain of adolescent, the factors affecting the developmental,
problem of teenager, teacher's role on guidance, the development of
talent and potential by using guidance method, guidance services to
enhance on education, occupation, social and problem protection
issues

1108201

จิตวิทยาเด็กพิเศษ
2(1-2-3)
Exceptional Child Psychology
ความหมาย ขอบข า ยและพฤติ ก รรมของเด็ ก กลุ ม พิ เ ศษ สาเหตุ ข อง
พฤติกรรมผิดปกติของเด็กพิเศษ องคประกอบทางดานกายภาพ ชีวภาพและสังคม
ที่มีผลตอกลุมเด็กพิเศษ ประเภทของเด็กพิเศษ การสงเสริมพัฒนาการของเด็ก
กลุมพิเศษ องคการและหนวยงานที่ใหความชวยเหลือเด็กพิเศษ
Meaning, scope and behavior of exceptional child, the causes
of the abnormal behavior on children, the factors of physical,
biological and social that affecting on exceptional child, the types of
exceptional child, exceptional child enhancing, organizations and
agencies assist exceptional child

1109101

นันทนาการเบื้องตนสําหรับครู
2(1-2-3)
Introduction to Recreation for Teachers
ความหมาย ขอบขาย ความมุงหมายและความสํ าคัญของนั น ทนาการ
ความสําคัญของนันทนาการตอชีวิตประจําวัน ประเภทของนันทนาการสําหรับเด็ก
การจัดกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ สําหรับเด็ก ความรับผิดชอบในการนันทนาการ
สําหรับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชนที่เนนการฝกปฏิบัติ
Meaning, scope, purposes and the importance of the
recreation for teacher, the importance of recreation for daily-life,
types of recreation for children, recreational activities for children,
responsibility on recreational practice for own-self, family, school and
community
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1109202

ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้นความรูเบื้องตน
2(1-2-3)
Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader
Training Course
วั ต ถุป ระสงคของการลู กเสื อสํ ารอง ประวั ติ และกิจ กรรมขององคการ
ลูกเสือโลก โครงสรางการลูกเสือไทย หลักสูตรการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ-เนตร
นารีสํารองขั้นความรูพื้นฐาน หลักสูตรลูกเสือสํารอง วิชาดาวดวงที่ 1 ดาวดวงที่ 2
ดาวดวงที่ 3 และวิชาพิเศษ กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง พิธีการลูกเสือ
สํารอง แนวปฏิบัติการชุมนุมรอบกองไฟและ การอยูคายฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ
เนตรนารีสํารองขั้นความรูเบื้องตน
The purposes of the cub scouts and junior girl scouts, history
and activities of the world organization of the scouts, Thai structural
scouts, basic training director of scouts curriculum, cub scouts
subjects; the first star, the second star, the third star and the special
subject, the strategies for cub scouts activities, the cub scouts
ceremony, guidelines for gathered camp fire, the basic training camp
for director of cub scouts

1109303

ผูก ํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรูเบื้องตน
2(1-2-3)
Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training
Course
การปฐมนิ เ ทศและการฝ กอบรมลู กเสื อ ภู มิ ห ลั ง ของการลู กเสื อและ
กิจการขององคการลูกเสือโลก ลูกเสือสามัญ วิธีการที่ใชในการฝกอบรมลูกเสื อ
สามัญวินัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และความวองไว แนวการฝกอบรมลูกเสือ
สามัญ ความรูในการเลนเกม ระบบหมู ประวัติและโครงสรางของการลูกเสือไทย
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ การบริหารในกองลูกเสือสามัญ ทักษะ
การลู กเสื อ และการสอน การวางแผน หน าที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของผู กํากั บ
ลู ก เสื อ พิ ธี ก ารลู ก เสื อ -เนตรนารี การส ง เสริ ม กิ จ กรรมลู ก เสื อ สามั ญ การเดิ น
ทางไกล การมีจิตสํานึกสาธารณะ โครงการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารี
Orientation and training scouts, background of the boy
scouts and the world scout organization activities, the strategies
discipline training, tidiness and agility portrait of boy scout gaming
train, the system of squad scouting and the structure of Thai scouting
history, practice on camp fire, the scouts administration, teaching
skills and planning for scouting, duties and responsibilities of the
scout leader, the scouts ceremony, promoting scouting affair, hiking
and camping for the scouts, the public awareness, project of training
director for scouts
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1109404

ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญขั้นความรูเบื้องตน

Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader
Training Course

2(1-2-3)

การปฐมนิเทศและการฝกอบรมลูกเสือ กิจการลูกเสือ สาระสําคัญของ
กิจการลูกเสือ จุดหมายและวิธีการลูกเสือสามัญรุนใหญ คําปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือ วินัยและความเปนระเบียบเรียบรอย สัญญาณ ระบบหมู ที่ประชุมนายหมู
การประชุมภายในหมูและกอง การสวนสนาม ขอเสนอแนะในการประชุมรอบกอง
ไฟ เกมลู กเสื อสามัญรุ น ใหญ หลั กสูต รพิเศษลูกเสื อสามัญรุ น ใหญ บทบาทการ
ทํางานรวมกับคนอื่นและชุมชน เงื่อน แผนที่ เข็มทิศ สิ่งแวดลอม การอนุรักษ การ
ปฐมพยาบาล การมีจิตสํานึกสาธารณะ และการประชุมกองลูกเสือสามัญรุนใหญ
การบริหารงานในกองลูกเสือสามัญรุนใหญ
Orientation and training scouts, principle of scouting
foundation, the purposes and strategies of the senior scouts, scout
promise and law, discipline, tidiness, signal, the patrol system, the
conference of scoutmaster, the parade, suggestions of camp fire, the
senior scout game, the senior scout curriculum, the role of working
with others to conserve environmental and community, map,
compass, first aid, public consciousness and the administration of
senior scouts’ division

รหัสวิชา
1100403

2.1.2 วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพครู
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติวชิ าชีพครู 1
Teaching practice 1

ไมนอยกวา

14 หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
1(90)

บู ร ณาการความรู ด า นการจั ด ทํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู ออกแบบ
เครื่ องมือวั ด ผล การตรวจขอสอบ การให คะแนน และการตั ดสิ น ผล การสอบ
ภาคปฏิ บั ติ แ ละการให ค ะแนน การวิ จั ย แก ป ญ หาผู เ รี ย น มาใช ใ นการฝ ก
ประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษา โดยการสังเกตและมีสวนรวมในสถานศึกษา
ไมนอยกวา 2 สัปดาหและนําเสนอผลการศึกษา
Integration of knowledge in term of lesson plans, test design
and measurement tools, test scoring and results judging, the
performance exam and scoring rubrics, behavioral research in
classroom, applying for observing and participating in school at least
two weeks and present the result of observation
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1100404

ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 2
1(90)
Teaching practice 2
บูรณาการความรู ดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู การปฏิบัติการ
สอน ออกแบบเครื่องมือวัดผล การตรวจขอสอบ การใหคะแนน และการตัดสิน
ผล การสอบภาคปฏิบัติและการใหคะแนน การวิจัยแกปญหาผูเรียน มาใชในการ
ฝกประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษา โดยการทดลองสอนในสถานศึกษา ไมนอย
กวา 2 สัปดาห และนําเสนอผลการศึกษา
Integration of knowledge in term of lesson plans, teaching
performance, test design and measurement tools, test scoring and
results judging, practical examination and scoring rubrics, using
behavioral classroom research in teaching practice in school at least
two weeks afterwards presenting the result of the practical

1100506

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(540)
Practicum 1
การบูรณาการความรูทั้งหมดมาใชในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
โดยศึกษาและปฏิบัติงานหนาที่ครูผูสอน ครูประจําชั้น งานสนับสนุนการเรียนการ
สอน หลักสูตร บันทึกผลการปฏิบัติงานดานตางๆที่แสดงใหเห็นถึงแนวทางการ
แกปญหาดวยการวิจัยในชั้นเรียน การจัดทําโครงการพัฒนาผูเรียน การประเมินผล
การเรี ยนการสอน การนํ าผลการประเมิน มาพัฒนาการจั ดการเรียนรู และการ
สัมมนาทางการศึกษา
Integrating knowledge into teaching practice in schools by
learning and performing teachers role, class teacher, supporting
teaching and learning affair, curriculum, performing teaching course
record that demonstrate the solution with research in the
classroom, the preparation of the project to improve the students,
evaluation of teaching, applying the results of assessment to
improve the students and educational seminars

1100507

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(540)
Practicum 2
การบูรณาการความรูทั้งหมดมาใชในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ การเลือกใชการผลิตสื่อและ
นวัตกรรมที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรูการใชเทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการ
เรียนรู การวัดประเมินผลการเรียนรู การทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียน การ
นําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู การบันทึก รายงานผลการจัดการ
เรียนรูและการสัมมนาทางการศึกษา
Integrating knowledge into teaching practice in schools, the
preparation of lesson plans follows the learner center method, using
innovative materials for teaching, using the advantageous techniques
and strategies for teaching, assessment of learning, research
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performing to improve the students, applying the results of
assessment to improve the students, recording the task, learning
outcome reporting and educational seminars
2.2 กลุมวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอก

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

79
69

หนวยกิต
หนวยกิต

1) วิชาบังคับ
45
หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2101202 ศาสนศึกษา
3(3-0-6)
Religious Studies
ความรูทั่วไป หลักความเชื่อ หลักคําสอน หลักปฏิบัติ ประเพณีและวัฒนธรรม
ของศาสนาที่มี การนั บ ถือ ในประเทศไทย เช น ศาสนาพุท ธ ศาสนาคริ ส ต ศาสนา
อิสลาม ศาสนาพราหมณ-ฮินดู ศาสนาซิกข และศาสนาอื่นๆ
General knowledge, belief, doctrine, practice principles, tradition
and culture of religions are respected in Thailand such as Buddhism,
Christianity, Islam, Brahminism - Hinduism, Sikhism and other religions
2101404 ปรัชญาไทย
3(3-0-6)
Thai Philosophy
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับปรัชญา แนวคิด ความเชื่อในสังคมไทย ในฐานะที่เปน
ปรั ช ญาประยุ ก ต อัน เป น พื้ น ฐานการดํ า เนิ น ชี วิ ต แบบไทย ในด านชี วิ ต ส ว นบุ ค คล
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ตั้งแตสมัยโบราณถึงสมัยปจจุบัน
The basic knowledge of philosophy, concepts, beliefs in Thai
society as the applied philosophy which is basis of Thai living, in
personal life, economy, politics and society from the ancient era to
present
2103101 ประวัติศาสตรประเทศไทย*
3(3-0-6)
History of Thailand
รัฐโบราณ กลุมชาติพันธุ วิวัฒนาการดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันที่มีผลตอการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศไทยและจังหวัดชายแดนภาคใต
The ancient states, ethnic groups, the evolution of politics,
economics, society and culture from past to present which influencing
the development and transformation of Thailand and southern border
provinces
หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร

42
2103102 อารยธรรมโลก
3(3-0-6)
World Civilization
วิวัฒนาการของอารยธรรมโลกในภาคตาง ๆ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันในเชิง.
วิวัฒนาการและบูรณาการ เพื่อเขาใจกระบวนการเกิดการคลี่คลายและแนวโนมการ
เคลื่อนตัวของอารยธรรมโลกที่มีผลตอความเปลี่ยนแปลงและความเปนไปของสังคม
โลกในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
The evolution of civilization in various sectors from past to
present, in terms of evolution and integration to understand the process
of unwinding and trends in the movement of world civilization which
affect the change and the possibility of the global society in the political
economic and social
2103203 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต*
3(3-0-6)
History of Southeast Asia
วิวัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตตั้งแตอดีตจนถึงสมัยลัทธิ
จักรวรรดินิ ยมในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การเรีย กรองเอกราช การยึ ด
ครองของญี่ปุนในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 ปญหาและสภาพของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ตั้งแตไดรับเอกราชจนถึงปจจุบันและนโยบายความรวมมือระหวางประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน
The evolution of Southeast Asia from prehistoric times to the
imperialism period in the politics, economics and society, the
independent claims, the occupation of Japan during World War II, the
troubles and the conditions of Southeast Asia since independence
gaining till the present and international cooperation policy in the
ASEAN regions
2130101 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
3(3-0-6)
Good Citizen according to Way of Democratic
โครงสราง บทบาท และหนาที่ของสมาชิกในสังคมไทย ความเปนพลเมืองดีใน
ระบอบประชาธิปไตย การอยูรวมกันในสังคมแหงความหลากหลาย การจัดการความ
ขัดแยงโดยสันติวิธี
Structures, role and duty of members in Thai society, good
citizenship in the democratic system the coexistence in society of
diversity, the conflict management by peaceful means

หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร

43
2130102 เศรษฐศาสตรเบื้องตนสําหรับครูสังคมศึกษา
3(3-0-6)
Introduction of Economics for Social Studies Teacher
ความหมาย ความสํ าคัญ หลักการทางเศรษฐศาสตร พฤติ กรรมผูบ ริโ ภค
กลไกการผลิ ต ทฤษฎี ร าคา รายได ป ระชาชาติ การเงิ น การธนาคาร การคลั ง
ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และการคาระหวางประเทศ ความสัมพันธระหวางระบบ
เศรษฐกิจไทยกับระบบเศรษฐกิจโลก
Meaning, the importance of economic principles, consumer
behavior, production mechanism, price theory, national income, finance,
banking, treasury, basic economic problems, International trade and
relations between Thailand’s economy with the world’s economy
2130103 ระบอบการเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Political System and Government
พัฒนาการระบอบการเมืองการปกครองของไทยตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน บทบาท
ทางการเมืองขององคกรภาครัฐ ภาคประชาชน วิกฤตการณทางการเมือง ตลอดจน
แนวทางการปฏิรูปการเมืองของไทย
The evolution of Thailand’s politics and government systems from
past to present, the political role of government, private sector, the
political crisis as well as political reforms in Thailand
2130304 การเมืองระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Politics
ความสัมพันธทางการเมืองระหวางประเทศ บทบาททางการเมืองของประเทศ
มหาอํ านาจ องคก รความร ว มมื อระหว างประเทศด านการเมื อง เศรษฐกิ จ สั ง คม
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมกับการเมืองระหวางประเทศ
The international political relations, the political role of world
power countries, international cooperated organizations in politics,
economics and society, social movements and international politics
2130407 ระเบียบวิธวี ิจัยทางสังคมศาสตร
3(2-2-5)
Research Methodology in Social Sciences
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การกําหนด
ปญหา การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การตั้งสมมติฐาน การกําหนดกลุม
ตัวอยาง การเก็บขอมูลและวิเคราะห การเขียนเคาโครงการวิจัย ปฏิบัติการภาคสนาม
การเขียนรายงาน และการนําเสนอ
Research methodology in Social Sciences, both quantitative and
qualitative in defining the problem, study of the documents and related
research, to defining hypothesis, determination of sample set,
information collection and analyze, research project writing, field
operations, reporting writing and presentation
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2130408 สัมมนาทางสังคมศึกษา
3(2-2-5)
Seminar in Social Studies
ความรูเ บื้องตน เกี่ยวกับ รู ปแบบการสัมมนา บทความเกี่ย วกับ การสั มมนา
ปฏิบัติการสัมมนาเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ทางดานการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดลอม และเหตุการณสําคัญ ๆ ในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก
The basic knowledge of seminar patterns, seminar articles,
seminar practice on various issues, including education, politics,
economics, society, environment and the important events of the
regions of the world
2133101 ภูมิศาสตรกายภาพ*
3(2-2-5)
Physical Geography
ปรากฏการณ และความสั ม พัน ธ ที่เ กิด จากโลก ดวงอาทิต ย แ ละดวงจั น ทร
ลักษณะทางกายภาพของโลก ธรณีภาค ภูมิประเทศ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบน
พื้นผิวโลก ลักษณะทางดานบรรยากาศภาค ภูมิอากาศ ลม และพายุ ลักษณะทางดาน
อุทกภาค แมน้ํา ทะเล มหาสมุทร และวิเคราะหความแตกตางทางกายภาพของพื้นที่
ตางๆ และทองถิ่นภาคใต
The phenomenon and its relation which happened since the
world, the sun and the moon, the physical appearance of the earth,
lithosphere, terrain and the changes that occur on the earth’s surface,
the atmosphere characteristics, climate , wind and storm, the
hydrological characteristics, river, sea, ocean and analyzing the
difference of areas’ physical and local southern part
2133102 แผนที่และการแปลความหมายแผนที่
3(2-2-5)
Maps and Map Interpretation
พัฒ นาการแผนที่ แผนที่ ในชี วิ ต ประจํ า วั น ความรู พื้น ฐานเกี่ย วกั บ แผนที่
ระบบพิกัด บนแผนที่ องคป ระกอบแผนที่ ฝ กการอาน การตี ความ การแปลความ
มาตราส ว นและทิศทาง การใช แผนที่ในมาตราส ว นที่แตกต างกัน ฝ กปฏิ บั ติ แผนที่
สําหรับครูสังคมศึกษา
The development of maps, maps in daily life, the basic
knowledge about maps, map coordinate system, elements of map, map
reading and interpreting practice, interpretation, scale and direction,
using map in different scale, practice using map for social studies
teacher

หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร
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2133305 ภูมิศาสตรประเทศไทย*
3(3-0-6)
Geography of Thailand
ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ที่ตั้ง ประชากร กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมในภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย ปจจัยที่ทําใหแตละพื้นที่แตกตางกัน
และลักษณะเดนทางภูมิศาสตรของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต
The characteristics of terrain, climate, location, population,
economy activities, society and culture in the regions of Thailand, the
factors that cause each area is different and the geography dominant
features of three southern border provinces area
2135201 กฎหมายเบื้องตนสําหรับครูสังคมศึกษา
3(3-0-6)
Introduction to Laws for Social Studies Teacher
ที่ ม าของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ตนเอง
ครอบครั ว ชุ ม ชน และประเทศ กฎหมายในการคุ มครองสิ ทธิ ของบุ คคล ความรู
เบื้องตนเกีย่ วกับคดีอาญา คดีแพงและการปกครองสวนทองถิ่น
The origin of laws, categories of laws, laws related to self, family,
community and country, laws to protect the rights of individuals, the
basic knowledge of criminal laws and civil laws and local administration
2) วิชาเลือก
ไมนอยกวา 24
หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2101303 จริยศาสตร
3(3-0-6)
Ethics
ความหมาย ขอบเขต ความสัมพันธกับศาสตรตางๆ แนวคิด ทฤษฎีทางจริย
ศาสตรของปรัชญาเมธี ศาสนาที่สําคัญ คุณคาและอุดมคติของชีวิต เกณฑการตัดสิน
คุณคาทางจริยธรรม หลักจริยธรรมในชีวิตประจําวัน กรณีศึกษาปญหาจริยธรรมที่
เกิดขึ้นในสังคม
Meaning, scope, the relations with various sciences, the ethical
concepts of philosophers, the major religions and the ideals of life, the
judging criteria of ethical values, the ethics in daily life, the case study of
ethical issues that occur in society

หมายถึง

* หมายถึงรายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร
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2103305 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก
3(3-0-6)
History of East Asia
วิวัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน ญี่ปุ น
เกาหลี กอนไดรับอิทธิพลจากภายนอก การปรับปรุงประเทศภายหลังจากรับอิทธิพล
ตะวันตก วิวัฒนาการทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคมภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และ
บทบาทในโลกปจจุบัน
The evolution of politics, economics, society, and traditional
culture of China, Japan, Korea before being influenced by external, the
country improvement after influenced by western, the evolution of
politics, economics, society after World War II and their role in today's
world
2103408 ประวัติศาสตรยุโรปสมัยใหม
3(3-0-6)
History of Modern Europe
พั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร ข องยุ โ รปก อ น ค.ศ. 1815 โดยสั ง เขป
สภาพการณดานสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของยุโรปหลังป ค.ศ. 1815 แนวคิดทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่สําคัญและมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของยุโรป และการ
รวมมือของกลุมประเทศในยุโรป
The history of Europe before 1815 A.D. in brief, the social
conditions, economics, and politics of Europe after 1815 A.D., the
concepts of politics, economics and society which important and effects
of change in Europe and the cooperation of the countries in Europe
2103409 เหตุการณโลกปจจุบัน
3(3-0-6)
Contemporary World Affairs
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันของโลก เหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้น
หลังสงครามโลกครั้ งที่ 2 จากความขัด แยงทางอุดมการณด านการเมือง เศรษฐกิจ
สั งคมและวั ฒ นธรรม ที่ก อให เ กิด วิ กฤติ ก ารณในส ว นต างๆของโลกเพื่อ ร ว มมื อกั น
แกปญหาความขัดแยงระหวางประเทศ รวมทั้งวิเคราะหเหตุการณปจจุบันทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ
The basis of current events of the world and the important
events that occurred after World War II from the conflicts of political
ideology, economics, society and culture which causing a crisis in various
parts of the world for cooperating to solve international conflicts
including analysis of current events, both within and outside the country
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2133307 ภูมิสารสนเทศ
3(2-2-5)
Geo-Informatics
เทคโนโลยีภู มิสารสนเทศ ระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นผิวโลก การสํารวจ
ระยะไกลและแปลความหมาย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ฝกปฏิบัติภูมิสารสนเทศ
สําหรับครูสังคมศึกษา
The Geospatial technology, the positioning system on the earth's
surface, the remote sensing and the interpretation, Geographic
Information Systems, Geographic Information Systems training for social
studies teacher
2133408 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม*
3(2-2-5)
Natural Resources and Environmental Management
ความหมาย ประเภท ลั กษณะ ขอบเขต และความสํ าคัญของการจั ด การ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ส อดคล อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลง ความสัมพันธของประชากรกับสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอมตาม
แผนพัฒนาประเทศเพื่อนําไปสูการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทองถิ่น
ชายแดนภาคใตอยางยัง่ ยื่น
Meaning, category, characteristics, scope and the importance of
natural resources and environment management, natural resources
which are consistent with the changes, the relationship between
population and environment, the environment management according
to the development plan which contributes to the sustainable
management of the local southern part’s natural resources and
environment
2133409 ภูมิศาสตรภูมิภาคโลก
3(3-0-6)
Regional Geography of the World
หลักการ แนวคิดทางดานภูมิภาค ลักษณะทางดานกายภาพและชีวมณฑล
ของทวีปตางๆ ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางดานประชากร เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของภูมิภาคโลก
The Principles, the regional concept, the physical nature and the
biosphere of the continents, the factors affecting the change in
population, economics, society and culture of regions of the world

หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร
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2130202 รัฐธรรมนูญไทย
3(3-0-6)
Thai Constitution
ประวัติและวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทย การจัดทํารัฐธรรมนูญ สิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
The History and evolution of Thai constitution, the preparation
of the constitution, the rights and the freedoms of individuals, the
essence of the current constitution
รหัสวิชา
2130305

2130409

รหัสวิชา
2101101

2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ชือ่ วิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
เทคนิคการสอนวิชาสังคมศึกษา
3(2-2-5)
Techniques for Teaching Social Study
เทคนิควิธีสอน การจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การ
วั ด และประเมิ น ผล การเขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู และฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารสอน
แนวโนมการสอนวิชาสังคมศึกษาในศตวรรษที่ 21
Teaching techniques, learning management, arrangement of
the activities of teaching, measurement and evaluation, writing the
learning management plans and teaching practice, trends in the
teaching of Social Studies in the 21st Century
นวัตกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา
3(2-2-5)
Innovation of Social Studies Teaching
ความหมาย ความสํ า คัญ แนวคิ ด พื้ น ฐาน ประเภทของนวั ต กรรมทาง
การศึกษา ปฏิบัติการสรางนวัตกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษาอยางสรางสรรค และ
นําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ
Meaning, the importance, the basic concepts, the types of
educational innovation, creatively performing innovative Social
Studies teaching and applied effectively
2.2.3 เลือกจากวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก ไมนอยกวา
4 หนวยกิต
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ตรรกศาสตรเบื้องตน
2(2-0-4)
Introduction to Logic
ความรูเกี่ยวกับตรรกศาสตรเบื้องตน ความหมาย ขอบเขต การแสวงหา
เหตุผลแบบอุปนัย และแบบนิรนัย เหตุผลวิบัติในตรรกศาสตรทั้งสองรูปแบบ
knowledge of basic logics, means, scope, inductive and
deductive reasoning pursuit, logical fallacy in both logics
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2103204

ประวัติศาสตรเอเชียใต
2(2-0-4)
History of South Asia
ภู มิภ าคเอเชี ย ใต ส มัย โบราณโดยสั งเขป เน น ความสํ า คัญ ตั้ ง แต การแผ
อิทธิ พลของจั กรวรรดิ นิ ย มตะวั น ตก การเรี ย กร องเอกราช ป ญหาของเอเชี ย ใต
ภายหลั ง ได รั บ เอกราช บทบาทและนโยบายต า งประเทศของกลุ ม เอเชี ย ใต ใ น
ปจจุบัน
The South Asian antiquity in brief, emphasis on the influence
of Western imperialism, the independence claim, the issue of South
Asia after the independence, role and foreign policy in South Asia
nowadays

2103306

ประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา
2(2-0-4)
History of The United States of America
ประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา ตั้งแตกอนการตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรป อาณา
นิคมอเมริกาของอังกฤษ ปฏิวัติอเมริกัน การสรางชาติ การบุกเบิกดินแดนตะวันตก
(Manifest Destiny) สงครามกลางเมือง สหรัฐอเมริการะหวางสงครามโลก
สงครามเย็นและปญหาการเมืองยุค 60-80 สหรัฐอเมริกาหลังสงครามเย็น
American history since pre-European settlement period, The
colonial and revolutionary periods, the establishment of the United
States, westward expansion, the Civil War, America during the two
world wars, the Cold War and America between 1960-1980, and the
post Cold War period

2103307

ประวัติศาสตรตะวันออกกลาง
2(2-0-4)
History of the Middle East
อิทธิพลของศาสนาอิสลาม การตั้งจักรวรรดิอาหรับ การดิ้นรนเพื่อเอกราช
ของชาติอาหรับ ผลของสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มีตอตะวันออกกลาง ปญหาในกลุม
ประเทศอาหรั บ ป ญ หาคลองสุ เ อชบทบาทขององค ก รสหประชาชาติ แ ละ
มหาอํานาจตะวันออกกลาง
The influence of Islam, the establishment of the Arab empire,
the struggle for the independence of the Arab nation, the effects of
World War II on the middle east, the problems in the Arab group
countries, the Suez Canal problems, the role of the United Nations
and the middle east superpower

50
2103410

ทองถิ่นศึกษา
2(1-2-3)
Local Studies
วิ วั ฒ นาการของความเป น ท อ งถิ่ น หลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี มรดกทางวั ฒ นธรรม ความคิ ด ความเชื่ อ ของท องถิ่ น
อิท ธิ พลของอารยธรรมต า ง ๆ ที่มี ผ ลต อ ภู มิป ญ ญาท องถิ่ น แนวทางการนํ า ภู มิ
ปญญาทองถิ่นเขามาแกปญหาชุมชนทองถิ่นภาคใต
The evolution of local knowledge, historical evidences, custom
and tradition, cultural heritage, The faith ideas of local, the influence
of various civilizations that effect, local wisdoms, guidelines for
applying local wisdoms to solve community problems southern
border provinces area

2103411

สันติภาพศึกษา
2(2-0-4)
Peace Studies
แนวคิดและทฤษฎีวาดวยสันติภาพ ความขัดแยงและความรุนแรงทั้งใน
ระดับปจเจกบุคคลประเทศและระหวางประเทศ เชน อคติและความเกลียดชังทาง
เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา สงครามและการแยงชิงทรัพยากร แนวทางการแกไขปญหา
ความขั ด แย ง ในระดั บ ต า ง ๆ ด ว ยสั น ติ วิ ธี บทบาทขององค ก รในระดั บ ชุ ม ชน
ประเทศและระหว างประเทศในการแกไขป ญ หาความขัด แย งและการส งเสริ ม
สันติภาพ
Concepts and theory of peace, conflict and violence in the
individual, countries and between countries, such as prejudice and
racial hatred, skin color, religions, wars and the scramble for
resources, guidelines of resolving the conflict in different levels by
peaceful means, the role of the organization in the community ,
national and international to resolve conflict and promote peace

2130306

การเมืองในทวีปเอเชีย
2(2-0-4)
Politics in Asia
การเมื อ งและการปกครองในประเทศเอเชี ย ตะวั น ออก ประเทศ
ตะวันออกกลาง ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต เอเชียใต ตลอดจนความสัมพันธ
ทางการ เมืองระหวางประเทศในกลุมประเทศเหลานี้
Politics and governance in East Asia, Middle East, Southeast
Asia, South Asia, as well as political relations between these nations
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2130410

สิทธิมนุษยชนศึกษา
2(2-0-4)
Human Rights Studies
ความหมาย แนวคิด ความสําคัญ และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนา
สิทธิมนุษยชนในระดับสากลและในสังคมไทย สถานะ บทบาท สิทธิและหนาที่ของ
มนุษยชนในอดีตและปจจุบันทั้งในระดับสากลและในสังคมไทย
Meaning, concepts, the importance and factors which
affecting on human rights development in both international and Thai
society, status, role, rights and duty of humanity from the past and
present in both international and Thai society

2133203

ภูมิศาสตรมนุษย
2(1-2-3)
Human Geography
แนวคิดปรัชญาทางดานภูมิศาสตร ปรากฏการณที่เกี่ยวของกับมนุษย
และความเปนอยู ปฏิสัมพันธทางพื้นที่ ลักษณะรูปแบบและการกระจายทางพื้นที่ที่
เกี่ยวของกับประชากร การตั้งถิ่นฐาน วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
Concepts, philosophy of Geography, the phenomenon which
related to human being and ways of life, spatial interactions, types,
patterns and spatial distribution which related to population,
habitation, culture and economics

2133204

พิบัติภัยศึกษา
2(1-2-3)
Natural Disaster Studies
ความหมายและประเภทป จ จั ย ทางธรณี ภ าค และบรรยากาศภาคที่
กอใหเกิดพิบัติภัยในประเทศไทย ระดับภูมิภาคและระดับโลก ที่มีผลตอกิจกรรม
ดานตาง ๆ ของมนุษย แนวทางในการปองกัน เสนอแนะ และปฏิบัติตนไดถูกตอง
เมื่อเกิดพิบัติภัยขึ้น
Meaning, category, and the factors of the lithosphere and the
atmosphere, causing a disaster in Thailand, including regional and
global levels, which affecting on various aspects of human activities,
providing guidelines for prevention, suggestion, and conduct
themselves correctly when the disaster happens

2133306

ภูมิศาสตรการทองเที่ยว
2(1-2-3)
Tourism Geography of Thailand
สภาพทางภูมิศาสตรและองคประกอบของการทองเที่ยว ประเภทของ
แหลงทองเที่ยว ปญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นในแหลงทองเที่ยวที่เกิดจากธรรมชาติ
และการกระทําของมนุษย การอนุรักษและจัดการทองเที่ยว
Geography and composition of tourism, type of tourist
attractions, the problems, and effects on tourist attractions caused by
natural and human activities, conservation and tourism management
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2133410

ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ
2(2-0-4)
Economic Geography
ลักษณะทางกายภาพ ทรัพยากร และการใชที่ดิน ที่กอใหเกิดกิจกรรม
รูปแบบ และการกระจายตัวทางเศรษฐกิจ และวิเคราะหปจจัยที่ทําใหเกิดความ
แตกตางดานกิจกรรมทางเศรษฐกิจในบริเวณตางๆของโลก
Characterization of physical, resource and land use causing
activity, format, and economic fragmentation, and analyze the factors
that cause the differences of economic activities in different areas of
the world

2133411

การยายถิ่นขามแดน
2(2-0-4)
Cross-Border Migration
แนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การย า ยถิ่ น ข า มแดน วิ เ คราะห ก ารย า ยถิ่ น
ระหว า งประเทศ สาเหตุ ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง กั บ ชุ ม ชนต น ทางและชุ ม ชน
ปลายทาง
Concepts, theories about migration across the region.
Analysis of international migration causes, effects that occurred in the
community of origin and destination communities

2133412

ภูมิศาสตรทองถิ่น
2(2-0-4)
Local Geography
ลักษณะทางกายภาพ ประชากร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่สงผล
ตอการตั้งถิ่นฐานของคนในพื้นที่
วิเคราะหบริบทของพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใตเพื่อเชื่อมโยงกับการพัฒนาทองถิ่น
The physical characteristics, population, economics, society
and culture that make the settlement of local people, analyzing the
context of Three Southern Border Provinces to relate to local
development

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคย
เรี ยนมาแล วและต องไมเป น รายวิช าที่กําหนดให เรี ย นโดยไมนับ หนว ยกิต รวมในเกณฑการสํ าเร็ จ
การศึกษาตามหลักสูตรของโปรแกรมวิชานี้
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3.2 ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของ อาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
1. นางสาวมลิวรรณ รักษวงศ
อาจารย

2. นางสาวราศรี สวอินทร
อาจารย

3. นางสาววิไลวรรณ วิไลรัตน

อาจารย

4. นางสาวสวรรยา กุลทวี
อาจารย
5. นางสาวศุภรัตน มฤคี
อาจารย

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา
อ.ม.
(ประวัติศาสตร)
ศศ.บ.
(ประวัติศาสตร)
ศศ.ม.
(วิธีสอนสังคม
ศึกษา)
กศ.บ.
(สังคมศึกษา)

สถาบันทีส่ ําเร็จ
การศึกษา

ป
พ.ศ

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทร
วิโรฒ
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

2544

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทร
วิโรฒ สงขลา
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

2529

วท.ม.
(ภูมิศาสตร)
อ.บ.
(ภูมิศาสตร)
ศศ.ม.
(ประวัติศาสตร)
ศศ.บ.
(มานุษยวิทยา)
อ.ม.
(ประวัติศาสตร
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต)
ศศ.บ.
มหาวิทยาลัย
(ประวัติศาสตร) สงขลานครินทร

ภาระการสอน
( ช.ม./สัปดาห/ภาคการศึกษา)
2559 2560 2561 2562 2563

15

15

15

15

15

12

12

12

12

12

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

2535
2555

2557
2553
2557
2548
2530

2517
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3.2.2 อาจารยประจํา
ชื่อ นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
1. นางดุษฎี มัชชิมาภิโร
รองศาสตราจารย

2. นางสาวสุวิมล อิสระธนาชัยกุล
อาจารย
3. นายเวคิน วุฒิวงศ
อาจารย

4. นางสาวทัศนา เกื้อเสง
อาจารย

5. นายวิทิต บัวปรอท
อาจารย

6. นายเอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล
ผูชวยศาสตราจารย

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา
กศ.ม.
(การอุดมศึกษา)
ค.บ.
(ภาษาไทย)
ศศ.ม.
(รัฐศาสตร)
ศศ.บ.
(รัฐศาสตร)
ศษ.ม.
(ศึกษาศาสตร
เพื่อการพัฒนา
ชุมชน)
ศศ.บ

(การพัฒนาชุมชน)

วท.ม.
(การจัดการ
สิ่งแวดลอม)
วท.บ.
(อนามัย
สิ่งแวดลอม)
ศน.ม.
(พุทธศาสน
ศึกษา)
ศน.บ.
(พุทธศาสน)

สถาบันทีส่ ําเร็จ
การศึกษา

ภาระการสอน
( ช.ม./สัปดาห/ภาคการศึกษา)
2559 2560 2561 2562 2563

มหาวิทยาลัย
2529
ศรีนครินทร
วิโรฒ
วิทยาลัยครู
2522
นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัย
2546
เกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัย
2544

15

15

15

15

15

12

12

12

12

12

มหาวิทยาลัย
2541
สงขลานครินทร
วิทยาเขต
ปตตานี
วิทยาลัยครูยะลา 2537

15

15

15

15

15

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร
มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

12

12

12

12

12

สงขลานครินทร

มหาวิทยาลัย
มหามกุฎ
ราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
มหามกุฎ
ราชวิทยาลัย
ศศ.ม.
สถาบันบัณฑิต
(การพัฒนาสังคม) พัฒนบริหาร
ศาสตร
น.บ. (นิติศาสตร) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ไมมี

ป
พ.ศ

2553
2549

2554
2552
2546
2542
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4. องคประกอบเกี่ยวกับการฝกภาคสนาม
ประสบการณภาคสนามของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คือ ฝกปฏิบัติการวิชาชีพครู
ซึ่งแบงเปน 2 ขั้นตอน ไดแก
1) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียนเปนการเตรียมเพื่อปฏิบัติการสอนจริง นักศึกษาจะ
มีสวนรวมกับสถานศึกษาในการสังเกตการสอนและการปฏิบัติงานในหนาที่ครู
2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอก ประกอบดวย การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา ภายใตการนิเทศของอาจารยนิเทศและครูพี่เลี้ยงโดยเนนการบูรณา
การจัดทําแผนการเรียนรูโดยใชสื่อนวัตกรรมรูปแบบวิธีสอนและเทคนิคการสอนได
อยางเหมาะสมกับผูเรียน การวัดและ ประเมินผลการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน การ
จัดทําบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู การจัด กิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการ สอน การสัมมนา
ทางการศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
1) มีทักษะการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียนเกี่ยวกับงานในหนาที่ครู บูรณาการ
ความรูที่เรียนมาใชในการฝกประสบการณวิชาชีพ ฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในสถานศึกษาตามทีกําหนดไวในหลักสูตร
2) มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสาขาวิชาเฉพาะในสถานศึกษาเต็มเวลาเพี่อ
เรียนรูการปฏิบัติหนาที่ครูตลอดกระบวนการเปนเวลาไมนอยกวา 1 ปการศึกษา
4.2 ชวงเวลา
1) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน ชั้นปที่ 4
2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอก ชั้นปที่ 5
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
1) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน แบงเปน 2 รายวิชา จัดเต็มเวลาตลอดภาคศึกษาที่
1 และภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปที่ 4
2) ปฏิบัติการสอนตลอดภาคการศึกษาในสถานศึกษาในสาขาวิชาสังคมศึกษาแบงเปน 2
รายวิชาโดยปฏิบัติงานสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา รายวิชาละ 1 ภาคการศึกษาของ
ชั้นปที่ 5
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
การทําวิ จัยในชั้น เรีย นเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพผู เรีย นใน
สาขาวิขาสังคมศึกษา สําหรับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จํานวน 1 เรื่อง
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
1) มีความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียน และเปนพื้นฐานของการทําวิจัยในระดับที่
สูงขึ้น
2) มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (ประสบการณการ
วิชาชีพครูและปฏิบัติการวิชาชีพครู)
3) มีทักษะและมีสมรรถนะในดานการทําวิจัยในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และพัฒนาผูเรียน
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5.3 ชวงเวลา
ชั้นปที่ 5
5.4 จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5)
5.5 การเตรียมการ
เรียนรายวิชาการวิจัยทางการศึกษา ในกลุมวิชาชีพครู เพื่อศึกษากระบวนการและ
ฝกปฏิบัติการวิจัย
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมิ น ผลงานวิ จั ย โดยอาจารย นิ เ ทศคณะครุ ศ าสตร และ/หรื อ อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1) มีทักษะการใชภาษามลายู 1) จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
กลาง
ทั่วไป บังคับเรียน 2 รายวิชา
2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดย
การอบรมเพิ่มเติม
2) มีทักษะการใชเทคโนโลยี 1) จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
สารสนเทศ
ทั่วไป 1 รายวิชา
2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดย
การอบรมเพิ่มเติม
3) มีจิตอาสาและจิตสํานึก
1) มอบหมายใหนักศึกษารวมกลุม
สาธารณะ
ทํากิจกรรมที่แสดงออกถึงการมี
จิตอาสา ตั้งแตป 1 ถึง ป 3
อยางนอยปละ 1 กิจกรรม
4) มีความเปนผูนําทาง
1) การเรียนการสอนตามหลักสูตร
วิชาชีพครู
และจัดกิจกรรมเสริมความเปน
ครู

กลยุทธการประเมินผล
1) การสอบวัดผล
2) การประเมินผลการเขารวม
กิจกรรม
1) การสอบวัดผล
2) การประเมินผลการเขารวม
กิจกรรม
1) นําเสนอกิจกรรมตออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรที่
ประเมิน
2) หลักฐานการดําเนินกิจกรรม
1) การประเมินผลการเขารวม
กิจกรรม
2) หลักฐานการดําเนินกิจกรรม
เชน CD รายงานเปนรูปเลม
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
1)การปฏิ บั ติ ต นตามกรอบ 1) กํ า หนดวั ฒ นธรรมองค ก ร
ร ะ เ บี ย บ ข อ บั ง คั บ ข อ ง เพื่ อ บ ม เพาะให นั ก ศึ ก ษามี
สถาบันและสังคม
ระเบียบวินัย โดยเนนการเขา
2) การแสดงออกถึ งการมีวิ นั ย ชั้ น เ รี ย น ใ ห ต ร ง เ ว ล า
ในการเรี ย น ตรงต อ เวลา ตล อ ด จ น ก าร แ ต ง ก า ย ที่
ซื่อสั ต ย สุ จ ริ ต ขยั น อดทน เป น ไปตามระเบี ย บของ
และสูงาน
มหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมี
3) การแสดงออกถึงการเคารพ ความรั บ ผิ ด ชอบต อ ตนเอง
สิทธิและรับฟงความคิดเห็น สถาบั น และสั ง คม เคารพ
ของผู อื่ น รวมทั้ ง เคารพใน สิทธิ และรับ ฟงความคิด เห็ น
คุณคาและศักดิ์ศรีของความ ของผูอื่นและมีความซื่อสัตย
เปนมนุษย
สุจริต
4) การแสดงออกถึ ง การมี จิ ต 2) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
อ า ส า แ ล ะ มี จิ ต สํ า นึ ก
(Dialectics) ในประเด็นกฤติ
สาธารณะ
ดานคุณธรรมจริย ธรรมของ
5) รั ก และภู มิ ใ จในสถาบั น
สังคมและวิชาการ
ท อ งถิ่ น มี จิ ต สํ า นึ ก ในการ 3) การเรียนรูโดยการ
อ นุ รั ก ษ ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ
สิ่ ง แวดล อ มและภู มิ ป ญ ญา (Interactive action
ทองถิ่น
learning)
4) การใชกรณีศึกษา (Case
study)
5) มีการจัดกิจกรรมสําหรับ
พั ฒ น า ก า ร เ รี ย น รู ด า น
คุณธรรมจริยธรรม และการ
มีจิตอาสา

กลยุทธการประเมิน
1) วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะหแบบวิภาษวิธี
2) วัดและประเมินจากกลุม
เพื่อน
3) วัดและประเมินจากผลงาน
กรณีศึกษา
4) วัดและประเมินจากผลการ
เ ข า ร ว ม กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม
คุณธรรมจริยธรรม และการ
มีจิตอาสา
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2.1.2 ดานความรู
ผลการเรียนรู
1) ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง
ความสามารถในการเขาถึง
แหลงการเรียนรู
2) ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง
ความสามารถในการบูรณา
ก า ร ค ว า ม รู แ ล ะ ก า ร
ประยุกตความรู
3) มีความรู และความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี
ที่สําคัญในเนื้อหาของหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป

กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมิน
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการ ป ร ะ เ มิ น ด ว ย วิ ธี ก า ร ที่
สอน โดยใหผูเรียนมีการเรียนรู หลากหลาย เพื่อให ครอบคลุ ม
ด ว ยตนเอง การเรี ย นรู แ บบมี การประเมินดานความรู ดังนี้
ส ว นร ว ม สามารถเขา ถึ ง แหล ง 1) การทดสอบยอย
เรียนรู บูร ณาการความรู และ 2) ทดสอบ กลางภาคเรียน
ประยุกตใชความรูตามหลักการ
ปลาย ภาคเรียน
และทฤษฎี ที่ สํ าคั ญ ในเนื้ อ หาที่ 3) ประเมิน จากรายงาน
ศึ ก ษา โดยใช ก ลวิ ธี ก ารสอนที่
การศึกษาคนควา
หลากหลายทั้ ง การบรรยาย 4) ประเมิน จากการนําเสนอ
รวมกับการอภิปราย การคนควา
รายงานในชั้นเรียน
กรณี ศึ ก ษา ตลอดจนนํ า เสนอ
ประเด็นที่ผูเรียนสนใจ เพื่อการ
เรียนรูรวมกันของกลุม

2.1.3 ดานทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมิน
1) สามารถใช ทั ก ษะ การคิ ด
การสอนที่เ น น ให ผูเ รี ย นได
การประเมิน เปนการวัดและ
อย า งมี วิ จ ารณญาณ คิ ด ฝกทักษะการคิดและการแกไข การประเมิน ทักษะการคิด และ
วิ เ คราะห คิ ด เชิ ง เหตุ ผ ล ปญหา ทั้งระดับบุคคลและกลุม การแกไขปญหา เชน
และคิ ด เชิ ง บู ร ณาการ ใน ในสถานการณ ทั่ ว ไป โดยใช
1) การสอบวัดความสามารถ
ชี วิ ต ประจํ า วั น ได อ ย า งมี วิธี การสอนที่ห ลากหลาย เช น
ใ น ก า ร คิ ด แ ล ะ แ ก ไ ข
ประสิทธิภาพ
การอภิ ป รายกลุ ม การทํ า
ปญหาโดยใชกรณีศึกษา
2) มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค กรณี ศึ ก ษา การโต ว าที การ
2) การประเมินจากผลงานที่
เ พื่ อ ส ร า ง ป ร ะ โ ย ช น ต อ จัดทําโครงการ และการใชเกม
เ กิ ด จ า ก ก า ร ใ ช
ตนเองและสังคมได
เปนตน
กระบวนการแกไขปญหา
การศึ ก ษาค น คว า อย า ง
เปนระบบ การวิเคราะห
วิจารณ เชน รายงานการ
วิ เ ค ร า ะ ห วิ จ า ร ณ
กรณี ศึ ก ษา การศึ ก ษา
อิ ส ระ รายงานผลการ
อ ภิ ป ร า ย ก ลุ ม ก า ร
ประชุ ม ปรึ ก ษาป ญ หา
และการสัมมนา
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2.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมิน
1) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
นักศึกษาตองมีความสามารถ 1) การประเมินความสามารถใน
ทั้ง ในฐานะผู นํา และสมาชิ ก ที่จะปรับตัวใหเขากับบุคคล และ
การทํางานรวมกับกลุมเพื่อน
กลุม
สังคม ดัง นั้นอาจารยผูสอนตอ ง
แ ล ะ ที ม ง า น อ ย า ง มี
2) มีความรับผิดชอบตอ
จัดการเรียนการสอน ดังนี้
ประสิทธิภาพและสรางสรรค
บทบาท หน า ที่ ข องตนเอง
1) กลยุทธการสอนที่เนนการ 2) การประเมินผูเรียนในการ
ทั้งตอตนเอง ตอผูอื่น และตอ
มี ป ฏิ สั ม พั นธ ร ะ ห ว า ง
แสดงบทบาทของการเป น
สังคม
ผูเรียนกั บผูเรี ยน ผูเรี ยน
ผู นํ า แ ล ะ ผู ต า ม ใ น
3) แสดงออกถึงการมี
กับผูสอน และผูเรียนกับ
สถานการณ ก ารเรียนรู ตาม
ปฏิสัมพันธที่ดีในสังคม
สังคม
วัตถุประสงค
พหุวัฒนธรรม
2) จัดกิจกรรมการเรียนการ 3) ประเมิ น ผล จากการจั ด
สอนที่ มี ก ารทํ า งานเป น
กิ จ กรรมและการเข า ร ว ม
ทีม เพื่อสงเสริมการแสดง
กิจกรรมของนักศึกษา
บทบาทของการเปนผูนํา
และผูตาม
3) จั ด กิ จ กรรม ส ง เสริ ม ให
นั ก ศึ ก ษ า ไ ด มี ค ว า ม
รับผิดชอบ ปฏิ สัมพั นธที่
ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม
2.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมิน
1) การแสดงออกถึงความ
1) การจัดกิจกรรมการเรียนการ 1) การประเมิ น ผลงานตาม
สามารถในการใช ภ าษาเพื่ อ
สอนที่ เ น น ให ผู เ รี ย นได ฝ ก
กิ จกรรมการเรี ย นการสอน
การสื่อสาร
ทั ก ษะการสื่ อ สารระหว า ง
โดยใชแบบสังเกต และแบบ
2)การแสดงออกถึงความสามารถ
บุ ค คลทั้ ง การพู ด การฟ ง
ประเมิ นทักษะการพู ด การ
ในการติ ดต อ สื่ อ สาร โดยใช
และการเขียนในกลุมผูเรียน
เขียน
เทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม
ระหว า งผู เ รี ย นและผู ส อน 2) การทดสอบทักษะการฟงจาก
3) ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง
และบุคคลที่เกี่ยวของ
แบบทดสอบที่สอดคลองกับ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร 2) การจั ด ประสบการณ ก าร
วัตถุประสงคการเรียนรู
วิเคราะหตัวเลข แปรผลและ
เรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนได 3) การทดสอบการวิ เ คราะห
นํ า เ ส น อ ข อ มู ล ไ ด อ ย า ง
เลื อ ก แ ล ะ ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี
ขอมูล โดยใชขอสอบ การทํา
เหมาะสม และใชเปนพื้นฐาน
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารที่
ร า ย ง า น ก ร ณี แ ล ะ ก า ร
แกปญหาและการตัดสินใจใน
หลากหลายรู ป แบบและ
วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล ผ ล ก า ร
ชีวิตประจําวัน
วิธีการ
ศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ
4) การแสดงออกถึงการมีทักษะ 3) การจั ด ประสบการณ ก าร
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนได
ในการสืบคนขอมูลเพื่อการ
ใชความสามารถในการเลือก
สารสนเทศและฝกทักษะ

60
ผลการเรียนรู
แสวงหาความรู

กลยุทธการสอน
การนํ าเสนอขอสนเทศด ว ย
วิ ธี ก า ร ที่ ห ล า ก ห ล า ย
เห มา ะส มกั บผู ฟ ง แ ล ะ
เนื้อหาที่นําเสนอ

2.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.2.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
1) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ 1) กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนมี
วิ ช าชี พ ที่ กํ า หนดโ ดยองค ก ร วั ฒ นธรรมองค ก รตามจรรยาบรรณ
วิ ช าชี พ คื อ คุ รุ ส ภา และการ วิชาชีพครู เพื่อเปนการปลูกฝงให
ปฏิ บั ติ ต นตามกรอบระเบี ย บ นั ก ศึก ษามีค วามรู ความเขา ใจ และ
ข อ บั ง คั บ ของสถาบั น และสั ง คม ปฏิบัติไดตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
และมี วิ นั ย ในการเรี ย นตรงต อ 2) ผูสอนทุกคนตองสอดแทรก
เ ว ล า ซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต ข ยั น คุณธรรม จริยธรรม ตาม
อดทน และสูงาน
จรรยาบรรณวิชาชีพครู การอยู
2)
พั ฒ นาตนเองตามแนว รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยใช
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
กรณีตัวอยาง (Case study) ในการ
3) ดํารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรม สอนทุกรายวิชา
และรวมสรางสังคมปรองดองเพื่อ 3) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธใี น
การอยูรวมกันอยางสันติสุข
ประเด็นวิกฤตดานคุณธรรม จริยธรรม
4) การแสดงออกถึงการเคารพ ของสังคมและวิชาการ ทั้งประเด็น
สิทธิ และรั บ ฟงความคิดเห็ น ของ วิกฤตของจรรยาบรรณ วิชาชีพครู
ผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและ 4) จัดกิจกรรมเสริมความเปนครูเปน
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
รายป ตลอดหลักสูตร
5) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา
และมีจิตสํานึกสาธารณะ
6) การแสดงออกถึงการยึดมั่นใน
คุณธรรมและจริยธรรมตามกรอบ
วิชาชีพ

กลยุทธการประเมิน

กลยุทธการประเมิน
1) มีการประเมินระหวางเรียน
ควบคูไปกับการประเมินในทุก
รายวิชา โดยผูเรียนประเมิน
ตนเอง กลุมเพื่อน อาจารย
และใชวิธีการประเมินที่หลาก
หลาย ไดแก การสังเกต การ
สัมภาษณ การสนทนากลุม
แบบประเมินตนเอง
2) ประเมินจากการจัดกิจกรรม
เสริมคุณธรรม จริยธรรม และผล
การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
3) ประเมินจากพฤติกรรมในชั้น
เรียน การรวมกิจกรรม การ
แตงกาย และการสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่กําหนด
4) ประเมินจากการเขารวม
กิจกรรมเสริมความเปนครูของ
นักศึกษา
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2.2.2 ผลการเรียนรูดานความรู
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
1) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ 1) การวิเคราะหและสังเคราะหองค
หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละ ความรูและการเรียนรูแบบสืบสอบ
การปฏิบัติ รายวิชาในหลักสูตร (Inquiry method)
2) การแสดงออกถึงความสามารถ 2) การทบทวนวรรณกรรมทาง
ในการบู ร ณาการวิ ช าชี พครู ต าม วิชาชีพครูและสรุปสถานะขององค
มาตรฐานที่ คุ รุ ส ภากํ า หนดกั บ ความรูทางวิชาชีพครูรวมกันระหวาง
ศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ผูสอนและผูเรียน
3) ใชความรูและทักษะในศาสตร 3) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
ของวิชาเฉพาะดานกลุมวิชาชีพครู เกี่ยวกับความถูกตอง คุณคา การ
และกลุ ม วิ ช าเอกไปใช ป ระยุ ก ต ตอยอดองคความรูและทฤษฎี
แกปญหาในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับวิชาชีพครู
4) ใชการเรียนรุแบบรวมมือเพื่อ
ประยุกตใชองคความรูเกี่ยวกับ
วิชาชีพครูและสามารถเลือก
ทางเลือกที่เหมาะสมกับบริบททาง
สังคมของพื้นที่ได
5) จัดกิจกรรมเสริมความเปนครู
เปนรายปตลอดหลักสูตร

2.2.3 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
1) แสดงออกถึงความสามารถใน 1) การเรียนรูผานกระบวนการคิด
การคิ ด วิ เ คราะห สั ง เคราะห เพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะห คิด
ประเมินคา ในการนําความรูไปใช สังเคราะห คิดประเมินคา และคิด
ในการปฏิบัติงานและการจัดการ อย า งมี วิ จ ารณญาณ โดยจั ด ให มี
เรี ย นรู เ พื่อ แก ป ญ หาและพั ฒ นา กิ จ กรรมในลั ก ษณะต า ง ๆ เช น
ผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
การอภิ ป รายกลุ ม
การคิ ด
2) แสดงออกถึงความสามารถใน วิ เ คราะห หรื อ แก ป ญ หาจาก
การคิดริเริ่มสรางสรรคและพัฒนา ประเด็นวิกฤตทางวิชาชีพครู
นวัตกรรมดานการจัดการเรียนรู 2) การเรียนรูผานกระบวนการ
เพื่อพัฒนาผูเรียน
วิจัย เชน การศึกษาคนควาขอมูล
3) นําความรูเกี่ยวกับแนวคิด จากแหลงเรียนรูตาง ๆ การใชสื่อ

กลยุทธการประเมิน
ประเมินดวยวิธีการที่
หลากหลาย เพื่อใหครอบคลุม
การประเมินดานความรู ดังนี้
1) การทดสอบยอย
2) การสอบกลางภาค
การศึกษา ปลายภาคศึกษา
3) ประเมินจากรายงานการ
ศึกษาคนควา
4) ประเมินจากรายงาน ชิ้น
งาน และ/หรือ การนําเสนอใน
ชั้นเรียน
5) ประเมินจากรายวิชาฝก
ปฏิบัติการ และ/หรือ การทํา
วิจัยในชั้นเรียน
6) ประเมินจากการเขารวม
กิจกรรมเสริมความเปนครูเปน
รายปตลอดหลักสูตร

กลยุทธการประเมิน
1) นักศึกษาประเมิน
กระบวนการพัฒนา
ความสามารถทางปญญาของ
ตนเองในแตละขั้นตอน เชน
การสังเกต การตั้งคําถาม การ
สืบคน การคิดวิเคราะห การ
สังเคราะห การสะทอน และสื่อ
ความคิด
2) ประเมินความสามารถทาง
ปญญาทั้งการคิดที่เปนนามธรรม
และการแสดงออกที่เปน
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ผลการเรียนรู
ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของใน
ศาสตรไปใชในการจัดการเรียนรู
แกปญหา การพัฒนาผูเรียน และ
การวิจัยตอยอดองคความรู
4)
มี ค วามเป น ผู นํ า ในการ
ปฏิบัติงานอยางมีวิสัยทัศนในการ
พัฒนาการสอน
5) ความสามารถในการวิจัยตอ
ยอดองค ค วามรู เ พื่ อ ตอบสนอง
ความต อ งการของท อ งถิ่ น และ
สังคม

กลยุทธการสอน
เทคโนโลยี การทําโครงงาน และ
การทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนา
การเรียนการสอนในหลักสูตร
3) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
เกี่ยวกับประเด็นวิกฤติทางวิชาการ
วิชาชีพและทางสังคม
4) จัดกิจกรรมเสริมความเปนครู
เปนรายปตลอดหลักสูตร

กลยุทธการประเมิน
รูปธรรม เชน จากกระบวนการ
ทํางานของนักศึกษา
กระบวนการคิด การสื่อ
ความคิด ความเขาใจ ความคิด
สรางสรรคของผลงาน
3) ประเมินจากผลการวิเคราะห
แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็น
วิกฤตทางวิชาการ
วิชาชีพและทางสังคม
4) ประเมินจากผลการทําวิจัย
ในชั้นเรียน การเขารวม
กิจกรรมเสริมความเปนครูเปน
รายปตลอดหลักสูตร

2.2.4 ผลการเรียนรูดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมิน
1)
แสดงออกถึ ง การมี 1) กลยุทธการสอนที่เนนการมี
1) ประเมินจากพฤติกรรม
ความสั ม พั น ธ ที่ ดี และมี ค วาม ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ
ความสามารถในการทํางาน
รั บ ผิ ด ชอบต อ ผู เ รี ย น ผู ร ว มงาน ผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน และ
รวมกับกลุมเพื่อน และการ
และชุมชน
ผูเรียนกับสังคม
แสดงออกของนักศึกษาในการ
2) เ ป ด โ อ ก า ส ใ ห ผู เ รี ย น 2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ นําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน
ผูรวมงาน ผูปกครอง และชุมชน ใชกระบวนการกลุม เพื่อการเรียนรู อยางมีประสิทธิภาพและ
มีสวนรวมในการจัดการเรียนรู
ทักษะ ความสัมพันธ และความ
สรางสรรค
3) เอาใจใสในการรับฟง มีความ รับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ เพื่อ 2) ประเมินจากพฤติกรรมที่
ไวในการรับรูความรูสึกของผูอื่น สงเสริมการแสดงบทบาทของการ แสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรม
4) พั ฒ นาความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง เปนผูนําและผูตาม
ตาง ๆ ในสถานการณตางๆ
บุ ค คล มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบตาม 3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3) ประเมินจากผูเรียนในการ
บทบาทหนาที่
ที่เนนการลงปฏิบัติในพื้นที่ ใน
แสดงบทบาทของการเปนผูนํา
5)
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบการ สถานศึกษา เพื่อการเรียนรูและ และผูตามในสถานการณการ
พัฒนาการเรียนรูในศาสตรอยาง ฝกปฏิบัติจริง
เรียนรูตามวัตถุประสงค
ตอเนื่อง
4) จัดกิจกรรมเสริมความเปนครู 4) ประเมินผลจากการเขารวม
เปนรายปตลอดหลักสูตร
กิจกรรมเสริมความเปนครูเปน
รายปตลอดหลักสูตร
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2.2.5 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมิน
1) แสดงออกซึ่งความสามารถใน 1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 1) ประเมินผลจากการนําเสนอ
การวิเคราะหขอมูล สรุปความคิด ในรายวิชาตาง ๆ โดยใหผูเรียนมี รายงานของนักศึกษาในประเด็น
รวบยอด เกี่ ย วกั บ ศาสตร ก ลุ ม การใชภาษาเพื่อการสื่อสารในการ ที่เกี่ยวของกับการวิเคราะห
วิ ช าชี พ ครู และกลุ ม วิ ช าเอก ติดตอสื่อสารระดับบุคคล กลุมคน หัวขอสภาพปญหาทางวิชาชีพ
ขาวสารที่เปนตัวเลข ภาษาพูด การฟง และการเขียนในกลุม
ครู
ภาษาเขียน เพื่อเขาใจปญหา และ ผูเรียน ระหวางผูเรียนและผูสอน 2) ประเมินผลการใชภาษา
พัฒนาผูเรียน
และบุคคลที่เกี่ยวของ
สื่อสารและการประยุกตใช
2) แสดงออกซึ่งความสามารถใน 2) จัดประสบการณการเรียนรูที่ เทคโนโลยีจากการนําเสนอ
การใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศใน สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใช รายงานของนักศึกษา
การจั ด การเรี ย นรู และงานที่ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
3) ประเมินจากการเขารวม
รับผิดชอบ
สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและ กิจกรรมเสริมความเปนครู เปน
3) แสดงออกซึ่งความสามารถใน วิธีการ วิเคราะหสถานการณทั้ง
รายปตลอดหลักสูตร
การสื่ อสาร และมีทักษะในการ สถานการณจริงและสถานการณ
ใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการ จําลอง และนําเสนอการแกปญหา
สื บ ค น ข อ มู ล เพื่ อ การแสวงหา ที่เหมาะสม
ความรู และสามารถนํ าเสนอได 3) จัดประสบการณการเรียนรู
อยางเหมาะสม
สงเสริมใหผูเรียนไดใช ความรู
4) สามารถ อาน เขียน และเขาใจ ความสามารถในการสืบคน
ข อ ความ บทความ และข อ มู ล บทความทางภาษาอังกฤษและ
ขา วสารทั้ ง ที่ เ ป น ภาษาไทยและ เทคโนโลยีการศึกษาที่นาสนใจ
ภาษาอังกฤษ
4) จัดกิจกรรมเสริมความเปนครู
เปนรายปตลอดหลักสูตร
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2.2.6 ผลการเรียนรูดานทักษะดานการจัดการเรียนรู
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
1) แสดงออกซึ่งความสามารถใน 1) ฝกปฏิบัติวิชาชีพครูกอน
การบูรณาการความรูดานวิชาชีพ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เชน
ไปใช ใ นการจั ด การเรี ย นรู เพื่ อ การศึกษากรณีตัวอยางจาก
พัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูได หองเรียน การสังเกตการณสอน
เต็มศักยภาพ
แบบตางๆ การสังเกตพฤติกรรม
2) แสดงออกซึ่งความสามารถใน ของผูเรียน การสัมภาษณหรือ
การออกแบบการจั ด การเรี ย นรู พูดคุยกับผูมีประสบการณสอน
การใชแหลงเรียนรูที่หลากหลาย การทําแผนการสอน การผลิตสื่อ
การวั ด ผล ประเมิ น ผล และทํ า ประกอบการสอน การทดลองสอน
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกปญหาและ การทําวิจัยในชั้นเรียน การ
พัฒนาผูเรียน
ประเมินผูเรียน
3) มีความสามารถในการจัดการ 2) ฝกปฏิบัติการสอนเต็มรูปแบบ
เรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้ง และเต็มเวลาในสถานศึกษา
รูปแบบที่เปนทางการ (Formal) 3) จัดกิจกรรมเสริมความเปนครู
รู ป แ บ บ กึ่ ง ท า ง ก า ร ( Non- เปนรายปตลอดหลักสูตร
formal) และรู ป แบบไม เ ป น
ท า ง ก า ร ( Informal) อ ย า ง
สรางสรรค
4) มีความสามารถในการจัดการ
เ รี ย น รู โ ด ย ใ ช น วั ต ก ร ร ม ที่
เหมาะสมกับผูเรียน
5) สามารถบู ร ณาการความรู
ศาสตรของกลุมวิชาชีพครูรวมกับ
ศาสตรของกลุมวิชาเอกเพื่อใชใน
การจัดการเรียนการสอนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

กลยุทธการประเมิน
1) วัดและประเมินผลการฝก
ประสบการณวิชาชีพครูกอน
ปฏิบัติการสอน
2) วัดและประเมินผลการ
ปฏิบัติการสอนเต็มเวลา
3) วัดและประเมินผลจากการ
เขารวมกิจกรรมเสริมความเปน
ครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
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3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง ( ตามที่ระบุไวใน
หมวดที่ 4 ขอ 2 ) โดยระบุเปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง
3.1 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมาย ดังนี้
1) คุณธรรม จริยธรรม
(1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของสถาบันและสังคม
(2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน
และสูงาน
(3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณคา และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจิตสํานึกสาธารณะ
(5) รักและภูมิใจในสถาบัน ทองถิ่น มีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
สิ่งแวดลอมและภูมิปญญาทองถิ่น
2) ความรู
(1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงการเรียนรู
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู และการประยุกตความรู
(3) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาของหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป
3) ทักษะทางปญญา
(1) สามารถใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิดเชิงเหตุผล และคิด
เชิงบูรณาการ ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อสรางประโยชนตอตนเองและสังคมได
4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม
(2) มีความรั บผิด ชอบตอบทบาทหน าที่ของตนเอง ทั้งต อตนเอง ต อผู อื่น และต อ
สังคม
(3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม
5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดตอสื่อสาร โดยใชเทคโนโลยีไดอยาง
เหมาะสม
(3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข แปรผลและนําเสนอขอมูล
ไดอยางเหมาะสม และใชเปนพื้นฐานแกปญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน
(4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลเพื่อ
การแสวง หาความรู

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

2. ดานความรู

รายวิชา

ข อ
1

ข อ
2

ขอ
3

ข อ
4

ข อ
5

ข อ
1

ข อ
2

ข อ
3

3.ดาน
ทักษะ
ทาง
ปญญา
ข อ
1

ข อ
2

4. ดานทักษะ
การมี
ปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
ข อ
1

ข อ
2

ข อ
3

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข อ
1

ข อ
2

ข อ
3

ข อ
4

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการ
เรียนรู
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอาน
ภาษาอังกฤษ
2100106 ภาษาอังกฤษเพือ่ พัฒนาการอานและการเขียน
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการ
เรียนรู
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1


ความรับผิดชอบหลัก o ความรับผิดชอบรอง
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1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

2. ดานความรู

รายวิชา

ข อ
1

ข อ
2

ข อ
3

ข อ
4

ข อ
5

ข อ
1

ข อ
2

ข อ
3

3 ดาน
ทักษะ
ทาง
ปญญา
ข อ
1

ข อ
2
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (ตอ)
4. ดานทักษะ
การมี
ปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
ข อ
1

ข อ
2

ข อ
3

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข อ
1

ข อ
2

ข อ
3

ข อ
4

2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
2100112 วิทยาการแหงความสุข
2100113 สุนทรียวิจักขณ
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
2100118 ความจริงของชีวิต
2100119 การพัฒนาตน
2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
2150101 สังคมภิวัตน
2150102 การจัดการทางสังคม
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (ตอ)
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

2. ดานความรู

รายวิชา

ขอ
1

ข อ
2

ขอ
3

ข อ
4

ข อ
5

ข อ
1

ข อ
2

ข อ
3

3.ดาน
ทักษะ
ทาง
ปญญา

ข อ
1

ข อ
2

4. ดานทักษะ
การมี
ปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
ข อ
1

ข อ
2

ข อ
3

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข อ
1

ข อ
2

ข อ
3

ขอ
4

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสํานึกสาธารณะ
2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
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3.2 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวด
วิชาเฉพาะดาน
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
1) ดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่กําหนดโดยองคกรวิชาชีพ คือ คุรุสภา และ
การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของสถาบันและสังคม และมีวินัยในการเรียนตรงตอเวลา
ซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน และสูงาน
(2) พัฒนาตนเองตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
(3) ดํารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมและรวมสรางสังคมปรองดองเพื่อการอยูรวมกัน
อยางสันติสุข
(4) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพ
ในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(5) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจิตสํานึกสาธารณะ
(6) การแสดงออกถึงการยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมตามกรอบวิชาชีพ
2) ดานความรู
(1) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและการปฏิบัติ
รายวิชาในหลักสูตร
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการวิชาชีพครูตามมาตรฐานที่คุรุ
สภากําหนดกับศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(3) ใชความรูและทักษะในศาสตรของวิชาเฉพาะดานกลุมวิชาชีพครู และกลุม
วิชาเอกไปใชประยุกตแกปญหาในการปฏิบัติงาน
3) ดานทักษะทางปญญา
(1) แสดงออกถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา ในการนํา
ความรูไปใชในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรูเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
(2) แสดงออกถึงความสามารถในการคิดริเริ่มสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมดาน
การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน
(3) นําความรูเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของในศาสตรไปใชในการ
จัดการเรียนรู แกปญหา การพัฒนาผูเรียน และการวิจัยตอยอดองคความรู
(4) มีความเปนผูนําในการปฏิบัติงานอยางมีวิสัยทัศนในการพัฒนาการสอน
(5) ความสามารถในการวิจัยตอยอดองคความรูเพื่อตอบสนองความตองการของ
ทองถิ่นและสังคม

70
4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) แสดงออกถึงการมีความสัมพันธที่ดี และมีความรับผิดชอบตอผูเรียน ผูรวมงาน
และชุมชน
(2) เปดโอกาสใหผูเรียน ผูรวมงาน ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวมในการจัดการ
เรียนรู
(3) เอาใจใสในการรับฟง มีความไวในการรับรูความรูสึกของผูอื่น
(4) พัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคล มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่
(5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูในศาสตรอยางตอเนื่อง
5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) แสดงออกซึ่ ง ความสามารถในการวิ เ คราะห ข อ มู ล สรุ ป ความคิ ด รวบยอด
เกี่ยวกับศาสตรกลุมวิชาชีพครู และกลุมวิชาเอก ขาวสารที่เปนตัวเลข ภาษาพูด ภาษาเขียน เพื่อ
เขาใจปญหา และพัฒนาผูเรียน
(2) แสดงออกซึ่งความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู
และงานที่รับผิดชอบ
(3) แสดงออกซึ่งความสามารถในการสื่ อสาร และมีทักษะในการใชเ ทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนขอมูลเพื่อการแสวงหาความรู และสามารถนําเสนอไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถ อาน เขียน และเขาใจ ขอความ บทความ และขอมูลขาวสารทั้งที่เปน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6) ดานทักษะการจัดการเรียนรู
(1) แสดงออกซึ่งความสามารถในการบู ร ณาการความรู ด านวิช าชี พไปใช ในการ
จัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ
(2) แสดงออกซึ่งความสามารถในการออกแบบการจั ด การเรี ย นรู การใช แหล ง
เรียนรูที่หลากหลาย การวัดผล ประเมินผล และทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียน
(3) มีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เปน
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal) อยาง
สรางสรรค
(4) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู โดยใชนวัตกรรมที่เหมาะสมกับผูเรียน
(5) สามารถบู รณาการความรูศาสตร ของกลุ มวิช าชี พครู รว มกับ ศาสตร ของกลุ ม
วิชาเอกเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

2. ดาน
ความรู

3. ดานทักษะทาง
ปญญา

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

รายวิชาเฉพาะ

5. ดานทักษะ
6. ดานทักษะดานการ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข จัดการเรียนรู
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5
1100201
1101101
1101202
1101203
1101302
1102202
1102304
1103402
1104201
1104302
1105202
1106101
1100102
1100103

ภาษาและวัฒนธรรม
ความเปนครู
ปรัชญาการศึกษา
คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
การศึกษาเพือ่ การพัฒนาที่
ยั่งยืน
การพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนรูและการ
จัดการหองเรียน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
การวัดและประเมินผล
การเรียนรู
การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู
จิตวิทยาสําหรับครู
ประกันคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาทักษะการคิด
มนุษยสัมพันธสําหรับครู

































































































































 













































































































































































































































































































































































































































































































































































 





















































 







































ความรับผิดชอบรอง

71

 ความรับผิดชอบหลัก

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน(ตอ)
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

2. ดาน
ความรู

3. ดานทักษะทาง
ปญญา

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

รายวิชาเฉพาะ

5. ดานทักษะ
6. ดานทักษะดานการ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข จัดการเรียนรู
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5
1100104
1102101
1102203
1103101
1105101
1108201
1109101
1109202
1109303
1109404
1100403
1100404

การสอนเพศศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
การนิเทศการสอน
การใชสื่อมวลชนเพื่อ
การศึกษา
จิตวิทยาการแนะแนวเด็ก
วัยรุน
จิตวิทยาเด็กพิเศษ
นันทนาการเบื้องตน
สําหรับครู
ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารี
สํารองขั้นความรูเบื้องตน
ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญขั้นความรูเ บื้องตน
ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญรุนใหญขั้นความรู
เบื้องตน
ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1
ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 2
 ความรับผิดชอบหลัก
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ)
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

2. ดาน
ความรู

3. ดานทักษะทาง
ปญญา

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

รายวิชาเฉพาะ

5. ดานทักษะ
6. ดานทักษะดานการ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข จัดการเรียนรู
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5
1100506 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1
1100507 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2
2101202 ศาสนศึกษา
2101404 ปรัชญาไทย
2103101 ประวัติศาสตรประเทศไทย
2103102 อารยธรรมโลก
2103203 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก
เฉียงใต
2130101 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
2130102 เศรษฐศาสตรเบื้องตนสําหรับครู
สังคมศึกษา
2130103 ระบอบการเมืองการปกครองไทย
2130304 การเมืองระหวางประเทศ
2130407 ระเบียบวิธวี ิจยั ทางสังคมศาสตร
2130408 สัมมนาทางสังคมศึกษา
2133101 ภูมิศาสตรกายภาพ
2133102 แผนที่และการแปลความหมาย
แผนที่
 ความรับผิดชอบหลัก
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ)
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

2. ดาน
ความรู

3. ดานทักษะทาง
ปญญา

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

รายวิชาเฉพาะ

2133305 ภูมิศาสตรประเทศไทย
2130201 กฎหมายเบื้องตนสําหรับครูสังคม
ศึกษา
2101303 จริยศาสตร
2103305 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก
2103408 ประวัติศาสตรยุโรปสมัยใหม
2103409 เหตุการณโลกปจจุบัน
2133307 ภูมิสารสนเทศ
2133408 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
2133409 ภูมิศาสตรภูมิภาคโลก
2130202 รัฐธรรมนูญไทย
2130305 เทคนิคการสอนวิชาสังคมศึกษา
2130409 นวัตกรรมการสอนวิชาสังคม
ศึกษา
2101101 ตรรกศาสตรเบื้องตน
2103204 ประวัติศาสตรเอเชียใต
2103306 ประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา
2103307 ประวัติศาสตรตะวันออกกลาง
2103410 ทองถิ่นศึกษา
 ความรับผิดชอบหลัก

5. ดานทักษะ
6. ดานทักษะดานการ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข จัดการเรียนรู
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ)
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

2. ดาน
ความรู

3. ดานทักษะทาง
ปญญา

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

รายวิชาเฉพาะ

2103411
2130306
2130410
2133203
2133204
2133306
2133410
2133411
2133412

สันติภาพศึกษา
การเมืองในทวีปเอเชีย
สิทธิมนุษยชนศึกษา
ภูมิศาสตรมนุษย
พิบัติภัยศึกษา
ภูมิศาสตรการทองเที่ยว
ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ
การยายถิ่นขามแดน
ภูมิศาสตรทองถิ่น

 ความรับผิดชอบหลัก

5. ดานทักษะ
6. ดานทักษะดานการ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข จัดการเรียนรู
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การใหระดับคะแนน (เกรด) ใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาดวย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
1) การทวนสอบในระดับรายวิชา แตงตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาเพื่อตรวจสอบ
รายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอีย ดของวิ ช าฝ กประสบการณภ าคสนาม สุ ม
นักศึกษาในแตละรายวิชาไมนอยกวารอยละ 25 ของผูเรียนในรายวิชานั้นจัดกิจกรรม
ทวนสอบตามกรอบเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิ
2) การทวนสอบในระดับหลักสูตร ดําเนินการดังตอไปนี้
(1) แตงตั้งคณะกรรมการในสาขาและผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของ
(2) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูตรวจสอบผลการเรียนรูตามเกณฑมาตรฐาน
คุณวุฒิและรายงานผลการประชุม
(3) สถานศึกษาที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะดานหรือ
วิชาเอกมีการประเมินนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูและกล
ยุทธการประเมินผลการเรียนรู
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
ดําเนินการดังตอไปนี้
(1) ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่สําเร็จ
การศึ กษาในด านของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็ น ต อ
ความรูความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณหรือการ
ส ง แบบสอบถามเพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจในบั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ
การศึ ก ษาและเข า ทํ า งานในสถานประกอบการนั้ น ๆ ในคาบ
ระยะเวลาตางๆ เชน ปที่ 1 ปที่ 5 เปนตนไป
(3) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในแงของความพรอม
และความรู จ ากสาขาวิ ช าที่เ รี ย น รวมทั้ง สาขาอื่น ๆที่กํ าหนดใน
หลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปด
โอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ขอที่ 34 และฉบับที่ 2 ขอ 5

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
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ปฐมนิเทศแนะแนวการเปนอาจารยใหม ใหความรูเกี่ยวกับหลักสูตร คุณธรรม จริยธรรม
ความรับผิดชอบ การสรางผลงานวิชาการ การทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูสอน
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
(1) สงเสริมคณาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการ
สอนและการวิจัยอยางตอเนื่อง โดยการสนับสนุนใหทําวิจัย
(2) สนับสนุนการประชุม อบรม สัมมนาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรู
และคุณธรรม
(2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการ
(3) สงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
(4) จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตางๆ ของคณะ
(5) จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตางๆ ของคณะ

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อันประกอบดวยรองคณบดีฝาย
วิชาการ ประธานหลักสูตร โดยมีคณบดีเปนผูกํากับดูแลและใหคําแนะนํา ตลอดจนกําหนด
นโยบายปฏิบัติใหแกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะ
และอาจารยผูสอน เพื่อติดตามและรวบรวมขอมูลสําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
โดยกระทําทุกปอยางตอเนื่อง

เปาหมาย

การดําเนินการ

การประเมินผล
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1) พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย
2) กระตุ น ให นั ก ศึ ก ษาเกิ ด
ความใฝ รู มี แ นวทางการ
เรี ย น ที่ ส ร า งทั้ ง ควา มรู
ความ สามารถในวิชาชีพ
3) ตรวจสอบและปรั บ ปรุ ง
ห ลั ก สู ต ร ใ ห มี คุ ณ ภ า พ
มาตรฐาน
4) มี ก ารประเมิ น มาตรฐาน
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ

1) จัดตั้งหลักสูตรสอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพ
2) ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป
3) จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนใหมี
ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ แ ละมี
แนวทางการเรียนหรือกิจกรรมประจํา
วิ ช าให นั ก ศึ ก ษาได ศึ ก ษาความรู ที่
ทันสมัยดวยตนเอง
4) จัดใหผูสนับสนุนการเรียนรูและ/หรือ
ผูชวยสอนเพื่อกระตุนใหนักศึกษาเกิด
ความใฝรู
5) กําหนดใหอาจารยที่สอนมีคุณวุฒิไมต่ํา
กว า ปริ ญ ญาโท และ/หรื อ เป น ผู มี
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ห ล า ย ป มี จํ า น ว น
คณาจารย ป ระจํ า ไม น อ ยกว า เกณฑ
มาตรฐาน
6) สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปนผูนําใน
ทางวิชาการ และ/หรือเปนผูเชี่ยวชาญ
ทางดานวิชาชีพหรือในดานที่เกี่ยวของ
7) สงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรให
ไปดู ง านเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รหรื อวิ ช าที่
เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ
8) มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายในทุ ก ป และ
ภายนอกอยางนอยทุก 4 ป
9) จั ด ทํ า ฐานข อ มู ล ทางด า นนั ก ศึ ก ษา
อาจารย งบประมาณผลงานทาง
วิช าการทุก ภาคการศึ ก ษา เพื่ อเป น
ข อ มู ล ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ข อ ง
คณะกรรมการ
10)ประเมิน ความพึง พอใจของหลักสูต ร
และการเรี ย นการสอนโดยบั ณ ฑิ ต ที่
สําเร็จการศึกษา

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ

1) หลักสูตรที่สามารถอางอิง
กับมาตรฐานที่กําหนดโดย
หนวยงานวิชาชีพ มีความ
ทันสมัยและมีการปรับปรุง
สม่ําเสมอ
2) จํ า นวนวิ ช าเรี ย นที่ มี ภ าค
ปฏิ บั ติ และวิ ช าเรี ย นที่ มี
แนวทางให นั ก ศึ ก ษาได
ศึกษาคนควาความรูใหมได
ดวยตนเอง
3) จํานวนและรายชื่อ
คณาจารยประจํา ประวัติ
อาจารยดานคุณวุฒิ
ประสบการณ และ การ
พัฒนา อบรม
4) จํานวนบุคลากร
ผูสนับสนุนการเรียนรูแ ละ
บันทึกกิจกรรมในการสนับ
การเรียนรู
5) ผลการประเมินโดย
นักศึกษา เกี่ยวกับการ
เรียนสอน ของอาจารย
ผูสอน และการสนับสนุน
การเรียนรูของผู สนับสนุน
การเรียนรู
6) ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่ประกอบดวยอาจารย
ภายในคณะฯ ทุก ๆ 2 ป
7) ประเมินผลโดยคณะกรรมการ ผูทรง คุณวุฒิภายนอก
ทุกๆ 4 ป
8) ประเมินผลโดยบัณฑิตผู
สําเร็จการศึกษา ทุกๆ 2 ป
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มหาวิ ท ยาลั ย จั ด สรรงบประมาณผ า นคณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร ทั้ ง
งบประมาณแผ น ดิ น และงบบํ า รุ ง การศึ ก ษา เพื่ อ จั ด ซื้ อ ตํ า ราสื่ อ การเรี ย นการสอน
โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
2.2.1 สถานที่

ลําดับ

รายการและลักษณะเฉพาะ

1
2
3
4

หองปฏิบัติการภูมิศาสตร
หองประชุมสัมมนา
หองสมุดสังคมศึกษา
หองปฏิบัติการสืบคน
อินเตอรเน็ต
หองเรียนขนาดบรรจุ 45 คน
หองศึกษาอิสระสําหรับนักศึกษา

5
6

จํานวนที่มีอยู
แลว

จํานวนที่ตองการ
เพิ่มในอนาคต

-

2 หอง
2 หอง

-

2.2.2 อุปกรณการสอน
ลําดับ
รายการและลักษณะเฉพาะ
1 คอมพิวเตอรสํานักงาน
2 แผนที่ภูมิประเทศ
3 ไมบรรทัดมาตราสวน
4 กลองดูดาว
5 เทปวัดระยะ

หมายเหตุ

3 หอง
3 หอง
3 หอง
2 หอง

จํานวนที่มีอยูแลว
2 เครื่อง
13 ระวาง
30 อัน
3 ตัว
1 ตัว

2.2.3 หองสมุดและแหลงคนควาทางวิชาการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่อง
คอมพิวเตอรเพียงพอที่จะใหบริการการสืบคนสารสนเทศระบบหองสมุดอัตโนมัติผานเครือ
ขายอินเตอรเน็ตจาก WEBSITE http:// yru.ac.th.
2.2.3.1 เอกสารและตํารา
1) หนังสือ
1.1 ภาษาไทย
จํานวน 12,555 ชื่อเรื่อง
1.2 ภาษาอังกฤษ
จํานวน 614 ชื่อเรื่อง
รวม 13,169 ชื่อเรื่อง
2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ/ปริญญานิพนธ)
2.1 ภาษาไทย
จํานวน
13 ชื่อเรื่อง
2.2 ภาษาอังกฤษ
จํานวน
- ชื่อเรื่อง
รวม
13 ชื่อเรื่อง
3) วารสาร/นิตยสาร
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3.1 ภาษาไทย
3.2 ภาษาอังกฤษ

จํานวน 224 ชื่อเรื่อง
จํานวน
- ชื่อเรื่อง
รวม
224 ชือ่ เรื่อง

2.2.4 ฐานขอมูลสําเร็จรูป
ระบบฐานขอมูลสําเร็จรูปเพื่อการคนควาและฐานขอมูล Online มี 3 ระบบ
ฐานขอมูล ประกอบดวย
2.2.4.1 ระบบฐานขอมูล E-Book ประกอบดวย 3 ฐานขอมูล ดังนี้
1. iGLibrary ( iG Publishing )
2. Gale Virtual Reference Library (eBook)
3. 2eBook
2.2.4.2 ระบบฐานขอมูล E-Journal ประกอบดวย 6 ฐานขอมูล ดังนี้
1. Springer Link
2. Web of Science
3. Academic Search Complete
4. EBSCO Discovery Service Plus Full Text
5. Education Research Complete
6. H.W. Wilson
2.2.4.3 ระบบฐานขอมูล E-Thesis ประกอบดวย 2 ฐานขอมูล ดังนี้
1. ProQuest Dissertations & Theses Global
2. Thailis
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ
และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียน
การสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้นอาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมใน
การเสนอรายชื่อหนังสือ
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 สํารวจความตองการทรัพยากร การเรียนการสอนเปนประจําทุกปการศึกษาจากผูสอน
และ ผูเรียน
2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาใน
หลักสูตร
2.4.3 สรุปแหลงทรัพยากรที่ใชเพื่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผูสอนและผูเรียน
สามารถใชบริการได โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้

เปาหมาย

การดําเนินการ

การประเมินผล
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จั ด ใ ห มี ห อ ง เ รี ย น 1) จัดใหมีหองเรียนที่มีสื่อ อุปกรณ 1) ผลสํารวจความพรอมของสื่อ
ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร สื่ อ แ ล ะ
พ ร อ ม ใ ช ง า น อ ย า ง มี อุ ป กรณ ที่ จํ า เป น ประจํ า
ช อ งทางการเรี ย นรู เพื่ อ
ประสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง ในการเรี ย น หองเรียนและหองปฏิบัติการ
ส นั บ ส นุ น ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
การสอน การทํ า กิ จ กรรมใน จากอาจารยและนักศึกษา
ห อ งเรี ย นนอกห อ งเรี ย น
หองเรียน
2) จํานวนหนังสือตํารา และสื่อ
และเพื่ อ การเรี ย นรู ด ว ย 2) จัดเตรียมหองปฏิบัติการเพื่อให ดิจิทัลที่มีใหบริการ และสถิติ
ตนเองอยางมีประสิทธิภาพ
นั ก ศึ ก ษาสามารถฝ ก ปฏิ บั ติ การใชงานหนังสือ ตํารา สื่อ
ส ร า ง ค ว า ม พ ร อ ม ใ น ก า ร ดิจิทัล
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ
3) ผลสํารวจความพึงพอใจของ
3) จั ด ให มี ห อ งการเรี ย นรู ด ว ย
นั ก ศึ ก ษาต อ การให บ ริ ก าร
ตนเองเพื่อใหนักศึกษาสามารถ
ทรั พ ยากรเพื่ อ การเรี ย นรู
ศึ ก ษ า ค น ค ว า ห า ค ว า ม รู
และการฝกปฏิบัติ
เพิ่มเติมไดดวยตนเอง
4) จั ด ให มี ห อ งสมุ ด ให บ ริ ก ารทั้ ง
หนังสือตํารา และสื่อดิจิทัลเพื่อ
การเรียนรู
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
หลักสูตรกําหนดการรับอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย
โดยมีการสอบคัดเลือก ดังนี้ สอบขอเขียน สอบสอน สอบสัมภาษณ โดยอาจารยใหมจะตอง
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับหลักสูตรสังคมศึกษา
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผน
จั ด การเรี ย นการสอน ประเมิ น ผล และให ความเห็ น ชอบการประเมิ น ผลุ ก รายวิ ช า เก็ บ
รวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะ
ทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนการเชิญคณาจารยพิเศษตามความจําเปนของหลักสูตร
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีและมีความรูตรงตามตําแหนงงาน
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานตามตําแหนงงาน

5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
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5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษา สําหรับการพบอาจารยที่
ปรึกษาประจํากลุม ใหเปนไปตามคูมืออาจารยที่ปรึกษา ซึ่งจัดทําโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
การอุทธรณของนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ความต องการครู สั ง คมศึกษาของสถานศึกษาในทองถิ่น ยั งมี อยู สู ง ทําให มีความ
จําเปนตองผลิตครูสังคมศึกษาในชวงปการศึกษา 2559 ถึง 2563 ตอไป ทางหลักสูตรจึงไดสํารวจ
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต คุณลักษณะของบัณฑิตที่ตองการ ประเมินหลักสูตรที่ใชอยูโดย
อาจารยและนั กศึกษาที่เกี่ย วของ และสํารวจภาวะการมีงานทําภายใน 1 ปห ลังจากสําเร็ จ
การศึ กษา เพื่ อนํ า ขอ มูล มาใช ป ระกอบการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร และประมาณจํ า นวนบั ณฑิ ต ที่
ตองการเพื่อนําไปใชในการวางแผนการรับนักศึกษา

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
(1) คณาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวน
รวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงาน หลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานสาขา/
สาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4
อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค การศึกษาให
ครบทุกรายวิชา
(4) จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของรายวิ ช า และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการ ศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4
อยางนอย รอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
(8) คณาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนํา ดานการจัดการเรียนการสอน
(9) คณาจารย ป ระจํ าทุกคนได รั บ การพัฒ นาทางวิ ช าการ
และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวา รอยละ
50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม
ที่มีต อคุณภาพหลั กสู ต ร เฉลี่ ยไมน อยกว า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6
     
     

     

     
     
     

    
     
     
     
 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
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1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กําหนดใหคณาจารยเขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งมีรายละเอียดของกล
ยุทธการประเมินการสอน และรายผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของ
แตละภาคการศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนนําขอเสนอแนะไป
ปรับปรุงและรายงานผลตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน ดําเนินการดังนี้
1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารยแตละรายวิชาผานระบบออนไลนเมื่อ
สิ้นสุดภาคการศึกษา
1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสังเกต
การสอนของอาจารย
1.2.3 ทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
ประเมิน หลักสูต รในภาพรวม โดยสํารวจขอมูล จากนักศึกษาปจ จุบัน นั กศึกษาป
สุดทาย และบัณฑิตใหม
2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผูประเมินภายนอก
ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของทางการศึกษา
2.3 โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ
ประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินของนักศึกษา ผูรับผิดชอบ ผูใชบัณฑิต
ผูทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/กรรมการบริหารวิชาการคณะ
4.3 ดําเนินการปรับปรุง
4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
(มคอ.4) ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปการศึกษา
4.3.2 หลักสูตร (มคอ.2) ทุก 5 ป
4.3.2.1 ประเมินปญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกป
การศึกษา (มคอ.7)
4.3.2.2 ประเมินคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง

