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หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต 4 ปี 
สาขาวิชาสังคมศึกษา 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2562 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะครุศาสตร ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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คํานํา 
 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
ได้ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559 เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. 2562 และเพ่ือผลิตบุคคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนใต้ 
รายละเอียดในเล่มประกอบด้วยข้อมูล 8 หมวด คือ หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของ
หลักสูตร หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร หมวดท่ี 4 ผล
การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา หมวด
ท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย์ หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร และหมวดที่ 8 การประเมินและ
ปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรฉบับนี้ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตจากการวิพากษ์
หลักสูตรของผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้หลักสูตรมีความถูกต้องสอดคล้องกับบริบทของชุมชนท้องถ่ิน  
 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการ
วิพากษ์หลักสูตร พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุง
หลักสูตรในครั้งนี้ ทําให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 ถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 

(อาจารย์วิไลวรรณ วิไลรัตน์) 
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี 

สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

31 มีนาคม 2562 
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สารบัญ 
  หน้า 
คํานํา  ก 
สารบัญ  ข 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 1 
หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 7 
หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 9 
หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 57 
หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 85 
หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย์ 86 
หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 87 
หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 101 
ภาคผนวก ก สรุปการปรับปรุงหลักสูตร  103 
ภาคผนวก ข คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ี 6683/2561  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ 

ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562 

169 

ภาคผนวก ค คําสั่ง ท่ีประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ท่ี 022 /2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตกลางครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

174 

ภาคผนวก ง คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ี 9/2560 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

179 

ภาคผนวก จ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติในงานจัดการเรียน 
การสอน  

182 

ภาคผนวก ฉ  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนดรหัสวิชา 186 
ภาคผนวก ช ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี 
192 

ภาคผนวก ซ มติคณะอนุกรรมการ การประชุมครั้งท่ี 2/2558 เรื่อง การเทียบโอนรายวิชา
เพ่ือเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

217 

ภาคผนวก ฌ ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
 

220 
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 สารบัญ (ต่อ)  
หน้า 

ภาคผนวก ญ ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

222 

ภาคผนวก ฎ ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2562 เม่ือวันท่ี 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

224 

ภาคผนวก ฏ ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจําหลักสูตร 226 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

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

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  : คณะครุศาสตร ์ 
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร : 25461571100681 
 ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา  
 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program  in Social Studies 
 
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ครุศาสตรบัณฑิต  (สังคมศึกษา) 
   ชื่อย่อ : ค.บ. (สังคมศึกษา) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Education (Social Studies) 
   ชื่อย่อ : B. Ed. (Social Studies) 
 
3.  วิชาเอก 
 ไม่มี  
 
4.  จํานวนหน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
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5.2 ประเภทของหลักสูตร 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
5.3 ภาษาท่ีใช้  

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
5.4 การรับเข้าศึกษา  

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถสื่อสารภาษาไทยได้  
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  

เป็นหลักสูตรเฉพาะสําหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (อิงสมรรถนะ) ของ   
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
ใหป้ริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  
6.2 เริ่มใช้หลักสูตรต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
6.3 คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
     ตามคําสั่งท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งท่ี 22/2561 ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  
     หลักสูตร เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 
6.4 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย    
     ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย  

         ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี 3/2562 เม่ือวันท่ี 29  
     เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา

ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา 2564 
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8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
8.1 ครูสอนวิชาสังคมศึกษาในทุกสังกัด 
8.2 นักวิชาการทางด้านการศึกษา 
8.3 เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
8.4 พนักงานบริษัทในประเทศและต่างประเทศ 
8.5 ผู้ประกอบการด้านการศึกษา 
 

9. ช่ือนามสกุล เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ช่ือ นามสกุล 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สําเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 

1. นางสาวมลิวรรณ รักษ์วงศ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
5901199006419 

อ.ม. (ประวัติศาสตร์)  
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 

2544 
2535 

2. นางสาวราศรี สวอินทร ์
อาจารย์ 
3940200404403 

ศศ.ม (การสอนสังคม
ศึกษา) 
กศ.บ. (สังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ สงขลา 

2555 
2529 

3. นางสาววิไลวรรณ วิไลรัตน ์
อาจารย์ 
1901399002091 

วท.ม. (ภูมิศาสตร์) 
อ.บ. (ภูมิศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2557 
2553 

4. นายวิทิต บัวปรอท 
อาจารย์ 
3720800397582 

ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา) 
ศน.บ. (พุทธศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2554 
 

2551 

5. นางสาวศุภรัตน์ มฤคี 
อาจารย์ 
3809700034574 

อ.ม. (ประวัติศาสตร์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) 
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 

2530 
 

2517 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ปัจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแข่งขันกันสูง ดังนั้นประเทศไทยในฐานะท่ี

เป็นประเทศหนึ่งในสมาชิกอาเซียน ซ่ึงเป็นภูมิภาคท่ีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและ
เป็นตัวอย่างการรวมตัวของกลุ่มประเทศท่ีมีพลังต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ท้ังนี้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือทําให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความม่ันคง 
ม่ังค่ัง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้ โดย (1) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า 
บริการ การลงทุน เงินทุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําทาง
สังคม (2) ทําให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production Base) 
โดยการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจท่ีมีอยู่แล้ว (3) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของ
อาเซียน เพ่ือลดช่องว่างการพัฒนาและช่วยให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทาง
เศรษฐกิจของอาเซียน (4) ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาด
การเงินและตลาดทุน การประกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม 
พัฒนาความร่วมมือด้านกฎหมาย การเกษตร พลังงาน การท่องเท่ียว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดย
ยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

โดยท่ัวไปการพัฒนาเศรษฐกิจให้บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน 
ประเทศไทยต้องพัฒนาบุคคลผู้เป็นสมาชิกของสังคมให้มีการศึกษาท่ีดี มีการตั้งเป้าหมายท่ีจะพัฒนา
แนวคิด กิจกรรม และการจัดการศึกษาร่วมกันในภูมิภาคบนรากฐานภูมิปัญญาระดับชาติและภูมิภาค
เพ่ือป้องกันสภาพไม่สมดุลจากการไหลบ่าเพียงด้านเดียวของกระแสโลกาภิวัตน์จากตะวันตก จึงต้อง
เน้นการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนท้ัง 3 เสาหลัก สะท้อนการจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยง การหลอม
รวมความหลากหลายบนพ้ืนฐานของเอกลักษณ์และความแตกต่างของการพัฒนา ประสานความ
ร่วมมือและแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างชาติในภูมิภาคบนพ้ืนฐานของประโยชน์ร่วมกัน ท้ังในกรอบ 
ซีมีโออาเซียนและยูเนสโก ทําให้บุคคลท่ีได้รับการศึกษาในยุคปัจจุบันสามารถดํารงตนอยู่ในสังคม 
ปรับตัวให้เข้ากับระบบเศรษฐกิจ และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ปัจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน 
โดยมีแผนปฏิบัติการประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซ่ึงครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขา 
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เช่น ความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่งแวดล้อม
การศึกษา วัฒนธรรม สตรี สาธารณสุข โรคเอดส์ และเยาวชน เป็นต้น เป็นกลไกสําคัญเพ่ือการบรรลุ
จุดมุ่งหมายของประชาคมน้ี และรองรับการเป็นประชาคมซึ่งเน้นใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) การสร้าง
ประชาคมแห่งสังคมท่ีเอ้ืออาทร (2) แก้ไขผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
(3) ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และ (4) ส่งเสริม
ความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้า การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมท้ังการ
รับรู้ข่าวสารซ่ึงเป็นรากฐานท่ีจะนําไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน เม่ือเป็นเช่นนี้บุคคลผู้มีหน้าท่ีเก่ียวข้อง 
กับการจัดการศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริม
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย 

11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง 

โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมี
คุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า ของ
ครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ท่ีอิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก 
จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครู
ในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและก้าวไกลเพ่ือนําประเทศ
ไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้าน
การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนวัฒนธรรม วทิยาศาสตร์ และภาษาเป็นต้น 

 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกการพัฒนาหลักสูตรจะมุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่ท่ีเน้น

ผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูท่ีมีคุณภาพให้มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
ซ่ึงเป็นวิชาชีพชั้นสูงท่ีมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งใฝ่รู้  เป็น
ครูดีครูเก่งมีความรู้และใฝ่รู้มีทักษะความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิชาชีพ มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพมี
คุณธรรมและเป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาท่ี
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงมีความรอบรู้และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน สามารถสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ 
ดงันั้น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา จะเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษาเพ่ือให้
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มีครูท่ีมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าว และเพ่ือให้
สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูโดยเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนต้ังแต่ข้ันพ้ืนฐานมีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ท้ังทางด้านสังคมธุรกิจ
และศิลปวัฒนธรรม 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําและพัฒนาท้องถ่ิน 

สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าท่ีของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

12.2.1 แสวงหาความจริงเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 

12.2.2 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรมสํานึกในความเป็นไทยมีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถ่ินอีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนในท้องถ่ินรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
การผลิตบัณฑิตดงักล่าวจะต้องให้มีจํานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

12.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าความสํานึกและความภูมิใจ ในวัฒนธรรม
ของท้องถ่ินและของชาติ 

12.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ดังนี้ 
 13.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการหมวดวิชา

ศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 13.2 หมวดวิชาเฉพาะ เป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกันภายในคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ 
 13.3 หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ทุกรายวิชาท่ีเปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  

รายวิชาในหลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือก
และเลือกเสรีได้ 
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13.3 การบริหารจัดการ  
13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือทําหน้าท่ีประสานงานกับสาขา/คณะ 

อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อกําหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลการดําเนินการ 

13.3.2 มีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ทําหน้าท่ีกํากับดูแล โดยประสานงานกับสํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และ
ควบคุมการดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดรายวิชา 

 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร   
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

ผลิตครูสังคมศึกษาท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตอาสา สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ 
ทักษะ เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษา และการพัฒนาท้องถ่ิน 
ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัย รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม เข้าใจความ
แตกต่างในสังคมพหุวัฒนธรรม และสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีความสุข  

1.2  ความสําคัญของหลักสูตร   
ปัจจุบันอาชีพครูถือว่าสําคัญยิ่งเพราะครูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญม่ันคง

ให้ก้าวทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันแต่ก่อนท่ีจะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญ
ได้นั้นจะต้องพัฒนาคนซ่ึงได้แก่เยาวชนของชาติเสียก่อน เพ่ือให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีดีมีคุณภาพ
และมีความสมบูรณ์ครบทุกด้านจึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้และหน้าท่ีท่ีมี
ความสําคัญยิ่งของครูก็คือการปลูกฝังความรู้ความคิดและจิตใจแก่เยาวชนเพ่ือให้เติบโตข้ึนเป็น
พลเมืองท่ีดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้าผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ท่ีมีบทบาท
อย่างสําคัญในการสร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง 

1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  1.3.1 เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านสังคมศึกษา สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการ

ปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 
 1.3.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร

ทางด้านการเรียนการสอนท่ีจะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของการศึกษาของชาติ 
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 1.3.3 เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการ
และวิชาชีพมีความอดทนใจกว้างและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมท่ีจะประกอบวิชาชีพ
ครูอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 
 1.3.4 เป็นผู้มีความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน และบูรณา
การความรู้ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.3.5 เป็นผู้มีความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนสามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่อง
แท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างความรู้ใหม่สําหรับการประกอบวิชาชีพหรือ
การศึกษาในระดับสูงข้ึนในอนาคต 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
1. แผนปรับปรุงหลักสูตรคร ุ 
ศาสตรบัณฑิตให้มีมาตรฐานไม่
ต่ํ ากว่ า ท่ี  สกอ .  และคุรุ สภา 
กําหนด 

 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน
จ า ก แ ผ น พัฒน า ก า ร ศึ ก ษ า
แห่งชาติและมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ของบุคลากรทางการศึกษา  
2. ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสมํ่าเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

2. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 
 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตรคร ุ 
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสังคม
ศึกษาให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ 
การเมืองและความก้าวหน้าทาง
วิชาการ 
 
 

 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
สั ง ค ม แ ล ะ วิ ช า ก า ร อ ย่ า ง
สมํ่าเสมอ 

 

1. รายงานความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 
2. แผนปรับปรุงหลักสูตรท่ี
สอดคล้องกับความเปลี่ ยน  
แปลงทาง สังคมเศรษฐกิจ 
การเมืองและความก้าวหน้า
ทางวิชาการซ่ึงประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ท้ังภายในและ
ภายนอก 

3. แผนพัฒนาบุคลากรด้านการ
เ รี ย น ก า ร ส อนแล ะบ ริ ก า ร
วิชาการให้มีความรู้ สมรรถนะ

1. สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนให้ทํางานบริการ
แก่องค์กรภายนอก 

1. ปริมาณงานบริการวิชาการ
ต่อบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนในหลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
แ ล ะ เ จ ต ค ติ ท่ี ทั น ส มั ย แ ล ะ
เหมาะสมตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 

2. พัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้ ของบุคลากรด้ านการ
เรียนการสอนให้มีนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ ท่ีมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

2. ความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้ 
 

 

 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ กรณีท่ีมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลา 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 ไม่มีการจัดการเรียนการสอน 

1.3  การเทียบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาคให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
2.  การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนธันวาคม – เดือนมีนาคม 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 ผู้เข้าศึกษาต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สอบ

ผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กําหนด 

2.2.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
2.2.3 ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือก

บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาหรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษาซ่ึงเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตนเอง 
2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้ในระดับท่ีแตกต่างกัน อาจเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ

ทางการศึกษา 
2.4  กลยุทธ์ในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ท้ังในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุม
ผู้ปกครอง จัดระบบการปรึกษาแนะแนวโดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแล
ประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอนและผู้ปกครองในกรณีท่ีมีปัญหา 

2.4.2 จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพ้ืนฐานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด สําหรับ
นักศึกษาแรกเข้าทุกคน กรณีท่ีนักศึกษา สอบวัดระดับได้คะแนนไม่เป็นไปตามท่ีคณะกําหนด 
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน วิชาปรับพ้ืนฐาน 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษา  
 

ระดับชั้น จํานวนนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 2562 2563 2564 2565 2566 

ชั้นปีท่ี 1 36* 36 36 36 36 
ชั้นปีท่ี 2 - 36 36 36 36 
ชั้นปีท่ี 3 - - 36 36 36 
ชั้นปีท่ี 4 - - - 36 36 

รวมจํานวนนักศึกษา 36 72 108 144 144 
จํานวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะ

สําเร็จการศึกษา 
- - - 36 36 

 
หมายเหตุ* รับนักศึกษาเพ่ิมร้อยละ 20 ตามหนังสืออนุญาตของคุรุสภาที่ ศธ 5102/2295 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
งบประมาณท่ีต้องการ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา คนละ 
15,000 บาท ต่อภาคการศึกษา 

1,080,000 2,160,000 3,240,000 4,320,000 5,400,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล คนละ 
700 บาทต่อปี 

25,200 50,400 75,600 100,800 126,000 

รวมรายรับ 1,105,200 2,210,400 3,315,600 4,420,800 5,526,000 
 

 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
 

รายละเอียดรายจ่าย 
งบประมาณท่ีต้องการ 

2562 2563 2564 2565 2566 
เงินคงคลัง ร้อยละ 20 134,640 269,280 403,920 538,560 673,200 
ร า ย จ่ า ย ร ะ ดั บ
มหาวิทยาลัย ร้อยละ 
40 

269,280 538,560 807,840 1,077,120 1,346,400 

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร
ดําเนินงาน ร้อยละ 40 

269,280 538,560 807,840 1,077,120 1,346,400 

รวม 673,200 1,346,400 2,019,600 2,692,800 3,366,000 
จํานวนนักศึกษา 36 72 108 144 144 

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ต่ อ หั ว
นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ ภ า ค
การศึกษา 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

 

2.7 ระบบการศึกษา  
ระบบการศึกษาแบบชั้นเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกเวลาเรียน  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
การเทียบโอนเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและ

ยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2551  
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
        หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้  

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไม่น้อยกว่า 
    1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                ไม่น้อยกว่า 
    1.2) กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต                           ไม่น้อยกว่า 
    1.3) กลุ่มวิชาพลเมืองโลก                          ไม่น้อยกว่า 
    1.5) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ                  ไม่น้อยกว่า 

  30 
12 
6 
9 
3 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จํานวนไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาชีพครู จํานวนไม่น้อยกว่า   43 หน่วยกิต 

2.1.1) วิชาชีพครู  31 หน่วยกิต 
2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต 

2.2) กลุ่มวิชาเอก จํานวนไม่น้อยกว่า 
      2.2.1) วิชาเอก  
              1) วิชาเอกบังคับ 
              2) วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ  

63 
63 
42 
21 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
3.1.3 รายวิชา   

  รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ดังนี ้  
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไม่น้อยกว่า       30  หน่วยกิต 

            1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร                                 12  หน่วยกิต 
รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 

5100136 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai for Communication 

3(2-2-5) 

5100137 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 
English Listening and Speaking Skills 

3(2-2-5) 

5100138 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  
English Usage and Communication 

3(2-2-5) 
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5100139 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ 
English for Professional Purposes 

3(2-2-5) 

           1.2) กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต                                ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 
5100140 สุนทรียะ 

Aesthetic 
3(2-2-5) 

5100141 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 
Health Promotion and Care 

3(2-2-5) 

           1.3) กลุ่มวิชาพลเมืองโลก                               ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
5100142 การคิดเชิงเหตุผล 

Logical Thinking 
3(2-2-5) 

5100143 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 
21st Century Skills for Living and Occupations 

3(2-2-5) 

5100144 พลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
Potency Citizenship 

3(2-2-5) 

           1.4) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ                       ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
5100145 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 

The King Philosophy for Local Development 
3(2-2-5) 

 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จํานวนไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาชีพครู   43 หน่วยกิต 
2.1.1) วิชาชีพคร ู   31 หน่วยกิต 

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 
1100101 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

Language for Communication 
3(2-2-5) 

1101101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
Ethics and Spirituality for Teachers 

3(2-2-5) 

1102101 การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development 

3(2-2-5) 

1102202 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1 
Learning Management Science 1 

3(2-2-5) 
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1102203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2 
Learning Management Science 2 

3(2-2-5) 

1106201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
Education Administration and Quality Assurance in 
Education 

3(2-2-5) 

1103101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร การศึกษา
และการเรียนรู้ 
Innovation and Information Technology for Educational 
Communication and Learning 

3(2-2-5) 

1104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
Learning Measurement and Evaluation  

3(2-2-5) 

1104302 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
Research and Development in Innovation and Learning 

3(2-2-5) 

1105101 จิตวิทยาสําหรับคร ู
Psychology for Teacher 

3(2-2-5) 

1102404 คุรุนิพนธ์ 
Individual Development Plan 

1(0-2-1) 

                           2.1.2) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
     บังคับเรียน จากรายวิชาต่อไปน้ี                      12      หน่วยกิต 

รหัส ช่ือวิชา น(ชม.) 
1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    

Internship 1 
2(90) 

1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    
Internship 2 

2(90) 

1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3  
Internship 3 

2(90) 

1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4    
Internship 4 

6(290) 
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            2.2) กลุ่มวิชาเอก จํานวนไม่น้อยกว่า          63   หน่วยกิต 
 2.2.1) วิชาเอกบังคับ     42      หน่วยกิต 
 

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 
2103103 ประวัติศาสตร์ไทย 

Thai History 
3(2-2-5) 

2103104 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
History of Southeast Asia 

3(2-2-5) 

2103210 อารยธรรมโลก 
Global Civilization 

3(2-2-5) 

2104207 ศาสนศึกษา 
Religious Studies 

3(2-2-5) 

2104313 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา 
Buddhist principles and Dhamma Wittaya  

3(2-2-5) 

2130101 หลักสังคมวิทยา 
Principles of Sociology 

3(2-2-5) 

2130102 การเมืองการปกครองไทย 
Thai Politics 

3(2-2-5) 

2130208 กฎหมายเบื้องต้น 
Introduction of Law 

3(2-2-5) 

2130209 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction of Economics 

3(2-2-5) 

2130419 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล 
Digital Society Culture 

3(2-2-5) 

2133105 ภูมิศาสตร์กายภาพ 
Physical Geography 

3(2-2-5) 

2133106 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
Geography of Thailand 

3(2-2-5) 

2133211 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 
Geography Instruments and Geo-informatics           

3(2-2-5) 

2133212 สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา 
Environment and Population Studies 

3(2-2-5) 
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 2.2.2) วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ                                    21 หน่วยกิต 
2130314 ท้องถ่ินศึกษา 

Local Studies 
3(2-2-5) 

2130315 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา 
Social Studies Curriculum Development            

3(2-2-5) 

2130316 วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา 
Methodology of Social Studies Teaching     

3(2-2-5) 

2130317 นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา 
Innovation and Digital Media for Social Studies      

3(2-2-5) 

2130318 การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา 
Action Research for Social Study 

3(2-2-5) 

2130420 ความเป็นสกลทรรศน์ 
Globalization 

3(2-2-5) 

2130321 เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 
Thai and Global Economy 

3(2-2-5) 

2133322 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก 
Regional Geography of the World 

3(2-2-5) 

2103323 ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่ 
History of Modern Europe 

3(3-0-6) 

2101324 จริยศาสตร์ 
Ethics 

3(3-0-6) 

2133325 ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียว 
Tourism Geography 

3(2-2-5) 

2103326 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก 
History of East Asia 

3(3-0-6) 

2101327 ปรัชญาไทย 
Thai Philosophy 

3(3-0-6) 

2101328 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น                                                          
Introduction to Logic 

3(3-0-6) 

2130429 สันติภาพศึกษา 
Peace Studies 

3(2-2-5) 
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2130430 การเมืองในทวีปเอเชีย 
Politics in Asia 

3(3-0-6) 

2133331 ภูมิศาสตร์มนุษย์                                                               
Human Geography 

3(2-2-5) 

2133332 พิบัติภัยศึกษา                                                                 
Natural Disaster Studies 

3(2-2-5) 

2133333 ภูมิศาสตร์ท้องถ่ิน                                                            
Local Geography 

3(2-2-5) 

2103334 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา 
History of The United States of America 

3(3-0-6) 

2103335 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้                                                        
History of South Asia 

3(3-0-6) 

   
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่น้อยกว่า        6        หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซํ้ากับ
รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชา ท่ีกําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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3.1.4 การจัดแผนการศึกษา 
 
ช้ันปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา/ช่ือวิชา หน่วยกิต 

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  3 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 
1101101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และ 

             จิตวิญญาณความเป็นครู 
3(2-2-5) 

1105101 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) 
1100101 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
2130101 หลักสังคมวิทยา 3(2-2-5) 
2103103 ประวัติศาสตร์ไทย 3(2-2-5) 

 2133105 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5) 
  รวม 21 หน่วยกิต 

 
 
ช้ันปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา/ช่ือวิชา หน่วยกิต 

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  3 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 
1102101 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
1103101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ   
             สื่อสาร การศึกษาและการเรียนรู้ 

3(2-2-5) 

1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    2(90) 
2130102 การเมืองการปกครองไทย 3(2-2-5) 
2103104 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(2-2-5) 

 2133106 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3(2-2-5) 
  รวม 20 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ช่ือวิชา หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 
1102202 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1 3(2-2-5) 
1104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
2130209 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 

 2103210 อารยธรรมโลก 3(2-2-5) 
 2133211 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 

  รวม 21 หน่วยกิต 
 
 
 
ช้ันปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ช่ือวิชา หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 
1106201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ   
             การศึกษา 

3(2-2-5) 

1102203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2 3(2-2-5) 
1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    2(90) 
2104207 ศาสนศึกษา 3(2-2-5) 

 2130208 กฎหมายเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 2133212 สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา 3(2-2-5) 

  รวม 20 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา/ช่ือวิชา หน่วยกิต 

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 
1104302 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ 9 หน่วยกิต 

เลือกเสรี  3 หน่วยกิต 
  รวม 21 หน่วยกิต 

 
 
ช้ันปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ช่ือวิชา หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3    2(90) 

2104313 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา 3(2-2-5) 
วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ 6 หน่วยกิต 

เลือกเสรี  3 หน่วยกิต 
  รวม 20 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา/ช่ือวิชา หน่วยกิต 

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4    6(290) 

(วิชาชีพครู)   
  รวม 6 หน่วยกิต 

 
 
 
ช้ันปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ช่ือวิชา หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  3 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 
1102404 คุรุนิพนธ์   1(0-2-1) 
2130419 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ 6 หน่วยกิต 

  รวมหน่วยกิต 13 หน่วยกิต 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา       
 1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                  จํานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

รหัสวิชา  ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา                                                    หน่วยกิต 
5100136 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร                                                          3(2-2-5) 

Thai for Communication 
        ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุป
ประเด็นหลักจากเรื่องท่ีฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่าง ๆ 
ระดับของภาษา การใช้น้ําเสียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับ
ใจความจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ เขียนผลงานประเภทต่าง ๆ ตามหลักการเขียน มี
มารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
        Use Thai language to communicate properly in different situations, 
analyze and summarize the main points of the story, use critical thinking 
in speaking in positive way on various occasions, and with proper 
language register, communicate with proper/appropriate tone of voice, 
read aloud according to phonetics guidelines, read and write for 
comprehension on various types of writing, communicate with respect to 
proper social etiquette. 

  
5100137 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ                                          3(2-2-5) 

English Listening and Speaking Skills 
        ฟังและพูดเพ่ืออธิบายรายละเอียดและสรุปประเด็นสําคัญ ฟังและพูดบทสนทนา
และข้อความสั้น ๆ แล้วจับใจความ ใช้ประโยคและสํานวนเก่ียวกับสิ่งรอบตัว (เช่น 
ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลและครอบครัว การซื้อของ ภูมิศาสตร์ท้องถ่ิน การจ้างงาน) 
สื่อสารเรื่องท่ีค้นเคยและเป็นกิจวัตร ใช้ภาษาและในฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ท่ี
แตกต่างหลากหลาย โดยใช้ภาษา น้ําเสียง กิริยาท่าทาง ท่ีเหมาะสมตามมารยาททาง
สังคมเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยเน้นกระบวนการทางการสื่อสาร คือ ฟัง 
พูด อ่าน  เขียน  รวมท้ังมีการ การสืบค้นข้อมูลหาความรู้และการฝึกปฏิบัติทักษะการ
สื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ 
        Practice listening and speaking to explain and summarize important 
topics; listen and speak dialogues and short conversation for main ideas by 
using sentences and idioms regarding topics about personal and background 
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information (i.e. personal and family data, shopping, local geography, 
employment), Practice real-like daily dialogues for communication in various 
situations using proper tone and intonation with appropriate social language, 
manner and etiquette. study English native speaking’s cultures through 
communication in four language skills- listening, speaking, reading and writing, 
and exert inquiry and information retrieval skills , The emphasis is on 
practicing  communication in several different situations. 

  
5100138 การใช้ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร                                              3(2-2-5) 

English Usage and Communication 
        สื่อสารเก่ียวกับชีวิตประจําวัน การศึกษา คําบรรยาย ท่ีคุ้นเคย และสนใจ บันทึก
ข้อเท็จจริงโดยใช้ภาษามาตรฐานส่ือสารตามจุดประสงค์การสื่อสารต่างๆ ได้แก่ การให้
คําแนะนํา การให้เหตุผล และการกล่าวร้องทุกข์ การแสดงความรู้สึก เล่าประสบการณ์
ของตนเอง โต้แย้งและให้เหตุผล นําเสนอผลงานโดยเชื่อมโยงหัวข้อท่ีคุ้นเคยกับหัวข้อ
ใหม่ๆ และสรุปข้อมูลได้ อ่านเพ่ือจับใจความสําคัญ และประเด็นเพ่ือถ่ายทอดข้อมูล
จากสิ่งท่ีอ่าน เขียนรายงานในหัวข้อท่ีคุ้นเคย ประสบการณ์ และเหตุการณ์สําคัญ และ
แสดงความคิดเห็นได้ เขียนจดหมายท่ีเป็นรูปแบบท่ีใช้กันโดยท่ัวไปในเรื่องท่ีสนใจ
พัฒนาทักษะการสื่อสารท้ังสี่ : ฟัง พูด อ่าน เขียนท่ีจําเป็นต่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน 
        Listen and speak about daily routines in familiar topics regarding 
general living,  education and some descriptive information, take note 
with standard written English, give expressions for various purposes such 
as giving suggestions and reasons, making complaints, talking about 
personal experience, and making argumentation, give presentation and 
make conclusion about familiar topics and situations. Read for 
comprehension to transfer information about main idea and supporting 
details and other related information. Write a report and express their 
ideas and opinion about familiar topics, learners’ own experiences, and 
important. Write letters in common- used styles related to interesting 
topics to  develop all four communication skills: listening, speaking, 
reading, and writing, necessary for daily communication. 
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5100139 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ                                                         3(2-2-5) 
English for Professional Purposes 
        สื่อสารทางวิชาชีพในเรื่องการศึกษา การสอนและเรื่องสําคัญเก่ียวกับวิชาชีพครู 
อย่างเป็นธรรมชาติใกล้เคียงระดับเจ้าของภาษาได้   สื่อสารเนื้อหาอย่างได้ใจความ โดย
มีรายละเอียดชัดเจนในหัวข้อท่ีหลากหลายโดยเข้าใจจุดประสงค์และสามารถจับ
ประเด็นต่างๆ ได้ ศึกษาสถานการณ์หรือเรื่องราวเฉพาะ และอธิบายข้อคิดเห็น และ
มุมมองเก่ียวกับข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ เก่ียวกับสถานการณ์นั้นๆ ฝึกปฏิบัติ
ทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
        Practice natural communication in real-like setting at near- native 
speaker level in respect to teaching and education professional, practice 
comprehensive communication that include related-important details in 
variety topics; study  important cases and situations to show ideas, and 
perspectives upon its strength and drawback about that particular case 
and situation, practice English communication through English Camp. 

  
5100140 สุนทรียะ                                                                             3(2-2-5) 

Aesthetic 
        ขับร้องเพลงตามจังหวะ ทํานอง และเนื้อหาของเพลงไทยสากลแต่ละประเภท
และเพลงรําวงมาตรฐาน เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบกิจกรรม
นันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ ปฏิบัติการรําวงในเพลงมาตรฐาน ออกแบบการ
แสดง จัดการแสดง วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ หลักการทาง
ทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้ายนิเทศ ออกแบบฉาก 
เวที สื่อการเรียนรู้ และแฟ้มผลงาน จัดทําผลงานทางศิลปะ นําเสนอผลงาน และ
วิพากษ์ผลงานศิลปะ 
        Sing in rhythm, melody, and lyrics of modern Thai songs and Thai 
standard dance songs, play musical instruments, design and organize 
recreation activities, dance in Thai standard dance, design and organize 
performances, analyze principles of aesthetics in visual arts, principles of 
visual elements, principles of art composition, and principles of bulletin 
boards, design settings and stages, learning materials and portfolios, 
create art works, present and criticize the art works. 
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5100141 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ                                                  3(2-2-5) 
Health Promotion and Care 
        สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ความสําคัญของกีฬาและ
นันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบและจัด
กิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปัญญา การออกแบบ
กีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมในสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะใน
ด้านท่ีสําคัญ 
        Search for information, analyze, summarize health promotion and care, 
the importance of sports and recreation, and public policy of health promotion, 
create and arrange the health promotion and physical, mind, society and 
wisdom care, create sports and recreation for learning management, readiness of 
health promotion and care of main issue. 

    
5100142 การคิดเชิงเหตุผล                                                                  3(2-2-5) 

Logical Thinking 
        วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการคํานวณตามลําดับข้ันการดําเนินการตัวเลข 
สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เง่ือนไขเชิงภาษา เชิง
สัญลักษณ์ และแบบรูป ในการอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน 
วิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา การเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และ
อธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน และการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อมูลได้ 
        Analyze, design and present how to calculate in ordinal steps of 
numbering calculation such as proportions, percentages, problems solving, 
reasoning, giving conditions in term of language, symbolic reasoning and 
pattern of explaining the phenomena in everyday life analyze problem for 
possible solutions, choosing appropriate approaches, analyze and explain 
current world’ news and achieve data-based decision making.  
 

5100143 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ                                     3(2-2-5) 
21st Century Skills for Living and Occupations 
        สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกับทักษะ 8cs และทักษะด้านสารสนเทศ 
สื่อ และเทคโนโลยีโดยบูรณาการการประยุกต์เพ่ือพัฒนาทักษะท่ีสําคัญต่อการดําเนิน
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ชีวิตและการประกอบอาชีพ อย่างมีคุณภาพในศตวรรษท่ี 21 
        Explore, analyze 8Cs’s concepts and Information Media and 
Technology Skills by integrate and apply to develop the important skills 
for life-living and effective working in the 21st century era. 

  
5100144 พลเมืองท่ีเข้มแข็ง                                                                  3(2-2-5) 

Potency Citizenship 
        วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดทําโครงการ และปฏิบัติตนท่ีแสดงออกถึงการ
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลก
อย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคม และ
กฎหมายเบื้ องต้น ท่ี เ ก่ียวข้อง  รูปแบบการปกครอง  อุดมการณ์ และวิ ถีชีวิต
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าท่ีของตนเองในฐานะของ
พลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง และเคารพสิทธิ
ผู้ อ่ืนอย่างมีเหตุผล มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง มีจิตอาสาและจิต
สาธารณะ 
           Analyze, design practice, create projects, and behave that express for 
human dignity, accept individual differences and aware of equality and 
equity, respect for freedom and peaceful in Thai society and international 
community in  accordance with the  principles of tolerance, create and 
comply with social rules and basic laws related to democratic way of life 
with the King as Head of State, have strong citizenship and respect people’s 
right, have a spirit mind and public awareness. 

  
5100145 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน                                         3(2-2-5) 

The King Philosophy for Local Development 
        ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการ
พัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจําวันได้ ศึกษาแนวคิด และหลักการของโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชนต้นแบบตาม
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและร่วมมือกันทํางานโดยบูรณาการ
แบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 
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        Apply the royal working guideline, sufficient economics philosophy, 
including the concept of sustainable development, study concepts of 
the royal-initiated projects, as well as analyze the intelligent learning 
approach for pilot project of community development based on the 
king philosophy and holistic integration with associate network. 

  
 2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน              จํานวนไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
    2.1) กลุ่มวิชาชีพครู                          ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
       2.1.1 วิชาการศึกษาบังคับ                ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต 

รหัสวิชา  ช่ือวิชาและคําอธิบานรายวิชา                                                    หน่วยกิต 
1100101 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร                                                               3(2-2-5) 

Language for Communication 
      ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจําเป็นพิเศษ 
โดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาสําหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช้
ภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาท่าทาง เพ่ือสื่อ
ความหมายในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในชั้นเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้
ทักษะการฟัง  การพูด  การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศ
เพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงสําหรับ ฝึกการใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมท่ีแตกต่างหลากหลายเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
      Use language for communication in learning management 
appropriately in accordance with context and learner’s differences, 
learners with special needs, by analyzing concepts, theory, speech 
communication for teachers, principle, and techniques of Thai Language 
Use as well as practice listening, speaking, reading, writing, and gestures 
to transmit meanings in instruction and communication, design learning 
management in listening, speaking, reading, writing, and gestures to 
develop learners, seek for general information for broader, up-to-date 
self-development and keeping up with the changes, practice the 
language and culture for peaceful living. 
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1101101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู             3(2-2-5) 
Ethics and Spirituality for Teachers 
      ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนด้วยจิต
วิญญาณความเป็นครู เป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองท่ี
เข้มแข็ง ดํารงตนให้เป็นท่ีเคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เก่ียวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู คุณธรรม จริยธรรมสําหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายสําหรับครู 
สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้ ท่ี เน้นประสบการณ์ 
กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูท่ีดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
      Behave morally, intend to develop learners as a spiritual teacher, be a 
role model with virtues and ethics, and a good citizen, be admired by 
students and society analyzing, synthesizing, integrating knowledge about 
teacher values, morality, virtues, ethics of teachers, spiritual teacher, law for 
teachers, condition of teacher professional development using experiences 
and case studies, practice using reflection to apply for self-development to 
become a good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with 
changes. 
 

1102101 การพัฒนาหลักสูตร                                                                3(2-2-5) 
Curriculum Development 
      ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของ
สาขาวิชาเอก ท่ีสอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน นําหลักสูตรไปใช้ และ
ประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐาน
ทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี หลักสูตรการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน การนําหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการ
พัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้มีทักษะในการสร้าง การใช้ และการประเมินหลักสูตร ใช้การ
สะท้อนคิดเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูท่ีดี มีความรอบรู้ 
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
      Design and develop school curriculum, individual courses of the 
major which are related to school and community contexts, apply and 
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evaluate the curriculum by applying principles, concepts, theories of 
curriculum development, basic philosophy of education, psychology, 
society, culture, and technology, basic education core curriculum, 
curriculum application, curriculum evaluation, problems and trends of 
curriculum development so as to be skillful at curriculum construction, 
curriculum use, and curriculum evaluation, use reflection to apply for 
self-development to become a good teacher, know broadly, be up-to-
date, and keep up with changes. 

  
1102202 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1                                                      3(2-2-5) 

Learning Management Science 1 
      วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามรรมชาติสาขาวิชาเอกท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
ปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ท่ีสอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้ เรียน ผู้ เรียนท่ีมีความต้องการจําเป็นพิเศษ จัดกิจกรรมและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 
โดยบูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลใน
การจัดการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู้ ทฤษฎีจิตวิทยาการ
เรียนรู้ กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 การศึกษาเรียนรวม ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค 
ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา  ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือให้มีทักษะในการออกแบบ
และจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการ
จัดการเรียนรู้ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูท่ีดี
มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
      Plan and manage learning in accordance with individual major to 
develop learners to be intellectual and be an innovator related to 
context and individual differences among learners, learners with special 
needs, manage and create learning atmosphere for learners to enjoy 
learning, realize learners’ health by integrating knowledge, contents, 
curriculum, teaching skill and digital technology in learning management, 
learning theories, brain theory and learning, theories of psychology in 
learning, process of learning innovation creation, learning innovation to 
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develop 21 century skills, inclusive education, micro teaching practice, 
teaching practice at school, use reflection to create and manage learning 
to be able to construct learning, learning management skills and use 
reflection to apply for self-development to become a good teacher, 
know broadly, be up-to-date, and keep up with changes. 

  
1102203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2                                                      3(2-2-5) 

Learning Management Science 2 
      วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียน
ให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และ
สร้างนวัตกรรม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียน
ท่ีมีความต้องการจําเป็นพิเศษ จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
ความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณา
การเนื้อหาและภาษา การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการ
สื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถ่ิน สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล กระบวนการสร้างสรรค์
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียนด้วยการชี้แนะการออกแบบและเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการเนื้อหาและภาษาในการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับ
ธรรมชาติของสาขาวิชาเอก ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาท่ีมีบริบทแตกต่างกัน เพ่ือให้มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ มี
ทักษะในการจัดการเรียนรู้ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูท่ีดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
      Plan and manage learning in accordance with individual major to 
develop learners to be intellectual and be an innovator, have learners 
be inspired in learning and create innovation accordance with individual 
major to develop learners to be intellectual and be an innovator related 
to context and individual differences among learners, learners with 
special needs, manage and create learning atmosphere for learners to 
enjoy learning, realize learners’ health by managing and integrating 
contents and language, integrated learning, learning management 
integrating resources and materials in community, digital technology, 
process of creating learning innovations, develop learners by giving 
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advice, design and construct lesson plans with integrated of contents 
and language in accordance with individual major, practice micro 
teaching, practice teaching at school with difference contexts to be able 
to construct learning, learning management skills, use reflection to apply 
for self-development to become a good teacher, know broadly, be up-
to-date, and keep up with changes. 

  
1102404 คุรุนิพนธ์                                                                             1(0-2-1) 

Individual Development Plan 
      จัดทําครุนิพนธ์ (ID Plan) โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการ
ปฏิบัติหน้าท่ีครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการ
ปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเติมเต็มสมรรถนะ 
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) เพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
      Create individual development plan (ID Plan) by gathering, analyzing 
and synthesizing capacity of teacher duties together with teachers 
characteristics through the lesson learned from teaching experience in 
educational institution and self-learning, attend the activities to fulfill 
capacity in after action review (AAR) individually as well as share and 
learn under the context of profession learning community (PLC) to 
develop oneself to keep up with changes. 

  
1103101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารการศึกษาและการเรียนรู้    3(2-2-5) 

Innovation and Information Technology for Educational Communication  
and Learning 
      ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขา
วิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ท่ีสอดคล้องกับบริบท
และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจําเป็นพิเศษ โดยการ
วิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เก่ียวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยี
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ดิจิทัล  เพ่ือให้สามารถเลือก และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครู
ท่ีดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
      Apply digital technologies for learning management design in accordance 
with individual major to develop learners’ intellectual and to be innovators 
based on contexts, learner individual differences, and learners with special 
needs by analyzing principals, concepts, and theories being relevant to 
innovation and information technology for educational communication and 
learning, laws, and ethics in utilizing digital technologies in order to be able to 
select and apply innovation and information technology for educational 
communication and learning effectively, not pirate intellectual properties, 
and use reflection to apply for self-development to become a good teacher, 
know broadly, be up-to-date, and keep up with changes. 
 

1104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                                                 3(2-2-5)  
Learning Measurement and Evaluation 
      วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมและสอดคล้อง
กับลักษณะของสาระสําคัญในเรื่องท่ีประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจําเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการ
ของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัด
และประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผล
การวัดและประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้สามารถ
วัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อน
คิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูท่ีดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อ
ความเปลี่ยนแปลง 
      Measure and evaluate through authentic assessment and appropriate to 
the subject matter, context, individual difference of learners, and learners with 
special needs, reflect the evaluation result for learner development and 
quality development of learning management under the concepts and 
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theories of measurement and evaluation, authentic assessment, measurement 
and evaluation instrument design, feedback giving for learning promotion in 
learners, guideline of using measurement and evaluation result in learner 
development, proper and creative measurement and evaluation, and use the 
reflective practice for self-development to be a good teacher who is proficient, 
smart, and up to date. 
 

1104302 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้                                         3(2-2-5) 
Research and Development in Innovation and Learning 
      วิจัย แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ี
สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน 
ผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ
ในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน นวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพ่ือให้สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาตนเองในการเป็นครูท่ีดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
      Research, solve problems to develop learners, and create innovation to 
develop learners’ learning in accordance with individual major, context of 
learner individual differences, and learners with special needs by studying, 
analyzing problem conditions and needs in learner development in 
classrooms, design research by applying principals, concepts, research theories, 
researchers’ ethics, research instrumentation, apply digital technologies for 
creating innovation in research to solve problems and develop learners, 
relevant innovation in community in order to be able to implement research 
results in developing learning management and learners, and use reflection to 
apply for self-development to become a good teacher, know broadly, be up-
to-date, and keep up with changes. 
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1105101 จิตวิทยาสําหรับคร ู                                                                3(2-2-5) 
Psychology for Teacher 
      วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาสําหรับการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย  ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจําเป็นพิเศษ โดยใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้
คําปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู้  การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน
ตามช่วงวัย เด็กท่ีมีความต้องการจําเป็นพิเศษ แนวทางการให้คําแนะนํากับผู้ปกครอง
เก่ียวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพ่ือให้
สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งม่ัน
พัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่าง
เป็นระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความร่วมมือในการ
พัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็น
ครูท่ีดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
      Analyze, solve problems, and apply psychological knowledge for learning 
management that could develop learners based on their ability and age as well 
as develop those with special needs, focuses on the concepts of psychological 
development theories, educational psychology, counseling psychology, 
executive function for learning, learning and development promotion by age of 
learners, learning management for learners with special needs, and the 
guideline to give advice to parents for learner development, explore the case 
studies and the reflective practice to design learner assistance and 
development based on individual ability of each learner, develop their future 
learners with the soul of teacher with well-organized leaner development 
report system and feedback giving for parents and related people which leads 
to collaboration in learner development, use the reflective practice in self-
development to be a good teacher who is proficient, smart, and up to date. 

  
1106201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา                       3(2-2-5)  

Education Administration and Quality Assurance in Education 
       บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในการทําความเข้าใจบริบทการจัดการศึกษาของ
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โรงเรียนแต่ละระดับการศึกษาและประเภทการศึกษา ออกแบบนวัตกรรมการ
ดําเนินการเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษา ฝึกปฏิบัติดําเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติเก่ียวกับ
การจัดการคุณภาพการศึกษาและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูท่ีดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 
      Integrate knowledge in educational administration, management 
information system for school quality under understanding of educational 
management, level and system of education, create innovation about quality 
assurance in education relevant to level and system of school, practice, 
arrange activities about quality assurance in education and learning 
management using principles, concepts, strategies, and regulations of 
education quality assurance management and relevant law, use reflection to 
apply for self-development to become a good teacher, know broadly, be up-
to-date, and keep up with change. 
 

      2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา                                                    หน่วยกิต 

1100102 
 

 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1                                                          2(90) 
 Internship 1  
          สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูท่ีแสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทบาทหน้าท่ีครูผู้สอนและครูประจํา
ชั้นในสถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
ใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผล
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case 
Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูท้ัง
ในและนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าท่ีครู ถอด
บทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  สังเคราะห์องค์ความรู้และนําผลจาก
การเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน



 
36 

 

 

เรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

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

  
1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                                                               2(90)  

Internship 2 
        ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชา
เฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การ
ดําเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ 
บริหารจัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการ
เรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ วิเคราะห์และนําเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพท่ีเท่า
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงท้ังทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วม
โครงการท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินและนําผลจาก
การเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบ
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รู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
        Behave as a good example with morality and conduct according to 
professional ethics, working as a teacher assistant with a mentor by planning 
content design, media and technology, measurement and evaluation according 
to the learning strand in each course, integrated knowledge in educational 
administration, innovation design, implementation of educational quality 
assurance in accordance with each level of education, manage quality learning 
and create a learning atmosphere for students to enjoy, cooperate with 
parents to develop and help students to have desirable characteristics, analyze 
and present guidelines for self-development to be a professional teacher who 
is able to adjust to keep up with the change of both professional teaching and 
core major sciences, participate in projects related to promoting conservation 
of culture and local wisdom and bringing results from learning in educational 
institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting on an individual 
basis, and exchange knowledge in the form of professional learning community 
(PLC) to develop oneself to keep up with changes. 

  
1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3                                                         2(90) 

Internship 3 
      ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรม
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุข
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนการคิดข้ันสูงโดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา
และมุ่งม่ันในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยท่ี
ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับตนเองได้อย่างชัดเจน
จากการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการท่ีเก่ียวข้องกับ
การส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินและนําผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
      Practice teaching in educational institutions, behave as a good example 
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with morality and conduct according to professional ethnics, design a class 
atmosphere that encourages students to learn and be happy, organize 
learning activities that encourage students to create advanced thinking 
processes by applying digital technology or modern educational innovations, 
collaborate with parents to develop and strive to solve students' problems to 
have the desirable characteristics with the process of the correct research 
methodology, clearly reflecting the changes that have occurred to students 
themselves from participating in activities that promote professional progress, 
projects related to promoting conservation of culture and local wisdom and 
bringing results from learning in educational institutions to evaluate after 
action review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange knowledge 
in the form of professional learning community (PLC) to develop oneself to 
keep up with changes. 

  
1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4                                                        6(290) 

Internship 4 
      ปฏิบัติงานในหน้าท่ีครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวน
การคิดข้ันสูงและนําไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย 
บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียน สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยท่ีถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินและนําผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือ
นําไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
      Work in teacher duties, behave as a good example with morality and 
conduct according to professional ethics, make learners are happy and have 
advanced thinking process and leading them to be innovators by designing 
modern educational innovations integrated in community context with 
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learning activities in and out of the classroom, create a network of 
cooperation with parents and communities to develop, promote professional 
progress and solve students' problems with desirable characteristics with the 
correct research process according to the research methodology, clearly 
reflecting the changes that have occurred to themselves from participation 
and participate in projects related to promoting conservation of culture and 
local wisdom and bringing results from learning in educational institutions to 
evaluate after action review (AAR) reflecting on an individual basis, and 
exchange knowledge in the form of professional learning community (PLC) to 
develop oneself to keep up with changes. 

  
 2.2) กลุ่มวิชาเอก                                ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 
      2.2.1) วิชาเอกบังคับ                                     42 หน่วยกิต 

รหัสวิชา  ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
2103103 ประวัติศาสตร์ไทย                                                                              3(2-2-5) 

Thai History 
     วิเคราะห์พัฒนาการของประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัย
ประวัติศาสตร์ อธิบายการพัฒนาและผลกระทบการเปล่ียนแปลงการด้านเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
      Historical analyze of the development of Thailand, prehistoric and historic 
times, describes the development and the impact of changes in the polity, the 
economy, the social and culture, through historical methods. 

  
2103104 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้                                          3(2-2-5)  

History of Southeast Asia 
     วิเคราะห์พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในยุคต่างๆ อิทธิพลของชาติตะวันตกที่มีผล
ต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อธิบายการเปลี่ยนแปลงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
จนถึงสมัยสงครามโลกครั้งท่ี ๒ จนถึงปัจจุบัน แสดงความคิดเห็นในความสัมพันธ์
ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับประเทศมหาอํานาจของโลกและประเทศเพ่ือนบ้าน 
โดยผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
     Analyze the development of history in different times, the influence 
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of the Westerners on the Southeast Asia region; explain the changes of 
Southeast Asia up to the World War 2, up to the present time; express 
opinions in the relationship between Southeast Asia and great power 
countries and neighbor countries through historical method. 

  
2103210 อารยธรรมโลก                                                                      3(2-2-5)  

Global Civilization 
     วิเคราะห์พัฒนาการของอารยธรรมโลกตะวันตก และโลกตะวันออกโดยสังเขป ใน
ด้านต่างๆ เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปของสังคมโลก อิทธิพลของ
ตะวันตกและตะวันออกท่ีมีผลต่อสังคมโลก  และสามารถปรับตัวในสังคมโลกสมัยใหม่
ผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
     Briefly analyze the development of western and eastern civilization 
in different dimensions; compare the changes and ongoing of world 
society, western and eastern influences on the world society and be 
able to adjust in the new world society through historical method. 
 

2104207 ศาสนศึกษา                                                                         3(2-2-5) 
Religious Studies 
     อธิบายความหมายของปรัชญาและศาสนา วิเคราะห์องค์ประกอบของศาสนาและ
ความเชื่อ ประเภทของศาสนา ประวัติความเป็นมา หลักคําสอน สาวก ศาสนพิธี และ
วันสําคัญทางศาสนา วิเคราะห์หลักการของศาสนาสากล ท่ีเก่ียวกับปรัชญา วัฒนธรรม 
และจริยศาสตร์ การเปรียบเทียบศาสนาสากล วิเคราะห์สภาพการณ์และปัญหา
เก่ียวกับจริยธรรมสิ่งแวดล้อมและสังคมปัจจุบัน 
     Explain the meaning of philosophy and religion, analyze the religious 
elements of religion and beliefs, type of religion history, doctrine, 
disciple, ordinance and religious days, analyze the principles of universal, 
religion related to cultural philosophy, and ethics comparison of 
universal religion, analyze the current situation and problems related to 
ethics, environment and society. 
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2104313 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา                                                      3(2-2-5) 
Buddhist principles and Dhamma Wittaya  
     อธิบายโครงสร้าง องค์ประกอบ ความสําคัญ และพัฒนาการของพระพุทธศาสนา 
เเละศาสนาในท้องถ่ิน เก่ียวกับ คัมภีร์ หลักธรรมสําคัญ การปฏิรูป นิกาย การเผยเเผ่ 
วันสําคัญ การปฏิบัติตนของศาสนิกชน ฝึกภาวะผู้นําในพิธีกรรมทางศาสนา เเละนํามา
พัฒนาชีวิตเเละสังคม 
     Explain the structure, composition, importance and development of 
Buddhism and local religions, about history religious scriptures, sectarian 
reforms, important revelations, religious days, religious practices 
important principles practice leadership in religious ceremonies and bring 
to develop life and society. 
 

2130101 หลักสังคมวิทยา                                                                    3(2-2-5) 
Principles of Sociology 

     อธิบายความหมาย ลักษณะ ขอบข่าย ประวัติความเป็นมา แนวคิดและทฤษฎี
สังคมวิทยา องค์ประกอบ และหลักการสําคัญ ประยุกต์ใช้วิธีการศึกษาทางสังคมวิทยา 
วิเคราะห์กลุ่มสังคม โครงสร้างทางสังคม ลักษณะของสังคม โครงสร้างหน้าท่ี การจัด
ระเบียบสังคม สถาบันทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ช่วง
ชั้นทางสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ กระบวนการทางสังคม พฤติกรรมเบ่ียงเบนทาง
สังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา 
      Meaning, description, scope, history, sociological concepts and 
theories, important elements and principles, applied of sociological 
methods to analysis social groups, Social structures, duty structure, social 
organization, social institutions, socialization, social interaction, social 
stratification, cultural, belief, social process, social deviation behavior, 
social and cultural changes for application In education management. 

  
2130102 การเมืองการปกครองไทย                                                         3(2-2-5) 

Thai Politics  
       วิเคราะห์ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ และระบอบการปกครอง วิวัฒนาการ
การเมืองการปกครองไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อธิบายระบอบการเมืองการ
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ปกครองไทย อภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม เหตุการณ์ทางการเมืองต่าง ๆ 
ท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมในอดีตและปัจจุบัน และการนําองค์ความรู้ท่ีได้บูรณา
การผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยและพัฒนาความเป็นพลเมือง 
        Analyses basic knowledge of political science and government, 
evolution of Thai politics and government from the past up to the 
present time; explain form of Thai political and government; discuss the 
relationship between government and society, political events affecting 
social movement and changes in the society in the past and the present 
time and the integration of knowledge with the democratic learning 
activity and civil development. 

  
2130208 กฎหมายเบ้ืองต้น                                                                   3(2-2-5) 

Introduction of Law 
     อธิบายความหมาย ความสําคัญ ประเภท ลําดับศักดิ์ของกฎหมาย  วิเคราะห์การ
จัดทํา การใช้ การตีความทางกฎหมาย อธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง  และอธิบายกระบวนการยุติธรรม 
ประยุกต์ใช้และบูรณาการกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตประจําวัน 
     Meaning, importance, category, the hierarchy of laws, analyze the 
preparation, use, legal interpretation, explain the constitutional law, civil 
and commercial law, criminal law, administrative law, and explain the 
process of justice, applying and integrating laws related to daily life. 

  
2130209 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น                                                             3(2-2-5) 

Introduction of Economics 
     อธิบายความหมาย ความสําคัญ ประวัติความเป็นมาของเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์
ทฤษฎีการผลิต พฤติกรรมของผู้บริโภค ตลาด  ทฤษฎีราคา รายได้ประชาชาติ การเงิน
การธนาคาร การคลัง การค้าระหว่างประเทศ ระบบสหกรณ์ ประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 
     Meaning, significance, history of economics, analyze of production 
theory, consumer behavior, market, price theory, national income, 
banking finance, fiscal, International trade, cooperative system, applied 
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the philosophy of sufficiency economy, analysis of Thailand’s economy 
and the world economy. 

  
2130419 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล                                                             3(2-2-5) 

Digital Society Culture 
     วิเคราะห์แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมพหุวัฒนธรรมและความเป็นพลเมือง
ดิจิทัลในปัจจุบันและอนาคต ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีต่อสังคมทักษะการรู้
ดิจิทัล สร้างแนวปฏิบัติให้เป็นพลเมืองท่ีเรียนรู้แบบนําตนเองและปกป้องตนเอง การ
เคารพสิทธิของตนเอง ความรับผิดชอบสังคมโลกหลังสมัยใหม่ สร้างการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมในเชิงสร้างสรรค์ 
      Analyze of social change multiculturalism and citizenship digital present 
and future, the impact of digital technology on society digital skills, establish 
guidelines for citizens self-learning and self-protection, respect for their rights 
social responsibility postmodern world, create social change in a positive way. 

  
2133105 วิชาภูมิศาสตร์กายภาพ                                                            3(2-2-5) 

Physical Geography  
     วิเคราะห์สัณฐานของโลกและปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากความสัมพันธ์ระหว่างโลก
กับดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ อธิบายลักษณะทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงของ
ธรณีภาค อุทกภาค บรรยากาศ ชีวภาคและฝึกปฏิบัติการภาคสนาม 
     Analyze of geodesy and a phenomenon arising from relationships of 
the world, sun, and moon, explain physical characteristics, geological 
changes, hydro-logical changes, climate changes, biosphere changes and 
fieldwork. 
 

2133106 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย                                                             3(2-2-5) 
Geography of Thailand 
     วิเคราะห์ลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพ
ประชากร เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมถึงความสัมพันธ์
ในปัจจัยทางภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก วิเคราะห์การกระจายเชิงพ้ืนท่ีและความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยต่างๆ และฝึกปฏิบัติการภาคสนาม 
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            Analyze of the geographical characteristics of Thailand related 
to physical characteristics, population, economy, society, natural 
resources, and environment. Including relationships with geographic 
factors in the world region, spatial distribution analysis and the 
relationship between various factors and fieldwork.  

  
2133211 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ                                     3(2-2-5) 

Geography Instruments and Geo-informatics 
     อธิบายความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับแผนท่ี เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ การแปลความหมายการสืบค้นและประยุกต์ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
     Explain basic knowledge about maps, geo-informatics technology, 
and geographic tools. Interpretation, search, and application of 
geographic tools. 

  
2133212 ส่ิงแวดล้อมและประชากรศึกษา                                                  3(2-2-5) 

Environment and Population Studies 
     วิเคราะห์ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและประชากร ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่ งแวดล้อมกับประชากร  วิ เคราะห์ผลกระทบของภาวะประชากรที่ มีผลต่อ
สภาพแวดล้อมต่อสังคมและคุณภาพชีวิต  อธิบายการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน อธิบายความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ สภาพการเกิดภัยพิบัติในประเทศไทยและโลก วิเคราะห์สาเหตุการเกิด 
ผลกระทบและการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ 
     Analyze basic knowledge about the environment and population, 
relationship between environment and population, analyze the impact 
of population conditions on the social environment and quality of life, 
explain the participation in environmental conservation for maximum 
benefit and sustainability, explain basic knowledge about natural 
disasters, disasters in Thailand and the world, analyze the causes, effects 
and management of natural disasters. 
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      2.2.2) วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ                         21 หน่วยกิต 
2130314 ท้องถ่ินศึกษา                                                                       3(2-2-5) 

Local Studies 
     อธิบายความหมาย  ความสํ า คัญ  และประวัติความเป็นมาของท้อง ถ่ิน  
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและมรดกทางวัฒนธรรม วิเคราะห์ความคิด ความเชื่อของ
ท้องถ่ิน วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมต่างๆ และภูมิปัญญาท้องถ่ินประยุกต์ใช้
กระบวนการศึกษาสังคม และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม 
     Explain the mean, the important and the ancient history of the 
locality, tradition and cultural heritage, analytical thinking were been 
belief of the locality, analysis of the influence of various civilizations and 
indigenous processes applied social studies and live together peacefully 
in a multicultural society. 
 

2130315 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา                                                  3(2-2-5) 
Social Studies Curriculum Development 
     วิเคราะห์แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษาในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย อธิบายวิวัฒนาการทางด้านหลักสูตรสังคมศึกษา ในระดับชาติ
และสากล วิเคราะห์กระบวนการจัดทําหลักสูตรสังคมศึกษา การนําหลักสูตรไปใช้ การ
ประเมินผลหลักสูตร ภาวะผู้นําหลักสูตรสังคมศึกษาฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสังคม
ศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
      Analyze of the basic concepts about social studies curriculum 
development in the system, Informal and as convenient, explain the 
evolution of the social studies curriculum at the national and 
international, analyze the preparation of the social studies curriculum, a 
course to apply, course assessment, leadership of social studies course 
practice in development social studies curriculum in accordance with 
the school curriculum. 
 

2130316 วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา                                                     3(2-2-5) 

Methodology of Social Studies Teaching 
     วิเคราะห์ทฤษฎีรูปแบบการสอน วิธีการสอน ทักษะและเทคนิคการสอนสังคม
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ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรสังคมศึกษา ออกแบบการจัดการเรียนรู้ การจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล ฝึกปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน 
     Theoretical analyze of instructional formats, teaching methods, skills 
and techniques for teaching social studies, analysis of social studies 
courses, learning management design, the preparation of learning 
management plans, learning materials, measurement and evaluation, 
practice teaching in the classroom. 
 

2130317 นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา                                         3(2-2-5) 
Innovation and Digital Media for Social Studies 
     วิเคราะห์แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับนวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา หลักการ
ออกแบบ การผลิตและพัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัลท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาสังคมศึกษา 
วิเคราะห์และประเมินคุณค่าของสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อดิจิทัล
และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
      Analyze basic concepts about innovation and digital media in social 
studies, design principles, production and development of innovative and 
digital media appropriate for social studies content, analysis and evaluation of 
value of learning innovation management, using digital media and learning 
management innovation to develop learner’s learning processes.  
 

2130318 การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา                                          3(2-2-5) 
Action Research for Social Study 
     อธิบายความหมาย ขอบเขตของการวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา วิเคราะห์
ทฤษฎีระเบียบวิธีวิจัยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลายทางสังคมศึกษา 
      Explain the meaning, operational research scope in social studies, 
analysis of theories, research methods, operational research processes, 
fieldwork in research for developing social studies diversity. 
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2130420 ความเป็นสกลทรรศน ์                                                             3(2-2-5) 
Globalization 
     อธิบายความหมาย และความสําคัญโลกาภิวัตน์ วิเคราะห์ทฤษฎีการจัดการความ
ขัดแย้งความเป็นพลเมือง หลักการอยู่ร่วมกันของมนุษยชาติ ความสัมพันธ์และการ
พ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ค่านิยมและการตระหนักรับรู้สภาพการณ์ การพัฒนาท่ียั่งยืน 
สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคและการยอมรับความแตกต่างแนวทางการจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของพลเมืองโลก 
      Explain the meaning and important of globalization, analysis of 
management matters managing conflict being a citizen living together in 
humanity, values and awareness of the situation sustainable 
development, human rights, equality and accepting the different ways of 
learning social studies to enhance the characteristics of world citizens. 

  
2130321 เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก                                                  3(2-2-5) 

Thai and Global Economy 
        ความหมายของการวิเคราะห์เศรษฐกิจ ความสําคัญและวิธีการวิเคราะห์
เศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับโลก โดยแสดงถึงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทย 
ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจไทยในอดีตและปัจจุบันท่ีมีความเก่ียวโยงจากภาวะ
เศรษฐกิจโลก ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและอนาคต องค์กรทาง
เศรษฐกิจและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
         Meaning of economic analysis, importance and analysis at the 
national and global levels, by showing the structure of Thai economy 
systems, analysis of solving Thai economy problems in the past and the 
present that have linked from the global economy, the effects that 
occurred with current economic situation and future, economic 
organization and international economic integration. 
 

2133322 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก                                                             3(2-2-5) 
 Regional Geography of the World 

หลักการ แนวคิดทางด้านภูมิภาค ลักษณะทางด้านกายภาพและชีวมณฑล 
ของทวีปต่างๆ  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม
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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. 

  
2103323 ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่                                                      3(3-0-6) 

History of Modern Europe 
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของยุโรปก่อน ค.ศ. 1815 โดยสังเขป 

สภาพการณ์ด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของยุโรปหลังปี ค.ศ. 1815 แนวคิดทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมท่ีสําคัญและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของยุโรป และการ
ร่วมมือของกลุ่มประเทศในยุโรป 

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. 

  
2101324 จริยศาสตร์                                                                          3(3-0-6) 

Ethics 
ความหมาย ขอบเขต ความสัมพันธ์กับศาสตร์ต่างๆ แนวคิด ทฤษฎีทางจริย

ศาสตร์ของปรัชญาเมธี ศาสนาที่สําคัญ คุณค่าและอุดมคติของชีวิต เกณฑ์การตัดสิน
คุณค่าทางจริยธรรม หลักจริยธรรมในชีวิตประจําวัน กรณีศึกษาปัญหาจริยธรรมท่ี
เกิดข้ึนในสังคม 

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.  

  
2133325 ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียว                                                           3(2-2-5) 

Tourism Geography  
สภาพทางภูมิศาสตร์และองค์ประกอบของการท่องเท่ียว ประเภทของแหล่ง

ท่องเท่ียว ปัญหา ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในแหล่งท่องเที่ยวท่ีเกิดจากธรรมชาติและการ
กระทําของมนุษย์ การอนุรักษ์และจัดการท่องเท่ียว  

Geography and composition of tourism, type of tourist 
attractions, the problems, and effects on tourist attractions caused by 
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natural and human activities, conservation and tourism management. 
  

2103326 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก                                                   3(3-0-6) 
History of East Asia 

วิวัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน ญ่ีปุ่น 
เกาหลี ก่อนได้รับอิทธิพลจากภายนอก การปรับปรุงประเทศภายหลังจากรับอิทธิพล
ตะวันตก วิวัฒนาการทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคมภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 และ
บทบาทในโลกปัจจุบัน 

 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. 

  
2101327 ปรัชญาไทย                                                                         3(3-0-6) 

Thai Philosophy 
 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับปรัชญา แนวคิด ความเชื่อในสังคมไทย ในฐานะท่ีเป็น
ปรัชญาประยุกต์ อันเป็นพ้ืนฐานการดําเนินชีวิตแบบไทย ในด้านชีวิตส่วนบุคคล 
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยปัจจุบัน 

Introduction of philosophy, concepts, beliefs in Thai society as 
applied philosophy which is basis of Thai living, in personal life, economy, 
politics and society from ancient era to present.  

  
2101328 ตรรกศาสตร์เบ้ืองต้น                                                              3(3-0-6) 

Introduction to Logic 
        ความรู้เก่ียวกับตรรกศาสตร์เบื้องต้น ความหมาย ขอบเขต การแสวงหาเหตุผล
แบบอุปนัย และแบบนิรนัย เหตุผลวิบัติในตรรกศาสตร์ท้ังสองรูปแบบ 

knowledge of basic logics, means, scope, inductive and deductive 
reasoning pursuit, logical fallacy in both logics. 

  
2130429 สันติภาพศึกษา                                                                     3(2-2-5) 

Peace Studies 
        แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยสันติภาพ ความขัดแย้งและความรุนแรงท้ังในระดับ
ปัจเจกบุคคลประเทศและระหว่างประเทศ เช่น อคติและความเกลียดชังทางเชื้อชาติ สี
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ผิว ศาสนา สงครามและการแย่งชิงทรัพยากร แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งใน
ระดับต่าง ๆ ด้วยสันติวิธี บทบาทขององค์กรในระดับชุมชน ประเทศและระหว่าง
ประเทศในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการส่งเสริมสันติภาพ 
        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. 
 

2130430 การเมืองในทวีปเอเชีย                                                          3(3-0-6) 
Politics in Asia  
     การเมืองและการปกครองในประเทศเอเชียตะวันออก ประเทศตะวันออกกลาง 
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ ตลอดจนความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่าง
ประเทศในกลุ่มประเทศเหล่านี้ 
     Politics and governance in East Asia, Middle East, Southeast Asia, 
South Asia, as well as political relations between these nations. 
 

2133331 ภูมิศาสตร์มนุษย์                                                                   3(2-2-5) 
Human Geography 
        แนวคิดปรัชญาทางด้านภูมิศาสตร์ ปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับมนุษย์และความ
เป็นอยู่ ปฏิสัมพันธ์ทางพ้ืนท่ี ลักษณะรูปแบบและการกระจายทางพื้นท่ีท่ีเก่ียวข้องกับ
ประชากร การต้ังถ่ินฐาน 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. 
 

2133332 พิบัติภัยศึกษา                                                                      3(2-2-5) 
Natural Disaster Studies 
       ความหมายและประเภทปัจจัยทางธรณีภาค และบรรยากาศภาคที่ก่อให้เกิดพิบัติ
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ภัยในประเทศไทย ระดับภูมิภาคและระดับโลก ท่ีมีผลต่อกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของ
มนุษย์ แนวทางในการป้องกัน เสนอแนะ และปฏิบัติตนได้ถูกต้องเม่ือเกิดพิบัติภัยข้ึน 
       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. 
 

2133333 ภูมิศาสตร์ท้องถ่ิน                                                                  3(2-2-5) 
Local Geography 
       ลักษณะทางกายภาพ ประชากร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมท่ีส่งผลต่อการต้ัง
ถ่ินฐานของคนในพ้ืนท่ี วิเคราะห์บริบทของพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือ
เชื่อมโยงกับการพัฒนาท้องถ่ิน 
       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. 
 

2103334 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา                                                3(3-0-6) 
History of The United States of America  
        ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ก่อนการต้ังถ่ินฐานของชาวยุโรป อาณานิคม
อเมริกาของอังกฤษ ปฏิวัติอเมริกัน การสร้างชาติ การบุกเบิกดินแดนตะวันตก 
(Manifest Destiny) สงครามกลางเมือง สหรัฐอเมริการะหว่างสงครามโลก สงคราม
เย็นและปัญหาการเมืองยุค 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. 
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2103335 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้                                                            3(3-0-6) 
History of South Asia 
        ภูมิภาคเอเชียใต้สมัยโบราณโดยสังเขป เน้นความสําคัญตั้งแต่การแผ่อิทธิพลของ
จักรวรรดินิยมตะวันตก การเรียกร้องเอกราช ปัญหาของเอเชียใต้ภายหลังได้รับเอกราช 
บทบาทและนโยบายต่างประเทศของกลุ่มเอเชียใต้ในปัจจุบัน 
        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. 
 
 

3.2 ช่ือสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ-สกลุ 
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
สถาบันท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ปี 
พ.ศ. 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. นางสาวมลิวรรณ รักษ์วงศ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

5901199006419 

อ.ม.(ประวัติศาสตร์) 
ศศ.บ.
(ประวัติศาสตร)์ 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศร ี
นครินทรวิโรฒ 

2547 
 

2535 

15 15 15 15 15 

2. นางสาวราศรี สวอินทร ์
อาจารย ์

3940200404403 

ศศ.ม (การสอน
สังคมศึกษา) 
กศ.บ. (สังคม
ศึกษา)  

มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 
มหาวิทยาลยัศร ี
นครินทรวิโรฒสงขลา 

2555 
 

2529 

12 12 12 12 12 

3. นางสาววิไลวรรณ วิไลรัตน์ 
อาจารย ์

1901399002091 
 

วท.ม. (ภูมิศาสตร์)  
อ.บ. (ภูมิศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2557 
2553 

15 15 
 

15 15 15 

4. นายวิทิต บัวปรอท 
อาจารย ์

3720800397582 
 

ศน.ม. (พุทธศาสน์
ศึกษา) 
ศน.บ. (พุทธศาสตร์)  

มหาวิทยาลยัมหา 
มกุฏราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหา 
มกุฏราชวิทยาลัย 
 

2554 
 

2551 

15 15 15 15 
 

15 
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ชื่อ-สกลุ 
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
สถาบันท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ปี 
พ.ศ. 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2562 2563 2564 2565 2566 
5. นางสาวศุภรัตน์ มฤค ี
อาจารย ์

3809700034574 
 
 

อ.ม. 
(ประวัติศาสตร์
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้)  
ศศ.บ.
(ประวัติศาสตร)์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
 
 

มหาวิทยาลยัสงขลา 
นครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี 

2530 
 
 
 

2517 
 

15 15 15 15 15 

 
 3.2.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร 

 

ชื่อ-สกลุ 
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
สถาบันท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ปี 
พ.ศ. 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. นางสาวมลิวรรณ รักษ์วงศ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
5901199006419 
 

อ.ม.(ประวัติศาสตร์) 
ศศ.บ.
(ประวัติศาสตร)์ 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศร ี
นครินทรวิโรฒ 

2547 
 

2535 

15 15 15 15 15 

2. นางสาวราศรี สวอินทร ์
อาจารย ์
3940200404403 
 

ศศ.ม (การสอน
สังคมศึกษา) 
กศ.บ. (สังคม
ศึกษา)  

มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 
มหาวิทยาลยัศร ี
นครินทรวิโรฒสงขลา 

2555 
 

2529 

12 12 12 12 12 

3. นางสาววิไลวรรณ วิไลรัตน์ 
อาจารย ์
1901399002091 

วท.ม. (ภูมิศาสตร์)  
อ.บ. (ภูมิศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2557 
2553 

15 15 
 

15 15 15 

4. นายวิทิต บัวปรอท 
อาจารย ์
3720800397582 
 

ศน.ม. (พุทธศาสน์
ศึกษา) 
ศน.บ. (พุทธศาสตร์)  

มหาวิทยาลยัมหา 
มกุฏราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหา 
มกุฏราชวิทยาลัย 
 
 
 
 

2554 
 

2551 

15 15 15 15 
 

15 
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ชื่อ-สกลุ 
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
สถาบันท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ปี 
พ.ศ. 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2562 2563 2564 2565 2566 
5. นางสาวศุภรัตน์ มฤค ี
อาจารย ์
3809700034574 
 
 

อ.ม. 
(ประวัติศาสตร์
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้)  
ศศ.บ.
(ประวัติศาสตร)์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
 
 

มหาวิทยาลยัสงขลา 
นครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี 

2530 
 
 
 

2517 
 

15 15 15 15 15 

 

 3.2.1 อาจารย์พิเศษ 
         ไม่มี 

   

4. องค์ประกอบเก่ียวกับการฝึกภาคสนาม  
        การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะครุศาสตร์มีการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ประกอบด้วย 
การสังเกต การบริหารในสถานศึกษา และการทดลองสอนในชั้นเรียน และมีการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระ ควบคู่กับ
การนิเทศ การบูรณาการความรู้ในการจัดทําแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ
นวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดทําบันทึกและรายงานผล
การจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานครู
นอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

     งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์กําหนดโดยเน้นงาน ท่ี
นักศึกษาครูต้องปฏิบัติจริง และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาท่ีพึงประสงค์เพ่ือให้นักศึกษา
พร้อมท่ีจะเป็นผู้เริ่มต้นวิชาชีพครูท่ีดี คือ 

       4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ท้ังในเนื้อหาท่ีใช้สอนตามหลักสูตร
และความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

       4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้   
1) มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการ

จัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการ
เรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียน 



 
55 

 

 

2) สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และทําวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้ท่ี
อบอุ่น ม่ันคง ปลอดภัย 

4) ตระหนักถึงคุณค่าของการนําแนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการ
สอน การวัดและการประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคลมีสมรรถภาพด้านคุณลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้ตั้งม่ัน
อยู่ในคุณธรรม และมีจิตสํานึกในการพัฒนาสังคม 
 4.2 ช่วงเวลา 

1. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    ปีการศึกษาท่ี 1  
2. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    ปีการศึกษาท่ี 2  
3. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3    ปีการศึกษาท่ี 3  
4. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4   ภาคการศึกษาท่ี 1     ปีการศึกษาท่ี 4  
 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
ปีการศึกษาท่ี ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จํานวนช่ัวโมงและตารางสอน 

1 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2 หน่วยกิต  90 ชั่วโมง 
(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 

2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2 หน่วยกิต  90 ชั่วโมง 
(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 

3 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 2 หน่วยกิต  90 ชั่วโมง 
(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 

4 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6 หน่วยกิต  290 ชั่วโมง 
(สอนไม่ต่ํากว่า 8 ชั่วโมงต่อสปัดาห์ จํานวน 18 สัปดาห์ 
เป็น 144 ชั่วโมงและปฏิบัติงานอ่ืนๆ อีก 146 ชั่วโมง) 
*ใช้ฐานคิดตามท่ีคุรุสภากําหนดตามประกาศปี 2557 
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5. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําวิจัย 
 5.1 คําอธิบายโดยย่อ 
      กําหนดให้ทํางานวิจัยในชั้นเรียนอย่างสั้นมีองค์ประกอบการวิจัยครบถ้วน หรือโครงงาน   
ผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน หัวข้อของงานวิจัยจะต้องเก่ียวกับภาระงานท่ีรับผิดชอบในขณะ
ปฏิบัติงานภาคสนาม เป็นงานท่ีมุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา  
หรือชุมชนท่ีเป็นรูปธรรม และมีรายงานท่ีต้องนําส่งตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
               5.2.1 มีศักยภาพทางด้านการวิจัยทางการศึกษา สามารถศึกษาต่อและทําวิจัยในระดับ
การศึกษาท่ีสูงข้ึนได้ 
               5.2.2 มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (ประสบการณ์
วิชาชีพครูและปฏิบัติการวิชาชีพครู)  
               5.2.3 มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการทําวิจัยในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
และพัฒนาผู้เรียน 
 5.3 ช่วงเวลา  
    ปีการศึกษาท่ี 1 

   ปีการศึกษาท่ี 2 
ปีการศึกษาท่ี 3 

   ปีการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 5.4 จํานวนหน่วยกิต  
  3 หน่วยกิต 3(2-2-5) 
 5.5 การเตรียมการ  
  มีการเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษา ซ่ึงมีการจัดทําโครงการวิจัยเบื้องต้นเป็นราย
กลุ่มในชั้นปีท่ี 2 ก่อนการทําการวิจัยเป็นรายบุคคลในชั้นปีท่ี 3 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการ
ทําวิจัยชั้นเรียน มีการกําหนดชั่วโมงการให้คําปรึกษา จัดทําบันทึกการให้คําปรึกษาให้ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานวิจัยให้ศึกษา 
 5.6 กระบวนการประเมินผล  
  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทําโครงงาน หรือวิจัย ท่ีบันทึกในสมุดให้
คําปรึกษาโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา และประเมินผลจากรายงานท่ีได้กําหนดรูปแบบการนําเสนอตาม
ระยะเวลานําเสนอโปรแกรมและการทํางานของระบบ โดยโครงงานวิจัยดังกล่าวต้องสามารถทํางาน
ได้ในข้ันต้น โดยเฉพาะการทํางานหลักของโปรแกรมและการจัดสอบ การนําเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ํา
กว่า 3 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 

1. ความสามารถด้าน
การสอน 

 

นักศึกษาสามารถใช้วิธีการสอนอย่าง
หลากหลายตามความแตก ต่า ง
ระหว่างบุคคลเพ่ือให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ ทันเหตุการณ์ ทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถใช้
คอมพิวเตอร์รวมถึงโปรแกรมทาง
คณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการ
เรียนการสอนได้ มีทักษะการฟัง พูด 
อ่ า น  เ ขี ย น  ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาอังกฤษและมีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่
เรียน เข้าใจธรรมชาติของนักเรียน 
ซ่ึ ง ส อ ด แ ท ร ก ไ ป ใ น ร า ย วิ ช า ท่ี
เก่ียวข้อง  

- ประเมินการออกแบบการเรียนรู้ 
- ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ประเมินการฝึกปฏิบัติการสอน
หน้าชั้นเรียน และในสถานศึกษา 
 

2. ความสามารถด้าน
วิชาการ  
 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่าง
ลึกซ้ึงในเนื้อหาวิชาของการสอน จน
สามารถนํ า ไปใช้ สอนไ ด้อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพในระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน มีความคิดสร้างสรรค์ มี
ทักษะและมีวิจารณญาณในการ
แก้ปัญหา ตระหนักในคุณค่าของ
ภาษาจีน และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ
ครู รวมทั้งมีความสามารถในการวิจัย 
การวัดและการประเมินผลการผลิต
สื่อและนวัตกรรมเพ่ือใช้ในการเรียน
การสอน วิเคราะห์หลักสูตรและ
พัฒนาหลักสูตรและนําความรู้ ไป
บูรณาการกับการสอนวิชาอ่ืนๆ ได้  

- ประเมินความรู้จากการทดสอบ
กลางภาค ปลายภาค และทดสอบ
ย่อย 
- ประเมินผลงาน/ชิ้นงาน 
- ประเมินการนําเสนอ 
- ประเมินการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 
3. ด้านคุณธรรม 

 
นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใช้
หลักธรรมในการดําเนินชีวิต มีความ
อดทน อดกลั้น ซ่ือสัตย์สุจริต และมี
ศีลธรรม  

- ประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน 
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ จ า ก ก า ร
มอบหมายงาน การทํารายงาน 
หรือนําเสนองาน โดยส่งงานตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
- ประเมินพฤติกรรมการ
แสดงออกถึงความกล้าหาญทาง
จริยธรรม การแสดงเหตุผลใน
ประ เ ด็นวิ กฤต ด้ าน คุณธรรม
จริยธรรมของสังคมและวิชาการ 
รวมทั้งประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 
- การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครู 

4. ด้านบุคลิกภาพ  
 

มีทักษะทางสังคมทําให้นักศึกษามี
มนุษยสัมพันธ ์ที ่ด ีสามารถทํางาน
ร่วมกันกับผู้ อ่ืนได้ ให้คําปรึกษาแก่
นักเรียนได้ เป็นคนดี มีน้ําใจ/เอ้ือ
อาทร ศิษย์  รักงานสอน  ใฝ่ รู้  ใฝ่
ก้าวหน้า รับฟังความคิดเห็นของ
นักเรียน เสมอต้นเสมอปลาย มีจิต
สาธารณะและสามารถบริหารจัดการ
งานของตนเองได้ แต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย  

- ประเมินพฤติกรรมการทํางาน
ร่วมกับผู้ อ่ืน การวางตัวได้อย่าง
เหมาะสม ด้านการพูด การเดิน 
การยืน การนั่ง มีเหตุผล รู้จักรับ
ฟังผู้อ่ืน แต่งกายสุภาพเรียบร้อย  
- ประเมินพฤติกรรมการ
แสดงออกถึ ง ค ว าม เ อ า ใ จ ใ ส่ 
ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กําลังใจใน
การศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเท่า
เทียมกัน 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
   2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
        2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง

และสังคม 
2) มีความซ่ือสัตย์สุจริต ขยัน

อดทน มีระเบียบวินัย  
3) เคารพสิทธิและรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อ่ืน 
4) มีจิตอาสา หรือมีจิตสํานึก

สาธารณะ 
5) มีความรัก ภูมิใจในความเป็น

ไทย  ศิลปวัฒนธรรมไทย  
และเห็นคุณค่าภู มิปัญญา
ท้องถ่ิน 

1) กําหนดกฎเกณฑ์และข้อ
ปฏิบัติต่าง ๆ ในการเรียน
การสอนร่วมกัน เช่น การ
เข้าห้องเรียน การส่งงาน 
และการอยู่ร่วมกันในหมู่
คณะ ตลอดจนการแต่ง
ก า ย ต า ม ร ะ เ บี ย บ ขอ ง 
มหาวิทยาลัย 

2) เน้นถึงความสํา คัญของ
ความซื่อสัตย์ในงานค้นคว้า 
และตักเตือนนักศึกษาให้
เห็นข้อเสียของการลอก
เ ลี ย นผล ง านขอ งผู้ อ่ื น 
รวมถึงสอนวิธีการท่ีถูกต้อง 
ในการอ้างอิงผลงานของ
ผู้อ่ืน 

3) ส่งเสริมให้นักศึกษาทํางาน 
เ พ่ือสาธารณะเป็นกลุ่ ม   
จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน/
องค์กรภายนอก 

4) ปลูกฝังเรื่องศิลปวัฒนธรรม
ไทย และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

1) ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าชั้น       
     เรียนและส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย   
     ให้ตรงเวลาการแต่งกายตามระเบียบ  
     ของมหาวิทยาลัย 
2) ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการ

ปฏิบัติงาน หรือสร้างผลงานที่เป็น
ความรู้ความสามารถของตนเองโดย
ไ ม่แอบ อ้างหรื อลอกเลี ยนแบบ
ผลงานบุคคล อ่ืนตลอดท้ังความ
ซ่ือสัตย์ในการสอบ 

3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมและการ
ให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรม
ต่าง ๆ 

4) ประเมินจากพฤติกรรมท่ีแสดงออก
ถึงจิตอาสา  หรือจิตสํานึกสาธารณะ  
เช่น  การจัด เตรี ยมความพร้อม
อุปกรณ์การสอนในห้องเรียน การ
เปิด-ปิดสวิทซ์ไฟ เครื่องปรับอากาศ  
พัดลม ฯลฯ 

5)  ประเมินจากกิจกรรม/โครงการ 
6)  ประเมินจากพฤติกรรมท่ีแสดงออก   
     ถึงความรักและความภูมิใจในความ    
     เป็นไทย 
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     2.1.2 ด้านความรู้            
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) มีความรู้และความเข้ าใจ
เก่ียวกับหลักการและทฤษฎี
ท่ีเก่ียวข้อง 

2) สามารถวิ เคราะห์ความรู้
อย่างเป็นระบบ 

3) ส า ม า ร ถ นํ า ค ว า ม รู้  ไ ป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

4) สามารถบูรณาการความรู้กับ
ศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 

1) ใช้เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย   
      โดยให้ความรู้ด้านหลักการ/ทฤษฎี   
      และเน้นการปฏิบัติ ตลอดจนการ   
     ประยุกต์ในสถานการณ์ ต่าง ๆ 
2)  ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหา 
     ความรู้ด้วยตนเอง และนํามา  
     แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน ๆ ใน  
     ชั้นเรียน 
3)   ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์    
     สังเคราะห์และแลกเปลี่ยนแสดง  
     ความคิดเห็นในประเด็น 
     ต่าง ๆ ภายในชั้นเรียนโดยใช้ 
     หลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
4)  จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์  
     จริงโดยการเชิญวิทยากรบรรยาย   
      พิเศษ หรือศึกษาดูงาน 
5)  ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติ   
     จริงโดยการจัดทําโครงการ 

1) ประเมินผลจากการทําแบบ 
ฝึกหัด การสอบ การทํา 

     รายงาน  และการปฏิบัติงาน 
2) ประเมินจากการแสดงความ 

คิดเห็นในการอภิปรายในชั้น
เรียน 

3) ประเมินจากการนํ า เสนอ
ผลงานหรือโครงการ 

4) ประเ มินจากผลการจัด กิจ 
กรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ  

 
       2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมิน

ทางเลือก เสนอวิธีแก้ปัญหา
และตัดสินใจได้อย่างเหมาะ 
สม 

2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
เพ่ือสร้าง ประโยชน์ต่อตน 
เองและสังคมได้ 

3) มีความสามารถในการประ 

1) กระตุ้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบจากสถานการณ์ต่าง ๆ หรือ
การทํากรณีศึกษา 

2) ให้นักศึกษาฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
นําเสนอเป็นงานเขียน และฝึกพูดใน 
โอกาสต่าง ๆ 

3) ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง
โดยการจัดทําโครงการ 

1) ประเมินจากผลงานท่ีมอบ 
หมายให้ศึกษา  ค้นคว้า การ
เ ขียนรายงาน  และแฟ้ม
สะสมงาน 

2) ประเมินจากความชัดเจนของ
ข้ันตอนในการคิดวิเคราะห์
หรือรายงานการวิ เคราะห์
วิจารณ์ กรณีศึกษา หรือการ
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
เมินความรู้ ความสามารถ
ของตนเองและกําหนดเป้า 
หมายในการพัฒนาตนเองได้ 

 ทดสอบโดยใช้การสอบกลาง
ภาคและปลายภาค  โ ดย
ข้อสอบมีการวิเคราะห์แนว 
คิด 

3) ประเมินจากผลงานในเชิง
แนวคิดสร้างสรรค์ 

  
 2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความเป็นผู้นํา ผู้ตามและ   

กล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่ง
ท่ีถูกต้อง 

2) มีความสามารถในการปรับตัว 
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่าง
เหมาะสม 

3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ี
ในการเป็นพลเมืองท่ีดี และ
สามารถเป็นท่ีพ่ึงของตนเอง
และสังคมได้ 
 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการ
ทํางานเป็นกลุ่ม 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เน้นให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันในชั้นเรียน 

3) ความสําคัญของความสัมพันธ์
ร ะ ห ว่ า ง บุ ค ค ล แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบ 

4) ให้นักศึกษามีโอกาสทําโครงการ
ท่ีมีประโยชน์ต่อสังคม 

1) ประเมินผลงานจากการ
ทํางานกลุ่ม การนําเสนองาน
ตามกลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย 

2) การสังเกตพฤติกรรมจากการ
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในชั้น
เรียน 

3) สังเกตการทํางานร่วมกันของ  
     นักศึกษาในห้องเรียนในการ 
     ร่วมกลุ่ม 
4)  ประเมินจากการทํากิจกรรม    
     ของโครงการ 

 
 2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีทักษะการใช้ภาษาในการ

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม 

3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิง
คณิตศาสตร์และสถิติ  เ ก็บ

1)  จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้   
    ใช้การสื่อสารทั้งการพูด การ  
    ฟัง การเขียน ระหว่างผู้เรียน 
    กับผู้สอน และบุคคลอ่ืน 
2)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี 
     ส่งเสริมให้ ผู้เรียนเลือกและใช้  
     เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

1) ประเมินจากการนําเสนอ   
     ความคิด การรายงาน 
2)  ประเมินผลงานตามกิจกรรม 

     การเรียนการสอนท่ีจัด 

3)  ประเมินจากการวิเคราะห์       

     ข้อมูลการทํารายงานและ      
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
รวบรวมข้อมูลและนําเสนอ
ข้อมูล 

     สื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ 
3)  จัดประสบการณ์ให้นักศึกษาได้ 
    เรียนรู้ ใน สถานการณ์ท่ีต้องใช้ 
     การค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล และ    
    นําเสนอได้อย่างเหมาะสม 

    กิจกรรมในห้องเรียน 

 

 

 
2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

       2.2.1 ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพ
ครู  มี จิ ตวิญญาณและ อุดม 
การณ์ ความเป็นครู  และปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทน
อดกลั้น มีความเสียสละ รับผิด 
ชอบและซ่ือสัตย์ต่องาน ท่ีได้รับ
มอบหมายท้ังด้านวิชาการและ
วิชาชีพ และสามารถพัฒนาตน 
เองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน 
เ ป็ น แบบอย่ า ง ท่ี ดี แ ก่ ศิ ษย์ 
ครอบครัว สังคมและประเทศ 
ชาติ และเสริมสร้างการพัฒนา
ท่ียั่งยืน  

3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็น  
ประชาธิปไตย คือ การเคารพ
สิทธิ และให้เ กียรติคนอ่ืน มี
ความสามัคคีและทํางานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาใน
การดําเนินชีวิตและการตัดสิน 
ใจ  

1)ผู้สอนทุกคนต้องประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณวิ ช าชีพครู  เ พ่ื อ
ปลูกฝังแบบอย่างในการครองตน
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และประพฤติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูท่ี
ถูกต้อง 

2) ผู้ ส อ น ทุ ก ค น ต้ อ ง ส อ ด แท ร ก 
คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  ต า ม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู การปฏิบัติ
ตนของครูในสังคมพหุวัฒนธรรม
โดยใช้ กรณีตัวอย่างท่ีเป็นประเด็น
วิพากษ์ในสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อ
อ่ืนๆ 

3) ผู้สอนทุกคนต้องใช้การวิเคราะห์
ป ระ เ ด็ น วิ ก ฤตด้ า น คุณธ ร ร ม 
จริยธรรมของสังคมเชื่อมโยงกับ
บทบาทของครูท่ีควรจะเป็นโดยใช้
การอภิปรายและร่วมกันสรุป 

4) กําหนดวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็น
การปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบ
วินัย  โดยการเน้นการเ ข้าห้อง 

1)ประเมินระหว่างเรียนในทุก
รายวิชา  ด้วยวิธีการประเมินท่ี
หลากหลาย   เ ช่ น  ผู้ เ รี ยน
ประเ มินตนเอง  กลุ่ ม เ พ่ือน
ประเมินและประเมินโดยผู้สอน  
โดยใช้การสังเกต สัมภาษณ์ 
การสะท้อนผลงาน เป็นต้น 

2) ประเมินจากการจัดกิจกรรม 
เสริมคุณธรรมจริยธรรม ใน
ลักษณะของการเขียนทบทวน
งาน (after action review) 

3) ประเมินจากพฤติกรรมในชั้น
เรียน  การร่วมกิจกรรม  การ
แต่งกาย และการส่งงานตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

4) ปร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมเสริมความเป็นครูและ
การนําเสนองานของนักศึกษา 

5) ปร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมของหลักสูตร 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
4) มีความกล้าหาญและแสดง 
ออกทางคุณธรรมจริยธรรม 
สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แ ก้ ปั ญ ห า ท า ง คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมด้วยความถูกต้อง
เหมาะสมกับสังคม การทํางาน
และสภาพแวดล้อม โดยอาศัย
หลักการ เหตุผลและใช้ดุลย
พินิจทางค่านิยม บรรทัดฐาน
ทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืน
แ ล ะ ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง สั ง ค ม
ส่วนรวม มีจิตสํานึกในการธํารง
ความโปร่งใสของสังคมและ
ประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง 
ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการ
ลอกเลียนผลงาน  

 

เรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่ง
กาย ท่ี เป็นไปตามระเ บียบของ
มหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สถาบันและ
สังคม เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืนและมีความซื่อสัตย์
สุ จ ริ ต  จากกา ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผู้สอน
จัดข้ึนโดยเน้นการปฏิบัติการ 

5) จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูท่ีเน้น
การเรียนรู้แบบร่วมมือ ท้ังระหว่าง
ผู้เรียนและแหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

6) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ยกย่องนักศึกษาท่ีปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่าง  รวมทั้งการยก
ย่องพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในชั้น
เรียน 

 
 2.2.2 ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) มีความรอบรู้ ใ นหลั กกา ร 

แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระ
ด้ านวิ ช าชี พของครู  อา ทิ 
ค่ านิ ยมของครู  คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ จิต
วิญญาณครู ปรัชญาความเป็น
ครู จิตวิทยาสําหรับครู 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา
การเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้

1) จัดการเรียนการสอนท่ีหลาก 
หลายรูปแบบท่ีเน้นท้ัง ทฤษฎี
และการปฏิบั ติ ง านในสภาพ 
แวดล้อมจริงและเทคนิคอ่ืนๆท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เช่น การ
เรียนรู้แบบสืบสอบ การเรียนรู้
แบบร่วมมือ  การเรียนรู้ แบบ
โครงงาน การเรียนรู้แบบปัญหา
เป็นฐาน  เป็นต้น  และต้อง มี

ป ร ะ เ มิ น ด้ ว ย วิ ธี ก า ร ท่ี
หลากหลาย เ พ่ือให้ครอบ 
คลุมการประเมินด้านความรู ้ 
ดังนี้ 
1) การทดสอบย่อย 
2) การทดสอบกลางภาคและ  
    ปลายภาคการศึกษา 
3) การประเมินผลท่ีหลาก 

หลายตรงตามสภาพจริง  
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา 
ส่ง เสริมและพัฒนาผู้ เรียน  
หลักสูตรและวิทยาการการ
จัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารการศึกษาและการ
เรียนรู้ การวัดประเมิน
การศึกษาและการเรียนรู้ การ
วิจัยและการพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และภาษา
เ พ่ือการสื่ อสารสํ าหรับครู 
ทักษะการนิเทศและการสอน
งาน ทักษะเทคโนโลยีและ
ดิจิทัล ทักษะการทํางานวิจัย
และวัดประเมิน ทักษะการ
ร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะ
ศตวรรษท่ี  ๒๑   มีความรู้ 
ความเข้าใจในการบูรณาการ
ความรู้กับการปฏิบัติจริงและ
การบูรณาการข้ามศาสตร์ 
อาทิ การบูรณาการการสอน
(Technological Pedagogical 
Content Knowledge : 
TPACK)  การสอนแบบบูรณา
การความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี กระบวนการทาง
วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ 
(Science Technology 
Engineering and 
Mathematics Education : 

การบูรณาการการใช้เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ 

2) ทบทวนวรรณกรรมทางวิชาชีพ
ครูท้ังในอดีต ความเปลี่ยนแปลง
ท่ีอยู่ในสมัยปัจจุบันและแนวโน้ม
ของการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

3) จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็น
รายปีตลอดหลักสูตร 

4) เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท้ังในและ
นอกห้องเรียนท้ังแหล่งเรียนรู้
ออนไลน์สําคัญๆทางการศึกษา
แ ล ะ แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ท่ี เ ป็ น
สถานศึกษาโดยบูรณาการ การ
ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษาเป็น
ประจําทุกปี (work integrate 
learning) 

5) เชิญผู้เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ์
ตรงมาเป็นวิทยากร 

6) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย 
เช่น  การศึกษาค้นคว้า ข้อมูล  
การทําโครงงาน 

ดังต่อไปน้ี 
    - ประเมินจากการสังเกต   
     พฤติกรรมการเรียน การ 
     ทํางานตามสภาพจริง 
    - ประเมินจากการ   
     สะท้อนผลงาน 
    - ประเมินผลจากกลุ่ม  
     เพ่ือน 
    - ประเมินผลจากการ   
     ปฏิบัติการสอนใน 
     สถานศึกษา 
    - ประเมินผลจากการ 
     นําเสนอชิ้นงาน หรือ 
     รายงานการค้นคว้า 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
STEM)  ชุมชนแห่งการเรียนรู ้
(Professional Learning 
Community :PLC) และมี
ความรู้ในการประยุกต์ใช้  

2) มีความรอบรู้ ใ นหลั กกา ร 
แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาท่ี
สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ 
และเนื้อหาวิชาท่ีสอนอย่าง
ลึ ก ซ้ึ ง   ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม
ความก้าวหน้าด้านวิทยาการ
และนําไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์
การเรียนรู้และเนื้อหาสาระ
ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้ า น ค ว า ม รู้ ข อ ง แ ต่ ล ะ
สาขาวิชาตามเอกสารแนบ 
ท้าย 

3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจ
ชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่
ร่ ว ม กั นบน พ้ืน ฐ านคว าม
แต ก ต่ า ง ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม 
สามารถเผชิญและเท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 
แล ะ ส า ม า ร ถ นํ า แ น ว คิ ด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในการดําเนิน
ชีวิตและพัฒนาตน พัฒนา
งานและพัฒนาผู้เรียน  

4) มีความรู้และความสามารถใน
การใช้ภาษาไทยและภาษา 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
อังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน  

5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและ
ค ว า ม สํ า คัญ ขอ ง ศ า ส ต ร์
พระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนและนํามาประยุกต์ใช้ใน
การ พัฒนาตนเอง  พัฒนา
ผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนา
ชุมชน 
 
       2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1)  คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง 

และประเมินข้อมูล  สื่อ สาร 
สน เ ท ศ จ า ก แห ล่ ง ข้ อ มู ล ท่ี
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน  เป็น
พลเ มืองตื่ นรู้  มีสํ านึ กสากล 
สามารถเผชิญและก้าวทันกับ
การ เปลี่ ยนแปลงในโลกยุค
ดิจิ ทัล เทคโนโลยี ข้ามแพลท
ฟ อ ร์ ม ( Platform)แ ล ะ โ ล ก
อนาคต นําไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหา
แ ล ะ พั ฒ น า ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์ โดยคํานึงถึงความรู้ 
หลักการทางทฤษฎี  ประสบ 
กา ร ณ์ ภ า คปฏิ บั ติ  ค่ า นิ ย ม 
แนว คิด  นโยบายและยุ ท ธ 
ศาสตร์ชาติ  บรรทัดฐานทาง
สั งคมและผลกระทบ ท่ีอาจ

1) การเรียนรู้ผ่านวิธีสอนท่ี
ส่ง เสริมการคิดวิ เคราะห ์ 
คิดสังเคราะห์ คิดประเมินค่า  
และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
โ ด ย จั ด ใ ห้ มี กิ จ ก ร ร ม ใ น
ลักษณะ ต่าง ๆ เช่น การ
อ ภิ ป ร า ย ก ลุ่ ม  ก า ร คิ ด
วิเคราะห์  หรือแก้ปัญหาใน
ส ถ า น ก า ร ณ์ จํ า ล อ ง  
กิ จกรรมกา ร  แ ก้ปัญห า
กิจกรรมการวิเคราะห์จาก
การมองต่างมุมโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
เหมาะสม 

2)  การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ 
วิจัย เช่น การศึกษา ค้นคว้า
ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
การใช้สื่อเทคโนโลยี  การทํา

1) ประเ มินจากผลงานการ
อภิ ป ร า ย กลุ่ ม   ก า ร คิ ด 
วิเคราะห์  หรือแก้ปัญหาใน
ส ถ า น ก า ร ณ์ จํ า ล อ ง  
กิ จ ก ร ร ม ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า
กิจกรรมการวิเคราะห์ จาก
การมองต่างมุม 

2) ประเมินความสามารถทาง
ปั ญญา ท้ั ง ก า ร คิ ด ท่ี เ ป็ น 
นามธรรมและการแสดงออก
ท่ีเป็นรูปธรรม  เช่น  จาก
กระบวนการทํางานของ
นักศึกษา กระบวนการคิด  
การสื่ อคว าม คิด   ความ
เข้าใจ  ความคิดสร้างสรรค์
ของผลงาน 

3) วัดและประเมินจากผลการ 
ทําวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
เกิดข้ึน 

2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางาน
อย่างสร้างสรรค์ 

3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จาก
การทําวิจัยและสร้างหรือร่วม
สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้ เรียนและพัฒนา
ผู้ เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วม
สร้างนวัตกรรม  รวมทั้ งการ
ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและ
สังคม 

โครงงาน และการทําวิจัยใน
ชั้นเรียน 

3) การเรียนรู้จากประสบการณ์ 
   ตรง  เช่น  กิจกรรมฝึกปฏิบัต ิ 
   การฝึกทักษะ การสังเกต     
   พฤติกรรมผู้เรียน การสังเกต 
   การสอน  การสัมภาษณ์หรือ 
   พูดคุยกับผู้ มีประสบการณ์ 

การสอนในชั้นเรียน 
4) การทําวิจัยเพ่ือสร้างองค์  

ค ว า ม รู้ ใ ห ม่  ( Research-  
based learning) 

ใหม่ การนําเสนอผลงานการ
วิจัย 

 
 2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึก
ของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์และทางสังคม 

2) ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ทํางานเป็น
ทีม  เป็นผู้นํ าและผู้ ตาม ท่ีดี  มี
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วม 
งาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มี
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมท้ัง
ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  สั ง ค ม แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ต่อ
ตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน 
และต่อส่วนรวม สามารถช่วย 
เหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่ม
และระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้าง 

1) กลยุทธ์การสอนท่ีเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียน
กับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน
และผู้เรียนกับสังคม 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการ 
สอนท่ีใช้กระบวนการกลุ่ม 
เ พ่ื อ ก า ร เ รี ย น รู้ ทั ก ษ ะ 
ความสั ม พันธ์ และความ 
รั บ ผิ ด ช อบตามบทบาท
หน้าท่ี 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเน้นการลงปฏิบัติใน
พ้ืนท่ี  ในสถานศึกษา เพ่ือ
การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง 

4) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วน

1) ประเมินจากพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนักศึกษา 
ในการนําเสนอรายงานกลุ่ม
และจากการปฏิบัติกิจกรรม  

2) วัดและประเมินจากผลงาน 
   - การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับ
ผู้สอนและผู้เรียนกับสงัคม 

   - การจัดกิจกรรมการเรียน   
   การสอนท่ีใช้กระบวนการ    
   กลุ่มการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนท่ีเน้นการลงปฏิบัติ
ในพ้ืนท่ี ในสถานศึกษา   

  - การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการรับผิดชอบ
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
สรรค์ 

4) มีภาวะผู้นําทางวิชาการและ
วิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้า
หาญทางจริยธรรมสามารถชี้นํา
และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ เรียน 
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
อย่างสร้างสรรค์ 

ร่วมในการรับผิดชอบและมี  
ปฏิสัมพันธ์ท่ีดีในสังคมพหุ
วัฒนธรรม  โดยการเรียน
แบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ 
(Participative learning  
through action) 

5) กําหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครู
ตลอดหลักสูตร 

และมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีในสังคม
พหุวัฒนธรรม โดยการเรียน
แบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ 

    - ผลงานจากการเรียนแบบ
ร่วมมือ 

3) วัดและประเมินจากผลงาน 
กลุ่มและการเป็นผู้นําในการ  
อภิปรายซักถาม 

 
  
 2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ 

การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ เพ่ือเข้าใจองค์
ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้
อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

2) สื่อสารกับผู้ เรียน พ่อแม่
ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและ
สังคม และผู้เก่ียวข้องกลุ่มต่างๆ 
ไ ด้อย่ า ง มีประสิทธิภาพโดย
สามารถเลือกใช้การสื่อสารทาง
ว า จ า  กา ร เ ขี ยน  หรื อ ก า ร
นําเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดย
ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและ
นวัตกรรมต่างๆ ท่ีเหมาะสม 

3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
สืบค้นข้อมูลหรือความรู้จาก
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  สามารถใช้

1) จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในรายวิชาต่างๆ  โดย
ให้ผู้เรียนมีการใช้ภาษาเพ่ือ
ก า ร สื่ อ ส า ร  ก า ร ติ ด ต่ อ 
สื่อสารทั้งระดับบุคคล และ
ก ลุ่ ม ค น โ ด ย ไ ด้ สื บ ค้ น
วิเคราะห์และนําเสนอข้อมูล
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
หลากหลายรูปแบบและ
วิธีการ 

2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น ข้ อ มู ล 
วิเคราะห์สถานการณ์ ท้ัง
สถานการณ์จริงสถานการณ์
จํ าลองและนํ า เสนอการ
แก้ปัญหา ท่ี เหมาะสม  ท่ี
หลากหลายรูปแบบและ
วิธีการ 

1) ประเมินผลจากการนําเสนอ
งานของนักศึกษาโดยการ
สังเกตทักษะการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล เ ชิ ง ตั ว เ ล ข  ก า ร
นํ า เ ส น อ เ ชิ ง ส ถิ ติ แ ล ะ
ประเมินทักษะการพูดการ
เ ขียน  การ ใช้ เทคโน โลยี
สารสนเทศ 

2) ใช้การทดสอบท่ีสอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

3) วัดและประเมินจากผลงาน 
การสืบค้นและการนําเสนอ 
รายงานประเด็นสําคัญโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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โปรแกรมสําเร็จรูป ท่ีจํา เป็น
สําหรับการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ การทํางาน การประชุม 
การจัดการ  และการสืบ ค้น
ข้อมูลและสารสนเทศ รับและ
ส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้
ดุลยพินิจท่ีดีในการตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและ
สารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถึง
การละเมิดลิขสิทธิ์และการลอก
เลียนผลงาน 

3) ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
ส า ร ส น เ ท ศ ใ น ห ล า ย
สถานการณ์ 

 
    2.2.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตาม

ความเชื่อในการสร้างหลักสูตร
รายวิชา การออกแบบเนื้อหา
สาระ กิจกรรมการเรียนการ
สอน สื่อและเทคโนโลยีการ
สื่อสาร การวัดและประเมิน
ผู้เรียน การบริหารจัดการชั้น
เรียน การจัดการเรียนโดยใช้
แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้
แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับ
สภ าพบริ บท ท่ีต่ า ง กันขอ ง
ผู้เรียนและพ้ืนท่ี 

2) สามารถในการนําความรู้ทาง
จิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ
กิจกรรม กาจัดเนื้อหาสาระ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเน้นหลักการนําความรู้
ด้ านต่างๆท่ีจํ า เป็นในการ
ออกแบบการเรียนการสอน
และปฏิบั ติ การจริ ง ท้ั ง ใน
ห้องเรียนและห้องทดลอง
ปฏิบัติการสอน 

2) การเรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง  เช่น  การศึกษากรณี 
ตัวอย่างจากห้องเรียน การ
สังเกต การสอนแบบต่าง ๆ 
การสัง เกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียน การสัมภาษณ์ หรือ
พูดคุยกับผู้ มีประสบการณ์ 
การทําแผนการสอน  การ
ผลิตสื่อประกอบการสอน 
การทดลองสอน การทําวิจัย

1) ประเมินผลงานการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้และการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ 
ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรและ
พั ฒ น า ก า ร ต า ม วั ย ข อ ง
นักเรียน 

2) สังเกตพฤติกรรมการสอน  
และการสะท้อนความคิดใน
ห้ อ ง เ รี ย น  แ ล ะ สั ง เ ก ต
พฤติกรรม การสอนระหว่าง
ทดลองสอน ในสถานศึกษา  
เปรียบเทียบแผนการสอน 
สื่อการเรียนท่ีทําส่งกับการ
ปฏิบัติจริงในห้องเรียน 

3) ประมวลพฤติกรรมการสอน 
และ ทั กษะกา รสอนขอ ง
นั ก ศึ ก ษ า  จ า ก บุ ค ค ล ท่ี
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
การบริหารจัดการ และกลไก
ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ  แ ก้ ไ ข แ ล ะ
ส่ ง เ ส ริ ม พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น ท่ี
ตอบสนองความต้องการ ความ
สนใจ ความถนัด และศักยภาพ
ของผู้ เรียนท่ีมีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ท้ังผู้เรียนปกติ
และผู้ เรียนท่ีมีความต้องการ
จําเป็นพิเศษ หรือผู้ เรียนท่ีมี
ข้อจํากัดทางกายภาพ 

3) จัดกิจกรรมและออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ เรียนรู้ผ่าน
การลงมือปฏิบัติและการทํางาน
ในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการ
พัฒนาการคิด การทํางาน การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์ 
ฝึกการปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น 
ทํา เป็น  โดยบูรณาการการ
ทํ า ง าน กับกา ร เ รี ย นรู้ แ ล ะ
คุณธรรมจริยธรรม สามารถ
ประยุ กต์ ค ว าม รู้ ม า ใ ช้ เ พ่ื อ
ป้ อ ง กัน  แ ก้ ไขปัญหา  และ
พัฒนา ด้วยความซ่ีอสัตย์สุจริต 
มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียน
โดยยึดผู้เรียนสําคัญท่ีสุด 

4) สร้างบรรยากาศ และจัด
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน 
แหล่งวิทยาการ  เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ังใน

ในชั้ น เ รียน  การประเ มิน
ผู้ เ รี ยนและการจั ดแหล่ ง
ประสบการณ์การ เ รี ยนรู้
ให้กับผู้เรียน 

3) การเรียนรู้รูปแบบการสอน
สมัยใหม่ท่ีพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 และหลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง  จาก
ต้นแบบในสื่อประเภทต่างๆ 
พร้อมท้ังการวิพากษ์จุดเด่น 
จุดด้อยของวิธีการต่างๆ 

เก่ียวข้อง  เช่น จากนักเรียน 
ครูประจํ าชั้ น   ครู พ่ี เลี้ ย ง  
เพ่ือน ผู้บริหารโรงเรียน 

4) ประเมินจากผลการฝึกปฏิบัติ 
วิชาชีพครูท้ังระหว่างเรียน  
การสอนเต็มเวลา 

5) ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมทักษะความ
เป็นครูและของสาขาวิชา 

  



 
71 

 

 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
และนอกสถานศึกษาเพ่ือการ
เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ประสานงานและสร้างความ
ร่ ว ม มื อ กั บ บิ ด า ม า ร ด า 
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน
ทุกฝ่ า ย  เ พ่ื อ อํ าน วยคว าม
สะดวกและร่วมมือกันพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญา
รู้ คิ ดและ เ กิดการ ใฝ่ รู้ อย่ า ง
ต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี 21 
เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะ
การรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะ
ชีวิต ทักษะการทํางานแบบ
ร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี 
และการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถนําทักษะเหล่านี้มา
ใช้ ในการจัดการเรียนรู้ เ พ่ือ
พัฒนาผู้เรียน และการพัฒนา
ตนเอง 
 
 
 
 
 
 



 
72 

 

 

3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping)  
  แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามท่ีระบุไว้ในหมวด
ท่ี 4 ข้อ 2) โดยระบุเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง 
    3.1 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

 3.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย  
 3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
  4) มีจิตอาสา หรือมีจิตสํานึกสาธารณะ 
  5) มีความรัก ภูมิใจในความเป็นไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย และเห็นคุณค่าภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

 3.1.2 ด้านความรู้ 
  1) มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
  2) สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
  3) สามารถนําความรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
  4) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

  3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือกเสนอวิธีแก้ปัญหาและตัดสินใจได้ อย่าง
เหมาะสม 
  2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 
  3) มีความสามารถในการประเมินความรู้ ความสามารถของตนเองและกําหนด 
เปา้หมายในการพัฒนาตนเองได้ 

 3.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) มีความเป็นผู้นํา ผู้ตามและกล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งท่ีถูกต้อง 
   2) มีความสามารถในการปรับตัว ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
   3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีในการเป็นพลเมืองท่ีดี และสามารถเป็นท่ีพ่ึงของ
ตนเองและสังคมได้ 
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 3.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี 
  1) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
  3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและ
นําเสนอข้อมูล 
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การกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชากลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป  

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

5100136 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                   
5100137 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ                   
5100138 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร                   
5100139 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาชีพ                   
5100140 สุนทรียะ                   
5100141 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ                   
5100142 การคิดเชิงเหตุผล                   
5100143 ทักษะในศตวรรษที ่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ                   
5100144 พลเมืองที่เข้มแข็ง                   
5100145 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                   

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง
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3.2 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

 3.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู  และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
 2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซ่ือสัตย์
ต่องานท่ีได้รับมอบหมายท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ประพฤติตน เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน   
 3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคน
อ่ืน มีความสามัคคีและทํางานรว่มกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจ  
 4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ
และคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทํางานและ
สภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม 
ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตสํานึกในการธํารงความโปร่งใสของสังคมและ
ประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียน
ผลงาน  

 3.2.2 ด้านความรู้ 
   1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ 
ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยา
สําหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา 
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรยีนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัย
และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู ทักษะการนิเทศและ
การสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทํางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือ
สร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษท่ี 21  มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริง
และการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน(Technological Pedagogical Content 
Knowledge : TPACK)  การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการ
ทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering and Mathematics 
Education : STEM)  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community :PLC) และมี
ความรู้ในการประยุกต์ใช้  
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   2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาท่ีสอน สามารถวิเคราะห์
ความรู้ และเนื้อหาวิชาท่ีสอนอย่างลึกซ้ึง  สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนําไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย 
   3)  มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนํา
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและ
พัฒนาผู้เรียน  
   4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ตามมาตรฐาน  
   5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสําคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน
และนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

  3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายอย่างรู้เท่าทัน  เป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีสํานึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม(Platform)และโลกอนาคต นําไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคํานึงถึง
ความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 
  2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
  3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทําวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมท้ังการ
ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

  3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์และทางสังคม 
  2) ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ทํางานเป็นทีม เป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี มีสัมพันธภาพท่ีดีกับ
ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม 
  3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
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  4) มีภาวะผู้นําทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม
สามารถชี้นําและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

 3.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี 
  1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
  2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เก่ียวข้องกลุ่ม
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนําเสนอ
ด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและนวัตกรรมต่างๆ ท่ีเหมาะสม 

  3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีจําเป็นสําหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ 
การทํางาน การประชุม การจัดการ และการสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและ
สารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจท่ีดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกท้ัง
ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

 3.2.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  
  1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การ
บริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการ
เรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทท่ีต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนท่ี 
  2) สามารถในการนําความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนท่ีตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนท่ีมีความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ท้ังผู้เรียนปกติและผู้เรียนท่ีมีความต้องการจําเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนท่ีมี
ข้อจํากัดทางกายภาพ 
   3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทํางาน 
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น โดยบูรณาการการทํางานกับ
การเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา 
ด้วยความซ่ีอสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสําคัญท่ีสุด 
   4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ังในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงาน
และสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออํานวยความสะดวก
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และร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตาม
ศักยภาพ 
   5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี 21 เช่น ทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนําทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน  

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู้  

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

1100101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร                         
1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                         
1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                         
1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3                         

1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4                         

1101101 คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ และ 
             จิตวิญญาณความเป็นครู 

                        

1102101 การพัฒนาหลักสูตร                         

1102202 วิทยาการจัดการเรียนรู ้1                         

1102203 วิทยาการจัดการเรียนรู ้2                         
 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

79 



 
75 

 
 

 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน  

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู้  

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

1102404 คุรุนิพนธ์                         

1103101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
            เพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรยีนรู ้

                        

1104201 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้                         
1104302  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ 
              เรียนรู ้

                        

1105101 จิตวิทยาสาํหรับครู                           
1106201 การบริหารการศึกษาและการประกัน 
             คุณภาพการศึกษา 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน  

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู้  

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

2103103 ประวัติศาสตร์ไทย                         
2103104  ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก  
              เฉียงใต้ 

                        

2103210 อารยธรรมโลก                         
2104207 ศาสนาศึกษา                         
2104313 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา                         
2130101 หลักสังคมวิทยา                         

2130102 การเมืองการปกครองไทย                         
2130208 กฎหมายเบื้องต้น                         
2130209  เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น                         

 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน  

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู้  

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

2130419 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล                         
2133105 ภูมิศาสตร์กายภาพ                         
2133106 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย                         

2133211 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิ    
             สารสนเทศ 

                        

2133212 สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา                         

2130314 ท้องถิ่นศึกษา                         

2130315 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา                         

2130316 วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา                         

2130317 นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา                         

 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน  

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู้  

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

2130318  การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา                            

2130420 ความเป็นสกลทรรศน์                         

2130321 เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก                         

2133322 ภูมิศาสตร์ภูมภิาคโลก                         

2103323 ประวัติศาสตร์ยโุรปสมยัใหม ่                         

2101324 จริยศาสตร ์                         

2133325 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว                         

2103326 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก                         

2101327 ปรัชญาไทย                         

2101328  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น                                                
 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน  

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู้  

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

2130429 สันติภาพศึกษา                         
2130430 การเมืองในทวีปเอเชีย                         

2133331  ภูมิศาสตรม์นุษย ์                                                    

2133332 พิบัติภัยศึกษา                                                        

2133333  ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น                                                    

2103334  ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา                         

2103335  ประวัติศาสตร์เอเชียใต้                                              

 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   
     2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
           2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา แต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาเพ่ือตรวจสอบ
รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม สุ่มนักศึกษาในแต่ละ
รายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของผู้เรียนในรายวิชานั้นจัดกิจกรรมทวนสอบตามกรอบเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิ 
   2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร ดําเนินการดังต่อไปน้ี 
            (1) แต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาและผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวข้อง 
            (2) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตรวจสอบผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิและ
รายงานผลการประชุม 
            (3) สถานศึกษาท่ีรับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอกมีการ
ประเมินนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
     2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
 (1) ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นท่ีสําเร็จการศึกษาในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานทํา ความคิดเห็นต่อความรู้ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการ
ประกอบอาชีพ โดยการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาภายใน 1 ปี 
 (2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอสัมภาษณ์และการส่งแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต จากบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการ
นั้นๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีท่ี 1 ปีท่ี 5 เป็นต้นไป 
 (3) การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาท่ีเรียน รวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตรท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
โดยการส่งแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ รวมท้ังเปิดโอกาสให้บัณฑิตแสดงข้อคิดเห็น
ในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งข้ึน 
 
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 กําหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทศ สัมมนาอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ และโครงการพัฒนาอาจารย์ของคณะครุศาสตร์ 

   1.2   การจัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงทําหน้าท่ีให้คําแนะนําและเป็นท่ีปรึกษาในด้านการจัดการเรียน  
การสอน 

     1.3   การกําหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการสอนของอาจารย์ในหลักสูตร 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์   
         2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
      2.1.1 กําหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทาง
วิชาการ 
    2.1.2   ศึกษาดูงานท้ังในประเทศ และต่างประเทศเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การ
วัดและการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ 
      2.1.3 ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้อาจารย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการ
จัด การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการระหว่าง
อาจารย์ในหลักสูตร 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
2.2.1        พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ และตําแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ด้าน 

การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการทําผลงานเพื่อกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ 
     2.2.2      ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนา และดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในสถานศึกษาหรือองค์กรต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 
        2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิต และการนําเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ใน
การประชุมวิชาการท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกํากับมาตรฐาน 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตร 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2562) มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีประกาศใช้และตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลาท่ีมี
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวทุกประการ 
 
2. บัณฑิต 

       2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตร 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2562) กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซ่ึงครอบคลุมผลการ
เรียนรู้ อย่างน้อย 6 ด้าน คือ 

 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 2. ด้านความรู้ 
 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

 2.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
      จากการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตร 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) นั้น สามารถ
แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละด้าน ดังนี้ 

  2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู 
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
        2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและ
ซ่ือสัตย์ต่องาน ท่ีได้รับมอบหมายท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ประพฤติตน เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 
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         3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติ
คนอ่ืน มีความสามัคคีและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดําเนินชีวิตและการ
ตัดสินใจ  
    4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย 
จัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทํางานและ
สภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม 
ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตสํานึกในการธํารงความโปร่งใสของสังคมและ
ประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียน
ผลงาน 

  2.2.2 ด้านความรู้ 
             1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ 

ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยา
สําหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา 
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัย
และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู ทักษะการนิเทศและ
การสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทํางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือ
สร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษท่ี 21 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและ
การบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณา การการสอน(TPACK) การสอนแบบ STEM ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

      2  ) ความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาท่ีสอน สามารถวิเคราะห์
ความรู้ และเนื้อหาวิชาท่ีสอนอย่างลึกซ้ึง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนําไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชา 

       3)  มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐาน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนํา
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและ
พัฒนาผู้เรียน 

      4  ) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารตามมาตรฐาน           

 



 
89 

 

 

  2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
                       1)  คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีสํานึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นําไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคํานึงถึง
ความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 
        2) เป็นผู้นําทางปัญญา สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีภาวะ
ผู้นําทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถชี้นําและถ่ายทอด
ความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
        3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทําวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมท้ังการ
ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
        4) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสําคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนและนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน   

  2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                       1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์และทางสังคม              
                       2) ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ทํางานเป็นทีม เป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม 
        3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อ
ส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

  2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี 
             1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
        2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เก่ียวข้อง
กลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการ
นําเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรอืนวัตกรรมต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม 
        3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีจําเป็นสําหรับการเรียนรู้ การจัดการ
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เรียนรู้ การทํางาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและ
สารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจท่ีดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกท้ัง
ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

  2.2.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
   1) มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใช้

ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการ
สอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการ
เรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสม
กับสภาพบริบทท่ีต่างกันของของผู้เรียนและพ้ืนท่ี 

       2) มีความสามารถในการนําความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไข
และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนท่ีตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนท่ี
มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ท้ังผู้เรียนปกติและผู้เรียนท่ีมีความต้องการจําเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนท่ีมี
ข้อจํากัดทางกาย 
       3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการ
คิด การทํางาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น โดยบูรณาการ 
การทํางานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไข
ปัญหา และพัฒนา ด้วยความซ่ีอสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสําคัญท่ีสุด 
         4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ 
เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ังในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการ
ประสานงานและสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออํานวย
ความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
ให้เต็มตามศักยภาพ 
         5) มีทักษะศตวรรษท่ี 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด 
ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และ
การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
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 2.3 การทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระ 
            บัณฑิตท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว จะมีความรู้ความสามารถในการทํางานหรือ
ประกอบอาชีพดังนี้ได้ 
      1) ครูสอนวิชาสังคมศึกษาในทุกสังกัด 
             2) นักวิชาการทางด้านการศึกษา 

         3) เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
        4) พนักงานบริษัทในประเทศและต่างประเทศ 

          5) ผู้ประกอบการด้านการศึกษา   
 2.4 ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษา 

             หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)“อิงสมรรถนะ” สาขาวิชาสังคมศึกษา(หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2562) กําหนดให้นักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาทํางานวิจัยในชั้นเรียนอย่างสั้นมี
องค์ประกอบการวิจัยครบถ้วน หรือโครงงาน ผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน หัวข้อของงานวิจัย
จะต้องเก่ียวกับภาระงานท่ีรับผิดชอบในขณะปฏิบัติงานภาคสนาม เป็นงานท่ีมุ่งแก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา หรือชุมชนที่เป็นรูปธรรม และมีรายงานท่ีต้องนําส่งตาม
รูปแบบและระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 
 
3. นักศึกษา 

3.1 กระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
      หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตร 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562) กําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาเบื้องต้นตามข้อตกลงของท่ีประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร โดย
การสอบวัดแววความเป็นครูและสอบสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจและ
อารมณ์ และสติปัญญา และความมุ่งม่ันในการศึกษา 

 การวางแผนกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา โดยการทดสอบความรู้
ความสามารถด้านสังคมศึกษา สําหรับผู้ท่ีสอบไม่ผ่านเกณฑ์ หลักสูตรฯ จะจัดอบรมให้ความรู้ และ
ทักษะปฏิบัติพ้ืนฐานท่ีจําเป็นต่อการนําไปใช้ในการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อไป 

     3.2  การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ        
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตร 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2562) มีการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยร่วมกันกําหนดตารางวัน เวลาในการให้คําปรึกษาและมีการ
กํากับดูแลให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการให้คําปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
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3.3 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
        3.3.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตร 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2562) กําหนดให้มีกิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities) โดยให้
สถาบันการศึกษากําหนดกิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี โดยอาจจัดกิจกรรม/ โครงการเป็นการ
เฉพาะหรืออาจบริหารจัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะความเป็นครูและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่าสองกิจกรรม อาทิ 
  (1) กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งม่ันและรักในอาชีพเป็นครู 
 (2) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบําเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
 (3) กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 
 (4) กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา 
 (5)  กิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนารี/ ยุวกาชาด 
 (6)  กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา 
 (7) กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกต้ัง  
 (8) กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
 (9)  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
 (10) กิจกรรมทางวิชาการ 
 (11) กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีสถานศึกษาเห็นสมควร 

3.3.2 กําหนดให้มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมและโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการต่าง ๆ ท่ีสามารถทําให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

3.3.3 มีระบบสนับสนุนและให้คําแนะนํานักศึกษา โดยการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาทาง
วิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษา โดยอาจารย์จะแจ้งวันและเวลาที่นักศึกษาสามารถขอรับ
คําปรึกษาได้ ตามช่องทางต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม เพ่ือให้นักศึกษาท่ีมีปัญหาท้ังในด้านการเรียนและปัญหา
อ่ืน ๆ สามารถขอรับคําปรึกษาจากอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการได้ 

3.3.4 มีระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา นักศึกษาท่ีต้องการอุทธรณ์หรือมีเรื่องร้องเรียน
ท้ังเรื่องท่ัวไปหรือผลการประเมินการเรียน สามารถติดต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ท่ีทําหน้าท่ีดูแล
การจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ โดยการเขียนคําร้องผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือนําเข้าสู่ท่ี
ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร 

     3.3.5 หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลท่ีแสดงผลท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่
ของนักศึกษา อัตราการสําเร็จการศึกษา และความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
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4. อาจารย์ 
4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตร 4 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562)  มีการคัดเลือกอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ ท่ีเหมาะสมและโปร่งใส ตามระเบียบและหลักเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัย และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยอาจารย์จะต้องมี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาสังคมศึกษา  โดยมีการจัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้เข้าใจ
บทบาทหน้าท่ีโดยรวมของอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ได้แก่ ภาพรวมของหลักสูตร 
คําอธิบายรายวิชา สมรรถนะชั้นปี แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ หน้าท่ีในการจัดการเรียนการสอน และมอบหมายรายวิชาให้ดําเนินการจัดการเรียนการสอน
ต่อไป 
 4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
        มหาวิทยาลัยจะอํานวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์พิเศษตามความ
จําเป็นและข้อเสนอของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

      คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
เตรียมไว้สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตร 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562) มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาท่ีทันสมัย บน
พ้ืนฐานท่ีสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเนื้อหาและจุดประสงค์ท่ีสนอง
กับบริบทท่ีจะนําหลักสูตรไปใช้ท่ีส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  

2) มีกระบวนการกําหนดสาระสําคัญของหลักสูตรด้วยการวิเคราะห์งาน เพ่ือแสดงความ
เชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเม่ือครบ
วงรอบการศึกษา หรือไม่เกิน 5 ปี 

3) มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา โดยพิจารณา
จากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาท่ีสอน ความสามารถในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง และมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา 

4) กําหนดให้มีการประเมินผู้เรียนด้วยจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาท่ีแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร การประเมินเพ่ือแสวงหาแนวทาง
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พัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตัวนักศึกษา และการประเมินเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน นอกจากนั้นมี
การกํากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

5) มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยวิธีท่ีหลากหลาย ท้ัง
ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ สอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หรือรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 
 6) มีผลการดําเนินงานเป็นไปตามหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  

 
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตร 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562)   มีระบบการดําเนินงานของภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย เพ่ือความพร้อมของสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ท้ังความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความ
สะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

2) มีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน โดย
ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปี ในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนเพ่ือความพร้อมของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดห้องเรียนให้มีอุปกรณ์การสอนท่ีครบถ้วนและใช้ได้ตลอดเวลา ส่วน
ในห้องสมุดสําหรับนักศึกษาครูท่ีมีหนังสือ และตําราท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษท่ีสามารถใช้
อ้างอิงและสนับสนนุการเรียนรู้ท่ีทันสมัย โดยการจัดหาตามความต้องการของอาจารย์ประจําหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอน 

3) มีการดําเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
   1)  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิ
ปริญญาตรีและมีความรู้ตรงตามตําแหน่งงาน 
   2) การเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานตามตําแหน่งงาน 

6.2 การบริหารงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณผ่านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท้ังงบประมาณ

แผ่นดินและงบบํารุงการศึกษา เพ่ือจัดซ้ือตําราสื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์
อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
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  6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม  
        6.3.1 สถานท่ี 
ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวนท่ีมีอยู่แล้ว หมายเหตุ 

1 ห้องเรียนขนาดจ ุ50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 80 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 20 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 45 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 200 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
Sound lab 

9 ห้อง 
5 ห้อง 
1 ห้อง 
3 ห้อง 
1 ห้อง 
3 ห้อง 
3 ห้อง 
2 ห้อง 
1 ห้อง 
6 ห้อง 
44 ห้อง 
17 ห้อง 
20 ห้อง 
6 ห้อง 

อาคาร 1 
อาคาร 4 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 9 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 10 ภาควิชาศิลปกรรม 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
อาคาร 18  
อาคาร 20 สํานักงานอธิการบดี 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 

2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

5 ห้อง 
7 ห้อง 
1 ห้อง 

อาคาร 6 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 

3 ห้องประชุมสัมมนา 
ห้องประชุม 1    ขนาดจุ 180 คน 
ห้องประชุม 2    ขนาดจุ 180 คน 
ห้องประชุม 3    ขนาดจุ 400 คน 

 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 

 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 

4 ห้องประชุมบัวแก้ว      ขนาดจุ 200 คน 
ห้องประชุมเก้ายอด     ขนาดจุ 200 คน
ห้องประชุมสรรเสริญ   ขนาดจุ 400 คน 

1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 

อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
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  6.3.2 อุปกรณ์การสอน 
ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวนท่ีมีอยู่แล้ว 

1 คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 25 เครื่อง 
2 คอมพิวเตอร์สํานักงาน 2 เครื่อง 
3 แผนท่ีภูมิประเทศ 13 ระวาง 
4 เครื่องกําหนดตําแหน่งบนพ้ืนโลก 11 เครื่อง 
5 โปรแกรม Arc GIS 1 ชุด 

 
 6.3.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 
          สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่อง

คอมพิวเตอร์เพียงพอท่ีจะให้บริการการสืบค้นสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตจาก http://aritc.yru.ac.th/ 

      6.3.3.1 เอกสารและตํารา 
      1) หนังสือ 

 1.1 ภาษาไทย   จํานวน  6,813 ชื่อเรื่อง 
 1.2 ภาษาอังกฤษ   จํานวน    270 ชื่อเรื่อง 

 รวม 7,083 ช่ือเรื่อง 
 2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์) 
 2.1 ภาษาไทย            จํานวน 174 ชื่อเรื่อง 
 2.2 ภาษาอังกฤษ                 จํานวน    - ชื่อเรื่อง 

 รวม 174 ช่ือเรื่อง 
 3) วารสาร/นิตยาสาร 
 3.1 ภาษาไทย            จํานวน    230 ชื่อเรื่อง 
 3.2 ภาษาอังกฤษ                 จํานวน      - ชื่อเรื่อง 

 รวม    230 ช่ือเรื่อง 
           6.3.3.2 ฐานข้อมูลสําเร็จรูป 
                     ระบบฐานข้อมูลสําเร็จรูปเพ่ือการค้นคว้าและฐานข้อมูล Online มี 3 ระบบ
ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 
         1) ระบบฐานข้อมูล E-Book ประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูล ดังนี้ 

 1.1) iGLibrary (iG Publishing) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์   
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        1.2) Gale Virtual Reference Library (eBook) เป็นฐานข้อมูลท่ีรวบรวม
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ Business, Environment, History, Information and 
Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science และ 
Technology 

 1.3) 2eBook เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
       2) ระบบฐานข้อมูล E-Journal ประกอบด้วย 6 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
        2.1) Springer Link เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จํานวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 
1997-ปัจจุบัน 
        2.2) ฐานข้อมูล Web of Science เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง(Citation 
Database) ท่ีให้ข้อมูลบรรณานุกรม พร้อมด้วยบทคัดย่อ รายการอ้างอิง (Cited Reference)และ
รายการอ้างอิง(Cite Article) ซ่ึงครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น 
สาขาสังคมศาสตร์ เช่น จิตวิทยา บริหารธุรกิจ  เป็นต้น สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น 
เอเชียศึกษา ศาสนา ปรัชญา ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น จากวารสารไม่น้อยกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูล
ตั้งแต่ปี 2001-ปัจจุบัน 
     2.3) ฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลท่ีมีเนื้อหา
ครอบคลุมสหสาขาวิชามากท่ีสุดท่ัวโลก   
     2.4) ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Textเป็น
นวัตกรรมท่ีใช้ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจํานวน 13 ฐานข้อมูล ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดําเนินการบอกรับ เพ่ือให้บริการกับมหาวิทยาลัย / สถาบันท้ัง 78 
แห่ง อาทิเช่น ฐานข้อมูล ScienceDirect ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web 
of Science ท้ังนี้ยังรวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว 
(Single Search) 
        2.5) ฐานข้อมูล Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลวารสาร
ฉบับเต็มกว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซ่ึงรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึง
ระดับการศึกษาข้ันสูง รวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆ 
ทางด้านการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
     2.6) ฐานข้อมูลบทความวารสารสารสนเทศ  H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูล
ดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & 
Technology, Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and 
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Information Science, Social Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural 
Science 
   3) ระบบฐานข้อมูล E-Thesis ประกอบด้วย 2 ฐานข้อมูล ดังนี้  
     3.1) ProQuest Dissertations and Theses Global วิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาท่ีได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และ
แคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 
1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านระเบียน (สกอ.บอกรับ) (http://search. 
ProQuest.com/autologin) 
     3.2) ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย Digital Collection (ThaiLIS) วิทยานิพนธ์ 
งานวิจัย บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ท่ัวประเทศ
ไทย (http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 
   6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  ประสานงานกับสํานักวิทยบริการในการจัดซ้ือหนังสือ และตําราท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือบริการ
ให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซ้ือ
หนังสือนั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อหนังสือ และสื่ออ่ืนๆ ท่ีจําเป็น 
       6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 1) สํารวจความต้องการทรัพยากร การเรียนการสอนเป็นประจําทุกปีการศึกษาจาก
ผู้สอนและผู้เรียน 
 2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาใน
หลักสูตร 
 3) สรุปแหล่งทรัพยากรท่ีใช้เพ่ือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยท่ีผู้สอนและผู้เรียน
สามารถใช้บริการได้ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปน้ี 
 

เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง เ รี ย น 
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร สื่ อ แ ล ะ
ช่ อ งทา งการ เ รี ยนรู้  เ พ่ื อ
ส นั บ ส นุ น ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
ห้องเรียนนอกห้องเรียนและ
เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. จัดให้ มีห้องเรียนท่ี มีสื่อ อุปกรณ์ 
พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ัง
ในการเรียนการสอน การทํากิจกรรม
ในห้องเรียน 
2.จัด เตรียมห้องปฏิบัติการเ พ่ือให้
นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติสร้างความ
พร้อมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

1. ผลสํารวจความพร้อมของสื่อ
อุ ป ก ร ณ์ ท่ี จํ า เ ป็ น ป ร ะ จํ า
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
จากอาจารย์และนักศึกษา 
2. จํานวนหนังสือตํารา และสื่อ
ดิจิทัลท่ีมีให้บริการและสถิติการ
ใช้งานหนังสือ ตํารา สื่อดิจิทัล 
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เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

 
 

3. จัดให้มีห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถศึกษา ค้นคว้า 
หาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง 
4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการท้ังหนังสือ
ตํารา และสื่อดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ 

3. ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นั ก ศึ กษา ต่อการ ให้ บริ กา ร
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และ
การฝึกปฏิบัติ 

 
7. ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน  
 

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. คณาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมใน การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ  .2  ท่ี
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา )ถ้ามี(  

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ . 6 (ถ้ามี) ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ .7  ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 
 

X X X X X 
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ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 X X X X 

8. คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ 
อบรมหรือคําแนะนําด้านศาสตร์วิชาครูและวิทยาการการ
จัดการเรียนรู้ 

X X X X X 

9. คณาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และหรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

13. นิสิต  /นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นครูครบถ้วนทุกกิจกรรมท่ีกําหนดและเป็นประจําทุกปี 

X X X X X 

14. มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจําทุกปี
การศึกษา 

X X X X X 

15. นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาร้อยละ 25 ท่ีสําเร็จในแต่ละปีการศึกษา 

   X X 

 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มีตัวบ่งชี้ท่ี 1 - 5 ต้องมีผลดําเนินการบรรลุ

ตามเป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีจํานวนตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ท่ี 6 - 12) ท่ีมีผลดําเนินการ
บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้
รวมในแต่ละปี  
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หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กระบวนการท่ีจะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ท่ีวางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียน 

การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อ 

ว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซ่ึงเม่ือรวบรวมข้อมูล 

จากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการ
ท่ีใช้ไม่สามารถทําให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียน 

และปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่า 

มีปัญหาก็จะต้องมีการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ท้ังด้านทักษะกลยุทธ์การสอน  
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และ
การใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทํา เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร และจะต้อง
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จํานวน 1 ภาคการศึกษา 
โดยปฏิบัติงานในหน้าท่ีของครูทุกอย่างเสมือนเป็นครูประจําการคนหน่ึงในสถานการณ์จริงใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องกัน เป็นเวลาอย่างน้อย 15 สัปดาห์ หรือ 540 ชั่วโมง ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ี
อาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้
หรือไม่ มีความรับผิดชอบ และขาดคุณสมบัติในด้านใด ซ่ึงจะมีการรวบรวมข้อมูลท้ังหมดเพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนท้ังในภาพรวม
และในแต่ละรายวิชา 

 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย  
1 คน ท่ีได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
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ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการ
ปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 4 ปี 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

 จากการรวบรวมข้อมูล การสัมมนา และการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้
บัณฑิต จะทําให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีท่ีพบ
ปัญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซ่ึงก็จะเป็นการปรับปรุง
ย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทําได้ตลอดเวลาท่ีพบปัญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับนั้น
จะกระทําทุก 4 ปี ท้ังนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 
สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
 

การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
เป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ยะลา สรุปการปรับปรุงหลักสูตรได้ ดังนี้    

 
หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย :     หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ 
                   สาขาวิชาสังคมศึกษา  
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program   
                   in Social Studies 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย :     หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ 
                   สาขาวิชาสังคมศึกษา  
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education   
                   Program in Social Studies 
 

คงเดิม 
 

2. ชื่อปริญญา  
ช่ือเต็ม :  ครุศาสตรบัณฑิต  (สังคมศึกษา) 
ช่ือเต็ม :  Bachelor of Education 
             (Social Studies) 
ช่ือย่อ :  ค.บ. (สังคมศึกษา) 
ช่ือย่อ :  B. Ed. (Social Studies) 

 2. ชื่อปริญญา  
ช่ือเต็ม :  ครุศาสตรบัณฑิต  (สังคมศึกษา) 
ช่ือเต็ม :  Bachelor of Education 
             (Social Studies) 
ช่ือย่อ :  ค.บ. (สังคมศึกษา) 
ช่ือย่อ :  B. Ed. (Social Studies 
 

คงเดิม 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
บุคลิกภาพดี มีคุณธรรม นําความรู้สูส่ังคมพหุวัฒนธรรม 
ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
     ผลิตครูสังคมศึกษาท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตอาสา 
สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ ทักษะ เจตคติ 
คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษา 
และการพัฒนาท้องถ่ิน ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมท่ีทันสมัย รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
เข้าใจความแตกต่างในสังคมพหุวัฒนธรรม และสามารถ
ปรับตัวให้อยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีความสุข  
 

ปรับปรุง 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    1. มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ของสังคมศึกษาและ
เป็นพลเมืองดีตามท่ีสังคมพึงประสงค์ 
    2.  เ ข้า ถึงแหล่ ง เรี ยนรู้ บู รณาการองค์ความรู้และ
ประยุกต์ใช้โดยยึดหลักทฤษฎีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านสังคมศึกษา 

สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
สอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

ปรับปรุง 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
    3. ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 
    4.  สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตการทํางาน การเรียนรู้
ร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
    5. มีทักษะและเทคนิคในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้อย่างมีคุณภาพ 

2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการเรียนการ
สอนท่ีจะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถสมรรถนะ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 
     3. เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูมีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพมี
ความอดทนใจกว้างและมีความเช่ียวชาญในการจัดการ
เรียนรู้พร้อมท่ีจะประกอบวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพและ
เป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 
     4. เป็นผู้มีความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การจัดการเรียนการสอน และบูรณาการความรู้ในกลุ่ม
สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
     5. เป็นผู้มีความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน
สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและ
ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างความรู้ใหม่สําหรับ
การประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงข้ึนใน
อนาคต 
 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
    ทวิภาค   
 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
    ทวิภาค    

คงเดิม 

6. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  
ไม่น้อยกว่า 165 หน่วยกิต 

6. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  
ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต 
 

ปรับปรุง 

7. โครงสร้างหลักสูตร 
   7.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
  - กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
     7.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 129  
หน่วยกิต  
 - กลุ่มวิชาชีพครู  ไม่น้อยกว่า    50 หน่วยกิต 

7. โครงสร้างหลักสูตร 
   7.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไม่น้อยกว่า 30 
หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต      
    - กลุ่มวิชาพลเมืองโลกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ ไม่น้อยกว่า3 หน่วยกิต 
    7.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน จํานวนไม่น้อยกว่า 106 
หน่วยกิต   

1.ปรับปรุง 
หน่วยกิต 
2.ปรับปรุง 
ช่ือหมวด
วิชา 
3.ปรับปรุง  
โครงสร้าง 
หมวดวิชา
วิชาศึกษา
ท่ัวไปและ
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       วิชาการศึกษา ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 
           บังคับ                      34 หน่วยกิต 
            เลือก     ไม่น้อยกว่า     2 หน่วยกิต 
        วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู    14 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า     79 หน่วยกิต 
        วิชาเอก     ไม่น้อยกว่า     69 หน่วยกิต 
        บังคับ                         45 หน่วยกิต 
        เลือก       ไม่น้อยกว่า      24 หน่วยกิต 
       วิชาการสอนวิชาเอก 
                      ไม่น้อยกว่า       6 หน่วยกิต 
       เลือกจากวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก 
                      ไม่น้อยกว่า      4 หน่วยกิต 
    7.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  
                      ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 
 

     - กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
         1) วิชาชีพครู                  31 หน่วยกิต 
         2) วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพคร ู 12 หน่วยกิต 
     - กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า    63 หน่วยกิต 
         1) วิชาเอกบังคับ             42 หน่วยกิต 
         2) วิชาเสริมสมรรถนะ       21 หน่วยกิต 
     7.3 หมวดวิชาเลือกเสรีไม่ จํานวนไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต              
 
 
 
 

 
 

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 

8. รายวิชา 
  8.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
     8.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

        ไม่น้อยกว่า     12   หน่วยกิต 
        บังคับ           10   หน่วยกิต 

2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                  2(1-2-3)  
2100102 การพัฒนาทักษะการพูด                   2(1-2-3) 
             และการเขียน 
2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สาร              2(1-2-3) 

                และพัฒนาการเรยีนรู ้
2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร                2(1-2-3) 
2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร                2(1-2-3) 
             และพัฒนาการเรยีนรู ้
*2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร1           2(1-2-3) 
*2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบ             2(1-2-3) 
              อาชีพ 
หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเท่า (โดยไม่ต้องเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพ่ือ

8. รายวิชา 
   8.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
      8.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 
12 หน่วยกิต 
5100136 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร             3(2-2-5) 
5100137 ทักษะการฟังและการพูด             3(2-2-5) 
             ภาษาอังกฤษ 
5100138 การใช้ภาษาอังกฤษและ               3(2-2-5) 
             การสื่อสาร  
5100139 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ              3(2-2-5) 
      8.1.2 กลุม่วิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
5100140 สุนทรียะ                                3(2-2-5) 
5100141 การสรา้งเสริมและดูแลสุขภาวะ     3(2-2-5) 
       8.1.3 กลุ่มวิชาพลโลก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
5100142  การคิดเชิงเหตุผล                     3(2-2-5) 
5100143 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิต     3(2-2-5) 
             และอาชีพ 
5100144 พลเมืองท่ีเข้มแข็ง                      3(2-2-5) 
         8.1.4  กลุม่วิชาอัตลักษณ์ของคณะ ไม่นอ้ยกว่า  

1.ปรับปรุง 
จํานวน 
หน่วยกิต 
2.ปรับปรุง 
รายวิชา 
3.ปรับปรุง  
โครงสร้าง 
หมวดวิชา
วิชาศึกษา
ท่ัวไป 
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การสื่อสาร และ 2100104ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
และพัฒนาการเรียนรู้) 
เลือก  ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต 

2100103 หลักการอ่านและการเขียน     2(2-0-4) 
               คําไทย 
2100105 การพัฒนาทักษะการพูด                   2(1-2-3) 
               และการอ่านภาษาอังกฤษ               
2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนา                   2(1-2-3) 

              การอ่าน และการเขียน 
2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน                         2(1-2-3) 
2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                   2(1-2-3) 
2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน                       2(1-2-3) 
2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สาร2            2(1-2-3) 
     8.1.2 กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์   
                             ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  
2100112 วิทยาการแห่งความสุข                    2(1-2–3) 
2100113 สุนทรียวิจักขณ์                             2(2-0-4)   
2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรยีนรู้                2(1-2–3) 
             ตลอดชีวิต         
2100118 ความจริงขิงชีวิต                            2(2-0-4) 
2100119 การพัฒนาตน                               2(2-0-4) 
2100120 สุนทรีภาพเพ่ือชีวิต                        2(1-2–3) 
     8.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     
                             ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  
2150101 สังคมภิวัตน์                                 2(2-0-4) 
2150102 การจัดการทางสังคม                      2(2-0-4) 
2150103 ทักษะชีวิตและจติสาธารณ               2(1-2-3) 
2150180 ทักษะในการดําเนินชีวิต                  2(1-2-3) 
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                   2(1-2-3) 
     8.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
        และเทคโนโลยี    
                             ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน            2(1-2–3) 
4100102 วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนา                   2(1-2–3) 
             คุณภาพชีวิต   

3 หน่วยกิต 
5100145 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนา      3(2-2-5) 
             ท้องถ่ิน    
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4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศใน                  2(1-2–3) 
             ชีวิตประจําวัน  
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน            2(1-2–3) 
4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนา                        2(1-2–3) 
             คุณภาพชีวิต 
   8.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่นอ้ยกว่า 129 หนว่ยกิต 
     8.2.1 กลุ่มวิชาชีพครู  ไม่น้อยกว่า  50  หน่วยกิต   
          วิชาการศึกษา ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
           บังคับ                         34  หน่วยกิต 
1100201 ภาษาและวัฒนธรรม                       3(2-2-5) 
1101101 ความเป็นครู                                3(2-2-5) 
1101202 ปรัชญาการศึกษา                          3(2-2-5) 
1101203 คุณธรรมจริยธรรมและ                    2(1-2-3) 
             จรรยาบรรณ  
1101302 การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน         3(3-0-6) 
1102202 การพัฒนาหลักสูตร                        3(2-2-5) 
1102304 การจัดการเรียนรู้และการจัด             3(2-2-5) 
             การห้องเรยีน 
1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยี                  3(2-2-5) 
             สารสนเทศทางการศึกษา 
1104201 การวัดและการประเมนิผลการเรียนรู้   3(2-2-5) 
1104302 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้            3(2-2-5) 
1105202 จิตวิทยาสําหรับครู                         3(2-2-5) 
1106101 การประกันคุณภาพการศึกษา           2(1-2-3) 
 เลือก  ไม่น้อยกว่า  2   หน่วยกติ 
1100102 การพัฒนาทักษะการคดิ                   2(1-2-3) 
1100103 มนุษย์สัมพันธ์สําหรับครู                   2(1-2-3) 
1100104 การสอนเพศศึกษา                         2(1-2-3) 
1102101 การพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน               2(1-2-3) 
1102203 การนิเทศการสอน                          2(1-2-3)  
1103101 การใช้สื่อมวลชนเพ่ือการศึกษา           2(1-2-3) 
1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น          2(1-2-3) 
1108201 จิตวิทยาเด็กพิเศษ                         2(1-2-3)   
1109101 นันทนาการเบ้ืองต้นสาํหรับคร ู          2(1-2-3) 

  8.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
     8.2.1 กลุม่วิชาชีพครูไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
      1) วิชาชีพครู                 31 หน่วยกิต 
1100101 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร                  3(2-2-5) 
1101101 คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ     3(2-2-5) 
            และจติวิญญาณความเป็นคร ู
1102101 การพัฒนาหลักสูตร                    3(2-2-5) 
1102202 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู้1           3(2-2-5) 
1102203 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู้2           3(2-2-5) 
1103101 นวัตกรรมและเทคโนโลยี              3(2-2-5) 
             สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
             การศึกษาและการเรียนรู้ 
1104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้           3(2-2-5) 
1104302 การวิจัยและพัฒนาการเรยีนรู ้          3(2-2-5) 
1105101 จิตวิทยาสําหรบัคร ู                    3(2-2-5) 
1102404 คุรุนิพนธ์                                1(0-2-1)   
     2) วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู  12 หน่วยกิต 
1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1            2(90) 
1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2            2(90) 
1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3            2(90) 
1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4           6(290) 
 
 
     8.2.2 กลุม่วิชาเอก ไม่นอ้ยกว่า  63 หน่วยกิต 
       1) วิชาเอกบังคับ             42 หน่วยกิต 
2103103 ประวัติศาสตรไ์ทย                     3(2-2-5) 
2103104 ประวัติศาสตรเ์อเชียตะวันออก       3(2-2-5) 
             เฉียงใต้ 
2103210 อารยธรรมโลก 3(2-2-5) 

1.ปรับปรุง 
จํานวน 
หน่วยกิต 
2.ปรับปรุง 
รายวิชา 
3.ปรับปรุง  
โครงสร้าง 
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 
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1109202 ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารี                  2(1-2-3) 
             สํารองข้ันความรู้เบ้ืองต้น  
1109303 ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารี                  2(1-2-3) 
             สามัญข้ันความรู้เบ้ืองตน้  
1109404 ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารี                  2(1-2-3) 
             สามัญรุ่นใหญ่ข้ันความรู้เบ้ืองต้น 
วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู           14    หน่วยกิต 
1100403 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1                         1(90) 
1100404 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2                         1(90)  
1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1            6(540) 
1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2            6(540) 
 
     8.2.2 กลุม่วิชาเอก 
                          ไม่น้อยกว่า  79  หน่วยกิต 
        วิชาเอก        ไม่น้อยกว่า  69  หน่วยกิต 
        บังคับ                          45 หน่วยกิต 
2101202 ศาสนศึกษา                                 3(3-0-6) 
2130101 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย           3(3-0-6) 
2130407 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์         3(2-2-5)   
2130408 สัมมนาทางสังคมศึกษา                   3(2-2-5) 
2133101 ภูมิศาสตร์กายภาพ                         3(2-2-5) 
2133305 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย                    3(3-0-6) 
2133102 แผนท่ีและการแปลความหมายแผนที่   3(2-2-5) 
2103101 ประวัติศาสตร์ประเทศไทย                3(3-0-6) 
2103202 ประวัติศาสตร์เอเชีย                       3(3-0-6) 
             ตะวันออกเฉียงใต้ 
2103102  อารยธรรมโลก                             3(3-0-6) 
2130102 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น                     3(3-0-6) 
             สําหรับครสูังคมศึกษา      
2130103 ระบอบการเมืองการปกครองไทย        3(3-0-6) 
2130304 การเมืองระหว่างประเทศ                 3(3-0-6) 
2130201 กฎหมายเบ้ืองต้นสําหรบัครู               3(3-0-6) 
             สังคมศึกษา  
2101404 ปรัชญาไทย                                 3(3-0-6) 
 เลือก                   ไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกิต 

2104207 ศาสนศึกษา 3(2-2-5) 
2104313 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา 3(2-2-5) 
2130101 หลักสังคมวิทยา 3(2-2-5) 
2130102 การเมืองการปกครองไทย 3(2-2-5) 
2130208 กฎหมายเบ้ืองต้น 3(2-2-5) 
2130209 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น 3(2-2-5) 
2130419 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
2133105 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5) 
2133106 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3(2-2-5) 
2133211 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และ 3(2-2-5) 
              ภูมิสารสนเทศ     3(2-2-5) 
2133212 สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา  3(2-2-5) 
      2) วิชาเสริมสมรรถนะ        21 หน่วยกิต 
2130314 ท้องถ่ินศึกษา 3(2-2-5) 
2130315 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา 3(2-2-5) 
2130316 วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา 3(2-2-5) 
2130317 นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทาง               3(2-2-5) 
              สังคมศึกษา  
2130318 การวิจัยเชิงปฏิบัติการทาง                3(2-2-5) 
              สังคมศึกษา  
2130420 ความเป็นสกลทรรศน์ 3(2-2-5)  
2130321 เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก       3(2-2-5) 
2133322 ภูมิศาสตร์ภูมภิาคโลก 3(2-2-5) 
2103323 ประวัติศาสตร์ยโุรปสมยัใหม่           3(3-0-6) 
2101324 จริยศาสตร ์ 3(3-0-6) 
2133325 ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียว 3(2-2-5) 
2103326 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก 3(3-0-6) 
2101327 ปรัชญาไทย     3(3-0-6) 
2101328 ตรรกศาสตร์เบ้ืองต้น                    3(3-0-6) 
2130429 สันติภาพศึกษา                            3(2-2-5) 
2130430 การเมืองในทวีปเอเชีย                   3(3-0-6) 
2133331 ภูมิศาสตร์มนุษย์                          3(2-2-5)   
2133332 พิบัติภัยศึกษา                           3(2-2-5)   
2133333 ภูมิศาสตร์ท้องถ่ิน                        3(2-2-5)    
2103334 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา           3(3-0-6) 
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2130202 รัฐธรรมนูญไทย                             3(3-0-6) 
2133408 การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ          3(2-2-5) 
              และสิ่งแวดล้อม  
2133307 ภูมิสารสนเทศ                              3(2-2-5) 
2101303 จริยศาสตร ์                                 3(3-0-6)   
2133409 ภูมิศาสตร์ภูมภิาคโลก                     3(3-0-6) 
2103305 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก           3(3-0-6) 
2103408 ประวัติศาสตร์ยโุรปสมยัใหม ่             3(3-0-6) 
2103409 เหตุการณโ์ลกปัจจบัุน                     3(3-0-6) 
วิชาการสอนวิชาเอกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
2130305 เทคนิคการสอนวิชาสังคมศึกษา              3(2-2-5) 
2130409 นวัตกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา      3(2-2-5) 
เลือกจากวิชาเอก หรือ วิชาการสอนวิชาเอก  
                        ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
2133202 ภูมิศาสตร์มนุษย ์                          2(1-2-3) 
2103204 ประวัติศาสตร์เอเชียใต ้                   2(2-0-4) 
2103306 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา              2(2-0-4) 
2103410 ท้องถ่ินศึกษา                               2(2-0-4) 
2103307 ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง            2(2-0-4) 
2133204  พิบัติภัยศึกษา                              2(1-2-3) 
2133410  ภูมิศาสตรเ์ศรษฐกิจ                       2(2-0-4) 
2133306  ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียว                  2(1-2-3)  
2133411  การย้ายถ่ินข้ามแดน                      2(2-0-4) 
2133412  ภูมิศาสตร์ท้องถ่ิน                         2(1-2-3) 
2130306  การเมืองในทวีปเอเชีย                    2(2-0-4)  
2130410  สิทธิมนุษยชนศึกษา                       2(2-0-4) 
2103411   สันติภาพศึกษา                           2(2-0-4) 
2101101  ตรรกศาสตร์เบ้ืองต้น                     2(2-0-4) 

2103335 ประวัติศาสตร์เอเชียใต ้                 3(3-0-6)   

   8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
 ให้ เลือกเรียนรายวิชาใดๆ  ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาท่ีเคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกําหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรน้ี 
 

  8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
       ให้ เลื อกเรี ยนรายวิ ชาใดๆ  ในหลั กสู ตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาท่ีเคยเรียน
มาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชา ท่ีกําหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาน้ี 
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9. คําอธิบายรายวิชา  
  9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร              2(1-2-3) 
 Thai for Communication 
       ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือใน
การสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิต ประจําวัน ท้ังด้านการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาสื่อสารท่ี
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การนําเสนอข้อมูลในเชิงให้
ความรู้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล 
ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้ภาษาใน
ชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึกต่อสังคม
ในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
       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 

9. คําอธิบายรายวิชา  
  9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
5100136 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร          3(2-2-5) 
             Thai for Communication  
      ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ 
วิเคราะห์ และสรุปประเด็นหลักจากเรื่องท่ีฟัง ดูอย่างมี
วิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่าง ๆ ระดับของ
ภาษา การใช้นํ้าเสียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตาม
อักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ เขียน
ผลงานประเภทต่าง ๆ ตามหลักการเขียน มีมารยาทในการ
ฟัง พูด อ่าน และเขียน 
        Use Thai language to communicate properly 
in different situations, analyze and summarize the 
main points of the story, use critical thinking in 
speaking in positive way on various occasions, and 
with proper language register, communicate with 
proper/appropriate tone of voice, read aloud 
according to phonetics guidelines, read and write 
for comprehension on various types of writing, 
communicate with respect to proper social 
etiquette 

1. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และภาษา 
อังกฤษ 
2. ปรับ
หน่วยกิต 

2100104  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร         2(1-2-3) 
              และพัฒนาการเรียนรู้              
              English for Communication 
              and Learning Development 
               พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท้ัง
การฟัง พูด อ่าน เขียน ในชีวิตประจําวันในสถานการณ์
ต่างๆ อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การแนะนํา
ตนเองและผู้อ่ืน การร้องขอ การเสนอความช่วยเหลือ การ
ให้คําแนะนํา การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและ
สถานท่ีการถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทาง
โทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้
เครื่องมือ แหล่งข้อมูลเพ่ือศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการ
สื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม  บทความ หนังสือพิมพ์ 

5100137 ทักษะการฟังและการพูด           3(2-2-5) 
             ภาษาอังกฤษ  
             English Listening and Speaking Skills     
      ฟังและพูดเพ่ืออธิบายรายละเอียดและสรุปประเดน็
สําคัญ ฟังและพูดบทสนทนาและข้อความสั้น ๆ แล้วจับ
ใจความ ใช้ประโยคและสํานวนเก่ียวกับสิ่งรอบตัว (เช่น 
ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลและครอบครัว การซื้อของ 
ภูมิศาสตร์ท้องถ่ิน การจ้างงาน) สื่อสารเรื่องท่ีค้นเคย
และเป็นกิจวัตร ใช้ภาษาและในฟังและพูดโต้ตอบใน
สถานการณ์ท่ีแตกต่างหลากหลาย โดยใช้ภาษา นํ้าเสียง 
กิริยาท่าทาง ท่ีเหมาะสมตามมารยาททางสังคมเรียนรู้
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยเน้นกระบวนการ
ทางการสื่อสาร คือ ฟัง พูด อ่าน  เขียน  รวมท้ังมีการ 

1. ปรับช่ือ
วิชา 
2. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และภาษา 
อังกฤษ 
3. ปรับ
หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                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 
 
 
 
 
 

การสืบค้นข้อมูลหาความรู้และการฝึกปฏิบัติทักษะการ
สื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ 
       Practice listening and speaking to explain and 
summarize important topics; listen and speak 
dialogues and short conversation for main ideas by 
using sentences and idioms regarding topics about 
personal and background information (i.e. personal 
and family data, shopping, local geography, 
employment), Practice real-like daily dialogues for 
communication in various situations using proper 
tone and intonation with appropriate social 
language, manner and etiquette. study English 
native speaking’s cultures through communication 
in four language skills- listening, speaking, reading 
and writing, and exert inquiry and information 
retrieval skills , The emphasis is on practicing  
communication in several different situations 

2100115  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1      2(1-2-3)    
English for Communication 1  

               การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ถ้อยคําและ
สํานวนพ้ืนฐานท่ีใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรม
ประเพณีของประเทศเจ้าของภาษา และมารยาทสากลท่ี
ถูกต้องเหมาะสม 
  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 

5100138 การใช้ภาษาอังกฤษและ           3(2-2-5) 
             การสื่อสาร 
             English Usage and Communication 
       สื่อสารเ ก่ียวกับชีวิตประจําวัน การศึกษา คํา
บรรยาย ท่ีคุ้นเคย และสนใจ บันทึกข้อเท็จจริงโดยใช้
ภาษามาตรฐานสื่อสารตามจุดประสงค์การสื่อสารต่างๆ 
ได้แก่ การให้คําแนะนํา การให้เหตุผล และการกล่าวร้อง
ทุกข์ การแสดงความรู้สึก เล่าประสบการณ์ของตนเอง 
โต้แย้งและให้เหตุผล นําเสนอผลงานโดยเช่ือมโยงหัวข้อ
ท่ีคุ้นเคยกับหัวข้อใหม่ๆ และสรุปข้อมูลได้ อ่านเพ่ือจับ
ใจความสําคัญ และประเด็นเพ่ือถ่ายทอดข้อมูลจากสิ่งท่ี
อ่าน เขียนรายงานในหัวข้อท่ีคุ้นเคย ประสบการณ์ และ
เหตุการณ์สําคัญ และแสดงความคิดเห็นได้ เ ขียน
จดหมายท่ีเป็นรูปแบบท่ีใช้กันโดยท่ัวไปในเรื่องท่ีสนใจ
พัฒนาทักษะการสื่อสารท้ังสี่ : ฟัง พูด อ่าน เขียนท่ี
จําเป็นต่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
        Listen and speak about daily routines in 

1. ปรับช่ือ
วิชา 
2. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และภาษา 
อังกฤษ 
3. ปรับ
หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
familiar topics regarding general living, education 
and some descriptive information, take note with 
standard written English, give expressions for 
various purposes such as giving suggestions and 
reasons, making complaints, talking about personal 
experience, and making argumentation, give 
presentation and make conclusion about familiar 
topics and situations. read for comprehension to 
transfer information about main idea and 
supporting details and other related information. 
Write a report and express their ideas and opinion 
about familiar topics, learners’ own experiences, 
and important. Write letters in common-used 
styles related to interesting topics to 
 develop all four communication skills: 
listening, speaking, reading, and writing, necessary 
for daily communication 

 
 
 

 
 

ไม่ม ี

5100139 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ          3(2-2-5) 
             English for Professional Purposes 
      สื่อสารทางวิชาชีพในเรื่องการศึกษา การสอนและ
เรื่องสําคัญเก่ียวกับวิชาชีพครู อย่างเป็นธรรมชาติ
ใกล้เคียงระดับเจ้าของภาษาได้   สื่อสารเน้ือหาอย่างได้
ใจความ โดยมีรายละเอียดชัดเจนในหัวข้อท่ีหลากหลาย
โดยเข้าใจจุดประสงค์และสามารถจับประเด็นต่างๆ ได้ 
ศึกษาสถานการณ์หรือเรื่องราวเฉพาะ และอธิบาย
ข้อคิดเห็น และมุมมองเก่ียวกับข้อได้เปรียบและข้อเสีย
เปรียบ เ ก่ียวกับสถานการณ์น้ันๆ ฝึกปฏิบัติทักษะ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
        Practice natural communication in real-
like setting at near- native speaker level in 
respect to teaching and education professional, 
practice comprehensive communication that 
include related-important details in variety 
topics; study important cases and situations to 

วิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
show ideas, and perspectives upon its strength 
and drawback about that particular case and 
situation, practice English communication 
through English Camp 

2100107   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร          2(1-2-3)  
 Melayu for Communication 
               กา ร ใ ช้ ภ าษ ามล า ยู เ พ่ื อ ก า ร สื่ อ ส า ร ใ น
ชีวิตประจําวัน บทสนทนาท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น การ
ทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะนําแบบ  
ง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 
                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 

 
 
 

ไม่ม ี

ปรับออก 

2100108  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ     2(1-2-3) 
              พัฒนาการเรียนรู้           
              Melayu for Communication  and   
              Learning Development  
              พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน ในบริบทท่ีเก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจําวัน ฝึกการอ่านออกเสียงคําภาษามลายูให้
ถูกต้ อง  ฝึกสนทนาภาษามลายู เ พ่ือการสื่ อสาร ใน
สถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะนําตนเอง การกล่าวทักทาย 
การกล่าวลา การให้คําแนะนํา การติดต่อสอบถามข้อมูลท้ัง
ในและนอกประเทศ และฝึกการเขียนประโยคท่ีไม่ซับซ้อน 
                 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 

 
 
 

 
 
 

ไม่ม ี

ปรับออก 

2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ   2(1-2-3)     
             Thai for Careers 
 การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการ
ฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพ่ือให้เกิดการสื่อสาร

 
 
 

 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
อย่ างมีประสิท ธิภาพถูกต้องตามหลัก เกณฑ์  ท้ั ง ใน
ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการนําเสนอ
ข้อมูล การให้ความรู้ การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
โดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพ่ือนําไปใช้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี
การงานและการใช้ชีวิตประจําวัน 

 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 

 
 
 

ไม่ม ี

2100103 หลักการอ่านและการเขียน       2(2-0-4) 
                 คําไทย                   
                 Principles of Reading and      
                 Writing Thai Words 
                  หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ในการอ่านและเขียนคํา
ไทย  ศึกษาปัจจัยท่ีทําให้การอ่านและการเขียนคําไทยผิด
ไปจากกฎเกณฑ์  เก็บรวบรวม  วิเคราะห์  เปรียบเทียบคํา
ท่ีมักเขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์  อภิปราย สรุปผล  
แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่การอ่านและการเขียนคํา
ไทยให้ถูกต้อง 
                   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 

 
 
 

 
 
 

ไม่ม ี

ปรับออก 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและ        2(1-2-3) 
              การอ่านภาษาอังกฤษ              
 Development of Speaking and 
 Reading Skills in English 
 การพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษาอังกฤษ

 
 
 

 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดท้ังรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
การ นํา เ สนองานห น้า ช้ัน  และฝึกการ อ่านอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ 
โฆษณา เว็บไซต์ 
 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 

 
ไม่ม ี

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนา               2(1-2-3) 
             การอ่านและการเขียน                 
             English for Reading and  
             Writing Development 
                พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือให้สามารถ
อ่ านจั บ ใ จคว าม ง านหลากหลายสาข า ไ ด้ อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการเขียน
ภาษาอังกฤษท่ีถูกรูปแบบและหน้าท่ีเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์
ท้ังด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียนจดหมาย การ
กรอกใบสมัคร การเขียนรายงานฯลฯ 
 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. 

 
 
 

 
 

ไม่ม ี

ปรับออก 

2100109  ภาษามลายูพ้ืนฐาน                   2(1-2-3) 
              Basic Melayu 
               ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษารูป
ประโยคพ้ืนฐาน การเช่ือมประโยคพ้ืนฐานเข้าด้วยกันและ
ศึกษาสํานวนภาษามลายูฝึกนําเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ 
ข้อคิดเห็น เพ่ือประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม 
               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 

 
 
 

ไม่ม ี

ปรับออก 
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2100110  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร              2(1-2-3) 
 Chinese for Communication   
 ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า จี น เ พ่ื อ ก า ร สื่ อ ส า ร ใ น
ชีวิตประจําวัน บทสนทนาท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น การ
ทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะนําแบบง่ายๆ ฯลฯ โดย
เน้นทักษะการฟังและการพูด ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการ
สื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
               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 

 
 
 

 
ไม่ม ี

ปรับออก 

2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน                  2(1-2-3) 
 Basic Arabic 

             อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างคํา ประโยค

พ้ืนฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพ่ือความ

เข้าใจเรื่องท่ัวๆ ไปในชีวิตประจําวัน ให้สามารถประยุกต์ใช้

ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 

             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 

 
 
 

ไม่ม ี

ปรับออก 

2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2       2(1-2-3) 
             English for Communication 2 
            การฝึกและพัฒนาการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริงท่ีสอดคล้องกับสาขา
วิชาชีพท่ีเก่ียวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน และการประกอบ
อาชีพ 

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 

 
 

 
 
 

ไม่ม ี

ปรับออก 
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2100112 วิทยาการแห่งความสุข                2(1-2-3) 
             Happiness Study 
 ความหมายและขอบข่ายของความสุขท้ังกาย
และใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อ่ืน และ
สรรพสิ่งท้ังปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในสังคม
พหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพ่ือการดําเนินชีวิต
และการอยู่ร่วมกัน   การนําหลักคําสอนของศาสนามา
ปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพ่ือ
การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  
              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 

 
 
 

 
 

ไม่ม ี

ปรับออก 

2100113 สุนทรียวิจักขณ์                         2(2-0-4)  
             Aesthetics Approach 
             ปรัชญาว่าด้วยความงาม ธรรมชาติและศิลปะ 
ทัศนะท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนทัศน์ การรับรู้ความงาม  ผ่าน
ภาพ   เสียงและการเคลื่ อนไหว  ประสบการณ์ทาง
สุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับท้องถ่ินสู่
สากลท้ังในด้านแนวคิด เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์
และการนําไปประยุกต์ใช้กับชีวิต 
             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 
 

5100140 สุนทรียะ                             3(2-2-5) 
             Aesthetic 
      ขับร้องเพลงตามจังหวะ ทํานอง และเน้ือหาของ
เพลงไทยสากลแต่ละประเภทและเพลงรําวงมาตรฐาน 
เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบกิจกรรม
นันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ ปฏิบัติการรําวงใน
เพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง 
วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ 
หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
หลักการออกแบบป้ายนิเทศ ออกแบบฉาก เวที สื่อการ
เรียนรู้  และแฟ้มผลงาน  จัดทําผลงานทางศิลปะ 
นําเสนอผลงาน และวิพากษ์ผลงานศิลปะ 
      Sing in rhythm, melody, and lyrics of modern 
Thai songs and Thai standard dance songs, play 
musical instruments, design and organize 
recreation activities, dance in Thai standard dance, 
design and organize performances, analyze 
principles of aesthetics in visual arts, principles of 
visual elements, principles of art composition, and 
principles of bulletin boards, design settings and 

1. ปรับช่ือ
วิชา 
2. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และภาษา 
อังกฤษ 
3. ปรับ
หน่วยกิต 
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stages, learning materials and portfolios, create art 
works, present and criticize the art works  

 
 
 
 
 

ไม่ม ี

5100141 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ  3(2-2-5) 
             Health Promotion and Care 
      สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการสร้างเสริมและดูแลสุข
ภาวะ ความสําคัญของกีฬาและนันทนาการ และ
นโยบายสาธารณะเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบ
และจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย 
จิต สังคมและปัญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการ
ในการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมในสร้างเสริมและดูแล
สุขภาวะในด้านท่ีสําคัญ 
      Search for information, analyze, summarize 
health promotion and care, the importance of 
sports and recreation, and public policy of 
health promotion, create and arrange the 
health promotion and physical, mind, society 
and wisdom care, create sports and recreation 
for learning management, readiness of health 
promotion and care of main issue 

วิชาใหม ่

2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2(1-2-3) 
            Information For Life Long Learning 
 ความหมาย บทบาท  และความสําคัญของ
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งสารสนเทศและ
การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเอง วิธีการ
นําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบและข้ันตอนท่ีเป็น
มาตรฐาน 
 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 

 
 
 

 
 

ไม่ม ี

ปรับออก 

2100118  ความจริงของชีวิต                    2(2-0-4) 
             Truth of Life 
              ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคม   
ปัจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

 
 
 

 

ปรับออก 
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นําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนา    ปัญญา ชีวิตและสังคม การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตท่ีมีสันติสุข
และสังคมท่ีมีสันติภาพ การเรียนรู้โลกทัศน์แบบต่างๆ การวิ
เคราะห์ข้อดีและข้อเสียของโลกทัศน์ แต่ละ อย่างเพ่ือจะได้
รู้จักแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตท่ีถูกต้องดี
งามเพ่ือความเป็น มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ อันนําไปสู่ความสงบสุข
ของชีวิตและสังคม 
              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 

 
ไม่ม ี

 

2100119  การพัฒนาตน                          2(2-0-4) 
              Self Development 
             หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัยของ
พฤติกรรมของมนุษย์ ตน กระบวนการเกิดและพัฒนาตน 
การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และจริยธรรม 
การป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้างมนุษย
สัมพันธ์ การทํางานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง 
 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 
 
 

 
 
 

 
ไม่ม ี

ปรับออก 

2100120  สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต              2(1-2-3)   
   Aesthetics for Life 
  ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความคิด
กับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การจําแนกข้อ

 
 
 

 

ปรับออก 
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แตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความสําคัญของการรับรู้
กับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น การได้ยิน และการ
เคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผ่าน
ข้ันตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการรําลึก ความคุ้นเคย
และนําเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของ
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 

ไม่ม ี

 
 
 
 

 
 
 
 

ไม่ม ี

5100142 การคิดเชิงเหตุผล                   3(2-2-5) 
             Logical Thinking 
        วิ เ คราะห์  ออกแบบ  แสดง วิ ธีการคํ านวณ
ตามลําดับข้ันการดําเนินการตัวเลข สัดส่วน ร้อยละ การ
แก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เง่ือนไขเชิงภาษา 
เชิงสัญลักษณ์ และแบบรูป ในการอธิบายปรากฏการณ์
ท่ีเ กิดข้ึนในชีวิตประจําวัน วิ เคราะห์แนวทางการ
แก้ปัญหา การเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม 
วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน และ
การตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อมูลได้ 
        Analyze, design and present how to 
calculate in ordinal steps of numbering calculation 
such as proportions, percentages, problems 
solving, reasoning, giving conditions in term of 
language, symbolic reasoning and pattern of 
explaining the phenomena in everyday life analyze 
problem for possible solutions, choosing 
appropriate approaches, analyze and explain 
current world’ news and achieve data-based 
decision making  
 
 

วิชาใหม ่
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ไม่ม ี

5100143 ทักษะในศตวรรษท่ี 21            3(2-2-5) 
             เพ่ือชีวิตและอาชีพ 
              21st Century Skills for Living    
             and Occupations 
      สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกับทักษะ 
8cs และทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีโดย
บูรณาการการประยุกต์เพ่ือพัฒนาทักษะท่ีสําคัญต่อการ
ดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อย่างมีคุณภาพใน
ศตวรรษท่ี 21  
        Explore, analyze 8Cs’s concepts and 
Information Media and Technology Skills by integrate 
and apply to develop the important  skills for life-
living and effective working in the 21st century era 

วิชาใหม ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

5100144 พลเมืองท่ีเข้มแข็ง                  3(2-2-5) 
             Potency Citizenship 
        วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดทําโครงการ 
และปฏิบัติตนท่ีแสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรคีวามเป็น
มนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาค
และความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่
ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตาม
หลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตามกฎกติกาของ
สังคม และกฎหมายเบ้ืองต้นท่ีเก่ียวข้อง รูปแบบการ
ปกครอง อุดมการณ์ และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าท่ีของตนเองใน
ฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความ
เป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง และเคารพสิทธิผู้ อ่ืนอย่างมี
เหตุผล มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง มีจิต
อาสาและจิตและจิตสาธารณะ 
      Analyze, design practice, create projects, and 
behave that express for human dignity, accept 
individual differences and aware of equality and 
equity, respect for freedom and peaceful in Thai 
society and international community in 
 accordance with the  principles of 

วิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
tolerance, create and comply with social rules and 
basic laws related to democratic way of life with 
the King as Head of State, have strong citizenship 
and respect people’s right, have a spirit mind and 
public awareness  

 
 
 
 
 

ไม่ม ี

5100145 ศาสตร์พระราชาเพ่ือ               3(2-2-5) 
             การพัฒนาท้องถิ่น 
             The King Philosophy for Local      
             Development 
        ประยุกต์ ใ ช้หลักการทรงงาน  หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนใน

ชีวิตประจําวันได้ ศึกษาแนวคิด และหลักการของ

โครงการ อันเ น่ืองมาจากพระราชดําริ  วิ เคราะห์

ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชนต้นแบบตาม

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและ

ร่วมมอืกันทํางานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคี

เครือข่าย 

           Apply the royal working guideline, sufficient 
economics philosophy, including the concept of 
sustainable development, study concepts of the 
royal-initiated projects, as well as analyze the 
intelligent learning approach for pilot project of 
community development based on the king 
philosophy and holistic integration with associate 
network  

วิชาใหม ่

2150101  สังคมภิวัตน ์                           2(2-0-4) 
             Socialization 
             ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมใน
สังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลกกระแสโลกาภิวัตน์ 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมในด้านต่าง ๆ ท้ังทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
และการเมือง 
              Relationships between human beings 
and environments in Thai society; ASEAN and 

 
 
 

 
ไม่ม ี

ปรับออก 



 
124 

 

 

หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
world societies, globalization and natural 
phenomenon impacting on the changing of 
society in various dimensions including culture, 
tradition, economics and political affairs 
2150102  การจัดการทางสังคม                 2(2-0-4) 
 Social Management  
 วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ือ
นําไปสู่กระบวนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการดํารงชีวิตใน
ท้องถ่ิน 
 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 

 
 
 

 
ไม่ม ี

ปรับออก 

2150103  ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ         2(1-2-3)    
              Life Skills and Public Conscious Mind 
 ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต 
ร ว ม ถึ ง อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ท่ี สํ า คั ญ ข อ ง ทั ก ษ ะ ชี วิ ต 
โลกาภิวัตน์ ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ 
การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทาง
อารมณ์ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การ
ติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหาร
จัดการความเครียด รวมท้ังการให้ความสําคัญของการมีจิต
สาธารณะและการสร้างจิตสํานึกสาธารณะ เพ่ือนําไปสู่การ
อยู่ร่วมกับเพ่ือนมนุษย์อย่างสันติ 
 Meaning 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 coexisten 
 
 

 
 
 

 
 

ไม่ม ี

ปรับออก 



 
125 

 

 

หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
2150108  ทักษะในการดําเนินชีวิต              2(1-2-3) 
 Skills for Life  
 ความสําคัญ องค์ประกอบของทักษะในการ
ดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่เก่ียวกับการวิเคราะห์ การ
ประเมินสถานการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความเห็นใจผู้อ่ืน 
ความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การ
สื่อสาร การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจําวัน การ
จัดการอารมณ์และความเครียด และการเลือกกิจกรรมเพ่ือ
ผ่อนคลายความตึงเครียด 
 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 

 
 
 

 
 

ไม่ม ี

ปรับออก 

2150109  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย       2(1-2-3)   
 Life and Thai Culture 
 เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถ่ิน และ
วัฒนธรรมไทย ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติ
ของมนุษย์  กระบวนการทางจิตวิทยา  การสร้างจิต
สาธารณะเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน 
การพัฒนาตนเพ่ือความก้าวหน้าในชีวิตและการทํางาน 
การนําหลักธรรมมาใช้ในการดําเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพ 
 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  

 
 
 

 
ไม่ม ี

ปรับออก 

4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน         2(1-2-3) 
            Mathematics in Daily Life 
            หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล 
คณิตศาสตร์การเงินเก่ียวกับดอกเบ้ีย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-
จ่าย ภาษี และสถิติ เ บ้ืองต้น เ พ่ือการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน  

 
 
 

ไม่ม ี

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
             Principle and thinking process; giving 
reasons; financial mathematics and interest, hire-
purchase; accounting, tax and fundamental 
statistics to apply in daily life 
4100102  วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนา              2(1-2-3) 
              คุณภาพชีวิต            
 Science for the Quality of Life  
 Development  
 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ความสําคัญและ
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และ
การส่งเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 Scientific approach, scientific process 
and scientific attitude; importance and impact of 
science, technology and environment; health 
promotion for life quality development 

 
 
 

ไม่ม ี

ปรับออก 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศใน               2(1-2-3) 
             ชีวิตประจําวัน                  
             Information Technology in  
             Daily Life 
             ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน 
การประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณใน
การใ ช้ระบบสารสนเทศ  ความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ 
 Introduction to computers, information 
technology; computer application in daily life, 
data warehouse application; laws with ethics in 
using information system and its security system 

 
 
 

ไม่ม ี

ปรับออก 

4100108  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน       2(1-2-3)   
               Science in Daily Life              
 พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การ
ผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า 
หลักการทํางานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ พลังงาน
ในการดํารงชีวิต ระบบการทํางานของอวัยวะต่างๆ ของ
มนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน การใช้
ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการ
ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้

 
 

 
 

ไม่ม ี

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
ความร้อน ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บ
รักษา 
              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 
4100109  การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต    2(1-2-3)    
             Sports for the Quality of Life 
             Development 
 กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการ
แข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและวิธีการเลือกกีฬาให้
เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติในการ
เล่นกีฬาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อรา่งกาย อารมณ์ และ
สังคม การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น การนําทักษะด้านกีฬา การพัฒนา
คุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพ้ืนเมืองใน
ท้องถ่ิน พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะ การเป็น
ผู้นํา 
              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 

 
 
 

ไม่ม ี

ปรับออก 

   9.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
1100201 ภาษาและวัฒนธรรม                  3(2–2–5) 
 Language and culture 
             ภาษาและ วัฒนธรรมไทย เ พ่ือการ เ ป็นครู 
ภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู เ พ่ือให้ผู้ เรียน
สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ สื่อความหมายได้อย่าง

  9.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
 1100101 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร                     3(2-2-5) 
             Language for Communication 
      ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจําเป็นพิเศษ โดย
การวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาสําหรับครู หลักการ 

1. ปรับช่ือ
วิชา 
2. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และภาษา 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
ถูกต้อง รวมท้ังใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ   
            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 

เทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การ
อ่าน การเขียน ภาษาท่าทาง เพ่ือสื่อความหมายในการ
จัดการเรียนรู้และการสื่อสารในช้ันเรียน ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง  การพูด  การเขียน และภาษา
ท่าทาง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้
รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงสําหรับ ฝึกการใช้
ภาษาและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างหลายหลายเพ่ือการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ 
      Use language for communication in learning 
management appropriately in accordance with 
context and learner’s differences, learners with 
special needs, by analyzing concepts, theory, 
speech communication for teachers, principle, and 
techniques of Thai Language Use as well as practice 
listening, speaking, reading, writing, and gestures to 
transmit meanings in instruction and 
communication, design learning management in 
listening, speaking, reading, writing, and gestures to 
develop learners, seek for general information for 
broader, up-to-date self-development and keeping 
up with the changes, practice the language and 
culture for peaceful living  

อังกฤษ 

1101101 ความเป็นครู                            3(2–2–5) 
 Professional Teachers  
 สภาพงานครู  คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพ
ครู  การปลูกฝังจิต วิญญาณความเป็นครู  กฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับครูและวิชาชีพครู  การจัดการความรู้เก่ียวกับ
วิชาชีพครู  การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครู
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ผู้เรียนรอบรู้ในเน้ือหาวิชาท่ีสอนและ
กลยุทธ์การสอน คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆได้ แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพ่ือให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนท่ี
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและมีจิตวิญญาณความ
เป็นครู 
          Teacher professional nature, features and 
standards of teaching profession, cultivation of 
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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 
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                    
          ปรัชญาแนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา 

ศาสนา เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม  และกลวิธีการจัด
การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน เพ่ือให้ผู้เรียน
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและวิเคราะห์เก่ียวกับ
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

          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 คุณธรรมจริยธรรมและ                2(1–2–3) 
             จรรยาบรรณ   
    Moral and Ethics  
    หลั กธร รมาภิบ าล   ความซื่ อสั ตย์ สุ จ ริ ต 
คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของ
วิชาชีพท่ีคุรุสภากําหนด เ พ่ือให้ผู้ เรียนปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีมีจิตสํานึกสาธารณะและเสียสละให้สังคมและ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
           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 

1101101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ             3(2-2-5) 
             และจิตวิญญาณความเป็นครู 
             Ethics and Spirituality for Teachers 
      ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่น
พัฒนาผู้เรียนด้วยจติวิญญาณความเป็นครู เป็นแบบอย่างท่ีดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง ดํารงตนให้
เป็นท่ีเคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เก่ียวกับค่านิยม
ของครู จรรยาบรรณวิชาชีพคร ูคุณธรรม จริยธรรมสาํหรบัครู 
จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายสําหรับครู สภาพการณ์
การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้ ท่ี เน้น
ประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิด

1. ปรับช่ือ
วิชา 
2. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และภาษา 
อังกฤษ 
3. ปรับ
หน่วยกิต 
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teacher conduct model with full public awareness 
,social sacrifice and conduct themselves in 
competence with teacher professional ethics 
 

เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูท่ีดี มี
ความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
      Behave morally, intend to develop learners as a 
spiritual teacher, be a role model with virtues and 
ethics, and a good citizen, be admired by students 
and society analyzing, synthesizing, integrating 
knowledge about teacher values, morality, virtues, 
ethics of teachers, spiritual teacher, law for teachers, 
condition of teacher professional development using 
experiences and case studies, practice using reflection 
to apply for self-development to become a good 
teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up 
with changes  

1102202 การพัฒนาหลักสูตร               3(2–2–5) 
 Curriculum Development 
 หลักการ แนวคิดในการจัดทําหลักสูตร การนํา
หลักสูตรไปใช้ การพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
วิเคราะห์หลักสูตร สามารถจัดทําหลักสูตร ปฏิบัติการ
ประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรได้ 
             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 
 

1102101 การพัฒนาหลักสูตร                     3(2-2-5) 
             Curriculum Developmen                  
        ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร
รายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก  ท่ีสอดคล้องกับ
บริบทสถานศึกษาและชุมชน  นําหลักสูตรไปใช้ และประเมิน
หลักสูตร โดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนา
หลักสูตร พ้ืนฐานทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม 
วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
การนําหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและ
แนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  เพ่ือให้มีทักษะในการสร้าง 
การใช้ และการประเมินหลักสูตร ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือนําไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูท่ีดี มีความรอบ
รู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปล 
         Design and develop school curriculum, 
individual courses of the major which are related to 
school and community contexts, apply and evaluate 
the curriculum by applying principles, concepts, 
theories of curriculum development, basic philosophy 
of education, psychology, society, culture, and 
technology, basic education core curriculum, 
curriculum application, curriculum evaluation, 

1. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และภาษา 

อังกฤษ 
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problems and trends of curriculum development so 
as to be skillful at curriculum construction, curriculum 
use, and curriculum evaluation, use reflection to apply 
for self-development to become a good teacher, 
know broadly, be up-to-date, and keep up with 
changes  

1101302 การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน     3(3–0–6)  
 Education for Sustainable  
            Development 
 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างแนวคิดการพัฒนา
ท่ียั่งยืนในประเด็นท่ีสําคัญของ UNESCO ได้แก่ ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศ การส่งเสริมสุขภาพ การแก้ปัญหาความยากจน การ
บริโภคอย่างยั่งยืน 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ สามารถพัฒนาทักษะ เจตคติและ
ค่านิยมท่ีจําเป็นในการสร้างอนาคตท่ียั่งยืน 
           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 

  

1102304 จัดการเรียนรู้และการจัดการ         3(2–2–5) 
              ห้องเรียน                                          
   Learning  and Classroom   
             Management 
             หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทํา
แผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
เรียนรู้  ทฤษฎี  และรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียน
รู้จักคิด วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้ การบูร
ณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการช้ันเรียน การ
พัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
จัดทําแผนการเรียนรู้และนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง
สร้างบรรยากาศการจัดการช้ันเรียนให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ 

1102202 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1            3(2-2-5) 
              Learning Management Science 1 
      วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกท่ี
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็น
นวัตกร ท่ีสอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจําเป็นพิเศษ จัด
กิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุข
ในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยบูรณาการ
ความรู้ เน้ือหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ 
ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู้ ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ 
กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 

1. ปรับช่ือ
วิชา 
2. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และภาษา 
อังกฤษ 
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             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 

21 การศึกษาเรียนรวม  ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค 
ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา  ใช้การสะท้อนคิด
เพ่ือให้มีทักษะในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้มี
ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการ
จัดการเรียนรู้ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูท่ีดีมีความรอบรู้ และทันสมัยต่อ
ความเปลี่ยนแปลง 
      Plan and manage learning in accordance with 
individual major to develop learners to be 
intellectual and be an innovator related to context 
and individual differences among learners, learners 
with special needs, manage and create learning 
atmosphere for learners to enjoy learning, realize 
learners’ health by integrating knowledge, contents, 
curriculum, teaching skill and digital technology in 
learning management, learning theories, brain 
theory and learning, theories of psychology in 
learning, process of learning innovation creation, 
learning innovation to develop 21 century skills, 
inclusive education, micro teaching practice, 
teaching practice at school, use reflection to create 
and manage learning to be able to construct 
learning, learning management skills and use 
reflection to apply for self-development to become 
a good teacher, know broadly, be up-to-date, and 
keep up with changes  

 
 
 
 
 

ไม่ม ี

1102203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2            3(2-2-5) 
              Learning Management Science 2 
      วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขา
วิชาเอกท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความ
เป็นนวัตกร สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และ
สร้างนวัตกรรม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจําเป็น
พิเศษ  จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียน

วิชาใหม ่
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มีความสุขในการเรียน  ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้ ท่ีบูรณาการเน้ือหาและภาษา การ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการ
สื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถ่ิน สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 
กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  การ
พัฒนาผู้เรียนด้วยการช้ีแนะการออกแบบและเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการเน้ือหาและภาษาในการจัดการ
เรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก  ฝึก
ปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ ใน
สถานศึกษาท่ีมีบริบทแตกต่างกัน เพ่ือให้มีความสามารถใน
การออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ และใช้
การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็น
ครูท่ีดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
      Plan and manage learning in accordance with 
individual major to develop learners to be 
intellectual and be an innovator, have learners be 
inspired in learning and create innovation accordance 
with individual major to develop learners to be 
intellectual and be an innovator related to context 
and individual differences among learners, learners 
with special needs, manage and create learning 
atmosphere for learners to enjoy learning, realize 
learners’ health by managing and integrating 
contents and language, integrated learning, learning 
management integrating resources and materials in 
community, digital technology, process of creating 
learning innovations, develop learners by giving 
advice, design and construct lesson plans with 
integrated of contents and language in accordance 
with individual major, practice micro teaching, 
practice teaching at school with difference contexts 
to be able to construct learning, learning 
management skills, use reflection to apply for self-
development to become a good teacher, know 
broadly, be up-to-date, and keep up with changes 
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ไม่ม ี

1102404 คุรุนิพนธ์                              1(0-2-1) 
              Individual Development Plan 
      จัดทําครุนิพนธ์ (ID Plan) โดยการรวบรวม วิเคราะห์ 
สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าท่ีครู คุณลักษณะของ
ความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการ
ปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ือเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล
และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) เพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
      Create individual development plan (ID Plan) by 
gathering, analyzing and synthesizing capacity of 
teacher duties together with teachers characteristics 
through the lesson learned from teaching 
experience in educational institution and self-
learning, attend the activities to fulfill capacity in 
after action review (AAR) individually as well as 
share and learn under the context of profession 
learning community (PLC) to develop oneself to 
keep up with changes 

วิชาใหม ่

1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยี              3(2–2–5) 
             สารสนเทศทางการศึกษา              
             Innovation and Information 
            Technology for Education 
              หลักการ แนวคิดการออกแบบ  การประยุกต์ใช้
และการประเมินสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร  เพ่ือให้ผู้เรียน
ประยุกต์ใช้และประเมินสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการเรียนรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสาร 
           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 

1103101 นวัตกรรมและเทคโนโลยี                 3(2-2-5) 
              เพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
               Innovation and Informatio Technology  
               for Educational  Communication           
               and Learning 
      ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ท่ีสอดคล้องกับบริบท
และความแตกตา่งระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนท่ีมีความ
ต้องการจําเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือให้
สามารถเลือก และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
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innovating information technology for learning and use it for 
communication 

สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรูไ้ด้
อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูท่ีดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 
      Apply digital technologies for learning 
management design in accordance with individual 
major to develop learners’ intellectual and to be 
innovators based on contexts, learner individual 
differences, and learners with special needs by 
analyzing principals, concepts, and theories being 
relevant to innovation and information technology 
for educational communication and learning, laws, 
and ethics in utilizing digital technologies in order to 
be able to select and apply innovation and 
information technology for educational 
communication and learning effectively, not pirate 
intellectual properties, and use reflection to apply for 
self-development to become a good teacher, know 
broadly, be up-to-date, and keep up with changes 

1104201 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้3(2–2–5) 
             Educational Measurement and  
             Evaluation 
 หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ปฏิบัติการวัดและการ
ประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวัดและประเมินผลและ
สามารถนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา ผู้เรียนได้ 
           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 
 

1104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้       3(2-2-5) 
             Learning Measurement and  Evaluation   
         วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วย
วิธีการท่ี เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของ
สาระสําคัญในเรื่องท่ีประเมิน บริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้ เรียน ผู้ เรียนท่ีมีความต้องการ
จําเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการของ
ผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  โดยใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การ
ประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือ
วัดและประเมินผล  การให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้ เ รียน  แนวทางการใช้ผลการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนา
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ผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อน
คิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูท่ีดี มี
ความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
      Measure and evaluate through authentic 
assessment and appropriate to the subject matter, 
context, individual difference of learners, and learners 
with special needs, reflect the evaluation result for 
learner development and quality development of 
learning management under the concepts and 
theories of measurement and evaluation, authentic 
assessment, measurement and evaluation 
instrument design, feedback giving for learning 
promotion in learners, guideline of using 
measurement and evaluation result in learner 
development, proper and creative measurement 
and evaluation, and use the reflective practice for 
self-development to be a good teacher who is 
proficient, smart, and up to date 

1104302 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้        3(2–2–5)  
              Research for Learning  
              Improvement 
 หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การใช้
และผลิตงานวิจัยเ พ่ือพัฒนาการเรียนรู้  สามารถนํา
ผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสามารถทําวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 
         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  
 
 
 
 

1104302 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม           3(2-2-5) 
              การเรียนรู้ 
              Research and Development in       
              Innovation and Learning 
      วิจัย แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติของ
สาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน 
ผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์
สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนใน
ช้ันเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและ
หาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน นวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพ่ือให้
สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ใน

1. ปรับช่ือ
วิชา 
2. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และภาษา 
อังกฤษ 



 
137 

 

 

หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาตนเองในการเป็นครูท่ีดี  มีความรอบรู้ และ
ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
      Research, solve problems to develop learners, 
and create innovation to develop learners’ learning 
in accordance with individual major, context of 
learner individual differences, and learners with 
special needs by studying, analyzing problem 
conditions and needs in learner development in 
classrooms, design research by applying principals, 
concepts, research theories, researchers’ ethics, 
research instrumentation, apply digital technologies 
for creating innovation in research to solve 
problems and develop learners, relevant innovation 
in community in order to be able to implement 
research results in developing learning management 
and learners, and use reflection to apply for self-
development to become a good teacher, know 
broadly, be up-to-date, and keep up with changes 

1105202 จิตวิทยาสําหรับครู                     3(2–2–5)  
             Psychology for Teachers         
             จิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ 
จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการ
แนะแนวและการให้คําปรึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถให้
คําแนะนําช่วยเหลือผู้ เรียนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ข้ึน ใช้
จิตวิทยาเพ่ือความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน
ให้เต็มศักยภาพ 

           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  

1105101 จิตวิทยาสําหรับครู                    3(2-2-5) 
              Psychology for Teacher 
      วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา
สําหรับการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
และช่วงวัย  ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจําเป็นพิเศษ โดยใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา
การศึกษา และจิตวิทยาให้คําปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการ
เรียนรู้  การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน
ตามช่วงวัย เด็กท่ีมีความต้องการจําเป็นพิเศษ แนวทางการ
ให้คําแนะนํากับผู้ปกครองเก่ียวกับการส่งเสริมพัฒนาการ
ของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพ่ือให้
สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้ เรียนด้วยจิต
วิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ได้อย่างเป็นระบบ  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและ
ผู้เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และ

1. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และภาษา 
อังกฤษ 



 
138 

 

 

หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง
ในการเป็นครูท่ีดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
      Analyze, solve problems, and apply 
psychological knowledge for learning management 
that could develop learners based on their ability 
and age as well as develop those with special needs, 
focuses on the concepts of psychological 
development theories, educational psychology, 
counseling psychology, executive function for 
learning, learning and development promotion by 
age of learners, learning management for learners 
with special needs, and the guideline to give advice 
to parents for learner development, explore the case 
studies and the reflective practice to design learner 
assistance and development based on individual 
ability of each learner, develop their future learners 
with the soul of teacher with well-organized leaner 
development report system and feedback giving for 
parents and related people which leads to 
collaboration in learner development, use the 
reflective practice in self-development to be a good 
teacher who is proficient, smart, and up to date 

1106101 การประกันคุณภาพการศึกษา         2(1-2-3) 
            Educational Quality Assurance 
            หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการ
คุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและดําเนินการ
จัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 
 Principles, concepts, and practices of 
educational quality assurance; This course enable 
students to manage the quality of learning 
activities, to develop continual learning quality, 

1106201 การบริหารการศึกษาและ             3(2-2-5) 
             การประกันคุณภาพการศึกษา 
             Education Administration and     
             Quality Assurance in Education 
       บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา   ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ในการทําความเข้าใจบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนแต่
ละระดับการศึกษาและประเภทการศึกษา ออกแบบ
นวัตกรรมการดําเนินการเก่ียวกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษา ฝึกปฏิบัติดําเนินการจัดกิจกรรมประเมิน
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and organizing activities related to quality 
assessment of learning activities 

คุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้   โดยใช้หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการคุณภาพ
การศึกษาและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูท่ีดี  มีความ
รอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
      Integrate knowledge in educational 
administration, management information system for 
school quality under understanding of educational 
management, level and system of education, create 
innovation about quality assurance in education 
relevant to level and system of school, practice, 
arrange activities about quality assurance in 
education and learning management using 
principles, concepts, strategies, and regulations of 
education quality assurance management and 
relevant law, use reflection to apply for self-
development to become a good teacher, know 
broadly, be up-to-date, and keep up with changes 

1103101   การใช้สื่อมวลชนเพ่ือการศึกษา     2(1-2-3)   
               Utilization of Mass Media in  
               Education 
               ความหมาย ความสําคัญของสื่อสารมวลชนท่ีมี
ต่อการศึกษา หลักการและวิธีการใช้วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ เครือข่ายข้อมูล
สากลและสื่อสารสนเทศ เพ่ือการศึกษา การใช้ และเลือกรับ
ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การวิเคราะห์
ข่าวเพ่ือการเรียนรู้ 
               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 
 

 
 
 

 
ไม่ม ี

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
1100102 การพัฒนาทักษะการคิด           2(1-2-3) 
 Thinking Skill Development 
 ความหมาย และความสําคัญของทักษะการคิด
พ้ืนฐาน ความรู้เก่ียวกับพัฒนาการทางสติปัญญา และการ
คิดของมนุษย์ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการเก่ียวกับการ
พัฒนาทักษะการคิด กระบวนการคิดแบบต่าง ๆ เช่น การ
คิดแบบเอกนัย การคิด   แบบอเนกนัย การคิดวิเคราะห์ 
การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมี วิจารณญาณและคิด
ไตร่ตรอง การคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ การคิด
ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การนําเสนอความคิด
และแผนผังความคิด การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด 
การออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้เ พ่ือพัฒนา
ทักษะการคิด 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 

 
 

 
 

ไม่ม ี

ปรับออก 

1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น       2(1-2-3)   
                Adolescent Guidance Psychology 

             วัยรุ่นและทฤษฏีพัฒนาการของวัยรุ่น พัฒนาการ
ด้านต่าง ๆ ของวัยรุ่น ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาการ 
ปัญหาวัยรุ่น บทบาทของครูกับการแนะแนววัยรุ่น แนว
ทางการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของวัยรุ่นโดยใช้
กระบวนการแนะแนว  การจัดบริ การแนะแนวเ พ่ือ
พัฒนาการป้องกันแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ
วัยรุ่นด้านการศึกษา อาชีพ สังคม และส่วนตัว 
            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 

 
 
 

 
 
 

ไม่ม ี

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
guidance method, guidance services to enhance 
on education, occupation, social and problem 
protection issues 
1108201 จิตวิทยาเด็กพิเศษ                     2(1-2-3) 
 Exceptional Child Psychology  
 ความหมาย ขอบข่ายและพฤติกรรมของเด็กกลุ่ม
พิ เศษ  สาเหตุ ของพฤติกรรมผิดปกติ ของเด็ ก พิ เศษ 
องค์ประกอบทางด้านกายภาพ ชีวภาพและ 
สังคมท่ีมีผลต่อกลุ่มเด็กพิเศษ  ประเภทของเด็กพิเศษ การ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กกลุ่มพิเศษ   องค์การและ
หน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือเด็กพิเศษ 
          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 

 
 
 

 
ไม่ม ี

ปรับออก 

1102203 การนิเทศการสอน                       2(1-2-3) 
  Instructional Supervision  
  จุดมุ่งหมาย หลักการ และกระบวนการนิเทศการ
สอน รูปแบบการนิเทศการสอน เครื่องมือท่ีใช้ในการนิเทศ
การสอน การประเมินผลนิเทศการสอน การประสานงาน
ระหว่างผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการนิเทศการสอน ปัญหาเก่ียวกับ
การนิเทศการสอนในปัจจุบัน และแนวโน้มการนิเทศการ
สอน 
           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 

 
 
 

 
ไม่ม ี

ปรับออก 

1100103 มนุษย์สมัพันธส์ําหรับครู            2(1-2-3) 
   Human Relationship for Teachers 

ศึกษาความหมายและความสําคัญของมนุษย
สัมพันธ์เก่ียวกับครู หลักการ องค์ประกอบ กระบวนการ
และเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์สําหรับครู บทบาทของ
ครูในการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน 

 
 

 
ไม่ม ี

ปรับออก 
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การประเมินมนุษยสัมพันธ์สําหรับครู เน้นการฝึกปฏิบัติ
สร้างมนุษยสัมพันธ์เพ่ือเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดี และ
เสริมสร้างสัมพันธภาพแห่งการช่วยเหลือนักเรียน 
             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 
1109101 นันทนาการเบ้ืองต้นสําหรับครู        2(1-2-3)   
 Introduction to Recreation for Teachers 
           
 ศึกษาความหมาย ขอบข่าย ความมุ่งหมายและ
ความสําคัญของนันทนาการ ความสําคัญของนันทนาการต่อ
ชีวิตประจําวัน ประเภทของนันทนาการสําหรับเด็ก การจัด
กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ สําหรับเด็ก ความรับผิดชอบใน
การนันทนาการ สําหรับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและ
ชุมชนท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติ 
           Meanng, 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 

 
 
 
 
 

ไม่ม ี

ปรับออก 

1102101 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น            2(1-2-3) 
 Local Curriculum Development   
 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับหลักสูตร กระบวนการสร้าง
และพัฒนาหลักสูตร การประเมินผลหลักสูตร ความเป็นมา
และความสําคัญของหลักสูตร หลักการ จุดหมาย โครงสร้าง
ของหลักสูตร   การจัดประสบการณ์และกิจกรรม ท่ี
สอดคล้องกับหลักสูตร หลักการและกระบวนการ พัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถ่ิน การฝึกปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถ่ิน 
              Foundation of the curriculum, 
curriculum development process, curriculum 
evaluation, background and significance of 

 
 
 
 
 

ไม่ม ี

ปรับออก 
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curriculum, curriculum principles, curriculum 
goals, curriculum structures, experiences and 
activities setting on curriculum, principles, 
processes and practices on local area curriculum 
development 
1100104  การสอนเพศศึกษา                    2(1-2-3) 
 Sexuality Education 
 ศึกษา วิเคราะห์ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพศศึกษาในสถานศึกษาเ ก่ียวกับพัฒนาการตามวัย 
พัฒนาการทางเพศ  อนามัยเจริญพันธ์ุ การดูแลสุขภาพทาง
เพศ สัมพันธภาพกับความคาดหวังต่อบทบาทความ
รับผิดชอบ เพศสภาพ และเพศสรีระ อิทธิพลของสังคมและ
วัฒนธรรมท่ีส่งผลต่อบทบาทและการแสดงออกทางเพศ 
ทักษะการตัดสินใจต่อรอง การสื่อความต้องการตามความ
คิดเห็นและความรู้สึกของตนเองบนฐานของการเคารพใน
สิทธิของผู้อ่ืน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนเพ่ือปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรม
ทางเพศท่ีปลอดภัยและรับผิดชอบ 
             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 

 
 
 
 
 

ไม่ม ี

ปรับออก 

1109202 ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้น   2(1-2-3) 
            ความรู้เบ้ืองต้น                   
 Cub Scouts and Junior Girl 
            Guides Basic Unit Leader Training  
            Course  
 วัตถุประสงค์ของการลูกเสือสํารอง ประวัติและ
กิจกรรมขององค์การลูกเสือโลก โครงสร้างการลูกเสือไทย 
หลักสูตรการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองข้ัน
ความรู้พ้ืนฐาน หลักสูตรลูกเสือสํารอง วิชาดาวดวงท่ี 1 ดาว

 
 
 
 
 

ไม่ม ี

ปรับออก 
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ดวงท่ี 2 ดาวดวงที่ 3 และวิชาพิเศษ กระบวนการจัด
กิจกรรมลูกเสือสํารอง พิธีการลูกเสือสํารอง แนวปฏิบัติการ
ชุมนุมรอบกองไฟและ  การอยู่ค่ายฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือ
เนตรนารีสํารองข้ันความรู้เบ้ืองต้น 
            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 ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้น   2(1-2-3) 
             ความรู้เบ้ืองต้น                  
  Scouts and Girl Guides Basic Unit 
             Leader Training Course  
  การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมลูกเสือ ภูมิหลัง
ของการลูกเสือและกิจการขององค์การลูกเสือโลก ลูกเสือ
สามัญ วิธีการที่ใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือสามัญวินัย ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย และความว่องไว แนวการฝึกอบรม
ลูกเสือสามัญ ความรู้ในการเล่นเกม ระบบหมู่ ประวัติและ
โครงสร้างของการลูกเสือไทย แนวปฏิบัติเก่ียวกับการชุมนุม
รอบกองไฟ การบริหารในกองลูกเสือสามัญ ทักษะการ
ลูกเสือและการสอน  การวางแผน  หน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของผู้กํากับลูกเสือ พิธีการลูกเสือ-เนตรนารี การ
ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือสามัญ การเดินทางไกล การมี
จิตสํานึกสาธารณะ โครงการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือ-เนตร
นารี 
             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 

 
 
 
 
 

ไม่ม ี

ปรับออก 
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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 
1104403 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1                   1(90) 
  Teaching practice 1 
  บูรณาการความรู้ ด้านการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู้ ออกแบบเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้
คะแนน และการตัดสินผล การสอบภาคปฏิบัติและการให้
คะแนน  การ วิจั ยแ ก้ ปัญหาผู้ เ รี ยน  มาใ ช้ ในการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา โดยการสังเกตและมี
ส่วนร่วมในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์และนําเสนอ
ผลการศึกษา 
             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 

 
 
 
 
 

ไม่ม ี

ปรับออก 

1104404  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2                  1(90) 
  Teaching practice  2  
  บูรณาการความรู้ ด้านการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู้ การปฏิบัติการสอน  ออกแบบเครื่องมือวัดผล การ
ตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผล การสอบ
ภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน มา
ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา โดยการ
ทดลองสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และ
นําเสนอผลการศึกษา 
           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 
 
 

 
 
 
 
 

ไม่ม ี

ปรับออก 
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1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1        6(540)   
             Practicum 1 
 การ บูรณาการความรู้ ท้ั งหมดมาใ ช้ ในการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยศึกษาและปฏิบัติงาน
หน้าท่ีครูผู้สอน ครูประจําช้ัน งานสนับสนุนการเรียนการ
สอน หลักสูตร บันทึกผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆท่ีแสดงให้
เห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหาด้วยการวิจัยในช้ันเรียน การจัดทํา 
โครงการพัฒนาผู้เรียน การประเมินผลการเรยีนการสอน การ
นําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 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 
 

1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1     2(90)   
             Internship 1 
      สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูท่ีแสดงออกถึง
ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณต่อ
ตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทบาทหน้าท่ีครูผู้สอนและ
ครูประจําช้ันในสถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือ
กับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการ
พัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ รวมท้ังรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้
อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case 
Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา 
เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ   สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพของครูท้ังในและนอกสถานศึกษา ผ่าน
กระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าท่ีครู 
ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  
สังเคราะห์องค์ความรู้และนําผลจากการเรียนรู้ ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
ให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
      Conclude self-characteristics and those of 
teacher that reflect love and faith in teaching 
profession, identify self-ethics and profession 
ethics, acknowledge duties of teacher and 
homeroom teacher in school, understand 
community context, coordinate with parents to 
collect the data used to provide learner care, 
assistance, and development to the preferred 
characteristics, provide well-organized report of 
learner development in form of case study by 
applying the knowledge of psychology, digital 
technology, and ability based learner 
development, conclude the guideline and 
activities for teacher profession development 

1. ปรับช่ือ
วิชาภาษา 
อังกฤษ 
2. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และภาษา 
อังกฤษ 
3. ปรับ
หน่วยกิต 
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both inside and outside educational 
institutions through the process of observation 
and analysis of teacher performance, conclude 
the lesson learned from learning experience in 
educational institution, synthesize the body of 
knowledge and use the learning result in after 
action review (AAR) as well as share and learn 
under the context of profession learning 
community (PLC) to develop oneself to keep 
up with changes 

1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2        6(540)   
             Practicum 2  
 การ บูรณาการความรู้ ท้ั งหมดมาใ ช้ ในการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นสําคัญ การเลือกใช้การผลิตสื่อและ
นวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้การใช้เทคนิค
และยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลการ
เรียนรู้ การทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การนําผล
การประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การบันทึก รายงาน
ผลการจัดการเรียนรู้และการสัมมนาทางการศึกษา 
           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 
performing to improve the students, applying the 
results of assessment  to improve the students, 
recording the task, learning outcome reporting 
and educational seminars 

1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2        2(90) 
             Internship 2 
      ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงานผู้ช่วยครู
ร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัด
และประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชา
เฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหาร
การศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การดําเนินการเก่ียวกับ
กา รประ กันคุณภาพการศึ กษา ท่ี ส อดคล้ อ ง กั บ
สถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ ท่ีมี
คุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนมี
ความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา 
ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
วิเคราะห์และนําเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มี
ความเป็นครูมืออาชีพท่ีเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงท้ัง
ทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้า
ร่วมโครงการท่ีเ ก่ียวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินและนําผลจากการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
ให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
      Behave as a good example with morality 

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

 
 

 
ไม่ม ี

 
 
 
 
 

1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3         2(90) 
             Internship 3 
      ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศช้ันเรียนท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมให้
ผู้ เ รียนเ กิดกระบวนการคิด ข้ันสูงโดยประยุกต์ ใ ช้
เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย 
ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการ

วิชาใหม ่
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แก้ปัญหาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้วย
กระบวนการวิจัยท่ีถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อน
ผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับตนเองได้อย่างชัดเจน
จากการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ โครงการท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินและนําผลจากการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มี ความรอบรู้  ทันสมั ยและ ทันต่ อการ
เปลี่ยนแปลง 
      Practice teaching in educational institutions, 
behave as a good example with morality and 
conduct according to professional ethnics, design a 
class atmosphere that encourages students to learn 
and be happy, organize learning activities that 
encourage students to create advanced thinking 
processes by applying digital technology or modern 
educational innovations, collaborate with parents to 
develop and strive to solve students' problems to 
have the desirable characteristics with the process 
of the correct research methodology, clearly 
reflecting the changes that have occurred to 
students themselves from participating in activities 
that promote professional progress, projects related 
to promoting conservation of culture and local 
wisdom and bringing results from learning in 
educational institutions to evaluate after action 
review (AAR) reflecting on an individual basis, and 
exchange knowledge in the form of professional 
learning community (PLC) to develop oneself to 
keep up with changes 
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ไม่ม ี

1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4    6(290)   
             Internship 4 
      ปฏิบัติงานในหน้าท่ีครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ี
ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนมีความสุข
เกิดการะบวนการคิดข้ันสูงและนําไปสู่การเป็นนวัตกร 
โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย บูรณา
การบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท้ังใน
และนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยท่ี
ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลง
ท่ีเกิดข้ึนกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วม
กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
โครงการท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถ่ินและนําผลจากการเรียนรู้ ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มี ความรอบรู้  ทันสมั ยและ ทันต่ อการ
เปลี่ยนแปลง 
      Work in teacher duties, behave as a good 
example with morality and conduct according 
to professional ethics, make learners are happy 
and have advanced thinking process and 
leading them to be innovators by designing 
modern educational innovations integrated in 
community context with learning activities in 
and out of the classroom, create a network of 
cooperation with parents and communities to 
develop, promote professional progress and 
solve students' problems with desirable 
characteristics with the correct research 
process according to the research 
methodology, clearly reflecting the changes 

วิชาใหม ่
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that have occurred to themselves from 
participation and participate in projects related 
to promoting conservation of culture and local 
wisdom and bringing results from learning in 
educational institutions to evaluate after action 
review (AAR) reflecting on an individual basis, 
and exchange knowledge in the form of 
professional learning community (PLC) to 
develop oneself to keep up with changes 

2103101 ประวัติศาสตร์ประเทศไทย             3(3-0-6) 
  History of Thailand    

 รั ฐ โบราณ  กลุ่ มชาติ พัน ธ์ุ  วิ วัฒนาการด้ าน
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่ีมีผลต่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
ของประเทศไทยและจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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 

2103103 ประวัติศาสตร์ไทย                         3(2-2-5) 
             Thai History 
     วิเคราะห์พัฒนาการของประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ อธิบายการพัฒนา
และผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการด้านเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ  สั งคม  และวัฒนธรรมผ่ านวิ ธี การทาง
ประวัติศาสตร์ 
    Historical analyze of the development of 
Thailand, prehistoric and historic times, 
describes the development and the impact of 
changes in the polity, the economy, the social 
and culture, through historical methods   

1. ปรับช่ือ
วิชา 
2. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และภาษา 
อังกฤษ 
3. ปรับ
หน่วยกิต 

2103203 ประวัติศาสตร์เอเชีย                    3(3-0-6) 
             ตะวันออกเฉียงใต้                                   

 History of Southeast Asia 
วิวัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ตั้งแต่อดีตจนถึงสมัยลัทธิจักรวรรดินิยมในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม การเรียกร้องเอกราช การยึดครองของ
ญี่ปุ่นในระหว่างสงครามโลกครั้งท่ี 2 ปัญหาและสภาพของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ได้รับเอกราชจนถึงปัจจุบัน
และนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาค
อาเซียน 

The evolution of Southeast Asia from 
prehistoric times to the imperialism period in the 
politics, economics and society, the independent 

2103104 ประวัติศาสตร์เอเชีย                3(2-2-5)   
              ตะวันออกเฉียงใต้ 
              History of Southeast Asia 
        วิเคราะห์พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในยุคต่างๆ 
อิทธิพลของชาติตะวันตกท่ีมีผลต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ อธิบายการเปลี่ยนแปลงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
จนถึงสมัยสงครามโลกครั้งท่ี ๒ จนถึงปัจจุบัน แสดงความ
คิดเห็นในความสัมพันธ์ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับ
ประเทศมหาอํานาจของโลกและประเทศเพ่ือนบ้าน โดยผ่าน
วิธีการทางประวัติศาสตร์  
        Analyze the development of history in 
different times, the influence of the Westerners 
on the Southeast Asia region; explain the 

1. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และภาษา 
อังกฤษ 
2. ปรับ
หน่วยกิต 



 
152 

 

 

หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
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 

changes of Southeast Asia up to the World War 
2, up to the present time; express opinions in 
the relationship between Southeast Asia and 
great power countries and neighbour countries 
through historical method 

2103102 อารยธรรมโลก                       3(3-0-6) 
    World Civilization  
          วิวัฒนาการของอารยธรรมโลกในภาคต่าง ๆ ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบันในเชิง วิวัฒนาการและบูรณาการ เพ่ือ
เข้าใจกระบวนการเกิดการคลี่คลายและแนวโน้มการเคลื่อน
ตัวของอารยธรรมโลกท่ีมีผลต่อความเปลี่ยนแปลงและความ
เป็นไปของสังคมโลกในด้านการเมือง 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 

2103210 อารยธรรมโลก                              3(2-2-5) 
              Global Civilization  
     วิเคราะห์พัฒนาการของอารยธรรมโลกตะวันตก และ
โลกตะวันออกโดยสังเขป ในด้านต่างๆ เปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงและความเป็นไปของสังคมโลก อิทธิพลของ
ตะวันตกและตะวันออกท่ีมีผลต่อสังคมโลก  และสามารถ
ปรับตัวของสังคมโลกสมัยใหม่ผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
  
     Briefly analyze the development of western 
and eastern civilization in different dimensions; 
compare the changes and ongoing of world 
society, western and eastern influences on the 
world society and be able to adjust in the new 
world society through historical method 

1. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และภาษา 
อังกฤษ 
2. ปรับ
หน่วยกิต 

2101202 ศาสนศึกษา                       3(3-0-6) 
    Religious  Studies  
         ความรู้ ท่ัวไป หลักความเช่ือ หลักคําสอน หลัก
ปฏิบัติ ประเพณีและวัฒนธรรมของศาสนาท่ีมีการนับถือใน
ประเทศไทย เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม 
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาซิกข์ และศาสนาอ่ืนๆ  

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 
 

2104207 ศาสนศึกษา                    3(2-2-5) 
             Religious Studies 
     อธ ิบายความหมายของปร ัชญาและศาสนา 
วิเคราะห์องค์ประกอบของศาสนาและความเชื ่อ 
ประเภทของศาสนา ประวัติความเป็นมา หลักคํา
สอน  สาวก  ศาสนพิธ ี และวันสําค ัญทางศาสนา 
วิเ คราะห ์หล ักการของศาสนาสากล  ที ่เ กี ่ย วก ับ
ป ร ัช ญ า  ว ัฒ น ธ ร ร ม  แ ล ะ จ ร ิย ศ า ส ต ร ์ ก า ร
เปรียบเทียบศาสนาสากล วิเคราะห์สภาพการณ์และ
ปัญหา เ กี ่ยวก ับจร ิยธรรมสิ ่งแวดล้อมและสังคม
ปัจจุบัน 
     Explain the meaning of philosophy and 
religion. analyze the religious elements of 
religion and beliefs, type of religion history, 
doctrine, disciple, ordinance and religious 

1. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และภาษา 
อังกฤษ 
2. ปรับ
หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
days, analyze the principles of universal, 
religion related to cultural philosophy, and 
ethics comparison of universal religion, 
analyze the current situation and problems 
related to ethics, environment and society 

 
 
 
 

ไม่ม ี

2104313 หลักพุทธรรมและธรรมวิทยา 3(2-2-5) 
            Buddhist principles and     
            Dhamma Wittaya  
     อธิบายโครงสร้าง องค์ประกอบ  ความสําคัญ 
และพัฒนาการของพระพุทธศาสนา เเละศาสนาใน
ท้องถ่ิน เก่ียวกับ คัมภีร์ หลักธรรมสําคัญ การปฏิรูป 
นิกาย การเผยเเผ่ วันสําคัญ การปฏิบัติตนของศา
สนิกชน ฝึกภาวะผู้นําในพิธีกรรมทางศาสนา เเละ
นํามาพัฒนาชีวิตเเละสังคม 
     Explain the structure, composition, 
importance and development of Buddhism 
and local religions, about history religious 
scriptures, sectarian reforms, important 
revelations, religious days, religious 
practices important principles practice 
leadership in religious ceremonies and 
bring to develop life and society 

วิชาใหม ่

2130101 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย       3(3-0-6)   
             Good Citizen according to Way      
             of Democratic 
            โครงสร้าง บทบาท และหน้าท่ีของสมาชิกใน
สังคมไทย ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย การ
อยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลาย การจัดการความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธี 

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 
 

2130101 หลักสังคมวิทยา            3(2-2-5) 
            Principles of Sociology 
     อธิบายความหมาย ลักษณะ ขอบข่าย ประวัติ
ค ว า ม เ ป ็น ม า  แน ว ค ิด แ ล ะทฤษฎ ีส ัง ค ม ว ิท ย า 
องค์ประกอบ และหลักการสําคัญ ประยุกต์ใช้วิธีการ
ศ ึก ษ า ท า ง ส ัง ค ม ว ิท ย า  ว ิเ ค ร า ะ ห ์ก ลุ ่ม ส ัง ค ม 
โครงสร้างทางสังคม ลักษณะของสังคม โครงสร้าง
หน้าที่ การจัดระเบียบสังคม สถาบันทางสังคม การ
ขัดเกลาทางสังคม การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ช่วงชั้น
ทางสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ กระบวนการทาง
ส ัง ค ม  พ ฤ ต ิก ร ร ม เ บี ่ย ง เ บ น ท า ง ส ัง ค ม  ก า ร
เ ป ลี ่ย น แ ป ล ง ท า ง ส ัง ค ม แ ล ะ ว ัฒ น ธ ร ร ม เ พื ่อ

1. ปรับช่ือ
วิชา 
2. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และภาษา 
อังกฤษ 
3. ปรับ
หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
 

 
ประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา 
     Meaning, description, scope, history, 
sociological concepts and theories, 
Important elements and principles. applied 
of sociological methods to analysis social 
groups, social structures, duty structure, 
social organization, social institutions, 
socialization, social interaction, social 
stratification, cultural, belief, social 
process, social deviation behavior, social 
and cultural changes for application in 
education management 

2130103 ระบอบการเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6) 
   Thai Political System and 
             Government 
  พัฒนาการระบอบการเมืองการปกครองของไทย
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน บทบาททางการเมืองขององค์กรภาครัฐ 
ภาคประชาชน วิกฤตการณ์ทางการเมือง ตลอดจนแนวทางการ
ปฏิรูปการเมืองของไทย 
             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 

2130102 การเมืองการปกครองไทย                3(2-2-5) 
             Thai Politics  
     วิเคราะห์ความรู้เบ้ืองต้นทางรัฐศาสตร์ และระบอบการ
ปกครอง วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน อธิบายระบอบการเมืองการปกครองไทย 
อภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม เหตุการณ์ทาง
การเมืองต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมในอดีตและ
ปัจจุบันและการนําองค์ความรู้ท่ีได้บูรณาการกิจกรรมการ
เรียนรู้ประชาธิปไตยและพัฒนาความเป็นพลเมือง 
      Analyses basic knowledge of political 
science and government, evolution of Thai 
politics and government from the past up to 
the present time; explain form of Thai political 
and government; discuss the relationship 
between government and society, political 
events affecting social movement and changes 
in the society in the past and the present time 
and the integration of knowledge with the 
democratic learning activity and civil 
development 
 
 

1. ปรับช่ือ
วิชา 
2. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และภาษา 
อังกฤษ 
3. ปรับ
หน่วยกิต 
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2135201 กฎหมายเบ้ืองต้นสําหรับครู            3(3-0-6) 
             สังคมศึกษา   
   Introduction to laws for Social  
             Studies Teacher 
             ท่ีมาของกฎหมาย  ประ เภทของกฎหมาย 
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับตนเอง ครอบครัว  ชุมชน และ
ประเทศ กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล ความรู้
เบ้ืองต้นเก่ียวกับคดีอาญา คดีแพ่งและการปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

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 
 

2130208 กฎหมายเบื้องต้น                          3(2-2-5) 
             Introduction of Law 
     อธิบายความหมาย ความสําคัญ ประเภท ลําดับศักดิ์ของ
กฎหมาย  วิเคราะห์การจัดทํา การใช้ การตีความทาง
กฎหมาย อธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง  และอธิบาย
กระบวนการยุติธรรม ประยุกต์ใช้และบูรณาการกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับชีวิตประจําวัน 
     Meaning, Importance, category, the 
hierarchy of laws, analysze the preparation, 
use, legal interpretation, explain the 
constitutional law, civil and commercial law, 
criminal law, administrative law, and explain the 
process of justice, applying and integrating laws 
related to daily life  

1. ปรับช่ือ
วิชา 
2. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และภาษา 
อังกฤษ 
3. ปรับ
หน่วยกิต 

2130202 รัฐธรรมนูญไทย                3(3-0-6) 
  Thai Constitution 
            ประวัติและวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทย การ
จัดทํารัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล สาระสําคัญ
ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

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 

 
 
 

ไมม่ ี

ปรับออก 

2130102 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้นสําหรับ         3(3-0-6) 
             ครูสังคมศึกษา                   
             Introduction of Economics for     
               Social  Studies Teacher 
            ค ว า ม หม า ย  ค ว า ม สํ า คั ญ  หลั ก ก า ร ท า ง
เศรษฐศาสตร์  พฤติกรรมผู้บริโภค กลไกการผลิต  ทฤษฎี
ราคา  รายได้ประชาชาติ  การเงิน การธนาคาร การคลัง  
ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ และการค้าระหว่างประเทศ  
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจไทยกับระบบเศรษฐกิจ
โลก 

Meaning, the importance of economic 

2130209 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น                    3(2-2-5) 
             Introduction of Economics 
     อธิบายความหมาย ความสําคัญ ประวัติความเป็นมาของ
เศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ทฤษฎีการผลิต พฤติกรรมของ
ผู้บริโภค ตลาด  ทฤษฎีราคา รายได้ประชาชาติ การเงินการ
ธนาคาร การคลัง การค้าระหว่างประเทศ ระบบสหกรณ์ 
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 
     Meaning, significance, history of economics, 
analyze of production theory, consumer 
behavior, market, price theory, national 

1. ปรับช่ือ
วิชา 
2. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และภาษา 
อังกฤษ 
3. ปรับ
หน่วยกิต 
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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 

income, banking finance, fiscal, International 
trade, cooperative system, applied the 
philosophy of sufficiency economy, analysis of 
Thailand’s economy and the world economy
  

2130304 การเมืองระหว่างประเทศ              3(3-0-6) 
  International Politics 
 ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างประเทศ 
บทบาททางการเมืองของประเทศมหาอํานาจ องค์กร
ระหว่างประเทศ ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมกับ
การเมืองระหว่างประเทศ 

The international political relations, the 
political role of world power countries, 
international cooperated organizations in politics, 
economics and society, social movements and 
international politics 

 
 
 

ไมม่ ี

ปรับออก 

2130408 สัมมนาทางสังคมศึกษา        3(2-2-5) 
             Seminar  in  Social  Studies   
     ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับรูปแบบการสัมมนา บทความ
เก่ียวกับการสัมมนา  ปฏิบัติการสัมมนาเก่ียวกับประเด็น
ต่างๆ ทางด้านการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และเหตุการณ์สําคัญ ๆ ในภูมิภาคต่าง ๆ ของ
โลก 
      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 

 
 
 
 

ไมม่ ี

ปรับออก 

 
 

 
 

ไม่ม ี

2130419 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล                   3(2-2-5) 
              Digital Society Culture 
     วิเคราะห์แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมพหุ
วัฒนธรรมและความเป็นพลเมืองดิจิทัลในปัจจุบันและ
อนาคต ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีต่อสังคม
ทักษะการรู้ดิจิทัล สร้างแนวปฏิบัติให้เป็นพลเมืองท่ี
เรียนรู้แบบนําตนเองและปกป้องตนเอง การเคารพสิทธิ
ของตนเอง ความรับผิดชอบสังคมโลกหลังสมัยใหม่ 

วิชาใหม ่



 
157 

 

 

หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงสร้างสรรค์  
       Analyze of social change multiculturalism and 
citizenship digital present and future, the impact of 
digital technology on society digital skills, establish 
guidelines for citizens self-learning and self-
protection, respect for their rights social 
responsibility postmodern world, create social 
change in a positive way 

2133101 ภูมิศาสตร์กายภาพ               3(2-2-5) 
             Physical Geography   
            ปรากฏการณ์และความสัมพันธ์ท่ีเกิดจากโลก ดวง
อาทิตย์และดวงจันทร์ ลักษณะทางกายภาพของโลก ธรณี
ภาค ภูมิประเทศ  และการเปลี่ยนแปลงท่ีเ กิด ข้ึนบน
พ้ืนผิวโลก ลักษณะทางด้านบรรยากาศภาค ภูมิอากาศ ลม 
และพายุ ลักษณะทางด้านอุทกภาค แม่นํ้า ทะเล มหาสมุทร 
และวิเคราะห์ความแตกต่างทางกายภาพของพ้ืนท่ีต่างๆ 
และท้องถ่ินภาคใต้ 
            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 

2133105 วิชาภูมิศาสตร์กายภาพ                  3(2-2-5) 
             Physical Geography  
     วิเคราะห์สัณฐานของโลกและปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน
จากความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ และดวง
จั น ท ร์  อ ธิ บ า ย ลั ก ษณะท า ง ก า ยภ าพและก า ร
เปลี่ยนแปลงของธรณีภาค อุทกภาค บรรยากาศ ชีวภาค
และฝึกปฏิบัติการภาคสนาม 
       Analyze of geodesy and a phenomenon 
arising from relationships of the world, sun, and 
moon, explain physical characteristics, 
geological changes, hydro-logical changes, 
climate changes, biosphere changes and 
fieldwork 

1. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และภาษา 
อังกฤษ 

 

2133305 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย                 3(3-0-6) 
   Geography of Thailand  
   ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ท่ีตั้ง ประชากร 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆ 
ของประเทศไทย ปัจจัยท่ีทําให้แต่ละพ้ืนท่ีแตกต่างกัน และ
ลักษณะเด่นทางภูมิศาสตร์ของพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

The characteristics of terrain, climate, 

2133106 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย                    3(2-2-5) 
             Geography of Thailand 
        วิเคราะห์ลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศไทย
เก่ียวกับลักษณะทางกายภาพประชากร เศรษฐกิจ สังคม 
ทรั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ร ว ม ถึ ง
ความสัมพันธ์ในปัจจัยทางภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก 
วิเคราะห์การกระจายเชิงพ้ืนท่ีและความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยต่างๆ และฝึกปฏิบัติการภาคสนาม 

1. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และภาษา 
อังกฤษ 
2. ปรับ
หน่วยกิต 
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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 
 

         Analyze of the geographical 
characteristics of Thailand related to physical 
characteristics, population, economy, society, 
natural resources, and environment. Including 
relationships with geographic factors in the 
world region, spatial distribution analysis and 
the relationship between various factors and 
fieldwork 

 

2133102 แผนท่ีและการแปลความหมาย       3(2-2-5) 
             แผนท่ี              
   Maps and Map Interpretation 
  พัฒนาการแผนท่ี แผนท่ีในชีวิตประจําวัน ความรู้
พ้ืนฐานเก่ียวกับแผนท่ี ระบบพิกัดบนแผนท่ี องค์ประกอบ
แผนท่ี ฝึกการอ่าน การตีความ การแปลความ มาตราส่วน
และทิศทาง การใช้แผนท่ีในมาตราส่วนท่ีแตกต่างกัน ฝึก
ปฏิบัติแผนท่ีสําหรับครูสังคมศึกษา  
           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 

2133211 เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์                  3(2-2-5) 
             และภูมิสารสนเทศ 
             Geography Instruments   
     อธิบายความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับแผนท่ี เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ และเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์  การแปล
ความหมายการสืบค้นและประยุกต์ใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ 
     Explain basic knowledge about maps, geo-
informatics technology, and geographic tools. 
Interpretation, search, and application of 
geographic tools 

1. ปรับช่ือ
วิชา 
2. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และภาษา 
อังกฤษ 

 

2133307 ภูมิสารสนเทศ                           3(2-2-5) 
             Geo-Informatics 
     เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ระบบกําหนดตําแหน่งบน
พ้ืนผิวโลก การสํารวจระยะไกลและแปลความหมาย ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ฝึกปฏิบัติภูมิสารสนเทศสําหรับครู
สังคมศึกษา 
     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 
 
 

 
 
 
 

ไมม่ ี

ปรับออก 
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2133408 การจัดการทรัพยากร                   3(2-2-5) 
            ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                       
   Natural Resources and  
            Environmental Management  
 ความหมาย ประเภท ลักษณะ ขอบเขต และ
ความสําคัญของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ี สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลง 
ความสัมพันธ์ของประชากรกับสิ่ งแวดล้อม การจัดการ
สิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาประเทศเพ่ือนําไปสู่การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถ่ินชายแดนภาคใต้
อย่างยั่งยื่น  

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 

2133212 สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา   3(2-2-5) 
             Environment and   Population  
             Studies 
     วิเคราะห์ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและ
ประชากร  ความสัม พันธ์ระหว่างสิ่ งแวดล้อมกับ
ประชากร วิเคราะห์ผลกระทบของภาวะประชากรท่ีมีผล
ต่อสภาพแวดล้อมต่อสังคมและคุณภาพชีวิต อธิบายการ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและยั่งยืน อธิบายความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ สภาพการเกิดภัยพิบัติในประเทศไทยและ
โลก วิเคราะห์สาเหตุการเกิด ผลกระทบและการจัดการ
ภัยพิบัติธรรมชาติ 
     Analyze basic knowledge about the environment 
and population, relationship between environment 
and population, analyze the impact of population 
conditions on the social environment and quality of 
life, explain the participation in environmental 
conservation for maximum benefit and sustainability, 
explain basic knowledge about natural disasters 
disasters in Thailand and the world, analyze the 
causes, effects and management of natural disasters 

1. ปรับช่ือ
วิชา 
2. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และภาษา 
อังกฤษ 

 

2103410 ท้องถิ่นศึกษา                            2(2-0-4) 
             Local Studies 
              วิวัฒนาการของความเป็นท้องถ่ิน หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์  ขนบธรรมเนียมประเพณี  มรดกทาง
วัฒนธรรม ความคิดความเช่ือของท้องถ่ิน อิทธิพลของอารย
ธรรมต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อภูมิปัญญาท้องถ่ิน แนวทางการนําภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินเข้ามาแก้ปัญหาชุมชนท้องถ่ินภาคใต้ 
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 

2130314 ท้องถิ่นศึกษา                               3(2-2-5) 
             Local Studies 
     อธิบายความหมาย ความสําคัญ และประวัติความเป็นมา
ของท้องถ่ิน  ขนบธรรมเนียม ประเพณีและมรดกทาง
วัฒนธรรม วิเคราะห์ความคิด ความเช่ือของท้องถ่ิน วิเคราะห์
อิทธิพลของอารยธรรมต่างๆ และภูมิ ปัญญาท้องถ่ิน
ประยุกต์ใช้กระบวนการศึกษาสังคม และอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม 
     Explain the mean, the important and the 
ancient history of the locality, tradition and 
cultural heritage, analytical thinking were been 
belief of the locality, analysis of the influence of 
various civilizations and indigenous processes 

1. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และภาษา 
อังกฤษ 
2. ปรับ
หน่วยกิต 
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applied social studies and live together peacefully 
in a multicultural society 

 
 
 

 
 
 

ไม่ม ี

2130315 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา       3(2-2-5) 
              Social Studies Curriculum       
              Development 
     วิเคราะห์แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร
สังคมศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย อธิบาย
วิวัฒนาการทางด้านหลักสูตรสังคมศึกษา ในระดับชาติและ
สากล วิเคราะห์กระบวนการจัดทําหลักสูตรสังคมศึกษา การ
นําหลักสูตรไปใช้ การประเมินผลหลักสูตร ภาวะผู้นํา
หลักสูตรสังคมศึกษาฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสังคม
ศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
     Analyza of the basic concepts about social 
studies curriculum development in the system, 
Informal and as convenient, explain the 
evolution of the social studies curriculum at 
the national and international, analyze the 
preparation of the social studies curriculum, a 
course to apply, course assessment, leadership 
of social studies course, practice in 
development social studies curriculum in 
accordance with the school curriculum 

วิชาใหม ่

2130305 เทคนิคการสอนวิชาสังคมศึกษา            3(2-2-5) 
            Techniques for Teaching Social Studies 
 เทคนิควิธีสอน การจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการสอน แนวโน้มการ
สอนวิชาสังคมศึกษาในศตวรรษท่ี 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 

2130316 วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา           3(2-2-5) 
              Methodology of Social Studies   Teaching  
     วิเคราะห์ทฤษฎีรูปแบบการสอน วิธีการสอน ทักษะและ
เทคนิคการสอนสังคมศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรสังคมศึกษา 
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู ้และการวัดและประเมนิผล ฝึกปฏิบัติการสอน
ในช้ันเรียน 
     Theoretical analyze of instructional formats, 
teaching methods, skills and techniques for 
teaching social studies, analysis of social 
studies courses, learning management design, 
the preparation of learning management plans, 

1. ปรับช่ือ
วิชา 
2. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และภาษา 
อังกฤษ 
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 learning materials, measurement and 

evaluation, practice teaching in the classroom 
2130409 นวัตกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา   3(2-2-5) 
             Innovation of Social Studies Teaching    
  ความหมาย  ความสํ าคัญ  แนวคิด พ้ืนฐาน 
ประเภทของนวัตกรรมทางการศึกษา ปฏิบัติการสร้าง
นวัตกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษาอย่างสร้างสรรค์ และ
นําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Meaning, the importance, the basic 
concepts, the types of educational innovation, 
creatively performing innovative Social Studies 
teaching and applied effectively 
 

2130317 นวัตกรรมและสือ่ดิจิทัลทาง             3(2-2-5) 
             สังคมศึกษา  
              Innovation and Digital Media for        
              Social Studies 
     วิเคราะห์แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับนวัตกรรมและสื่อ
ดิจิทัลทางสังคมศึกษาหลักการออกแบบ การผลิตและ
พัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัลท่ีเหมาะสมกับเน้ือหาสังคม
ศึกษา วิเคราะห์และประเมินคุณค่าของสื่อและนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
      Analyze basic concepts about innovation 
and digital media in social studies. design 
principles, production and development of 
innovative and digital media appropriate for 
social studies content, analysis and evaluate 
the value of the media and learning 
management innovation. using digital media 
and learning management innovation to 
develop learner’s learning processes 

1. ปรับช่ือ
วิชา 
2. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และภาษา 
อังกฤษ 
 

2130407 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์     3(2-2-5)    
             Research Methodology in Social 
             Sciences  
 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ การกําหนดปัญหา การศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง การตั้งสมมติฐาน การกําหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง  การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ การเ ขียนเค้า
โครงการวิจัย ปฏิบัติการภาคสนาม การเขียนรายงาน และ
การนําเสนอ 

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 

2130318 การวิจัยเชิงปฏิบัติการทาง              3(2-2-5) 
             สังคมศึกษา 
             Action Research for Social Study 
     อธิบายความหมาย ขอบเขตของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ทางสั งคมศึกษา วิ เคราะห์ทฤษฎี ระเบียบวิ ธี วิจั ย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทางสังคมศึกษา 
      Explain the meaning, operational research 
scope in social studies, analyze of theories, 
research methods, operational research processes, 
fieldwork in research for developing social studies 
diversity  

1. ปรับช่ือ
วิชา 
2. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และภาษา 
อังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
collection and analyze, research project writing, field 
operations, reporting writing and presentation 
2103409 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน                  3(3-0-6) 
   Contemporary World Affairs 

ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันของ
โลก เหตุการณ์สําคัญท่ีเกิดข้ึนหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 จาก
ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม ท่ีก่อให้เกิดวิกฤติการณ์ในส่วนต่างๆของโลก
เพ่ือร่วมมือกันแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ 
รวมท้ังวิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบันท้ังภายในและภายนอก
ประเทศ  

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 

2130420 ความเป็นสกลทรรศน ์                    3(2-2-5) 
             Globalization 
     อธิบายความหมาย และความสําคัญโลกาภิ วัตน์ 
วิเคราะห์ทฤษฎีการจัดการความขัดแย้งความเป็นพลเมือง 
หลักการอยู่ร่วมกันของมนุษยชาติ ความสัมพันธ์และการ
พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ค่านิยมและการตระหนักรับรู้
สภาพการณ์ การพัฒนาท่ียั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอ
ภาคและการยอมรับความแตกต่างแนวทางการจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของพลเมืองโลก 
     Explain the meaning and important of 
globalization, analyze of management matters 
managing conflict being a citizen living together 
in humanity, values and awareness of the 
situation sustainable development, human 
rights, equality and accepting the different 
ways of learning social studies to enhance the 
characteristics of world citizens.  

1. ปรับช่ือ
วิชา 
2. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และภาษา 
อังกฤษ 
3. ปรับ
หน่วยกิต 

      
 
 
 

 
 

ไม่ม ี
 

2130321 เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก       3(2-2-5)   
            Thai and Global Economy 
        คว ามหม ายขอ งก า ร วิ เ ค ร า ะห์ เ ศ รษฐ กิ จ 
ความสํ าคั ญและ วิ ธี ก าร วิ เ คร าะห์ เ ศ รษฐกิ จ ใน
ระดับประเทศและระดับโลก โดยแสดงถึงโครงสร้าง
ระบบเศรษฐกิจไทย ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจ
ไทยในอดีตและปัจจุบันท่ีมีความเก่ียวโยงจากภาวะ
เศรษฐกิจโลก ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจุบันและอนาคต องค์กรทางเศรษฐกิจและการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
          Meaning of economic analyze, Importance 
and analyze at the national and global levels, by 
showing the structure of Thai economy systems, 
analysis of solving Thai economy problems in the 
past and the present that have linked from the 

วิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
global economy, the effects that occurred with 
current economic situation and future, economic 
organization and international economic 
integration 

2133409 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก            3(3-0-6) 
Regional Geography of the World 
หลักการ แนวคิดทางด้านภูมิภาค ลักษณะ

ทางด้านกายภาพและชีวมณฑล ของทวีปต่างๆ  ปัจจัยท่ีมี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากร 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 

2133322 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก        3(2-2-5) 
Regional Geography of the World 
หลักการ แนวคิดทางด้านภูมิภาค ลักษณะ

ทางด้านกายภาพและชีวมณฑล ของทวีปต่างๆ  ปัจจัยท่ี
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากร เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมของภูมิภาคโลก 

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 

1. ปรับ
หน่วยกิต 

2103408 ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่           3(3-0-6) 
   History of Modern Europe  
   พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของยุโรปก่อน 
ค.ศ. 1815 โดยสังเขป สภาพการณ์ด้านสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองของยุโรปหลังปี ค.ศ. 1815 แนวคิดทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมท่ีสําคัญและมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของยุโรป และการร่วมมือของกลุ่มประเทศใน
ยุโรป 

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 

2103323 ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่       3(2-2-5) 
   History of Modern Europe  
   พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของยุโรปก่อน 
ค.ศ. 1815 โดยสังเขป สภาพการณ์ด้านสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองของยุโรปหลังปี ค.ศ. 1815 แนวคิดทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมท่ีสําคัญและมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของยุโรป และการร่วมมือของกลุ่มประเทศ
ในยุโรป 

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 

1. ปรับ
หน่วยกิต 

2103307 ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง                  2(2-0-4) 
             History of the Middle East 
     อิทธิพลของศาสนาอิสลาม การตั้งจักรวรรดิอาหรับ การ
ดิ้นรนเพ่ือเอกราชของชาติอาหรับ ผลของสงครามโลกครั้งท่ี 
2 ท่ีมีต่อตะวันออกกลาง ปัญหาในกลุ่มประเทศอาหรับ 
ปัญหาคลองสุเอชบทบาทขององค์กรสหประชาชาติและ
มหาอํานาจตะวันออกกลาง   
     The Influence of Islam,  the establishment of 
the Arab empire, the struggle for the 

 
 
 
 

ไม่ม ี

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
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 
2101303 จริยศาสตร์                              3(3-0-6) 
   Ethics  
 ความหมาย ขอบเขต ความสัมพันธ์กับศาสตร์
ต่างๆ แนวคิด ทฤษฎีทางจริยศาสตร์ของปรัชญาเมธี ศาสนา
ท่ีสําคัญ คุณค่าและอุดมคติของชีวิต เกณฑ์การตัดสินคุณค่า
ทางจริยธรรม หลักจริยธรรมในชีวิตประจําวัน กรณีศึกษา
ปัญหาจริยธรรมท่ีเกิดข้ึนในสังคม 

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  
 

2101324 จริยศาสตร์                           3(3-0-6) 
    Ethics  
 ความหมาย ขอบเขต ความสัมพันธ์กับศาสตร์
ต่างๆ แนวคิด ทฤษฎีทางจริยศาสตร์ของปรัชญาเมธี 
ศาสนาท่ีสําคัญ คุณค่าและอุดมคติของชีวิต เกณฑ์การ
ตั ด สิ นคุ ณค่ าท า งจ ริ ย ธ ร รม  หลั ก จ ริ ย ธ ร รม ใน
ชีวิตประจําวัน กรณีศึกษาปัญหาจริยธรรมท่ีเกิดข้ึนใน
สังคม 

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  

คงเดิม 

2133306 ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียว                2(1-2-3) 
  Tourism Geography  
 สภาพทางภูมิศาสตร์และองค์ประกอบของการ
ท่องเท่ียว ประเภทของแหล่งท่องเท่ียว ปัญหา ผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนในแหล่งท่องเท่ียวท่ีเกิดจากธรรมชาติและการกระทํา
ของมนุษย์ การอนุรักษ์และจัดการท่องเท่ียว  

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 
 

2133325 ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียว            3(2-2-5) 
    Tourism Geography  
 สภาพทางภูมิศาสตร์และองค์ประกอบของการ
ท่อง เ ท่ียว  ประ เภทของแหล่ ง ท่อง เ ท่ียว  ปัญหา 
ผลกระทบท่ี เ กิด ข้ึนในแหล่ ง ท่อง เ ท่ียวท่ี เ กิดจาก
ธรรมชาติและการกระทําของมนุษย์ การอนุรักษ์และ
จัดการท่องเท่ียว  

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 

1. ปรับ
หน่วยกิต 

2103305 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก           3(3-0-6)    
            History of East Asia  
 วิ วัฒนาการทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม 
วัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ก่อนได้รับอิทธิพล
จากภายนอก การปรับปรุงประเทศภายหลังจากรับอิทธิพล
ตะวันตก วิวัฒนาการทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคมภายหลัง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 และบทบาทในโลกปัจจุบัน 

2103326 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก        3(3-0-6) 
            History of East Asia  
 วิวัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน ญี่ ปุ่น เกาหลี ก่อนได้รับ
อิทธิพลจากภายนอก การปรับปรุงประเทศภายหลังจาก
รับอิทธิพลตะวันตก วิวัฒนาการทางการเมืองเศรษฐกิจ 
สังคมภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 และบทบาทในโลก

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
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 
 

ปัจจุบัน 
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 

2101404 ปรัชญาไทย                     3(3-0-6) 
   Thai Philosophy 
 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับปรัชญา แนวคิด ความเช่ือใน
สังคมไทย ในฐานะท่ีเป็นปรัชญาประยุกต์ อันเป็นพ้ืนฐาน
การดําเนินชีวิตแบบไทย ในด้านชีวิตส่วนบุคคล เศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคม ตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยปัจจุบัน 

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 

2101327 ปรัชญาไทย                   3(3-0-6) 
   Thai Philosophy 
 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับปรัชญา แนวคิด ความ
เช่ือในสังคมไทย ในฐานะท่ีเป็นปรัชญาประยุกต์ อันเป็น
พ้ืนฐานการดําเนินชีวิตแบบไทย ในด้านชีวิตส่วนบุคคล 
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัย
ปัจจุบัน 

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 

คงเดิม 

2101101 ตรรกศาสตร์เบ้ืองต้น                          2(2-0-4)   
Introduction to Logic 
        ความรู้เก่ียวกับตรรกศาสตร์เบ้ืองต้น ความหมาย 
ขอบเขต การแสวงหาเหตุผลแบบอุปนัย และแบบนิรนัย 
เหตุผลวิบัติในตรรกศาสตร์ท้ังสองรูปแบบ 
        knowledge of basic logics, means, scope, 
inductive and deductive reasoning pursuit, logical 
fallacy in both logics 

2101328 ตรรกศาสตร์เบ้ืองต้น                      3(3-0-6)  
Introduction to Logic 
        ความรู้เก่ียวกับตรรกศาสตร์เบ้ืองต้น ความหมาย 
ขอบเขต การแสวงหาเหตุผลแบบอุปนัย และแบบนิรนัย 
เหตุผลวิบัติในตรรกศาสตร์ท้ังสองรูปแบบ 
        knowledge of basic logics, means, scope, 
inductive and deductive reasoning pursuit, 
logical fallacy in both logics 

1. ปรับ
หน่วยกิต 

2103411 สันติภาพศึกษา                          2(2-0-4)  
             Peace Studies 
        แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยสันติภาพ ความขัดแย้งและ
ความรุนแรงท้ังในระดับปัจเจกบุคคลประเทศและระหว่าง
ประเทศ เช่น อคติและความเกลียดชังทางเช้ือชาติ สีผิว 
ศาสนา สงครามและการแย่งชิงทรัพยากร แนวทางการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในระดับต่าง ๆ ด้วยสันติ วิ ธี 
บทบาทขององค์กรในระดับชุมชน ประเทศและระหว่าง
ประเทศในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการส่งเสริม
สันติภาพ 

2130429 สันติภาพศึกษา                      3(2-2-5)  
             Peace Studies 
        แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยสันติภาพ ความขัดแย้ง
และความรุนแรงท้ังในระดับปัจเจกบุคคลประเทศและ
ระหว่างประเทศ เช่น อคติและความเกลียดชังทางเช้ือ
ชาติ สีผิว ศาสนา สงครามและการแย่งชิงทรัพยากร 
แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในระดับต่าง ๆ 
ด้วยสันติวิธี บทบาทขององค์กรในระดับชุมชน ประเทศ
และระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
และการส่งเสริมสันติภาพ 

1. ปรับ
หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
        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 

        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 

2130410 สิทธิมนุษยชนศึกษา                     2(2-0-4) 
Human Rights Studies 

     ความหมาย แนวคิด ความสําคัญ และปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ต่อการพัฒนาสิทธิมนุษยชนในระดับสากลและในสังคมไทย 
สถานะ บทบาท สิทธิและหน้าท่ีของมนุษยชนในอดีตและ
ปัจจุบันท้ังในระดับสากลและในสังคมไทย 
     Means, 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 

 
 
 
 

ไม่ม ี

ปรับออก 

2130306 การเมืองในทวีปเอเชีย            2(2-0-4)   
             Politics in Asia  
     การเมืองและการปกครองในประเทศเอเชียตะวันออก 
ประเทศตะวันออกกลาง ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เอเชียใต้ ตลอดจนความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่าง
ประเทศในกลุ่มประเทศเหล่าน้ี 
     Politics and governance in East Asia, Middle 
East, Southeast Asia, South Asia, as well as 
political relations between these nations 

2130430 การเมืองในทวีปเอเชีย        3(3-0-6)   
             Politics in Asia  
     การเมืองและการปกครองในประเทศเอเ ชีย
ตะวันออก ประเทศตะวันออกกลาง ประเทศเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ ตลอดจนความสัมพันธ์
ทางการเมืองระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศเหล่าน้ี 
     Politics and governance in East Asia, Middle 
East, Southeast Asia, South Asia, as well as 
political relations between these nations 

1. ปรับ
หน่วยกิต 

2103203 ภูมิศาสตร์มนุษย์                        2(1-2-3)  
  Human Geography 

 แนวคิดปรัชญาทางด้านภูมิศาสตร์ ปรากฏการณ์ท่ี
เก่ียวข้องกับมนุษย์และความเป็นอยู่ ปฏิสัมพันธ์ทางพ้ืนท่ี 
ลักษณะรูปแบบและการกระจายทางพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวข้องกับ
ประชากร การตั้งถ่ินฐาน วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ 

Concepts, philosophy of Geography, the 
phenomenon which related to human being and 
ways of life, spatial interactions, types, patterns and 

2133331 ภูมิศาสตร์มนุษย์                    3(2-2-5)  
  Human Geography 

 แ น ว คิ ด ป รั ช ญ า ท า ง ด้ า น ภู มิ ศ า ส ต ร์ 
ปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับมนุษย์และความเป็นอยู่ 
ปฏิสัมพันธ์ทางพ้ืนท่ี ลักษณะรูปแบบและการกระจาย
ทางพ้ืนท่ี ท่ี เ ก่ียวข้องกับประชากร การตั้ ง ถ่ินฐาน 
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ 

Concepts, philosophy of Geography, the 
phenomenon which related to human being and 

1. ปรับ
หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
spatial distribution which related to population, 
habitation, culture and economics 

 

ways of life, spatial interactions, types, patterns 
and spatial distribution which related to 
population, habitation, culture and economics 

2154410  ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ                    2(2-0-4) 
              Economic Geography 
     ลักษณะทางกายภาพ ทรัพยากร และการใช้ท่ีดิน ท่ี
ก่อให้ เ กิดกิจกรรม รูปแบบ และการกระจายตัวทาง
เศรษฐกิจ และวิเคราะห์ปัจจัยท่ีทําให้เกิดความแตกต่างด้าน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในบริเวณต่างๆของโลก  
     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 

 
 
 
 

ไม่ม ี

ปรับออก 

2133204 พิบัติภัยศึกษา                         2(1-2-3) 
             Natural Disaster Studies 
       ความหมายและประเภทปัจจัยทางธรณีภาค และ
บรรยากาศภาคท่ีก่อให้เกิดพิบัติภัยในประเทศไทย ระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก ท่ีมีผลต่อกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของ
มนุษย์ แนวทางในการป้องกัน เสนอแนะ และปฏิบัติตนได้
ถูกต้องเม่ือเกิดพิบัติภัยข้ึน 
       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 

2133332 พิบัติภัยศึกษา                     3(2-2-5) 
             Natural Disaster Studies 
       ความหมายและประเภทปัจจัยทางธรณีภาค และ
บรรยากาศภาคท่ีก่อให้เกิดพิบัติภัยในประเทศไทย 
ระดับภูมิภาคและระดับโลก ท่ีมีผลต่อกิจกรรมด้านต่าง 
ๆ ของมนุษย์ แนวทางในการป้องกัน เสนอแนะ และ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้องเม่ือเกิดพิบัติภัยข้ึน 
       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 

1. ปรับ
หน่วยกิต 

213-412 ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น                        2(1-2-3) 
            Local Geography 
       ลักษณะทางกายภาพ ประชากร เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมท่ีส่งผลต่อการตั้งถ่ินฐานของคนในพ้ืนท่ี วิเคราะห์
บริบทของพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือเช่ือมโยงกับ
การพัฒนาท้องถ่ิน 
       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 

2133333 ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น                   3(2-2-5) 
             Local Geography 
       ลักษณะทางกายภาพ ประชากร เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมท่ีส่งผลต่อการตั้งถ่ินฐานของคนในพ้ืนท่ี 
วิเคราะห์บริบทของพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือ
เช่ือมโยงกับการพัฒนาท้องถ่ิน 
       The physical characteristics, population, 
economics, society and culture that make the 
settlement of local people, analyzing the 
context of Three Southern Border Provinces to 

1. ปรับ
หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
local development relate to local development 
2103306 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา                 2(2-0-4)   
            History of The United States of    
            America 
        ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ก่อนการตั้งถ่ิน
ฐานของชาวยุโรป อาณานิคมอเมริกาของอังกฤษ ปฏิวัติ
อเมริ กัน การสร้างชาติ การบุกเบิกดินแดนตะวันตก 
(Manifest Destiny) สงครามกลางเมือง สหรัฐอเมริกา
ระหว่างสงครามโลก สงครามเย็นและปัญหาการเมืองยุค 
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 

2103334 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา            3(3-0-6)   
             History of The United States of         
             America  
        ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ก่อนการตั้งถ่ิน
ฐานของชาวยุโรป อาณานิคมอเมริกาของอังกฤษ ปฏิวัติ
อเมริกัน การสร้างชาติ การบุกเบิกดินแดนตะวันตก 
(Manifest Destiny) สงครามกลางเมือง สหรัฐอเมริกา
ระหว่างสงครามโลก สงครามเย็นและปัญหาการเมืองยุค 
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 

1. ปรับ
หน่วยกิต 

2103204 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้            2(2-0-4) 
             History of South Asia 
        ภูมิภาคเอเ ชีย ใต้สมัย โบราณโดยสั ง เขป  เ น้น
ความสําคัญตั้งแต่การแผ่อิทธิพลของจักรวรรดินิยมตะวันตก 
การเรียกร้องเอกราช ปัญหาของเอเชียใต้ภายหลังได้รับเอก
ราช บทบาทและนโยบายต่างประเทศของกลุ่มเอเชียใต้ใน
ปัจจุบัน 
        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 

2103335 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้        3(3-0-6) 
             History of South Asia 
        ภูมิภาคเอเชียใต้สมัยโบราณโดยสังเขป เน้น
ความสําคัญตั้งแต่การแผ่อิทธิพลของจักรวรรดินิยม
ตะวันตก การเรียกร้องเอกราช ปัญหาของเอเชียใต้
ภายหลังได้รับเอกราช บทบาทและนโยบายต่างประเทศ
ของกลุ่มเอเชียใต้ในปัจจุบัน 
        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 

1. ปรับ
หน่วยกิต 

2133411 การย้ายถิ่นข้ามแดน                    2(2-0-4) 
            Cross-Border Migration 
     แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการย้ายถ่ินข้ามแดน วิเคราะห์
การย้ายถ่ินระหว่างประเทศ สาเหตุ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนท้ัง
กับชุมชนต้นทางและชุมชนปลายทาง 
     Concepts, theories about migration across the 
region. Analysis of international migration causes, 
effects that occurred in the community of origin 
and destination communities 

 
 
 

ไม่ม ี

ปรับออก 

 



 
169 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที ่6683 /2561  

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสตูร 4 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ค 
คําสั่ง ที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏ ที่ 022 /2561   

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตกลางครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี 
อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ภาคผนวก ง 
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 9/2560   

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก จ 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา  

เรื่อง  แนวปฏิบัติในงานจัดการเรียนการสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
183 

 

 

 
 



 
184 

 

 

 
 
 
 



 
185 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 
186 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา  
เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนดรหัสวิชา 
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ภาคผนวก ช 
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ในการวิพากษ์หลักสตูร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
207 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
208 

 

 

 



 
209 

 

 

 



 
210 

 

 

 
 
 



 
211 

 

 

 



 
212 

 

 

 



 
213 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
214 

 

 

 



 
215 

 

 

 



 
216 

 

 

 
 



 
217 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
มติคณะอนุกรรมการ การประชุมครั้งที่ 2/2558  

เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  

ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที ่6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 6 เดือน มีนาคม พ.ศ 2562 

 
ลําดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1 คําอธิบายรายวิชา 2104207 ศาสนศึกษาและ
วิชา 2104313 หลักพุทธรรมและธรรมวิทยา 
มีความซ้ําซ้อน  

ปรับแก้ไขคําอธิบายรายวิชาตาม
คําแนะนําของกรรมการ 

2 ปรับชื่อภาษาอังกฤษรายวิชา 2130316 วิธี
วิทยาการสอนสังคมศึกษา 

ปรับแก้ไขตามคําแนะนําของ
กรรมการ 

3 จํานวนหน่วยกิต การแบ่งชั่วโมงบรรยายและ
ปฏิบัติในบางรายวิชา เช่น ประวัติศาสตร์ ซ่ึง
เป็นวิชาท่ีเน้นการบรรยายจะสามารถจัดการ
สอนแบบมีการปฏิบัติได้หรือไม่ ให้เขียนใน
คําอธิบายรายวิชาและในมคอ. 3 ใช้ชัดเจน 

ยังคงยึดจํานวนหน่วยกิต 3(2-2-5) 
ตามท่ีส่วนกลางกําหนด โดยจะเพ่ิม
การจัดรูปแบบการเรียนการสอนใน
มคอ. 3 

4 ปรับแก้ไขปรัชญาของหลักสูตรเพ่ือให้เห็น 
อัตลักษณ์ของหลักสูตรท่ีแตกต่างจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืนๆ 

ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของ
กรรมการ 

5 ปรับแก้ไขในหัวข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของ
กรรมการ 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  

ในคราวประชุมครั้งที ่2/2562 เมื่อวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

 
ลําดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1 อาชีพท่ีประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา ข้อ 8.5 
ธุ ร กิจส่ วน ตัว ด้านการ ศึกษา  ให้ เปลี่ ยน เป็ น 
ผู้ประกอบการด้านการศึกษา 

ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา
ของกรรมการ 

2 หัวข้อสถานะภาพของหลักสูตรและการพิจารณา
อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรให้เพ่ิมข้อ 6.3 เป็น
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลางครุศาสตร
บัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตาม
คําสั่งท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งท่ี 
22/2561 ให้ ข้อ เสนอะแนะในการป รับปรุ ง 
หลักสูตร เม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม 2561 

ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา
ของกรรมการ 

3 ปรับชื่อหมวดวิชาให้สอดคล้องกับ มคอ. 1 ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา
ของกรรมการ 

4 แก้ไขจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อย
กว่า 139 หน่วยกิต เป็นหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต 

ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา
ของกรรมการ 

5 อธิบายการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลัง
สําเร็จการศึกษาให้เห็นข้ันตอน กระบวนการ และ
เครื่องมือท่ีใช้ในการทวนสอบ 

ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา
ของกรรมการ 

6 ปรับคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ วิชา 2130317 
นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา 

ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา
ของกรรมการ 

7  แก้ไขวัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน ใน
ภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 ให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา
ของกรรมการ 
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ในคราวประชุมครั้งที ่3/2562 เมื่อวันที ่29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2562 เม่ือวันท่ี 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

 
ลําดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1 ให้ตรวจสอบแก้ไขจํานวนหน่วยกิตในโครงสร้าง
หลักสูตร 

ปรับปรุงแก้ไขตาม
คําแนะนําของกรรมการ 

2 เพ่ิมคําอธิบายรายวิชาในประเด็นสังคมพหุวัฒนธรรม 
ในรายวิชาท้องถ่ินศึกษา 

ปรับปรุงแก้ไขตาม
คําแนะนําของกรรมการ 
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ภาคผนวก ฏ 
ประวัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจําหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจําหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาสังคมศึกษา 

2. ช่ือ – สกุล         ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลิวรรณ รักษ์วงศ์   
3. ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.ม. ประวัติศาสตร์ 2544 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ 2535 
 
 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ) 
 
6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ตํารา หนังสือ 
มลิวรรณ รักษ์วงศ์. (2558). ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้. พิมพ์ครั้งท่ี1. ยะลา: 

หลักสูตรสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา. 201 หน้า.  

มลิวรรณ รักษ์วงศ์. (2558). ประวัติศาสตร์เอเชียใต้. พิมพ์ครั้งท่ี1. ยะลา: หลักสูตรสังคม
ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 209 หน้า. 
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6.1.3 บทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ  
 

6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด  
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ    
         (ไม่มี) 
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการบรรณาธิการ 
        ประเมินและตรวจสอบ 

ทัศณา เกื้อเส้ง  มลิวรรณ  รักษ์วงศ์  และวิทิต บัวปรอท. (2560). แนวทางการพัฒนา
  ศักยภาพ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอุทยานแห่งชาติน้ําตกทรายขาวและอุทยาน
  แห่งชาติ อ่าวมะนาว-เขาตันหยง ในจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส. ใน การประชุม
  วิชาการระดับชาติครั้งท่ี 6 วันท่ี 18 ตุลาคม 2560. (หน้า 1755-1770). ปัตตานี: 
  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 

ทัศณา เก้ือเส้ง  มลิวรรณ รักษ์วงศ์ และวิทิต บัวปรอท. (2560). ศักยภาพของแหล่งทรัพยากร     
  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และ
  นราธวิาส). ใน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 4 วันท่ี 21 กรกฎาคม 2560 (หน้า 
  2664-2678). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 

สุไรดา จารง  ทัศณา  เกื้อเส้ง  มลิวรรณ  รักษ์วงศ์ และวิทิต บัวปรอท. (2560). ผลการ
  จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ัน (5E) สาระเศรษฐศาสตร์ 
  เรื่องการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
  โรงเรียนคณะราษฏรบํารุง จังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 4 
  วันท่ี 10 มีนาคม 2560 (หน้า164-173). เพชรบูรณ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์. 

มลิวรรณ รักษ์วงศ์. (2559). ความสามารถในการใช้ทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ของ
  นักศึกษาชั้นปีที่ 4  หลักสูตรสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 5 ระหว่างวันท่ี                  
  24-26 เมษายน  2559 (หน้า 127-137). ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา. 
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6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด (ไม่มี) 
6.3.1 ส่ิงประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด (ไมมี) 
 

7. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 14 ปี 

ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่ 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ 2 (2-0-4) นก. 
ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา อารยธรรมโลก 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ระบอบการเมืองการปกครองไทย 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การเมืองระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา สังคมภิวัตน์ 2 (2-0-4) นก. 
ชื่อวิชา ทักษะชีวิติและจิตสาธารณะ 2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา วิถีโลก 2 (2-0-4) นก. 
ชื่อวิชา เอเชียศึกษา 5 (2-4-3) นก. 
ชื่อวิชา วัฒนธรรมกับสังคม 5 (2-4-3) นก. 
ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ 3 (3-0-0) นก. 
ชื่อวิชา มหาอํานาจในสังคมโลก 5 (2-4-3) นก. 
 

 

 

                                    (ลงชื่อ)              เจ้าของประวัติ 
                            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลิวรรณ รักษ์วงศ์)  
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจําหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตร   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาสังคมศึกษา 

2. ช่ือ – สกุล นางสาวราศรี  สวอินทร์   
3. ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง ศศ.ม การสอนสังคมศึกษา 2555 

ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สงขลา 

กศ.บ สังคมศึกษา 2529 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ) 
 
6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ตํารา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการบรรณาธิการ 
          ประเมินและตรวจสอบ  
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6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ      
        (ไม่มี) 
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการบรรณาธิการ 
        ประเมินและตรวจสอบ 
ราศรี สวอินทร์ วิไลวรรณ วิไลรัตน์ และ สรียา หมัดอาด้ํา. (2562). ปัจจัยท่ีมีผลต่อความ

พึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ในอําเภอเบตง จังหวัด
ยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งท่ี 9 
วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562 (หน้าG 11-19). นครศรีธรรมราช: วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคใต้ SCT.  

แวลาตีฟะห์ แวมูซอ และ ราศรี สวอินทร์. (2561). ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระ
ภูมิศาสตร์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิศาสตร์ โดยใช้เฟซบุ๊กประกอบในการจัดการ
เรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง ๒ อําเภอเมือง 
จังหวัดยะลา .  ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้ง ท่ี 1 
"สร้างสรรค์งานวิจัย สู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” วันท่ี 10 พฤษภาคม 2561 
(หน้า 1-8). ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

 
6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด (ไม่มี) 

6.3.1 ส่ิงประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด (ไม่มี) 
 

7. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับมัธยมศึกษา 26 ปี  
     ชื่อรายวิชา เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
     ชื่อรายวิชา เศรษฐศาสตร์มหภาค 
     ชื่อรายวิชา ภูมิศาสตร์กายภาพ 
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      ชื่อรายวิชา ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
 ชื่อรายวิชา ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก 
 ชื่อรายวิชา แผนท่ีและเรื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
 
7.2 ระดับปริญญาตรี 4 ปี 

ชื่อวิชา เทคนิคการสอนวิชาสังคมศึกษา 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา เทคนิคการสอนครูสังคมศึกษาต้นแบบ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา สังคมภิวัตน์  2 (2-0-4) นก. 
ชื่อวิชา ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสําหรับครูสังคมศึกษา 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา กฎหมายเบื้องต้นสําหรับครูสังคมศึกษา 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ภูมิศาสตร์มนุษย์ 2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา รัฐธรรมนูญไทย 3 (3-0-6) นก. 
 

 
 
 

(ลงชื่อ)                                         เจ้าของประวัติ 
                              (นางสาวราศรี  สวอินทร์)  
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจําหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาสังคมศึกษา 

2. ช่ือ – สกุล นางสาววิไลวรรณ วิไลรัตน์  
3. ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วท.ม. ภูมิศาสตร ์ 2557 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.บ. ภูมิศาสตร์ 2553 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ) 
 
6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ตํารา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการบรรณาธิการ 
          ประเมินและตรวจสอบ  
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6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
        (ไม่มี) 
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการบรรณาธิการ 
        ประเมินและตรวจสอบ 
วิไลวรรณ วิไลรัตน์ และ สรียา หมัดอาด้ํา. (2562). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการทํางาน
เป็นทีม ในรายวิชาแผนท่ีและการแปลความหมายแผนท่ี ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1. 
ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งท่ี 11 วันท่ี 27-28 
มีนาคม 2562 (หน้า 1-7). นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 

ราศรี สวอินทร์ วิไลวรรณ วิไลรัตน์ และ สรียา หมัดอาด้ํา. (2562). ปัจจัยท่ีมีผลต่อความ
พึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ในอําเภอเบตง จังหวัด
ยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งท่ี 9 
วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562 (หน้า G 11-19 ). นครศรีธรรมราช: วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคใต้ SCT.  

วิไลวรรณ วิไลรัตน์. (2561). ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมี 
ต่อการเรียน แบบการแสดงบทบาทสมมติ ในวิชาพิบัติภัยศึกษา. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 7 “การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือขับเคล่ือนประเทศสู่
ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน ในยุค Thailand 4.0” วันท่ี 21 มิถุนายน 2561 
(หน้า 737-742). นราธิวาส: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 

 
6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด (ไม่มี) 

6.3.1 ส่ิงประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด (ไม่มี) 
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7. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 3 ปี 

ชื่อวิชา แผนท่ีและการแปลความหมายของแผนท่ี                                3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ภูมิศาสตร์กายภาพ                                                          3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์     3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา พิบัติภัยศึกษา 2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ภูมิสารสนเทศ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ภูมิศาสตร์มนุษย์               2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห ์ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การศึกษาประชากร 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ             2 (1-2-3) นก. 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)                                        เจ้าของประวัติ 
                              (นางสาววิไลวรรณ วิไลรัตน์)  
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจําหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาสังคมศึกษา 

2. ช่ือ – สกุล นายวิทิต บัวปรอท   
3. ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย 

ศน.ม. พุทธศาสน์ศึกษา 2554 

ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย 

ศน.บ. พุทธศาสตร์ 2551 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ) 
 
6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ตํารา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
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6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการบรรณาธิการ 
          ประเมินและตรวจสอบ  
 

6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ     
        (ไม่มี) 
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการบรรณาธิการ 
       ประเมินและตรวจสอบ 

ทัศณา เกื้อเส้ง  มลิวรรณ  รักษ์วงศ์  และวิทิต บัวปรอท. (2560). แนวทางการพัฒนา
  ศักยภาพ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอุทยานแห่งชาติน้ําตกทรายขาวและอุทยาน
  แห่งชาติ อ่าวมะนาว-เขาตันหยง ในจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส. ใน การประชุม
  วิชาการระดับชาติครั้งท่ี 6 วันท่ี 18 ตุลาคม 2560. (หน้า 1755-1770). ปัตตานี: 
  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 

ทัศณา เก้ือเส้ง  มลิวรรณ รักษ์วงศ์ และวิทิต บัวปรอท. (2560). ศักยภาพของแหล่งทรัพยากร     
  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และ
  นราธิวาส). ใน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 4 วันท่ี 21 กรกฎาคม 2560 (หน้า 
  2664-2678). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 

สุไรดา จารง  ทัศณา  เกื้อเส้ง  มลิวรรณ  รักษ์วงศ์ และวิทิต บัวปรอท. (2560). ผลการ
  จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ัน (5E) สาระเศรษฐศาสตร์ 
  เรื่องการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
  โรงเรียนคณะราษฏรบํารุง จังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 4 
  วันท่ี 10 มีนาคม 2560 (หน้า164-173). เพชรบูรณ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์. 

 
6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด (ไม่มี) 

6.3.1 ส่ิงประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด (ไม่มี) 
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7. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 8 ปี 

ชื่อวิชา ความจริงของชีวิต 2 (2-0-4) นก. 
ชื่อวิชา จริยธรรมสําหรับนักบริหารท้องถ่ิน  3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ศาสนศึกษา  3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา จริยศาสตร์ 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การศึกษาประชากร 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา สังคมภิวัฒน์ 2 (2-0-4) นก. 
 

 
 
 

(ลงชื่อ)                                          เจ้าของประวัติ 
                                 (นายวิทิต  บัวปรอท)  
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจําหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาสังคมศึกษา 

2. ช่ือ – สกุล นางสาวศุภรัตน์ มฤคี  
3. ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.ม. ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ 
2530 

ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตปัตตานี 

ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ 2517 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ) 
 
6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ตํารา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
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6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ  

 
6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
        (ไม่มี) 
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการบรรณาธิการ 
       ประเมินและตรวจสอบ 
ศุภรัตน์ มฤคี และ สรียา หมัดอาด้ํา (2562). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของ

นักศึกษาในรายวิชาการเมืองโลก โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องรียนกลับ
ด้าน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งท่ี 9 วันท่ี 
22 กุมภาพันธ์ 2562 (หน้า E 30-36). นครศรีธรรมราช: วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคใต้ SCT.  

ศุภรัตน์ มฤคี (2561). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มท่ีมี
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์ประเทศไทยและทักษะการ
สืบเสาะของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 หลักสูตรสังคมศึกษา.  ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 1 “สร้างสรรค์งานวิจัย สู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง 
ย่ังยืน” วันท่ี 24-26 เมษายน 2561 (หน้า 9-16). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา 

 
6.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด (ไม่มี) 

6.3.1 ส่ิงประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด (ไม่มี) 
 

7. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับมัธยมศึกษา 30 ปี 
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 ชื่อวิชา การเมืองการปกครองไทย 
 ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์ไทย 
 ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกกลาง 
 ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์อเมริกา 
 ชื่อวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 ชื่อวิชา การค้าระหว่างประเทศ 
 ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์ยุคโบราณ 
 ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน (ยะลา) 
 
7.2 ระดับปริญญาตรี 7 ปี 

ชื่อวิชา สังคมภิวัตน์ 2 (2-0-4) นก . 
ชื่อวิชา การจัดการทางสังคม 2 (2-0-4) นก. 
ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์ประเทศไทย 3  (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา การเมืองโลก               3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา รัฐธรรมนูญไทย               3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา เหตุการณ์โลกปัจจุบัน              3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา วิถีโลก                 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา สันติภาพศึกษา               2 (2-0-4) นก. 
ชื่อวิชา เทคนิคการสอนวิชาสังคมศึกษา             3 (2-2-5) นก. 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)                                        เจ้าของประวัติ 
                               (นางสาวศุภรัตน์ มฤคี)  
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