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รายละเอียดของหลักสตูร   
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) 

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

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
คณะ/สาขาวิชา : คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 
 

หมวดที่ 1 ข้อมลูทั่วไป  
1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  :   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา  
 ภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Education Program in Social Studies 

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

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร    
ไม่น้อยกว่า   143 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ 

สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร  
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
 5.3 ภาษาที่ใช้  
  ภาษาไทย 
 5.4 การรับเข้าศึกษา  
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
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 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว   

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร   
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสังคมศึกษา (5ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2559 
6.2 เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้   

ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2562 
6.3 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  

ครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 
6.4 สภาวิชาการ ใด้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 

ครั้งที ่1/2562  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 
6.5 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติหลักสูตรในการประชุม 

    ครั้งที ่5 /2562  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2564 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 ครูสอนวิชาสังคมศึกษาในทุกสังกัด  
 8.2 นักวิชาการทางด้านการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
 8.3 ผู้ประกอบการอิสระทางด้านการศึกษา



 
 

9.  ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

1 ดร.วรพรรณ ขาวประทุม ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. หลักสูตรและการสอน 
สส.ม. วิจัยทางสังคมศาสตร ์
สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2558 
2551 
2548 

2 ดร.เลเกีย เขยีวด ี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. การบริหารการศึกษา 
ศษ.ม. การสอนสังคมศึกษา 
วท.บ. ภูมิศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2561 
2555 
2546 

3 นายเกรียงไกร กันตีมลู อาจารย ์ ศษ.ม. การสอนสังคมศึกษา 
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
สถาบันราชภฏัเชียงใหม ่

2555 
2540 

4 นางสาวรัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศศ.ม. ประวตัิศาสตร์  
ศศ.บ. ประวัตศิาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2551 
2547 

5 นายชูวิทย์ กมุทรภิไชย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศศ.ม. พัฒนาสังคม 
ศน.บ. ภาษาอังกฤษ 
ป.บัณฑิต วชิาชีพคร ู

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 

2548 
2546 
2546 

หมายเหตุ : รายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวก ง 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอนในที่ตั้งหลัก   
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   

ปัจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแข่งขันกันสูง ดังนั้นประเทศไทยถือเป็นประเทศหนึ่งที่
เป็นสมาชิกของอาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและเป็นตัวอย่างของการ
รวมตัวของกลุ่มประเทศที่มีพลังต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศทั้งนี้ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีความมั่นคง มั่งคั่งและสามารถแข่งขันกับภูมิภาค
อ่ืนๆ ได้ โดย (1) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
และการลดปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ าทางสังคม (2) ท าให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว 
(Single Market and Production Base) โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทาง
เศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว (3) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพ่ือลดช่องว่างการพัฒนาและช่วย
ให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน (4) ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบาย
การเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงินและตลาดทุน การประกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและการคมนาคม พัฒนาความร่วมมือ   ด้านกฎหมาย การเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

โดยทั่วไปว่าการพัฒนาเศรษฐกิจให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน ประเทศไทย
ต้องพัฒนาบุคคลผู้เป็นสมาชิกของสังคมให้มีการศึกษาที่ดี มีการตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาแนวคิดกิจกรรมและการจัด
การศึกษาร่วมกันในภูมิภาคบนรากฐานภูมิปัญญาระดับชาติและภูมิภาคและเพ่ือป้องกันสภาพไม่สมดุลจากการ
ไหลบ่าเพียงด้านเดียวของกระแสโลกาภิวัตน์จากตะวันตก    จึงต้องเน้นการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนทั้ง 3เสา
หลักสะท้อนการจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยง  การหลอมรวมความหลากหลายบนพ้ืนฐานของเอกลักษณ์และความ
แตกต่างการพัฒนาและประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างชาติในภูมิภาคบนพ้ืนฐานของ
ประโยชน์ร่วมกันทั้งใน  กรอบซีมีโออาเซียนและยูเนสโกจะท าให้บุคคลที่ได้รับการศึกษาในยุคใหม่นี้ด ารงตนอยู่ใน
สังคม ระบบเศรษฐกิจแบบนี้ได้เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น 
  
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

ปัจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติการประชา
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขา เช่น ความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพ
ติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่งแวดล้อมการศึกษา วัฒนธรรม สตรี สาธารณสุข โรคเอดส์ และ
เยาวชน เป็นต้น เป็นกลไกส าคัญเพ่ือการบรรลุจุดมุ่งหมายของประชาคมนี้ และรองรับการเป็นประชาคมซึ่งเน้นใน 
4 ด้าน ได้แก่ (1) การสร้างประชาคมแห่งสังคมที่เอ้ืออาทร (2) แก้ไขผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัว
ทางเศรษฐกิจ (3) ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และ (4) 
ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้า การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งการรับรู้
ข่าวสารซึ่งเป็นรากฐานที่จะน าไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กับการจัด
การศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของที่ดีงามของไทย 
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 11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดยปฏิรูป

ระบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู 
ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า ของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ที่อิง
ขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครูในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ ก้าวหน้าและก้าว
ไกลเพ่ือน าประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้าน
การศึกษา เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และภาษาเป็นต้น 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกการพัฒนาหลักสูตรจะมุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่ที่เน้นผลลัพธ์การ
เรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพให้มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งใฝ่รู้  เป็นครูดีครูเก่งมีความรู้และใฝ่รู้มีทักษะ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพมีคุณธรรมและเป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 
และสมรรถนะทางการศึกษาที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงมีความรอบรู้และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพของการประกอบ
วิชาชีพ ดังนั้น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา จะเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษาเพ่ือให้มีครู
ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวและเพ่ือให้สนองตอบต่อการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนครูโดยเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ขั้นพ้ืนฐานมี
ความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทั้งทางด้านสังคมธุรกิจและศิลปวัฒนธรรม 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าและพัฒนาท้องถิ่น สถานการณ์

ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

12.2.1 แสวงหาความจริงเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญา
ไทยและภูมิปัญญาสากล 

12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมส านึกในความเป็นไทยมีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว
จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

12.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าความส านึกและความภูมิใจ ในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ 

12.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
 13.1 รายวิชาในหลักสูตรอื่นที่น ามาบรรจุในหลักสูตรนี้   

13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่หลักสูตรอื่นน าไปใช้  
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 

13.3 การบริหารจัดการ   
13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับสาขา/คณะ อาจารย์ผู้สอน

และนักศึกษาในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและ การประเมินผลการด าเนินการ 
13.3.2 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับดูแล โดยประสานงานกับส านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนเพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 

 
14. แนวคิดการออกแบบหลักสูตร และการก าหนดสาระของรายวิชา 

14.1 ศึกษาโครงสร้างหลักสูตร และผลการเรียนรู้ที่ส าคัญตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาครุ
ศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 ก าหนดจ านวนหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตร ในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาเลือกเสรี  

14.2 จัดประชุมคณาจารย์ประจ าาหลักสูตร เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินการตามหลักสูตรที่ผ่านมา และ
ร่วมกันก าหนดทิศทางในการผลิตครูสังคมศึกษา ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และ สอดคล้องกับผล
การเรียนรู้ที่ส าคัญตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562  

14.3 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรร่างการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  

14.4 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเรียนการ
สอนสังคมศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตมาร่วมวิพากษ์  

14.5 ปรับปรุงและจัดท าเป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562) 
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หมวดที่ 2 
 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา  
ผลิตครูสังคมศึกษาที่มีคุณภาพสูงมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม

และจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาครู ให้เป็นคนดี มีสติปัญญาความสามารถและอยู่ร่วมกับ
บุคคลอื่นได้อย่างมีความสุขรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา 

1.2 ความส าคัญ 
ปัจจุบันอาชีพครูถือว่าส าคัญยิ่งเพราะครูมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคงให้ก้าวทันต่อ

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันแต่ก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้นจะต้องพัฒนาคนซึ่ง
ได้แก่เยาวชนของชาติเสียก่อน เพ่ือให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและมีความสมบูรณ์ครบทุกด้านจึง
สามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้และหน้าที่ที่มีความส าคัญยิ่งของครูก็คือการปลูกฝังความรู้
ความคิดและจิตใจแก่เยาวชนเพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้าผู้
เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างส าคัญในการสร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง 
 1.3 วัตถุประสงค์  

        หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) เป็นหลักสูตร
ปริญญาตรีทางวิชาชีพ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1.3.1 เป็นผู้ที่ มีความรู้  ความสามารถในด้านสังคมศึกษา สามารถประยุกต์ ใช้องค์ความรู้                   
ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 

1.3.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการ
เรียนการสอนการสอนที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
การศึกษาของชาติ 

1.3.3 เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีความรับผิดชอบสูงต่ อวิชาการและ
วิชาชีพมีความอดทนใจกว้างและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครูอย่างมี
คุณภาพและเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 

1.3 .4  เป็ นผู้ มี ความสามารถประยุกต์ ใช้ เทคโน โลยี เพ่ื อการจัดการเรียนการสอน  และ                
บูรณาการความรู้ในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

1.3.5 เป็นผู้มีความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนสามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ใน
ทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างความรู้ใหม่ส าหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้น
ในอนาคต 

1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2562) มุ่งเน้นให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสังคมและท้องถิ่นตามคุณวุฒิ 
ศักยภาพ และสมรรถนะของผู้ส าเร็จการศึกษา และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุ
ศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
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 1.4.1 มีค่านิยมร่วม ตระหนักและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการท างานของครู การพัฒนา
ความรู้สึกถึงตัวตนความเป็นครูและมีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่เข้มแข็ง มีจิตบริการต่อวิชาชีพครูและชุมชน 
 1.4.2 เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดม่ันในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณครูและยึดมั่นใน
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู ปฏิบัติหน้าที่ตามอุดมการณ์ความเป็นครูด้วยความรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต 
รับผิดชอบต่อวิชาชีพ อุทิศตนและทุ่มเทในการเอาใจใส่ สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาการเรียนรู้และผลประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เรียน มีความพอเพียงและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
 1.4.3 เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ และมีปัญญา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิด
ขั้นสูงมีความรอบรู้ด้านการเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก
การสร้างสัมมาชีพและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีความเพียร มุ่งมั่น
มานะ บากบั่น ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่เรียนรู้และรอบรู้ ทันสมัย 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 1.4.4 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ 
การคิดขั้นสูง มีความฉลาดดิจิทัล ทักษะการทางานเป็นทีม มีทักษะข้ามวัฒนธรรม รู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก มีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าให้กับวิชาชีพครู 
สามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ งานวิจัย และสร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนา ตนเองผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 1.4.5 เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ เป็นผู้มีความสามารถในการจัดเนื้อหาสาระ
ออกแบบกิจกรรม วางแผนและจัดการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และมีความสุขในการเรียน โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงวิธีการใช้เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้กิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย สื่อ แหล่งเรียนรู้ ชุมชน ภูมิปัญญาในชุมชนที่เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียนที่มีความ
แตกต่างกัน สามารถบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม และการวิจัย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี (TPCK) เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน ตลอดจนน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาพัฒนาตนเอง ผู้เรียนและสังคม 
 1.4.6 เป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง และใส่ใจสังคม มีความรักชาติ รักท้องถิ่น มีจิตสานึกไทยและจิตส านึก
สากล รู้คุณค่าและมีส่วนร่วมในการพัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น มีจิต
อาสาและด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความ
ถูกต้อง รู้ถูก รู้ผิด รู้ชอบ ชั่ว ดี กล้าปฏิเสธและต่อต้านการกระท าที่ไม่ถูกต้อง เคารพสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย ์มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  
 รวมทั้งมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาก าหนด 

1.5 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละชั้นปี 
นักศึกษา ทักษะ/คุณลักษณะของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 นักศึกษาสังคมศึกษามีความรอบรู้ในศาสตร์ทางสังคมศึกษา 
ชั้นปีที่ 2 นักศึกษาสังคมศึกษามีความรอบรู้ในศาสตร์สังคมศึกษาเชิงบูรณาการและประยุกต์

เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาสังคมศึกษามีทักษะด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติการวิจัยในชั้น

เรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning ) 
ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาสังคมศึกษามีการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยบูรณาการการวิจัยนวัตกรรม และ

เทคโนโลยีแบบครูมืออาชีพ 
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1.6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร   

ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระสังคมศึกษา ความรู้ ความเข้าใจในการ
ด ารงชีวิต ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกันในสังคม เข้าใจถึงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงตามยุค
สมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ ท าให้เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อ่ืน มีความอดทน อดกลั้นยอมรับในความ
แตกต่าง รู้จักการสร้างสมานฉันท์ มีจิตส านึกร่วมที่ดีและมีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับชาติ บ้านเมือง มีคุณธรรม 
จริยธรรม การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การ
จัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด และเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถออกแบบ
และจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา สามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู้ การผลิต และใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัด
สภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียน และการประเมินผลการเรียนรู้ สามารถ
ท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางสังคม
ศึกษา สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพและร่วมสร้างสังคมที่มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่าง
สร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นพลเมืองที่ดีของประชาชาติและสังคมโลก 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของแผนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตร ดังนี้ 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
(4ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษาให้มีมาตรฐาน
ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรีทางการศึกษา (มคอ.1 สาขาครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และที่คุรุสภา
ก าหนด) 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีทางการศึกษา 
- วิเคราะห์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีทางการศึกษาของคุรุ
สภาและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- เอกสารหลักสูตรปรับปรุง 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรีทาง
การศึกษาของคุรุสภา 

- วิเคราะห์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีทางการศึกษาของคุรุ
สภา วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- เอกสารหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีทางการศึกษา 

3. การบริหารหลักสูตร - ก าหนดแผนการบริหารหลักสูตร 
- จัดประชุมเพ่ือระดมความคิด
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- แผนบริหารหลักสูตร 
- อาจารย์มีส่วนร่วม 
ในการด าเนินงานของหลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
4. กระบวนการจัดการเรียนการสอน -การจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญและสอดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
-การประเมินการเรียนการสอน 

-แผนบริหารการสอนตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.3 มคอ. 
4, มคอ.5) 
-ผลการประเมินการเรียนการ
สอน 

5. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน -ส่งเสริมการผลิตเอกสาร/ต ารา/
สื่อประกอบการเรียนการสอน 
-จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มี
มาตรฐาน 

 

-มีเอกสาร/ต ารา/สื่อ 
ประกอบการเรียนการสอน
เพ่ิมข้ึน 
-มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มี
มาตรฐาน 

6. การบริหารบุคลากร 
 

-ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 
-ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านวิชาการ 
วิชาชีพ และเทคโนโลยี 
-ส่งเสริมพัฒนาด้านการวิจัย 

 

- มีโครงการพัฒนาทักษะการ
สอนของอาจารย์ 
- จัดสรรงบประมาณให้อาจารย์
เข้าร่วมฝึกอบรมประชุมสัมมนา 
- รายงานผลการเข้าร่วม
ฝึกอบรม 
- ผลการประเมินการสอนของ
นักศึกษาท่ีมีต่ออาจารย์ผู้สอน 
- ผลงานวิจัยของบุคลากร 

7. สนับสนุนและพัฒนานักศึกษา -ส่งเสริม พัฒนาระบบการให้
ค าปรึกษา การมีส่วนร่วมทาง
วิชาการ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณลักษณะของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 

-มีระบบและโครงการให้
ค าปรึกษาวิชาการ 
-โครงการพัฒนาคุณลักษณะของ
นักศึกษาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 

8. ความต้องการของตลาดแรงงานสังคม
และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

 

-วิจัย/ส ารวจความต้องการของ
ตลาดแรงงานและความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

-ผลการวิจัย/ส ารวจความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
-ผลการวิจัย/ส ารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดที่ 3 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ  

ระบบทวิภาค 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน  

อาจจัดให้มีการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน จ านวนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี  
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค     
   ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ภาคการศึกษาที่  1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 
ภาคการศึกษาที่  2  เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
ภาคฤดูร้อน  เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติ ที่ดีและคุณลักษณะที่

เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านการสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือก ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด 

2.2.2  มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการรับสมัครนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

2.3.1 ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นระดับมหาวิทยาลัย 
2.3.2 ปัญหาด้านภาษาอังกฤษ 
2.3.3 นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้ในระดับที่แตกต่างกัน อาจเกิดการได้เปรียบ เสียเปรียบทาง

การศึกษา 
 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อการแก้ปัญหา 

 2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยคณะและสาขาวิชาจัดประชุมผู้ปกครอง
จัดระบบการปรึกษาแนะแนวโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแลประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอน
และผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา 

2.4.2 จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพ้ืนฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส าหรับนักศึกษาแรกเข้า
ทุกคน  กรณีที่นักศึกษา  สอบวัดระดับได้คะแนนไม่เป็นไป ตามท่ีคณะก าหนด  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน วิชา
ปรับพื้นฐาน 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
ระดับชั้นปี 

 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 60 
ชั้นปีที่ 4 - - - 60 60 

รวมจ านวนนักศึกษา 60 120 180 240 240 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา 
- - - 60 60 

  
 2.6 งบประมาณตามแผน   
 ใช้งบประมาณแผ่นดิน  และงบบ ารุงการศึกษา ในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (ไม่
รวมเงินเดือนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่บุคลากร และไม่น างบประมาณด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน ค่าสิ่งก่อสร้างมา
ค านวณ)       

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 
ค่าบ ารุงการศึกษา 97,020 106,722 117,394 129,134 
ค่าลงทะเบียน 8,000 8,000 8,000 8,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 185,000 203,500 223,850 246,235 
อ่ืนๆ ระบุ 0 0 0 0 

รวมรายรับ 290,020 318,222 349,244 383,369 
    
  2.6.2  งบประมาณรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 
งบด าเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)     
1. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
5 คน (เงินเดือน) 

1,763,760 1,763,760 1,763,760 1,763,760 

2. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ผู้สอน อาจารย์พิเศษ และบุคลากรอื่นๆ  
ในหลักสูตร 

655,080 655,080 655,080 655,080 

3. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ทุกรายการทุก
กิจกรรมในหลักสูตร ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)   

216,220 237,842 261,626 287,789 

4. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/ส่งเสริมนักศึกษา 0 0 0 0 
5. ค่าหนังสือ ต ารา ในหลักสูตร 0 0 0 0 
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หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 
รวม  2,635,060 2,656,682 2,680,466 2,706,629 

จ านวนนักศึกษา  60 120 180 240 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 83,387 41,694 27,796 20,847 

  
2.7 ระบบการศึกษา   

แบบชั้นเรียน 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย     

ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียน
รายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค) 

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร        ไม่น้อยกว่า 143  หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า จ านวน   30 หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า จ านวน 9 หน่วยกิต 
     1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกิต 
    1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกิต 
    1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกิต 
   และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 ไม่น้อยกว่า จ านวน 3 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า จ านวน 107 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า จ านวน 39 หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาวิชาชีพครูบังคับ  จ านวน 25 หน่วยกิต 
    2.2 กลุ่มวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  จ านวน 14 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า จ านวน 68 หน่วยกิต 
    2.3 กลุ่มวิชาเอกบังคับ  จ านวน     46 หน่วยกิต 
    2.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า จ านวน 22 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกิต 
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 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร    
  1) ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
   การก าหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 ตัว 
รายละเอียดและหลักการก าหนดรหัสวิชา ได้จ าแนกดังต่อไปนี้ 

                                                    
 
 
   
  
 
 
                                                                                                     

 
 
 

1) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่   1 – 3 กลุ่มวิชาและสาขาวิชา 
2) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่   4   บ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 
3) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่   5   บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
4) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่   6 – 7    บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 

 
2) การก าหนดหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมง 

รหัสหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย  น(ท-ป-อ) 

น  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตท้ังหมดของรายวิชา 
ท หมายถึง จ านวนชั่วโมงการบรรยายต่อสัปดาห์ 
ป หมายถึง  จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์  
อ หมายถึง  จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ล าดับก่อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย หรือช้ันปี 

กลุ่มวิชาและสาขาวิชา 

1 2 3 4 5 6 7 
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1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไม่น้อยกว่า   30    หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                          ไม่น้อยกว่า      9    หน่วยกิต 
บังคับเรียน                           6    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 

Fundamental English     
1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 

English for Communication  
 

เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้                                ไม่น้อยกว่า   3    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย        3(3-0-6) 

Thai Language Usage Skills    
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 

Language and Communication for Specific Purposes  
1551003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดมาตรฐาน     3(2-2-5) 

English for Standardized Test 
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 

Japanese for Communication    
1571001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 

Chinese for Communication    
1571002 ภาษาจีนพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว       3(3-0-6) 

Fundamental Chinese for Tourism  
1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 

Korean for Communication    
1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 

Fundamental Burmese     
1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 

Burmese for Communication  
   

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้     ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน       3(3-0-6) 

Human Behavior and Self-Development  
1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ       3(3-0-6) 

Thinking and Decision Making Skill  
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์        3(3-0-6) 

Ethics and Human Beings     
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1511002 ความจริงของชีวิต        3(3-0-6) 
Facts of Life       

1521001 พุทธศาสน์         3(3-0-6) 
Buddhism        

1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า     3(3-0-6) 
Information for Study and Research  

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์       3(3-0-6) 
Aesthetics of Visual Arts    

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง       3(3-0-6) 
Aesthetics of Performing Arts   

2061001 สังคีตนิยม         3(3-0-6) 
Music Appreciation       

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า        3(3-0-6) 
Leadership Development     

3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม    3(3-0-6) 
Personality Development and the Arts of Socializing  
  

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้      ไม่น้อยกว่า   6    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย     3(3-0-6) 

History of Thai Society and Culture 
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง    3(3-0-6) 

Public Mind and Civic Social Engagement   
2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา     3(3-0-6) 

Interdisciplinary Social Science for Development  
2501005 ก าแพงเพชรศึกษา       3(2-2-5) 
  Kamphaeng Phet Studies 
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์       3(3-0-6) 

Globalization and Localization   
2521002 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6) 

ASEAN Studies       
2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 

Human Beings, Community, and Environment  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น       3(3-0-6) 

Local Resource Management   
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย    3(3-0-6) 

Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government  
2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย       3(3-0-6) 

Introduction to Laws    
3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ       3(3-0-6) 

Business Initiation     
3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 

Finance in Daily Life     
3541001 การเป็นผู้ประกอบการ        3(3-0-6) 

Entrepreneurship      
3591003 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น     3(3-0-6) 

The King’s Philosophy for Local Development 
 

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ไม่น้อยกว่า    6    หน่วยกิต 
และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4    ไม่น้อยกว่า   3    หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
1031001 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ     3(2-2-5) 
  21st Century Skills for Living and Occupations 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต     3(2-2-5) 

Sports and Recreation for Quality of Life  
1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ       3(2-2-5) 

Exercise for Health    
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 

Science and Technology for Daily Life  
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ    3(3-0-6) 

Environments and Natural Resources Conservation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
4071001 สุขภาพและสุขอนามัย        3(3-0-6) 

Health and Health Care     
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 

Mathematics in Daily Life    
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ       3(3-0-6) 

Mathematics and Decision Making   
4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(2-2-5) 

Computer and Information Technology  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์       3(2-2-5) 

Website Design and Development  
4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน       3(2-2-5) 

Package Software for Application  
5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 

Agriculture in Daily Life     
5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ        3(3-0-6) 

Food for Health      
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 

Technology in Daily Life 

    
 
2) หมวดวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยกว่า 107   หน่วยกิต 
 2.1 วิชาชีพครูบังคับ      จ านวน  25     หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
1102101  คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ    3(2-2-5) 

Ethics for Professional Teachers 
1051101 จิตวิทยาเพ่ือการเรียนรู้       3(2-2-5) 
  Psychology for Learning 
1022101 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้     3(2-2-5) 
  Curriculum and Learning Management Science  
1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้    3(2-2-5) 
  Innovation and Digital Technology for Learning 
1043101 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้     3(2-2-5) 
  Learning Measurement and Evaluation   
1043102 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้     3(2-2-5) 
  Research and Development for Learning Innovation  
1251101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู      2(1-2-3)
  Communicative Thai for Teachers 
1211101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 1     1(0-2-1) 
  Communicative English for Teachers 1 
1212102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 2     1(0-2-1) 

Communicative English for Teachers 2 
1212103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3     1(0-2-1) 
  Communicative English for Teachers 3 
1102102 การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาชุมขน    2(1-2-3) 
  Educational Quality Assurance and Community Development 
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2.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา     จ านวน   14 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
1002101  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1     1(90) 

Practicum in Teaching Profession Institution  1 
1003102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2     1(90) 

Practicum in Teaching Profession Institution  2 
1004103 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1      6(540) 

Internship 3 
1004104 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1      6(540) 

Internship 4 
 
 2.3 วิชาเอกบังคับ      จ านวน  46   หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
1231101  ศาสนศึกษา        2(1-2-3) 

Religious Studies 
1231201 การเมืองการปกครองไทย       3(2-2-5) 
  Thai Politics 
1233702 ภาษาอังกฤษส าหรับครูสังคมศึกษา      3(2-2-5) 
  English for Social Studies Teacher 
1232302 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น       2(1-2-3) 
  Introduction to Economics 
1232203 ความเป็นสกลทรรศน์       3(2-2-5) 
  International Society 
1231401 ประวัติศาสตร์ไทย       3(2-2-5) 
  Thai History 
1232404 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้     3(2-2-5) 
  History of Southeast Asia 
1232405 อารยธรรมโลก        3(2-2-5) 
  World Civilization 
1231501 ภูมิศาสตร์กายภาพ       3(2-2-5) 
  Physical Geography 
1233505 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ     3(2-2-5) 
  Geographic Tools and Geo-Informatics 
1233703 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา      3(2-2-5) 
  Social Studies Curriculum Development 
1233705 วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา      3(2-2-5) 
  Social Studies Teaching Method 
1232701 นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา     3(2-2-5) 
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  Innovation and Digital Media in Social Studies 
1233704 การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา     3(2-2-5) 
  Social Studies Action Research 
1231102  ชาดก พุทธสาวก พุทธสาวิกา และบุคคลส าคัญในพระพุทธศาสนา                3(2-2-5) 
  Jataka, Disciples, Important Persons  in Buddhism 
1233104 พุทธวิธีการสอน        3(2-2-5) 
  Buddha's Teaching Methods 

 
2.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก      ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 

1231502 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย       2(1-2-3) 
  Thailand Geography 
1232504 สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา      2(1-2-3) 
  Environment and Populations Studies 
1231402 ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์      2(1-2-3) 
  History of Rattanakosin 
1232403 บุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์ไทย      2(1-2-3) 
  Important Persons in Thai History 
1233405 ประวัติศาสตร์ยุโรป       2(1-2-3) 
  History of Europe 
1232503 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก       2(1-2-3) 
  World Region Geography 
1231301 เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก      2(1-2-3) 
  Thai and World Economy 
1232103 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา      2(1-2-3) 
  Buddhadhamma and Buddhology 
1231601 หลักสังคมวิทยา        3(2-2-5) 
  Sociology 
1232702 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล       3(2-2-5) 
  Digital Society 
1233602 ท้องถิ่นศึกษา        1(1-2-3) 
  Local Studies 
1231202 กฎหมายเบื้องต้น        2(1-2-3) 
  Principles of Jurisprudence   
1233706 การจัดการค่ายวิชาการสังคมศึกษา      2(1-2-3) 
  Academic Camp  
1233707 สัมมนาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา     2(1-2-3) 
  Leaning Management Seminar in Social Studies Teacher 
1233105 ศาสนพิธีและประเพณีไทย      2(1-2-3) 
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  Ritual and Thai Treditions 
1233506 ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น        2(1-2-3) 
  Local Geography 
1233406 ประวัติศาสตร์ศาสนศิลป์ในประเทศไทย     2(1-2-3) 
  History of Religions Arts in Thailand 
 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี               ไม่น้อยกว่า 6    หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ 
 

3.1.4 แผนการศึกษา 
ปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 

xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
วิชาชีพครู 1022101 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

1211101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 1 1(0-2-1) 
วิชาเอก 1231401 ประวัติศาสตร์ไทย 3(2-2-5) 

1231501 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5) 
1231101 ศาสนศึกษา 2(1-2-3) 

วิชาเอกเลือก xxxxxxx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 

  รวมหน่วยกิต 22 
 
ปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 

xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
วิชาชีพครู 1051101 จิตวิทยาเพ่ือการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

1251101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 2(1-2-3) 
วิชาเอก 1231102 ชาดก พุทธสาวก พุทธสาวิกา และบุคคลส าคัญใน 

พระพุทธศาสนา 
3(2-2-5) 

1231201 การเมืองการปกครองไทย 3(2-2-5) 
วิชาเอกเลือก xxxxxxx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 

xxxxxxx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 
  รวมหน่วยกิต 21 
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ปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 1 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

ศึกษาทั่วไป xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 

วิชาชีพครู 1212102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 2 1(0-2-1) 
1102101 คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นครูมืออาชีพ 3(2-2-5) 
1102102 การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาชุมชน 2(1-2-3) 

วิชาเอก 1232701 นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา 3(2-2-5) 
1232404 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(2-2-5) 

วิชาเอกเลือก xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู 
1002101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90) 

  รวมหน่วยกิต 22 
 
 
ปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 

xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
วิชาชีพครู 1043101 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
วิชาเอก 1232405 อารยธรรมโลก 3(2-2-5) 

1232302 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2(2-2-5) 
1232203 ความเป็นสกลทรรศน์ 3(2-2-5) 

วิชาเอกเลือก xxxxxxx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 
  รวมหน่วยกิต 22 
 
 
ปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 

xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
วิชาชีพครู 1043102 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

1212103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3 1(0-2-1) 
วิชาเอก 1233703 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา 3(2-2-5) 

1233704 การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา 3(2-2-5) 
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1233702 ภาษาอังกฤษส าหรับครูสังคมศึกษา 3(2-2-5) 
วิชาเอกเลือก xxxxxxx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 

ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

1003102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90) 

  รวมหน่วยกิต 22 
 
 
ปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
วิชาเอก 1233705 วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา 3(2-2-5) 

1233505 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 
1233104 พุทธวิธีการสอน 3(2-2-5) 

วิชาเอกเลือก xxxxxxx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 1(x-x-x) 

เลือกเสรี xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

  รวมหน่วยกิต 22 
 

 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1004103 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 

รวมหน่วยกิต 6 
 
 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1004104 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    6(540) 

รวมหน่วยกิต 6 
 
3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา   

  ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก 



24 

 

                                                                                                                      

3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

1 ดร.วรพรรณ ขาวประทุม ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัศิลปากร 2558 
สส.ม. วิจัยทางสังคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2551 
สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2548 

2 ดร.เลเกีย เขยีวด ี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 2561 
ศษ.ม. การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2555 
วท.บ. ภูมิศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 2546 

3 นายเกรียงไกร กันตีมลู อาจารย ์ ศษ.ม. การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2555 
คบ.    อุตสาหกรรมศิลป ์ สถาบันราชภฏัเชียงใหม ่ 2540 

4 นางสาวรัตติกาล โสภคัค์ศรีกลุ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศศ.ม. ประวตัิศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2551 
ศศ.บ. ประวัตศิาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2547 

5 นายชูวิทย์ กมุทรภิไชย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศศ.ม. พัฒนาสังคม มหาวิทยาลยันเรศวร 2548 
ศน.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 2546 
ประกาศนียบตัร วิชาชีพคร ู มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 2546 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

1 นางสาววรพรรณ ขาวประทุม ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. หลักสูตรและการสอน 
สส.ม. วิจัยทางสังคมศาสตร ์
สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2558 
2551 
2548 

2 นายเลเกีย เขียวด ี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. การบริหารการศึกษา 
ศษ.ม. การสอนสังคมศึกษา 
วท.บ. ภูมิศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2561 
2555 
2546 

3 นายเกรียงไกร กันตีมลู อาจารย ์ ศษ.ม. การสอนสังคมศึกษา 
คบ.    อุตสาหกรรมศิลป ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
สถาบันราชภฏัเชียงใหม ่

2555 
2540 

4 นางสาวรัตติกาล โสภคัค์ศรีกลุ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศศ.ม. ประวตัิศาสตร์  
ศศ.บ. ประวัตศิาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2551 
2547 

5 นายชูวิทย์ กมุทรภิไชย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศศ.ม. พัฒนาสังคม 
ศน.บ. ภาษาอังกฤษ 
ประกาศนียบตัร วิชาชีพคร ู

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

2548 
2546 
2546 

6 นายศรวัส ศิร ิ อาจารย ์ ปร.ด. การบริหารการศึกษา 
รปม. รัฐศาสตร ์
ศศ.บ. นิติศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

2560 
2557 
2555 

7 นายสุขเกษม ขุนทอง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. พัฒนาสังคม 
ศศ.ม. พัฒนาสังคม  
ศษ.ม. สังคมศึกษา  
ค.บ.   สังคมศึกษา 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์

2554 
2550 
2547 
2545 

8 นายขวัญชัย  ขัวนา  อาจารย ์ ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)  
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)  

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  

2558 
2554 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

วท.บ. (ชีววิทยา)  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  2545 
9 นางสาวจารุนันท ์ ขวัญแน่น  อาจารย ์ กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศกึษา)  

กศ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  
ค.บ. (คณิตศาสตร์)  

มหาวิทยาลยันเรศวร  
มหาวิทยาลยันเรศวร  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

2558 
2551 
2547 

10 นายเฉลมิ  ทองจอน  อาจารย ์ กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแขนงวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา)  
วท.บ. (เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์อตุสาหกรรม) 

มหาวิทยาลยันเรศวร  
 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  

2553 
 

2550 
11 นายชัยรัตน ์ บุมี  ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
วท.ม. (เทคโนโลยีการจดัการระบบสารสนเทศ)  
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)  
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)  

มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลยัมหิดล  
มหาวิทยาลยันเรศวร  
สถาบันราชภฏันครปฐม  

2561 
2542 
2544 
2539 

12 นายทวนทอง  เชาวกีรติพงศ ์ รองศาสตร
จารย ์

Ph.D. (Educational Psychology)  
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)  
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

University of Alberta, Canada  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก  

2535 
2523 
2520 

13 นายธงชัย ช่อพฤกษา  รอง
ศาสตราจารย ์

M.Ed. (Education)  
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)  

University of Northern Philippines   
วิทยาลัยครบู้านสมเด็จเจ้าพระยา  

2529 
2525 

14 นางธิดารัตน์ ทวีทรัพย ์  อาจารย ์ ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแขนงวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา)  
ศศ.บ. (บริหารธรุกิจ)  

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยันเรศวร  
 
สถาบันราชภฏัก าแพงเพชร  

2561 
2552 

 
2547 

15 นายบุญล้อม  ด้วงวิเศษ  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ)  
ค.บ. (การศึกษาพิเศษ)  

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

2559 
2550 
2547 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

16 นางสาวเบญจวรรณ ชัยปลัด  อาจารย ์ ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)  
ศ.บ. (การมัธยมศึกษา คณติศาสตร์)  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

2550 
2546 

17 นายประจบ ขวัญมั่น  อาจารย ์ กศ.ด. (การบรหิารการศึกษา)  
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)  
ศษ.บ. (การประถมศึกษา)  

มหาวิทยาลยันเรศวร  
มหาวิทยาลยันเรศวร  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 

2556 
2546 
2534 

18 นางสาวปาริชาต   เตชะ  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
ศษ.ม. (การประถมศึกษา)  
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง  
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 

2560 
2552 
2548 
2547 

19 นายพฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  
นศ.ม. (การบรหิารการสื่อสาร)  
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)์  

มหาวิทยาลยับูรพา  
มหาวิทยาลยัเกริก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  

2555 
2551 
2549 

20 นางพิสมัย รบชนะชัย พูลสุข  รอง
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Education)  
ศศ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)  
กศ.บ. (ประวัติศาสตร)์  

SardarPatel University, India  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก  

2549 
2527 
2517 

21 นายภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล  
  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  
ค.ม. (การบรหิารการศึกษา)  
ศศ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  

มหาวิทยาลยับูรพา  
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุร ี 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  

2555 
2551 
2548 

22 นายมนตร ีหลินภ ู อาจารย ์ M.A. (Education)  
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา)  
ศน.บ. (อังกฤษ)  

PanjabUniversity, India  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั  

2554 
2551 
2546 

23 นายยุทธนา พันธ์มี  อาจารย ์ กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา)    
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไปคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลยันเรศวร  
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  
สถาบันราชภฏัก าแพงเพชร  

2554 
2550 
2541 

http://mis.kpru.ac.th/procemployee/employeeview.aspx?empid=000037
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

24 นางสาวยุภาดี ปณะราช  รอง
ศาสตราจารย ์

วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตรป์ระยุกต์) 
ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร)์  
ค.บ. (คณิตศาสตร์)  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
สถาบันราชภฏัเลย  

2551 
2541 
2538 

25 นายวชิระ พิมพ์ทอง  อาจารย ์ วท.ม. (จิตวิทยาชุมชน)  
พธ.บ. (พุทธจิตวิทยา)  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  

2552 
2549 

26 นายวชิระ  วิชชุวรนันท์  รอง
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Education)  
ศษ.ม. (การประถมศึกษา)  
ค.บ. (ภาษาไทย)  

SardarPatel University, India  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี  

2550 
2532 
2528 

27 นายวิวัฒน์ ทวีทรัพย ์ อาจารย ์ ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์  
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 
มหาวิทยาลยัรังสติ  

2561 
2555 
2550 

28 นางศรินญา หวาจ้อย  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์  
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  

มหาวิทยาลยันเรศวร  
มหาวิทยาลยันเรศวร  

2550 
2546 

29 นายสมชัย วงษ์นายะ  รอง
ศาสตราจารย ์

ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศกึษา)   
กศ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมติร  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒบางเขน  

2534 
2523 
2519 

30 นางสาวสณุี บุญพิทักษ์  รอง
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (หลักสูตรการศึกษา แขนงวชิาพัฒนาทรัพย์กรมนุษย์)  
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)  
คบ. (ปรัชญาและศาสนา)   

มหาวิทยาลยันเรศวร  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร   
วิทยาลัยครูนครสวรรค ์ 

2554 
2534 
2527 

31 นางสาวสุภาพร พงศ์ภิญโญ
โอภาส   

อาจารย ์ ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การบรหิารและการพัฒนา)  
ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศกึษา)  
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)  
 

มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก  

2555 
2536 
2530 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

32 นางอังสุรีย์  พันธ์แก้ว  
  

  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (การศึกษาปฐมวัย)  
กศ.ม. (จิตวิทยาการและการแนะแนว)  
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
สถาบันราชภฏัพิบูลสงคราม  

2557 
2544 
2541 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา  
 เป็นสถานศึกษาของภาครัฐหรือเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่าง
เรียนในชั้นปีที่ 2 และ 3 ในชั้นปีที่ 4 เป็นการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในหน้าที่ ครู ระยะเวลา 1 ปี 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

    4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
   2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับ

มอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

   3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิและให้เกียรติคนอ่ืน มีความ
สามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 

   4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัยจัดการและ คิดแก้ปัญหา
ทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ 
เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มี
จิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้
ข้อมูลบิดเบือนหรือการลอกเลียนผลงาน 

 4.1.2 ด้านความรู้ 
   1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยมของครู 

คุณธรรม จริยธรรมรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรและวิทยาการ
การจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา และการเรียนรู้ การวัดประเมิน
การศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนและภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 
ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการ
ร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและ
การบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน(Technological Pedagogical Content Knowledge: 
TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ 
(Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) ชุ ม ชน แห่ งก าร
เรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) และมี ความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

   2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ และ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา 
ผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขา 

 
3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่าง ทาง

วัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 



31 
 

                                                                                                                      

4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามมาตรฐาน 
5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และน ามา

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
อย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล
เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม(Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหา
และพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ ภาคปฏิบัติ ค่านิยม 
แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา การ

เรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ แก่ชุมชนและ
สังคม 

4.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทาง

สังคม 
2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง

และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  
3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนสามารถช่วยเหลือ

และแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรมสามารถชี้น าและ

ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
4.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

1) มีทักษะ การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือเข้าใจองค์
ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียนหรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 

3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน การประชุม 
การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดี ในการตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

 
4.1.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในกสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ เนื้อหาสาระ 
กิจกรรม การเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร จัดการชั้นเรียน
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การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน และนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิด ได้อย่างเหมาะสม
กับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

2) สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการและกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา ผู้เรียนที่
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัดและศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง บุคคล ทั้ง
ผู้เรียนปกติและผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษหรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย 

3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการ
ลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การจัดกการการเผชิญ
สถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และ คุณธรรมจริยธรรม 
สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนา ด้วยความความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยและ
รับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 

4) สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและสร้างความร่วมมือกับ
บิดามารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออ านวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
รอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี๒๑ เช่นทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้
เรื่องทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี
และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและตนเอง  

 
 4.2 ช่วงเวลา  
  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2  3  
  ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน   
  ปฏิบัติการสอนระหว่างเรียนเป็นระยะเวลา 1 เดือนของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2 และ 3 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาของภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปี
การศึกษาท่ี 4 

 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรือวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์
การเรียนรู้ ในสาขาวิชาเฉพาะใน 1 รายวิชา คือ 1004104  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 เป็นการ
ท างานวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และผู้เรียน 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้     
  5.2.1  มีองค์ความรู้จากการท าโครงงานหรือวิจัย   

  5.2.2  แก้ไขปัญหาโดยวิธีการ School based learning 
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  5.2.3  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
  5.2.4  ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติข้อมูลและอภิปรายผล 
  5.2.5  ปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  5.2.6  น าเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียน 
 5.3 ช่วงเวลา  
  ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4  
 5.4 จ านวนหน่วยกิต  
  ไม่นับหน่วยกิต  
 5.5 การเตรียมการ  

5.5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน านักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษา 
  5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตามการท างานของนักศึกษา 

5.5.3 คณะ/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ประจ าวิชาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกใน
การท าโครงงานหรือวิจัย 
 5.6 กระบวนการประเมินผล   

5.6.1 ประเมินคุณภาพโครงงานหรือวิจัยโดยอาจารย์ประจ าวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
5.6.2 ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท าโครงงานหรือวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ประจ า

วิชา/อาจารย์อ่ืน อย่างน้อย 3 คน จากการสังเกต  จากการรายงานด้วยวาจาและเอกสาร โปสเตอร์  
5.6.3 ประเมินผลการท างานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการท างาน ผลงานที่เกิดในแต่ละ

ขั้นตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา  
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หมวดที่ 4  
ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา      

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ความสามารถด้านการสอน 

 
นักศึกษาสามารถใช้วิธีการสอนอย่างหลากหลายตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทันเหตุการณ์ ทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถใช้คอมพิวเตอร์รวมถึงโปรแกรมทาง
คณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ มีทักษะการฟัง พูด 
อ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
เข้าใจธรรมชาติของนักเรียน ซึ่งสอดแทรกไปในรายวิชาที่เก่ียวข้อง  

2. ความสามารถด้านวิชาการ  
 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาวิชาของการสอน จน
สามารถน าไปใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะและมีวิจารณญาณในการ
แก้ปัญหา ตระหนักในคุณค่าของภาษาจีน และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู  
รวมทั้งมีความสามารถในการวิจัย การวัดและการประเมินผลการผลิตสื่อ
และนวัตกรรมเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน วิเคราะห์หลักสูตรและพัฒนา
หลักสูตรและน าความรู้ไปบูรณาการกับการสอนวิชาอ่ืนๆ ได้  

3. ด้านคุณธรรม 

 
นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใช้หลักธรรมในการด าเนินชีวิต มี
ความอดทน อดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต และมีศีลธรรม  

4. ด้านบุคลิกภาพ  
 

มีทักษะทางสังคมท าให้นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างาน
ร่วมกันกับผู้อื่นได้ ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนได้ เป็นคนดี มีน้ าใจ/เอื้ออาทร
ศิษย์ รักงานสอน ใฝ่รู้ ใฝ่ก้าวหน้า รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน เสมอ
ต้นเสมอปลาย มีจิตสาธารณะและสามารถบริหารจัดการงานของตนเอง
ได้ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย  

 
 
 
 
 
 
 
 
  



35 
 

                                                                                                                      

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

   

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 
   1.2 มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ 
อดทน ขยัน ซื่อสัตย ์
   1.3 มีความเสียสละ มีจิตอาสา เป็น
แบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจตนเอง  เข้าใจ
ผู้อื่น เข้าใจสังคมไทยและสังคมโลก 
   1.4 รู้จักความจริงของชีวิต    คุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์ ด าเนินชีวิตโดยพื้นฐาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 ให้ความส าคัญในวนิัย  การตรง
ต่อเวลา  การส่งงานภายในเวลาที่
ก าหนด 
   1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  และแสดงถึง 
การมีเมตตา  กรุณา  และความเสียสละ 
   1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง  
สังคม 
   1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ / 
มหาวิทยาลยั / ชุมชน 
   1.5 เน้นเร่ืองการแต่งกายและปฏิบัติ
ตนที่เหมาะสม  ถูกต้อง  ตามระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   1.1 การขานชื่อ  การให้คะแนน
การเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรง
เวลา 
   1.2 พิจารณาจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
   1.3 สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการปฏบิัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคบัต่าง ๆ   
อย่างต่อเนื่อง 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 มีความเข้าใจแนวคิด หลกัการ 
ทฤษฎีด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลย ี
   2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร 
   2.3 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และน า
ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ และสงัคมศาสตร์
มาใช้ในชวีิตประจ าวนั 
   2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษา 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ  โดย
เน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ 
   2.2 มอบหมายให้ท ารายงาน 
   2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง โดยการศึกษาดูงาน 
 
 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 การประเมินจาก
แบบทดสอบด้านทฤษฎี   ส าหรับ
การปฏิบัติประเมินจากผลงานและ
การปฏิบัติการ 
   2.2 พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย 
   2.3 ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความ
เข้าใจ ประเมินข้อมูลจากหลักฐานและ น า
ข้อสรุปมาใช้ประโยชน์ได ้
   3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์ปัญหาที่
ซับซ้อน และเสนอแนวทางแก้ไข 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
แก้ปัญหา  (Problem  Based  
Instruction) 
   3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง 
   3.3 มอบหมายงานที่สง่เสริมการคิด  
วิเคราะห์และสังเคราะห์ 
 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ประเมินจากการรายงานผล
การด าเนินงานและการแก้ปัญหา 
   3.2 ประเมินผลการปฏบิัติการ
จากสถานการณ์จริง 
   3.3 ประเมินจากการทดสอบ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
   4.1 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
มีภาวะผูน้ าและภาวะผู้ตามที่ดี มีความ
เข้าใจ วัฒนธรรมและสงัคมที่แตกต่าง มี
ความสามารถในการท างานและแก้ปัญหา
กลุ่มได ้
   4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
   4.1 ก าหนดการท างานกลุ่มโดยให้
หมุนเวียนการเป็นผูน้ าและผู้รายงาน 
   4.2 ให้ค าแนะน าในการเข้ารว่ม
กิจกรรมสโมสร  กิจกรรมของ
มหาวิทยาลยัฯ 
   4.3 ให้ความส าคัญในการแบง่หน้าที่
ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ 
   4.4 มอบหมายงานให้สัมภาษณ์บุคคล
ต่าง  ๆ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 ประเมินจากการรายงาน
หน้าชัน้เรียนโดยอาจารย์และ
นักศึกษา 
   4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
   4.3 ประเมินผลจากแบบ
ประเมินตนเองและกิจกรรมกลุม่ 
   4.4 ประเมินจาการสังเกต
พฤติกรรม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  ใช้
เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจในการด ารงชีวิต 
   5.2 มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทั้งการ
ฟัง   พูด   อ่าน   เขียน   และเลือกใช้
รูปแบบการน าเสนอได้เหมาะสมทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
   5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  การสืบค้น   คน้ควา้
แหล่งข้อมูล   ความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  ตลอดถึงรู้เท่าทัน
การสื่อสารจากแหล่งสารสนเทศทุกรูปแบบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1 ส่งเสริมให้เห็นความส าคญั และ
ฝึกให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและ
ข้อมูลเชิงตัวเลข 
   5.2 มอบหมายงานค้นควา้องค์ความรู้
จากแหล่งข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  
ให้นักศึกษาน าเสนอหนา้ชัน้ 
   5.3 การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
น าเสนอผลงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
   5.4 ฝึกการน าเสนองานโดยเน้น
ความส าคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1 ประเมินจากผลงานและการ
น าเสนอผลงาน 
   5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 = ความรับผิดชอบหลัก 

 

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                  
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย                
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ                
1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                  
1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                 
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                
1571001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                
1571002 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเท่ียว                
1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                
1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน                
1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  

               
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กบัการพัฒนาตน                
1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ                
1511001 จริยธรรมกับมนุษย ์                
1511002 ความจริงของชีวิต                
1521001 พุทธศาสน ์                
1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า                
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์                
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                
2061001 สังคีตนิยม                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 
3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า                
3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม                
กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์                 
2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย                
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสงัคมของพลเมือง                
2501004 สหวทิยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา                
2501005 ก าแพงเพชรศึกษา                
2521001 โลกาภวิัตน์และทอ้งถิ่นภิวัตน์                
2521002 อาเซียนศึกษา                
2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม                
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น                
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมอืงการปกครองไทย                
2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                
3501004 การริเร่ิมการประกอบธุรกิจ                
3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน                
3541001 การเป็นผู้ประกอบการ                
3591002 เศรษฐกิจพอเพียง                
กลุ่มวิชาคณติศาสตร์และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

               
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชวีิต                
1161002 การออกก าลังกายเพื่อสขุภาพ                
4001002 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อชีวติประจ าวนั                
4001003 การอนุรักษส่ิ์งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                
4071001 สุขภาพและสุขอนามัย                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                
4091003 คณิตศาสตร์กบัการตัดสินใจ                
4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                
4121005 การออกแบบและพัฒนาเวบ็ไซต์                
3524310 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน                
5001001 เกษตรในชีวติประจ าวนั                
5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ                
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวนั                
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

มาตรฐานการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู 
มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความ
เป็นครู และปฏบิัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทน
อดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบ
และซื่อสัตย์ต่องานทีไ่ด้รับมอบหมาย
ทั้งด้านวิชาการและวชิาชีพ และ
สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ประพฤติตน เปน็แบบอย่างทีด่แีก่
ศิษย์ ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ และเสริมสร้างการ
พัฒนาที่ยั่งยนื 
1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็น
ประชาธิปไตย คือ การเคารพสทิธิ
และให้เกียรติคนอื่น มีความสามัคคี
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผล
และปัญญาในการด าเนินชีวิตและการ
ตัดสินใจ 
1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออก
ทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถ
วินิจฉัยจัดการและ คิดแก้ปัญหาทาง
คุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้อง
เหมาะสมกับสังคม การท างานและ
สภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ 
เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางคา่นยิม 
บรรทัดฐานทางสังคม ความรูส้กึของ
ผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม 
มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใส
ของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น และความไม่
ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือนหรือการ
ลอกเลียนผลงาน 

จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอภิปรายกลุ่ม 
(Group Discussion) โดยแบ่ง
ภาระหน้าที่ความรับผดิชอบในการ
ท างานกลุ่มและเสนอประเดน็
เก่ียวกับสถานการณ์ตา่งๆ ทีผู่้เรียน
จะต้องเผชิญในการด ารงชวีิตและ
การประกอบวิชาชีพครู โดยเน้นการ
วิเคราะห์ เสนอและอภิปราย
เก่ียวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม หา
แนวทางแกไ้ขโดยเนน้กระบวนการ
ประชาธิปไตย การรับฟงัและการ
เคารพสิทธิของผู้อ่ืน  

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมนิตนเองด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 



41 
 

                                                                                                                      

มาตรฐานการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

2. ความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี เนื้อหาสาระดา้นวชิาชีพของ
ครู อาทิ ค่านิยม 
ของครู คุณธรรม จริยธรรมรรยา
บรรณ จิตวิญญาณครู ปรชัญาความ
เป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู จิตวทิยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อ
จัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไข
ปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการ
เรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู้ การวัดประเมิน
การศึกษาและการเรียนรู้ การวจิัย
และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนและภาษาเพื่อการสื่อสาร
ส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการ
สอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล 
ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน 
ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และ
ทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู้ ความ
เข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการ
ปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้าม
ศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน
(Technological Pedagogical 
Content Knowledge: TPCK) การ
สอนแบบบูรณาการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กระบวนการ
ทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ 
(Science Technology 
Engineering and Mathematics 
Education: STEM Education) 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional 
Learning Community: PLC) และ
มี ความรู้ในการประยุกต์ใช ้
2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด 

จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอภิปราย 
วิเคราะห์ และน าเสนอรูปแบบ 
เปรียบเทียบ โครงสร้างทางภาษา
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เขียนและวิเคราะห์งานเขียนเพื่อให้
เห็นความแตกต่างและสอดคล้อง
ด้านวฒันธรรมจากการแปลวรรณดี 
ร้อยแก้วและ ร้อยกรอง ท า
โครงงานเพื่อสร้างนวัตกรรมที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาและจัด
นิทรรศการณ์แสดงงานเขียน 
วรรณกรรมของภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษแบบร่วมสมัย 

- ใบงาน 
- แบบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
- แบบประเมนิโครงงาน 
- แบบประเมนิผลงาน 
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มาตรฐานการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

ทฤษฎี เนื้อหาวิชาทีส่อน สามารถ
วิเคราะห์ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่
สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าด้านวิทยาการและ
น าไปประยุกต์ใช้ในการพฒันา ผู้เรียน 
โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหา
สาระดา้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้าน
ความรู้ของแต่ละสาขา 
2.3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน 
เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบน
พื้นฐานความแตกตา่ง ทางวัฒนธรรม 
สามารถเผชิญและเท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถ
น าแนวคิดปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตและพฒันาตน พัฒนางานและ
พัฒนาผู้เรียน 
2.4 มีความรู้และความสามารถในการ
ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารตามมาตรฐาน 
2.5 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและ
ความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยนื และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการพฒันาตน พฒันา
ผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชมุชน 
3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง 
และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศ
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่าง
รู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึก
สากล สามารถเผชิญและก้าวทนักับ
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทลั
เทคโนโลยีขา้มแพลทฟอร์ม
(Platform) และโลกอนาคต น าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และ
วินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้
อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ 

จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถคิด 
ค้นหา วิเคราะห์และอภิปรายตาม
ประเด็นที่ก าหนดในบทเรียนเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงและพลวัตของโลก 
โดยเนินกระบวนการกลุ่มส่งเสรมิให้
ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ใน
การด าเนินงาน โดยศึกษาและ
ประยุกต์ความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานวชิาการที่เก่ียวข้องมา
ประยุกต์ใช้ในการสรา้งนวัตกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 

- ใบงาน 
- แบบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
- แบบประเมนิโครงงาน 
- แบบประเมนิผลงาน 
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หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ 
ภาคปฏิบัติ คา่นิยม แนวคิด นโยบาย
และยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทาง
สังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางาน
อย่างสร้างสรรค ์
3.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรูจ้าก
การท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้าง
นวัตกรรมเพื่อพัฒนา การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและพฒันาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้าง
หรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการ
ถ่ายทอดความรู้ แก่ชุมชนและสงัคม 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึก
ของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ ์
และทางสังคม 
4.2 ท างานร่วมกับผู้อื่น ท างานเป็น
ทีม เป็นผูน้ าและผู้ตามที่ดี มี
สัมพันธภาพผู้ร่วมงาน ผูป้กครองและ
คนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมทั้งดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและ
สิ่งแวดล้อม  
4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที ่ต่อ
ตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และ
ต่อส่วนสามารถช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหวา่ง
กลุ่มได้อย่างสร้างสรรค ์
4.4 มีภาวะผู้น าทางวิชาการและ
วิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกลา้หาญ
ทางจริยธรรมสามารถชี้น าและ
ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน 
สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอยา่ง
สร้างสรรค ์

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการ
ท างานเปน็กลุ่มหรือโครงงาน โดยมี
การแบ่งหน้าที่และก าหนดบทบาท
ของสมาชิกในกลุ่มอย่างชัดเจนตาม
ภาระงานที่ก าหนด 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมนิตนเองด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี
5.1 มีทักษะ การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ 
การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ 
เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็น
ปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว
และถูกต้อง 
5.2 สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่
ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสงัคม 
และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การ
สื่อสารทางวาจา การเขียนหรือการ
น าเสนอด้วยรปูแบบต่างๆ โดยใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรม
ต่างๆ ที่เหมาะสม 
5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 
สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่
จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจดัการ
เรียนรู้ การท างาน การประชุม การ
จัดการและสบืค้นข้อมูลและ
สารสนเทศ รับและสง่ข้อมูลและ
สารสนเทศโดยใช้ดลุยพินิจที่ดี ในการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
และสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการ
ละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการ
ท างานเปน็กลุ่มหรือโครงงาน โดยมี
การแบ่งหน้าที่และก าหนดบทบาท
ของสมาชิกในกลุ่มอย่างชัดเจนตาม
ภาระงานที่ก าหนดโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพื่อประยุกต์ใชใ้น
การด าเนินงานอยา่งมีประสิทธภิาพ
และประสิทธิผล  

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
6.1 สามารถเลือกใช้ปรัชญาตาม
ความเชื่อในกสร้างหลักสูตรรายวิชา 
การออกแบบ เนื้อหาสาระ กิจกรรม 
การเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยี
การสื่อสาร การวัดและประเมิน
ผู้เรียน การบริหาร จัดการชัน้เรียน

-  จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรง ได้แก่ การจัดท า
แผนการสอน การผลิตสื่อ
ประกอบการสอน การประเมิน
ผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอน 
การสอนแบบจลุภาค 
(Microteaching) โดยเนน้การ

- แบบประเมนิแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
- แบบประเมนิพฤติกรรมรายบคุคล
ด้านการจัดการเรียนรู้ 
- แบบประเมนิทักษะการจัดการ
เรียนรู้ 
- แฟ้มสะสมงาน 
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การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการ
เรียนรู้ในโรงเรียน และนอกโรงเรียน 
แหล่งการเรียนรู้แบบเปิด ได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกัน
ของผู้เรียนและพื้นที ่
6.2 สามารถในการน าความรู้ทาง
จิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล ออกแบบกิจกรรม 
การจัดเนื้อหาสาระ การบริหาร
จัดการและกลไกการช่วยเหลือ แก้ไข
และส่งเสริมพฒันา ผู้เรียนที่
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ 
ความถนัดและศักยภาพของผู้เรียนที่
มีความแตกต่างระหว่าง บุคคล ทั้ง
ผู้เรียนปกติและผู้ที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษหรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัด
ทางกาย 
6.3 จัดกิจกรรมและออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือ
ปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์
จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การ
ท างาน การจัดกการการเผชญิ
สถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ 
คิดเป็น ท าเปน็ โดยบูรณาการการ
ท างานกับการเรียนรู้และ คุณธรรม
จริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มา
ใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาและ
พัฒนา ด้วยความความซื่อสัตยส์ุจริต
มีวินัยและรบัผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึด
ผู้เรียนส าคัญทีสุ่ด 
6.4 สร้างบรรยากาศและจัด
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่ง
วิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทัง้ในและนอกสถานศึกษา
เพือ่การเรียนรู้ มีความสามารถในการ
ประสานงานและสร้างความร่วมมือ

ประยุกต์ทักษะในศตวรรษที่ 21 มา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่พัฒนา
ผู้เรียนและออกแบบการจัดการ
เรียนการสอน การปฏิบัตงิานครูใน
สถานศึกษา และการปฏิบัติการ
สอนระหว่างเรียนและใน
สถานศึกษา 
-  จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากผู้มี
ประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญ
ทางดา้นการสอนผ่านการสงัเกตการ
สอนและการสัมภาษณ์หรือการ
สนทนา 
 

- แบบประเมนิการด าเนนิการสอน
จากโรงเรียน 
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กับบิดามารดา ผู้ปกครองและบคุคล
ในชุมชนทุกฝา่ย เพื่ออ านวยความ
สะดวกและร่วมมือกันพฒันาผู้เรียน
ให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิด
การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตาม
ศักยภาพ 
6.5 สามารถจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่๒๑ เช่น
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง
ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการ
ท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะ
เทคโนโลยีและการด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถน าทักษะเหล่านี้มาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรยีน
และตนเอง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 = ความรับผิดชอบหลัก 

 

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 

 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

2. ความรู ้

 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี 

 
 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู้  

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

กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ                         

1022101  หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู ้                         
1032101  นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการเรียนรู ้                         
1042102  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้                          
1043102  การวจิัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู ้                         
1051101  จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้                           
1102101  คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ                          
1102102  การประกนัคุณภาพการศึกษาและการพฒันา
ชุมชน 

                        

1211101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 1                         
1212102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 2                          
1212103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 3                         
1251101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู                         
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 = ความรับผิดชอบหลัก 

 

รหัสวิชา รายวิชา 
ด้านคุณธรรม  

จริยธรรม 
ด้านความรู ้

ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด้านวิธีวิทยาการจดัการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 
1002101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1                         
1003102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2                          
1004103 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1                         
1004104 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 2                          

รวม                         
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 = ความรับผิดชอบหลัก 
 

รหัสวิชา รายวิชา 
ด้านคุณธรรม  

จริยธรรม 
ด้านความรู ้

ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด้านวิธีวิทยาการจดัการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 
หมวดวชิาเฉพาะ (วิชาเอก) 
1231101 ศาสนศึกษา                         
1232101 การเมืองการปกครองไทย                         

1233702 ภาษาอังกฤษส าหรับครูสังคมศึกษา                         
1233202 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                         

1232203 ความเป็นสกลทรรศน์                         
1234101 ประวัติศาสตร์ไทย                         
1234204 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉยีงใต้                         
1234205 อารยธรรมโลก                         
1235101 ภูมิศาสตร์กายภาพ                         
1235102 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย                         
1235305 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ                         
1235204 สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา                         
1237303 การพัฒนาหลกัสูตรสังคมศึกษา                         
1237305 วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา                         
1237201 นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา                         
1237304 การวิจยัเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา                         
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รหัสวิชา รายวิชา 
ด้านคุณธรรม  

จริยธรรม 
ด้านความรู ้

ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด้านวิธีวิทยาการจดัการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 
1237202 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล                         
1236302 ท้องถิ่นศึกษา                         
1231102 ชาดก พุทธสาวก พุทธสาวิกา และบุคคลส าคัญใน

พระพุทธศาสนา 
                        

1233104 พุทธวธิีการสอน                         
1234102 ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์                         
1232403 บุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์ไทย                         
1234305 ประวัติศาสตร์ยุโรป                         
1235203 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก                         
1233101 เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก                         
1231203 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา                         
1236101 หลักสังคมวิทยา                         
1233706 การจัดการค่ายวิชาการสังคมศึกษา                         
1233707 สัมมนาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา                         
1231305 ศาสนพิธีและประเพณีไทย                         
1235306 ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น                         
1234306 ประวัติศาสตร์ศาสนศิลป์ในประเทศไทย                         

รวม                         
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หมวดที่  5  
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

   นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค โดย
การประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 
                      ระดับคะแนน               ความหมาย    ค่าระดับคะแนน 
 A    ดีเยี่ยม (Excellent)  4.00 
 B+    ดีมาก (Very Good)  3.50 
 B    ดี (Good)   3.00 
 C+    ดีพอใช้ (Fair Good)  2.50 
 C    พอใช้ (Fair)   2.00 
 D+    อ่อน (Poor)   1.50  
 D    อ่อนมาก (Very Poor)  1.00 
 E    ตก (Fail)   0.00 

กรณีรายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้ใช้สัญลักษณ์แทน โดยเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ก าหนดแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่องแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ฉบับประกาศ ณ วันที่ 10 
พฤษภาคม พ.ศ.2556  ซึ่งเป็นการทวนสอบระดับรายวิชา ดังนี้  

1. คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร โดยให้มีหน้าที่  
   ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2. ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ตามที่ปรากฏ  
   ใน มคอ.5) ต่อประธานโปรแกรมวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
3. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อย่าง 
   น้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
4. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีใด 
   วิธีหนึ่ง หรือหลายวธิี ต่อไปนี้  

4.1 ให้นักศึกษาประเมินตนเองจากแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา 
4.2 ตรวจสอบข้อสอบรายวิชา ว่ามีการวัดผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา 
4.3 ใช้การสัมภาษณ์นักศึกษาที่เรียนรายวิชา 
4.4 ตรวจสอบผลการประเมิน จากวิธีการประเมินผลของมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ตาม มคอ.

3 (รายละเอียดของรายวิชา) ว่ามีผลการประเมินตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านที่ระบุ 
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4.5 สถานศึกษาท่ีรับนิสิตนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอกมีการประเมิน
นิสิตนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

4.6 ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้ 
4.7 มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้ส าหรับการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้

ระดับหลักสูตร  ใช้ผลการประเมินจากการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

ให้มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและรายวิชา 
1. มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
และกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตรรวมทั้งการก ากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ของหลักสูตร 
2. มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
3. สถานศึกษาที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอก มีการประเมิน
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และสถาบันควรมีการทวนสอบการประเมินผลการปฏิบัติการสอน
ของแต่ละสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่คุรุสภาก าหนด 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
3.1 เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
3.2 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ าหว่า 2.00 
3.3 เป็นไปตามข้อบังคับตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
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หมวดที่ 6  
การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และ
หลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่าง ๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอน เพ่ือเป็นการพัฒนาการ
สอนของอาจารย์ 

1.1 การจัดให้มีการปฐมนิเทศเพ่ือให้ทราบเป้าหมายของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1.2 มีการจัดอบรมเทคนิค/วิธีการสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผล  การประเมินผล ตลอดจน

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.3 แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่ เพ่ือสร้างความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน และการ

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์    
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดอบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเรียนการสอน เช่น เทคนิคการสอน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล 

2.1.2 การพัฒนาทักษะการใช้สื่อต่างๆ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
2.13 สนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะน าไปสู่การพัฒนา

คุณภาพอาจารย์และนักศึกษา 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 

2.2.1 ก าหนดให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาการบัญชีและการพัฒนา
ความรู้และคุณธรรม 

2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาค้นคว้าท าวิจัย เขียนบทความ หรือผลงานทางวิชาการ ที่ตรงสาขา 
2.2.3 สนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และน าเสนอผลงานทางวิชาการท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศ 
2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
2.2.5 ก าหนดให้มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชาหรือพัฒนาหลักสูตร 
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หมวดที่  7   
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การก ากับมาตรฐาน   

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา ก ากับมาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2562 

 
2. บัณฑิต 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ผลิต
บัณฑิตให้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

2.1 มีความรู้ความสามารถทักษะในการประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพครูและสามารถ
วิเคราะห์ปัญหา วางแผน แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาเป็นอย่างดี 
2.3 มีความรัก ศรัทธา ภูมิใจในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
2.4 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเมตตา กรุณา ต่อผู้เรียน 
2.5 มีจิตส านึกในการพัฒนาตนเอง สังคม มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2.6 มีบุคลิกภาพเหมาะสมที่จะประกอบวิชาชีพครูมีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีดี 
2.7 มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน กระตือรือร้น แสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถน า

ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.8 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ เพ่ือการสื่อสารได้อย่างดี และสามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีความทันสมัยได้ 

2.9 สามารถผลิตสื่อ วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 
   
3. นักศึกษา 
 3.1 การรับนักศึกษา 
 ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติที่ดีและ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการรับสมัคร
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 การเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู การปฐมนิเทศเกี่ยวกับการ
ปรับตัวกับการเรียนในระดับอุดมศึกษา การใช้ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีความสุข การเตรียมพ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษ และระดับความรู้ทางสังคมศึกษา 
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 3.3 การส่งเสริมและงานพัฒนานักศึกษา 
 ก าหนดกิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี โดยอาจจัดกิจกรรม/ โครงการเป็นการเฉพาะหรืออาจ
บริหารจัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เพ่ือเสริมสร้ าง คุณลักษณะความเป็นครูและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่าสองกิจกรรม อาทิ 

1. กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งม่ันและรักในอาชีพครู 
2. กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบ าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
3. กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 
4. กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา 
5. กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
6. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา 
7. กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง 
8. กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
9. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
10. กิจกรรมทางวิชาการ 
11. กิจกรรมอื่นๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร 

3.4 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกผูเรียนก่อนส าเร็จการศึกษา หลักสูตรก าหนดวิธีการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับผูเรียน และบริบทของมหาวิทยาลัย โดยมีการก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าซึ่งจะท า
เป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
4. อาจารย์ 
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
      คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์พิเศษ
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีผลใช้บังคับใน
ปัจจุบัน นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูยังจะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 

4.1.1 ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใดระดับหนึ่ง  คือ
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือต้องผ่านการอบรมและผ่านการประเมินศาสตร์
วิชาชีพครูตามที่ก าหนด ได้แก่ คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้และทักษะด้านหลักสูตรและการจั ดการ
เรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการและการแนะแนว สื่อเทคโนโลยีและการวัดและประเมินเพ่ือการจัดการเรี ยนรู้ ความรู้
ตามกรอบTPCK แนวคิดSTEM กระบวนการ PLC ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะทางเทคโนโลยีและสื่อ
ดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐ ชั่วโมงและ 

4.1.2 มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี และกรณีที่ผู้สอนมีประสบการณ์ 
น้อยกว่า 1 ปี ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอนที่มีประสบการณ์ การสอน
ตั้งแต ่3 ปีขึ้นไปและ 

4.1.3 ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชาจะต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนและมีผลงานทาง
วิชาการที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน เช่นต ารา หนังสือ งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ 
อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง กรณีบทความอย่างน้อย 3 บทความ 
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ภายใน 5 ปีย้อนหลัง และ 
4.1.4 มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่างน้อย  1 ปี 

กรณีที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาจะต้องมีประสบการณ์ การ
สอนอย่างน้อย 1 ปีในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาภายใน 3 ปีการศึกษา ทั้งนี้ให้นับรวม การ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย 

หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมาก่อน มคอ.1 นี้ใช้บังคับ ให้ยกเว้นเกณฑ์ คุณสมบัติ
ผู้สอนวิชาชีพครูข้อ 4.1.2-4.1.4 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
      การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการพัฒนาหลักสูตร โดยเริ่มจากการศึกษาผลการผลิต
บัณฑิตตามหลักสูตรเดิม มีการวิเคราะห์บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วจากตัวบัณฑิตเองและผู้ใช้บัณฑิต ร่วมกัน
วางแผนเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา มีการก ากับติดตาม
บัณฑิตอย่างเป็นระบบและมีระยะเวลาการติดตามทุกปีการศึกษา มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพบปะศิษย์เก่าเพ่ือศึกษา
สภาพและความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร คณาจารย์ทบทวนหลักสูตรจากผลการก ากับติดตามและกิจกรรม
พบศิษย์เก่าแล้วจึงประมวลผลการทบทวนหลักสูตรตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย คณาจารย์ ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และนักศึกษาปัจจุบัน 
 4.3 การพัฒนาความรู้และทักษะให้กับแก่คณาจารย์ 
     คณาจารย์ใหม่ 

1. การปฐมนิเทศ 
2. การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้านศาสตร์วิชาชีพครู การ

จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
3. การพัฒนาด้านการวิจัย ควรมีการจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับวิชาชีพหรือการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 
4. การจัดให้เป็นผู้สอนร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในรายวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับคุณวุฒิ

และการแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานทางวิชาการ 

    คณาจารย์ประจ าการ 
1. การพัฒนาด้านการเรียนการสอน เช่น การอบรมความรู้จากหน่วยงานภายในและหน่วยงาน

ภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่างๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมให้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมชุมชน 

2. การพัฒนาด้านวิชาการ ส่งเสริมการจัดท าผลงานเพ่ือพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ส่งเสริม
ให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ 

3. การพัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ
วิชาชีพเพ่ือให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 

4. การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 หลักสูตร 
      หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุ
ศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ(ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2562 
 5.2 การเรียนการสอน 
       การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบทวิภาค 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ อาจจัดให้มีการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน จ านวนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี  

5.3 การประเมินผู้เรียน 
      การประเมินผู้เรียนมีการประเมินเป็นรายบุคคลตามรายวิชา โดยอาศัยการวัดผลประเมินผลตาม
สภาพจริง และการทดสอบ ซึ่งการทดสอบมีกระบวนการทดสอบที่เป็นระบบเดียวกันคือการทดสอบย่อย การ
ทดสอบระหว่างภาคเรียน การทดสอบปลายเรียน โดยมีการตัดสินผลการเรียนทั้งแบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ จ าแนก
ตามลักษณะของรายวิชา โดยมีคะแนนเก็บต่อคะแนนสอบปลายภาคดังนี้ รายวิชาทฤษฏี 60 :40 รายวิชาปฏิบัติ 
70:30 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การบริหารงบประมาณ 
     จัดท าโครงการโดยอ้างอิงจากงบประมาณค่าบ ารุงการศึกษาและงปประมาณแผ่นดินเป็นประจ าทุกปี  
ส าหรับการพัฒนาหลักสูตร  บุคลากร นักศึกษาและทรัพยากรการเรียนรู้ 
 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มี 

1. มีห้องเรียนที่มีสื่อการเรียนการสอนเหมาะสม ทันสมัย ได้แก่  คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในการ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 

2. มีห้องปฏิบัติการ อาทิ ห้องปฏิบัติการสอนจุลภาค(Micro-Teaching) ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อการ
สอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการภาษา 

3. การเรียนการสอนและการนิเทศแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
4. มีห้องสมุดท่ีประกอบไปด้วยสื่อต่างๆ เช่น ต าราเรียน หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลข่าวการศึกษา ฐานข้อมูลวารสารทางการศึกษา เป็นต้น 

โดยสื่อต่างๆ มีความทันสมัย มีจ านวนเพียงพอ 
5. มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและเป็นระบบระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

ซึ่งเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูกับสถานศึกษาที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติการสอนโดยมี
อาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยงและ/หรือ ผู้สอนงานที่มีคุณภาพ เป็นสถานศึกษาที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดยร่วมมือกันบูรณาการความรู้และ
เนื้อหาสาระกับประสบการณ์การท างานในสถานศึกษา(School Integrated Learning: SIL) อย่างหลากหลาย 

6. มีและจัดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปราชญ์ชาวบ้าน  
7. ทรัพยากรอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
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 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
      การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม โดยส ารวจจากความต้องการของคณาจารย์ นักศึกษา 
แล้วเรียงล าดับความต้องการจ าเป็น จัดท าโครงการเพ่ือหาทรัพยากรเพ่ิมเติมโดยอ้างอิงจากงบประมาณค่าบ ารุง
การศึกษาและงปประมาณแผ่นดินเป็นประจ าทุกปี 
 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
      โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มีทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสม เพียงพอต่อการ
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน มคอ.1 
 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)    
 

ตัวบ่งชี้ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดท ามีรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ
รายงานผลการด าเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกล
ยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x x x x 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยกว่าปีละ 1ครั้ง 

x x x x x 
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ตัวบ่งชี้ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากระดับ 5 

    x 

13. นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู
ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ก าหนดและเป็นประจ าทุกปี 

x x x x x 

14. มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี
การศึกษา 

x x x x x 

15. นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลความรู้ ความสามารถด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ร้อยละ 50 ที่ส าเร็จในแต่
ละปีการศึกษา 

x x x x x 
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หมวดที่ 8  
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

  
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  
กระบวนการที่ จะใช้ ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่ วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียน  

การสอน นั้ น  พิ จ ารณ าจ าก ตั ว ผู้ เรี ย น โด ยอาจ ารย์ ผู้ ส อน จะต้ อ งป ระ เมิ น ผู้ เรี ย น ใน ทุ กๆ  หั ว ข้ อ  

ว่ามีความเข้ าใจหรือไม่  โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสั งเกตพฤติกรรมของนั กศึกษา  

การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้น เรียน ซึ่ งเมื่ อรวบรวมข้อมูล  

จากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่
ส าม ารถท า ให้ ผู้ เรี ยน เข้ า ใจ ได้  ก็ จ ะต้ อ งมี ก ารป รั บ เป ลี่ ย น วิ ธี ส อน  ก ารท ดสอบ กล างภ าค เรี ย น  

และปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ ได้ว่ าผู้ เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ ในเนื้ อหาที่ ได้สอนไป หากพบว่ า 

มีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้ งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน  

การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการ
สอนในทุกรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   

การประเมินหลักส ูตรในภาพรวมนั ้นจะกระท า เมื ่อน ักศึกษาเร ียนจบหลักส ูตร และจะต้อง ออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จ านวน 1 ภาคการศึกษา โดยปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของครูทุกอย่างเสมือนเป็นครูประจ าการคนหนึ่งในสถานการณ์จริงในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องกัน  เป็น
เวลาอย่างน้อย  15 สัปดาห์ หรือ 540  ชั่วโมง  ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตาม
ประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ และขาดคุณสมบัติในด้านใด ซึ่งจะ
มีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียน
การสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร  

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่  7 ข้อ 7 โดย
คณ ะกรรมการประเมินอย่ างน้ อย  3 คน  ประกอบด้ วยผู้ ท รงคุณ วุฒิ ในสาขาวิชาอย่ างน้ อย  1  คน  
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้าน
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 4 ปี 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
จากการรวบรวมข้อมูล การสัมมนา และการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต จะท าให้

ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีท่ีพบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่
จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย     ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้
ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 4 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
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ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย        3(3-0-6)  
  Thai Language Usage Skills 
  หลักการ  รูปแบบ  และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆ จากทรัพยากรสารสนเทศ  ฝึกปฏิบัติการ
คิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การจับประเด็น และการสรุปสาระส าคัญ  โดยน าเสนอผลการศึกษาด้วยวาจาและ
ลายลักษณ์ 
  Thai Language principles, style and language usage in diverse contexts from 
various information resources and to practice critical thinking, synthesis and summarizing, 
including to present the study by verbal and written communication. 
 
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 
  Language and Communication for Specifics Purposes 
  หลักการ วิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการสื่อสาร  ฝึก
ปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน 
  Principles, language usage and communication to achieve communication 
purposes, including to practice speaking and writing as well as an assessment of speaking and 
writing. 
 
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน        3(3-0-6)  
  Fundamental English 
  การเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่านบทความภาษาอังกฤษสั้น 
ๆ ฝึกการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่างๆ  
  Writing basic sentences based on English grammar, reading short passages, 
listening to and speaking from various dialogues. 
 
1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6)  
  English for Communication 
  โครงสร้างและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์ต่างๆ มุ่งเน้นการฝึกทักษะการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  
  This course emphasizes on English structure and forms based on diverse 
situations and practicing grammatical skills of English listening, speaking, reading and writing for 
communication. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1551003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดมาตรฐาน    3(2-2-5) 

English for Standardized Test 
ศึกษารูปแบบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-TEP หรืออ่ืนๆ  

ทบทวนความรู้ไวยากรณ์ ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อการเข้าสอบมาตรฐาน  
ฝึกเทคนิคการท าข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ การจัดการเวลา ส าหรับทักษะการสอบการฟัง อ่าน

และเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
Formats of English standardized test such as TOEIC, TOEFL IELTS, CU-TEP etc. 

review in grammar, vocabulary for standardized test 
Various formats of testing technics, time management for listening, reading and 

writing tests in various situations 
 
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
   Japanese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกการ
ฟัง การเขียน การอ่าน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปใน
ชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในสถานการณ์จริง 
  Meaning of Japanese vocabularies and idioms in daily life situations, practicing 
various skills such as listening, writing, reading, and narrative skills by using Japanese 
vocabularies and idioms, the simple explanations in Japanese about everyday life for applying 
in real situations. 
 
1571001   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
  หลักการออกเสียง การฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวันเบื้องต้น ตามหลักไวยากรณ์
เพ่ือให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง 
  Basic Chinese pronunciation, listening and speaking skills, grammatical usage for 
communication in daily life, Chinese vocabularies for applying in real life. 
 
1571002   ภาษาจีนพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเที่ยว      3(3-0-6) 
  Fundamental Chinese for Tourism 
  ค าศัพท์ ส านวน และบทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้ส าหรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือการเดินทางโดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน การเข้าพักโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร การซื้อ
สินค้า และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว การปฏิบัติตนในการเป็นเจ้าของประเทศท่ีดี  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
  Chinese vocabularies, idioms and conversations in various situations such as 
travelling by cars, trains or airplanes, in a hotel, and a restaurant, shopping and other situations 
that related to businesses, to behave as a nice country host. 
 
1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Korean for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนา
เรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ในสถานการณ์
จริง 
  Meaning of vocabularies and idioms in Korean, listening, speaking, reading, and 
writing with short sentences and passages including storytelling and explaining with Korean 
vocabularies and expressions, expressions for basic communication. 
   
1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 
  Fundamental Burmese 
  การเรียนรู้พยัญชนะ สระและการออกเสียง หลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน ค าศัพท์และส านวน ฝึกการ
ฟัง การพูด การอ่านและการเขียนจากบทสนทนาเบื้องต้น  
  Learning consonant, vowel and pronunciation, basic grammar, vocabularies and 
idioms, listening, speaking, reading and writing with basic conversations. 
 
1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะ
ด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาพม่าในบท
สนทนาเรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาพม่าได้ในสถานการณ์จริง 

Meaning of vocabularies and idioms in Burmese, listening, speaking, reading and 
writing for short sentences and passages including storytelling and explaining with Burmese 
vocabularies and expressions for basic communication. 
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2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      3(3-0-6)  
  Human Behavior and Self-Development 

พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรม ปัจจัยทางชีววิทยา ปัจจัย 
ทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา  องค์ประกอบของพฤติกรรม ความฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการ
พัฒนาตนเอง  มนุษย์สัมพันธ์ การท างานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
  Human behavior and human behavioral studies, behavioral factors, biological 
factors, social factors, psychological factors, elements of the behavior, emotional intelligence, 
self-understanding, self-development, human relations, teamwork, and social living with 
happiness. 
 
1001005   ทักษะการคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making Skill 
  กระบวนการคิดของมนุษย์  ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล การวิเคราะห์ กระบวนการตัดสินใจ 
ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้ความคิดใน
ชีวิตประจ าวัน 
  The process of human thought, logical thinking and reasoning, analytical thinking, 
decision process, creative thinking, deductive thinking, and critical thinking, problem solution 
and idea application in daily life. 
 
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์        3(3-0-6) 
  Ethics and Human Beings 
  ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎีทางจริยธรรม 
หลักจริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ส่วนบุคคลและสังคม 
  Meaning of ethics and human beings, the importance of ethics to human beings, 
the theory of ethics, the ethical principle of philosophy and religion for human beings, 
application for ethical principle to develop the quality of life for individual and society. 
 
1511002 ความจริงของชีวิต        3(3-0-6) 
  Facts of Life 
  ความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การน าเอาความจริงและ
หลักศาสนธรรมไปประยุกต์ ใช้ ในการแก้ปัญหา  พัฒนาชีวิตและสั งคม คุณธรรมจริยธรรมตามหลัก 
ศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
  Meaning of life, human life, living in today’s world, bringing out truth and 
religious doctrine to apply for solving problems and developing life, society, and ethical 
principles for happy life and peaceful society. 
   
1521001 พุทธศาสน์         3(3-0-6)  
  Buddhism 
  ประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมส าคัญต่างๆ ของ
พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม 
 
2061001 สังคีตนิยม         3(3-0-6) 
  Music Appreciation 
  องค์ประกอบพ้ืนฐานของดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีตะวันตก การประสมวงดนตรีไทย 
วงดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องบางบท ประวัติ
ดนตรีที่ควรทราบ และประสบการณ์การฟังดนตรีเพื่อก่อให้เกิดความซาบซึ้ง 
  Fundamental components of music, Thai musical instruments, western musical 
instruments, the combination of Thai and western musical bands, common forms, dominant 
composers, and masterpiece of literary work.  
   
3501001  การพัฒนาภาวะผู้น า       3(3-0-6)  
  Leadership Development 
  ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า การพัฒนาภาวะผู้น า การ
ตัดสินใจ การจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจ การติดต่อสื่อสารและพัฒนาทีมงาน การจัดการความขัดแย้ง การจัดการ
การเปลี่ยนแปลง 
  Definition, an emphasis, conceptual development and leadership theories, 
leadership development, decision, motivation and encouragement, communication and 
teamwork development, confliction management and charging management. 
   
3501003   การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม    3(3-0-6)  
  Personality Development and the Arts of Socializing 
  ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพในด้าน การพูด 
การแต่งกาย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ศิลปะการเข้าสังคม  
  Definition, importance and components of personality, personality development 
in speaking, dressing, personal interaction and arts of socializing. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2501004  สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา     3(3-0-6) 
   Interdisciplinary Social Science for Development 
  ปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติสหวิทยาการทางสังคมเพ่ือให้เกิดมุมมอง
ต่อความหลากหลายและเข้าปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตส านึกสากล โลกทัศน์ใหม่ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ  
สังคมวัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็นชาติ การรวมกลุ่มในโลกปัจจุบัน สันติศึกษา ศาสนาส าหรับโลกสมัยใหม่ 
ความเป็นพลเมืองโลก เพศสภาวะและเพศสภาพ สังคมสมัยใหม่ 
  Significant interdisciplinary social science phenomena around the world, ASEAN 
and Thailand in order to create a perspective on diversity, modern global interaction, global 
mindset, a modern worldview of politic, economy, society and culture, national state and 
nationalism, civic community, peach studies, religions for new world, global citizenship, gender 
and sexuality and modern society. 
 
2501005 พลเมืองที่เข้มแข็ง      3(3-0-6) 

Potency Citizenship 
วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดท าโครงการ ปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ การอยู่
ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคม
กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ วิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง เคารพ
สิทธิผู้อื่นอย่างมีเหตุผล มีจิตส านึก รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีจิตอาสาและจิต 

Project implementation, express of respect for a human dignity, accept individual 
differences, equality, human rights, freedom and living together in Thai society and peaceful 
world society according to the principle of peace, Create and follow the social rules, legal 
related, governing form, ideal, the democratic form of government with the King as Head of 
State, own democratic Thai citizen duties, have strength citizen and the right of others with 
reasonably, conscious mind, own responsibility and service mind 
 
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์      3(3-0-6) 
  Globalization and Localization 
  แนวคิด รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกและประเทศใน
กลุ่มอาเซียน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม สังคมสมัยใหม่ และสังคมหลังสมัยใหม่
ผ่านวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตอัน
เป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ และขบวนการเคลื่อนไหวท้องถิ่นภิวัตน์ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ)  
  Concepts and characteristics of Thai rural changes related to the world and Asian 
countries including to explore the transformation of agriculture to industrial society and 
modernity to post modernity with discourses in accordance, development and transformation 
of socioeconomic, culture, as well as way of life as a result of globalization and social 
movement of localization. 
 
2521002 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6) 
  ASEAN Studies 
  ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตร การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
วิถีอาเซียน ความสามารถในการแข่งขัน เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้า 
บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานทักษะ และตลาดอาเซียน การท่องเที่ยว การเกษตร การศึกษา การกีฬา 
สุขภาพ และช่องว่างของการพัฒนาอาเซียน 
  Definition, importance, background, charters, politics, economy, society, culture, 
ASEAN way, competitiveness, free trade area, special economic zone, free circulation, service, 
investment, capital, skilled labors and ASEAN market, tourism, agriculture, education, sports, 
health, and development gap. 
   
2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
  Human Beings, Community and Environment 
  ระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
และความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม 
ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร แนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วม
การจัดการเชิงบูรณาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  Ecology, human beings, community, environment, relations among human 
beings, community and environmental, spatial relation, biodiversity, the impact of human 
activities on environment such as energy consumption and agriculture, solutions to the problem 
of environment ethics, conservation principles, participation in integrative management, and 
sustainable development.  
 
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น       3(3-0-6) 
  Local Resource Management 
  ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้มาตรการทางสังคม 
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์   ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง การจัดการ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือเน้นความเป็นชุมชน ท้องถิ่นและความยั่งยืน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
Local resources management with systematic integrative  management focusing  

on social measures, economics, law, good governance, local wisdom, participation, sufficiency, 
environment management, sustainable development, and geographic information technology in 
order to emphasize community, locality, and sustainability. 
 
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6) 
  Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government 
  แนวคิด และวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย รัฐธรรมนูญ พัฒนาการทางประชาธิปไตย
ของไทยรวมทั้งกระบวนการทางเมืองและบทบาทและหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองไทย การจัดระเบียบการ
ปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต  
  Concepts and evolution of Thai politics and government, constitution, Thai 
democratic development including political process, role and duties of political institutions, 
governing management, analyzing problems and future tendency of Thai politics. 
 
2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย      3(3-0-6)     
  Introduction to Laws 
  ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆ ของกฎหมาย การใช้และการ
ยกเลิกกฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 
  Basic knowledge, source, characteristics and types of laws including usage and 
abrogation of laws, the general principles of civil and criminal laws. 
 
3501004  การริเริ่มการประกอบธุรกิจ      3(3-0-6)  
  Business Initiation 
  ความหมาย ความส าคัญ และกระบวนการริเริ่มธุรกิจ การประเมินความพร้อมในการประกอบ
ธุรกิจ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การเข้าสู่ตลาด การประเมินผล และการปรับปรุงธุรกิจ 
  Definition, significance and processes of business initiation, business readiness 
assessment, searching for business opportunities, business planning, market entry and business 
assessment and improvement. 
 
3531001  การเงินในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6)  
  Finance in Daily Life 
  การวางแผนและการบริหารการเงินในชีวิตประจ าวันส าหรับบุคคลและครอบครัวเพื่ออนาคต การ
วางแผนการออม การลงทุน และหลังการเกษียณ วิธีการของสินเชื่อส่วนบุคคลและการลงทุน การรู้จักใช้เงินเพ่ือ
สุขภาพและพักผ่อนบันเทิง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
  Financial planning and management in daily life for personal and family future, 
saving plan, investment plan and retirement plan, how to implement personal and investment 
loans, how to spend money for healthcare, relaxation and entertainment. 
 
3541001  การเป็นผู้ประกอบการ       3(3-0-6)  
  Entrepreneurship 
  แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบการ 
การมองหาโอกาส และความท้าทายในการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายที่เก่ียวข้องแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการ  
  Concepts and theories of entrepreneurship, elements regarding the readiness on 
implementation, opportunities and challenges entrepreneur, business theories, ethics and 
responsibility, related law trends to be the entrepreneur. 
 
3591002  เศรษฐกิจพอเพียง       3(3-0-6)  
  Sufficiency Economy  
  ความหมาย หลักการ และแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้จาก
การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความเสียสละ มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีในวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง การสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในบริบทของสังคมยุคใหม่ การสืบสานแนวคิด รูปแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้รู้จัก
ความจริงของชีวิต การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตให้เกิดความเหมาะสม
กับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป 
  Definition, principles, and guidelines for living based on the sufficiency economy 
philosophy, learning from actions in order to produce sharing-mind, volunteer, and being a good 
role model of sufficient ways of life, continuation of local wisdom in the context of new-age 
society, conceptual model of sufficiency economy philosophy to know the truth of life, 
adoption the sufficient economy philosophy’s principles to live in the changing society 
appropriately. 
 
 
3591003 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น    3(3-0-6) 

The King Wisdom for Local Development 
แนวคิด และหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจ าวันได้ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพ่ือการ
พัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือกันท างานโดยบูรณาการแบบ
องค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 
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Concept and principle of royal initiative project, apply In principle of royal work, 
Sufficiency Economy Philosophy and daily sustainable development concept, analyze in 
wisdom strategy prototype community development according to the King's philosophy to be 
concrete development and cooperate to work by holistic Integration with area networks 
 
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1031001 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ    3(2-2-5) 
  21st Century Skills for Living and Occupations  
สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยการบูรณาการ การประยุกต์เพ่ือพัฒนาทักษะ
ที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ Principle concept, theories about 21st 
century skills by integrating, apply to develop life skills and quality profession. 
 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 
  Sports and Recreation for Quality of Life 
  ความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึกทักษะ
เบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ 
  The significance and the necessity of sports and recreational activities to improve 
the quality of life, scope of sports and recreational activities, the value of sport and recreational 
activities on physical, mental, emotional and social, assessment of one’s health, select of types 
of sports and recreations, train of basic sport skills and to organize the recreational activities. 
 
1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ       3(2-2-5) 
  Exercise for Health 
  ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกก าลังกาย หลักการและขั้นตอน
ของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ ทางกายด้าน 
ต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการออกก าลังกายอย่างถูก
วิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกก าลังกาย การฝึกการออกก าลังกายในสถานบริการออกก าลังกาย การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  Definition, scope, purpose and benefits of exercise, the principles and procedures 
of the exercise, exercise to improve performance physical aspects, the selection of physical 
activities in accordance the exercises properly, using the equipment and exercises, training 
exercise in the fitness facility and physical fitness test. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1162101 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ กีฬาและนันทนาการ  3(2-2-5) 

Health Promotion, Health Care, Sports and Recreation 
สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ความส าคัญของกีฬาและนันทนาการ 

นโยบายสาธารณะเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย  
จิต สังคมและปัญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการเพ่ือการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมในการสร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะในด้านต่าง ๆ  

Health promotion and care, the importance of sports and recreation, public 
policy for health promotion, design and implement in health promotion and care including 
physical, psychological, social and intelligence, learning design for sports and recreation, 
readiness health promotion and care in various aspects 
 
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                              
  Science and Technology for Daily Life 
  ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบ และกระบวนการแสวงหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ พลังงาน สารเคมี เทคโนโลยี สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน 
  The definition of science and technology, elements and the process of acquiring 
scientific knowledge, technology, energy, chemicals and herbs in everyday life. 
 
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ     3(3-0-6)   
  Environments and Natural Resources Conservation 
  ความหมาย ประเภทของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ อธิบายสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในประเทศ
และโลก ปัญหา ผลกระทบที่เกิดข้ึนกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
  Definition and category of environment and natural resources, importance of the 
environment and natural resources, the environment and humans. The environmental condition 
currently occurring in the country and the world. Impact on the environment and natural 
resources, conservation and sustainable management of natural resources, coupled with the 
moral and ethical principles. 
 
4071001  สุขภาพและสุขอนามัย       3(3-0-6) 
  Health and Health Care 
  ลักษณะสุขภาพที่ดี  การป้องกันโรคและยาเสพติด  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การส่งเสริม
สุขภาพ  โรคติดต่อ  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  การคุมก าเนิด  อุบัติเหตุและการป้องกัน  สิ่งแวดล้อมและ
สุขอนามัยในการประกอบอาชีพ  และระบบหลักประกันสุขภาพ 
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  Healthy, disease  prevention  and  drugs, first aids , health  promotion, 
communicable  disease, sexually transmitted disease, contraception, accident  prevention,  
health  care  and  environment  for  careers  and  health care coverage. 
 
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                  
  Mathematics in Daily Life 
  ดอกเบี้ย การซื้อเงินผ่อน การเช่าซื้อ การจ านอง การจ าน าและการขายฝาก การค านวณภาษี  
คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   
   Interest, the credit, leasing, mortgage, pawning, and for sale, tax calculation, 
introduction to mathematical finance, application of mathematics in everyday life. 
 
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ       3(3-0-6)  
  Mathematics and Decision Making 
  ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการ
กระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น ก าหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางด้านสถิติและการตัดสินใจ     
  Logic and reasoning, statistical methods, measure of central tendency, measure 
of dispersion, elementary of probability and decision theory, the practice using statistical 
software and decision making. 
 
4121001   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(2-2-5)  
  Computer and Information Technology 

การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์  การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ  เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้งาน กฎหมายและจริยธรรม 
จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Using operating system, utility programs, using the internet, information searching, 
learning for information technology and communication, applied to education, the laws and 
morality ethics in information technology. 
 
4121005   การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์     3(2-2-5) 
   Website Design and Development 
  การใช้เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้กับระบบงานของ
องค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
  Using tools and methods in the design and development of websites, the 
application of the system of organization, creating and designing webpages by using computer 
software. 
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4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการประยุกต์ใช้งาน      3(2-2-5)  
 Package Software for Application 
  การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลค า โปรแกรมด้านการน าเสนอผลงาน และโปรแกรมกระดาน
ค านวณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน 

Using word processing software, presentation software and electronic 
spreadsheet software for application in the daily life. 

 
5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
  Agriculture in Daily Life 
  วิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม การผลิตพืช  การผลิต
สัตว์  เกษตรอินทรีย์  การเกษตรตามแนวพระราชด าริ  ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิตทางการเกษตร ผลพลอย
ได้จากการเกษตรและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
  Evolution and importance of agriculture, suitable agricultural production systems, 
plant production, organic agriculture, royal initiative agriculture, environmental factors affecting 
agriculture production, agricultural by-products and their user, the impact of the agricultural 
occupations. 
 
5071001   อาหารเพื่อสุขภาพ        3(3-0-6) 
  Food for Health 
  ความส าคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ อาหารและสารอาหาร หลักการบริโภคอาหาร
เพ่ือให้มีสุขภาพดี ประเภทของอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารฟังก์ชั่น อันตรายและความปลอดภัยของอาหาร  

The importance role of food for health, food and nutrients, principles of food 
consumption for good health, types of healthy foods, functional foods, hazards and food safety. 

 
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
   Technology in Daily Life 
  ความเป็นมาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีท้องถิ่น ทางเลือกในการใช้
เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่าง ๆ การดูแลรักษาเครื่องมือและการซ่อมบ ารุง 

Background on the technology used in everyday life, local technology, 
alternative to use technology, using equipment, machinery, various utensils and equipment 
maintenance. 
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ค าอธิบายรายวิชา 
2. หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครูบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1102101 คุณธรรม  จริยธรรม  และความเป็นครูมืออาชีพ   3(2-2-5) 

Ethics for Professional Teachers 
 ศึกษา วิเคราะห์และประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิต

วิญญาณความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นที่เคารพ
ศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู สภาพการณ์
การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพ่ือ
น าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
1051101  จิตวิทยาเพ่ือการเรียนรู้       3(2-2-5) 
     Psychology for Learning      

    ศึกษา วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาส าหรับการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาการและ
การเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ แนวทางการให้ค าแนะน ากับผู้ปกครองเก่ียวกับ
การส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพ่ือให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และ
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความร่วมมือในการ
พัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ 
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
1022101  หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้     3(2-2-5) 
     Curriculum and Learning Management Science    

ศึกษาหลักสูตร วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี 
ปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนัก
ถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยบูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู้ ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ 
กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 
การศึกษาเรียนรวม ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือให้มี
ทักษะในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ เพื่อให้มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดการ
เรียนรู้ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
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1032101  นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้    3(2-2-5) 
     Innovation and Digital Technology for Learning    

    ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติ
ของสาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้สามารถเลือก และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 
 
1043101  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้     3(2-2-5) 
     Learning Measurement and Evaluation      

    ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบ
และสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการ
วัดและประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มี
ความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
 
1043102  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้     3(2-2-5) 
     Research and Development for Learning Innovation   

    ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการ
วิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพ่ือให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และ
พัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัย
ต่อความเปลี่ยนแปลง 
 
  



79 
 

                                                                                                                      

1251101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู      3(2-2-5) 
     Communicative Thai for Teachers      

    ศึกษา วิเคราะห์วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 
และฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือการสื่อความหมายในการเรียนการสอน
และการสื่อสาร สืบค้นสารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงส าหรับ ฝึกการใช้
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

 

1102102  การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาชุมชน    2(1-2-3)  
  Educational Quality Assurance and Community Development ศึกษาหลักการ แนวคิด 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การออกแบบและด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถ
จัดการคณุภาพ การจัดกิจกรรมเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและประเมินคุณภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของ
ผู้เรียน และร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ บูรณาการระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นตามบริบทของโรงเรียน 
 

1211101  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 1     1(0-2-1)  
  Communicative English for Teachers 1  

ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในสถานการณ์ต่างๆ  
 

1212102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 2     1 (0-2-1)  
  Communicative English for Teachers 2 

ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในการจัดการเรียน
การสอนในห้องเรียนและการจัดการในชั้นเรียน  
 
1212103  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3     1(0-2-1)  
  Communicative English for Teachers 3 

ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยการฟัง พูด อ่าน และเขียนตามหลักของการใช้ภาษาเพ่ือ
การสื่อความหมายที่ถูกต้องในเชิงวิชาการ 
 
1251101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู     2(1-2-3)  
  Communicative Thai for Teachers  

ศึกษา วิเคราะห์วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 
และฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือการสื่อความหมายในการเรียนการสอน
และการสื่อสาร สืบค้นสารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงส าหรับ ฝึกการใช้
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
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วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                      น(ท–ป–อ) 
1002101  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1    1(90) 
     Practicum in Teaching Profession Institution 1   

สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุ
จรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจ าชั้นในสถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  
ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case 
Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ   สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผ่าน
กระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  
สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  
1003102  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2    1(90) 
     Practicum in Teaching Profession Institution 2    
 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงานผู้ช่วยครู
ร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัด
และประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา 
ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ 
บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางใน
การพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์
สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจาก
การเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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1004103  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    6(540) 
     Internship 1         
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย 
ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ด้วย
กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
1004104  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    6(540)  
     Internship 2        

ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูในสาขาวิชาเฉพาะ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและ
น าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
กลุ่มวิชาเอก        
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                น(ท–ป–อ) 
1231101  ศาสนศึกษา        3(2-2-5) 
  Religious Studies 

  อธิบายความหมายของปรัชญาและศาสนา  วิเคราะห์องค์ประกอบของศาสนาและความเชื่อ  
ประเภทของศาสนา  ประวัติความเป็นมา  หลักค าสอน  ศาสนพิธี  สาวก  และวันส าคัญทางศาสนา  วิเคราะห์
หลักการของศาสนาสากลที่เก่ียวกับปรัชญา วัฒนธรรม  และจริยศาสตร์  การเปรียบเทียบศาสนาสากล  วิเคราะห์
สภาพการณ์และปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรมสิ่งแวดล้อมและสังคมปัจจุบัน เพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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1231102  ชาดก พุทธสาวก พุทธสาวิกา และบุคคลส าคัญทางพระพุทธศาสนา  2(1-2-3) 
  Jataka, Disciples, Important Persons  in Buddhism 
  ประวัติและผลงานของ พุทธสาวก  สาวิกา  ชาดก และบุคคลส าคัญทางพระพุทธศาสนา  ที่เป็น
แบบอย่างแนวทางในการด าเนินชีวิตด้วยกระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือน าความรู้ไป
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 
1232104 พุทธวิธีการสอน        2(1-2-3) 
  Buddha's Teaching Methods 
  หลักการและวิธีสอนของพระพุทธเจ้า การวิเคราะห์ธรรมชาติผู้ เรียน วัตถุประสงค์ในการสอน 
ลักษณะของผู้สอนที่ดีตามแนวพุทธ  ลักษณะผู้สอนและผู้เรียนที่ดี วิธีการสอนตามแนวพุทธวิธี  เทคนิคการสอน  ลีลา
การสอน กลวิธีอุบาย พุทธวิธีการสอนแบบต่าง ๆ ประกอบการสอน  การออกแบบการสอนตามแนวพุทธวิธี เพ่ือน า
ความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

1231201 การเมืองการปกครองไทย       3(2-2-5) 
  Thai Politics 

วิเคราะห์ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์  และระบอบการปกครอง วิวัฒนาการการเมืองการ 
ปกครองไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อธิบายระบอบการเมืองการปกครองไทย อภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
กับสังคม  เหตุการณ์ทางการเมืองต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมในอดีตและปัจจุบันและการน าองค์
ความรู้ที่ได้บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยและพัฒนาความเป็นพลเมือง  เพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการ
จดัการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

1231202 กฎหมายเบื้องต้น        3(2-2-5) 
Principles of Jurisprudence 
อธิบายความหมาย  ความส าคัญ  ประเภท ล าดับศักดิ์ของกฎหมาย  วิเคราะห์การจัดท า   

การใช้ การตีความทางกฎหมาย อธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญ  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมาย
ปกครอง  และอธิบายกระบวนการยุติธรรม  ประยุกต์ใช้และบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน เพ่ือ
น าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
1232203 ความเป็นสกลทรรศน์       3(2-2-5) 
  International Society 
  อธิบายความหมาย และความส าคัญโลกาภิวัตน์ วิเคราะห์ทฤษฎีการจัดการความขัดแย้งความ
เป็นพลเมือง หลักการอยู่ร่วมกันของมนุษยชาติ ความสัมพันธ์และการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ค่านิยมและการ
ตระหนักรับรู้สภาพการณ์ การพัฒนาที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคและการยอมรับความแตกต่างแนว
ทางการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของพลเมืองโลก  
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1232302 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น       3(2-2-5) 
  Introduction to Economics 
  อธิบายความหมาย  ความส าคัญ  ประวัติความเป็นมาของเศรษฐศาสตร์  วิเคราะห์ทฤษฎีการ
ผลิต  พฤติกรรมของผู้บริโภค  ตลาด  ทฤษฎีราคา  รายได้ประชาชาติ  การเงินการธนาคาร  การคลัง  การค้า
ระหว่างประเทศ  ระบบสหกรณ์  ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก เพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
1231401 ประวัติศาสตร์ไทย       3(2-2-5) 
  Thai History 

วิเคราะห์พัฒนาการของประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์   
อธิบายการพัฒนาและผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการด้านเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม
ผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์ เพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

1232404 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้     3(2-2-5) 
  History of Southeast Asia 

วิเคราะห์พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในยุคต่างๆอิทธิพลของชาติตะวันตกท่ีมีผลต่อภูมิภาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อธิบายการเปลี่ยนแปลงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึง
ปัจจุบัน  แสดงความคิดเห็นในความสัมพันธ์ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับประเทศมหาอ านาจของโลกและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์ เพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

1232405 อารยธรรมโลก        3(2-2-5) 
  World Civilization 

วิเคราะห์พัฒนาการของอารยธรรมโลกตะวันตก และโลกตะวันออกโดยสังเขปในด้านต่าง  
ๆ  เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปของสังคมโลก อิทธิพลของตะวันตกและตะวันออกที่มีผลต่อ
สังคมโลก  และสามารถปรับตัวของสังคมโลกสมัยใหม่ผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์  เพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

1231501 ภูมิศาสตร์กายภาพ       3(2-2-5) 
  Physical Geography 
  วิเคราะห์สัณฐานของโลกและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์  
และดวงจันทร์  อธิบายลักษณะทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงของธรณีภาค อุทกภาค  บรรยากาศ ชีวภาคและ
ฝึกปฏิบัติการภาคสนาม เพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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1233505 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ     3(2-2-5) 
Geographic Tools and Geo-Informatics 
อธิบายความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับแผนที่ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์  

การแปลความหมายการสืบค้นและประยุกต์ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
1233703 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา      3(2-2-5) 
  Social Studies Curriculum Development 

วิเคราะห์แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษาในระบบ นอกระบบและ 
ตามอัธยาศัย อธิบายวิวัฒนาการทางด้านหลักสูตรสังคมศึกษา ในระดับชาติและสากล วิเคราะห์กระบวนการจัดท า
หลักสูตรสังคมศึกษา  การน าหลักสูตรไปใช้  การประเมินผลหลักสูตร  ภาวะผู้น าหลักสูตรสังคมศึกษาฝึก
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
1233705 วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา      3(2-2-5) 
  Social Studies Teaching Method 

วิเคราะห์ทฤษฎีรูปแบบการสอน  วิธีการสอน  ทักษะและเทคนิคการสอนสังคมศึกษา   
วิเคราะห์หลักสูตรสังคมศึกษา  ออกแบบการจัดการเรียนรู้  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และ
การวัดและประเมินผล  ฝึกปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน เพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
1232701 นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา     3(2-2-5) 
  Innovation and Digital Media in Social Studies 

วิเคราะห์แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับนวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษาหลักการออกแบบ  
การผลิตและพัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัลที่เหมาะสมกับเนื้อหาสังคมศึกษา วิเคราะห์และประเมินคุณค่าของสื่อ
และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  การใช้สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียน เพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
1233704 การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา     3(2-2-5) 
  Social Studies Action Research 

อธิบายความหมาย  ขอบเขตของการวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา  วิเคราะห์ทฤษฎี 
ระเบียบวิธีวิจัยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลายทางสังคม
ศึกษา 
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วิชาเอกเลือก 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                น(ท–ป–อ) 
1232103 หลักพุทธรรมและธรรมวิทยา      2(1-2-3) 
  Buddhadhamma and Buddhology 
  อธิบายพัฒนาการ ความส าคัญ  องค์ประกอบ  และโครงสร้างของพระพุทธศาสนาและศาสนา  
ในท้องถิ่น  เกี่ยวกับ ประวัติ คัมภีร์ของศาสนา การปฏิรูป นิกาย การเผยแผ่ วันส าคัญ ศาสนพิธี การปฏิบัติตน
ของศาสนิกชน  หลักธรรมส าคัญ ฝึกภาวะผู้น าในพิธีกรรมทางศาสนา และน ามาพัฒนาชีวิตและสังคม  เพ่ือน า
ความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
1233105 ศาสนพิธีและประเพณีไทย      2(1-2-3) 
  Ritual and Thai Treditions 
  พิธีกรรมต่างๆ ในพระพุทธศาสนา ประเพณีไทย เทศกาลและวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
ความเป็นมา  ความหมาย  ขั้นตอน  และวิธีปฏิบัติ  ตลอดจนฝึกปฏิบัติ  จริงจนสามารถปฏิบัติได้เองอย่างถูกต้อง
และน าผู้อ่ืนได้  โดยเฉพาะเน้นถึงเนื้อหาสาระพิธีกรรมนั้นๆ  เป็นเครื่องมือสื่อความเข้าใจในพุทธปฏิบัติที่ถูกต้อง 
หรือ ศาสนพิธีของศาสนาอ่ืนที่ตนเองนับถือ เพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  
 
1231301 เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก      2(1-2-3) 
  Thai and World Economy 
  ศึกษากลไก โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ปัจจัย
การผลิตทรัพยากร การค้าระหว่างประเทศ และปัญหาของโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทย โดยน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  มาปรับใช้ในการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ วิเคราะห์เศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับโลก 
ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจไทยในอดีตและปัจจุบันที่มีความเกี่ยวโยงจากภาวะเศรษฐกิจโลก ตลอดจน
ผลกระทบที่เกิดข้ึนกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและอนาคต เพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
1231402 ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์      2(1-2-3) 
  History of Rattanakosin 
  วิเคราะห์พัฒนาการของประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์อธิบายการพัฒนาและผลกระทบการ
เปลี่ยนแปลงการด้านเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์  เพ่ือน า
ความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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1232403 บุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์ไทย      2(1-2-3) 
  Important Persons in Thai History 
  วิเคราะห์ประวัติ  ผลงานที่ส  าคัญ  สิ่ งที่ควรน ามาเป็นแบบอย่างของบุคคลส าคัญใน
ประวัติศาสตร์ไทยผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์ เพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
1233405 ประวัติศาสตร์ยุโรป       2(1-2-3)
  History of Europe 
  วิเคราะห์พัฒนาการของประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยกลางจนถึงต้นศตวรรษที่ 20 อธิบายการพัฒนา
และผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการด้านเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมผ่านวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ เพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
1233406 ประวัติศาสตร์ศาสนศิลป์ในประเทศไทย     2(1-2-3) 
  The History of  Religions Arts in Thailand 

ความหมาย ความส าคัญ ของประวัติศาสตร์ศาสนศิลป์ในแง่การสื่อสารเชิงสัญลักษณ์  จิตรกรรม 
สถาปัตยกรรม ประติมากรรม วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของประวัติศาสตร์ศิลปะกับวิชาแขนงต่างๆ ศึกษา
ประวัติศาสตร์ศิลปะในภูมิภาคต่างๆของไทย ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี
ของไทยกับประเทศข้างเคียง โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 
 
1232504 สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา      2(1-2-3) 
  Environment and Populations Studies 
วิเคราะห์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและประชากร  ความสัมพันธ์ระหว่าง 
สิ่งแวดล้อมกับประชากร  วิเคราะห์ผลกระทบของภาวะประชากรที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมต่อสังคมและคุณภาพ
ชีวิต  อธิบายการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน  อธิบายความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  สภาพการเกิดภัยพิบัติในประเทศไทยและโลก วิเคราะห์สาเหตุการเกิด ผลกระทบ
และการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ เพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
1231502 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย       2(1-2-3) 
  Geography of Thailand 
  วิเคราะห์ลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพประชากร เศรษฐกิจ  
สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมถึงความสัมพันธ์ในปัจจัยทางภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก วิเคราะห์การ
กระจายเชิงพ้ืนที่และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ และฝึกปฏิบัติการภาคสนาม  เพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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1232503 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก       2(1-2-3)
  World Region Geography 
  ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์เกี่ยวกับเกณฑ์ในการพิจารณาแบ่งภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ลักษณะภูมิ
ประเทศภูมิอากาศ ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ และเปรียบเทียบปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมในแต่ละภูมิภาค เพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
1233506 ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น        2(2-0-4) 
  Local Geography 

ศึกษาภูมิประวัติลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานการณ์ 
และปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการจัดการ การวางแผนและการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน และการน าเสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 
 
1231601 หลักสังคมวิทยา        2(1-2-3) 
  Sociology 
  อธิบายความหมาย  ลักษณะ  ขอบข่าย  ประวัติความเป็นมา  แนวคิดและทฤษฎีสังคมวิทยา  
องค์ประกอบ  และหลักการส าคัญ  ประยุกต์ใช้วิธีการศึกษาทางสังคมวิทยา วิเคราะห์กลุ่มสังคม  โครงสร้าง 
ทางสังคม ลักษณะของสังคม  โครงสร้างหน้าที่  การจัดระเบียบสังคม  สถาบันทางสังคม  การขัดเกลาทางสังคม   
การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  ช่วงชั้นทางสังคม  วัฒนธรรม  ความเชื่อ  กระบวนการทางสังคม  พฤติกรรมเบี่ยงเบน
ทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา เพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
1233602 ท้องถิ่นศึกษา        2(1-2-3) 
  Local Studies 
  ศึกษาความเชื่อ วิวัฒนาการความเป็นมา หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
มรดกทางวัฒนธรรม และเศรษฐกิจของท้องถิ่น แนวการอนุรักษ์และพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานการเรียนรู้ 
 
1232702 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล       2(1-2-3) 
  Digital Society 
  วิเคราะห์แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสมัยใหม่ และความเป็นพลเมืองดิจิทัลในปัจจุบัน  
และอนาคต  ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อสังคมทักษะการรู้ดิจิทัล สร้างแนวปฏิบัติให้เป็นพลเมืองที่
เรียนรู้แบบน าตนเองและปกป้องตนเอง การเคารพสิทธิของตนเอง ความรับผิดชอบสังคมโลกหลังสมัยใหม่ สร้าง
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้เครื่องมือทางดิจิทัล  
 
 
  



88 
 

                                                                                                                      

1233702 ภาษาอังกฤษส าหรับครูสังคมศึกษา      3(2-2-5) 
  English for Social Studies Teacher 

ภาษาอังกฤษที่เก่ียวกับสังคมศึกษา ศาสนา จริยธรรม วัฒนธรม ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
การเมืองการปกครอง ภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ทักษะทางด้าน การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การท า ความ
เข้าใจ เอกสารพื้นฐานต่างๆเก่ียวกับกฎหมาย ฝึกหัดการใช้ศัพท์และความหมายของถ้อยเฉพาะทางสังคมศึกษา 

 
1233706 การจัดการค่ายวิชาการสังคมศึกษา      2(1-2-3) 
  Academic Camp 

ศึกษาและฝึกทักษะการจัดค่ายวิชาการ กิจกรรมนันทนาการตามกระบวนการ PDCA การ 
วางแผน (Plan) การด าเนินการ (Do) การตรวจสอบ (Check) การปรับปรุงแก้ไข (Act) การจัดท ารายงานการ
ด าเนินงานการจัดค่าย และการฝึกปฏิบัติการจัดการค่ายวิชาการในสถานศึกษา 
 
1233707 สัมมนาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา     2(1-2-3) 
  Leaning Management Seminar in Social Studies Teacher 
  ศึกษา วิเคราะห์และอภิปราย สถานการณ์เรื่องการจัดการเรียรู้สังคมศึกษาและแนวโน้มการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยให้น าความรู้ในหลากหลายสาขาวิชาเป็นเครื่องมือศึกษา แบบบูรณาการ โดยใช้
กระบวนการทางการสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระบวนการทางการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้และเสนอ
ทางออก สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข 
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบ 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
กับ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 
 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสังคมศึกษา 
   ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Social Study 
ชื่อปริญญา 
   ช่ือเต็ม (ไทย)         : ครุศาสตรบัณฑติ (สังคมศึกษา) 
   ช่ือย่อ (ไทย)          : ค.บ.(สังคมศึกษา) 
   ช่ือเต็ม (อังกฤษ)     : Bachelor of Education (Social Studies) 
   ช่ือย่อ (อังกฤษ)      : B.Ed. (Social Studies) 
 

ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสังคมศึกษา 
   ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Social Studies 
ชื่อปริญญา 
   ช่ือเต็ม (ไทย)         : ครุศาสตรบัณฑติ (สังคมศึกษา) 
   ช่ือย่อ (ไทย)          : ค.บ.(สังคมศึกษา) 
   ช่ือเต็ม (อังกฤษ)     : Bachelor of Education (Social Studies) 
   ช่ือย่อ (อังกฤษ)      : B.Ed. (Social Studies) 
 

คงเดิม 

ปรัชญาของหลักสูตร 
             ผลิตครสูังคมศึกษาท่ีมคีุณภาพมาตรฐาน 
 

ปรัชญาของหลักสูตร 
ผลิตครูสังคมศึกษาที่มีคุณภาพสูงมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการ

ความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษา
และพัฒนาครู ให้เป็นคนดี มีสติปัญญาความสามารถและอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้
อย่างมีความสุขรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้
ด้วยสติปัญญา 

ปรับปรุงให้มีความ
ชัดเจน และทันสมัย 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีความรู้ ความสามารถในศาสตร์ของสังคมศึกษา

เป็นอย่างดี และสามารถจัดการเรยีนรู้กลุม่สาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได ้

2. มีเจตคติทีด่ีต่อวิชาชีพครู มีคณุธรรม จริยธรรม และมีจิตส านึกของ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านสังคมศึกษา สามารถประยุกต์ใช้

องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และ
เศรษฐกิจของประเทศ 

2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการ
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
ความเป็นครบูนพ้ืนฐานของความรู้ ด้วยกระบวนการจดัการเรียนรู้และการไดร้ับ
แบบอย่างท่ีดีจากผูส้อนและผู้ที่เกีย่วข้องเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกดิประสิทธิภาพ
สูงสุด 

3. มีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกลและศรัทธาในวิชาชีพครู มีการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองทั้งด้านวิชาชีพและวิชาการ ให้ก้าวทันเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
วิทยาการใหม่ๆ ท่ีพัฒนาอย่างรวดเร็วยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสงัคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง 

4. สามารถพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

พัฒนาหลักสูตรทางด้านการเรียนการสอนการสอนที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้
ความสามารถสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 

3. เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีความ
รับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพมีความอดทนใจกว้างและมีความเชี่ยวชาญใน
การจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตาม
สมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 
 4. เป็นผู้มีความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการ
สอน และบูรณาการความรู้ในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 5. เป็นผู้มีความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนสามารถประยุกต์
ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่
ส าหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต 

หลักสูตร 
   มีจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    163 หน่วยกิต 
  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 
 1. วิชาแกน  34 หน่วยกิต 
 2. วิชาเอกบังคับ  60 หน่วยกิต 
 3. วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 4. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  12 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

หลักสูตร 
   มีจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    143 หน่วยกิต 
  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 107 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาวิชาชีพครูบังคับ   25 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ  46 หน่วยกิต 
 2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
 2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ  
 14 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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หมวดวิชาชีพครู 
1012103  ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู   3(2-2-5)
 Language and Culture for teacher 
ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู และการพัฒนาวิชาชีพครู การใช้
ทักษะพื้นฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียนตามหลักของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อ
ความหมายที่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย รวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของ
คนไทย เพื่อธ ารงไว้ในความเป็นไทยและการอยู่ร่วมกันอย่างสันต ิ

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
 

1012104  ภาษาอังกฤษส าหรับครู                           3(2-2-5) 
   English for Teachers 
              การสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนสถานการณ์ต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและการ
จัดการในช้ันเรยีนเพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง 

 - ตัดรายวิชาทิ้ง 
 

 1022101  หลักสตูรและวิทยาการการจดัการเรียนรู้   3(2-2-5) 
 Curriculum and Learning Management Science 
 ศึกษาหลักสูตร วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบท
และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ จัด
กิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึง
สุขภาวะของผู้เรียน โดยบูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ 
ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู้  ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้  กระบวนการสร้างสรรค์
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 
21 การศึกษาเรียนรวม ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา ใช้การสะท้อนคิดเพื่อให้มีทักษะในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ เพื่อให้

- เพิ่มรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 



93 
 

                                                                                                                      

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ และใช้การ
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และ
ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 

1022001 การพัฒนาหลักสูตร   3(2-2-5) 
                Curriculum Development 
หลักการ แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ การพัฒนาหลักสูตร 
การวิเคราะห์หลักสูตรในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตร
และสามารถจัดท าหลักสูตรได้ ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและน าผลการประเมิน
ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
 

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
 

1022002  การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน 3(2-2-5) 
 Principle of Learning Management and Classroom 

Management 
             หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้
ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้ การบูรณาการการเรียนรู้
แบบเรียนรวม การจัดการช้ันเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา การจัดท า
แผนการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การสร้างบรรยากาศการจัดการช้ัน
เรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
 

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา              3(2-2-5)  
             Innovation and Education Information Technology 
 หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี   สารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การ
ประยุกต์ใช้และประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
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 1032101  นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจทัิลเพ่ือการเรียนรู้  3(2-2-5) 

 Innovation and Digital Technology for Learning     
ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่
สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิ เคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมาย
ที่ เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถเลือก และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและ
ใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ 
และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

- เพิ่มรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

1043001การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                 3(2-2-5)  
Learning Measurement and Evaluation 
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัด และประเมินผลการเรยีนรู้ของผู้เรียน  
การประเมินภาคปฏิบตัิ การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การประเมินผล
การเรยีนรู้ตามสภาพจริง การสร้างและการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวัดผล 
การเรยีนรู้ ระเบียบการประเมินผลการเรียน การปฏิบัติการวัดและประเมินผล 
สามารถวัดและประเมินได้ และการน าผลการประเมินไปใช้ในการพฒันาผู้เรยีน  

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
 

 1042102  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Learning Measurement and Evaluation      
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วย
วิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน 
บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการ

- เพิ่มรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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จัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมิน
ตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูล
ป้อนกลับท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผล
เพื่อพัฒนาผู้ เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อ
ความเปลี่ยนแปลง 

 1043102 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้  3(2-2-5) 
    Research and Development forLearningInnovation  
   ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนทีส่อดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่าง
หลากหลายของผู้เรียน ผูเ้รียนที่มคีวามต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์

สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในช้ันเรียน ออกแบบการ
วิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย 
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสร้าง
นวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปญัหาและพัฒนาผูเ้รียน นวตักรรมที่สอดคล้องกับ
บริบทของชุมชน เพื่อให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้ และพัฒนาผู้เรยีน และใช้การสะท้อนคดิไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง
ในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

- เพิ่มรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

1052001 จติวิทยาส าหรับครู   3(3-0-6)  
Psychology for teacher 
              จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ 
และจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาแนะแนวและการให้ค าปรึกษา การประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอน  สามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
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1043002การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้   3(2-2-5) 
Research for Learning Development 
              หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การออกแบบการวิจัย 
กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การใช้และผลิต
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ปฏิบัติการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 
 

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
 

1063005 การประกนัคุณภาพการศึกษา   3(3-0-6) 
  Educational Quality Assurance  

หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการบรหิารจัดการในสถานศึกษา แนวปฏบิัติเกี่ยวกับ
การจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคณุภาพการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัตริาชการในสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้และพัฒนา
คุณภาพการเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง การด าเนินการจัดกจิกรรมประเมนิคุณภาพการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู ้

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
 

1003101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1  1(90)  
Practicum  1 
สังเกตการณ์และฝึกการเป็นผู้ช่วยครู เรียนรู้งานในหน้าที่ครู โดยศึกษาเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การบริหารจัดการในช้ันเรียนตาม
หลักสูตรในระดับการศึกษาที่เกี่ยวข้องและบทบาทหน้าท่ีของความเป็นครู 
 

1002101 การฝึกปฏบิติัวิชาชพีระหว่างเรียน 1  1(90) 
 Practicum in Teaching Profession Institution 1  
สรุปคณุลักษณะของตนเองและครทูี่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและตอ่วิชาชีพ รอบรู้บทหน้าท่ีครูผู้สอนและครปูระจ า
ช้ันในสถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรยีนให้มีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของ
การศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา 
เทคโนโลยีดิจิทลั  การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   สรุป
แนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา 
ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าท่ีครู ถอดบทเรยีนจาก

-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้อง
และครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการ
คุรุสภา เรื่อง สาระ
ความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพ
ของผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูตามข้อบังคับครุุสภา
ว่าด้วย มาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 ว่า
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ประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศกึษา  สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพื่อน าไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ด้วยการฝึกปฏิบตัิ
วิชาชีพระหว่างเรียน 

1004102 การฝึกปฏบิติัวิชาชพีครูระหว่างเรียน 2  1(90)  
Practicum  2 

การจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้ให้ผู้เรยีนสร้างความรูด้้วยตนเอง การทดลองสอน
ในสถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์จริง ออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือ
เครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรยีน การ
สอนภาคปฏิบัติและการใหค้ะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็น
ครูมืออาชีพ ปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้ เพื่อจุดประสงคก์ารสอนที่
หลากหลาย สามารถปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผูเ้รียน 

1003102 การฝึกปฏบิติัวิชาชพีระหว่างเรียน 2   1(90) 
    Practicum in Teaching Profession Institution 2   
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมีคณุธรรมและจรยิธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลีย้งโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและ

กิจกรรมการจัดการเรียนรูส้ื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุม่สาระ
การเรยีนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา 

ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคณุภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับสถานศึกษาแตล่ะระดับ บริหารจัดการเรยีนรู้ที่มีคณุภาพและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการ

พัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรยีน ให้มคีุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และ
น าเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครมูืออาชีพท่ีเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วม

โครงการที่เกีย่วข้องกับการส่งเสรมิ อนุรักษ์วัฒนธรรม และภมูิปัญญาท้องถิ่นและ
น าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล
และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ใน

การพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลีย่นแปลง 

-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้อง
และครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการ
คุรุสภา เรื่อง สาระ
ความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพ
ของผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูตามข้อบังคับครุุสภา
ว่าด้วย มาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 ว่า
ด้วยการฝึกปฏิบตัิ
วิชาชีพระหว่างเรียน 
 

1012002การจัดการค่ายวิชาการ                2(1-2-3)   
Academic Camp Management  
ศึกษาและฝึกทักษะการจดัค่ายวิชาการ กิจกรรมนันทนาการตามกระบวนการ 
PDCA การวางแผน (Plan) การด าเนินการ (Do) การตรวจสอบ (Check) การ-
ปรับปรุงแก้ไข (Act) การจัดท ารายงานการด าเนินงานการจัดคา่ยและการฝึก

 - ตัดรายวิชา เพราะ
เนื้อหาบางส่วนซ้ าซ้อน
กับรายวิชาโครงงานและ
กิจกรรมคา่ย
วิทยาศาสตร ์
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ปฏิบัติการจัดการค่ายวิชาการในสถานศึกษา 

1022003 ทักษะการสอน และเทคนคิการจดัการเรียนรู้      2(1-2-3) 
              Skills and Techniques of Learning Management  
ความหมาย ขอบข่ายความส าคัญของทักษะการสอนและเทคนิคการจัดการเรยีนรู้ 

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 

1063005 ภาวะผู้น าทางการศึกษา                              2(1-2-3) 
Educational Administration Leadership  
              แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการของภาวะผู้น า  การเสริมสร้างภาวะผู้น าทาง
การศึกษา การคดิอย่างเป็นระบบ การบริหารความสัมพันธ์ทั้งในระดบับุคคล  
ระดับองค์การและการสื่อสารสารสนเทศในยุคแห่งการเรียนรู้ การจดัการและ
พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาในบริบทของการเปลีย่นแปลงของสังคมการ
เสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์การสามารถบูรณาการกฎ ระเบียบ และองค์ความรู้ทาง
การศึกษาน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
 

1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน   2(1-2-3)  
Medias Texts Construction  
การผลิตสื่อและแบบเรียน โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น และการน าเทคโนโลยีเข้ามามี
ส่วนร่วม ในการผลติ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ ความคดิสร้างสรรค์และต่อยอด
การสร้างและการใช้สื่อ นวัตกรรม และแบบเรียนอย่างหลากหลาย เพื่อตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาศักยภาพของผู้เรยีน 

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
 

1043003   สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา     2(1-2-3) 
 Statistics for Data Analysis in Education   
หลักการระเบยีบวิธีการทางสถติิ ประเภทของสถิติและเทคนิคทางสถิติที่ใช้ในทาง
การศึกษา สถิตภิาคบรรยาย สถิตอิ้างอิง การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับข้อมูลทาง
การศึกษาและการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
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1053002 การแนะแนวและกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน            2(2-0-4) 

Guidance and Activities for Student Development    
ความหมาย  ความส าคญัและปรัชญาการแนะแนว   คณุสมบัติและจรรยาบรรณ
ของครูแนะแนว หลักการและประเภทของการแนะแนว การจดักิจกรรมแนะแนว
และบริการแนะแนวในสถานศึกษาและความหมาย ความส าคัญ จุดมุ่งหมายของ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลักการขอบข่าย และประเภทของกิจกรรม แนวทางในการ
จัดท าโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
 

 1051101 จติวิทยาเพ่ือการเรียนรู้     3(2-2-5) 
 Psychology for Learning        
ศึกษา วิเคราะห์ แก้ปญัหา ประยกุต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาส าหรับการจัดการ
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย ผู้เรียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็น
พิเศษ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา 
และจิตวิทยาให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพื่อการเรียนรู้ การส่งเสรมิพัฒนาการและ
การเรยีนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ แนวทางการ
ให้ค าแนะน ากับผู้ปกครองเกี่ยวกบัการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษา
รายกรณี การสะท้อนคิด เพื่อใหส้ามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนา
ผู้เรยีนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจติวิญญาณความเป็น
ครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนได้อย่างเป็นระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้ปกครองและผู้เกีย่วข้องเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การ
สะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ด ีมีความรอบรู้ 
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

- เพิ่มรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม                           2(2-0-4)  
Inclusive Education  
              ความหมาย ประวตัิ ปรัชญา บทบาท ความส าคัญและความรู้พื้นฐาน
ของการศึกษาแบบเรียนรวมลักษณะประเภทเด็กพิเศษ การปรับเปลี่ยนเพื่อการจัด

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
การศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอน การจดัการพฤติกรรม บรกิารสนับสนุน 
และการออกแบบสากล 

1001002 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู             2(2-0-4) 
Thai Language for Communication of Teachers  

ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การ
อ่านและการเขียนเพื่อสื่อความหมายอย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถใช้ภาษาไทย
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าท่ีครูได้อย่างถูกต้องตามระเบียบทางราชการ 
 

1251101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 2(1-2-3) 
 Communicative Thai  for Teachers   

 ศึกษา วิเคราะห์วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ และเทคนิควิธีการใช้
ภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการฟัง การพดู การอ่าน การเขียน และภาษาทา่ทาง เพื่อการ
สื่อความหมายในการเรียนการสอนและการสื่อสาร สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตน

ให้รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงส าหรบั ฝึกการใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและออกแบบการจดัการเรียนรู้ทักษะการ

ฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

- ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
 

1005101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู           2(2-0-4) 
English Language forCommunication of Teachers 

การใช้ทักษะพื้นฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียน ตามหลักของการใช้
ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารเบื้องต้นตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการ
เรียนรูไ้ด้อยา่งเหมาะสม   

1211101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 1  1(0-2-1) 
 Communicative  English for Teachers 1  
 ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในการฟัง การพูด การอ่าน และการ

เขียนในสถานการณ์ต่างๆ 

- ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
 

 1212102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 2  1(0-2-1) 
 Communicative English Language for Teachers 2  
 ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในการฟัง การพูด การอ่าน และการ

เขียนในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและการจดัการในช้ันเรยีน 

 

 1212103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3 1(0-2-1) 
 Communicative English for Teachers 3 ฝึกทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษโดยการฟัง พูด อ่าน และเขียนตามหลักของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อ

ความหมายที่ถูกต้องในเชิงวิชาการ 
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
1024001 ภาษาจนีเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู                 2(2-0-4) 

 Chinese Language for Communication of Teachers 
การใช้ทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้ทักษะการฟัง การพดู การอ่าน
และการเขียนภาษาจีน ตลอดจนการใช้ภาษาจีนในการจดัการเรียนรูไ้ด้อย่าง
เหมาะสม 

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
 

1031101 คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา                      2(1-2-3)  
             Computers for Education 
             ความหมาย ความส าคญัของคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการจดัท าเอกสาร การค านวณ การน าเสนองาน และการ
สืบค้นข้อมูล การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจดัการเรียนรู้ และการบริหารจัด
การศึกษา 

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
 

1005103 การปฏบิติัการสอนในสถานศึกษา 1   6(540) 
Internship 1  

             การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา การจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ ใหผู้้เรยีนสร้างความรูด้้วยตนเอง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลและผลน าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือ
เครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การตัดสินผลการเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาระหว่างฝึก และหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดร้ับมอบหมาย 

 

1004103 การปฏบิติัการสอนในสถานศึกษา 1   6(540) 
 Internship 1       
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมี
คุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศช้ัน
เรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยดีิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษา
ที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย 
สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วม
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้อง
และครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการ
คุรุสภา เรื่อง สาระ
ความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพ
ของผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูตามข้อบังคับครุุสภา
ว่าด้วย มาตรฐาน
วิชาชีพพ.ศ. 2556 ว่า
ด้วยการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ 
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
1005104 การปฏบิติัการสอนในสถานศึกษา 2  6(540) 

Internship 2 
การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล และน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การ
วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการ
สัมมนาระหว่างฝึก และหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การประเมิน -ปรับปรุง และ
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย  

 

1004104 การปฏบิติัการสอนในสถานศึกษา 2   6(540)  
 Internship 2       
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูในสาขาวิชาเฉพาะ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมี
คุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร 
โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้อง
และครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการ
คุรุสภา เรื่อง สาระ
ความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพ
ของผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูตามข้อบังคับครุุสภา
ว่าด้วย มาตรฐาน
วิชาชีพพ.ศ. 2556 ว่า
ด้วยการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ 

 1102101 คุณธรรม จริยธรรม  และความเปน็ครูมอือาชพี  3(2-2-5) 
Ethics for Professional Teachers 
   ศึกษา วิเคราะห์และประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่น
พัฒนาผู้ เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ ดี  มีคุณธรรม 
จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียน
และสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณ
ความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ และการประกันคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษา 
การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการ

- เพิ่มรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 1102101การประกนัคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาชมุชน 3(2-2-5) 
 EducationalQuality Assurance and Community 
Development 
 ศึกษาหลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
การศึกษา การออกแบบและด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถจัดการ
คุณภาพ การจัดกิจกรรมเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและ
ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน และร่วมมือ
กับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
บูรณาการระบบประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นตามบริบท
ของโรงเรียน 

- เพิ่มรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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หมวดวิชาเฉพาะ  
1231201  ศาสนศึกษาส าหรับครู                                       3(3-0-6) 

Religious Studies for Teachers 
ความหมาย ความส าคัญ บ่อเกิดศาสนา องค์ประกอบชองศาสนา 

ประเภทของศาสนา หลักค าสอน ทัศนะ เป้าหมาย และวิธีการสอนทางศาสนาที่มี
คนนับถือมากในประเทศไทย อันได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม 
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาอื่นๆ เพื่อให้เข้าใจและรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตาม
หลักการของศาสนาต่างๆ ดังกล่าวทั้งในแง่ปรัชญาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่
ร่วมกันในสังคมโลก เคารพในความต่างอย่างสันติสุข และเพื่อน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

1231101  ศาสนศึกษา                             3(2-2-5) 
    Religious Studies        
               อธิบายความหมายของปรัชญาและศาสนา  วิเคราะห์องค์ประกอบของศาสนา
และความเชื่อ  ประเภทของศาสนา  ประวัติความเป็นมา  หลักค าสอน  ศาสนพิธี  สาวก  
และวันส าคัญทางศาสนา  วิเคราะห์หลักการของศาสนาสากลที่ เกี่ยวกับปรัชญา 
วัฒนธรรม  และจริยศาสตร์  การเปรียบเทียบศาสนาสากล  วิเคราะห์สภาพการณ์และ
ปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรมสิ่งแวดล้อมและสังคมปัจจุบัน  เพื่อน าความรู้ไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ปรับปรุงช่ือวิชา 
และรหัสวิชา ให้เป็นวิชา
อิงสมรรถนะ 

1232202  ชาดก และบุคคลส าคัญในพระพุทธศาสนา                3(2-2-5) 
Biography of Important Persons in Buuhism 
ประวัติและผลงานของพุทธสาวก สาวิกา ชาดก และบุคคลส าคัญทาง

พระพุทธศาสนาที่เป็นแบบอย่างแนวทางในการด าเนินชีวิตด้วยกระบวนการการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ เพื่อน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรยีน
การสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1231102 ชาดก พุทธสาวก พุทธสาวิกาและบุคคลส าคัญในพระพุทธศาสนา 
3(2-2-5) 

             Jataka, Disciples and Important Persons in Buddhism 
ประวัติและผลงานของ พุทธสาวก สาวิกา ชาดก และบุคคลส าคัญทาง

พระพุทธศาสนา ที่เป็นแบบอย่างแนวทางในการด าเนินชีวิตด้วยกระบวนการการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ปรับปรุงช่ือวิชา 
และรหัสวิชา ให้เป็นวิชา
อิงสมรรถนะ 
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1234205  พุทธรรมส าหรับครู                                        3(3-0-6) 

Buddhism for Teachers 
ความหมาย องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะของพระพุทธศาสนาพุทธ

ประวัติโดยสังเขป หลักธรรมส าคัญของศาสนาพุทธ หลักความเช่ือ ส าหรับการ
ด าเนินชีวิตที่ดีงาม โดยเน้นคิดวิเคราะห์หลักธรรม น ามาปรับใช้เพื่อการพัฒนา
ตนเองและสังคม เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1231203  หลักพุทธรรมและธรรมวิทยา                               3(2-2-5) 
Princaipal of Buddhism and Budology 
ความหมาย องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะของพระพุทธศาสนาพุทธ

ประวัติโดยสังเขป หลักธรรมส าคัญของศาสนาพุทธ หลักความเช่ือ ส าหรับการด าเนิน
ชีวิตที่ดีงาม โดยเน้นคิดวิเคราะห์หลักธรรม น ามาปรับใช้เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม 
เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ปรับปรุงช่ือวิชา 
และรหัสวิชา ให้เป็นวิชา
อิงสมรรถนะ และมีการ
ยุบรวมวิชาให้มีความ
กระชับชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

1231207  จริยธรรมกับชีวิต                                          3(3-0-6)  
               Ethics and Life  
                ศึกษา วิเคราะห์ความหมายของจริยธรรมกับมนุษย์ จริยธรรมกับการ
ครองชีพ และวิธีการแห่งปัญญาในการพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม หลักการของ
จริยธรรม ไปปรับใช้ในการครองตน ครองคน และครองงาน  ให้อยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีความสุข 
1234203  พุทธวิธกีารสอน                                        3(2-2-5) 

Buddha’s Teaching Methods 
หลักการและวิธีสอนของพระพุทธเจ้า การวิเคราะห์ธรรมชาติของ

ผู้เรียน วัตถุประสงค์ในการสอน ลักษณะของผู้สอนที่ดีตามแนวพุทธ ลักษณะ
ผู้สอนและผู้เรียนที่ดี วิธีการสอนตามแนวพุทธวิธี เทคนิคการสอน ลีลาการสอน 
พุทธวิธีการสอนแบบต่างๆ ประกอบการสอน การออกแบบการสอนตามแนวพุทธ
วิธี 

1234203  พุทธวิธกีารสอน                                            3(2-2-5) 
Buddha’s Teaching Methods 
หลักการและวิธีสอนของพระพุทธเจ้า การวิเคราะห์ธรรมชาติของผู้เรียน 

วัตถุประสงค์ในการสอน ลักษณะของผู้สอนที่ดีตามแนวพุทธ ลักษณะผู้สอนและผู้เรียนที่
ดี วิธีการสอนตามแนวพุทธวิธี เทคนิคการสอน ลีลาการสอน พุทธวิธีการสอนแบบต่างๆ 
ประกอบการสอน การออกแบบการสอนตามแนวพุทธวิธี เพื่อน าความรู้ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ปรับปรุงรหสัวิชา ให้
เป็นวิชาอิงสมรรถนะ 
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1232301  การเมืองการปกครองของไทยส าหรับครู              3(3-0-6)   

Thai Politics for Teachers 
ทฤษฎีการปกครองที่เป็นรากฐานการปกครองการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยของไทยแนวคิดของคณะราษฎรในการเปลี่ยนการปกครอง 
วิวัฒนาการทางการเมืองของไทย พรรคการเมืองและการจัดตั้งรัฐบาล ตั้งแต่ปี
พุทธศักราช 2475 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญในฐานะกฎหมาย
หลักของชาติ เพื่อน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1232101   การเมืองการปกครองไทย                                  3(2-2-5) 
Thai Politics 
วิเคราะห์ความรู้ เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์   และระบอบการปกครอง 

วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อธิบายระบอบการเมือง
การปกครองไทย อภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม  เหตุการณ์ทางการเมืองต่าง 
ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมในอดีตและปัจจุบันและการน าองค์ความรู้ที่ได้บูรณา
การกิจกรรมการเรียนรูป้ระชาธิปไตยและพัฒนาความเป็นพลเมือง เพื่อน าความรู้ไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ปรับปรุงช่ือวิชา 
และรหัสวิชา ให้เป็นวิชา
อิงสมรรถนะ 

1233302  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                  3(3-0-6) 
Civil and Commercial Code 
ความหมาย วิวัฒนาการ และบ่อเกิดของกฎหมาย ระบบกฎหมาย 

ขอบเขตการบังคับใช้ กฎหมายและการใช้สิทธิทางกฎหมาย ทฤษฎีและหลัก
กฎหมายพื้นฐานที่ส าคัญของกฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ และกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิชา
กฎหมายและศาสตร์แขนงอื่นๆ 

1232102  กฎหมายเบ้ืองต้น                                             3(3-0-6) 
Principles of Jurisprudence 
อธิบายความหมาย  ความส าคัญ  ประเภท ล าดับศักดิ์ของกฎหมาย  

วิเคราะห์การจดัท า  การใช้ การตีความทางกฎหมาย อธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง  และอธิบายกระบวนการ
ยุติธรรม  ประยุกต์ใช้และบรูณาการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน เพื่อน าความรู้
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ปรับปรุงช่ือวิชา 
และรหัสวิชา ให้เป็นวิชา
อิงสมรรถนะ และมีการ
ยุบรวมวิชาให้มีความ
กระชับชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

1232307 กฎหมายเด็ก เยาวชนและครอบครัว                        3(3-0-6)  
              Law on Juvenile Delinquency and Procedure of the  
             Court 
              เด็กและเยาวชน การควบคุมและแก้ไขเด็กและเยาวชนกระท าผิดด้วย 
วิธีการศาลเยาวชนและครอบครัว หลักส าคัญของกฎหมายจัดศาลเยาวชนและ
ครอบครัว กฎหมายวิธีพิจารณาคดีเยาวชน และครอบครัว และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง โดยศึกษาวิเคราะห์จากกรณีศึกษา 
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1233303  กฎหมายอาญา                                              3(3-0-6) 

Criminal Laws 
ลักษณะของกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าด้วยความรับผิดชอบ ขอบเขต

บังคับของกฎหมายอาญาเพื่อน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1232304  กฎหมายรัฐธรรมนญู                                       3(3-0-6) 

Constitutional Laws 
ศึกษาหลักการความมุ่งหมายของการมีรัฐธรรมนูญ ความส าคัญของ

การมีรัฐธรรมนูญในฐานะเป็นกฎหมายหลักของชาติ การจัดท ารัฐธรรมนูญ สิทธิ 
เสรีภาพ และหน้าที่ของบุคคล ตามรัฐธรรมนูญประวัติของรัฐธรรมนูญประเทศที่
เป็นต้นแบบรัฐธรรมนูญประเภทต่างๆ เพื่อน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1232306  สิทธิมนุษยชนส าหรับครู                                      3(3-0-6)  
              Human Rights for Teachers  
               หลักการ แนวคิด และความส าคัญของสิทธิมนุษยชนสากล การ
เคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิมนุษยชน ในสังคมไทย กฎหมายและกระบวนการ
ท างานองค์กรเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแนวทางการศึกษาและส่งเสริมมนุษยชนใน
ปัจจุบัน รวมทั้งกระบวนการเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษย์ชนโลก และสามารถ
น าไปใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1232203  ความเป็นสกลทรรศน์                                        3(2-2-5) 
International Society 
อธิบายความหมาย และความส าคัญโลกาภิวัตน์ วิเคราะห์ทฤษฎีการจัดการ

ความขัดแย้งความเป็นพลเมือง หลักการอยู่ร่วมกันของมนุษยชาติ ความสัมพันธ์และการ
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ค่านิยมและการตระหนักรับรู้สภาพการณ์ การพัฒนาที่ยั่งยืน 
สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคและการยอมรับความแตกต่างแนวทางการจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของพลเมืองโลก 

รายวิชาใหม ่
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1231402  เศรษฐกิจโลกและอาเซียน                                     3(3-0-6)  
              Economy of world and ASEAN  
              ระบบเศรษฐกิจ สถาบันการเงิน บทบาทและความส าคญัของการร่วม
กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจโลกและอาเซยีน วิเคราะห์ผลกระทบของการเปิด
เสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวตัน ์

1233101 เศรษฐกจิไทยและเศรษฐกจิโลก                             2(1-2-3) 
             Thai and World Economy 

ศึกษากลไก โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ปัจจัยการผลิตทรัพยากร การค้าระหว่างประเทศ และปัญหาของ
โครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทย โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มาปรับใช้ใน
การด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  วิเคราะห์เศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับโลก 
ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจไทยในอดีตและปัจจุบันที่มีความเกี่ยวโยงจากภาวะ
เศรษฐกิจโลก ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและอนาคต 

ปรับปรุงช่ือวิชา 
และรหัสวิชา ให้เป็นวิชา
อิงสมรรถนะ และมีการ
ยุบรวมวิชาให้มีความ
กระชับชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

1233403  เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน                                    3(3-0-6)        
              Economy in daily life  
              ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ บทบาทเงิน ความส าคัญของภาษีและ
ลักษณะการจัดเก็บภาษี ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลติ ผู้บริโภค ธนาคารและรัฐบาล 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นและโดยน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1231401  เศรษฐศาสตร์ส าหรับครู                                       3(3-0-6) 
Economics for Teachers 
ความหมายและความส าคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีการผลิต 

พฤติกรรมของผู้บริโภค ตลาด ทฤษฎีราคา รายได้ประชาชาติ สถาบนัการเงิน การ
คลัง และการค้า ระหว่างประเทศ โดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สามารถน าไป
ปรับใช้ในวิชาชีพเพื่อน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสตูร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1233202  เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น                                        3(2-2-5) 
Introduction to Economics 
อธิบายความหมาย  ความส าคัญ  ประวัติความเป็นมาของเศรษฐศาสตร์  

วิเคราะห์ทฤษฎีการผลิต  พฤติกรรมของผู้บริโภค  ตลาด  ทฤษฎีราคา  รายได้
ประชาชาติ  การเงินการธนาคาร  การคลัง  การค้าระหว่างประเทศ  ระบบสหกรณ์  
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทย
และเศรษฐกิจโลก เพื่อน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

ปรับปรุงช่ือวิชา 
และรหัสวิชา ให้เป็นวิชา
อิงสมรรถนะ 
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1234104  สมัมนาแนวโนม้ปัญหาสงัคมส าหรับครู                     3(2-2-5) 

Seminar in Social Study for Teachers 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา วัฒนธรรม และแนวโนม้

ปัญหาสังคม โดยให้น าความรู้ในหลากหลายสาขาวิชาเป็นเครื่องมือศึกษา แบบ
บูรณาการ โดยใช้กระบวนการทางการสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระบวนการ
ทางการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ และเสนอทางออก สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การด ารงชีวิตอยูร่่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข 

1233707  สัมมนาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา                      3(2-2-5) 
Seminar in Social Study for Teachers 
ศึกษา วิเคราะห์และอภิปราย สถานการณ์เรื่องการจัดการเรียรู้สังคมศึกษา

และแนวโน้มการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยให้น าความรู้ในหลากหลายสาขาวิชาเป็น
เครื่องมือศึกษา แบบบูรณาการ โดยใช้กระบวนการทางการสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และกระบวนการทางการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้และเสนอทางออก สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข 

ปรับปรุงช่ือวิชา 
และรหัสวิชา ให้เป็นวิชา
อิงสมรรถนะ และ
เนื้อหารายวิชาให้เป็น
การจัดการเรยีนรูส้ังคม
ศึกษา 

1231501  ประวัติศาสตร์ไทยส าหรับครู                              3(3-0-6) 
Thai History for Teachers 
วิธีการทางประวัติศาสตร์ การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ การนับ

ช่วงเวลาและการเทียบศักราชที่ ส าคัญศึกษาและวิเคราะห์ เหตุการณ์ ใน
ประวัติศาสตร์ไทย ลักษณะการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์กับ
ต่างประเทศ ก่อนสมัยสุโขทัย สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี เพื่อน าความรู้ไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1234101  ประวัติศาสตร์ไทย                 3(2-2-5) 
    Thai History          
               วิเคราะห์พัฒนาการของประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัย
ประวัติศาสตร์  อธิบายการพัฒนาและผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการด้านเมืองการ
ปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อน าความรู้
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ปรับปรุงช่ือวิชา 
และรหัสวิชา ให้เป็นวิชา
อิงสมรรถนะ 

1231502  ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์                      3(3-0-6) 
Thai History for Teachers  
เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ไทย ลักษณะการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 

และความสัมพันธ์กับต่างประเทศของสมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึง 
รัชกาลที่ 3 การปรับตัวเข้ากับยุคใหม่นับตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงสมัยปัจจุบัน ด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เพื่อน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

1234102  ประวัติศาสตร์รัตนโกสนิทร์                                2(1-2-3) 
History of Rattanakosin  
วิเคราะห์พัฒนาการของประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์อธิบายการพัฒนา

และผลกระทบการเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ปรับปรุงช่ือวิชา 
และรหัสวิชา ให้เป็นวิชา
อิงสมรรถนะ 



110 
 

                                                                                                                      

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
1232506 บุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์ไทย                            3(3-0-6) 

Biography of Important Person in Thai History 
ประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์ไทย โดยแบ่ง

การศึกษาบุคคลส าคัญตามช่วงเวลาททางประวัติศาสตร์ คือ สมัยสุโขทัย สมัย
อยุธยา สมัยรัตนโกสินทร์ จนถึงปัจจุบัน ด้วยกระบวนการการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1234102 บุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์ไทย                            2(1-2-3) 
Important Persons in Thai History 
วิเคราะห์ประวัติ ผลงานที่ส าคัญ สิ่งที่ควรน ามาเป็นแบบอย่างของบุคคล

ส าคัญในประวัติศาสตร์ไทยผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อน าความรู้ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ปรับปรุงรหสัวิชา ให้
เป็นวิชาอิงสมรรถนะ 

1234507 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส าหรับครู 
                                                                                  3(3-0-6) 

History of Southeast Asia for Teachers 
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคจารีตที่พัฒนาขึ้นในช่วง

คริสต์ศตวรรษที่ 15-18 ปัจจัยที่มีส่วนในการหล่อหลอมสังคมและรูปแบบทาง
การเมือง สังคม เศรษฐกิจที่ เป็นรากฐานของสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ปฏิสัมพันธ์กับชาติตะวันตกและการเข้ามาครอบครองดินแดนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ นับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19-20 ศึกษาขบวนการชาตินิยมและ
การเรียกร้องเอกราชในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 รวมทั้งศึกษาสภาพปัญหาของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ได้รับเอกราชจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในภูมิภาคที่ส าคัญ เพื่อน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1234204 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้                       3(2-2-5) 
History of Southeast Asia 
วิเคราะห์พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในยุคต่างๆอิทธิพลของชาติตะวันตกที่

มีผลต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อธิบายการเปลี่ยนแปลงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
จนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่  2 จนถึงปัจจุบัน  แสดงความคิดเห็นในความสัมพันธ์
ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับประเทศมหาอ านาจของโลกและประเทศเพื่อนบ้าน 
โดยผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

ปรับปรุงช่ือวิชา 
และรหัสวิชา ให้เป็นวิชา
อิงสมรรถนะ 
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
1233503  อารยธรรมตะวันออก                                      3(3-0-6) 
             Eastern Civilization 

พัฒนาการและความส าคัญของแหล่งอารยธรรมตะวันออก เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้นับตั้งแต่ช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ ใน
ด้านการเมืองเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม ปรัชญาศาสนา
และศิลปะ ตลอดจนการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับตะวันตกท่ีมีต่อพัฒนาการ
และการเปลี่ยนแปลงต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน ที่มีอิทธิพลต่อสังคมโลกและไทย
ด้วยกระบวนการทางประวัติศาสตร์ เพื่อน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1234205  อารยธรรมโลก                                              3(2-2-5) 
World Civilization 
วิเคราะห์พัฒนาการของอารยธรรมโลกตะวันตก และโลกตะวันออก

โดยสังเขปในด้านต่างๆ  เปรียบเทยีบการเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปของสังคมโลก 
อิทธิพลของตะวันตกและตะวันออกท่ีมีผลต่อสังคมโลก  และสามารถปรับตัวของสังคม
โลกสมัยใหมผ่่านวิธีการทางประวตัิศาสตร ์เพื่อน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรยีนการ
สอนตามหลักสตูรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 

ปรับปรุงช่ือวิชา 
และรหัสวิชา ให้เป็นวิชา
อิงสมรรถนะ และมีการ
ยุบรวมวิชาให้มีความ
กระชับชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

1233504  อารยธรรมตะวันตก                                        3(3-0-6) 
             Western Civilization 

อารยธรรมตะวันตก ด้านการค้า การเมือง สังคม วัฒนธรรม ศิลปะ 
การเกิดขึ้นของศาสนาคริสต์และอิสลาม ระบบศักดินา สวามิภักดิ์ อารยธรรมไบ
แซนไทน์ และเหตุการณ์ส าคัญของยุคศักดินาที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนของโลก อีกทั้ง
ที่มีอิทธิพลต่อสังคมโลกและไทย เพื่อน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1234508  ประวัติศาสตร์ยุโรป                                        3(3-0-6) 
History of Europe 
ประวัติศาสตร์ยุโรป โดยเริ่มตั้งแต่ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการและการ

ปฏิรูปศาสนา เหตุการณ์ส าคัญต่างๆที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนของยุโรปและภูมิภาค
อื่นๆ แนวคิดเสรีนิยม แนวคิดจักรวรรดินิยม สงครามโลกครั้งท่ี 1 และสงครามโลก
ครั้งที่ 2 สถานการณ์ส าคัญของโลกในศตวรรษที่ 21 ที่น าไปสู่ความขัดแย้งและ
ความร่วมมือต่างๆในระดับโลก โดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ เพื่อน า
ความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1234305  ประวัติศาสตร์ยุโรป                                                    3(2-2-5) 
History of Europe 
วิเคราะห์พัฒนาการของประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยกลางจนถึงต้นศตวรรษท่ี 20 

อธิบายการพัฒนาและผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการด้านเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อน าความรู้ไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ปรับปรุงรหสัวิชา ให้
เป็นวิชาอิงสมรรถนะ 
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
1231602  ภูมศิาสตร์กายภาพส าหรับครู                                  3(3-0-6) 

 Physical Geography for Teachers 
 ปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างเป็นระบบเชิงภูมิศาสตร์เกี่ยวกับการ

โคจรของโลก โครงสร้าง ภูมิประเทศ ดิน หิน แร่ การเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลก 
สภาพทางภูมิอากาศ น้ า พืช สัตว์ และความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ดังกล่าว
กับการด ารงชีวิตมนุษย์ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศ เพื่อน าความรู้ไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1235101  ภูมศิาสตร์กายภาพ                                         3(2-2-5) 
 Physical Geography 
 วิเคราะห์สัณฐานของโลกและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์

ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์  และดวงจันทร์  อธิบายลักษณะทางกายภาพและการ
เปลี่ยนแปลงของธรณีภาค อุทกภาค  บรรยากาศ ชีวภาคและฝึกปฏิบัติการภาคสนาม 
เพื่อน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ปรับปรุงช่ือวิชา 
และรหัสวิชา ให้เป็นวิชา
อิงสมรรถนะ และมีการ
แยกรายวิชาให้มีความ
ละเอียดมากยิ่งขึ้น 

ไม่มี 

1235102  ภูมศิาสตร์ประเทศไทย                                       2(1-2-3) 
Geography of Thailand 
วิเคราะห์ลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ

ประชากร เศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมถึงความสัมพันธ์
ในปัจจัยทางภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก วิเคราะห์การกระจายเชิงพื้นที่และความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยต่างๆ และฝึกปฏิบัติการภาคสนาม เพื่อน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
1233602  ภูมสิารสนเทศส าหรับครู                                  3(2-2-5) 

Geo-informatics for Teachers 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่ องค์ประกอบของแผนที่ การอ่าน การ

ตีความ การใช้แผนที่ภูมิประเทศมาตราสว่นต่างๆ ขอบข่ายของภูมิสารสนเทศ การ
ส ารวจข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีการก าหนด
ต าแหน่งบนพ้ืนผลโลก การส ารวจข้อมูลจากระยะไกล การประมวลผลข้อมูลทาง
กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และประชากร ด้วยโปรแกรมประยุกต์ด้ านระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ การฝึกปฏิบัติและการส ารวจภาคสนาม เพื่อการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1235305  เคร่ืองมอืทางภมูศิาสตร์และภมูสิารสนเทศ                3(2-2-5) 
Geographic Tools and Geo-Informatics 
อธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และเครื่องมือ

ทางภูมิศาสตร์ การแปลความหมายการสืบค้นและประยุกต์ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
เพื่อน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ปรับปรุงรหสัวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชาให้
กระชับ  
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
1233603  ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก                                 3(3-0-6)          
              Regional Geography of the World 
    สภาพภูมิศาสตร์ เกณฑ์ในการพิจารณาแบ่งภูมิภาคต่างๆ ลักษณะภูมิ
ประเทศ ภูมิอากาศ ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย และภูมิภาค
โลก และเปรียบเทียบปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมใน
แต่ละภูมิภาค 

1235203  ภมูศิาสตร์ภมูภิาคโลก                                         2(1-2-3) 
              World Region Geography 
    ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์เกี่ยวกับเกณฑ์ในการพิจารณาแบ่งภูมิภาคต่าง ๆ ของ
โลก ลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศ ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ และเปรียบเทียบ
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในแต่ละภูมิภาค เพื่อน าความรู้
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ปรับปรุงช่ือวิชา 
และรหัสวิชา ให้เป็นวิชา
อิงสมรรถนะ  

1233604  การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนส าหรับ
ครู                                                               3(3-0-6)  

              Sustainable Natural Resources and Environmental 
Management for Teachers 

              ลักษณะและขอบเขตของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
จัดการสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ตามแผนพัฒนาประเทศ แนวนโยบายแห่งรัฐ 
กฎหมายและการส่งเสริมองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การมีส่วนร่วมการปลูกฝัง
การสร้างจิตส านึกของชุมชนในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน การ
สร้างเครือข่ายองค์กรการพัฒน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปัญหาภัยพิบัติ 

1235204   สิง่แวดลอ้มและประชากรศึกษา            2(1-2-3) 
      Environment and Populations Studies 

    วิเคราะห์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและประชากร  ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับประชากร  วิเคราะห์ผลกระทบของภาวะประชากรที่มีผลต่อ
สภาพแวดล้อมต่อสังคมและคุณภาพชีวิต  อธิบายการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน  อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ  สภาพการเกิดภัยพิบัติในประเทศไทยและโลก วิเคราะห์สาเหตุการเกิด 
ผลกระทบและการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ เพื่อน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ปรับปรุงช่ือวิชา 
และรหัสวิชา ให้เป็นวิชา
อิงสมรรถนะ  
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
1231101  หลักสังคมวิทยา                                                 3(3-0-6) 
             Principles of Sociology  
             นิยาม ขอบเขต ประวัติความเป็นมา และแนวคิดของนักสังคมวิทยา วิธี
การศึกษาสังคมวิทยา ความส าคัญของสังคมวิทยาในฐานะที่เป็นแขนงหนึ่งของ
สังคมศาสตร์ ทฤษฎีหลักของสังคมวิทยา การจัดระเบียบทางสังคม การจัดช่วงช้ัน
ทางสังคม กลุ่มสั งคม สถาบันสังคม วัฒนธรรม การขัด เกลาทางสังคม 
กระบวนการทางสังคม พฤติกรรมเบี่ยงเบน ปัญหาสังคมและแนวทางการแก้ไข
ปัญหา ระเบียบทางสังคมและวัฒนธรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เน้นการศึกษาท้ังในเชิงทฤษฎีและการวิเคราะห์               

1236101  หลกัสงัคมวิทยา                                                       2(1-2-3) 
              Sociology 
              อธิบายความหมาย  ลักษณะ  ขอบข่าย  ประวัติความเป็นมา  แนวคิดและ
ทฤษฎีสังคมวิทยา  องค์ประกอบ  และหลักการส าคัญ  ประยุกต์ใช้วิธีการศึกษาทาง
สังคมวิทยา วิเคราะห์กลุ่มสังคม  โครงสร้างทางสังคม ลักษณะของสังคม  โครงสร้าง
หน้าท่ี  การจัดระเบียบสังคม  สถาบันทางสังคม  การขัดเกลาทางสังคม  การปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม  ช่วงช้ันทางสังคม  วัฒนธรรม  ความเชื่อ  กระบวนการทางสังคม  พฤติกรรม
เบี่ยงเบนทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อประยุกต์ใช้ในการจัด
การศึกษาเพื่อน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

ปรับปรุงรหสัวิชา ให้
เป็นวิชาอิงสมรรถนะ  

1234107   ท้องถิ่นศึกษา                                            3(2-2-5) 
      Local Studies 
     ศึกษาความเชื่อ วิวัฒนาการความเป็นมา หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี มรดกทางวัฒนธรรม และเศรษฐกิจของท้องถิ่น แนวการ
อนุรักษ์และพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้ท้องถิ่นเป็น
ฐานการเรียนรู้ 

1236302   ท้องถิ่นศึกษา                                                        2(1-2-3) 
      Local Studies 
     ศึกษาความเช่ือ วิวัฒนาการความเป็นมา หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี มรดกทางวัฒนธรรม และเศรษฐกิจของท้องถิ่น แนวการ
อนุรักษ์และพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน
การเรียนรู้ 
 

ปรับปรุงช่ือวิชา 
และรหัสวิชา ให้เป็นวิชา
อิงสมรรถนะ และมีการ
ยุบรวมวิชาให้มีความ
กระชับชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

1232308 ภูมิปัญญาท้องถิ่น                                             3 (2-2-5)  
             Local Wisdom  
              แนวคิด ความหมาย หลักการ ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น
วิวัฒนาการ และกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยว ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น กับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนและสังคม กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญา ภูมิปัญญากับการ
แก้ปัญหาทางสังคมไทย โดยมีชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 
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1234102  นวัตกรรมการเรียนการสอนทางสังคมศึกษา                3(2-2-5) 

Modern Teachings Media for Social Studies 
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนทางสังคมศึกษา ด้ วย

กระบวนการวิจัยทางการศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตรสังคมศึกษาเพื่อการสร้างสื่อ 
ประเภทของสื่อที่เหมาะสม การผลิตสื่อ การใช้สื่อ และการพัฒนาสื่อเฉพาะตาม
ระดับการศึกษา การผลิตสื่อการเรียนการสอน การประเมินผลสื่อการเรียนการ
สอน ฝึกปฏิบัติการการใช้นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษาให้เหมาะสมกับบริบท
ท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนในสถานศึกษา 

1237201   นวัตกรรมและสื่อดิจทิัลทางสังคมศึกษา             3(2-2-5) 
      Innovation and Digital Media in Social Studies 

    วิเคราะห์แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา
หลักการออกแบบ การผลิตและพัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัลที่เหมาะสมกับเนื้อหา
สังคมศึกษา วิเคราะห์และประเมินคุณค่าของสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  การใช้
สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อ
น าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ปรับปรุงช่ือวิชา 
และรหัสวิชา ให้เป็นวิชา
อิงสมรรถนะ  

ไม่มี 

1237202  วัฒนธรรมสงัคมดิจทัิล                                             2(1-2-3) 
    Digital Society 
    วิเคราะห์แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสมัยใหม่ และความเป็นพลเมือง
ดิจิทัลในปัจจุบัน และอนาคต  ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อสังคมทักษะการรู้
ดิจิทัล สร้างแนวปฏิบัติให้เป็นพลเมืองที่เรียนรู้แบบน าตนเองและปกป้องตนเอง การ
เคารพสิทธิของตนเอง ความรับผิดชอบสังคมโลกหลงัสมัยใหม ่สร้างการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมในเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้เครื่องมือทางดิจิทัล 
 

รายวิชาใหม ่

ไม่มี 

1237303   การพัฒนาหลกัสตูรสังคมศึกษา   3(2-2-5) 
Social Studies Curriculum Development 
วิเคราะห์แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษาในระบบ 

นอกระบบและตามอัธยาศัย อธิบายวิวัฒนาการทางด้านหลักสูตรสังคมศึกษา ใน
ระดับชาติและสากล วิเคราะห์กระบวนการจัดท าหลักสูตรสังคมศึกษา  การน าหลักสูตร
ไปใช้  การประเมินผลหลักสูตร  ภาวะผู้น าหลักสูตรสังคมศึกษาฝึกปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรสังคมศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อน าความรู้ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

รายวิชาใหม ่
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1233103  ระเบียบวิธวิีจยัทางสงัคมศาสตร์ส าหรับครู                  3(2-2-5) 

Social Science Research Methodology for Teachers 
ความหมายของวิจัยทางสังคมศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์

ที่สอดคล้องกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของสังคม ตั้งแต่การก าหนด
จุดประสงค์การวิจัย ที่มาของค าถามวิจัย เขียนเค้าโครงการวิจัย การด าเนินการ
วิจัยทุกขั้นตอน การรวบรวมข้อมูล การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลการเขียน
รายงาน การอ่านผลการวิจัย การน าเสนอผลการวิจัย และสามารถน าวิธีการและ
ผลการวิจัยไปปรับใช้ในการปฏิบัติได้จริงทุกขั้นตอน 

1237304   การวิจยัเชงิปฏบิติัการทางสงัคมศึกษา    3(2-2-5) 
 Social Studies Action Research 
อธิบายความหมาย  ขอบเขตของการวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศกึษา  

วิเคราะห์ทฤษฎีระเบียบวิธีวิจัยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติการวิจยัเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลายทางสังคมศึกษา 

ปรับปรุงช่ือวิชา 
และรหัสวิชา ให้เป็นวิชา
อิงสมรรถนะ  และ
ปรับปรุงเนื้อหาเป็นทาง
สังคมศึกษา 

1234105  พฤติกรรมการสอนวิชาสงัคมศึกษาระดับประถมศึกษา     3(2-2-5) 
Teaching Behavior on Social Education in Primary 
Education Level 
หลักสูตรสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การวิเคราะห์หลักสูตร 

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ หลักการและเทคนิควิธีการสอนต่างๆ จิตวิทยา
เด็ก รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดประสบการณ์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใน
วิชาสังคมศึกษาโดยการใช้ทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นได้อย่าง
เหมาะสมโดยเน้นการคิดค้น การวัด และประเมินผลทางสังคมศึกษา การทดลอง
สอนในช้ันเรียนประถมศึกษา 

1237305   วิธีวิทยาการสอนสงัคมศึกษา    3(2-2-5) 
Social Studies Teaching Method 
วิเคราะห์ทฤษฎีรูปแบบการสอน  วิธีการสอน  ทักษะและเทคนิคการสอน

สังคมศึกษา  วิเคราะห์หลักสตูรสังคมศึกษา  ออกแบบการจัดการเรยีนรู้  การจัดท า
แผนการจดัการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล  ฝกึปฏิบัติการสอนใน
ช้ันเรียน เพื่อน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรยีนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  

ปรับปรุงช่ือวิชา 
และรหัสวิชา ให้เป็นวิชา
อิงสมรรถนะ และมีการ
ยุบรวมวิชาให้มีความ
กระชับชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

1234105  พฤติกรรมการสอนวิชาสงัคมศึกษาระดับประถมศึกษา     3(2-2-5) 
Teaching Behavior on Social Education in Primary 

Education Level 
หลักสูตรสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การวิเคราะห์หลักสูตร 

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ หลักการและเทคนิควิธีการสอนต่างๆ จิตวิทยา
เด็ก รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดประสบการณ์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใน
วิชาสังคมศึกษาโดยการใช้ทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นได้อย่าง
เหมาะสมโดยเน้นการคิดค้น การวัด และประเมินผลทางสังคมศึกษา การทดลอง
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สอนในช้ันเรียนมัธยมศึกษา 

1233109  ค่ายวิชาการสังคมศึกษา                        3(2-2-5) 
    Social Camp Academic Studies 
              ค่ายวิชาการสังคมศึกษา นิยาม จุดประสงค์ ทรัพยากรการจัดค่าย การ
วางแผน การส ารวจพื้นท่ีค่าย การเตรียมการจดัค่าย โปรแกรมค่าย คู่มือกิจกรรม 
เนื้อหาสาระ นันทนาการ ความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อมค่าย การบริหาร
ค่าย ฝึกปฏิบตัิการจดัการค่าย การวางแผนจัดคา่ย การจดัโปรแกรมค่าย การ
เตรียมเนื้อหา การเตรียมกิจกรรม การนันทนาการ การจดัอาหาร การประเมินผล 
การรักษาความปลอดภัย ด้วยกระบวนการ PDCA เพื่อเสริมสมรรถนะความเป็น
คร ู

1233706  การจัดการค่ายวิชาการสังคมศึกษา                     2(1-2-3) 
    Academic Camp 
              ศึกษาและฝึกทักษะการจัดค่ายวิชาการ กิจกรรมนันทนาการตาม
กระบวนการ PDCA การวางแผน (Plan) การด าเนินการ (Do) การตรวจสอบ (Check) 
การปรับปรุงแก้ไข (Act) การจัดท ารายงานการด าเนินงานการจัดค่าย และการฝึก
ปฏิบัติการจัดการค่ายวิชาการในสถานศึกษา 

ปรับปรุงช่ือวิชา 
และรหัสวิชา ให้เป็นวิชา
อิงสมรรถนะ  และ
ปรับปรุงเนื้อหาเป็นทาง
สังคมศึกษา 
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ภาคผนวก ค 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งต่างๆ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 

--------------------------------------------- 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้อ ง

กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออก
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
         ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2554"  
         ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
         ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อื่นใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

  
ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  โดย

จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาใดๆ ที่เป็นหลักสูตรอิสระระยะสั้น     ในภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้
ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าแปดสัปดาห์
ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจ านวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติส าหรับรายวิชานั้นๆ ภายใน
ระยะเวลาศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 
ข้อ 6 ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้อง ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
หรือประกาศนียบัตรอ่ืนๆ ที่เทียบเท่า และต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 7  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 8 นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ 
หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ  หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลาราชการก็ได้ 
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ข้อ 9 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา 
โดยน าประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรองมาขอ
ยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

ข้อ 10 มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนวทางการจัดการศึ กษา
หลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้   
 ข้อ 11 โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจ านวนชั่วโมงเรียนเป็นค่าหน่วยกิต การก าหนด
หน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

ข้อ 12 มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าแนวทาง
การศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา 

ข้อ 13 การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 
22 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต  

ในกรณีที่มีความจ าเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ที่แตกต่าง
ไปจากที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  

ข้อ 14 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานการลงทะเบียน
เรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว  

ข้อ 15 ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่นักศึกษาที่พ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้  

ข้อ 16 อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาที่
ตนสอน  

ข้อ 17 ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชานั้น 
 ข้อ 18 ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าที่ ก ากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการ
ด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 
 ข้อ 19 ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 
 ข้อ 20 การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
   ข้อ 21 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาจากการ
ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่   27  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

------------------------------------------------------- 
 
  โดยที่เป็นการสมควรให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  เพ่ือก ากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการด าเนินการประเมินผล
การศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2)  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ออกข้อบังคับ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548” 
  ข้อ 2 บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับ          ข้อบังคับนี้ ให้
ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ 3 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษ 
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 
  ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ท าหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 
   “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “ภาคเรียนถัดไป”  หมายความว่า ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษาลงทะเบียน
รายวิชานั้นไว้ 
   “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการ จัดการศึกษา
ส าหรับบุคลากรประจ าการ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ไม่ใช่
นักศึกษาภาคปกติ 
  ข้อ 5 ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท าตลอดภาค
เรียนอย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกตพฤติกรรม 
เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30  ถึง 70  และต้องมีการสอบ
ปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่ก าหนดให้ประเมินลักษณะอ่ืน ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี  การ
อนุมัติผลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
  ข้อ 6 ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรมี 2 ระบบ ดังนี้ 
   6.1 ส าหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรก าหนดให้ประเมินผลการเรียนในระบบค่า
ระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

     ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 
A  ดีเยี่ยม (Excellent)  4.0 
B+  ดีมาก (Very Good)  3.5 
B  ดี (Good)   3.0 
C+  ดีพอใช้ (Fair Good)  2.5 
C  พอใช้ (Fair)   2.0 
D+  อ่อน (Poor)   1.5 
D  อ่อนมาก (Very Poor)  1.0  
E  ตก (Fail)   0.0 

   ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับ
คะแนนเป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาที่เป็นวิชา
เลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ 
   ส าหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผล
การประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ ในกรณีนี้ ถ้า
ได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่สองให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
    6.2 ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียน เพ่ิมเติมตาม
ข้อก าหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 

        ระดับการประเมิน      ผลการเรียน 
    PD (Pass with Distinction)        ผ่านดีเยี่ยม 
    P (Pass)        ผ่าน 
    F (Fail)         ไม่ผ่าน 

   ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่า
จะสอบได ้ 

 ข้อ 7 ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน 
สัญลักษณ์ ความหมาย และการใช้ 

   Au (Audit)  ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟังโดย
ไม่นับหน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   W (Withdraw)  ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

(1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนด 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน 
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(2) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นแล้วและได้รับอนุมัติให้
ถอนรายวิชานั้นก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ 

(3)  นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง (Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต และผลการศึกษาวิชานั้น
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   I (Incomplete) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนซึ่งนักศึกษาจะต้องขอรับการ
ประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 

(2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยื่นค าร้องขอสอบในรายวิชา
ที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาอนุญาตให้สอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้ 
 การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งบันทึก     รายละเอียด
คะแนนเก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 

ข้อ 8 กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ท างานไม่เสร็จภายในเวลาที่
ก าหนด ให้อาจารย์ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้ผลงานที่ค้างอยู่เป็น”ศูนย์” 
และในกรณีท่ีไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับผลการ
เรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 9 ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอน 
และก าหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใดที่อาจารย์ผู้สอนไม่รายงาน
ผลการประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อ่ืนใด และมิใช่รายวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน 
ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียน รายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 10 ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ 6.2 ส าหรับบันทึกผลการประเมินส าหรับรายวิชาที่ได้รับการ
ยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน  

 ข้อ 11 กรณีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย สถาบัน
ราชภัฏ หรือหลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะ
ลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้  และให้เว้น
การนับหน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้ว
นับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) เกิน  5  ปี 
  ข้อ 12 การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็น
เลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
   12.1 กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมหน่วยกิตที่สอบตกเป็น
ตัวหารด้วย 
   12.2 กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือเรียนรายวิชา
ที่เป็นวิชาเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรก
เท่านั้น 
  ข้อ 13 นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่      มหาวิทยาลัยก าหนด  
นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของเวลาเรียน
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ทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคณะกรรมการที่มหาวิ ทยาลัยแต่งตั้งพิจารณา
เห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้ 
  ข้อ 14 นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิสอบเนื่องจากมีเวลาเข้าชั้นเรียน
ไม่ถึงร้อยละ 60  ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคตามที่ก าหนดในข้อ 13. วรรค
ท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 15 นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกผลการประเมิน
รายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจ าเป็นอ่ืนที่เป็นเหตุสุดวิสัยอย่างยิ่ง 
และได้ยื่นค าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิด
ภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  

 กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และให้
อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ท าการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไปนั้นได้ และให้บันทึก
ผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้ 
  ข้อ 16 ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
   16.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
   16.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรือสภา
มหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
   16.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
   16.4 ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 4 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร  2  ปี  ไม่ต่ ากว่า         5 ภาคเรียน และมี
สภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน หลักสูตร       3  ปี  และไม่ต่ ากว่า 6 
ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี  และ
ไม่ต่ ากว่า 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น นักศึกษาไม่เกิน 20      ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน
หลักสูตร  5  ปี 
   16.5 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนและมีสภาพเป็น
นักศึกษาไม่เกิน  5  ปี กรณีเรียนหลักสูตร  2  ปี  และไม่ต่ ากว่า  9  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่
เกิน  7  ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  3  ปี  และไม่ต่ ากว่า 12 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน  9  ปี 
กรณีท่ีเรียนหลักสูตร  4  ปี และไม่ต่ ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่เกิน  11  ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร  5  ปี 
  ข้อ 17 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   17.1 นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
    (1) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60       เมื่อสิ้นภาค
เรียนปกติ ภาคเรียนที่  2  นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (2) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ในภาคเรียน
ปกติท่ี  4  ที่  6  ที่  8  ที่  10  ที่ 12  ที่ 14  และที่  16 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  
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    (4) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ  8  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณี เรียน
หลักสูตร  2  ปี  ครบ 12  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร  3  ปี และครบ 16 ภาคเรียนปกติ
ติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  4  ปี  ครบ  20  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร  5  ปี และขาด
คุณสมบัติตามข้อ 16.2 และ 16.3 ในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    (5) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
   17.2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.80  เมื่อสิ้นภาคเรียนที่  4  นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร     2  ปี  สิ้นภาค
เรียนที่  6  นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร  3  ปี  และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน กรณี
หลักสูตร 4 ปี  สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่
หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1 .80 หรือไม่ผ่านการประเมินในรายวิชาเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
  ข้อ 18 เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้
ถึง 2.00  ทั้งนี ้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 16 ด้วย 
  ข้อ 19 นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตาม
ควรแก่กรณีดังนี้ 
   19.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ 
   19.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ 
   19.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 
  ข้อ 20 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ดังต่อไปนี้ 
   20.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง      เมื่อเรียน
ครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
ถึง3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
   ส าหรับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า  3 .60  และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า  3 .60  ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง  3 .60  แต่ไม่น้อยกว่า  3.25  ให้ได้เกียรติ
นิยมอันดับสอง 
   20.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ “F” 
ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะพิจารณาผลการ
เรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 
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   20.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  2  ปี  
ไม่เกิน 6 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  3  ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 4 ปี  และไม่เกิน 10 
ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  5  ปี  

   นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 11 
ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 17       ภาคเรียน
ปกติ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี 
  ข้อ 21 การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นวันสุดท้ายของ
การสอบปลายภาคเรียน 
  ข้อ 22 ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา   
  ข้อ 23 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิด
ปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่  21 ธันวาคม  พ.ศ.2548 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 

---------------------------------------- 
 โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพื่ออ านวยประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการ
เรียนรายวิชาไว้ดังน้ี 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการโอนผลการเรียน  และการยกเว้นการ
เรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550” 
 ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
          บรรดาระเบียบ ค าสั่ง หรือข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ซึ่งได้
ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือท่ีขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ ากว่าอนุปริญญา และให้
หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่น ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนในระดับหลังมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

  “การศึกษาโดยระบบอื่น” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ และให้
รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคยศึกษาจาก
หลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก   
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มา
ใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและหน่วยกิต  
ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น และผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาโดยระบบอื่น ที่มี
เนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
 ข้อ  4  ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน  หรือยกเว้นการเรียน รายวิชาต้องเป็นผลการเรียนที่
นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันส าเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน หรือ วันสุดท้าย ของ
การศึกษาโดยระบบอื่นท่ีได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่ก าหนดในวรรคต้น ผู้ขอโอนหรือ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะน ามาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ท าการสอบ
ประเมินความรู้ และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ 
 ข้อ  5  ผู้มีสิทธ์ิได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปนี ้ 
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  (1)  เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี แล้วแต่กรณีที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย และพ้นสภาพ
นักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
  (2)  เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น 
  (3)  เป็นนักศึกษาที่ เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตร
มหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอื่นท่ีใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ 
   (4) เป็นนักศึกษาระดับปรญิญาตร ีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอนุปรญิญาจากมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 6  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใตเ้งื่อนไขต่อไปนี ้
  (1)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรยีน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (2)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษา  
  (3)  การโอนผลการเรียนต้องโอนท้ังหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัดจ านวนหน่วยกิตท่ีขอโอน 
   (4)  ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน  ข้อ 4 ของระเบียบนี้ 
การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธ์ิที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ 7  ผู้มีสิทธ์ิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคณุสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   (2)  เป็นนักศึกษาที่ ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
  (3)  เป็นนักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
  (4)  เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน  

 ผู้มีสิทธ์ิยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอื่นตาม(4) ที่ น าผลการเรียนมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอื่นท่ีจัดขึ้น ส าหรับผู้มีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ข้อ 8  การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปนี้  

  (1)  รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C  
  (2)  การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่นมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้ผลการประเมินของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
  (3)  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร  พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไปจ านวน 16 หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง)  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ  

  (4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปท้ังหมด ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
ตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ  4  และข้อ  8 (1)  มาใช้
บังคับ  
  (5)  จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วยกิตรวมขั้นต่ าที่ก าหนด
ไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
  (6)  ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา 

 (7)  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ 
“P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามข้อ 8(3) และ (4) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 

 ข้อ 9  นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
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 ข้อ 10  การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาท่ีได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 
  (1)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของมหาวิทยาลัย หรือ

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 
 (2)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย และผล

การเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่น ให้นับผลการเรียนจ านวน 12 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 
   (3)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนท่ีเคยศึกษาและได้รับผลการ

เรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจ านวนภาคเรียนต่อเนื่องกัน 
ข้อ 11  การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดย

ความเห็นชอบของสภา 
ข้อ 12  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน หรือการยกเว้นการเรียน

รายวิชา 
ข้อ 13  นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธ์ิได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ข้อ 14  ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความ และวินิจฉัย ช้ีขาดในกรณีที่มีปัญหา

จากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
 
 
 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ.2550 

 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ที่  ๒๖๑๔/๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต (๔ ปี) 
------------------------------------------------------------------------- 

  เพ่ือให้การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี)  ของคณะครุศาสตร์ ด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
(๔ ปี) โดยมีหน้าที่ยกร่างหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุรุสภาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครุศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์ ดังมีรายนามต่อไปนี้ ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
  ๑. กลุ่มวิชำชีพครูและศึกษำทั่วไป 
      ผู้ทรงคุณวุฒิภำยใน 
      รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์      
      รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ 
      ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก  
      รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี เกสทอง 
      ผู้ชว่ยศาตราจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน 
      ผู้แทนองค์กรวิชำชีพ 

    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    
  ๒. สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย  

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา พุ่มพชาติ    ผู้ทรงคุณวุฒิ 

     รองศาสตราจารย์พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 ๓. สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  เลิศสุวรรณไพศาล      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ดร.ศุภนิช  เจริญสุข      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง    อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
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๔. สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 
     ดร.นพดล  ทุมเชื่อ      ผู้ทรงคุณวุฒิ   
     ดร.กาญจนา เวชบรรพต      ผู้ทรงคุณวุฒิ   
      รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี  ปณะราช   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์อุไรวรรณ ปานทโชติ    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 ๕. สำขำวิชำภำษำอังกฤษ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทพิย์ งามนิล   ผู้ทรงคณุวุฒิ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

     รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ า   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 ๖. สำขำวิชำสังคมศึกษำ 
     ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.อาภากร โพธิ์ดง      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชูวิทย์ กมุทธภิไชย   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.วรพรรณ ขาวประทุม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 ๗. สำขำวิชำพลศึกษำ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์สุทธิกร แก้วทอง    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์นิติพันธ์ บุตรฉุย    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ทวิโรฒ ศรีแก้ว    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

      ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 ๘. สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ศึกษำ 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จิรพงศ์ โกศัลวิตร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.อรอนุตร ธรรมจักร         ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ศรินญา หวาจ้อย    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 ๙. สำขำวิชำภำษำไทย 
     นายสุนทร์ ชตาเริกษ์     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     นางรัชฎาภรณ์ โพธิ์พฤกษ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จิรัฎฐ์ เพ็งแดง   อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อมรา ศรีแก้ว   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
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๑๐. สำขำวิชำภำษำจีน 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุไรรัตน์  โสภา    ผู้ทรงคุณวุฒิ 

     อาจารย์กิตติญา ตุ้ยค า     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์นันทิวัน อินหาดกรวด    อาจารย์ประจ าหลักสูตร     
     นางสาวนุชจรีย์ สีแก้ว     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

๑๑. สำขำวิชำกำรประถมศึกษำ 
     ดร.วลิาวัลย์ ด้านสิริสุข     ผู้ทรงคุณวุฒิ 

    อาจารย์เกรียงศักดิ์ ชยัมภร     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต เตชะ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์ศิริโสภา แสนบุญเวช    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
๑2. สำขำวิชำดนตรีศึกษำ 
    แขนงดนตรีไทย 

     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เอกพสิทธิ์  พชรกุศลพงษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วีระ  พันธุ์เสือ   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.อัครพล ชูเชิด      อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
    แขนงดนตรีสำกล 
    รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เวชกามา   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    รองศาสตราจารย์กวี  ครองแก้ว    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์มุฑิตา  นาคเมือง     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
๑3. สำขำวิชำเคมี 

     รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์  แก้วอุไร   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ดร.พัฒนา  ทรงประดิษฐ     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา  กลิ่นจันทร์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.ศิรประภา มีรอด      อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
๑4. สำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ 

     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์น้อย คันช่างทอง    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    อาจารย์นาตยา ไทพาณิชย์     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์มัลลิกา ทองเอม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
๑5. สำขำวิชำอุตสำหกรรมศิลป์ 

     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ฤดีรัตน์ สันตะโก   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
         นายมิตรชัย สมส าราญกุล    ผู้ทรงคุณวุฒิ 

    รอ้งศาสตราจารย์สฤษณ์ พรมสายใจ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 

 
สั่ง  ณ  วันที่  ๒๘ ธันวาคม 256๑ 

 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



134 
 

                                                                                                                      

 
 

 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ที่ ๐๒๘๕/๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรวิพำกษ์หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต (๔ ปี) 

------------------------------------------------------------------------- 
  เพ่ือให้การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี)  ขอคณะครุศาสตร์ ด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
(๔ ปี) ดังมีรายนามต่อไปนี้  
  ๑. กลุ่มวิชำชีพครูและศึกษำทั่วไป 
      ผู้ทรงคุณวุฒิภำยใน 
      รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์     
      รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์    
      อำจำรย์ประจ ำสำขำหลักสูตรและกำรสอน 
      รองศาสตราจารย์ธงชัย ช่อพฤกษา     
      ดร.ขวัญชัย ขัวนา 
      อำจำรย์ประจ ำสำขำบริหำรกำรศึกษำ      
      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ภมูิพิพัฒน์ รักพรมงคล   
      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พฤฒฑิพล พฤฒฑิกุล   
      ดร.ประจ า ขวัญมั่น      
      อำจำรย์ประจ ำสำขำจิตวิทยำ 
      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว 
      อาจารย์วชิระ พิมพ์ทอง 
      อาจารย์มนตรี หลินภู 
      อำจำรย์ประจ ำสำขำวิจัยและกำรวัดผลประเมินผล 
      ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส 
      ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น 
      อาจารย์ณัฐกานต์ ประจัญบาน 
      อำจำรย์ประจ ำสำขำเทคโนโลยีและสำรสนเทศ 
      อาจารย์ยุทธนา พันธ์มี 
      ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ 
      ดร.วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ 
      อาจารย์เฉลิม ทองจอน 
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      ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก    
      รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี เกสทอง       
      ผู้ชว่ยศาตราจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน 
      ผู้แทนองค์กรวิชำชีพ 

    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์     
    ผู้ใช้บัณฑิต 
    ดร.ณัฐกรณ์ สารปรัง        
    ศิษย์เก่ำ 
    ดร.สามารถ กมขุนทด                     

  ๒. สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย   
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์   ผู้ทรงคุณวุฒิ  

          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา พุ่มพชาติ    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์จุฑาทิพย์ โอบอ้อม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     รองศาตราจารย์พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     รองศาสตราจารย์สุณี บุญพิทักษ์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง    อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นางอนุศรา  อุดทะ     ผู้ใช้บัณฑิต 
     นางสาวนารีรัตน์ อัจฉริยะมณีกุล   ศิษย์เก่า 
     นางสาวเพ็ญพิชชา สุวรรณประเสริฐ   ศิษย์ปัจจุบัน 
     นางสาวพิไลพร สุภาพันธ์    ศิษย์ปัจจุบัน  
 ๓. สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกรณ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ดร.ศุภนิช  เจริญสุข      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ดร.ปราณี เลิศแก้ว     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี ขัยมงคล   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล    อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ธิดารัตน์ พรหมมา    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

     นางสาววิสากุล กองทองนอก    ผู้ใช้บัณฑิต 
     นายสิทธิกร ศรีโยธา     ศิษย์เก่า 
     นางสาวธรรมลักษณ์ พุ่มใย    ศิษย์ปัจจุบัน 
     นางสาวอารียา  โฉมหน่าย    ศิษย์ปัจจุบัน 
 ๔. สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 
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     ดร.นพดล  ทุมเชื่อ      ผู้ทรงคุณวุฒิ   
     ดร.กาญจนา เวชบรรพต      ผู้ทรงคุณวุฒิ   
      รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี  ปณะราช   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์อุไรวรรณ ปานทโชติ    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์จิรพงค์ พวงมาลัย    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์โกมินทร์ บุญชู     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นางพรนภัส  เรืองเวช      ผู้ใช้บัณฑิต 
     นางภัคจิรา กิตติสิริบัณฑิต    ศิษย์เก่า 
     นางสาวศกลวรรณ  อยู่แก้ว    ศิษย์ปัจจุบัน 
     นางสาวนงลักษณ์  อาลัย    ศิษย์ปัจจุบัน 
 ๕. สำขำวิชำภำษำอังกฤษ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทพิย์ งามนิล   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

     รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ า   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชลชลติา กมุทธภิไชย  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ธารณา สุวรรณเจริญ    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นางจรรยา บุญเนรมิตร    ผู้ใช้บัณฑิต 
     นางสาวกนกวรรณ อินทสูต    ศิษย์เก่า 
     นายสาริช ศรีระวัตร     ศิษย์ปัจจุบัน 
     นางสาวปนัดดา สัมมะถะ    ศิษย์ปัจจุบัน 
 ๖. สำขำวิชำสังคมศึกษำ 
     ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.อาภากร โพธิ์ดง      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.วรพรรณ ขาวประทุม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชูวิทย์ กมุทธภิไชย   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์เลเกีย เขียวดี     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ศรวัส ศิริ     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นางนิสรา วงษ์บุญมาก     ผู้ใช้บัณฑิต 
     นายพลวัฒน์ แจ้งดี     ศิษย์เก่า 
     นายปกรณ์ แสงกระจ่าง    ศิษย์ปัจจุบัน  
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     นายฤทธิชัย พลมั่น     ศิษย์ปัจจุบัน 
 ๗. สำขำวิชำพลศึกษำ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์สุทธิกร แก้วทอง    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์นิติพันธ์ บุตรฉุย    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ทวิโรฒ ศรีแก้ว    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์สุพล เพ็ชรบัว     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์วัลลภ ทิพย์สุคนธ์    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ลัดดาวัลย์ แก้วใส    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

      ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นายกฤษณพงษ์ มาน้อย    ผู้ใช้บัณฑิต 
     นายสุพจน์ ยาดี     ศิษย์เก่า 
     นายวีรชัย มธุรส     ศิษย์ปัจจุบัน 
     นางสาวอังคณา ดิษสวน    ศิษย์ปัจจุบัน 
 ๘. สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ศึกษำ 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จิรพงศ์ โกศัลวิตร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.อรอนุตร ธรรมจักร         ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศรินญา หวาจ้อย   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ชยัรัตน์ บุมี   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.ววิัฒน์ ทวีทรัพย์     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์เฉลิม ทองจอน    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์เมธี มธุรส     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นายสุรศักดิ์ โพธิบัลลังค์    ผู้ใช้บัณฑิต 
     นายสุเทพ สอนนิล     ศิษย์เก่า 
 ๙. สำขำวิชำภำษำไทย 
     นายสุนทร์ ชตาเริกษ์     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     นางรัชฎาภรณ์ โพธิ์พฤกษ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จิรัฎฐ์ เพ็งแดง   อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อมรา ศรีแก้ว   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์มานพ ศรีเทียม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ศุภรดา สุขประเสริฐ    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์กษมา สุรเดชา     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์รุ่งนภา บุญยิ้ม     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นายจ าเนียร พิมพ์แดง     ผู้ใช้บัณฑิต 
     นายภูกฤษ ศรีค าชอน     ศิษย์เก่า 
     นายสุรวธุ วาจูอิน     ศิษย์ปัจจุบัน 
     นายอนุพงษ์ ค าทอง     ศิษย์ปัจจุบัน 
          ๑๐. สำขำวิชำภำษำจีน 

    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุไรรัตน์  โสภา    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์กิตติญา ตุ้ยค า     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์นันทิวัน อินหาดกรวด    อาจารย์ประจ าหลักสูตร     
     อาจารย์นุชจรีย์ สีแก้ว     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์เสาวภา อินทร์แก้ว    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์จิรายุ วงษ์สุตา     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นายบุญชัย กัณตวิสิฐ     ผู้ใช้บัณฑิต 
     นางสาวชลณพรรธษ์ ศรีเริงหล้า    ศิษย์เก่า 

           นางสาวณัฐกานต์  มะปราง    ศิษย์ปัจจุบัน 
     นางสาววริศรา ศรีสุวรรณ    ศิษย์ปัจจุบัน 
         ๑๑. สำขำวิชำกำรประถมศึกษำ 
     ดร.วลิาวัลย์ ด้านสิริสุข     ผู้ทรงคุณวุฒิ 

    อาจารย์เกรียงศักดิ์ ชยัมภร     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.บญุล้อม ด้วงวิเศษ  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต เตชะ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์ศิริโสภา แสนบุญเวช    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

         นางนวลนาฏ หนองเอ่ียน    ผู้ใช้บัณฑิต 
     นายไชยเชษฐ์ อ่ านวล     ศิษย์เก่า 
     นางสาวภักจิราภรณ์ ยอดศรี    ศิษย์ปัจจุบัน 
     นายวิทวัส  ดอนสันเทียะ    ศิษย์ปัจจุบัน 
 

๑2. สำขำวิชำดนตรีศึกษ แขนงดนตรีไทย 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เอกพสิทธิ์  พชรกุศลพงษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วีระ  พันธุ์เสือ   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.อัครพล ชูเชิด      อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์อนุลักษณ์ อาสาสู้    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
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    นายฉวี  แก้วกล้า     ผู้ใช้บัณฑิต 
    นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญ    ศิษย์เก่า 
    นายกัมพล  ศิริวรรณ     ศิษย์ปัจจุบัน  
    นายสุวิทย์  โทนสังข์อินทร์    ศิษย์ปัจจุบัน 
    แขนงดนตรีสำกล 
    รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เวชกามา   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    รองศาสตราจารย์กวี  ครองแก้ว    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์มุฑิตา  นาคเมือง     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์สุธีรัชลิน จันทร์แยม้ธรา   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
    นายวินสัน ฝั้นกาศ     ผู้ใช้บัณฑิต 
    นางศิริพร  อิ่มสุขศรี     ศิษย์เก่า 
    นายธนาวธุ  แคน้อย     ศิษย์ปัจจุบัน  
    นายสมรักษ์  อ่ าขวัญ     ศิษย์ปัจจุบัน  
๑3. สำขำวิชำเคมี 

     รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์  แก้วอุไร   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ดร.พัฒนา  ทรงประดิษฐ     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด โชชัย   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ โชชัย    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา  กลิ่นจันทร์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.ศิรประภา มีรอด      อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
    นางสาวมาลัย ฟองนิ้ว     ผู้ใช้บัณฑิต 
    นายวรพล แซ่ว้าน     ศิษย์ปัจจุบัน 
    นางสาววริศรา โมคลา     ศิษย์ปัจจุบัน 
 
๑4. สำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ 

      ผูช้่วยศาสตราจารย์น้อย คันชั่งทอง    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
          ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
          รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          รองศาตราจารย์ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          อาจารย์มัลลิกา ทองเอม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
         อาจารย์นิวดี คลังสีดา     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
         อาจารย์นารถนรี พอใจ     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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          ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
          นางนาตยา ไทพานิชย์    ผู้ใช้บัณฑิต 
         นางรพิชา มัตนามะ     ศิษย์เก่า 
      นางสาวสกลสุภา มาพันธ์สุ    ศิษย์ปัจจุบัน 
      นางสาวรุ่งทิวา ฉัตรชัยสุรยิา    ศิษย์ปัจจุบัน 
 ๑5. สำขำวิชำอุตสำหกรรมศิลป์ 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ฤดีรัตน์ สันตะโก   ผู้ทรงคุณวุฒิ 

    นายมิตรชัย สมส าราญกุล    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    รองศาสตราจารย์สฤษณ์ พรมสายใจ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พิชิต พจนพาที   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์เสาวลักษณ์ ยอดวิญญวงศ์    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์สมโภชน์ วงเขียด     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
    นายพชร พิมพ์วาปี     ผู้ใช้บัณฑิต 

 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
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ชื่อ – นามสกุล    ดร.วรพรรณ ขาวประทุม 
ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
1. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ปร.ด. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร 2558 
สส.ม. วิจัยทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2551 
สส.บ. สังคมสงเคราะห มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2548 

 
2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง 
 

ต ารา/หนังสือ 
วรพรรณ ขาวประทุม. (2560). วิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้นส าหรับครู. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏก าแพงเพชร : ก าแพงเพชร. 
วรพรรณ ขาวประทุม. (2560). พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระดับ

มัธยมศึกษา. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร : ก าแพงเพชร. 
 
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

วรพรรณ ขาวประทุม, สิริวรรณ สิรวณิชย์ และบุญล้อม ด้วงวิเศษ. (2559). การจัดการความรู้บนฐาน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน :  กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ในต าบลคลอง
น้ าไหล อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(สทมส.) (TCI กลุ่ม 1), ปีที่22 (ฉบับพิเศษ),  
กันยายน - ธันวาคม 2559 , หน้า 124-137. 

 
บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ 

วรพรรณ ขาวประทุม, ภคมน ตะอูบ และเลเกีย เขียวดี. (2560). การบูรณาการการจัดการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบส าหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนม่วง จังหวัด
ก าแพงเพชร. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 4. ก าแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  
22 ธันวาคม 2560, หน้า 555 – 561. 

วรพรรณ ขาวประทุม, สิริวรรณ สิรวณิชย์. (2559). การจัดการความรู้บนฐานความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน :  กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ในต าบลคลองน้ าไหล อ าเภอคลอง
ลาน จังหวัดก าแพงเพชร. น าเสนองานวิจัยกลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ในการประชุม
ใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (HERP CONGRESS IV).  
ระหว่างวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2559, หน้า 124 – 137.  
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วรพรรณ ขาวประทุม, ภัณฑิรา  สว่างศรี. (2562). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ความสามารถในการเรียนรู้ เรื่อง 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  หมวกหกใบ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR . รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม. วันที่ 21 - 22 มีนาคม 2562, หน้า 99 – 122. 

 
3. รายวิชาที่สอน (*ในหลักสูตรใหม่นี้) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1233703 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา 3(2-2-5) 
1233705 วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา 3(2-2-5) 
1232701 นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา 3(2-2-5) 
1233704 การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา 3(2-2-5) 
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ชื่อ – นามสกุล    ดร.เลเกีย เขียวดี 
ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
1. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 2561 

ศษ.ม. การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555 

วท.บ. ภูมิศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2546 

 
2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง 

 
ต ารา/หนังสือ 

เลเกีย เขียวดี. (2561). แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ส าหรับครู. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร : ก าแพงเพชร. 

เลเกีย เขียวดี. (2561). เอกสารประกอบการสอนวิชาภูมิศาสตร์กายภาพส าหรับครู. คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร : ก าแพงเพชร. 

เลเกีย เขียวดี. (2559). เอกสารประกอบการสอนวิชาแผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่. คณะ 
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร : ก าแพงเพชร. 

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
เลเกีย เขียวดี. (2561). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21. การเผยแพร่ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ปีที่ 37 ฉบับที่ 2.  
มีนาคม – เมษายน 2561, หน้า 77 – 96. 

บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  
     เลเกีย เขียวดี. (2561). การด าเนินงานผ่านเรื่องเล่า “นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด CCR” 

ภายใต้โครงการวิจัยการผลิตและพัฒนาครู ภายใต้ความร่วมมือ มรภ-สกว. ในงานประชุม
วิชาการราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.  
วันที่ 4 ธันวาคม 2561, หน้า 14 – 29.  

เลเกีย เขียวดี, ปวีณา โพตะโก. (2562). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR เรื่อง พระไตรปิฎกและ
พุทธศาสนสุภาษิตที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติที่ดีต่อวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.  
วันที่ 21 - 22 มีนาคม 2562, หน้า 99 – 122.  
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3. รายวิชาที่สอน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

1231501 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5) 
1231502 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3(2-2-5) 
1233505 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 
1232504 สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา 3(2-2-5) 
1232302 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-4) 
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ชื่อ – นามสกุล    รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
1. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547 
ศศ.ม. ประวัติศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551 

 
2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง 

วิจัย 
รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล (วิจัยร่วม). (2559). การประเมินหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชา

สังคมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
: ก าแพงเพชร. 

    ต ารา/หนังสือ 
รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล. (2560). ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏก าแพงเพชร : ก าแพงเพชร. 
รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล. (2560). ประวัติศาสตร์ยุโรป. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร : 

ก าแพงเพชร. 
 

    บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล. (2561). พลวัตภูมิปัญญาในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา : กรณีศึกษา

เครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย. วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปีที่ 37 ฉบับที่ 1  
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2561, หน้าที่ 1160 – 1167. 

 
3. รายวิชาที่สอน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1231409 ประวัติศาสตร์ไทย 3(3-0-6) 
1231424 ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ 2(1-2-3) 
1232410 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
1233426 ประวัติศาสตร์ยุโรป 2(1-2-3) 
1233411 อารยธรรมโลก 3(3-0-6) 
1232425 บุคคลส าคัญในประวัติศาสตรืไทย 2(1-2-3) 
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ชื่อ – นามสกุล    เกรียงไกร กันตีมูล 
ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
1. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
คบ. สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ 2540 
ศษ.ม. สาขาการสอนสังคม
ศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555 

 
2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง 

บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  
เกรียงไกร กันตีมูล. (2560). รูปแบบการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดดดยมิติวัฒนธรรมชุมชน กรณีศึกษา

ชุมชนกระเหรี่ยง บ้านมอเกอร์ยาง อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก. มหาวิทยาาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 
: พิษณุโลก. วันที่ 23 – 24 มีนาคม 2561, หน้าที่ 687 – 1368.  

เกรียงไกร กันตีมูล. (2561). แนวทางการจัดระเบียบทางสังคมกับพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันเป็นคู่แบบมี
เพศสัมพันธ์ของนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง : 
ล าปาง. วันที่ 20 กรกฏาคม 2561, หน้าที่ 116 – 129.  

เกรียงไกร กันตีมูล, ป้างรีรัตน์ แซ่ม้า. (2562). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง 
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา 
ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วันที่ 21-22 มีนาคม 2562, หน้าที่ 84 – 91.  

 
3. รายวิชาที่สอน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1231401 ประวัติศาสตร์ไทย 3(3-0-6) 
1231402 ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ 2(2-0-4) 
1232404 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
1231603 หลักสังคมวิทยา 3(3-0-6) 
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ชื่อ – นามสกุล    ชูวิทย์ กมุทธภิไชย 
ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
1. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2546 

ศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2546 

 
2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง 

 
    ต ารา/หนังสือ 

ชูวิทย์  กมุทธภิไชย. (2560). หลักสังคมวิทยาส าหรับครู. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร : ก าแพงเพชร. มิถุนายน – ตุลาคม 2560.  

ชูวิทย์  กมุทธภิไชย. (2560). ชาดก พุทธสาวก สาวิกา และบุคคลส าคัญทางพระพุทธศาสนา. คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร : ก าแพงเพชร. มิถุนายน – ตุลาคม 2560.  

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
ชูวิทย์  กมุทธภิไชย รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล (2561). การประเมินหลักสูตรสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร. วารสารครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปีที่ 3 
ฉบับที่ 5. มกราคม – มิถุนายน 2561, หน้า 25 – 36.  

 
3. รายวิชาที่สอน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1231101 ศาสนศึกษา 3(2-2-5) 
1232103 หลักพุทธรรมและธรรมวิทยา 2(1-2-3) 
1232203 ความเป็นสกลทรรศน์ 3(2-2-5) 
1231102 ชาดก พุทธสาวก พุทธสาวิกา 2(1-2-3) 
1233104 พุทธวิธีการสอน 2(1-2-3) 
1233707 สัมมนาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 3(2-2-5) 
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ชื่อ – นามสกุล    ดร.ศรวัส ศิริ 
ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
1. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
(ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  2561 
(รป.ม.) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2554 
(น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  2551 

 
2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง 

วิจัย 
ศรวัส ศิริ. (2561). ผลของจัดการเรียนการรู้โดยใช้เกมเป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ความสนใจใน การเรียนในรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษา ปีท่ี 4. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร : ก าแพงเพชร. 

 
บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  

ศรวัส  ศิริ. (2561). การด าเนนิงานผ่านเรื่องเล่า “นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด CCR” 
ภายใต้โครงการวิจัยการผลิตและพัฒนาครู ภายใต้ความร่วมมือ มรภ-สกว. ในงานประชุม
วิชาการราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : เพชรบูรี.  
วันที่ 4 ธันวาคม 2561, หน้า 14 – 29. 

ศรวัส  ศิริ, ป้างรีรัตน์ แซ่ม้า. (2562). การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง อารยธรรมโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างการสอน 
โดยใช้กระบวนการ CCR กับการสอนตามปกติ . รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : พิษณุโลก.  
วันที่ 21 - 22 มีนาคม 2562, หน้า 99 – 122. 

 
3. รายวิชาที่สอน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1231202 กฎหมายเบื้องต้น 2(1-2-3) 
1232702 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล 2(1-2-3) 
1233802 ภาษาอังกฤษส าหรับครูสังคมศึกษา 3(2-2-5) 
 

 
 

 


