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สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร ์
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ฉบับนี้มีมาตรฐาน และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการผลิตบณัฑิตครูสังคมศึกษาที่มีคุณภาพได้ อีกทั้ง
ช่วยสร้างความรู้ใหม่สู่วงวิชาการสอนสังคมศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป 
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ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Education Program in Social Studies 
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 ช่ือย่อ : ค.บ. (สังคมศึกษา) 
ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม : Bachelor of Education (Social Studies) 
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รูปแบบ 
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5.2 
 

ภาษาท่ีใช้ 
ใช้ภาษาไทยในการจัดการเรียนรู้ เอกสารและต าราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.3 
 

การรับเข้าศึกษา 
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศทีส่ามารถใช้ภาษาไทยได้ 



 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
ปริญญาตรี สาขาสังคมศึกษา ในปีการศึกษา 2561 
 
8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

5.4 
 

ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

5.5 
 

การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6.1 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศกึษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
ปรับปรงุมาจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศกึษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
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ในการประชุมครัง้ที่   1/2558   เมื่อวันที่  23  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2558 
6.4 คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาหลักสูตร 

ในการประชุมวาระพิเศษครั้งที่....2/2558.......เมื่อวันที่...22....เดือน..กันยายน..พ.ศ..2558... 
6.5 
 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัตหิลกัสูตรในการประชุมครั้งที่….3/2558…… 
เมื่อวันที่..14…เดือน....ตุลาคม.....พ.ศ.…2558…… 
 

8.1 ครู/อาจารย์การจัดการเรียนรูส้ังคมศึกษา   
8.2 นักวิชาการด้านสังคมศึกษา 
8.3 บุคลากรด้านการผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้สงัคมศึกษา 

8.4 การท างานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 
8.5 การท างานด้านการบริการสังคมในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 



9.  ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ช่ือ-นามสกุล 
เลขที่บัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี 
ที่จบการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ ภาคการศึกษา 

ภาระงาน 
สอนที่มี 
อยู่แล้ว 

ภาระงานที่ 
จะมีใน 

หลักสูตรน้ี 
 

1.นายฐาปกรณ์      
   แก้วมาเมือง 
 3560200218344 

อาจารย ์ -กศ.ม. 
(การสอนสงัคม ) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒประสานมิตร  
พ.ศ. 2554 
-ศศ.บ. 
( รัฐศาสตร)์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
พ.ศ. 2547 
 
 
 

           ฐาปกรณ์ แก้วมาเมือง. ( 2558 ).เอกสารค าสอน
รายวิชาการออกแบบการเรียนรูก้ลุม่สาระการเรียนรูส้ังคม
ศึกษาระดับมัธยม 
            ฐาปกรณ์ แก้วมาเมือง. ( 2558 ).เอกสารค าสอน
รายวิชาสังคมศึกษา 1 
            ฐาปกรณ์ แก้วมาเมือง. ( 2558 ).ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาสังคมศึกษาของ
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 
            ฐาปกรณ์ แก้วมาเมือง. ( 2556 ).เอกสารค าสอน
รายวิชากระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาสงัคมศึกษา      
             

12 12 



 
 
 
 

             
 

 

ช่ือ-นามสกุล 
เลขที่บัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี 
ที่จบการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ ภาคการศึกษา 

ภาระงาน 
สอนที่มี 
อยู่แล้ว 

ภาระงานที่ 
จะมีใน 

หลักสูตรน้ี 

2.นายฤๅเดช   
   เกิดวิชัย 
 3100602874452 

รอง
ศาสตราจารย์ 
ดร. 

-ปช.ด.(ประชากรศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. 2544 
-ค.ม.(ประถมศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2532 
- ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2526 
- ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)          
มหาวิทยาลัยรามค าแหง            

การวิจัย 
     ฤๅเดช  เกิดวิชัย. (2558). ที่ปรึกษาติดตาม และ
ประเมินผลการปฎิบัติงาน ด้านกิจการกระจายเสียง สญัญา 
เลขที่ พย.(ป)(ผบ) 167/2557. 
       ฤๅเดช  เกิดวิชัย. (2558). โครงการพฒันาองค์กร
เครือข่ายท่องเที่ยว และ กีฬาด้านการบริหารจัดการเชิง
บูรณาการเพื่อรองรบัการเปิดประชาคมอาเซียน. 
      ฤๅเดช  เกิดวิชัย. (2558). และกีฬาเพื่อรองรับการเปิด
เสรีประชาคมอาเซียน 
โครงการแนวทางการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนอาเซียน และ
ประเทศคู่เจรจาภายใต้ โครงการพัฒนา และขับเคลือ่น
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พ.ศ. 2540 
- นศ.บ.            
มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2545 
- ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา)    
มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2547 

ยุทธศาสตร์ความร่วมมอืด้านการท่องเที่ยว.  
      ฤๅเดช  เกิดวิชัย. (2558). โครงการให้ค าปรึกษา 
แนะน า ออกแบบ และพัฒนาการจัด ICT และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา.       
      ฤๅเดช  เกิดวิชัย. (2557). ที่ปรึกษาโครงการจัดท า
แนวทาง การยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ และ การ
น าไปสู่การปฏิบัติ. 
 



10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
  คณะครุศาสตร์ ในความร่วมมือกบัคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
สวนสุนันทา และหน่วยงาน/สถานศึกษาที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่ผ่านการรับรองของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือแนวทางพัฒนาประเทศ 
 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและสังคมโลกภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์ที่รวดเร็วในปัจจุบัน ท าให้มีความจ าเป็นต้องสร้างการพัฒนาเชิงรุกด้วยการผลิต
บุคลากรให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นครู สามารถพัฒนาตนเองเพื่อถ่ายทอด
ความรู้ ความคิดสามารถตัดสินใจและปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน สังคม 
ประเทศ ประชาคมอาเซียนและสังคมโลก 
 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 หลักสูตรสังคมศึกษาค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสั งคม วัฒนธรรม ความก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทย ประชาคมอาเซียนและสังคมโลกในทุกมิติ 
รวมถึงการปรับปรุงรายวิชาให้เป็นไปตามเกณฑ์ขององค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพของคุรุสภา จึงได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม วัฒนธรรม 
บทบาทการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม รวมทั้งสร้างเสริมความมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้สามารถเป็น
ครูวิชาชีพที่ช้ีน าและเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมไปสู่ทิศทางที่สังคมพึงประสงค์  ตลอดจนมี
ความรับผิดชอบตนเองและส่วนรวม เพื่อน าไปสู่สังคมที่สันติสุข โดยก าหนดเป็นรายวิชาไว้ในหลักสูตร  

 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่รวดเร็ว รวมถึงเกณฑ์ขององค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 

คือ คุรุสภา ในปัจจุบันส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพบัณฑิตหลักสูตรคณะครุศาสตร์ ท าให้จ าเป็นต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่มีศักยภาพในการผลิตครู/อาจารย์สอนสังคมศึกษา บุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีศักยภาพ สามารถเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้และรู้เท่าทัน  มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล
ทั้งด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและประชากร รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา และ
เศรษฐศาสตร์ ศาสนาและปรัชญา เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งเป็นผู้ใฝ่ดี 
ใฝ่รู้ มีความเป็นผู้น า และบุคลิกภาพดี  

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 



มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีพันธกิจหลักประการหนึ่งตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 1 (5) คือ เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูงรวมทั้งมี 
กรอบการพัฒนาที่สอดคล้องกับภาพอนาคตตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2  
(พ.ศ. 2551 – 2565) ซึ่งก าหนดพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมสอดคล้องกับ 
ความต้องการของท้องถ่ิน 

 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

13.1 รายวิชาท่ีเปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนจากหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
13.2 รายวิชาท่ีต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  

รายวิชากลุ่มวิชาเอก ศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์พิเศษ 
13.3 การบริหารจัดการ 

   
 
 
 
 
 
 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยคณะครุศาสตร์ มีหน้าที่วางแผนการด าเนินงาน
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน  ประสานงานกับผู้สอนและก ากับดูแลให้เกิดมาตรฐานและ
บรรลุเป้าหมายของรายวิชาและสาขาวิชา 

2) คณะครุศาสตร์มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครู และ
รายวิชาการสอนสังคมศึกษา รวมทั้งการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นครูวิชาชีพ 

3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรม์ีหน้าที่ในการสนับสนุนบุคลากรในการจัดการเรียน
การรูร้ายวิชาเอกสังคมศึกษา 

4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรโดยคณาจารย์จากทั้งสองคณะ และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก  เพื่อปรับปรุงการใช้
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

5) คณะกรรมการนิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา มีหน้าที่นิเทศการ
จัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูคุรุสภา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 
 เรียนรู้ค้นคิด มีจิตอาสา พฒันาสงัคม เพาะบ่มคุณธรรม   
1.2 ความส าคัญ  

สภาพการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์ได้ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม  การเมือง 
เศรษฐกิจ อันน าไปสู่ปัญหาของความขัดแย้งในระหว่างประเทศและภายในประเทศ จึงสมควรผลิต
บุคลากรด้านสังคมศึกษาเพื่อเป็นผู้สอนในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยเน้นการบูรณาการ
ความรู้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห ์การวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและการใช้เหตุผลในการพิจารณา
การอยู่ร่วมกันในสังคม 

1.3 วัตถุประสงค์  
 หลักสูตรก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ดังนี้  
1) มีความรอบรู้และความสามารถประยกุต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบ

วิธีการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่ สามารถติดตามพัฒนาการของศาสตร์ทัง้หลาย รวมถึงมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาและข้อโต้แยง้ 

2) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู  มีความอดทน ใจกว้าง มุ่งมั่นในการ
พัฒนาตนและสามารถท างานร่วมกับอื่นได้ 

3) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิชาสงัคมศึกษา เพื่อการจัดการศึกษาในระบบ  
นอกระบบและตามอัธยาศัย สามารถติดตามพัฒนาการของศาสตร์ทัง้หลาย บูรณาการและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ศาสตร์ด้านสังคมศึกษา รวมถงึแสดงออกซึง่ภาวะผู้น าทางความคิดเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการ
เรียนรู้   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. พัฒนาหลักสูตร
สังคมศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ของส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(สกอ.)  

1. ติดตามการปรบัปรุงหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

1.  รายงานการประเมินหลักสูตร 
 

2. ประชุม/สัมมนาผู้รบัผิดชอบ
หลกัสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2.  เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 

3. ติดตามความก้าวหน้าของ 
องค์ความรู้ในวิชาชีพ 

3.   ผลสรปุและผลการประเมิน   
การประชุม/สัมมนา 

2. พัฒนา
กระบวนการ
จัดการเรยีนรู ้

1. เพิม่พูนทกัษะการจดัการเรยีนรู้
ให้แกอ่าจารย ์

1. จ านวนโครงการเสริมสร้าง
ทักษะให้แกอ่าจารย ์

2. แลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ะหว่างอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ  

2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกจิกรรม 
การพัฒนาทกัษะการจดั       
การเรียนรู ้



แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

3. ประเมินประสิทธิภาพการจัดการ
เรยีนรู ้

3. ผลการประเมินประสทิธิภาพ
การเรียนรู ้

4. ความพงึพอใจของผูเ้รยีนต่อ 
การจัดการเรียนรู้ของอาจารย ์

3. ส่งเสรมิการเรียนรู้
ที่เน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคัญ 

1. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้แก่
อาจารย ์

1. จ านวนโครงการพฒันาทกัษะ 
ให้แกอ่าจารย ์

2. ก าหนดกจิกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการประเมินผลทีเ่น้น
พัฒนาการของผู้เรียนในแผนการ
จัดท ารายละเอียดของรายวิชา 

2. ผลการประเมินประสทิธิภาพ 
การจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผูเ้รียน
เป็นส าคัญ 
 

3. ประเมินประสิทธิภาพการจัดการ
เรยีนรูท้ี่เนน้ผูเ้รยีนเป็นส าคัญ 
 

3. ความพงึพอใจของผูเ้รยีนต่อ 
การจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผูเ้รียน
เป็นส าคัญ 
 

4. พัฒนาการศึกษาทีส่นับสนนุ  
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

4. คุณภาพของสารสนเทศที่
สอดคล้องกบัความต้องการ
ด้านการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 

4. ปรบัปรงุวิธีการวัด
และการ
ประเมินผล 

1. พัฒนาทักษะเกี่ยวกบัวิธีการวัด
และประเมนิผลให้แกอ่าจารย ์

1. จ านวนโครงการพฒันาทกัษะ 
ให้แกอ่าจารย ์

2. ก าหนดเกณฑ์ในการวัดและ
ประเมินผลแตล่ะรายวิชา 

 
 

2. เกณฑ์การวัดและประเมนิผล 

3. จ านวนรายวิชาที่ใช้วิธีการวัด
และประเมนิผลตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

5. ส่งเสรมิการจัด 
การเรียนรูเ้พื่อให้

1. พัฒนาทักษะใหแ้ก่อาจารย์ในด้าน
การจัดการเรียนรู้ และ 

1. จ านวนโครงการพฒันาทกัษะ
ให้แกอ่าจารย ์



แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

บรรลุมาตรฐาน 
ผลการเรยีนรู้    
ทุกด้าน 

การประเมินผลการเรียนรู ้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
ด้านความรู้ และทกัษะทางปญัญา  
ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผดิชอบ   
ด้านทักษะในการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสือ่สาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทัง้ 
ด้านทักษะการปฏิบัตงิานทาง
สังคมศึกษา 

2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกจิกรรม
การพัฒนาทกัษะการจดัการ
เรยีนรู้ตามมาตรฐานผลการ
เรยีนรู ้

3. ผลการประเมินประสทิธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ้
แต่ละด้าน 
 

2. ติดตามประเมินทักษะของอาจารย์
ในการจั ดการเรียนรู้ และการ
ป ระ เมิ น ผ ล ก าร เรี ยน รู้ ข อ ง
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

4. ความพงึพอใจของผูเ้รยีนต่อ
การจัดการเรียนรู้ของอาจารย ์

5. ผลการประเมินนกัศึกษาในแต่
ละมาตรฐานผลการเรยีนรู ้

 



หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ 
ระบบทวิภาค  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนสามารถด าเนินการได้ตามความจ าเป็นของนักศึกษาหรือการ

พิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตให้มีส่วน
เทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาในระบบทวิภาค 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
  2.1  วัน-เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคเรียนที่  1  เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 
ภาคเรียนที่  2  เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
ผู้ เข้าศึกษาต้ องส าเร็จการศึกษาระดับมั ธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสู ตรของ

กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 หมวด 1 ข้อ 6 และ 7 รวมทั้งคุณสมบัติตามข้อก าหนด/
ประกาศอื่นใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาหรือคุรุสภา 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา้ 
1. พื้นฐานความรู้ของผู้เรียนที่แตกต่างกัน 
2. ความรู้และทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ า ท าให้มีข้อจ ากัดในการแสวงหา

ความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสื่อสารสนเทศ 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  

นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในปีการศึกษาแรกจะได้รับการปรับพื้นฐานความรู้ส าหรับการศึกษาใน
สาขาสังคมศึกษา แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียนเพื่อให้ค าปรึกษาในด้านต่างๆ และ นักศึกษา
ต้องเข้าร่วมในโครงการอบรมภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทาจัดให้และมีการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาจนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 



2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ช้ันปีที่ 1 60 60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 2 - 60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 3 - - 60 60 60 
ช้ันปีที่ 4 - - - 60 60 
ช้ันปีที่ 5 - - - - 60 

รวม 60 120 180 240 300 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 60 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย:บาท)  

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 2562 2563 

ค่าบ ารุงการศึกษา+ค่าลงทะเบียน 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 

รวมรายรับ 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 

*ค่าบ ารุงการศึกษาเหมาจ่าย ภาคเรียนละ  15,000 บาทต่อคน 

2.6.2 งบประมาณรายจา่ย (หน่วย : บาท) 

หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
ค่าตอบแทน 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 
ค่าใช้สอย 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 
ค่าวัสด ุ 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 

ค่าครุภัณฑ์ 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 

รวม 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 



2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบช้ันเรยีน 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย 
เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.2551 หมวด 7 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                 เรียนไม่น้อยกว่า  165  หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   

 1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป           เรียนไม่น้อยกว่า   30   หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาภาษา        ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต 

 2)  หมวดวิชาเฉพาะ                                       เรียนไม่น้อยกว่า    129  หน่วยกิต 
 2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50  หน่วยกิต 
   ก. วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 33  หน่วยกิต 
   ข. วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
   ค. วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    ไม่น้อยกว่า 14  หน่วยกิต   
 2.2 วิชาเอก                                              เรียนไม่น้อยกว่า    79  หน่วยกิต   
   ก.  วิชาสังคมศึกษา ไม่น้อยกว่า 69  หน่วยกิต   
   ข.  วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต   
   ค.  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4  หน่วยกิต   
                3)  หมวดวิชาเลือกเสรี                                    เรียนไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต   

 
3.1.3 รหัสวิชาและรายวิชา 

  รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษร 3 ตัวและตัวเลข 4 หลัก ดังนี้  
1) ตัวอักษร 3 ตัว มีความหมายดังนี้ 

GEH   หมายถึง   วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
GEL      หมายถึง วิชาภาษา 
GES     หมายถึง วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
EDP   หมายถึง วิชาชีพครู 
PSS      หมายถึง วิชาการสอนวิชาเอก 



SSP  หมายถึง วิชาสังคมศึกษา 
   
 
 
 
 2) ตัวเลข 4 หลัก มีความหมาย ดังนี ้
 ตัวเลขหลักพัน หมายถึง ช้ันปีของนักศึกษาที่ควรเรียน 

 1 หมายถึง ช้ันปีที่ 1    
 2 หมายถึง ช้ันปีที่ 2 
 3 หมายถึง ช้ันปีที่ 3   
    4 หมายถึง ช้ันปีที่ 4 
    5 หมายถึง ช้ันปีที่ 5 

 ตัวเลขหลักรอ้ย หมายถึง หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 
  0  หมายถึง  วิชาศึกษาทั่วไป 
   1  หมายถึง  วิชาชีพครูบังคับ 
   2  หมายถึง  วิชาชีพครูเลือก 
   3  หมายถึง  วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู
  4,5  หมายถึง  วิชาเอกสังคมศึกษา 

  6,7  หมายถึง  วิชาการสอนวิชาเอก 
ตัวเลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง ล าดับวิชา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.1.4 รายวิชาในหลักสูตร 

 1.หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป                           เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา                                          เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 ก. บังคับเรียน 3 รายวิชา                                       9 หน่วยกิต  
รหัสวิชา  ชื่อวิชา  น(บ-ป-อ) 
GEL1101  การใช้ภาษาไทย  3(3-0-6) 
 Thai Usage  
GEL1102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสบืค้น  3(3-0-6) 
  English for Communication and Information Retrieval  
GEL1103  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทกัษะการเรียน  3(3-0-6) 
 English for Communication and Study Skills  
   
 ข. เลือกเรยีน 1 รายวิชา                                        3 หน่วยกิต  
GEL2201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 Thai for Academic Purposes  
GEL2202 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes  
GEL2203 ภาษากลุ่มประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 
 ASEAN Languages  
GEL2204 ภาษาไทยเพื่อการประกอบวิชาชีพ 3(3-0-6) 
 Thai for Careeres  

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์               เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 



 ก. บังคับเรียน 2 รายวิชา                                       6 หน่วยกิต  
GEH1101 สุนทรียภาพกับชีวิต   3(3-0-6) 
 Aesthetic Appreciation  
GEH1102 สังคมไทยในบรบิทโลก   3(3-0-6) 
 Thai Society in Global Context  
 ข. เลือกเรยีน 1 รายวิชา                                        3 หน่วยกิต  
GEH2201 การพัฒนาตน 3(3-0-6) 
 Self Development  
GEH2202 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
 Truth of Life  
GEH2203 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Life in Multicultural Society  
GEH2204 ความเป็นพลเมอืง 3(3-0-6) 
 Civil Education  
GEH2205 ทักษะชีวิตเพื่อความเป็นมนุษย์ทีส่มบรูณ์ 3(3-0-6) 
 Life Skills for The Absolute Human 

 
 

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์             เรียนไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต 
 ก. บังคับเรียน 2 รายวิชา                                       6 หน่วยกิต  
รหัสวิชา  ชื่อวิชา  น(บ-ป-อ) 
GES1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
 Information Technology for Communication and Learning  
GES1102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Science and Technology for Quality of Life  
   
 ข. เลือกเรยีน 1 รายวิชา                                        3 หน่วยกิต  
GES2201 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัสิง่แวดล้อม      3(3-0-6) 
 Science and Technology for Environment  
GES2202  การคิดและการตัดสินใจ   3(3-0-6) 
 Thinking and Decision Making  
GES2203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Information Literacy  
GES2204 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต   3(3-0-6) 



 Mathematics for Life  
GES2205 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Recreation for Quality of Life  
GES2206 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Life and Health  
 2. หมวดวิชาเฉพาะ                                เรียนไม่น้อยกว่า   129  หน่วยกิต 
 2.1 วิชาชีพครู              เรียนไม่น้อยกว่า    50   หน่วยกิต 
 ก. วิชาชีพครูบังคับ                                     เรียนไม่น้อยกว่า    33   หน่วยกิต 
EDP1101 ปรัชญาการศึกษา      3(2-2-5) 
 Philosophy of Education  
EDP1102 ภาษาและวัฒนธรรม       3(2-2-5) 
 Languages and Cultures  
EDP1103 จิตวิทยาส าหรบัครู    3(2-2-5) 
 Psychology for Teachers  
EDP2101 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Morals and Ethics for Professional Teachers  
EDP2102 การพัฒนาหลักสูตร    3(2-2-5) 
 Curriculum Development  
EDP2103 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
 Quality Assurance in Education  
EDP3101 การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน   3(2-2-5) 
 Learning Management and Classroom Management  

 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา  น(บ-ป-อ) 
EDP3102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Innovation and Information Technology in Education  
EDP3103 การวัดและประเมินผลการศึกษา   3(2-2-5) 
 Educational Measurement and Evaluation  
EDP4101 การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Research for Learning Development  
EDP4102 ความเป็นครูวิชาชีพ   3(2-2-5) 
 Being Professional Teachers  

 



 ข. วิชาชีพครูเลือก                                        เรียนไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกิต   
EDP4201 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 3(2-2-5) 
 Scouts, Junior Red Cross, and Learning Development Activities  
EDP4202 ความคิดสร้างสรรค์ส าหรบัคร ู 3(2-2-5) 
 Creativity for Teachers  
EDP4203 จิตวิทยาบุคลกิภาพและการปรับตัว 3(2-2-5) 
 Psychology of Personality and Adjustment  
EDP4204 จิตวิทยาการปรบัพฤติกรรม  3(2-2-5) 
 Psychology of Behavior Modification  
EDP4205 จิตวิทยาเด็ก  3(2-2-5) 
 Child Psychology  
EDP4206 จิตวิทยาวัยรุ่น 3(2-2-5) 
 Adolescent Psychology  
EDP4207 จิตวิทยาสร้างสรรค์การเรียนรู ้  3(2-2-5) 
 Creative Psychology of Learning  
EDP4208 การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา  3(2-2-5) 
 Guidance and Counseling  
EDP4209 การพัฒนาทักษะการคิดระดบัสงู 3(2-2-5) 
 Developing Higher- order Thinking Skills  
EDP4210 สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Introduction to Statistics in Education  
EDP4211 การสอนเพศศึกษา  3(2-2-5) 
 Teaching of Sex Education  
  

 
 
 
 
 

 

 ค. วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                 เรียนไม่น้อยกว่า   14  หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา  น(บ-ป-อ) 
EDP4301 การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(0-60-0) 
 Practicum 1  



EDP4302 การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1(0-60-0) 
 Practicum 2  
EDP5301 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1      6(0-360-0)   
 Internship 1  
EDP5302 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 2 6(0-360-0)   
 Internship 2  

 
 2.2 วิชาเอก                                                เรียนไม่น้อยกว่า   79 หน่วยกิต 
 ก. วิชาสังคมศึกษา                                        เรียนไม่น้อยกว่า  69  หน่วยกิต 
SSP1401 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
 Thai Politics and Government  
SSP1402 ประวัติศาสตร์ไทย 3(3-0-6) 
 Thai History  
SSP1403 ศาสนศึกษาและจริยศึกษา 3(3-0-6) 
 Religious Studies and Ethical Studies  
SSP1404 สังคมศึกษา 1 3(3-0-6) 
 Social Studies 1   
SSP1405 สังคมวิทยาการพฒันา 3(3-0-6) 
 Sociology of Development  
SSP1406 มนุษย์กับเศรษฐกิจ                                                               3(3-0-6) 
 Man and Economics  
SSP1407 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3(3-0-6) 
 Geography of Thailand  
SSP2401 สังคมศึกษา 2 3(3-0-6) 
 Social Studies 2  
SSP2402 ประวัติศาสตร์เอเชีย 3(3-0-6) 
 Asian History  
SSP2403 กฎหมายกบัสงัคม                                                                3(3-0-6) 
 Law and Society  
SSP2404 สังคมศึกษา 3 3(3-0-6) 
 Social Studies 3    
SSP2405 อาเซียนศึกษา                                                                           3(3-0-6) 
 ASEAN Studies  



SSP2406 ภูมิศาสตร์เชิงวิเคราะห์   3(2-2-5) 
 Analytical Geography  
รหัสวิชา  ชื่อวิชา  น(บ-ป-อ) 
SSP2407 หลักพุทธธรรม                  3(3-0-6) 
 Buddhist Principles  
SSP3401 ประวัติศาสตร์ยุโรป 3(3-0-6) 
 European History   
SSP3402 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ์ 3(2-2-5) 
 Geographical Information System  
SSP3403 สิ่งแวดล้อมกับประชากร 3(2-2-5) 
 Environment and Population  
SSP3404 สังคมศึกษา 4 3(3-0-6) 
 Social Studies 4  
SSP3405 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6) 
 Macro Economics  
SSP3406 ประวัติศาสตร์อเมริกา 3(3-0-6) 
 American History  
SSP3407 สันติศึกษา     3(3-0-6) 
 Peace Studies  
SSP4401 ท้องถ่ินศึกษา 3(2-2-5) 
 Locality Studies  
SSP4402 สัมมนาสังคมศึกษา 3(2-2-5) 
 Seminar in Social Studies  

 
 ข. วิชาการสอนวิชาเอก                                  เรียนไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
PSS3601 การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา 3(2-2-5) 
 Measurement and Evaluation of Social Studies Learning Area   
PSS3602 การออกแบบและพฒันาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  3(2-2-5) 
 Curriculum Design and Development of Social Studies  

Learning Area 
 

PSS3603 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Media Design and Production for Social Studies  

Learning Area 
 



PSS3604 จิตวิทยาครูส าหรบัการจัดการช้ันเรียนกลุม่สาระการเรียนรูส้งัคมศึกษา     3(2-2-5) 
 Psychology for Teachers and Classroom Management of  

Social Studies Learning Area 
 

PSS4601 การวิจัยในช้ันเรียนกลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศกึษา 3(2-2-5) 
 Classroom Research in Social Studies Learning Area 

 
 
 

 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา  น(บ-ป-อ) 
PSS4602 การออกแบบการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศกึษาระดับ

ประถมศึกษา 
3(2-2-5) 

 Learning Design of Social Studies Learning Area at Elementary 
Level  

 

PSS4603 พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาระดับ
ประถมศึกษา     

3(2-2-5) 

 Learning Management Behaviors of Social Studies Learning  
Area at Elementary Level 

 

PSS4604 การออกแบบการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศกึษาระดับมัธยมศึกษา    3(2-2-5) 
 Learning Design of Social Studies Learning Area  

at Secondary Level  
 

PSS4605 พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา   

3(2-2-5) 

 Learning Management Behaviors of Social Studies Learning 
Area at Secondary Level 

 

   
 ค. วิชาเลือก                                                เรียนไม่น้อยกว่า   4   หน่วยกิต 
SSP4403 ระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร ์ 2(1-2-3) 
 Historical Methodology  
SSP4404 บทบาทมหาอ านาจในสงัคมโลก 2(1-2-3) 
 Roles of Influention Nations towards Global Society  
SSP4405 เหตุการณ์โลกปจัจบุัน 2(1-2-3) 
 Current World Situation  
SSP4406 ความรับผิดชอบต่อสงัคม 2(1-2-3) 



 Social Responsibility  
SSP4407 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห ์ 2(1-2-3) 
 Analytical Geography of Thailand  
SSP4408 การศึกษาอิสระทางสงัคมศึกษา 2(1-2-3) 
 Independent Study in Social Studies  
SSP4409 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2(1-2-3) 
 Learning Management in 21st  Century  
SSP4410 ภาษาอังกฤษส าหรบัสังคมศึกษา 1 2(1-2-3) 
 English for Social Studies 1  
SSP4411 ภาษาอังกฤษส าหรบัสังคมศึกษา 2 2(1-2-3) 
 English for Social Studies 2  
  

 
 

 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                        เรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
                   ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ  ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยไมซ่้ ากบั
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไมเ่ป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลกัสูตรของสาขาวิชา หรือ ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา  น(บ-ป-อ) 
PSS4606 การจัดนันทนาการเยาวชน 3(2-2-5) 
 Recreation for Youth  
PSS4607 นันทนาการทางการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 3(2-2-5) 
 Conservative Recreation for Nature and Environment  
PSS4608 ผู้น านันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม 3(2-2-5) 
 Recreation and Camping Leadership  
PSS4609 ลีลาศ 3(2-2-5) 
 Social Dance  
  

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 แผนการศึกษา 
ชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

GEL1101 การใช้ภาษาไทย 
Thai Usage 

3 (3-0-6) 

GES1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 
Information Technology for Communication 
and   Learning 

3 (3-0-6) 

EDP1103 จิตวิทยาส าหรบัครู  
Psychology for Teachers   

3 (2-2-5) 

SSP1401 การเมืองการปกครองไทย 
Thai Politics and Government 

3 (3-0-6) 

  



SSP1402 ประวัติศาสตร์ไทย 
Thai History 

3 (3-0-6) 

SSP1403 ศาสนศึกษาและจริยศึกษา 
Religious Studies and Ethical Studies 

3 (3-0-6) 

SSP1405 สังคมวิทยาการพฒันา 
Sociology of Development 
 

3 (3-0-6) 

                                      รวม                                     21     หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

GEL1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสบืค้น 
English for Communication and Information 
Retrieval 

3 (3-0-6) 

GES1102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัคุณภาพชีวิต 3 (3-0-6) 



Science and Technology for Quality of Life 

EDP1101 ปรัชญาการศึกษา 
Philosophy of Education 

3 (2-2-5) 

EDP1102 ภาษาและวัฒนธรรม 
Languages and Cultures   

3 (2-2-5) 

SSP1404 สังคมศึกษา 1  
Social Studies 1  

3 (3-0-6) 

SSP1406 มนุษย์กับเศรษฐกิจ 
Man and Economics 

3 (3-0-6) 

SSP1407 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
Geography of Thailand 

3 (3-0-6) 

                                                         
รวม                                                       21    หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 



 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

GEH1101 สุนทรียภาพกับชีวิต 
Aesthetic Appreciation 

3 (3-0-6) 

GEL1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทกัษะการเรียน 
English for Communication and Study Skills 

3 (3-0-6) 

EDP2102 การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development  

3 (2-2-5) 

EDP2103 การประกันคุณภาพการศึกษา 
Quality Assurance in Education   

3 (2-2-5) 

SSP2401 สังคมศึกษา 2  
Social Studies 2 

3 (3-0-6) 

SSP2402 ประวัติศาสตร์เอเชีย 
Asian History 

3 (3-0-6) 

SSP2403 กฎหมายกบัสงัคม 
Law and Society 

3 (3-0-6) 

                                                    
รวม                                                    21   หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ชั้นปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ  
GEH1102 สังคมไทยในบรบิทโลก 

Thai Society in Global Context 
3 (3-0-6) 

GES2205 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต 
Recreation for Quality of Life 

3 (3-0-6) 

EDP2101 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครู 
Morals and Ethics for Professional Teachers 

3 (2-2-5) 

SSP2404 สังคมศึกษา 3  
Social Studies 3 

3 (3-0-6) 

SSP2405 อาเซียนศึกษา 
ASEAN Studies 

3 (3-0-6) 

SSP2406 ภูมิศาสตร์เชิงวิเคราะห ์
Analytical Geography 

3 (2-2-5) 

SSP2407 หลักพุทธธรรม 
Buddhist Principles 

3 (3-0-6) 

                                                       
รวม                                                       21   หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ 
GEH2201 การพัฒนาตน 

Self Development 
3 (3-0-6) 

GEL2203 ภาษากลุ่มประชาคมอาเซียน 
ASEAN Languages 

3 (3-0-6) 

EDP3102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
Innovation and Information Technology in 
Education 

3 (2-2-5) 

SSP3401 ประวัติศาสตร์ยุโรป 
European History 

3 (3-0-6) 

SSP3402  
 
SSP3403 

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ์
Geographical Information System 
สิ่งแวดล้อมกับประชากร  
Environment and Population 

3 (2-2-5) 
 
3 (2-2-5 ) 

SSP3404 สังคมศึกษา 4 
Social Studies 4 

3  (3-0-6) 

                                                                
รวม                                                       21 หน่วยกิต 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
EDP3101 การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน  

Learning Management and Classroom 
Management  

3 (2-2-5) 

EDP3103 การวัดและประเมินผลการศึกษา  
Educational Measurement and Evaluation  

3 (2-2-5) 

SSP3405 เศรษฐศาสตร์มหภาค 
Macro Economics 

3 (3-0-6) 

SSP3406 ประวัติศาสตร์อเมริกา 
American History 

3 (3-0-6) 

SSP3407 สันติศึกษา 
Peace Studies 

3 (3-0-6) 

PSSXXXX วิชาการสอนวิชาเอก 
 

3 (x-x-x) 



รวม                                                       18  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
EDP4102 
 

ความเป็นครูวิชาชีพ 
Being Professional Teachers 

3 (2-2-5) 

EDP4301 การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 
Practicum 1 

 1(0-60-0) 

SSP4401 ท้องถ่ินศึกษา 
Locality Studies 

3 (2-2-5) 

PSSXXX วิชาการสอนวิชาเอก 
 

3 (X-X-X) 



XXX XXXX วิชาเลือก 
 

2 (X-X-X) 

XXX XXXX วิชาเลือกเสร ี
 

3 (X-X-X) 

                                       รวม                                        15  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
EDP4101 การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู้  

Research for Learning Development 
3 ( 2-2-5 ) 

XXX XXXX วิชาชีพครูเลือก 3 (X-X-X) 



 
EDP4302 การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 

Practicum 2 
1 (0-60-0) 

SSP4402 สัมมนาสังคมศึกษา 
Seminar in Social Studies 

3 (2-2-5) 

XXX XXXX วิชาเลือก 
 

2 (X-X-X) 

XXX XXXX วิชาเลือกเสร ี
 

3 (X-X-X) 

                                       รวม                                       15  หน่วยกิต 
 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชั้นปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
EDP5301 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1 

Internship 1 
  6 ( 360 ) 

             
รวม                                                   6  หน่วยกิต 

 
 
 
 

ชั้นปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
 
EDP5302 

การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 2 
Internship 2 

 6 ( 360 ) 

 

                           รวม                                                  6  หน่วยกิต 

                                   

 

 

 

 

 

 

 



3.3  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.3.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขที่บัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี 
ที่จบการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ ภาคการศึกษา 

ภาระงาน 
สอนที่มี 
อยู่แล้ว 

ภาระงานที ่
จะมีใน 

หลักสูตรนี ้

1.นายฐาปกรณ์      
   แก้วมาเมือง 
3560200218344 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-กศ.ม. 
(การสอนสงัคม ) 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒประสาน
มิตร  
พ.ศ. 2554 
-ศศ.บ. 
( รัฐศาสตร)์ 
มหาวิทยาลัย 
รามค าแหง 
พ.ศ. 2547 

การวิจัย 
            ฐาปกรณ์ แก้วมาเมือง. ( 2558 ).เอกสารค าสอนรายวิชา
การออกแบบการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศกึษาระดับมัธยม 
            ฐาปกรณ์ แก้วมาเมือง. ( 2558 ).เอกสารค าสอนรายวิชา
สังคมศึกษา 1 
            ฐาปกรณ์ แก้วมาเมือง. ( 2558 ).ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการ
เลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาสังคมศึกษาของนกัศึกษาช้ันปีที่ 1 คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
            ฐาปกรณ์ แก้วมาเมือง. ( 2556 ).เอกสารค าสอนรายวิชา
กระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา      
      
             
 

 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      

ชื่อ-นามสกุล 
เลขที่บัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี 
ที่จบการศึกษา 

 
 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

       ภาระการสอน 
ชม./ ภาคการศึกษา 

ภาระงาน 
สอนที่มี 
อยู่แล้ว 

ภาระงานที ่
จะมีใน 

หลักสูตรนี ้

2.นายฤๅเดช   
   เกิดวิชัย 
 3100602874452 

รอง
ศาสตราจารย ์
ดร. 

-ปช.ด.(ประชากรศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. 2544 
-ค.ม.(ประถมศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
พ.ศ.2532 
- ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
พ.ศ. 2526 
- ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)          
มหาวิทยาลัยรามค าแหง            
พ.ศ. 2540 
- นศ.บ.            
มหาวิทยาลัย 

การวิจัย 
     ฤๅเดช  เกิดวิชัย. (2558). ที่ปรึกษาติดตาม และประเมนิผลการ
ปฎิบัติงาน ด้านกิจการกระจายเสียง สญัญา เลขที่ พย.(ป)(ผบ) 
167/2557. 
       ฤๅเดช  เกิดวิชัย. (2558). โครงการพฒันาองค์กรเครือข่าย
ท่องเที่ยว และ กีฬาด้านการบริหารจัดการเชิงบรูณาการเพือ่รองรับ
การเปิดประชาคมอาเซียน. 
      ฤๅเดช  เกิดวิชัย. (2558). และกีฬาเพื่อรองรับการเปิดเสรี
ประชาคมอาเซียนโครงการแนวทางการพัฒนาเครือข่ายเยาวชน
อาเซียน และประเทศคู่เจรจาภายใต้ โครงการพัฒนา และขับเคลือ่น
ยุทธศาสตร์ความร่วมมอืด้านการท่องเที่ยว.  
      ฤๅเดช  เกิดวิชัย. (2558). โครงการให้ค าปรึกษา แนะน า 
ออกแบบ และพฒันาการจัด ICT และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
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สุโขทัยธรรมาธิราช  
พ.ศ. 2545 
- ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา)    
มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช  
พ.ศ. 2547 

ในสถานศึกษา. 
      ฤๅเดช  เกิดวิชัย. (2557). ที่ปรึกษาโครงการจัดท าแนวทางการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ และ การน าไปสู่การปฏิบัติ. 
       
 
 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขที่บัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี 
ที่จบการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ ภาคการศึกษา 

ภาระงาน 
สอนที่มี 
อยู่แล้ว 

ภาระงานที ่
จะมีใน 

หลักสูตรนี ้

3.นายรุ่งโรจน์   
   ตรงสกุล 
3700100557153 

อาจารย ์ -ศษ.ม. (การศึกษาผู้ใหญ่
และการศึกษาต่อเนื่อง) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2536 
-ค.บ. (สังคมศึกษา) 
วิทยาลัยครูนครปฐม 
พ.ศ. 2522 

การวิจัย 
      รุ่งโรจน์ ตรงสกลุ. (2557). การพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ในการบริหารจัดการชายแดนไทย - เมียนมาร์ : บทบาทของ
การศึกษาในการเสริมสร้างความยั่งยืน ปี 2557 
     รุ่งโรจน์ ตรงสกุล. (2548). การวิจัยและพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ชุดวิชา EDUC 1101 พื้นฐานการศึกษาและการศึกษา
แบบเรียนรวม (ร่วมในคณะผู้วิจัย) คณะครุศาสตร์ มรสส.  
       รุ่งโรจน์ ตรงสกุล. บทบาทและหน้าที่ของครผูู้สอนโครงการ
ศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) จังหวัดเชียงราย 
       รุ่งโรจน์ ตรงสกุล. (2546). คู่มือเสริมสร้างศักยภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษาเอกชน เรื่อง “การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
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(SBM) (ร่วมในคณะท างาน)  
       รุ่งโรจน์ ตรงสกุล. (2546). สภาพและปัญหาการบรหิารเขต
พื้นที่การศึกษา (ร่วมในคณะผู้วิจัย) คณะกรรมาธิการการศึกษา สภา
ผู้แทนราษฎร 
 
 
 
 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขที่บัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี 
ที่จบการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ ภาคการศึกษา 

ภาระงาน 
สอนที่มี 
อยู่แล้ว 

ภาระงานที ่
จะมีใน 

หลักสูตรนี ้

4.นายวีรพจน์        
   รัตนวาร 
3101900619729 

อาจารย ์ -นท.บ.(โฆษณา) 
มหาวิทยาลัยสยาม 
พ.ศ. 2541 
-ศศ.ม.(สังคมศาสตรเ์พื่อ
การพัฒนา ) 
สถาบันราชภัฏบ้านสมเดจ็
เจ้าพระยา 
พ.ศ.  2545 

 การวิจัย 
          วีรพจน์  รัตนวาร.(2558). ความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิตต่อ
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา. 
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-ประกาศนียบัตรบัณฑิต
(วิชาชีพครู) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 
 พ.ศ. 2550 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขที่บัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี 
ที่จบการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ ภาคการศึกษา 

ภาระงาน 
สอนที่มี 
อยู่แล้ว 

ภาระงานที ่
จะมีใน 

หลักสูตรนี ้

5.นางสาวธีรารัตน์      
   ทิพย์จรัสเมธา 
3730600596026 

อาจารย ์ -ศศ.ม.(ประวัติศาสตร์
เอเซีย ) 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2544 

การวิจัย 
      ธีรารัตน์  ทิพย์จรสัเมธา. (2555) อัตลกัษณ์อนัมนิกาย:กรณีศึกษา 
วัดญวนสะพานขาว. 
เอกสารประกอบค าสอนสงัคมไทยในบริบทโลก (ผู้แต่งร่วม) 
      ธีรารัตน์  ทิพย์จรสัเมธา. (2552) วิธีชีวิตชุมชนวัดญวนคลองล าปัก. 
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ศศ.บ.(ประวัติศาสตร)์ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2538 
 

       
 



 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ประสบการณ์ภาคสนามของสาขาวิชาสังคมศึกษา ประกอบด้วย ประสบการณ์ภาคสนามของวิชาชีพ

ครูและวิชาเอก   ส าหรับวิชาชีพครู ผู้เรียนจะต้องลงทะเบียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งเป็นการ
ปฏิบัติงานสอนและงานอื่นๆในหน้าที่ครูภายในสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของคุรุสภา ภายใต้การดูแล
ของอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของคุรุสภาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรีสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2554 ตามระยะเวลาที่ก าหนดในแต่ละรายวิชา  โดยทางสาขาวิชาท า
ข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษา จัดท าคู่มือการฝึกประสบการณ์ และจัดประชุมเพื่อให้เกิ ดความ
เข้าใจที่ตรงกันในการจัดประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสดุแก่ผู้เรียน  ส าหรับวิชาเอก ผู้เรียนจะมีการเก็บข้อมูล
ภาคสนามในรายวิชาที่เกี่ยวกับท้องถ่ิน ประชากร สิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคม และรายวิชาด้านภูมิศาสตร์  

ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามนี้ ผู้เรียนจะต้องจัดเก็บ ข้อมูลภาคสนามเพื่อแสดงผลการเรียนรู้
ดังนี้คือ 
  4.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเพื่อเพิ่มความช านาญในวิชาชีพ สามารถคิด

วิเคราะห์  ค้นคว้า และวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าสู่วิชาชีพครู 
 4.1.2 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เพิ่มภาวะผู้น าในการท างาน รู้จัก

การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเข้าใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 4.1.3  เรียนรู้และแก้ปัญหาในการท างาน และมีการพัฒนาบุคลิกภาพในการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

4.1.4 น าปัญหาของพื้นที่มาท าการศึกษา  ค้นคว้า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช้ันเรียนพร้อมน าผลไปใช้ใน
สถานการณ์จริง 

4.2  ช่วงเวลา  
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ  

 ระยะที่ 1 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน จัดในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของช้ันปีที่ 4       
 ระยะที่ 2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จัดในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของช้ันปีที่ 5   
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
การฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู  
ระยะที่  1  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน จัดภาคเรยีนละไม่น้อยกว่า 15 วัน 
ระยะที่  2  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จัดเต็มเวลาตลอดภาคเรียนส่วนรายวิชาเอกจัดเวลาตาม

ตารางสอนหรือจัดนอกเวลาตามความเหมาะสม  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

5.  ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  

นอกเหนือจากการท าโครงงานหรืองานวิจัยในรายวิชาต่างๆ และการท างานวิจัยในรายวิชาการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ และการวิจัยในช้ันเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาแล้ว หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท า
การวิจัยในช้ันเรียน 1 เรื่อง โดยศึกษาปัญหาการเรียนรู้ทีพ่บจริงในระหว่างการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาภาค
เรียนที่ 1 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในภาคเรียนที่ 2   ทั้งนี้นักศึกษาต้องเขียนโครงการวิจัย น าเสนอโครงการแก่
คณะกรรมการเพื่อขออนุมัติก่อนสิ้นภาคเรียนที่ 1  เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงด าเนินการวิจัย เขียนรายงานและ
น าเสนอผลการวิจัยอย่างเป็นระบบก่อนสิ้นภาคเรียนที่ 2  

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
นักศึกษาสามารถด าเนินการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพตาม

หลักวิธีวิทยาการวิจัย  
5.3  ช่วงเวลา  

  ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของช้ันปีที่ 5 
5.4  จ านวนหน่วยกิต 
ก าหนดให้ท าวิจัยเป็นส่วนหนึง่ของรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจ านวน 12  

หน่วยกิต  
5.5  การเตรียมการ  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษางานวิจัย กรรมการสอบวิจัย ก าหนดตารางการ

ด าเนินงาน  จ านวนช่ัวโมงการให้ค าปรึกษา การบันทึกรายละเอียดให้ค าปรึกษา   ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสารทาง
เว็บไซต์อย่างเป็นปัจจุบัน  

5.6  กระบวนการประเมินผล   
การประเมินผลจะพิจารณาจากข้อมูลในแบบบันทึกความก้าวหน้าตามข้ันตอนต่างๆ รายงานของ

อาจารย์ที่ปรึกษา รายงานวิจัย และการน าเสนอโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยคณะกรรมการร่วม
พิจารณาไม่ต่ ากว่า 3 คน 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมนิผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาคือ ความเป็นครูมืออาชีพ ซึ่งหลักสูตรก าหนดกลยุทธ์หรือกิจกรรมที่จะ
ด าเนินการดังนี้  

1. มีแผนพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู  โดยจัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่าง 
หลากหลายและต่อเนื่องทุกช้ันปีตลอดหลักสูตร 

2. สามารถจัดกิจกรรมสร้างเสริมความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีภาวะผู้น าและผู้
ตามที่ดี ตลอดจนมีบุคลิกภาพที่ดี 

3. ร่วมมือกับสถานศึกษา โรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้าง
เสริมจิตสาธารณะ ความเป็นผู้ใฝ่ดี ใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอและรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

4. ก าหนดให้นักศึกษาเข้าไปมสี่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและคณะเพื่อ 
เสริมสร้างและปลูกฝังความมีวินัยในตนเอง มบีทบาทในการท ากิจกรรมกลุ่ม  และการปฏิบัติ    ตามระเบียบ
ข้อบังคับทีก่ าหนด   

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้านความ 
รับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ และประชาคมโลก  

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 ผลการเรียนรู้แต่ละด้านเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) พ.ศ. 2554 ดังนี้ 
      2.1  ผลการเรียนรู้ส าคัญ 



 ผลการเรียนรู้ส าคัญของรายวิชาการศึกษาทั่วไป ก าหนดตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป หลักสูตร
ใหม่ 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลการเรียนรู้มีความหมายดังนี้ 
 2.1.1 วิชาศึกษาท่ัวไป  

1. คุณธรรม จริยธรรม 
    1. ใช้ดุลยพินิจ ค่านิยม ความมีเหตุผลและกฎเกณฑ์ทางสังคม 
    2. มีวินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ 
   2. ความรู้  
    1. มีความรู้ต่อการด าเนินชีวิต 
    2. มีความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในปัจจุบัน 
    3. ตระหนักในกฎระเบียบและข้อบังคับ 
   3. ทักษะทางปัญญา 
    1. ทักษะการแก้ปัญหา 
    2. การคิดเชิงสร้างสรรค์ 
    3. ใช้ทักษะทางวิชาการอย่างถ่องแท้ 
    
 
 
   4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    1. มีบทบาทเหมาะสมในการท างาน 
    2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1. เลือกและประยุกต์เทคนิคทางสถิติ ทางตัวเลขเพื่อการตัดสินใจ 
    2. การน าเสนอข้อมูล ข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ 
    3. ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



ตารางท่ี 1 แสดงคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ                   
(วิชาศึกษาท่ัวไป) 

 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1.ใช้ดุลยพินิจ ค่านิยม  ความมีเหตุผลและกฎเกณฑท์างสังคม 

2. มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สจุริต เสียสละ 
2. ด้านความรู้ 1. มีความรู้ต่อการด าเนินชีวิต 

2. มีความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในปจัจบุัน 
3. ตระหนักในกฎระเบียบและข้อบงัคับ 

3. ด้านทักษะทางปญัญา 1. ทักษะการแกป้ัญหา 
2. การคิดเชิงสร้างสรรค์ 
3. ใช้ทักษะทางวิชาการอย่างถ่องแท ้

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

1. มีบทบาทเหมาะสมในการท างาน 
2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห ์

5. ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสือ่สารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. เลือกและประยุกตเ์ทคนิคทางสถิติและทางตัวเลขเพือ่การ
ตัดสินใจ 
2. น าเสนอข้อมลูข่าวสารสม่ าเสมอ 
3. ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสทิธฺภาพ 
 

       
 

 
 



 การบูรณาการผลการเรียนรู้ของวิชาชีพครูและวิชาเอกสังคมศึกษา ก าหนดตามตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรห้าปี) พ.ศ. 2554 ข้อ 8 ดังนี้ 
             2.1.2   วิชาชีพครู 

         1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   1. คุณธรรมจริยธรรม วินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ จติสาธารณะ ศีล 5 
พรหมวิหาร 4 

2. จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพครู 
        2. ด้านความรู้ 
   1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาและวิชาชีพครูอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 

2. สามารถบรูณาการความรู้ในศาสตรส์าขาวิชาการศึกษาและวิชาชีพครูไปใช 
ในการด ารงชีวิต และประกอบวิชาชีพอย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. สามารถคิดวิเคราะห์สงัเคราะห์ ประเมินค่า และสามารถน าความรู้เกี่ยวกับ  
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการทีเ่กี่ยวข้องกบัจิตวิทยาครู พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การจัดช้ัน
เรียน นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา การวัดและประเมิน การวิจัย และ
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงานวิชาชีพครูอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

4. ตระหนักถึงคุณค่าของการน าความรู้ทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาและวิชาชีพไป 
ใช้ในการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน 
        3.ด้านทักษะทางปัญญา 
   1. สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศจาก
แหล่งที่หลากหลาย เพือ่น ามาใช้ในงานสอน การวินิจฉัยผู้เรยีนและการวิจัยเพือ่พัฒนาผู้เรียน 

2. สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและประสบการณ์ภาคปฏิบัติ มาวิเคราะห์ 
ปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ที่มีความซบัซอ้น เพื่อน าไปสู่การเสนอทางออกและการแก้ไขปัญหา 

3.สามารถสรปุผลปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้เพือ่น าไปเป็นแนวทางใน 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์โดยแสดงพฤติกรรมทีเ่หมาะในการปฏิบัติงานคร ู

2. มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียนโดยเอาใจใสผู่้เรียนและค านึงถึงความแตกต่าง 
เป็นรายบุคคล 

   3. แสดงความเป็นผู้น าและผู้ตามในการปฏิบัติงานครูร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง 
 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 



   1. สามารถศึกษา ท าความเข้าใจ เลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 

2. สามารถศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมลู ประมวลผล แปลความหมาย และน าเสนอข้อมลู
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 

3. สามารถสือ่สารได้อย่างมปีระสิทธิภาพทัง้ในการพูด การเขียน สามารถ 
เลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ 
           6.ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้   
   1. ความเช่ียวชาญการจัดการเรียนรู้ ทั้งรูปแบบทีเ่ป็นทางการ (Formal) 
รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) 

2. ความเช่ียวชาญการจัดการเรียนรู้ส าหรบัผูเ้รียนที่มี 
ความแตกต่างกันอย่างมีนวัตกรรม 

  3. มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ 
 



ตารางท่ี 2 แสดงคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
(หมวดวิชาเฉพาะ:วิชาชีพครู) 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1. คุณธรรมจริยธรรม วินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ  
จิตสาธารณะ ศีล 5 พรหมวิหาร 4 
2. จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพครู 
 

2. ด้านความรู้ 1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎ ีและหลักการที่
เก่ียวข้องการศึกษาและวิชาชีพครูอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาและวชิาชีพ
ครูไปใช้ในการด ารงชีวิต และประกอบวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สามารถคดิวิเคราะห์สงัเคราะห ์ประเมินคา่ และสามารถน าความรู้
เก่ียวกับ แนวคดิ ทฤษฎี และหลักการที่เก่ียวข้องกับจติวิทยาครู 
พัฒนาหลักสตูร การจดัการเรียนรู้ การจดัชั้นเรียน นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา การวดัและ
ประเมิน การวิจัย และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการศึกษาไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัตงิานวิชาชีพครูอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
4. ตระหนักถงึคุณค่าของการน าความรู้ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาและ
วิชาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และการพฒันาผู้เรียน 
 

3. ด้านทักษะทางปญัญา 1. สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและประเมินข้อมูล
สารสนเทศจากแหลง่ที่หลากหลาย เพื่อน ามาใช้ในงานสอน  
การวินิจฉัยผู้เรียนและการวิจัยเพื่อพฒันาผู้เรียน 
2. สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎแีละประสบการณ์ภาคปฏิบตัิ มา
วิเคราะห์ปญัหาทีเ่กิดจากการจัดการเรียนรู้ที่มีความซับซ้อน เพือ่
น าไปสู่การเสนอทางออกและการแก้ไขปัญหา 
3. สามารถสรุปผลปัญหาที่เกิดจากการจดัการเรียนรู้เพื่อน าไปเป็น
แนวทางในการพฒันาการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค ์

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1. มีวฒุิภาวะทางอารมณ์โดยแสดงพฤติกรรมที่เหมาะใน 
การปฏิบตัิงานครู 
2. มีความสัมพันธ์ท่ีดตี่อผู้เรียนโดยเอาใจใส่ผูเ้รียนและค านึงถึงความ
แตกตา่งเป็นรายบุคคล 
3. แสดงความเป็นผู้น าและผู้ตามในการปฏิบัตงิานครูร่วมกับ
ผู้เก่ียวข้อง 



คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสือ่สารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สามารถศึกษา ท าความเขา้ใจ เลือกและประยุกต์ใชเ้ทคนิคทางสถติิ
หรือคณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม 
2. สามารถศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล
ความหมาย และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพดู การเขียน 
สามารถเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคล
ที่แตกต่างกันได ้
 

6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู ้ 1. ความเชีย่วชาญการจัดการเรียนรู้ ทัง้รูปแบบทีเ่ป็นทางการ 
(Formal) รูปแบบก่ึงทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เปน็
ทางการ (Informal) 
2. ความเชีย่วชาญการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มี 
ความแตกต่างกันอย่างมีนวัตกรรม 
3. มีความเชีย่วชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่าง
บูรณาการ 

       
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติแสดงในตาราง Curriculum Mapping ส าหรับการจ าแนกจ านวนหน่วยกิต แต่ละรายวิชาการ
ก าหนดเป็นวิชาบังคับและวิชาเลือก 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

2.1.3  วิชาสังคมศึกษา 
        1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

        1.1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพีครู ใน
ด้านความมีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผดิชอบ 
  1.2. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมอย่างมีจติสาธารณะ เสยีสละ และเป็นแบบอยา่งทีด่ี            
 2.ด้านความรู้ 
     2.1. มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาสังคมศึกษาอย่างเป็น 
ระบบ 
 2.2. มีความรู้ในหลกัการและทฤษฎีในองค์ความรูส้ังคมศกึษาที่เกี่ยวข้องอย่าง 
บูรณาการ ทัง้การบรูณาการข้ามศาสตร์และบรูณาการกบัโลกแห่งความเป็นจริง 
 2.3. มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรูส้ังคมศึกษา และสามารถปฏิบัติการ 
วิจัยสังคมศึกษา 

 2.4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้  
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิานวิชาชีพครูอย่างมีประสทิธิภาพ    

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1. สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศ 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และพัฒนาองค์ความรู้ได้จากข้อมูลที่หลากหลาย 
  3.2. สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และน าไปสู่ 
การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบ
จากการตัดสินใจ 

  3.3. มีความเป็นผู้น าทางปญัญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์  
และการพัฒนาความรูท้างสังคมศึกษา รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม  

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
         4.1. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล และมีมุมมองเชิง 
บวก 
 4.2. มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแกป้ัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม 
ได้อย่างสร้างสรรค์ 
  4.3. แสดงความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และ 
ผู้เกี่ยวข้องอย่างมีความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม 

         5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมลูข่าวสาร ที่มผีลใหส้ามารถเข้าใจ 



องค์ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
 5.2. มีความสามารถในการประมวลผล  แปลความหมายและการเลือกใช้ข้อมลู 
สารสนเทศอย่างเหมาะสมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.3. มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมปีระสทิธิภาพทั้งการพูด การเขียน และ 
น าเสนอด้วยรปูแบบที่เหมาะสมส าหรบับุคคลและกลุ่มทีม่ีความแตกต่างกัน       

 
 
6.ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

      6.1. มีความสามารถในการจัดการเรียนรูส้ังคมศึกษาที่มรีูปแบบหลากหลาย ทัง้ 
รูปแบบทีเ่ป็นทางการ (Formal) รปูแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมเ่ป็นทางการ 
(Informal) 
    6.2. มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้สงัคมศึกษาส าหรบัผูเ้รียนทีม่ี
ความสามารถแตกต่างกัน  

     6.3. มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิชาสงัคมศึกษาอย่างบูรณาการ 
 
 
ตารางท่ี  3 แสดงคุณลักษณะท่ี พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ       (หมวดวิชาเฉพาะ:วิชาเอก) 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพคร ูใน
ด้านความมีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผดิชอบ 
2. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมอย่างมีจิตสาธารณะ เสียสละ และเปน็แบบอย่างทีด่ี  

2. ด้านความรู้ 1. มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพคร ูและวิชาสังคมศกึษาอย่างเป็นระบบ 
2. มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้สังคมศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างบูรณา
การ ทั้งการบูรณาการข้ามศาสตร์และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง 
3. มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้สงัคมศึกษา และสามารถปฏิบตัิการวิจัย
สังคมศึกษา 
4. มีความสามารถในการคิดวเิคราะห ์ สงัเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้  และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏบิัตงิานวิชาชีพครูอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

1. สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติงาน และพัฒนาองค์ความรู้ได้จากข้อมูลที่หลากหลาย 
2. สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และน าไปสู่ 
การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ 



คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
3. มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และ
การพัฒนาความรู้ทางสังคมศึกษา รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล และมีมุมมองเชิงบวก 
2. มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้
อย่างสร้างสรรค ์
3. แสดงความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับผูเ้รียน และผู้เก่ียวข้อง
อย่างมีความรับผดิชอบต่อส่วนร่วม 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสือ่สารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีความสามารถในการวเิคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ที่มีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้
หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
2. มีความสามารถในการประมวลผล  แปลความหมายและการเลือกใช้ข้อมูล
สารสนเทศอย่างเหมาะสมโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
3. มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และ
น าเสนอด้วยรูปแบบทีเ่หมาะสมส าหรับบคุคลและกลุ่มที่มีความแตกตา่งกัน 

6. ด้านทักษะ 
การจัดการเรียนรู ้

1. มีความสามารถในการจัดการเรียนรูส้ังคมศกึษาที่มีรปูแบบหลากหลาย ทั้ง
รูปแบบทีเ่ป็นทางการ (Formal) รปูแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) 
2. มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาส าหรับผู้ เรียนที่ มี
ความสามารถแตกต่างกัน  
3. มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิชาสงัคมศึกษาอย่างบูรณาการ 

              การวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติแสดงในตาราง Curriculum Mapping ส าหรับการจ าแนกจ านวนหน่วยกิต แต่ละรายวิชาการ
ก าหนดเป็นวิชาบังคับและวิชาเลือก 



2.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและกลยุทธป์ระเมินผลการเรียนรู้ 
ตารางท่ี 4  แสดงมาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ (หมวดวิชาเฉพาะ:วิชาชีพครู) 

 
รายละเอียดผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. คุณธรรมจริยธรรม วินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ 

จิตสาธารณะ ศีล 5 พรหมวิหาร 4 
2. จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพครู 

1. จัดการเรียนการสอนทีส่อดแทรกเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณ เน้นความมีวินัย 
รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 

2. จัดการเรียนการสอนทีส่อดแทรกจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

1. ประเมินผลจากการน าเสนอผลงานกลุม่  
และการเป็นผู้น าในการอภิปรายซักถาม 

2. วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า 
3. สังเกตพฤติกรรมนกัศึกษาในการปฏิบัติตาม             

กฎระเบียบ กติกา เงื่อนไขข้อบังคับ 

ด้านความรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัแนวคิด ทฤษฎี และ

หลักการทีเ่กี่ยวข้องการศึกษาและวิชาชีพครูอย่าง
กว้างขวางและเป็นระบบ 

2. สามารถบรูณาการความรู้ในศาสตรส์าขาวิชา
การศึกษาและวิชาชีพครูไปใช้ในการด ารงชีวิต  

    และประกอบวิชาชีพอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 

1. ใช้การสอนหลากหลายรปูแบบ โดยเน้นหลักการ
ทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อใหเ้กิดองค์ความรู้ใน
ด้านการศึกษาและวิชาชีพครู  

2. จัดการเรียนการสอนใหส้ามารถคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ประเมินค่า และน าความรูจ้ากการ
เรียนการสอนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครูอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธิภาพ 

1. ประเมินจากแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 
ด้านทฤษฎี 

2. ประเมินจากการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
3. ประเมินจากผลงาน การจัดสัมมนา การจัด

นิทรรศการและกิจกรรม 
4. ประเมินจากการรายงานผลการศึกษาดูงาน  

และบันทกึการเรียนรู ้



รายละเอียดผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ 
3. สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และ

สามารถน าความรูเ้กี่ยวกบั แนวคิด ทฤษฎี และ
หลักการทีเ่กี่ยวข้องกับจิตวิทยาครู พัฒนาหลกัสูตร 
การจัดการเรียนรู้ การจัดช้ันเรียน นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา 
การวัดและประเมิน การวิจัย และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกบัการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครูอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธิภาพ 

4. ตระหนักถึงคุณค่าของการน าความรู้ทีเ่กี่ยวข้องกับ
การศึกษาและวิชาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และ
การพัฒนาผูเ้รียน 

 
 

 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1. สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและประเมิน

ข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งที่หลากหลาย เพือ่น ามาใช้
ในงานสอน การวินจิฉัยผูเ้รียนและการวิจัยเพือ่พัฒนา
ผู้เรียน 

1. การสอนแบบสืบสอบและอภิปรายกลุ่ม 

2. การสอนโดยใช้กรณีศึกษาและการสอนโครงงาน 

3. การสอนโดยการท างานเป็นทมี 

4. การสอนโดยให้ท าวิจัย 

5. การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ 
(Problem-based learning) 

1. ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งกัน
และกัน 

2. ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้า  รายงาน
กรณีศึกษา ประเมินจากโครงงาน  

3. ประเมินการมสี่วนร่วมในกจิกรรมการเรียนการ
สอน 

 



รายละเอียดผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ 
2. สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและประสบการณ์

ภาคปฏิบัติ มาวิเคราะห์ปญัหาที่เกิดจากการจัดการ
เรียนรู้ที่มีความซบัซ้อน เพื่อน าไปสู่การเสนอทางออก
และการแก้ไขปัญหา 

3. สามารถสรุปผลปญัหาทีเ่กิดจากการจัดการเรียนรูเ้พื่อ
น าไปเป็นแนวทางในการพฒันาการจัดการเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ 

6. การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นผูเ้รียน
เป็นส าคัญ 

4. ประเมินการน าเสนอรายงานหน้าช้ันเรียน 
5. ประเมินจากผลการศึกษาวิจัย 
6. การทดสอบกลางภาคและการทดสอบปลายภาค 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์โดยแสดงพฤติกรรมทีเ่หมาะใน

การปฏิบัตงิานคร ู
2. มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียนโดยเอาใจใสผู่้เรียนและ

ค านึงถึงความแตกต่างเป็นรายบุคคล 
3. แสดงความเป็นผู้น าและผู้ตามในการปฏิบัตงิานครู

ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง 

1. ใช้การเรียนแบบมสี่วนร่วมปฏิบัติการ
(Participative learning through action) 

2. การเป็นผู้น าแบบมสี่วนร่วม  
(Share leadership) 

3. การให้ความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นแบบ
สะท้อนกลบั (Reflective thinking) 

4. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 
 
 
 

1. ประเมินจากผลการเรียนรู้แบบมสี่วนร่วม 
2. ประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า 
3. ประเมินจากผลการน าเสนอผลงานกลุม่และการ

เป็นผู้น าในการอภิปรายซกัถาม 
4. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสรมิความเป็นครู

เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 



รายละเอียดผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ 
 
 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถศึกษา ท าความเข้าใจ เลือกและประยุกต์ใช้

เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม 

2. สามารถศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 

3. สามารถสือ่สารได้อย่างมปีระสิทธิภาพทัง้ในการพูด 
การเขียน สามารถเลือกใช้รปูแบบของการน าเสนอที่
เหมาะสมส าหรบักลุม่บุคคลที่แตกต่างกันได ้

1. การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทีห่ลากหลาย
โดยใช้สถานการณ์ ปัญหา กรณีศึกษา 
สถานการณ์จริงในการเรียนรู้โครงงาน และการ
วิจัย และสร้างทกัษะด้านวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสือ่สาร  

2. สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

3. การจัดการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการกลุ่ม และ
การน าเสนอด้วยรปูแบบที่หลากหลาย 

1. ประเมินจากการฝึกปฏิบัติกจิกรรมการเรียนการ
สอนในห้องเรียน 

2. ประเมินจากช้ินงาน และรูปแบบการน าเสนอ
ผลงาน 

3. การน าเสนอ การจัดแสดงผลงานและนิทรรศการ 



รายละเอียดผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ 
ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
1. ความเช่ียวชาญการจัดการเรียนรู้ ทั้งรูปแบบทีเ่ป็น

ทางการ (Formal) รปูแบบกึ่งทางการ (Non-formal) 
และรปูแบบไม่เป็นทางการ (Informal) 

2. ความเช่ียวชาญการจัดการเรียนรู้ส าหรบัผูเ้รียนที่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนวัตกรรม 

3. มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกทีจ่ะ
สอนอย่างบูรณาการ 

1. การฝกึปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง 

2. การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 

3. การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 

1. ประเมินจากการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

2. ประเมินจากผลการฝกึปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่าง
เรียน 

3. ประเมินจากผลการปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 

 
ตารางท่ี 5  แสดงมาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ (หมวดวิชาเฉพาะ:วิชาเอก) 

รายละเอียดผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 



รายละเอียดผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ 
1. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู ในด้านความมีวินัย  
   ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ 
2. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมอย่างมีจิตสาธารณะ เสียสละ 

และเป็นแบบอย่างที่ด ี

1. การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ใน
ประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของสังคม
และวิชาการ รวมทัง้ประเด็นวิกฤตของ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

2. การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ  
(Interactive action learning) 

3. การใช้กรณีศึกษา (Case study) 
4. การเข้าร่วมกจิกรรมเสรมิความเป็นครูเป็นรายปี 
   ตลอดหลักสูตร 

  1. วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
2. วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน 
3. วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
4. วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

ความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 

ด้านความรู้ 
1. มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู และวิชา

สังคมศึกษาอย่างเป็นระบบศาสตร์และบรูณาการกบั
โลกแหง่ความเป็นจริง 

2. มีความรู้ในหลกัการและทฤษฎีในองค์ความรูส้ังคม
ศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างบรูณาการ ทั้งการบูรณาการ
ข้าม 

3. มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรูส้ังคมศึกษา 
และสามารถปฏิบัตกิารวิจัยสังคมศกึษา 

4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สงัเคราะห์ และ

1. การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และการ
เรียนรู้แบบสืบสอบ (Inquiry method) 

2. การทบทวนวรรณกรรมและสรปุสถานะขององค์
ความรู้ 

3. การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤต
ขององค์ความรู้และทฤษฎี 

4. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative 
learning) เพื่อประยุกต์และประเมินค่าองค์
ความรู้ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง 

1. วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสงัเคราะห์
องค์ความรู ้

2. วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและ
สรปุสถานะขององค์ความรู ้

3. วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
4. วัดและประเมินจากการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
5. วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสรมิความ

เป็นครเูป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 



รายละเอียดผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ 
ประเมินค่าองค์ความรู้  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัตงิานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. การเข้าร่วมกจิกรรมเสรมิความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1. สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจรงิ ท าความเข้าใจ และ

ประเมินข้อมลูสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และ
พัฒนาองค์ความรู้ไดจ้ากข้อมลูทีห่ลากหลาย 

2. สามารถคิดแก้ปญัหาทีม่ีความสลับซับซอ้น เสนอ
ทางออก และน าไปสูก่ารแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดย
ค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ 

3. มีความเป็นผู้น าทางปญัญาในการคิดพัฒนางานอย่าง
สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และการพัฒนาความรูท้าง
สังคมศึกษา รวมทัง้การพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมี
นวัตกรรม 

1. การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤต
ทางวิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม  

   (Problem-based learning) 
2. การท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  
   (Research-based learning) 
3. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์ 

(Research and Development และ  
   Vision-based learning) 
4. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี

ตลอดหลักสูตร 

1. วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
เกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพ และ
ทางสังคม 

2. วัดและประเมินจากผลการท าวิจัยเพื่อสร้าง 
    องค์ความรู้ใหม่ 
3. วัดและประเมิ นจากผลการ วิจัยและพัฒ นา

นวัตกรรม 
4. วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม 
   ความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 

 
 
 
 
 

  



รายละเอียดผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ 
 
 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ เข้าใจความแตกต่างระหว่าง  

บุคคล และมมีุมมองเชิงบวก 
2. มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปญัหาใน

กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
3. แสดงความผู้น าและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดกีับ

ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้องอย่างมีความรับผิดชอบต่อส่วน
ร่วม 

1. การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ  
   (Participative learning through action) 
2. การเป็นผู้น าแบบมสี่วนร่วม (Share leadership) 
3. การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความคิดเห็น

แบบสะท้อนกลับ (Reflective thinking) 
4. การเข้าร่วมกจิกรรมเสรมิความเป็นครูเป็นรายปี

ตลอดหลักสูตร 

1. วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
2. วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า/แก้โจทย์ 
3. วัดและประเมินจากผลการน าเสนอผลงานกลุม่และ 
    การเป็นผู้น าในการอภิปรายซักถาม 
4. วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ

เป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 



รายละเอียดผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ 
1. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมลูข่าวสาร ที่มผีล

ให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปญัหาได้
อย่างรวดเร็ว 

2. มีความสามารถในการประมวลผล  แปลความหมาย
และการเลอืกใช้ข้อมูลสารสนเทศอย่างเหมาะสมโดย
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพทัง้
การพูด การขียน และน าเสนอด้วยรูปแบบทีเ่หมาะสม
ส าหรับบุคคลและกลุม่ที่มีความแตกต่างกัน 

1. การติดตามวิเคราะห์และน าเสนอรายงานประเด็น
ส าคัญด้านการศึกษาจากข่าวหนังสือพมิพ ์

2. การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้าน
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. การเข้าร่วมกจิกรรมเสรมิความเป็นครูเป็นรายปี 
   ตลอดหลักสูตร 

 

1. วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห์และ
น าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษา 

2. วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและน าเสนอ
รายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม 
   ความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 

 

ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
1. มีความสามารถในการจัดการเรียนรูส้ังคมศกึษาที่มี

รูปแบบหลากหลาย ทัง้รปูแบบที่เป็นทางการ 
(Formal) รปูแบบกึ่งทางการ (Non-formal)  

    และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) 
2. มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา

ส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน  
3. มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิชาสงัคมศึกษา

อย่างบรูณาการ 

1. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติ 
   การสอนในสถานศึกษา 
2. การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา  
   (Field based learning through action) 
3. การเข้าร่วมกจิกรรมเสรมิความเป็นครูเป็นรายปี 
   ตลอดหลักสูตร 

 

1. วัดและประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์ 
    วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอน 
2. วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอน 
   เต็มเวลา 
3. วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม 
   ความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 



 
 
 



  
 3.แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)  

3.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   
ผลการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไป ตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังปรากฏในตารางที่ 1 มีความหมายดังนี้ 
 3.1.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ใช้ดุลยพินิจ ค่านิยม ความมีเหตผุล และกฏเกณฑท์างสังคม 
2) มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ 

3.1.2  ด้านความรู้ 
1) มีความรู้ต่อการด าเนินชีวิต 
2) มีความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในปจัจบุัน 
3)  ตระหนักในกฎระเบียบและข้อบังคับ 

 3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
1) มีทักษะการแก้ปญัหา 
2) มีการคิดเชิงสร้างสรรค์  
3) ใช้ทักษะทางวิชาการอย่างถ่องแท ้

 3.1.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีบทบาทเหมาะสมในการท างาน 
2) มีความคิดริเริม่ในการวิเคราะห์  

 3.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) เลือกและประยกุต์เทคนิคทางสถิต ิ
2) น าเสนอข้อมูลข่าวสารสม่ าเสมอ 
3) ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 



แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (วิชาศึกษาท่ัวไป) 
 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

 
 

รายวิชา 

1.คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
GEL1101  การใช้ภาษาไทย              

GEL1102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการ
สืบค้น 

             

GEL1103  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะ
การเรียน 

             

GEL2201  ภาษาไทยเชิงวิชาการ              

GEL2202  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ              

GEL2203  ภาษากลุ่มประชาคมอาเซียน              

GEL2204 ภาษาไทยเพื่อการประกอบวิชาชีพ              

GEH1101  สุนทรียภาพกบัชีวิต              

GEH1102  สังคมไทยในบริบทโลก              

GEH2201  การพัฒนาตน              



 
 

รายวิชา 

1.คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
GEH2202  ความจริงของชีวิต              

GEH2203  ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม              

GEH2204  ความเป็นพลเมือง              

GEH2205  ทักษะชีวิตเพื่อความเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์              

GES1101   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
               และการเรียนรู ้

             

GES1102  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพ
ชีวิต 

             

GES2201  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสิ่งแวดลอ้ม              

GES2202  การคิดและการตัดสินใจ              

GES2203  ความรู้เท่าทันสารสนเทศ              

GES2204  คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต              

GES2205  นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต              

GES2206  ชีวิตและสุขภาพ              



 
 
 



 
3.2  หมวดวิชาเฉพาะ  

ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ จากข้อ 2.1.2 และ ข้อ 2.1.3 มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยทุธ์
การสอนและกลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ ปรากฏในตารางที่ 2 และ 3 ข้างต้น มีความหมายดังนี้ 
 3.2.1  หมวดวิชาเฉพาะ : วิชาชีพครู 

  1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   1. คุณธรรมจริยธรรม วินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ จติสาธารณะ ศีล 5 
พรหมวิหาร 4 

2. จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพครู 
     2. ด้านความรู้ 
   1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาและวิชาชีพครูอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 

2. สามารถบรูณาการความรู้ในศาสตรส์าขาวิชาการศึกษาและวิชาชีพครูไปใช 
ในการด ารงชีวิต และประกอบวิชาชีพอย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. สามารถคิดวิเคราะห์สงัเคราะห์ ประเมินค่า และสามารถน าความรู้เกี่ยวกับ  
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการทีเ่กี่ยวข้องกบัจิตวิทยาครู พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การจัดช้ันเรียน 
นวัตกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา การวัดและประเมิน การวิจัย และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างเหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ 

4. ตระหนักถึงคุณค่าของการน าความรู้ทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาและวิชาชีพไป 
ใช้ในการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน 
        3.ด้านทักษะทางปัญญา 
   1. สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศจาก
แหล่งที่หลากหลาย เพือ่น ามาใช้ในงานสอน การวินิจฉัยผู้เรยีนและการวิจัยเพือ่พัฒนาผู้เรียน 

2. สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและประสบการณ์ภาคปฏิบัติ มาวิเคราะห์ 
ปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ที่มีความซบัซอ้น เพื่อน าไปสู่การเสนอทางออกและการแก้ไขปัญหา 

3.สามารถสรปุผลปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้เพือ่น าไปเป็นแนวทางใน 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์โดยแสดงพฤติกรรมทีเ่หมาะในการปฏิบัติงานครู 

2. มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียนโดยเอาใจใสผู่้เรียนและค านึงถึงความแตกต่าง 
เป็นรายบุคคล 

   3. แสดงความเป็นผู้น าและผู้ตามในการปฏิบัติงานครูร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง 
 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 



   1. สามารถศึกษา ท าความเข้าใจ เลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 

2. สามารถศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมลู ประมวลผล แปลความหมาย และน าเสนอข้อมลู
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
 

3. สามารถสือ่สารได้อย่างมปีระสิทธิภาพทัง้ในการพูด การเขียน สามารถ 
เลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ 
           6.ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้   
   1. ความเช่ียวชาญการจัดการเรียนรู้ ทั้งรูปแบบทีเ่ป็นทางการ (Formal) 
รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) 

2. ความเช่ียวชาญการจัดการเรียนรู้ส าหรบัผูเ้รียนที่มี 
ความแตกต่างกันอย่างมีนวัตกรรม 

  3. มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ 
 

 
3.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ : วิชาเอก 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
ในด้านความมีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ 
  2. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมอย่างมีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี 
 
2. ด้านความรู้ 

1. มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาสังคมศึกษาอย่างเป็น 
ระบบ 

2. มีความรู้ในหลกัการและทฤษฎีในองค์ความรูส้ังคมศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง 
บูรณาการ ทัง้การบรูณาการข้ามศาสตร์และบรูณาการกบัโลกแห่งความเป็นจริง 

3. มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรูส้ังคมศึกษา และสามารถปฏิบัติการ 
วิจัยสังคมศึกษา 

4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สงัเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้   
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิานวิชาชีพครูอย่างมีประสทิธิภาพ 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
  1. สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศ



เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และพัฒนาองค์ความรู้ได้จากข้อมูลที่หลากหลาย 
  2. สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และน าไปสู่ 
การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบ
จากการตัดสินใจ 
  3. มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ 
และการพัฒนาความรู้ทางสังคมศึกษา รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม 
 4.ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล และมีมุมมองเชิง
บวก 

2. มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปญัหาในกลุม่และระหว่างกลุม่ 
ได้อย่างสร้างสรรค์ 
 

3. แสดงความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดกีับผูเ้รียน และ 
ผู้เกี่ยวข้องอย่างมีความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม 

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมลูข่าวสาร ที่มผีลใหส้ามารถเข้าใจองค์ 

ความรู้หรอืประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
 

2. มีความสามารถในการประมวลผล  แปลความหมายและการเลือกใช้ข้อมลู 
สารสนเทศอย่างเหมาะสมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพทัง้การพูด การเขียน และ 
น าเสนอด้วยรปูแบบที่เหมาะสมส าหรบับุคคลและกลุ่มทีม่ีความแตกต่างกัน 

6.ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
1. มีความสามารถในการจัดการเรียนรูส้ังคมศกึษาที่มีรปูแบบหลากหลาย ทั้ง 

รูปแบบทีเ่ป็นทางการ (Formal) รปูแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมเ่ป็นทางการ 
(Informal) 
        2. มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้สั งคมศึกษาส าหรับผู้ เรียนที่ มี
ความสามารถแตกต่างกัน  

3. มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิชาสงัคมศึกษาอย่างบูรณาการ 



ตารางท่ี 6 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(หมวดวิชาเฉพาะ:วิชาชีพครู และ วิชาเอก) 

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
EDP1101 ปรัชญาการศึกษา                   

EDP1102 ภาษาและวัฒนธรรม                   

EDP1103 จิตวิทยาส าหรบัคร ู                   

EDP2101 คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณส าหรับคร ู

                  

EDP2102 การพัฒนาหลักสูตร                   

EDP2103 การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

                  

EDP3101 การจัดการเรียนรู้และการ
จัดการช้ันเรียน 

                  



รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
EDP3102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา 
                  

EDP3103 การวัดและประเมินผล
การศึกษา 

                  

EDP4101 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการ
เรียนรู ้

                  

EDP4102 ความเป็นครูวิชาชีพ                   

EDP4201 ลูกเสือ ยุวกาชาด และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

                  

EDP4202 ความคิดสร้างสรรค์ส าหรบัคร ู
  

 
 

 
 
 

             

EDP4203 จิตวิทยาบุคลกิภาพและการ
ปรับตัว 

                  

EDP4204 จิตวิทยาการปรบัพฤติกรรม  
                 



รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
EDP4205 จิตวิทยาเด็ก  

                 

EDP4206 จิตวิทยาวัยรุ่น                   

EDP4207 จิตวิทยาสร้างสรรค์การ
เรียนรู ้

                  

EDP4208 การแนะแนวและการให้
ค าปรึกษา 

 
                 

EDP4209 การพัฒนาทักษะการคิด
ระดับสูง 

 
                 

EDP4210 สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา  
                 

EDP4211 การสอนเพศศึกษา                   

EDP4301  
การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครู
ระหว่างเรียน 1 

                  

EDP4302 
การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครู
ระหว่างเรียน 2 

                  



รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

EDP5301 
การปฏิบัตกิารสอนใน
สถานศึกษา 1 

                  

EDP5302 
การปฏิบัตกิารสอนใน
สถานศึกษา 2 

                  

PSS3601 
 

การวัดและประเมินผลกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา 

                  

PSS3602 
 

การออกแบบและพฒันา
หลักสูตรกลุม่สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา 

                  

PSS3603 
 

การออกแบบและผลิต
สื่อการศึกษากลุม่สาระการ
เรียนรู้สงัคมศึกษา 

                  



รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

PSS3604 
จิตวิทยาครูส าหรบัการ
จัดการช้ันเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สงัคมศึกษา 

                  

PSS4601 
 

การวิจัยในช้ันเรียนกลุม่สาระ
การเรียนรูส้ังคมศกึษา 

                  

PSS4602 
 

การออกแบบการเรียนรู้กลุม่
สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา
ระดับประถมศึกษา 

                  

PSS4603 
 

พฤติกรรมการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรูส้ังคมศกึษาระดับ
ประถมศึกษา 

                  

PSS4604 
การออกแบบการเรียนรู้สาระ
การเรียนรูส้ังคมศกึษาระดับ
มัธยมศึกษา 

                  



รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

PSS4605 
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคม
ศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

                  

PSS4606 การจัดนันทนาการเยาวชน                   

PSS4607 นันทนาการทางการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

                  

PSS4608 ผู้น านันทนาการและการอยู่
ค่ายพักแรม 

                  

PSS4609 ลีลาศ                   

SSP1401 การเมืองการปกครองไทย                   

SSP1402 ประวัติศาสตร์ไทย                   

SSP1403 ศาสนาศึกษาและจริยศึกษา                   

SSP1404 สังคมศึกษา 1                   

SSP1405 สังคมวิทยาการพฒันา                   



รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
SSP1406 มนุษย์กับเศรษฐกิจ                   

SSP1407 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย                   

SSP2401 สังคมศึกษา 2                   

SSP2402 ประวัติศาสตร์เอเชีย                   

SSP2403 กฎหมายกบัสงัคม                   

SSP2404 สังคมศึกษา 3                   

SSP2405 อาเซียนศึกษา                   

SSP2406 ภูมิศาสตร์เชิงวิเคราะห ์                   

SSP2407 หลักพุทธธรรม                   

SSP3401 ประวัติศาสตร์ยุโรป                   

SSP3402 
ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร ์

                  

SSP3403 สิ่งแวดล้อมกับประชากร                   



รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
SSP3404 สังคมศึกษา 4                   

SSP3405 เศรษฐศาสตร์มหภาค                   

SSP3406 ประวัติศาสตร์อเมริกา                   

SSP3407 สันติศึกษา                  
 

SSP4401 ท้องถ่ินศึกษา                  
 

SSP4402 สัมมนาสังคมศึกษา                   

SSP4403 ระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร ์  
                 

SSP4404 บทบาทมหาอ านาจในสังคมโลก  
                 

SSP4405 เหตุการณ์โลกปจัจบุัน  
                

 

SSP4406 ความรับผิดชอบต่อสงัคม                  
 

SSP4407 
ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิง
วิเคราะห ์

                  



รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

SSP4408 
การศึกษาอิสระทางสงัคม
ศึกษา 

                  

SSP4409 
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 

                  

SSP4410 
ภาษาอังกฤษส าหรบัสังคม
ศึกษา 1 

                  

SSP4411 
ภาษาอังกฤษส าหรบัสังคม
ศึกษา 2 

                  



หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  (เกรด) 
 หลักเกณฑ์การให้ระดับคะแนนให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วย
การศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ.ศ.2551 หมวด 4 
 
2.กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของผู้เรียนมีทั้งการทวนสอบในระดับ

รายวิชาและการทวนสอบในระดับหลักสูตร  ดังนี้ 
1) มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม และกิจกรรมเสรมิความเปน็ครูตลอดหลกัสตูร รวมทั้งการก ากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของหลักสูตร 

2) สถานศึกษาที่นับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาสังคมศึกษามีการประเมิน
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

3) ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้ 
4) มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้ 
ทั้งนี้ ก าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของระดับคะแนนสอบวัดความรู้  

ส่วนการทวนสอบในระดับหลักสูตรมีระบบประกันคุณภาพที่ด าเนินตามมาตรฐานที่ก าหนด 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษา   มีการวิจัยสัมฤทธิผลของการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและ
หลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยด าเนินการวิจัยในประเด็นต่อไปนี้ 

1) ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ
อาชีพ 
 2)การประเมินจากหน่วยงานหรือสถานศึกษาโดยการสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม  
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ  
 3) การประเมินต าแหน่ง หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
 4) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมินหลักสูตร หรืออาจารย์พิเศษต่อความพร้อม
ของผู้เรียนในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้
ของผู้เรียน 



 5) ผลงานของบัณฑิตที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน สื่อการสอน การจัดกิจกรรมเสริมความรู้ 
พัฒนาทักษะ รวมทั้งรางวัลจากวิชาชีพ 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 หมวด 6   
 

หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย ์
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

การพัฒนาอาจารย์ใหม่ ประกอบด้วย การปฐมนิเทศ หรือการแนะน าอาจารย์ใหม่และอาจารย์
พิเศษให้เข้าใจถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย  คณะ  หลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่างๆที่  สอนใน
หลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผดิชอบสอน การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอนและการประเมินผล  การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิตผล
งานวิจัย และการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 

 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
     2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

คณาจารย์ได้รับการพัฒนาการเรียนการสอน เช่น การเข้ารับการอบรมความรู้จากหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่างๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
 คณาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้จัดท าผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  การลาศึกษา
ต่อในระดับปริญญาเอก เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์  การท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
บริการวิชาการแก่ชุมชน 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
การบริหารหลักสูตรด าเนินงานในรูปคณะกรรมการ  ซึ่งท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการบริหาร  

จัดการด้านวิชาการ  และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนตามหลักสูตร  อ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้เรียน ประสานงานกับมหาวิทยาลัยและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน และมี     
การด าเนินงานดังนี้ 

1.1 การประกันคุณภาพภายใน  
1.2 การรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อสภาสถาบัน  
1.3 การน าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร 

มีตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อดังนี้ 
1) พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

 2) วางแผนด าเนินการหลักสูตร โดยจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 จัดท า
รายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 จัดท ารายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.4 

3) ด าเนินการตามแผนและการจัดท ารายงานผล โดยรายงานผลการด าเนินการรายวิชา           
ตามแบบ มคอ.5 รายงานผลการด าเนินการประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.6 รายงานผล           
การด าเนินงานหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน และการประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมินการด าเนินงานที่ผ่านมา 

5) ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
1.4 ก าหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินที่สะท้อนการด าเนินงานตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ ดังนี้ 
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1. การพัฒนาปรบัปรุงหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู ้

1.1 การพัฒนาปรบัปรุงหลกัสูตร 
มีการปรบัปรุงพฒันาหลักสูตรอย่างน้อย 1 ครั้ง
ใน 5 ปี 

1.2 การพฒันาปรบัปรุงการจัดการเรียนรู ้
     (1) การพัฒนาการเรียนการสอนคณาจารย์ใหม่ 

ได้รับการปฐมนเิทศ มีการปฐมนิเทศคณาจารย์
ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอนทุกคน 

(2) การพฒันาการเรียนการสอนคณาจารย์ 
ประจ าการ 

มีการพฒันาคณาจารยป์ระจ าการด้านวิธีการ
สอนและวิธีการวัดผลอย่างน้อย 1 ครั้งใน 2 ปี  
ทุกคน 

(3) การพฒันาบุคลากรด้านการสนบัสนุน              
การจัดการเรียนรู ้

มีการพฒันาบุคลากรด้านการสนับสนุนการ
จัดการเรียนรูอ้ย่างน้อย 1 ครั้งใน 2 ปีทุกคน 

2. การวางแผนการด าเนินการหลักสูตร 
2.1 การจัดคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 

 

มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่ครบ
วงจรคือวางแผนการสอน จัดการสอนและ
ประเมินผลการสอน 

2.2 การจัดกจิกรรมเสริมความเป็นคร ู
 
 

 
 

 

มีโครงการกจิกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี 
ทุกปี ตลอดหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการ 
บรหิารโครงการและมีการประเมนิผลการเข้า
โครงการของนักศึกษาเป็นรายบุคคล เพื่อใช้
ประกอบการพจิารณาอนุมัติให้ส าเรจ็การศึกษา
ควบคู่กับผลการเรียนรายวิชาตามหลักสูตร 

2.3 การจัดคณาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร มีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์ 

2.4 การจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.2 
 

หลักสูตรใหม่ให้จัดท ารายละเอียดหลกัสูตร 
(มคอ.2) ตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ สาขาภายใน           
ปีการศึกษา 2559 

2.5 การจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 

รายวิชาใหม่จัดท ารายละเอียดรายวิชาตาม
มาตรฐานคุณวุฒิฯ สาขาภายในปีการศึกษา 
2559 

3. การด าเนินการตามแผนและการจัดท ารายงานผล 
3.1 การจัดสรรทรพัยากร 

(1) อาคารสถานทีส่ าหรับการเรียนการสอน 

มีปรมิาณและคุณภาพเหมาะสมกบัการเรียนการ
สอนและจ านวนนักศึกษา 

(2) สื่อคอมพิวเตอรส์ าหรับการเรียนการสอน 
 

มีปรมิาณและคุณภาพเหมาะสมกบัการเรียน 
การสอนและจ านวนนักศึกษา 
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(3) อาคารสถานทีส่ าหรับการวิจัย 
 

มีปรมิาณและคุณภาพเหมาะสม เอื้ออ านวยต่อ
การวิจัย 

(4) หนังสือหอ้งสมุด มีจ านวนเพียงพอกบัวิชาเอกทีเ่ปิดสอน 
(5) การจัดสิ่งแวดลอ้มเพื่อเสรมิสร้างการเรียนรู้

ตามอัธยาศัย 
มีการจัดสิง่แวดล้อมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

3.2 การจัดการเรียนรู้และรายงานผล          
 (1) การจัดการประมวลการสอนรายวิชา 

มีประมวลการสอนรายวิชาที่ครอบคลมุ 
พุทธิพิสัย จิตพสิัย และทักษะพสิัย 

(2) การรายงานผลการด าเนินการรายวิชา                       
ตามแบบ มคอ.5 

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชาที่
สอนทุกภาคการศึกษา 

(3) การรายงานผลการด าเนินการ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.6 

 

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ประสบการณ์ภาคสนามทีเ่ปิดสอนทุก                      
ภาคการศึกษา 

(4) การรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร      
ตามแบบ มคอ.7 

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการหลักสูตร
ทุกปีการศึกษา 

4. การพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนรู้  
กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ หรือการประเมินผล 
การเรียนรูจ้ากผลการประเมินการด าเนินงาน 
4.1 การประเมินการจัดการเรียนรู้ของคณาจารย ์

มีการประเมินการจัดการเรียนรู้ของคณาจารย์           
ทุกภาคการศึกษา 

4.2 การพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนรู ้
และกลยุทธ์การจัดการเรียนรู ้
 

มีการน าผลการประเมินการจัดการเรียนรูม้าใช้ใน
การปรับปรงุประมวลการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
โดยระบุไว้ในประมวลการจัดการเรียนรู้ในภาค
การศึกษาถัดไป 

4.3 การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา มีการประเมินผลการเรียนรู้ ของนัก ศึกษา             
ที่ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

4.4 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู ้

มีการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ต่อสภามหาวิทยาลัย
ทุกป ี

5. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูท้ี่ก าหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิฯ 

มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด
ในมาตรฐานคุณวุฒิฯของผูส้ าเรจ็การศึกษาทกุรุ่น 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 



 ทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนมีการบริหารจัดการดังนี้ 
2.1  การบริหารงบประมาณ 

 งบประมาณที่ได้รับตามแผนในแต่ละปีงบประมาณ ใช้ด าเนินการในการจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ต่างๆที่ส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  การบริการวิชาการ  การจัดกิจกรรม
เสริมสร้างวิชาการ กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นครูมืออาชีพ กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
กิจกรรมเพื่อสังคม  รวมทั้งการจัดท าโครงงานและการวิจัย   

2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
สาขาวิชามีสถานที่เรียนทั้งห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

มีสิ่งอ านวยความสะดวกภายในสถานที่เรียน  มีครุภัณฑ์ประจ าสถานที่เรียน  เช่น  โต๊ะ  เก้าอี้  เครื่อง
ขยายเสียง  เครื่ องฉายประเภทต่างๆ อีกทั้ งยังมีแหล่ งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย  ได้แก่                      
ส านักวิทยบริการที่มีบริการทั้งฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ ระบบการสืบค้นผ่านเครือข่ายสากล สื่อสิ่งพิมพ์
และสื่ออื่นๆ เช่น ต ารา หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซีดีรอม ดีวีดี วีดิทัศน์  
แถบบันทึกเสียง ฯลฯ  ที่จะให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า  มีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่จะให้นักศึกษาเข้าถึงสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ได้สะดวกรวดเร็ว   
  
 
 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกมหาวิทยาลัย  ได้แก่  สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน  สถานประกอบการและชุมชน  โดยมหาวิทยาลัยได้จัดสรร
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนประจ าสาขาวิชา  ซึ่งจะท าให้มี
การจัดและใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

ในแต่ละภาคเรียนสาขาวิชาจะท าแบบสอบถามความพึงพอใจและความต้องการในการใช้
ทรัพยากรต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และการท ากิจกรรม   เพื่อรวบรวมเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการหลักสูตรเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณในส่วนที่นักศึกษามีความต้องการ 

 
3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมี       

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป   
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน  การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

จัดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนประชุม
ร่วมกันในการวางแผนจัดการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล  เก็บรวบรวมข้อมูลวางแผนส าหรับการ



ปรับปรุงหลักสูตร  ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  และผลิต
บัณฑิตได้ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
อ าจ า ร ย์พ ิ เ ศ ษ ต้องเป็นผู้ เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรงในเรื่อ งที่จะบรรยาย หรือ                

มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท และได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

บุคลากรสายสนับสนุนต้องมีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ มี
ความเข้าใจในโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร  มีความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาหรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.2 การเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน  
บุคลากรต้องสามารถให้บริการอาจารย์และผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดให้มี             

การพัฒนาตนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ โดยการเข้ารับการฝึกอบรมเฉพาะทาง               
อย่างเหมาะสม 

 
5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  
คณะครุศาสตร์แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มี

ปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคน
จะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา 
เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ยังจัดมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท า
กิจกรรมแก่นักศึกษา จัดปฐมนิเทศเพื่อใหน้ักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและมเีจตคติที่ดีต่อหลกัสตูร แนะ
แนววิธีการเรียน  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผลและเกณฑ์การจบหลักสูตร  
แนะน าสภาพแวดล้อมทั่วไปและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา  
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถยื่นค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
 

6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม  และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 ในการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาได้
อย่างสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม  และความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บัณฑิต จึงมี
การด าเนินการดังนี้ 



6.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  จะด าเนินการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงานและ
สังคมอย่างต่อเนื่อง 

6.2 ด าเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา   ที่ปฎิบัติงานอยู่ในหน่วยงานต่างๆ
ภายหลังจากจบการศึกษาไปแล้วเป็นระยะ โดยเก็บข้อมูลจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน 

6.3 ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร  เพื่อให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ
สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่องทุก  5  ป ี

 
7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key  Performance  Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. คณาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวน
การด าเนินงานหลักสูตร   

     

2. มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 

   ปริญญญาตรี (มคอ.1)สาขาสังคมศึกษา 
     

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3  

   และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและราย
ผลการด าเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60  วันหลังสิ้นสุด ปกีารศึกษา 

     

6. มีการสอบทวนผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 
อย่างน้อยรอ้ยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปี  

     

7. มีการพฒันา/ปรบัปรุงการจัดการเรียน   การจัดการ
เรียนรู้ กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ จากผล   การประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน   มอค.7 ในปีที่แล้ว 

     



ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
8. คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศ หรอื

ค าแนะน าด้าน การจัดการเรียนรู ้      

9. คณาจารย์ประจ าทกุคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ 
และ/วิชาชีพอย่างน้อยปลีะหนึง่ครัง้ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนรู้(ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการและหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี  

     

11. ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษา/นักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทีม่ีต่อคุณภาพหลกัสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 จากตารางตัวบ่งช้ีการด าเนินงาน 
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมวดท่ี 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 



1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

การประเมินและปรับปรงุกลยุทธ์การสอน  พิจารณาจากผู้เรียน   โดยอาจารย์ผู้สอนจะประเมิน
ผู้เรียนจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรม    การอภิปรายโต้ตอบ  การตอบค าถามของผู้เรียนใน
ช้ันเรียน  รวมถึงการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  เพื่อตรวจสอบและสามารถระบุได้ว่า  
ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาเพียงใด หากพบว่ามีปัญหาก็จะมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนในโอกาสต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
นักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารย์ในด้านความหลากหลายของวิธีการสอน การจัดท า

แผนบริหารการสอน การตรงต่อเวลา การช้ีแจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์รายวิชา ช้ีแ จงเกณฑ์              
การประเมินผลรายวิชา การเตรียมตัวสอน การสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน และการใช้สื่อการ
สอนในทุกรายวิชา รวมทั้งมีการสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือทีมผู้สอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรด าเนินการเมื่อผู้เรียนอยู่ช้ันปีที่ 4 และต้องออกฝึกปฏิบัติงานในรายวิชา             
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามที่หลักสูตรก าหนด ซึ่งเป็นช่วงเวลานิเทศการสอน  ตลอดจนติดตาม
ประเมินความรู้ว่าสามารถปฏิบัติงานได้  มีความรับผิดชอบและมีจุดอ่อนในด้านใด รวมทั้งท าการส ารวจ
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของบัณฑิตที่เพิ่งจบการศึกษาและการมงีานท า ตลอดจนประเมินความพึงพอใจ
ของหน่วยงาน/ผู้ประกอบการในช่วงเวลาที่อาจารย์ไปนิเทศนักศึกษา  และเมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงาน  
โดยติดตามประเมินความรู้ว่าสามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่  มีความรับผิดชอบและมีข้อด้อยในด้านใด  
ซึ่งจะท าการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรบัปรุงและพัฒนาหลักสูตร  ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

หลักสูตรนี้ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน
ข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (SAR) 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

การรวบรวมข้อมูลในช่วงเวลาที่มีการเรียนการสอนและการนิเทศ จะท าให้ทราบปัญหาและสภาพ
ของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา  กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่
จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันทีซึ่งจะเป็นการปรับปรุงย่อย สามารถท าได้ตลอดเวลาที่พบ
ปัญหา  ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 5 ปี เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ) 
 
GEL1101 การใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Thai Usage  

หลักเกณฑ์แนวคิดที่เป็นพื้นฐานของการสื่อสาร พัฒนาทักษะของการใช้ภาษาไทย การ
อ้างอิง การเช่ือมโยงภาษาไทยในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน การสบืค้นสารนเิทศและการ
น าเสนอผลงานด้วยสื่อต่างๆ 

Principles of communication; Thai usage skills development; Making 
reference; Thai discourse through ASEAN; Information retrieval and variety of 
presentation. 
    
GEL1102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น 3(3-0-6) 
 English for Communication and informal 

Retrieval 
 

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน รวมทัง้การ
สืบค้นสารนิเทศทางอเิล็กทรอนิกส์ การอ้างอิงและเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ฐานข้อมลูอิเล็ก ทรอ
นิกส์ และสื่อสิ่งพมิพ ์

English for daily life communication; Electronic information retrieval; 
Making references and learning from electronic databases and printing materials. 
    
GEL1103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
 English for Communication and Study Skills  



การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร การให้ข้อมูล การสรุปความ และแสดงความคิดเห็น 
กลวิธีการอ่าน การเขียนในชีวิตประจ าวัน การอ้างองิ และการใช้พจนานุกรม เพื่อการอ่านและการเขียน 
โดยใช้สื่อระบบ สารนิเทศ และฐานข้อมลูอิเล็กทรอนกิส์ 

English for communication, including giving information, making summary 
and   expressing opinion; Reading strategies; Writing in daily life; Making references and 
dictionary application for reading and writing; Information system and electronic 
databases application 

 
 
 
 
 

 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา                       น(บ-ป-อ) 
GEL2201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 Thai for Academic Purpose  

ภาษาไทยเพื่อการศึกษาเรียนรู้ การสือ่สาร การแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ การเขียน
รายงานและผลงาน การอ้างองิ การใช้สารนิเทศ เพือ่การสืบค้นข้อมูลจากสื่อหลากหลายทั้งสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการน าเสนอรายงาน และการเขียนงานวิจัยเบื้องต้นในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

Thai for study skills and communication; Expressing academic opinion; 
Writing   report and academic works; Making references; Information retrieval via 
printing and  electronic materials for basic research, report presentation or other 
academic works related. 

 
GEL2202 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 English for Academic Purpose  

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาเรียนรู้ การสื่อสาร การแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ การ
เขียนรายงานและผลงาน การอ้างองิ การใช้สารนิเทศ เพื่อการสบืค้นข้อมูลจากสื่อหลากหลายทั้งสื่อ
สิ่งพมิพ์และสื่ออเิล็กทรอนิกส์ เพื่อการเขียนงานวิจัยเบื้องตน้และการน าเสนอรายงานหรือผลงานใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

English for study skills and communication; Expressing academic 
opinion;Writing report and academic works; Making references; Information retrieval via 
printing and electronic materials for basic research, report presentation or other 



academic works related. 
 

GEL2203 ภาษากลุ่มประชาคมอาเซยีน 3(3-0-6) 
 ASEAN Languages  

การพัฒนาทักษะทางภาษา ด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ในกลุม่ประเทศ
ประชาคมอาเซียน ส าหรบัการสื่อสารและท าความเข้าใจด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม (ตามความ
สนใจ 1 ภาษา) 

ASEAN language development on listening, speaking, reading and writing; 
Communication and understanding on ASEAN social, tradition and culture. (depending 
on   individual interest.) 
   

 
 
 
 
 
 

 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ)                     
GEL2204 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบวิชาชีพ 3(3-0-6) 
 Thai for Careers  

การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน การบันทึกเรื่องราว การจดบันทึก การอ่าน    การ
ฟัง การดูและการพูด ที่มีความส าคัญต่อวิชาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพ และพัฒนา
อาชีพ 

The use of Thai in daily life, journal keeping, note taking, reading, 
listening, viewing and speaking essential for career studies as foundation for future 
careers and career development. 

 
GEH1101 สุนทรียภาพกับชีวิต 3(3-0-6) 
 Aesthetic Appreciation  

การสร้างประสบการณ์การรบัรู้และเข้าใจด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และการแสดงของ
ไทยและกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยผ่านกระบวนการพื้นฐานทางสุนทรียศาสตร์ เพื่อน าไปสู่ความ
ซาบซึง้และเห็นในคุณประโยชน์ในด้านความงามทางศิลปกรรมศาสตร์ 

Acknowledgement and understanding on Thai and ASEAN arts, music, 



dramatic arts and performances via aesthetic foundation leading to appreciation and 
value  recognition on artistic beauty. 
    
GEH1102 สังคมไทยในบริบทโลก 3(3-0-6) 
 Thai Society in Global Context  

แนวความคิดพื้นฐานในเรื่องวิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา การเมอืงของ
ไทยความสัมพันธ์ และบทบาทของประเทศไทยในบริบทอาเซียนและระดับสากล โดยเน้นการศึกษาด้าน
ผลประโยชน์ ความร่วมมือที่ไทยได้รบัจากการเข้าเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมโลก 

Basic notion on Thai social, economic, education and politics; 
Relationship and role of Thailand in global and ASEAN contexts with concentration on 
benefits and cooperation gained as global member. 

 
GEH2201 การพัฒนาตน 3(3-0-6) 
 Self Development  

หลักการพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ การเข้าใจตนเองและผู้อื่น ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาตน กระบวนการและวิธีการพัฒนาตน การสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล ทักษะการจัดการอารมณ์ การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในชีวิต และการด าเนินชีวิตที่มีคุณค่าอย่าง
มีความสุข 

Basic principle of human behavior; Self and others understanding; Self 
dignity;  Self development theories; Self development process and methods; 
Interpersonal skills  development; Emotional management; Risk behavior prevention 
and ways to live a happy life. 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ)                     
GEH2202 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
 Truth of Life  

การเข้าใจความจรงิของชีวิตตามหลักธรรม เพื่อก าหนดเป้าหมายและการด ารงชีวิตใน
สังคมโลกยุคโลกาภิวัฒน์ การน าหลกัศาสนธรรมและทักษะชีวิตไปประยุกต์ใช้พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม
และจริยธรรม เพื่อการด ารงตนในสงัคมอย่างมีความสุข 

Understanding facts of life according to Dharma principles for identifying 
goal  and pattern of life; Application of religious Dharma and life skills for self 
development on ethics and morality. 

 
GEH2203 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 



 Life in Multicultural Society  
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจ และมีเจตคติ

ที่ดีต่อการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรม 
Cultural diversity in way of living, knowledge, awareness and good 

attitudes towards living with others in multicultural society. 
 
  GEH2204 ความเป็นพลเมือง 3(3-0-6) 
 Civil Education  

ความหมายและความส าคัญ บทบาทหน้าที่ พันธะทางสังคม จิตส านึกทางคุณธรรม 
จริยธรรมและการพัฒนาจิตสาธารณะของพลเมือง เพื่อการเป็นพลเมืองที่ดีตามหลักประชาธิปไตย 

The definition and the essence of role and responsibility in society, 
moral and ethical consciousness, and the development of people’ s public mind for 
good citizens. 

 

GEH2205 ทักษะชีวิตเพ่ือความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์   3(3-0-6) 
 Life Skills for The Absolute Human  

การเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะที่ส าคัญของการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ ใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

Learning and developing life skills essential for quality living in the 21st 
century and for the facilitation of being absolute human 

 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา        น(บ-ป-อ)                     
GES1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
 Information Technology for Communication 

and Learning 
 

หลักการ ความส าคัญระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารนเิทศ ในการสืบค้นการ
สร้างสารนิเทศ การใช้ข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนการแสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆ และฐานข้อมูล
อิเลก็ทรอนิกส์เพื่อการพฒันาการสื่อสารและการเรียนรูบ้นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 



Principles and importance of IT system and information system for 
retrieval; Setting information; Information usage and searching from various forms of  
resources,including electronic databases for communication development and on-line 
study. 
 
GES1102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Science and Technology for Quality of Life  

บทบาทการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลงังาน การสื่อสารและโทรคมนาคม 
การสง่เสรมิและดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ความปลอดภัยในการใช้ยาและสารเคมีในชีวิตทั้งทางด้าน
กายภาพและชีวภาพที่มีต่อคุณภาพชีวิต 

Role and development of science and technology, energy, 
communication and telecommunication; Physical and mental health care and 
promotion; Safety on drugs  and chemicals application in daily life physically and 
biologically. 

 
GES2201 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Science and Technology for Environment  

ความส าคัญและผลกระทบของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อ
สิ่งแวดล้อมระบบนเิวศ ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนรุักษ์ ปัญหา
มลพิษสิ่งแวดล้อม แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 

Importance and effects of science and technology development 
towards environment, ecosystem and natural resources; Biodiversity and conservation; 
Environmental pollution; Natural resources and eco environments management. 
  

 
 
 
 
 
 

 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา        น(บ-ป-อ)                     
GES2202 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
 Thinking and Decision Making  



หลักการ และกระบวนการคิดของมนุษย์ การคิดข้ันวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า 
การใหเ้หตผุลอย่างสมเหตุสมผลในการตัดสินใจ การใช้ข้อมลูและเหตผุลในกระบวนการแกป้ัญหา มี
การบรูณาการเครื่องมือคุณภาพร่วมกบัการคิดส าหรับการตดัสินใจในชีวิตประจ าวัน 

Principles and process of human thoughts; Analytical, synthetic and 
evaluative thinking; Rational for decision making; Application of data and reason for 
problem solving process; Integration of qualitative tools for decision making in daily 
life. 
 
GES2203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Information Literacy  

ความส าคัญของข้อมลูสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้เร็วและมปีระสิทธิภาพ 
ประเมินสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณ ใช้และจัดการสารสนเทศได้ตรงและสร้างสรรค์ ประยุกต์
ความเข้าใจเชิงจริยธรรม และเชิงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศ 

Importance of information data; Efficient access to information sources; 
Considerate information assessment; Creative information usage and management; 
Ethical and legal application on information access and usage. 
 
GES2204 คณิตศาสตร์เพ่ือชีวิต   3(3-0-6) 
 Mathematics for Life  

หลักการและวิธีทางคณิตศาสตร์ ทีเ่กี่ยวข้องกบักจิกรรมในชีวิตประจ าวัน นิติกรรม
สัญญาและตราสารหนี้ต่างๆด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรอืโปรแกรมส าเรจ็รปูอย่างง่าย 

                   Mathematical principles and approach related to daily life, making legal 
contract and bond via electronic devices or basic instant program. 
    
GES2205 นันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 
 Recreation for Quality of Life  

แนวคิด ทฤษฎีและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ซึ่งส่งอทิธิพลต่อเจตคติและพฤติกรรม
นันทนาการ การออกแบบกจิกรรมนันทนาการอย่างเป็นระบบและการน าเอากิจกรรมนันทนาการไปใช้
เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตระดับบุคคล กลุ่มและชุมชน 

Concepts, theories and relationship among related factors affecting 
recreational attitudes and behaviors; Systemized recreational program design; 
Application of recreational activities for developing quality of life at individual level, 
group level and community level. 



 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ)                     
GES2206 ชีวิตและสุขภาพ                     3(3-0-6) 
 Life and Health  

การดูแลชีวิตและสุขภาพ ในมิติการปอ้งกัน การสง่เสรมิ การรักษา และการฟื้นฟู
เกี่ยวกับชีวิต เพศ วัย โภชนาการ ตลอดจนน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพไปประยกุต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

Health care in the dimension of prevention, promotion of 
health,treatment, and rehabilitation in terms of life, genders, ages, nutrition, including 
the application of health science in daily life. 
 
EDP1101  ปรัชญาการศึกษา  3(2-2-5) 
 Philosophy of Education  
                 ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
วิวัฒนาการของการจัดการศึกษาไทย แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่
ยั่งยืน การสร้างวิสัยทัศน์ทางการศึกษา การประยุกต์ใช้ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษา แนวโน้มการศึกษาไทยในอนาคต 

Philosophy concepts and theories in education; Religious, economic, 
social and cultural Evolutionary education of Thailand. The concepts and techniques of 
education management to strengthen the sustainable development.  The creation of 
educational Vision Applications of Philosophy concepts for development educational 
institutions and tendencies of future Thai education 

 
EDP1102 ภาษาและวัฒนธรรม   3(2-2-5) 
 Languages and Cultures  

วาท วิทยาส าหรับครู  หลั กการ ทฤษฎี  และเทคนิค วิ ธีการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ มุ่งเน้นทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
ส าหรับครู ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาทีมีต่อสังคมและวัฒนธรรม โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม
ไทยประชาคมอาเซียนและของโลกกบัการใช้ภาษา การเปลี่ยนแปลงทางภาษาที่เกิดจากปัจจัยทางสังคม
และวัฒนธรรม 



Speech communication for teachers; principles, theories and techniques 
in application of Thai and foreign languages Focus on the skills of listening, speaking, 
reading, writing.  The relationship between language and society the interaction 
between language usage, social structure, and cultural structure.  Including Language 
change caused by social and cultural factors.  
 
 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา        น(บ-ป-อ)                     
EDP1103 จิตวิทยาส าหรับครู    3(2-2-5) 
 Psychology for Teachers  

จิตวิทย า พื้น ฐาน  จิตวิทยาพัฒ นาก ารของมนุษ ย์ จิต วิทยาก าร เรียน รู ้และจิต วิทย า
การศึกษา แนวทางการใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษาเพ่ือให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ข้ึน  

Basic psychology; psychology of human development; psychology of 
learning and educational psychology; psychological approaches to understanding and 
supporting the learning of the learner to their full potential; psychology of guidance 
and counseling to make recommendations to help the learner to have a better quality 
of life 

 
EDP2101 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Morals and Ethics for Professional Teachers  

ห ลัก ธ ร รม าภ ิบ า ล  แ ล ะ ค ว าม ซื ่อ ส ัต ย ์ส ุจ ร ิต ค ุณ ธ ร รม  แ ละ จ ริย ธ ร รม ขอ ง ว ิช า ชีพ ค รู
จรรยาบรรณ  วิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด แนวทางปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ การเสริมสร้าง
กระบวนการคิดด้วยจิตส านึกสาธารณะ และการเสียสละให้สังคม การเป็นผู้น าทางวิชาการ ฝึก
ปฏิบัติการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 

The good governance, loyalty and honesty, moral and ethics of teaching 
profession, profession ethics that Teachers Council set, guidelines for practice according 
to professional ethics, reinforcement thinking process of public awareness and sacrifice 
to social, the academic leadership, educational practice for developing community and 
social. 
EDP2102 การพัฒนาหลักสูตร    3(2-2-5) 
 Curriculum Development  



หลักการ แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร กระบวนการในจัดท า
หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ แนวทางปฏิบัติในการประเมินหลักสูตรและน าผล
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 

Principle, concept for maneuver curriculum, curriculum analysis, process 
for curriculum manipulation, curriculum development, bringing to use curriculum, 
guidelines for curriculum evaluation and bringing the result of this evaluation to use in 
curriculum development. 

 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา        น(บ-ป-อ)                     
EDP2103 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
 Quality Assurance in Education  

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง กระบวนการด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวิเคราะห์
การประกันคุณภาพการศึกษาของไทยและต่างประเทศ 

Principle, concept, line operation for quality educational management, guidelines 
for quality educational management, activities for learning and developing learning quality 
successively, activity process to estimate learning activity quality, analysis quality assurance in 
education of Thailand and foreign. 

 
EDP3101 การจัดการเรยีนรู้และการจัดการชั้นเรียน   3(2-2-5) 
 Learning Management and Classroom 

Management 
 

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ แนวทางการน าแผนการเรียนรู้ไป
การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การจัดการเรียนรู้และส่ิงแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
การคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการช้ันเรียนเพ่ือ
ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา 



Principles, concept, guidelines on the preparation of learning plans; 
learning plan practice guidelines to achieve real results; learning management and 
learning environment; theories and models of learning for critical thinking, creativity and 
problem solving; integrated inclusive education;  classroom management to make an 
atmosphere for learning; the development of learning centers in schools 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ) 
EDP3102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Innovation and Information technology in 

Education 
 

แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับครู แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  การ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาที่ เกิดจากการใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยีและสารสนเทศ การออกแบบ การสร้าง การน าไปใช้ การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม 
นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ 

Concepts and principles in educational innovation and technology that 
assist the quality of learning; information technology and communication for teachers; 
learning sources and learning networks; the application of computer programs in 
education; analyses of problems and solution in educational innovation and 
technology:  the design, the development, the application, the evaluation and the 



improvement of innovations; innovations for learning. 

   
EDP3103 การวัดและประเมินผลการศึกษา   3(2-2-5) 
 Educational Measurement and Evaluation  

ระเบียบ หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา การสร้าง การใช้ และ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินตาม
สภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร 

Principles and techniques in educational evaluation; the development of 
learning evaluation device, the implication of the device, and the quality monitoring 
process; field assessment; authentic assessment; portfolio assessment; discrete and 
holistic evaluation; the improvement of learning management and curriculum after the 
assessment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ) 
EDP4101 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้   3(2-2-5) 
 Research for Learning Development  

วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา  ทฤษฎีและรูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อ
การวิจัย การวิจัยในช้ันเรียน การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา  การฝึกปฏิบัติการวิจัยโดย 
การศึกษาค้นคว้างานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  เสนอโครงการเพื่อท าวิจัย ด าเนินการ



วิจัย  เขียนรายงานการวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัย 

Educational research methodology; theories and research design; research process; 
statistics for research; classroom research; research process for problem solving; research practice 
in education for improving learning management process; research proposal; research 
implementation; writing research reports; presentation of completed research. 

EDP4102 ความเป็นครูวิชาชีพ 3(2-2-5) 
 Being Professional Teachers  

ภาระงานและบทบาทหน้าที่ของครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพ ความเป็นครู
วิชาชีพ การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู และในด้านเนื้อหาวิชาที่สอน กลยุทธ์การสอน การสร้าง
เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ กระบวนการแสวงหาและเลือกใช้
สารสนเทศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู  การสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครู การพัฒนา
วิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

Work load and role of teachers, characteristic and professional standard, 
Being professional teachers, management of knowledge related to professional 
teachers and in the sense of teaching subject substances, teaching strategy, 
reinforcement analysis, synthesis and creative skills, process of seeking and choosing 
information, Laws related to teacher and teaching profession, creation advancement in 
teaching profession, development of teaching profession, development learners’ 
potentiality. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ) 
EDP4201 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3(2-2-5) 
 Scouts, Junior Red Cross, and Learning 

Development Activities 
 

การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะของครูผู้สอนลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และความส าคัญของครูลูกเสือ ครูยุวกาชาด และครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง การพัฒนาความมีระเบียบ ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี และการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถ่ิน ฝึกปฏิบัติในฐานะ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้สอน 

Personality development and skills of teachers, scouts and Red Cross 
Youth activities. And significance of teachers, scouts, Red Cross Youth and Teachers of 
student activity. Activities that promote and develop the students to know themselves. 
The Development of the rules of leadership as well. And conduct activities that 
encourage Learners to benefit local communities and practice as participants and 
instructors 

 
EDP4202 ความคิดสร้างสรรค์ส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Creativity for teacher  

แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ การ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคและทักษะส าหรับครูในการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ การจัดบรรยากาศและกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

Concepts, theories and process in creative thinking; factors affecting 
creative thinking; learning management for promoting creative thinking; techniques and 
skills for teachers in promoting creative thinking; arranging atmosphere and activities for 
developing creative thinking 

   
EDP4203  จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว 3(2-2-5) 
 Psychology of Personality and Adjustment  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบุคลิกภาพ  ทฤษฏีบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ 
การวัดบุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพ  การปรับตัว  กลไกในการปรับตัว  การป้องกันและแก้ไข
พฤติกรรมที่เป็นปัญหา 



Basic knowledge about personality; personality of theory; the influence 
factors of personality; personality measurement and development and adjustment; 
adjustment mechanism; the prevention and solving of abnormal behavior 

  
 

  

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา        น(บ-ป-อ)                     
EDP4204 จิตวิทยาการปรับพฤติกรรม 3(2-2-5) 
 Psychology of Behavior Modification  
 ความรู้พื้นฐานในการปรับพฤติกรรม ทฤษฎีการเรียนรู้แนวคิดเทคนิคและวิธีการปรับ
พฤติกรรม วิธีการสังเกตและการบันทึกพฤติกรรม การวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อเข้าใจสาเหตุของ
พฤติกรรม การสร้างโปรแกรมการปรับพฤติกรรม การประยุกต์หลักการปรับพฤติกรรมไปใช้ในการลด
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

Basic knowledge about behavior modification; learning theory; concept, 
techniques and behavior modification approaches; methods of behavior observation 
and recording; behavior analyses for understanding of causes of behaviors; program 
development for behavior modification; the application of behavior modification; 
principles in reducing undesirable behaviors and encouraging desirable behaviors 

 
EDP4205 จิตวิทยาเด็ก 3(2-2-5) 
 Child Psychology  

ความรู้ทั่ วไปเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็ก พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา ของวัยเด็กตอนต้นถึงวัยเด็กตอนปลาย  บุคลิกภาพ  การเล่น การเรียนรู้ตามวัย ปัญหาทาง
อารมณ์และปัญหาทางพฤติกรรมของเด็ก และวิธีการแก้ปัญหา 

General knowledge about child psychology; physical, emotional, social 
and intellectual development of early childhood up to late childhood; personality; 
playing and learning in each age group; emotional problems and behavioral problems 
of child and ways to solve such problems 

 
EDP4206 จิตวิทยาวัยรุ่น 3(2-2-5) 
 Adolescent Psychology  

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิตวิทยาวัยรุ่น พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญาของวัยรุ่น เอกลักษณ์ สิ่งแวดล้อมทางสังคมของวัยรุ่น ปัญหาทางอารมณ์และปัญหาทาง
พฤติกรรมของวัยรุ่นและวิธีการแก้ปัญหา 



General knowledge about adolescent psychology; physical, emotional, 
social and intellectual development of adolescent; identity; social environment of 
adolescent; emotional problems and behavioral problems of adolescent and ways to 
solve such problems 
   

 
 
 
 

 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา        น(บ-ป-อ)                     
EDP4207 จิตวิทยาสรา้งสรรค์การเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Creative Psychology of learning  

จิตวิทยากับการเรียนรู้  พัฒนาการของผู้เรียน ทฤษฎีการเรียนรู้ ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในการเรียนรู้ การถ่ายโยงการเรียนรู้ การจ าและการลืม บุคลิกภาพและการปรับตัว ปัจจัยที่มีผล
ต่อสัมฤทธิผลทางการเรียน แรงจูงใจในการเรียนรู้  การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 

Psychology and learning; development of the learners; learning theories; 
individual differences with learning; transfer of learning; remember and forgetfulness; 
personality and adjustment; the influence factors of learning achievement; motivation 
to learn; arrangement of environment for Learning 
 
EDP4208 การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา 3(2-2-5) 
 Guidance and Counseling  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแนะแนว ประเภทของการแนะแนว บริการต่างๆของการ
แนะแนว เครื่องมือและเทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการแนะแนว กระบวนการและเทคนิคการ
ให้ค าปรึกษา คุณสมบัติและจรรยาบรรณผู้ให้ค าปรึกษา การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน 

Introduction to guidance; type of guidance; guidance services; tools and 
techniques to collect data for guidance; process and techniques of counseling; 
characteristic and ethics for counselor; guidance services in schools 

    
EDP4209 การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง 3(2-2-5) 
 Developing Higher- order Thinking Skills  



ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคิด และความคิดระดับสูง ทฤษฎีหรือรูปแบบการเรียนการ
สอนที่ เน้นกลยุทธ์ความคิดระดับสูง ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการพัฒนาความคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการแก้ปัญหา การสอน
ความคิดระดับสูง การบูรณาการทักษะความคิดระดับสูงกับการเรียนการสอน 

Introduction to thinking and higher-order thinking theories or models of 
instruction that focuses on higher-order thinking.  The Critical Thinking and the 
development of critical thinking, creative thinking and creative thinking development, 
Problem-solving strategies teaching higher-order thinking integrating higher-order 
thinking skills for teaching 
   

 
 
 
 
 

 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา        น(บ-ป-อ)                     
EDP4210 สถิติเบ้ืองต้นทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Introduction to Statistics in Education  

หลักการทางสถิติเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณทางการศึกษาด้วยสถิติ
บรรยายและสถิติอ้างอิง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดกระท าข้อมูล 
การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปค านวณและน าเสนอผล
ค่าสถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา 

Principles Basic Statistics; quantitative data analysis with descriptive 
statistics and statistical references; qualitative data analysis; statistical data collection; 
Analysis and interpretation of the data.  Practice software packages for calculate. 
Including presentations for educational research 

 
EDP4211 การสอนเพศศึกษา 3(2-2-5) 
 Teaching of Sex Education  

ความหมาย และขอบข่ายของเพศศึกษา ความส าคัญและความจ าเป็นในการเรียน
เพศศึกษา เพศวิถี และพัฒนาการของมนุษย์ เจตคติและค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับเพศ สัมพันธภาพระหว่าง
เพศและทักษะส่วนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาวะทางเพศ สังคมและวัฒนธรรมประเพณีที่มีผลต่อ
เพศวิถี สิทธิและเสรีภาพทางเพศ 



Meanings and scopes of sex education.  The importance and the need 
for sex education learning, sexuality and human development attitudes and values 
related to sex.  The relationship between gender and personal skills.  Sexual behavior, 
Issues in Sexual health Social and cultural traditions that influence sexuality, sexuality 
rights and freedom 
    
EDP4301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(0-60-0) 
 Practicum 1  

สังเกตสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน การบริหารจัดการในโรงเรียน สภาพงานครู 
พฤติกรรมและคุณลักษณะของครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา สื่อ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การเรียนรู้ สังเกตธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียน ศึกษาและสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกการ
เตรียมการสร้างและการใช้สื่อการเรียนรู้ การบริหารและจัดการช้ันเรียน ทดลองฝึกปฏิบัติการสอน
ผู้เรียน ทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นครูมืออาชีพ 

Observational study the general environment of the school. 
Management in the school climate, teacher behavior and characteristics of school 
administrators, teachers, students, media sources and environment for learning. 
Observing nature of student learning. Study and learning activities. Training, preparation, 
creation and use of learning materials.  Management classes Trial and trial practice 
instructional activities for learning in a virtual classroom to prepare to become 
professional teachers 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ)                     
EDP4302 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1(0-60-0) 
 Practicum 2  

สังเกตพัฒนาการและธรรมชาติของผู้เรียน การบริหารงานวิชาการ หลักสูตร และ
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ฝึกเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้และออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู ้และการวัดและประเมนิผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก และฝึกปฏิบัติการสอนตามแผน บันทึกและรายงานผลการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การวิจัยในช้ันเรียน สังเกตการสอนของเพื่อน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และจัดท ารายงานที่
แสดงการคิด การพัฒนางานและการประเมินการเรียนรู้ของตนเอง 

Observational study the nature of the learner.  Academic Affairs 
Administration curriculum and relationships between the schools and community. 
Practice learning management plan and designing learning activities and assessment 
and evaluation in accordance with the purpose of learning at each level of education 



and study. Plan and practice in teaching Recorded and reported to the curriculum using 
the class as a research process.  Notifications of friends gather, analyze and provide 
reports the evaluation of their own learning 

   
EDP5301 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(0-360-0) 
 Internship 1  

การปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในหน้าที่ครูทุกด้านเพื่อปลูกฝังจิตส านึกความเป็นครู 
การบริหารจัดการช้ันเรียน การจัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจดัการเรียนรูอ้ย่างครมูืออาชีพ การน าเสนอผลการวิจัยในช้ันเรียน การ
จัดท ารายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

The teaching practice tasks and responsibilities in teaching profession in 
order to cultivate the teacher mind; classroom administrative management; projects for 
encouraging and developing learners; measurement, evaluation and assessment for the 
better quality of learning management to meet the professional level; the presentation 
of classroom research project and the report of the internship experience 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ) 
EDP5302 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-360-0) 
 Internship 2  

การปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในหน้าที่ครูทุกด้านเพื่อปลูกฝังจิตส านึกความเป็นครู 
การบริหารจัดการช้ันเรียน การจัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจดัการเรียนรูอ้ย่างครมูืออาชีพ การน าเสนอผลการวิจัยในช้ันเรียน การ
จัดท ารายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

The teaching practice tasks and responsibilities in teaching profession in 



order to cultivate the teacher mind; classroom administrative management; projects for 
encouraging and developing learners; measurement, evaluation and assessment for the 
better quality of learning management to meet the professional level; the presentation 
of classroom research project and the report of the internship experience 
   
PSS3601 การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 3(2-2-5) 
 Measurement and Evaluation of Social Studies 

Learning Area 
 

การออกแบบ การสร้าง การใช้และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผล
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางและ
หลักสูตรสถานศึกษา สถิติเบื้องต้นในการวัดและประเมินผลและการแปลความหมาย 

Design, construction, use, and examination of measurement and 
evaluation instruments of social studies learning area according to standards and 
indicators in the basic education core curriculum and institutional curriculum; basic 
statistics in measurement, evaluation and interpretation 

 
PSS3602 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา 
3(2-2-5) 

 Curriculum Design and Development of  Social 
Studies Learning Area 

 

หลักการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ปัญหาและ
แนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  มาตรฐานการเรียนรู้กลุม่สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปฏิบัติการ
วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

Principles of design and development of Social studies learning area; 
problems and trends in curriculum development; learning standards of social studies, 
religion and culture learning area; practical analysis, design and development of social 
studies learning area 

 
 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ) 
PSS3603 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุม่สาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา 
3(2-2-5) 



 Educational Media Design and Production for 
Social Studies Learning Area 

 

การเลือก การใช้และบ ารุงรักษาสื่อการเรียนรู้สังคมศึกษา การออกแบบ การผลิต 
ทดลองใช้  ประเมินและปรับปรุงสื่อการเรียนรู้สังคมศึกษา   การพัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้สังคมศึกษา    

Selection, use and maintenance teaching materials of social studies 
learning area; design, production, implementation, evaluation and development of 
educational media of social studies learning area; innovation development in 
compliance with the learning objectives and outcomes of social studies area 
                       
PSS3604 จิตวิทยาครูส าหรับการจัดการชั้นเรียนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษา 
3(2-2-5) 

 Psychology for Teachers and Classroom 
Management of Social Studies Learning Area 

 

จิตวิทยาครูส าหรับการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา หลักการการ
บริหารจัดการช้ันเรียน การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ปฏิบัติการจัดท าโครงงานทางวิชาการ 
โครงการฝึกอาชีพ โครงการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สังคมศึกษา 

Psychology for teachers on learning management of social studies 
learning area; principles of classroom administration; environment arrangement for 
promoting learning; workshop in academic projects;  occupational training projects; 
projects and activities promoting the learning in social studies area   
   
PSS4601 การวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 3(2-2-5) 
 Classroom Research in Social Studies Learning 

Area 
 

วิธีวิทยาการวิจัยในช้ันเรียน การวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสร้างนวัตกรรมเพื่อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การเสนอโครงการวิจัยในช้ันเรียน ด าเนินการวิจัย เขียน
รายงานการวิจัย และน าเสนอผลงานวิจัย 

Research methodology of classroom research; analysis of problems in 
learning management of social studies learning area; literature review and related 
research; innovation development for solving or developing teaching and learning; 
classroom research presentation; research procedure; writing research reports and 



research presentation 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ) 
PSS4602 การออกแบบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา

ระดับประถมศึกษา    
3(2-2-5) 

 Learning Design of Social Studies Learning Area 
at Elementary Level 

 

สาระส าคัญของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับประถมศึกษา การ
วิเคราะห์เนื้อหา จิตวิทยาการเรียนรู้ เทคนิคการสอน วิธีสอน สื่อ การวัดและการประเมินผล การ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับประถมศึกษาและน าไปทดลองปฏิบัติการสอน
จุลภาค 

Concepts of social studies learning area curriculum in primary education; 
content analysis; learning psychology; teaching techniques; teaching methodology; 
educational media; measurement and evaluation; design of learning units; learning 
management focusing on learner-centeredness; lesson planning of social studies 
learning area for primary education; micro- teaching practice 
   
PSS4603 พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษาระดับประถมศึกษา 
3(2-2-5) 

 Learning Management Behaviors of Social 
Studies Learning Area at Elementary Level 

 

การออกแบบและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โดยอิงมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับประถมศึกษา การฝึกทักษะการสอนอย่าง
หลากหลาย 

Design and planning integration lessons based on learner-centeredness 
and standards in the social studies learning area for primary education; teaching 
practice of various skills 
 
 
 
 



 
 

  
 
 
 
 
 

 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ) 
PSS4604 การออกแบบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา 
3(2-2-5) 

 Learning Design of Social Studies Learning Area 
at Secondary Level 

 

สาระส าคัญของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา การ
วิเคราะห์เนื้อหา จิตวิทยาการเรียนรู้ เทคนิคการสอน วิธีสอน สื่อ การวัดและการประเมินผล การ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาและน าไปทดลองปฏิบัติการสอน 

Concepts of social studies learning area curriculum in secondary 
education; content analysis; learning psychology; teaching techniques; teaching 
methodology; educational media; measurement and evaluation; design of learning 
units; learning management focusing on learner-centeredness; lesson planning of social 
studies learning area for secondary education; micro- teaching practice 
    
PSS4605 พฤติกรรมการจัดการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
3(2-2-5) 

 Learning Management Behaviors of Social 
Studies Learning Area at Secondary Level 

 

การออกแบบและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โดยอิงมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา การฝึกทักษะการสอนอย่าง
หลากหลาย 

Design and planning integration lessons based on learner-centeredness 
and standards in the social studies learning area for secondary education; teaching 



practice of various skills 
 

PSS4606 การจัดนันทนาการเยาวชน 3(2-2-5) 
 Recreation for Youth  

ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะวัยของเยาวชน พฤติกรรมตามหลักพัฒนาการทางกายและ
จิตวิทยา ความต้องการทางด้านนันทนาการของเยาวชน ปัญหาการใช้เวลาว่างของเยาวชนการจัด
นันทนาการส าหรับเยาวชนในสถาบันหรือหน่วยงานต่างๆ ทัง้ของรัฐและเอกชนที่มบีทบาทต่อเยาวชน 
อาทิ ศูนยืเยาวชน โรงเรียนเทศบาล อิทธิพลของกจิกรรมทีม่ีต่อเยาวชนในปัจจุบัน การป้องกัน การแก้ไข
ปัญหาของเยาวชน และศึกษาดูงานหน่วยงานเยาวชน ฯลฯ 

Youth’ s nature and characteristics, physical and psychological 
development, recreational needs, problems on misspending leisure time; the 
arrangement of recreation for youth in institutions or state agencies  for instance , 
youth centers, municipal schools, etc.; the influences of life activities on youth, youth 
problems and solutions, and site visits at agencies relevant to youth. 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ) 
PSS4607 นันทนาการทางการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 Conservative Recreation for Nature and 

Environment 
 

ความสัมพันธ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับมนุษญ์ในทางนันทนาการปัญหาของ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ ความส าคัญและความจ าเป็นของการอนุรักษ์การศึกษา
เรื่องทิวทัศน์ ความส าคัญ ประเภทปัญหาแบะการอนุรักษ์ภูมิทัศน์ การศึกษาลักษณะแหล่งธรรมชาติ
ประเภทต่างๆ กับลักษณะของกิจกรรมนันทนาการ การจัดโปรแกรมนันทนาการทางการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่ เหมาะสม ข้อพึ งปฏิบัติและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการอนุรัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมส ารวจนอกสถานที่ 

The recreational relationships among nature, natural surroundings 
caused by factors, and men,  the importance and necessity of the study on landscape 
conservation, the importance, types of problems on landscape conservation, the 
studies on kinds of natural resources and surroundings, recommended practices and 
regulations on natural conservations, field trips. 
   
PSS4608 ผู้น านันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม 3(2-2-5) 
 Recreation and Camping Leadership  



ความส าคัญของผู้น านันทนาการ ผู้น าชนิดต่างๆ เปรียบเทียบคุณลักษณะผู้น ากับ
ผู้บริหาร ความแตกต่างและความสมัพันธ์ระหว่างผู้น ากับผู้บริหาร คุณลักษณะของผู้น านันทนาการ การ
ด าเนินงานและปัญหาทั่วไปในการท างานของผู้น านันทนาการ ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้น ากจิกรรมต่างๆ ทาง
นันทนาการ ประวัติ ความมุ่งหมายและลักษณะของค่ายพักแรม ความสัมพันธ์ของการอยู่ค่ายพกัแรมกับ
การศึกษานอกสถานที่ ชนิดของค่ายพักแรม กจิกรรมที่จัดข้ึนการจัดและด าเนินการในการอยู่ค่ายพักแรม 
อุปกรณ์ การจัดโปรแกรม การวัดและประเมินผลการอยู่ค่ายพักแรม การอยู่ค่ายพักแรม 

The importance of recreation leaders, types of leaders, the comparison 
of the traits between leaders and administrators,  tasks and obstructions in work 
performance of the  recreation leaders, practicum at sites as recreation leaders, history, 
purposes, and features of recreation camps,  the relationships between camping and 
field trips, kinds of camping and activities to be arranged, activity design, camping 
evaluation and assessment, going camping. 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ) 
PSS4609 ลีลาศ 3(2-2-5) 
 Social Dance  

ประวัติการลลีาศ ประเภทของจังหวะในการลีลาศ มารยาททางสงัคมของการลีลาศ 
ประโยชน์ของการลีลาศ การจัดงานลลีาศ การรูจ้ักจังหวะของดนตรีและเพลง การจบัคู่ การน า การพา
และลวดลายในการเต้นร า จังหวะต่างๆ 

Study dance in ballroom chronicle a kind reverse the rhythm in 
something the dance in ballroom social manners of something the dance in a ballroom 
of something the dance in ballroom ball arrangement knowing rhythm of the musix 
and music pair touch lead carrying  and the design in dance the rhythm is all 
 
SSP1401 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
 Thai Politics and Government  



พัฒนาการทางการเมืองการปกครองไทย หลักการบริหารราชการแผ่นดิน หน้าที่ของรัฐ 
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม ประชาชนกับบทบาททางการเมือง พฤติกรรมทางการเมืองของไทย 
การวิเคราะห์สาเหตุและผลของการเปลีย่นแปลงทางการเมอืงการปกครองในแต่ละยุคสมยั การเมืองภาค
ประชาชนและการมีส่วนร่วมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการทางเมืองไทย 

Development of politics in Thailand; principles of state governance; 
functions of a state; relationship between state and society; people and political roles; 
behaviors of Thai politics; analysis of causes and effects of political changes in each 
period; politics for people; participation affecting Thai political changes 
   
SSP1402 ประวัติศาสตร์ไทย 3(3-0-6) 
 Thai History   

ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยสุโขทัย สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์ โดยสังเขป 
ลักษณะและพัฒนาการทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความสัมพันธ์กับ
ต่างประเทศ ผลกระทบที่มีต่ออัตลักษณ์และความเป็นชาติไทย   

Background knowledge of sociology; approaches in sociology that 
explain human social behaviors; characteristics of society and culture; approaches and 
theories in sociology related to development and models of development; social and 
cultural changes 

 
 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ) 
SSP1403 ศาสนศึกษาและจริยศึกษา 3(3-0-6) 
 Religious Studies and Ethical Studies  

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา แนวคิด ทฤษฎีก าเนิดศาสนา หลักจริยธรรม หลักธรรม 
หลักคิด ศาสนพิธี ทฤษฎีทางจริยศาสตร์ การตัดสินคุณค่าทางจริยธรรมในแง่มุมนักคิดตะวันตก 
ตะวันออกและศาสนา  ศาสนาเปรียบเทียบด้านโครงสร้าง หลักธรรม โลกทัศน์ พิธีกรรม นิกาย ความดี
และจุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนาที่ส าคัญๆ หลักศาสนสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาวิธีการ
ทางปัญญาในการพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อม 



Background knowledge on religions; approaches and theories on origins of 
religions; principles of ethics and righteousness; concepts in religion ceremonies; theories in 
ethics; western and eastern ways of judgments of ethics and religions; comparative religions 
in terms of structure, doctrine, perspectives, denominations, virtue and the utmost goals of 
religions; principles of relative religions and good understanding between religious intellectual 
process for self-development and environmental development 
    
SSP1404   สังคมศึกษา 1 3(3-0-6) 
 Social Studies 1  

การวิเคราะห์เช่ือมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานกับตัวช้ีวัดและมาตรฐาน
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม ในด้านศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หน้าที่พลเมือง แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรมของศาสนา การเป็น
พลเมืองดีตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทงเป็นประมุข สิทธิ หน้าที่ 
เสรีภาพการด าเนินชีวิตร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

Connective analysis of core curriculum of basic education and learning 
standards and indicators of social studies, religions and culture learning area in terms of 
religions, ethics and civil responsibilities; basic concepts on religions, morality, ethics 
and doctrine of religions; being good citizens as in the democratic monarchy society; 
rights, responsibilities and freedom of living together in Thai society and in the global 
society 
   
SSP1405   สังคมวิทยาการพัฒนา  

Sociology of Development 
3(3-0-6) 

ความรู้พื้นฐานทางสังคมวิทยา แนวความคิดทางสังคมวิทยาที่อธิบายพฤติกรรมทาง
สังคมของมนุษย์ ลักษณะของสังคมและวัฒนธรรม แนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาและตัวแบบของการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

Background knowledge of sociology; approaches in sociology that explain 
human social behaviors; characteristics of society and culture; approaches and theories 
in sociology related to development and models of development; social and cultural 
changes 

 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ) 
SSP1406 มนุษย์กับเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
 Man and Economics  



แนวคิด และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาค อุปสงค์ อุปทาน การก าหนด
ราคาและการแทรกแซงราคาของรัฐบาล ความยืดหยุ่น ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุน 
รายรับและก าไรจากการผลิต ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ 

Approaches and knowledge in micro-economy:  demands and supplies; 
price specification; price intervention by the government; flexibility; consumer behavior 
theory; production theory; capital, income and profits from production; absolute 
competitive markets; non-absolute competitive markets 

 
SSP1407 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3(3-0-6) 
 Geography of Thailand  

สภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ พืชพรรณ
ทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ ประชากร สังคมและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติของประเทศไทย 

Analysis of geographical aspects of Thailand in terms of location, territory, 
physical characteristics, economic aspects, population in order to plan for solving 
problems in agriculture, industry, commerce, communication and transportation; study 
of the national economic and social plans for sustainable development of Thailand 

 
   
SSP2401 สังคมศึกษา 2 3(3-0-6) 
 Social Studies 2    

การวิเคราะห์เช่ือมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานกับตัวช้ีวัดและมาตรฐาน
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม ในด้านเศรษฐศาสตร์  การผลิต การ
แจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ  การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างมี
ประสิทธิภาพ  การด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   

Connective analysis of core curriculum of basic education and learning 
standards and indicators of social studies, religions and culture learning area in terms of 
economics, production, distribution and consumption of products and services; 
effective administrative management of limited resources; living in equilibrium; 
application of sufficiency economy 
   

 
 

 



 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ) 
SSP2402 ประวัติศาสตร์เอเชีย 3(3-0-6) 
 Asian History   

ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก เอเชียใต้ โดยสังเขป  
ความสัมพันธ์และเหตุการณ์ส าคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมโลก  บทบาททางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียที่มีอิทธิพลต่อไทยนับตั้งแต่ยุครัฐชาติจนกระทั่งยุคโลกาภิวัตน์ 

General concept on history of Southeast Asia, East Asia, South Asia; 
relations and key events that affect global society; political, economic, social and 
cultural roles of Asian countries that affect Thailand since the period of state nation up 
to the globalization period 
   
SSP2403 กฎหมายกับสังคม 3(3-0-6) 
 Law and Society  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม ความสัมพันธ์ของกฏหมาย 
กับสังคมและชีวิต กฎหมายที่ประชาชนจ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวันกฎหมาย รัฐธรรมนูญ ทั้งแนวคิด 
และสาระส าคัญ หน้าที่และความเป็นพลเมืองดีตามกฎหมาย ตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

Basic knowledge on law; justice process; relationship of law, society and 
life; essential laws for daily life; constitutions; approaches and concepts of legal good 
citizen responsibilities; good citizens according to Thai tradition and culture 

   
SSP2404 สังคมศึกษา 3 3(3-0-6) 
 Social Studies 3   

การวิเคราะห์เช่ือมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานกับตัวช้ีวัดและมาตรฐาน
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม ในด้านประวัติศาสตร์ วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์  ยุคสมัยและพัฒนาการของมนุษยชาติต้ังแต่ยุคอารยธรรมโบราณจนถึงปัจจุบัน  ความ
เป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เหตุการณ์และบุคคลส าคัญที่มีผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

Connective analysis of core curriculum of basic education and learning 
standards and indicators of social studies, religions and culture learning area in terms of 
history, historical methods; Ages and human development from Ancient Civilization Age 
up to the present time; historical background of Thai nation; culture and Thai wisdom; 



major events and important people affecting current changes 

  
 
 
 
 
 

 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ) 
SSP2405 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
 ASEAN Studies  

ความเป็นมาและพัฒนาการของอาเซียน  ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์  สภาพแวดล้อม
ทางภูมิศาสตร์  สังคมและวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน ข้อตกลงความร่วมมือภายในภูมิภาค
อาเซียน  ผลกระทบที่มีต่อสังคมโลก  การปรับตัว บทบาทและทิศทางของไทยในอาเซียน 

History and development of ASEAN; historical background; geographical 
environment  of ASEAN; social and cultural aspects of ASEAN; agreements among 
ASEAN; Effects of ASEAN towards global society; adaptation, roles and directions of 
Thailand in ASEAN 
   
SSP2406 ภูมิศาสตร์เชิงวิเคราะห์   3(2-2-5) 
 Analytical Geography  

การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ ประชากร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทรัพยากร
ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกและประเทศไทย โดยอาศัยเทคนิคทางภูมิศาสตร์
ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

Analysis of physical aspects in terms of population, economics and 
culture; natural resources and environment of global regions and Thailand;  application 
of geographical techniques in data analysis 
   
SSP2407 หลักพุทธธรรม 3(3-0-6) 
 Buddhist Principles  

พุทธประวัติ  ค าสอนของพระพุทธเจ้า การเผยแผ่พุทธศาสนาในวัฒนธรรมของประเทศ
อื่น   หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ค่านิยม ขนบธรรมเนียม และประเพณีที่ เกี่ยวเนื่องกับ
พระพุทธศาสนา  การวิเคราะห์และการปฏิบัติเพื่อน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต 



Buddha’ s biography; Buddha’ s teaching; the teaching of Buddhism in 
other cultures and nations; Buddhist doctrine; values, traditions and customs in 
Buddhism; analysis and practice of the doctrine in daily life 
 
SSP3401 

 
ประวัติศาสตร์ยุโรป 

 
3(3-0-6) 

 European  History   
ประวัติศาสตร์ยุ โรป โดยสังเขป  ความสัมพันธ์และเหตุการณ์ส าคัญที่ก่อให้ เกิด

ผลกระทบต่อสังคมโลก  บทบาททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศมหาอ านาจ
ในยุโรปแต่ละยุคสมัยที่มีอิทธิพลต่อไทยนับตั้งแต่สมัยรัฐชาติจนกระทั่งปัจจุบัน 

Development of western civilization in ancient age, middle age, 
renaissance; religion reform; industrial revolution; major political events in Europe since 
the colonization age; World War 1 and 2; influences of powerful nations in global 
society 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ) 
SSP3402 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Geographical Information System   

ความหมาย องค์ประกอบ ประเภทและประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
เทคโนโลยีแผนที่ การแปลความหมายของแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศและภาพดาวเทียม เทคนิคการใช้
เครื่องมือและนวัตกรรมในการสร้างแผนที่ การเลือกใช้แผนที่เพื่อการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพื้นที่  

Definitions, components, types and advantages of geographic information 
systems; map technology; map interpretation; aerial photographs and satellite images; 
techniques of application of instruments and innovations in map production; selection 
of maps for area data analysis 
   
SSP3403 สิ่งแวดล้อมกับประชากร 

 Environment and Population 
3(2-2-5) 
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและประชากร ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับ
ประชากร  การวิเคราะห์ผลกระทบของสภาวะประชากรที่มีต่อสภาพแวดล้อมที่มีต่อสังคมและคุณภาพ
ชีวิต การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน 

Basic knowledge about environment and population; relationship 
between environment and population; analysis of effects on population status towards 
environment, society; and quality of life; participation in environmental conservation for 
sustainability 



   
SSP3404  สังคมศึกษา 4 3(3-0-6) 
 Social Studies 4   

การวิเคราะห์เช่ือมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานกับตัวช้ีวัดและมาตรฐาน
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม ในด้านภูมิศาสตร์ ลักษณะกายภาพ
ของโลกที่สัมพันธ์กับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ น าเสนอข้อมูลใช้ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   

Connective analysis of core curriculum of basic education and learning 
standards and indicators of social studies, religions and culture learning area in terms of 
geography; physical aspects of the earth related to the application of natural resources 
and human environment; data presentation of geographical information system in 
environmental conservation for sustainable development 
  

 
 
 
 
 

 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ) 
SSP3405 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6) 
 Macro Economics  

แนวคิดและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาค ความหมายและการค านวณ
รายได้ประชาชาติ องค์ประกอบของรายได้ประชาชาติ การค านวณรายได้ประชาชาติ การเงินและการ
ธนาคาร การคลัง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การจ้างงาน เงินเฟ้อและเงินฝืด วัฎจักรธุรกิจ การใช้
นโยบายการเงินและการคลังแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมหภาค และการพัฒนาเศรษฐกิจ 

Approaches and knowledge in macro-economy:  definitions and 
calculation of national income; components of national income; finance and banking; 
finance; international economics; employment; inflation and deflation; business cycle; 
application of financial policies in solving macro-economics and economic 
development 
    
SSP3406 ประวัติศาสตร์อเมริกา 3(3-0-6) 
 American History  



พัฒนาการทวีปอเมริกา  การสถาปนาสหรัฐอเมริกา นโยบายการเมือง  เศรษฐกิจ 
สังคมที่ส าคัญ  วิกฤตการส าคัญ บทบาทสหรัฐอเมริกาในยุคสงครามโลกครั้งที่  1 -2  สงครามเย็น 
อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาต่อประชาคมโลก 

Development of The America Continent; the establishment of the United 
States of America; political policies, economics, major social aspects, crises in the US; 
roles of the US in World War 1-2; Cold War; American influences towards global society 
   
SSP3407   สันติศึกษา     3(3-0-6) 
 Peace Studies  

ทฤษฎีสันติวิทยาและสันติศึกษา สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคทางเพศ การวิเคราะห์
ปัญหา สาเหตุของความขัดแย้งและความรุนแรงในระดับบุคคล ชุมชน ประเทศและระหว่างประเทศ 
จิตวิทยาสังคม แนวทางสันติวิธีในการแก้ปัญหาที่คุกคามสันติภาพ โดยใช้กรณีศึกษา 

Theories in peace studies and peace education; human rights; gender 
equality; analysis of causes of conflicts and violence in individuals, communities, 
nations, and among nations; social psychology; ways in peace studies for solving 
problems about peace through case studies 
  

 
 
 
 
 
 

 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ) 
SSP4401 ท้องถิ่นศึกษา 3(2-2-5) 
 Locality Studies  

ความเป็นมาของท้องถ่ิน  สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม จริยธรรมสิ่งแวดล้อม  
มรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  แนวทางการศึกษาท้องถ่ิน  ปัญหาส าคัญที่เกิดข้ึนในท้องถ่ิน 
การใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อแก้ปัญหาในชุมชน 

Background of localities; natural and social environment; ethical 
environment; cultural heritage; local wisdom; ways in local studies; problems in 
localities; application of local wisdom in solving community problems 

 



SSP4402 สัมมนาสังคมศึกษา 3(2-2-5) 
 Seminar in Social Studies  

หลักการ ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประเด็นหรือกรณีศึกษาประกอบการสัมมนา   
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ  สังคม  ศาสนา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การศึกษา และการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระสังคมศึกษา 

Principles and research methodology in social sciences; issues or case 
studies for seminars in politics, economics, social aspects, religions, culture, 
environment, education and learning management in social studies area 
    
SSP4403  ระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร์ 2(1-2-3) 
 Historical Methodology  

คุณค่าและความส าคัญของประวัติศาสตร์  ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์   
ทักษะการท าวิจัยทางประวัติศาสตร์  การค้นคว้า  รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  สังเคราะห์  ตีความ     
เรียบเรียง และน าเสนองานทางประวัติศาสตร์ 

Values and importance of history; types of historical evidence; historical 
research skills including searching stage, data collection, data analysis and synthesis, 
data interpretation, research writing and presentation 
   
SSP4404 บทบาทมหาอ านาจในสังคมโลก 2(1-2-3) 
 Roles of Influention Nations towards Global 

Society 
 

ทฤษฏีและเหตุการณ์ส าคัญที่เกดิข้ึนในสังคมโลก  บทบาทของประเทศมหาอ านาจแต่ละ
ยุคสมัยที่มีอิทธิพลต่อไทย นับตั้งแต่ยุครัฐชาติจนถึงยุคปัจจุบัน  

Theories and major events in global society; roles of influential nations in 
each period towards Thai society from the nation-state period up to the present time  

 
 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ) 
SSP4405 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 2(1-2-3) 
 Current World Situation  

การคิดวิเคราะห์ ประเมินค่า สรุปความคิดรวบยอด เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์โลก
ในปัจจุบัน ด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี



ผลกระทบต่อการด ารงชีวิต    

Analysis, evaluation, and concept conclusion on current world situation in 
terms of politics, economics, social aspects, religions, culture and environment that 
affect living and responsibilities in society 
   
SSP4406 ความรับผิดชอบต่อสังคม 2(1-2-3) 
 Social Responsibility  

หลักการแนวคิดเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคมระดับบุคคล ระดับ
องค์กร ระดับประเทศ  มาตรฐานสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม การส่งเสริมและ กิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

Principles and approaches in social responsibilities; individual social 
responsibilities; organizational social responsibilities; national social responsibilities; 
international standards for social responsibilities; encouraging activities for social 
responsibilities 
   
SSP4407 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ 2(1-2-3) 
 Analytical Geography of Thailand  

การวิเคราะห์สภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ที่ตั้ง อาณาเขต ลักษณะทางกายภาพ
และประชากร จัดระบบการคิดวางแผน การใช้พื้นที่ให้สอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

        Analysis of geographical aspects of Thailand including location, territory, 
physical aspects and population; management of thinking and planning; application of 
area in compliance with economic activities 
   
SSP4408   การศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา 2(1-2-3) 
 Independent Study in Social Studies  

การค้นคว้าบูรณาการความรู้ทางสังคมศึกษา  การวางแผนจัดท าโครงการต่างๆด้านสังคม
ศึกษา ตามความสนใจของผู้เรียน ภายใต้ค าแนะน าของผู้สอน 

Integration of social studies knowledge; planning of projects in social 
studies according to learners’ interest under the instructor’s supervision 

  
 
 

 



รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ) 
SSP4409 การจัดการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21                                                     2(1-2-3) 
 Learning Management in 21st Century  

การจัดการช้ันเรียน ลักษณะของครูผู้สอน สมรรถนะด้านพัฒนาหลักสูตร รายวิชา 
สมรรถนะด้านการจัดการการเรียนการสอน สมรรถนะด้านการจัดการช้ันเรียนเพื่อบรรยากาศเชิงบวก 
สมรรถนะด้านการประเมินผลการเรียนรู้ขอบข่ายการวิจัยการจัดการเรียนการสอนส าหรับศตวรรษที่ 21 

Classrooms and classroom management; teacher characteristics; capacity 
in curriculum development; capacity in learning management; capacity in positive 
classroom management; capacity in learning assessment; scope of research on teaching 
and learning in the twenty-first century 
   
SSP4410 ภาษาอังกฤษส าหรับสังคมศึกษา 1 2(1-2-3) 
 English for Social Studies 1  

ศัพท์ทางวิชาการด้านสังคมศึกษา โครงสร้างภาษาอังกฤษส าหรับงานวิชาการด้านสังคม
ศึกษา การศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ทางสังคมศึกษาเพื่อน าเสนอด้วยการเขียนบทความวิชาการ เอกสาร
ประกอบการสอน หรือแผนจัดการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ 

Academic terms in social studies in English; sentence structure in English 
language for academic work in social studies; studies and knowledge seeking process for 
social studies area in English in order to write academic articles, instructional guides, or 
lesson plans 
 
SSP4411 ภาษาอังกฤษส าหรับสังคมศึกษา 2 2(1-2-3) 
 English for Social Studies  2   

การค้นคว้าและการบูรณาการองค์ความรูท้างสงัคมศึกษาเพื่อน ามาการเขียนบทความทาง
วิชาการด้านสังคมหรือแผนการจัดการเรียนรู้  และการน าเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษ 

Studies and integration of knowledge in social studies area in order to 
write academic papers or lesson planning on social studies area; oral presentation in 
English  
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสังคมศึกษา 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

1. หลักสูตรนี้ได้รบัความเห็นชอบจากสภาสถาบันการอุดมศึกษาเมื่อวันที่.... 
เดือน... พ.ศ....... 

2. สภาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้อนุมัตกิารปรับปรงุแกไ้ขครั้งนี้แล้วในคราวประชุม  
ครั้งที่... เมื่อวันที.่.... 

3. หลักสูตรปรบัปรุงแก้ไขนี้เริ่มใช้กับนกัศึกษาต้ังแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
4. เหตุผลในการปรบัปรุงแก้ไข 

• เพื่อใหก้ารจัดการเรียนการสอนมีความทันสมัย 

• เพื่อผลิตบัณฑิตที่ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานในภาวะปัจจบุัน 

• เพื่อพฒันาศักยภาพของบัณฑิตส าหรับบัณฑิตที่ต้องการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต 
โดยมีแนวทางในการปรบัปรุง ดังนี ้
4.1. เปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตร 
4.2. เปลี่ยนรหสัวิชา  
4.3. รายวิชาที่ปรับออก 
4.4. รายวิชาที่ปรับเพิ่ม  
4.5. รายวิชาที่ย้ายกลุ่มวิชา 
4.6. ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต และเนื้อหารายวิชา 

5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
5.1 เปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชาเฉพาะ 
ก. กลุ่มวิชาเอก 



เดิม 80 หน่วยกิต เปลี่ยนเป็น 79 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 เปลี่ยนรหัสวิชา (แยกตามหมวดวิชา) 
 5.2.1.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

GEL1001 การใช้ภาษาไทย 
Thai Usage 

3(3-0-6) GEL1101 การใช้ภาษาไทย 
Thai Usage 

3(3-0-6) 

GEL1002 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและการสืบค้น  
English for 
Communication 
and Information 
Retrieval 

3(3-0-6) GEL1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และการสบืค้น 
English for 
Communication and 
Information Retrieval 

3(3-0-6) 

GEL1003 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและทักษะการ
เรียน  
English for 
Communication 
and Study Skills 

3(3-0-6) GEL1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และทักษะการเรียน 
English for 
Communication and 
Study Skills 

3(3-0-6) 

GEL2001 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 3(3-0-6) GEL2201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 



Thai for Academic 
Purposes 

Thai for Academic 
Purposes 

GEL2002 ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ 
English for 
Academic 
Purposes 

3(3-0-6) GEL2202 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
English for Academic 
Purposes 
 

3(3-0-6) 

GEH1001 สุนทรียภาพกับชีวิต 
Aesthetics 
Appreciation 

3(3-0-6) GEH1101 สุนทรียภาพกับชีวิต 
Aesthetic Appreciation 

3(3-0-6) 

GEH1002 สังคมไทยในบรบิท
โลก 
Thai Society in 
Global Context 

3(3-0-6) GEH1102 สังคมไทยในบรบิทโลก  
Thai Society in Global 
Context  

3(3-0-6) 

GEH2001 การพัฒนาตน 
Self Development 

3(3-0-6) GEH2201 การพัฒนาตน  
Self Development 
 

3(3-0-6) 

GEH2002 ความจริงของชีวิต 
Philosophy of Life 

3(3-0-6) GEH2202 ความจริงของชีวิต 
 Truth of Life 
 

3(3-0-6) 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

GES1001 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารและ
การเรียนรู ้
Technology for 
Communication 
and Learning 

3(3-0-6) GES1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสือ่สารและการเรียนรู้ 
Information Technology 
for Communication and 
Learning 

3(3-0-6) 

GES1002 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับ
คุณภาพชีวิต 
Science and 
Technology for 
Quality of Life 

3(3-0-6) GES1102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กับคุณภาพชีวิต 
Science and 
Technology for Quality 
of Life 

3(3-0-6) 



GES2001 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับ
สิ่งแวดล้อม 
Science, 
Technology and 
Environment 

3(3-0-6) GES2201 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กับสิง่แวดล้อม  
Science and 
Technology for 
Environment 

3(3-0-6) 

GES2002 การคิดและการ
ตัดสินใจ  
Thinking and 
Decision Making 

3(3-0-6) GES2202 การคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision 
Making 

3(3-0-6) 

  
5.2.2. หมวดวิชาเฉพาะ                          

  

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

EDU1101 หลักการศึกษา 
Principles of 
Education 

3(2-2-5) EDP1101 ปรัชญาการศึกษา 
Philosophy of 
Education 

3(2-2-5) 

EDU3101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ส าหรับคร ู
Communicative 
Languages for 
Teachers 

3(2-2-5) EDP1102 ภาษาและวัฒนธรรม  
 Languages and 
Cultures 

3(2-2-5) 

EDU1103 จิตวิทยาส าหรบัคร ู
Psychology for 
Teachers 

3(2-2-5) EDP1103 จิตวิทยาส าหรบัครู  
  Psychology for 
Teachers 
 

3(2-2-5) 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

EDU2102 หลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู ้
Curriculum and 
Learning 
Management 

3(2-2-5) EDP2102 การพัฒนาหลักสูตร   
Curriculum 
Development 

3(2-2-5) 

EDU2103 การบริหารจัดการใน
ห้องเรียน 

3(2-2-5) EDP3101 การจัดการเรียนรู้และการ
จัดการช้ันเรียน   

3(2-2-5) 



Classroom 
Management 

Learning Management 
and Classroom 
Management 
 

EDU2104 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา 
Innovation and 
Information 
Technology in 
Education 

3(2-2-5) EDP3102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 
Innovation and 
Information Technology 
in Education 

3(2-2-5) 

EDU2101 การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา   
Educational 
Measurement and 
Evaluation 

3(2-2-5) EDP3103 การวัดและประเมินผล
การศึกษา 
Educational 
Measurement and 
Evaluation 
 

3(2-2-5) 

EDU3102 การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ 
Research for 
Learning 
Development   

3(2-2-5) EDP4101 การวิจัยเพื่อพฒันาการ
เรียนรู ้
  Research for Learning 
Development 

3(2-2-5) 

EDU1102 ความเป็นครูวิชาชีพ 
Being Professional 
Teachers 

3(2-2-5) EDP4102 ความเป็นครูวิชาชีพ 
Being Professional 
Teachers 
 

3(2-2-5) 

ESS4301 การปฏิบัตงิาน
วิชาชีพครู 1  
Practicum 1 

1(0-60-0) EDP4301 การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครู
ระหว่างเรียน 1  
Practicum 1 
 

1(0-60-0) 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

ESS4302 การปฏิบัตงิาน
วิชาชีพครู 2  

1(0-60-0) EDP4302 การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครู
ระหว่างเรียน 2 

1(0-60-0) 



Practicum 2 Practicum 2 
ESS5301 การปฏิบัตกิารสอน

ในสถานศึกษา 1  
Internship 1 

5(0-300-0)   EDP5301 การปฏิบัตกิารสอนใน
สถานศึกษา 1     
Internship 1 

6(0-360-0) 

ESS5302 การปฏิบัตกิารสอน
ในสถานศึกษา 2 
Internship 2 

5(0-300-0)   EDP5302 การปฏิบัตกิารสอนใน
สถานศึกษา 2 
Internship 2 
 

6(0-360-0)   

SSE1401 การเมืองการปกครอง
ไทย  
Thai Politics and 
Government 

3(3-0-6) SSP1401 การเมืองการปกครองไทย 
Thai Politics and 
Government 

3(3-0-6) 

SSE1404 ประวัติศาสตร์ไทย 
Thai History 

3(3-0-6) SSP1402 ประวัติศาสตร์ไทย 
Thai History 
 

3(3-0-6) 

SSE2401 สังคมศึกษา 1 
Social Studies 1 

3(3-0-6) SSP1404 สังคมศึกษา 1 
Social Studies 1 
 

3(3-0-6) 

SSE2403 มนุษย์กับเศรษฐกิจ 
Man and 
Economics 

3(3-0-6) SSP1406 มนุษย์กับเศรษฐกิจ 
Man and Economics                                                               

3(3-0-6) 

SSE2404 สังคมศึกษา 2 
Social Studies 2 

3(3-0-6) SSP2401 สังคมศึกษา 2 
Social Studies 2 
 

3(3-0-6) 

SSE1405 ประวัติศาสตร์เอเชีย  
Asian History 

3(3-0-6) SSP2402 ประวัติศาสตร์เอเชีย 
Asian History 
 

3(3-0-6) 

SSE1407 กฎหมายกบัสงัคม  
Law and Society 

3(3-0-6) SSP2403 กฎหมายกบัสงัคม   
Law and Society  
                                                             

3(3-0-6) 

SSE3401 สังคมศึกษา 3  
Social Studies 3 

3(3-0-6) SSP2404 สังคมศึกษา 3 
 Social Studies 3  
  

3(3-0-6) 



SSE3404 อาเซียนศึกษา  
ASEAN Studies 

3(3-0-6) SSP2405 อาเซียน ศึกษา   
ASEAN Studies                                                            

3(3-0-6) 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

SSE3402 ภูมิศาสตร์เชิง
วิเคราะห์   
Analytical 
Geography 

3(2-2-5) SSP2406 ภูมิศาสตร์เชิงวิเคราะห ์
  Analytical Geography 

3(2-2-5) 

SSE4401 หลักพุทธธรรม  
Buddhist 
Principles 

3(3-0-6) SSP2407 หลักพุทธธรรม 
Buddhist Principles                  

3(3-0-6) 

SSE3406 ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร ์
Geographical 
Information 
System 

3(2-2-5) SSP3402 ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์  
Geographical 
Information System 
 

3(2-2-5) 

SSE3405 ประชากรกับ
สิ่งแวดล้อม  
Population and 
Environment 

3(2-2-5) SSP3403 สิ่งแวดล้อมกับประชากร 
Environment and 
Population 

3(2-2-5) 

SSE3403 สังคมศึกษา 4  
Social Studies 4 

3(3-0-6) SSP3404 สังคมศึกษา 4 
Social Studies 4 
 

3(3-0-6) 

SSE4404 สันติศึกษา   
Peace Studies 

3(3-0-6) SSP3407 สันติศึกษา 
Peace Studies  
 

3(3-0-6) 

SSE2406 ท้องถ่ินศึกษา  
Locality Studies 

3(2-2-5) SSP4401 ท้องถ่ินศึกษา 
Locality Studies 
 

3(2-2-5) 

SSE4405 สัมมนาสังคมศึกษา 
Seminar in Social 
Studies 

1(0-2-1) SSP4402 สัมมนาสังคมศึกษา 
Seminar in Social 
Studies 
 

3(2-2-5) 

ESS3201 การวัดและ 2(1-2-3)   PSS3601 การวัดและประเมินผลกลุ่ม ESS3201 



ประเมินผลกลุ่มสาระ
การเรียนรูส้ังคม
ศึกษา  
Measurement and 
Evaluation of 
Social Studies 
Learning Area 

สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา 
Measurement and 
Evaluation of Social 
Studies Learning Area 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

ESS3203 การออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สงัคม
ศึกษา  
Curriculum Design 
and Development 
of Social Studies 
Learning Area 
 

2(1-2-3)   PSS3602 การออกแบบและพฒันา
หลักสูตรกลุม่สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา  
Curriculum Design and 
Development of Social 
Studies Learning Area 

3(2-2-5) 

ESS3204 การออกแบบและ
ผลิตสื่อการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา 
Educational 
Media Design and 
Production for 
Social Studies 
Learning Area 

2(1-2-3)   PSS3603 การออกแบบและผลิต
สื่อการศึกษากลุม่สาระการ
เรียนรู้สงัคมศึกษา 
Educational Media 
Design and Production 
for Social Studies 
Learning Area 
 
 
 

3(2-2-5) 

ESS3202 จิตวิทยาครูส าหรบั
การจัดการช้ันเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา  
Psychology for 
Teachers and 

2(1-2-3)   PSS3604 จิตวิทยาครูส าหรบัการ
จัดการช้ันเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สงัคมศึกษา  
Psychology for Teachers 
andClassroom 
Management of  

3(2-2-5) 



Classroom 
Management of 
Social Studies 
Learning Area  

Social Studies Learning 
Area 
 
 
  

ESS4201 การวิจัยในช้ันเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา 
Classroom 
Research in Social 
Studies Learning 
Area 

2(1-2-3)   PSS4601 การวิจัยในช้ันเรียนกลุม่สาระ
การเรียนรูส้ังคมศกึษา 
Classroom Research in 
Social Studies Learning 
Area 
 
 

3(2-2-5) 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

SSE4501 การออกแบบการ
เรียนรู้กลุม่สาระการ
เรียนรู้สงัคมศึกษา
ระดับประถมศึกษา  
Learning Design of 
Social Studies 
Learning Area at 
Elementary Level 

3(2-2-5) PSS4602 การออกแบบการเรียนรู้กลุม่
สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา
ระดับประถมศึกษา 
 Learning Design of 
Social Studies Learning 
Area at Elementary 
Level 
  
 

3(2-2-5) 

SSE4502 พฤติกรรมการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาระดับ
ประถมศึกษา     
Teaching 
Behaviors of 
Social Studies 
Learning  Area at 
Elementary Level 

3(0-6-3) PSS4603 พฤติกรรมการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรูส้ังคมศกึษาระดับ
ประถมศึกษา  
Learning Management  
Behaviors of Social Studies  
Learning Area at  
Elementary Level  
 
 

3(2-2-5) 

SSE4503 การออกแบบการ
เรียนรู้กลุม่สาระการ

3(2-2-5) PSS4604 การออกแบบการเรียนรู้กลุม่
สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา

3(2-2-5) 



เรียนรู้สงัคมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา 
Learning Design of 
Social Studies 
Learning Area at 
Secondary Level 

ระดับมัธยมศึกษา  
 Learning Design of 
Social Studies Learning 
Area at Secondary Level 
 
 
 

SSE4504 พฤติกรรมการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา   
Teaching 
Behaviors of 
Social Studies 
Learning Area at 
Secondary Level 

3(0-6-3) PSS4605 พฤติกรรมการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรูส้ังคมศกึษาระดับ
มัธยมศึกษา 
 Learning Management  
Behaviors of Social Studies  
Learning Area at  
Secondary Level  
 
 
 

3(2-2-5) 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

SSE4406 ระเบียบวิธีทาง
ประวัติศาสตร์  
Historical 
Methodology 

2(1-2-3) SSP4403 ระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร ์
Historical Methodology 

2(1-2-3) 

SSE4407 บทบาทมหาอ านาจ
ในสังคมโลก 
Roles of 
Influention 
Nations towards 
Global Society 

2(2-0-4) SSP4404 บทบาทมหาอ านาจในสงัคม
โลก 
Roles of Influention 
Nations towards Global 
Society 

2(1-2-3) 

SSE4408 เหตุการณ์โลก
ปัจจุบัน  
Current World 
Situation 

2(2-0-4) SSP4405 เหตุการณ์โลกปจัจบุัน 
Current World Situation 

2(1-2-3) 

SSE4409 ความรับผิดชอบต่อ 2(1-2-3) SSP4406 ความรับผิดชอบต่อสงัคม 2(1-2-3) 



สังคม 
Social 
Responsibility 

Social Responsibility 

SSE4410 ภูมิศาสตร์ประเทศ
ไทยเชิงวิเคราะห ์
Analytical 
Geography of 
Thailand 

2(2-0-4) SSP4407 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิง
วิเคราะห์  
Analytical Geography of 
Thailand 

2(1-2-3) 

SSE4411 การศึกษาเอกเทศ
ทางสงัคมศึกษา 
Independent 
Study in Social 
Studies 

2(0-4-2) SSP4408 การศึกษาอิสระทางสงัคม
ศึกษา 
Independent Study in 
Social Studies 

3(3-0-6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

 5.3. รายวิชาท่ีปรับออก                          
รหัสวิชา  ชื่อวิชา  น(บ-ป-อ) 
ESS3301 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    1(0-60-0) 

 Preparation for Field Experience in Teaching Profession  
SSE1402 การพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 
 Social Development  
SSE1403 ศาสนศึกษา 3(3-0-6) 
 Religions Studies  
SSE1406 วัฒนธรรมกับสังคม 3(3-0-6) 
 Culture and Society  
SSE2402 ประวัติศาสตร์ยุโรปและอเมริกา  3(3-0-6) 



 European and American History  
SSE2405 จริยศึกษา 3(3-0-6) 
 Ethical Studies  
   
 5.4. รายวิชาท่ีปรับเพ่ิม                         
GEL2203 ภาษากลุ่มประชาคมอาเซียน  

ASEAN Languages              
  3(3-0-6) 

GEL2204 ภาษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ 
Thai for Careers  

   3(3-0-6) 
 

GEH2203 
 

ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 
Life in Multicultural Society 

3(3-0-6) 

GEH2204 
 

ความเป็นพลเมอืง 
Civil Education 

3(3-0-6) 

GEH2205 
 

ทักษะชีวิตเพื่อความเป็นมนุษย์ทีส่มบรูณ์ 
Life  Skills for The Absolute Human 

3(3-0-6) 

GES2203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ 
Information Literacy 

3(3-0-6) 

GES2204 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต 
Mathematics for Life 

3(3-0-6) 

GES2205 
 

นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต 
Recreation for Quality of Life 

3(3-0-6) 

GES2206 ชีวิตและสุขภาพ 
Life and Health 

3(3-0-6) 
 

EDP2101 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครู  
Morals and Ethics for Professional Teachers 
 
 

3(2-2-5) 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา  น(บ-ป-อ) 
EDP2103 การประกันคุณภาพการศึกษา  

Quality Assurance in Education 
3(2-2-5) 

EDP4201 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
Scouts, Junior Red Cross, and Learning Development 
Activities 

3(2-2-5) 



EDP4202 ความคิดสร้างสรรค์ส าหรบัคร ู
Creativity for Teachers 

3(2-2-5) 

EDP4203 จิตวิทยาบุคลกิภาพและการปรับตัว 
Psychology of Personality and Adjustment 

3(2-2-5) 

EDP4204 จิตวิทยาการปรบัพฤติกรรม 
Psychology of Behavior Modification 

3(2-2-5) 

EDP4205 จิตวิทยาเด็ก  
Child Psychology 

3(2-2-5) 

EDP4206 จิตวิทยาวัยรุ่น  
Adolescent Psychology 

3(2-2-5) 

EDP4207 จิตวิทยาสร้างสรรค์การเรียนรู้  
Creative Psychology of Learning  

3(2-2-5) 

EDP4208 การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา  
Guidance and Counseling 

3(2-2-5) 

EDP4209 การพัฒนาทักษะการคิดระดบัสงู 
Developing Higher- order Thinking Skills 

3(2-2-5) 

EDP4210 สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา 
Introduction to Statistics in Education 

3(2-2-5) 

EDP4211 การสอนเพศศึกษา  
Teaching of Sex Education  

3(2-2-5) 

SSP1403 ศาสนศึกษาและจริยศึกษา 
Religious Studies and Ethical Studies 

3(3-0-6) 

SSP1405 สังคมวิทยาการพฒันา 
Sociology of Development 

3(3-0-6) 

SSP1407 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
Geography of Thailand 

3(3-0-6) 

SSP3401 ประวัติศาสตร์ยุโรป 
European History 

3(3-0-6) 

SSP3405 เศรษฐศาสตร์มหภาค 
Macro Economics 

3(3-0-6) 

SSP3406 ประวัติศาสตร์อเมริกา 
American History 

3(3-0-6) 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา  น(บ-ป-อ) 



SSP4409 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 Learning Management in 21st  Century 

2(1-2-3) 

PSS4606 การจัดนันทนาการเยาวชน  
Recreation for Youth 

3(2-2-5) 

PSS4607 นันทนาการทางการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
Conservative Recreation for Nature and Environment 

3(2-2-5) 

PSS4608 ผู้น านันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม  
Recreation and Camping Leaderahip 

3(2-2-5) 

PSS4609 ลีลาศ   
Social Dance 

3(2-2-5) 

   
 5.5 รายวิชาปรับย้ายกลุ่มวิชา  
   

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
เดิมอยู่กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ปรับย้ายไปกลุ่มวิชาเลือก 

SSE4402 ภาษาอังกฤษส าหรบั
สังคมศึกษา 1 
English for Social 
Studies 1 

3(2-2-5) SSP4410 ภาษาอังกฤษส าหรบั
สังคมศึกษา 1 
English for Social 
Studies 1 

3(2-2-5) 

SSE4403 ภาษาอังกฤษส าหรบั
สังคมศึกษา 2 
English for Social 
Studies 2 
 

3(2-2-5) SSP4411 ภาษาอังกฤษส าหรบั
สังคมศึกษา 2 
English for Social 
Studies 2 
 

3(2-2-5) 

   
   



      5.6 ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต และเน้ือหารายวิชา 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2559 

EDU1101 หลักการศึกษา                                              3(2-2-5) 
 Principles of Education 

หลักการ ปรัชญาแนวคิดทฤษฎีการศึกษา ประวัติความเป็นมาและ
ระบบการจัดการศึกษาไทย  วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบั
การศึกษาการศึกษาพเิศษและการศึกษาแบบเรียนรวม  การบรหิารการศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษา แนวโน้มการศึกษาไทยในอนาคต 

EDP1101  ปรัชญาการศึกษา                3(2-2-5) 
  Philosophy of Education 

     ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม วิวัฒนาการของการจัดการศึกษาไทย แนวคิดและกลวิธีการจัด
การศึกษา เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน การสร้างวิสัยทัศน์ทางการศึกษา การ
ประยุกต์ใช้ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา แนวโน้ม
การศึกษาไทยในอนาคต 

EDU3101 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรบัครู                          3(2-2-5) 
 Communicative Languages for Teachers 
      วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ ทฤษฎี และเทคนิควิธีการใช้
ภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และ
ภาษาท่าทาง เพื่อการสื่อความหมายในการเรียนการสอน การน าเสนอทาง
วิชาการและงานบริการวิชาการแกส่ังคม 

EDP1102  ภาษาและวัฒนธรรม            3(2-2-5) 
  Languages and Cultures 

          วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ ทฤษฎี และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ มุ่งเน้นทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาไทย 
และภาษาต่างประเทศส าหรับครู ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาที่มีต่อสังคมและ
วัฒนธรรม โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมไทยประชาคมอาเซียนและของโลกกับ
การใช้ภาษา การเปลี่ยนแปลงทางภาษาที่เกิดจากปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 
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EDU1103 จิตวิทยาส าหรบัครู                                         3(2-2-5) 
 Psychology for Teachers 
 จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะ
แนวและให้ค าปรึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การเรยีนรูวั้ฒนธรรมองค์กร มนุษย
สัมพันธ์ในองค์กร ธรรมชาติของผู้เรียน การส่งเสริมและช่วยเหลือผู้เรียนแต่ละ
ช่วงวัยให้เรียนรู้และพัฒนาตามศักยภาพ การปรับพฤติกรรมผู้เรียน  

EDP1103  จิตวิทยาส าหรับครู        3(2-2-5) 
  Psychology for Teachers 
                  จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้
และจิตวิทยาการศึกษา แนวทางการใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษาเพื่อให้
ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 
 
 

EDU2102 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้                           3(2-2-5) 
 Curriculum and Learning Management 
 ทฤษฎีหลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตร  ปัญหาและแนวโนม้ในการ
พัฒนาหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และมาตรฐานช่วงช้ัน  การออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน  รูปแบบการเรียนรู้
และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู ้
การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การบูรณาการเนื้อหาในกลุม่
สาระการเรียนรู้  การบรูณาการการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวม   

EDP2102  การพัฒนาหลักสูตร        
  Curriculum Development 
                    หลักการ แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร 
กระบวนการในจัดท าหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ แนวทาง
ปฏิบัติในการประเมินหลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
 
 
 
 
 



หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
EDU2103 การบริหารจัดการในหอ้งเรียน                               3(2-2-5) 
 Classroom  Management 
 ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ  การบริหารจัดการช้ันเรียนและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  การประกันคุณภาพการเรียนรู้  วัฒนธรรม มนุษย
สัมพันธ์และการสื่อสารในห้องเรียน  การจัดท าโครงงานทางวิชาการ  โครงการ
ฝึกอาชีพ โครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน  การใช้นวัตกรรมและการ
จัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการช้ันเรียน 

EDP3101  การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน       3(2-2-5) 
  Learning Management and Classroom Management 

 หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ แนว
ทางการน าแผนการเรียนรู้ไปการปฏิบัติใหเ้กิดผลจริง การจดัการเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมเพือ่การเรียนรู้ ทฤษฎีและรปูแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการคิดวิเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์และการแกป้ัญหา การบรูณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการ
ช้ันเรียนเพือ่สง่เสรมิบรรยากาศแหง่การเรียนรู้ การพัฒนาศูนย์การเรียนใน
สถานศึกษา 

EDU2104 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา      3(2-2-5)  
 Innovation and Information Technology in Education 
 แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารส าหรับครู แหล่ง
การเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาที่ เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ การออกแบบ การสร้าง การน าไปใช้ การประเมินและการปรับปรุง
นวัตกรรม นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ 

EDP3102  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา        3(2-2-5) 
  Innovation and Information Technology in Education 

แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับครู แหล่งการ
เรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
การวิเคราะห์ปัญหาที่ เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ การ
ออกแบบ การสร้าง การน าไปใช้ การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม นวัตกรรม
แห่งการเรียนรู้ 
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EDU2101 การวัดและการประเมินผลการศึกษา                       3(2-2-5) 
 Educational Measurement and Evaluation 
      ระเบียบ หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา  
การสร้าง การใช้และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินตามสภาพจริง  การประเมินจากแฟ้มสะสม
งาน การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การน าผลการประเมินไปปรับปรงุ
การจัดการเรียนรู้และหลกัสูตร 

EDP3103  การวัดและประเมินผลการศึกษา          3(2-2-5) 
Educational Measurement and Evaluation 
ระเบียบ หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา การ

สร้าง การใช้ และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การ
ประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การ
ประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการจดัการเรียนรู้
และหลักสูตร 

EDU3102 การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู้                               3(2-2-5)  
 Research for Learning Development 
 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา  ทฤษฎีและรูปแบบการวิจัย 
กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยในช้ันเรียน การใช้กระบวนการวิจัย
ในการแก้ปัญหา  การฝึกปฏิบัติการวิจัยโดย การศึกษาค้นคว้างานวิจัยเพื่อพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้  เสนอโครงการเพื่อท าวิจัยด าเนินการวิจัย  เขียน
รายงานการวิจัยและน าเสนอผลงานวิจัย 
 

EDP4101  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้          3(2-2-5) 
Research for Learning Development 
วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา  ทฤษฎีและรูปแบบการวิจัย 

กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยในช้ันเรียน การใช้กระบวนการวิจัยในการ
แก้ปัญหา  การฝึกปฏิบัติการวิจัยโดย การศึกษาค้นคว้างานวิจัยเพื่ อพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้  เสนอโครงการเพื่อท าวิจัย ด าเนินการวิจัย  เขียนรายงาน
การวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัย 
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EDU1102 ความเป็นครูวิชาชีพ                                       3(2-2-5) 
 Being Professional Teachers 
      ความส าคัญ บทบาทหน้าที่ ภาระงานครู พัฒนาการของวิชาชีพครู  
คุณลักษณะ  ทัศนคติ  ศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครูวิชาชีพ  การเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้และผู้น าทางวิชาการ ภาวะผู้น าทางการศึกษา การท างาน
เป็นทมี เกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัครู 
และบุคลากรทางการศึกษา การศึกษาเพือ่พัฒนาชุมชน 

EDP4102     ความเป็นครูวิชาชีพ     3(2-2-5) 
          Being Professional Teachers 
                    ภาระงานและบทบาทหน้าที่ของครู คุณลักษณะ และมาตรฐาน
วิชาชีพ ความเป็นครูวิชาชีพ การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู และในด้าน
เนื้อหาวิชาที่สอน กลยุทธ์การสอน การสร้างเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ กระบวนการแสวงหาและเลือกใช้สารสนเทศ 
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัครูและวิชาชีพครู  การสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครู การ
พัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนือ่ง การพัฒนาศักยภาพผูเ้รยีน 
 

ESS4201     การวิจัยในช้ันเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูส้งัคมศึกษา    2(1-2-3)  
                 Classroom Research in Social Studies Learning Area  
                วิธีวิทยาการวิจัยในช้ันเรียน การศึกษาเอกสารผลงานวิจัยในช้ัน
เรียนและการวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรูก้ลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา การ
เสนอโครงการเพื่อทาวิจัยในช้ันเรียน ดาเนินการวิจัย เขียนรายงานการวิจัย และ
นาเสนอผลงานวิจัยของยุคสมัย 

PSS4601  การวิจัยในช้ันเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา     3(2-2-5) 3(2-2-5) 
 Classroom Research in Social Studies Learning Area 
 วิธีวิทยาการวิจัยในช้ันเรียน การวิเคราะหส์ภาพปญัหาการจดัการ
เรียนการสอนกลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง การสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปญัหาหรอืพัฒนาการจดัการเรียนการสอน การ
เสนอโครงการวิจัยในช้ันเรียน ด าเนินการวิจัย เขียนรายงานการวิจัย และน าเสนอ
ผลงานวิจัย 
 
 



หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
SSE1402     การพัฒนาสงัคม                                          3 (3-0-6)                                                              
                Social Development 
                ความรู้พื้นฐานทางสังคมวิทยา พัฒนาการของสังคมสมัยใหม่ การ 
เปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวัฒนธรรม ทฤษฎีทางสงัคมโครงสร้างและการจัด
ระเบียบทางสงัคม ปัญหาทีเ่กิดจากการขาดระเบียบทางสังคม หลักการและ
กระบวนการพฒันาสงัคม ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลและแนวโน้มตอ่การพัฒนาสังคม 
 
SSE1406    วัฒนธรรมกบัสงัคม                                   3 (3-0-6) 
                Culture and Society 
                พัฒนาการของสงัคมไทยต่ออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเฉพาะถ่ิน และ
วัฒนธรรมระดับชาติ  คติชาวบ้าน  ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  การท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม อทิธิพลของวัฒนธรรมภายนอกที่มีตอ่วัฒนธรรมไทย  สังคมพหุ
วัฒนธรรม การประยุกต์วัฒนธรรมให้เข้ากบัการเปลี่ยนแปลง 

SSP 1405     สังคมวิทยาการพฒันา                                      3 (3-0-6) 
                  Sociology of Development 
                  ความรู้พื้นฐานทางสังคมวิทยา แนวความคิดทางสงัคมวิทยาที่อธิบาย
พฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ ลกัษณะของสงัคมและวัฒนธรรม แนวความคิดและ
ทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพฒันาและตัวแบบของการพฒันา การ
เปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวัฒนธรรม 
 



หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
SSE1403    ศาสนศึกษา                                                    3 (3-0-6) 
               Religions Studies  
              ปรัชญากับศาสนา วิวัฒนาการ โลกทัศน์  หลักจริยธรรม หลักธรรม 
หลักคิด ศาสนพิธีและพิ ธีกรรมของศาสนาที่ประชาชนไทยนับถือ   ศาสนา
เปรียบเทียบ การปฏิบัติตนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของผู้นับถือศาสนาที่
แตกต่างกัน 
 
 
SSE 2405  จริยศึกษา                                                        3 (3-0-6) 
              Ethical Studies 
             ทฤษฎีทางจริยศาสตร์ การตัดสินคุณค่าทางจริยธรรมในแง่มุมของนัก
คิดตะวันตก ตะวันออกและศาสนา จริยธรรมกับการด ารงชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
วิธีการแห่งปัญญาในการพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อม หลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง
ตามกรอบของสังคม 
 
 
 
 

SSP 1403   ศาสนศึกษาและจริยศึกษา                                   3 (3-0-6) 
               Religious Studies and Ethical Studies 
               ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัศาสนา แนวคิด ทฤษฎีก าเนิดศาสนา หลกั
จริยธรรม หลักธรรม หลักคิด ศาสนพิธี ทฤษฎีทางจริยศาสตร์ การตัดสินคุณค่าทาง
จริยธรรมในแงมุ่มนักคิดตะวันตก ตะวันออกและศาสนา ศาสนาเปรียบเทียบด้าน
โครงสร้าง หลักธรรม โลกทัศน์ พิธีกรรม นิกาย ความดีและจุดมุ่งหมายสูงสุดของ
ศาสนาที่ส าคัญๆ หลักศาสนสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาวิธีการทาง
ปัญญาในการพฒันาตนเองและสิ่งแวดลอ้ม 

 
 
 



หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
SSE2402     ประวัติศาสตร์ยุโรปและอเมรกิา                   3(3-0-6)  
                 European and American History  
                 ประวัติศาสตร์ยุโรปและประวัติศาสตรอ์เมริกา โดยสังเขป 
ความสัมพันธ์และเหตุการณ์สาคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่สังคมโลก บทบาททาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศมหาอานาจในยุโรปและ
อเมริกาแต่ละยุคสมัยทีม่ีอิทธิพลต่อไทยนบัตั้งแต่ยุครัฐชาติจนกระทัง่ยุคโลกาภิ
วัตน์ 

SSP3401   ประวัติศาสตร์ยุโรป     3(3-0-6) 
     European  History  

ประวัติศาสตร์ยุโรป โดยสังเขป  ความสัมพันธ์และเหตุการณ์ส าคัญที่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมโลก  บทบาททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของประเทศมหาอ านาจในยุโรปแต่ละยุคสมัยที่มีอิทธิพลต่อไทยนับตั้งแต่
สมัยรัฐชาติจนกระทั่งปัจจุบัน 

 
 
 



SSE2403     มนุษย์กับเศรษฐกจิ                                            3(3-0-6)  
                 Man and Economics  
               ปรัชญา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์กับ
การดารงชีวิต พฤติกรรมผู้บริโภคผู้ผลิต กลไกการตลาด ลักษณะการทางานและ
ดัชนีวัดค่าการทางานและระบบเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลกปัญหาเศรษฐกิจไทย หลักการ
เศรษฐกิจพอเพียง 

SSP1406  มนุษย์กับเศรษฐกิจ                                          3(3-0-6)  3(3-0-6) 
Man and Economics 

 แนวคิดและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัเศรษฐศาสตรจ์ุลภาค อุปสงค์ อุปทาน 
การก าหนดราคาและการแทรกแซงราคาของรัฐบาล ความยืดหยุ่น ทฤษฎีพฤติกรรม
ผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุน รายรับและก าไรจากการผลิต ตลาดแข่งขันสมบรูณ์ 
ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
SSE3402   ภูมิศาสตร์เชิงวิเคราะห์                                         3(2-2-5)  
               Analytical Geography  
              แนวคิด ทฤษฎี และหลักการวิเคราะห์ ภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์
มนุษย์ ภูมิศาสตร์ภูมิภาค เทคนิคทางภูมิศาสตร์ 

SSP2406   ภูมิศาสตร์เชิงวิเคราะห์                                     3(2-2-5)  3(2-2-5)  
Analytical Geography 

    การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ ประชากร เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกและ
ประเทศไทย โดยอาศัยเทคนิคทางภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 

SSE3405    ประชากรกับสิ่งแวดล้อม                                       3(2-2-5)  
                Population and Environment  
                ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ
ประชากร ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับประชากร การวิเคราะห์ผลกระทบ
ของสภาวะประชากรทีม่ีต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต การมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและยัง่ยืน 

SSP3403 สิ่งแวดล้อมกับประชากร                                             3(2-2-5)  3(2-2-5)  
Environment and Population 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและประชากร ความสัมพันธ์ระหว่าง

สิ่งแวดล้อมกับประชากร  การวิเคราะห์ผลกระทบของสภาวะประชากรที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมที่มีต่อสังคมและคุณภาพชีวิต การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน 
 

 
 
 
 
 



  
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

SSE3406       ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์                           3(2-2-5)  
                  Geographic Information System  
                  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีแผนที่ การแปล
ความหมายจากแผนที่ รปูถ่ายทางอากาศและภาพดาวเทียม เทคนิคการใช้
เครื่องมือและนวัตกรรมในการสร้างแผนที่ การเลือกใช้แผนที่เพื่อการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพื้นที่ การใช้แผนที่เพือ่ประโยชน์ทางการศึกษา การเมอืง เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมและสิง่แวดล้อม 

SSP3402 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์                                   3(2-2-5)  3(2-2-5) 
Geographical Information System  
ความหมาย องค์ประกอบ ประเภทและประโยชน์ของระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีแผนที่ การแปลความหมายของแผนที ่ภาพถ่ายทางอากาศและ
ภาพดาวเทียม เทคนิคการใช้เครื่องมือและนวัตกรรมในการสร้างแผนที่ การเลือกใช้แผน
ที่เพื่อการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพื้นที่  

 
 

ESS3201 การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา        2(1-2-3)  
             Measurement and Evaluation of Social Studies Learning  
             Area  
            การออกแบบ การสร้าง การใช้และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัด
และประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาตามมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา สถิติเบื้องต้นในการวัด
และประเมินผลและการแปลความหมาย  
 

PSS3601 การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา         3(2-2-5)  
Measurement and Evaluation of Social Studies Learning Area  
 
การออกแบบ การสร้าง การใช้และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศกึษาตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของ
หลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา สถิติเบื้องต้นในการวัดและประเมินผลและ
การแปลความหมาย 

 
 
 



 
 
 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

ESS3203 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรยีนรู้สงัคมศึกษา  
                                                                                     2(1-2-3)  
             Curriculum Design and Development of Social Studies  
             Learning Area  
            หลักการออกแบบและพัฒนาหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา 
ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้กลุม่สงัคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ปฏิบัติการวิเคราะห์ ออกแบบและพฒันาหลักสูตร
สถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  

PSS3602  การออกแบบและพัฒนาหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา 3(2-2-5) 
              Curriculum Design and Development of Social Studies  
              Learning Area 
              หลักการออกแบบและพฒันาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศกึษา 
ปญัหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  มาตรฐานการเรยีนรู้กลุม่สงัคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ปฏิบัติการวิเคราะห์ ออกแบบและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษากลุม่สาระ
การเรียนรูส้ังคมศกึษา 
 

ESS3204  การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา     
                                                                                  2(1-2-3)  
             Design and Production of Educational Media for Social  
             Studies Learning Area  
             การเลือก การใช้และบารุงรักษาสื่อการเรียนรู้สงัคมศึกษา การ
ออกแบบ การผลิต ทดลองใช้ ประเมินและปรับปรงุสือ่การเรียนรูส้ังคมศึกษา การ

PSS3603   การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา 
                                                                                       3(2-2-5)    
               Educational Media Design and Production for Social Studies  
               Learning Area  
              การเลือก การใช้และบ ารงุรักษาสื่อการเรียนรูส้ังคมศึกษา การออกแบบ การ
ผลิต ทดลองใช้  ประเมินและปรับปรงุสื่อการเรียนรู้สงัคมศกึษา   การพัฒนานวัตกรรม



พัฒนานวัตกรรมใหส้อดคล้องกบัวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรูส้ังคมศึกษา  ให้สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรูส้ังคมศึกษา  
 
 
 
 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
ESS3202  จิตวิทยาครูสาหรับการจัดการช้ันเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศกึษา  
                                                                                 2(1-2-3)  
             Psychology for Teachers and Classroom Management of  
            Social Studies Learning Area  
            จิตวิทยาครูสาหรับการจัดการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา 
หลักการการบริหารจัดการช้ันเรียน การจัดสิง่แวดล้อมเพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ 
ปฏิบัติการจัดทาโครงงานทางวิชาการ โครงการฝึกอาชีพ โครงการและกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรูส้ังคมศึกษา  
 

PSS3604   จิตวิทยาครูส าหรับการจัดการช้ันเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา 
                                                                                      3(2-2-5) 
              Psychology for Teachers and Classroom Management of  
               Social Studies Learning Area 
               จิตวิทยาครูส าหรบัการจัดการเรียนรูก้ลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศกึษา 
หลักการการบริหารจัดการช้ันเรียน การจัดสิง่แวดล้อมเพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ ปฏิบัติการ
จัดท าโครงงานทางวิชาการ โครงการฝึกอาชีพ โครงการและกิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้
สังคมศึกษา 
 
 
 



ESS4201  การวิจัยในช้ันเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา          2(1-2-3)  
              Classroom Research in Social Studies Learning Area  
             วิธีวิทยาการวิจัยในช้ันเรียน การศึกษาเอกสารผลงานวิจัยในช้ันเรียน
และการวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรูก้ลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา การเสนอ
โครงการเพือ่ทาวิจัยในช้ันเรียน ดาเนินการวิจัย เขียนรายงานการวิจัย และนา
เสนอผลงานวิจัย 

PSS4601   การวิจัยในช้ันเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา              3(2-2-5) 
               Classroom Research in Social Studies Learning Area 
               วิธีวิทยาการวิจัยในช้ันเรียน การวิเคราะหส์ภาพปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การ
สร้างนวัตกรรมเพือ่แก้ปญัหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การเสนอโครงการวิจัย
ในช้ันเรียน ด าเนินการวิจัย เขียนรายงานการวิจัย และน าเสนอผลงานวิจัย 
 
 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
SSE4501  การออกแบบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาระดับ 
              ประถมศึกษา                                                       3(2-2-5)  
            Learning Design of Social Studies Learning Area at  
            Elementary Level  
            สาระสาคัญของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาระดับ
ประถมศึกษา การวิเคราะห์เนื้อหา จิตวิทยาการเรียนรู้ เทคนิคการสอน วิธีสอน 
สื่อ การวัดและการประเมินผล การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบยึดผูเ้รียนเป็นส าคัญ การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาระดับประถมศึกษาและนาไปทดลองปฏิบัติการ
สอนจลุภาค 

PSS4602  การออกแบบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาระดับประถมศึกษา 
                                                                                         3(2-2-5)    
             Learning Design of Social Studies Learning Area at Elementary  
             Level      
             สาระส าคัญของหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาระดับประถมศกึษา 
การวิเคราะห์เนือ้หา จิตวิทยาการเรียนรู้ เทคนิคการสอน วิธีสอน สื่อ การวัดและการ
ประเมินผล การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบยึดผู้เรียน
เป็นส าคัญ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้สงัคมศึกษาระดบั
ประถมศึกษาและน าไปทดลองปฏิบัติการสอนจลุภาค        
            



          
SSE4502 พฤติกรรมการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาระดับประถมศึกษา   
                                                                                   3(0-6-3)  
             Teaching Behaviors of Social Studies Learning Area at  
             Elementary Level  
            การออกแบบและจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยองิมาตรฐานกลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาระดับ
ประถมศึกษา การฝึกทักษะการสอนอย่างหลากหลาย  
 

PSS4603  พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาระดับ 
              ประถมศึกษา                                                             3(2-2-5) 
              Learning Management Behaviors of Social Studies Learning  Area   
             at Elementary Level 
              การออกแบบและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบรูณาการที่ยึดผูเ้รียนเป็น
ส าคัญ โดยอิงมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาระดบัประถมศึกษา การฝึก
ทักษะการสอนอย่างหลากหลาย 
 
 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

SSE4503 การออกแบบการเรียนรูก้ลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาระดับ 
            มัธยมศึกษา                                                          3(2-2-5)  
            Learning Design of Social Studies Learning Area at Secondary  
            Level  
            สาระส าคัญของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา การวิเคราะห์เนื้อหา จิตวิทยาการเรียนรู้ เทคนิคการสอน วิธีสอน สือ่ 
การวัดและการประเมินผล การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์

PSS4604 การออกแบบการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
                                                                                           3(2-2-5) 
            Learning Design of Social Studies Learning Area at Secondary          
            Level 
            สาระส าคัญของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
การวิเคราะห์เนือ้หา จิตวิทยาการเรียนรู้ เทคนิคการสอน วิธีสอน สื่อ การวัดและการ
ประเมินผล การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบยึดผู้เรียน



การเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรูส้ังคมศกึษาระดับมัธยมศึกษาและนาไปทดลองปฏิบัติการสอน  
 

เป็นส าคัญ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้สงัคมศึกษาระดบั
มัธยมศึกษาและน าไปทดลองปฏิบัติการสอน 
 

SSE4504 พฤติกรรมการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
                                                                                  3(0-6-3)  
            Teaching Behaviors of Social Studies Learning Area at  
            Secondary Level  
            การออกแบบและจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยองิมาตรฐานกลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา  
 

PSS4605 พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
                                                                                          3(2-2-5) 
            Learning Management Behaviors of Social Studies Learning Area  
           at Secondary Level 
           การออกแบบและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ยึดผูเ้รียนเป็น
ส าคัญ โดยอิงมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาระดบัมัธยมศึกษา การฝึกทักษะ
การสอนอย่างหลากหลาย 

 
 
 
 
                   6.ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมพ.ศ. 2554 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
   6.1โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
หลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

 
ไม่น้อยกว่า 

 
166  

 
หน่วยกิต 

หลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

 
ไม่น้อยกว่า 

 
165 

 
หน่วยกิต 



โครงสร้างหลักสูตร 
1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
ไม่น้อยกว่า 

 
30   

 
หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
ไม่น้อยกว่า     

 
30 

 
หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษา  12   หน่วยกิต 1.1 กลุ่มวิชาภาษา  12 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  9   หน่วยกิต 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  9 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  9   หน่วยกิต 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 
2)  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 130  หน่วยกิต 2)  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 

2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า    50   หน่วยกิต 2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 

ก.  วิชาการศึกษา  27   หน่วยกิต ก.  วิชาชีพครู บังคับ  33 หน่วยกิต 
ข.  วิชาชีพครูสังคมศึกษา  10   หน่วยกิต ข.  วิชาชีพครู  เลือก  3 หน่วยกิต 
ค.  วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  13   หน่วยกิต ค.  วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   14 หน่วยกิต   

2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า    80 หน่วยกิต 2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต   
ก.  วิชาสังคมศึกษา  70   หน่วยกิต ก. วิชาสังคมศึกษา  69 หน่วยกิต   
ข.  วิชาการสอนสังคมศึกษา  6 หน่วยกิต ข.  วิชาการสอนวิชาเอก  6 หน่วยกิต   

ค.  วิชาเลือก  4 หน่วยกิต ค.  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
 

6.1 รายวิชาในหลักสูตร 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                         ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 



หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
1.กลุ่มวิชาภาษา                                          ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 1.กลุ่มวิชาภาษาไป                                            ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
บังคับเรียน 3 รายวิชา                                                   9 หน่วยกิต บังคับเรียน 3 รายวิชา                                                        9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
GEL1001 การใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) GEL1101 การใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Thai Usage   Thai Usage  
GEL1002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสบืค้น 3(3-0-6) GEL1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสบืค้น 3(3-0-6) 
 English for Communication and Information 

Retrieval 
  English for Communication and Information 

Retrieval 
 

GEL1003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทกัษะการเรียน 3(3-0-6) GEL1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 
 English for Communication and Study Skills   English for Communication and Study Skills  
ข.เลือกเรยีน 1 รายวิชา                                                    3 หน่วยกิต ข.เลือกเรยีน 1 รายวิชา                                                       3 หน่วยกิต 
GEL2001 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 3(3-0-6) GEL2201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 Thai for Academic Purposes   Thai for Academic Purpose  
GEL2002 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) GEL2202 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ   3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes   English for Academic Purposes 

 
 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  GEL2203 ภาษากลุ่มประชาคมอาเซียน  
ASEAN Languages 
      

3(3-0-6) 



หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  GEL2204 ภาษาไทยเพื่อการประกอบวิชาชีพ 

Thai for Careers  
3(3-0-6) 

 
2.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                 ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 2.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                    ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
บังคับเรียน 2 รายวิชา                                                     6 หน่วยกิต บังคับเรียน 2 รายวิชา                                                         6 หน่วยกิต 
GEH1001 สุนทรียภาพกับชีวิต 3(3-0-6) GEH1101 สุนทรียภาพกับชีวิต 3(3-0-6) 
 Aesthetics Appreciation   Aesthetic Appreciation 

 
 

GEH1002 สังคมไทยในบรบิทโลก 3(3-0-6) GEH1102  สังคมไทยในบรบิทโลก 3(3-0-6) 
 Thai Society in Global Context   Thai Society in Global Context  
เลือกเรียน 1 รายวิชา                                                      3 หน่วยกิต เลือกเรียน 1 รายวิชา                                                          3 หน่วยกิต 

GEH2001 การพัฒนาตน 3(3-0-6) GEH2201 การพัฒนาตน   3(3-0-6) 
 Self Development   Self Development  
GEH2002 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) GEH2202  ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
 Philosophy of Life   Truth of Life  
 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  GEH2203 

 
ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 
Life in Multicultural Society 

3(3-0-6) 
 
 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  GEH2204 
 

ความเป็นพลเมอืง 
Civil Education 

3(3-0-6) 
 



หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  GEH2205 

 
ทักษะชีวิตเพื่อความเป็นมนุษย์ทีส่มบรูณ์ 
Life  Skills for The Absolute Human 
 

3(3-0-6) 

3.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์                  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 3.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์                      ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

บังคับเรียน 2 รายวิชา                                                     6 หน่วยกิต บังคับเรียน 2 รายวิชา                                                         6 หน่วยกิต 

GES1001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 3(3-0-6) GES1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 3(3-0-6) 

 Technology for Communication and Learning   Information Technology for Communication 
and Learning 

 

GES1002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) GES1102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Science and Technology for Quality of Life   Science and Technology for Quality of Life  
เลือกเรียน 1 รายวิชา                                                      3 หน่วยกิต เลือกเรียน 1 รายวิชา                                                          3 หน่วยกิต 

GES2001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัสิง่แวดล้อม 3(3-0-6) GES2201 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัสิง่แวดล้อม 3(3-0-6) 
 Science, Technology and Environment   Science and Technology for Environment  
GES2002 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) GES2202 การคิดและการตัดสินใจ   3(3-0-6) 
 Thinking and Decision Making   Thinking and Decision Making  
 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  GES2203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ 

Information Literacy 
3(3-0-6) 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  GES2204 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต 3(3-0-6) 



หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
Mathematics for Life 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  GES2205 
 

นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต 
Recreation for Quality of Life 

3(3-0-6) 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  GES2206 ชีวิตและสุขภาพ 
Life and Health 
 

3(3-0-6) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ                                          ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ                                             ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 
1.กลุ่มวิชาชีพครู                                          ไม่น้อยกว่า   50 หน่วยกิต 1.กลุ่มวิชาชีพครู                                             ไม่น้อยกว่า   50 หน่วยกิต 
วิชาการศึกษา                                                             27 หน่วยกิต วิชาชีพครูบังคับ                                                              33 หน่วยกิต 
EDU1101 หลักการศึกษา 

Principles of Education 
3(2-2-5) EDP1101 ปรัชญาการศึกษา 

Philosophy of Education 
3(2-2-5) 

EDU3101 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรบัคร ู
Communicative Languages for Teachers 

3(2-2-5) EDP1102 ภาษาและวัฒนธรรม 
Languages and Cultures 

3(2-2-5) 

EDU1103 จิตวิทยาส าหรบัคร ู 3(2-2-5) EDP1103 จิตวิทยาส าหรบัครู    3(2-2-5) 
 Psychology for Teachers   Psychology for Teachers  
 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  EDP2101 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครู 

Morals and Ethics for Professional Teachers 
3(2-2-5) 

EDU2102 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) EDP2102 การพัฒนาหลักสูตร   3(2-2-5) 



หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
Curriculum and Learning Management Curriculum Development 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  EDP2103 การประกันคุณภาพการศึกษา  
Quality Assurance in Education 

3(2-2-5) 

EDU2103 การบริหารจัดการในหอ้งเรียน 
Classroom Management 

3(2-2-5) EDP3101 การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน  
Learning Management and Classroom 
Management  

3(2-2-5) 

EDU2104 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
Innovation and Information Technology in 
Education 

3(2-2-5) EDP3102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
Innovation and Information Technology in 
Education 
 

3(2-2-5) 

EDU2101 การวัดและประเมินผลการศึกษา   
Educational Measurement and Evaluation 

 EDP3103 การวัดและประเมินผลการศึกษา   
Educational Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) 

EDU3102 การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู้   3(2-2-5) EDP4101 การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู้   3(2-2-5) 
 Research for Learning Development   Research for Learning Development  
EDU1102 ความเป็นครูวิชาชีพ 

Being Professional Teachers 
3(2-2-5) EDP4102 ความเป็นครูวิชาชีพ 

Being Professional Teachers 
3(2-2-5) 

 วิชาชีพครูเลือก                                                                 3 หน่วยกิต           
 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  EDP4201 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

Scouts, Junior Red Cross, and Learning 
3(2-2-5) 



หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
Development Activities 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  EDP4202 ความคิดสร้างสรรค์ส าหรบัคร ู
Creativity for Teachers 

3(2-2-5) 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  EDP4203 จิตวิทยาบุคลกิภาพและการปรับตัว 
Psychology of Personality and Adjustment 

3(2-2-5) 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  EDP4204 จิตวิทยาการปรบัพฤติกรรม 
Psychology of Behavior Modification 

3(2-2-5) 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  EDP4205 จิตวิทยาเด็ก  
Child Psychology 

3(2-2-5) 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  EDP4206 จิตวิทยาวัยรุ่น  
Adolescent Psychology 

3(2-2-5) 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  EDP4207 จิตวิทยาสร้างสรรค์การเรียนรู้  
Creative Psychology of Learning  

3(2-2-5) 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  EDP4208 การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา  
Guidance and Counseling 

3(2-2-5) 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  EDP4209 การพัฒนาทักษะการคิดระดบัสงู 
Developing Higher- order Thinking Skills 

3(2-2-5) 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  EDP4210 สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา 
Introduction to Statistics in Education 

3(2-2-5) 



หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  EDP4211 การสอนเพศศึกษา  

Teaching of Sex Education 
  

3(2-2-5) 

วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                                    13 หน่วยกิต วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                                        14 หน่วยกิต 
ESS3301 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

Preparation for Field Experience in Teaching 
Profession 

1(0-60-0)  ----------------------- ปรับออก ----------------  

ESS4301 การปฏิบัตงิานวิชาชีพครู 1  
Practicum 1 

1(0-60-0) EDP4301 การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 
Practicum 1 

1(0-60-0) 

ESS4302 การปฏิบัตงิานวิชาชีพครู 2  
Practicum 2 

1(0-60-0) EDP4302 การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 
Practicum 2 

1(0-60-0) 

ESS5301 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1  
Internship 1 

5(0-300-0)   EDP5301 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1  
Internship 1 

6(0-360-0)   

ESS5302 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 2 
Internship 2 

5(0-300-0)   EDP5302 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 2 
Internship 2 
 

6(0-360-0)   

2.วิชาเอก                                                    ไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต 2.วิชาเอก                                                       ไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต 
วิชาสังคมศึกษา                                                           70 หน่วยกิต วิชาสังคมศึกษา                                                              69 หน่วยกิต 
SSE1401 การเมืองการปกครองไทย  3(3-0-6) SSP1401 การเมืองการปกครองไทย  3(3-0-6) 



หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
Thai Politics and Government Thai Politics and Government 

SSE1402 การพัฒนาสังคม  
Social Development 

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

 

SSE1403 ศาสนศึกษา  
Religions Studies 

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

 

SSE1404 ประวัติศาสตร์ไทย 
Thai History 

3(3-0-6) SSP1402 ประวัติศาสตร์ไทย 
Thai History 

3(3-0-6) 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  SSP1403 ศาสนศึกษาและจริยศึกษา 
Religious Studies and Ethical Studies 

3(3-0-6) 

SSE1406 วัฒนธรรมกับสังคม 
Culture and Society 

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

 

SSE2401 สังคมศึกษา 1 
Social Studies 1 

3(3-0-6) SSP1404 สังคมศึกษา 1  
Social Studies 1 

3(3-0-6) 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  SSP1405 สังคมวิทยาการพฒันา 
Sociology of Development 
 

3(3-0-6) 

SSE2402 ประวัติศาสตร์ยุโรปและอเมริกา  
European and American History 
 

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

 



หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
SSE2403 มนุษย์กับเศรษฐกิจ 

Man and Economics 
3(3-0-6) SSP1406 มนุษย์กับเศรษฐกิจ  

Man and Economics                                                              
3(3-0-6) 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  SSP1407 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
Geography of Thailand 

3(3-0-6) 

SSE2404 สังคมศึกษา 2 
Social Studies 2 

3(3-0-6) SSP2401 สังคมศึกษา 2 
Social Studies 2 

3(3-0-6) 

SSE1405 ประวัติศาสตร์เอเชีย  
Asian History 

3(3-0-6) SSP2402 ประวัติศาสตร์เอเชีย 
Asian History 

3(3-0-6) 

SSE1407 กฎหมายกบัสงัคม  
Law and Society 

3(3-0-6) SSP2403 กฎหมายกบัสงัคม  
Law and Society                                                               

3(3-0-6) 

SSE3401 สังคมศึกษา 3  
Social Studies 3 

3(3-0-6) SSP2404 สังคมศึกษา 3 
Social Studies 3   

3(3-0-6) 

SSE3404 อาเซียนศึกษา  
ASEAN Studies 

3(3-0-6) SSP2405 อาเซียนศึกษา   
ASEAN Studies                                                                         

3(3-0-6) 

SSE3402 ภูมิศาสตร์เชิงวิเคราะห์   
Analytical Geography 

3(2-2-5) SSP2406 ภูมิศาสตร์เชิงวิเคราะห์   
Analytical Geography 

3(2-2-5) 

SSE4401 หลักพุทธธรรม  
Buddhist Principles 

3(3-0-6) SSP2407 หลักพุทธธรรม  
Buddhist Principles                 

3(3-0-6) 
 

SSE4402 ภาษาอังกฤษส าหรบัสังคมศึกษา 1 3(2-2-5)  --------------------ย้ายกลุ่มวิชา-------------------------  



หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
English for Social Studies 1 

SSE4403 ภาษาอังกฤษส าหรบัสังคมศึกษา 2 
English for Social Studies 2 

3(2-2-5)  --------------------ย้ายกลุ่มวิชา-------------------------  

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  SSP3401 ประวัติศาสตร์ยุโรป 
European History 

3(3-0-6) 

SSE3406 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ์
Geographical Information System 

3(2-2-5) SSP3402 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ์
Geographical Information System 

3(2-2-5) 

SSE3405 ประชากรกับสิ่งแวดลอ้ม  
Population and Environment 

3(2-2-5) SSP3403 สิ่งแวดล้อมกับประชากร 
Environment and Population 

3(2-2-5) 

SSE3403 สังคมศึกษา 4  
Social Studies 4 

3(3-0-6) SSP3404 สังคมศึกษา 4 
Social Studies 4 

3(3-0-6) 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  SSP3405 เศรษฐศาสตร์มหภาค 
Macro Economics 

3(3-0-6) 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  SSP3406 ประวัติศาสตร์อเมริกา 
American History 
 

3(3-0-6) 

SSE4404 สันติศึกษา   
Peace Studies 

3(3-0-6) SSP3407 สันติศึกษา   
Peace Studies 

3(3-0-6) 

SSE2405 จริยศึกษา  3(3-0-6)  ----------------------ปรับออก -------------------------  



หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
Ethical Studies  

SSE2406 ท้องถ่ินศึกษา  
Locality Studies 

3(2-2-5) SSP4401 ท้องถ่ินศึกษา  
Locality Studies 

3(2-2-5) 

SSE4405 สัมมนาสังคมศึกษา 
Seminar in Social Studies 

1(0-2-1) SSP4402 สัมมนาสังคมศึกษา 
Seminar in Social Studies 
 

3(2-2-5) 

วิชาชีพครูสังคมศึกษา                                                    10 หน่วยกิต วิชาการสอนวิชาเอก                                                           6 หน่วยกิต 
ESS3201 การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคม

ศึกษา  
Measurement and Evaluation of Social 
Studies Learning Area 

2(1-2-3)   PSS3601 การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคม
ศึกษา 
Measurement and Evaluation of Social 
Studies Learning Area 

3(2-2-5) 

ESS3203 การออกแบบและพฒันาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา 

2(1-2-3)   PSS3602 การออกแบบและพฒันาหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สงัคมศึกษา 

3(2-2-5) 

 Curriculum Design and Development of 
Social Studies Learning Area 

  Curriculum Design and Development of 
Social Studies Learning Area 

 

ESS3204 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุม่สาระการ
เรียนรู้สงัคมศึกษา 
Educational Media Design and Production for 
Social Studies Learning Area 

2(1-2-3)   PSS3603 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุม่สาระการ
เรียนรู้สงัคมศึกษา Educational Media Design 
and Production for Social Studies Learning 
Area 

3(2-2-5) 



หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
ESS3202 จิตวิทยาครูส าหรบัการจัดการช้ันเรียนกลุม่สาระการ

เรียนรู้สงัคมศึกษา  
Psychology for Teachers and Classroom 
Management of Social Studies Learning Area  

2(1-2-3)   PSS3604 จิตวิทยาครูส าหรบัการจัดการช้ันเรียนกลุม่สาระการ
เรียนรู้สงัคมศึกษา  
Psychology for Teachers and Classroom 
Management of  
Social Studies Learning Area  

3(2-2-5) 

ESS4201 การวิจัยในช้ันเรียนกลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศกึษา 2(1-2-3)   PSS4601 การวิจัยในช้ันเรียนกลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศกึษา 3(2-2-5) 
 Classroom Research in Social Studies 

Learning Area 
  Classroom Research in Social Studies 

Learning Area 
 

 

SSE4501 การออกแบบการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรูส้ังคม
ศึกษาระดับประถมศึกษา  
Learning Design of Social Studies Learning 
Area at Elementary Level 

3(2-2-5) PSS4602 การออกแบบการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรูส้ังคม
ศึกษาระดับประถมศึกษา 
 Learning Design of Social Studies Learning 
Area at Elementary Level 
  

3(2-2-5) 

SSE4502 พฤติกรรมการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา
ระดับประถมศึกษา     
Teaching Behaviors of Social Studies Learning  
Area at Elementary Level 

3(0-6-3) PSS4603 พฤติกรรมการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา
ระดับประถมศึกษา  
Learning Management Behaviors of Social  
Studies Learning Area at Elementary Level 
  

3(2-2-5) 



หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
SSE4503 การออกแบบการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรูส้ังคม

ศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
Learning Design of Social Studies Learning 
Area at Secondary Level 

3(2-2-5) PSS4604 การออกแบบการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรูส้ังคม
ศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
 Learning Design of Social Studies Learning 
Area at Secondary Level 
 
 

3(2-2-5) 

SSE4504 พฤติกรรมการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา   
Teaching Behaviors of Social Studies Learning 
Area at Secondary Level 

3(0-6-3) PSS4605 พฤติกรรมการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา 
 Learning Management Behaviors of Social  
Studies Learning Area at Secondary Level  
 
 

3(2-2-5) 

วิชาเลือก                                                                    4 หน่วยกิต วิชาเลือก                                                                        4 หน่วยกิต 
SSE4406 ระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร์  

Historical Methodology 
2(1-2-3) SSP4403 ระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร์  

Historical Methodology 
3(3-0-6) 

SSE4407 บทบาทมหาอ านาจในสงัคมโลก 
Roles of Influention Nations towards Global 
Society 

2(2-0-4) SSP4404 บทบาทมหาอ านาจในสงัคมโลก 
Roles of Influention Nations towards Global 
Society 

3(3-0-6) 

SSE4408 เหตุการณ์โลกปจัจบุัน  2(2-0-4) SSP4405 เหตุการณ์โลกปจัจบุัน  3(3-0-6) 



หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
Current World Situation Current World Situation 

SSE4409 ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
Social Responsibility 

2(1-2-3) SSP4406 ความรับผิดชอบต่อสงัคม  
Social Responsibility 

3(2-2-5) 

SSE4410 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห ์
Analytical Geography of Thailand 

2(2-0-4) SSP4407 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห ์
Analytical Geography of Thailand 

3(2-2-5) 

SSE4411 การศึกษาเอกเทศทางสงัคมศึกษา 
Independent Study in Social Studies 

2(0-4-2) SSP4408 การศึกษาอิสระทางสงัคมศึกษา 
Independent Study in Social Studies 

3(3-0-6) 

 --------------------------- ปรับเพิ่ม ---------------------  SSP4409 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 Learning Management in 21st Century 

2(1-2-3) 

 --------------------------ย้ายกลุ่มวิชา---------------------  SSP4410 ภาษาอังกฤษส าหรบัสังคมศึกษา 1 
English for Social Studies 1 
 

3(2-2-5) 

 --------------------------ย้ายกลุ่มวิชา----------------------  SSP4411 ภาษาอังกฤษส าหรบัสังคมศึกษา 2 
English for Social Studies 2 
 

3(2-2-5) 

3.หมวดวิชาเลือกเสรี                                          ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 3.หมวดวิชาเลือกเสรี                                             ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

--------------------------- ปรับเพ่ิม --------------------- 
 PSS4606 การจัดนันทนาการเยาวชน  

Recreation for Youth 
3(2-2-5) 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  PSS4607 นันทนาการทางการอนุรักษ์ธรรมชาติและ 3(2-2-5) 



หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สิ่งแวดล้อม  
Conservative Recreation for Nature and 
Environment 

 
--------------------------- ปรับเพ่ิม --------------------- 

 PSS4608 ผู้น านันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม 
Recreation and Camping Leaderahip 

3(2-2-5) 

 
--------------------------- ปรับเพ่ิม --------------------- 

 PSS4609 ลีลาศ   
Social Dance 

3(2-2-5) 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
------------------------- 

เพื่อใหม้หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ปฏิบัติภารกจิในการจัดการศึกษาระดบัปริญญาตรีเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ยสอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบญัญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ สามารถจัดการศึกษาระดบัอุดมศึกษาเพือ่พัฒนาท้องถ่ินในการจัด
การศึกษา ส่งเสรมิวิชาการและวิชาชีพ ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และมีมาตรฐานคุณภาพสอดคลอ้งกบัประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปริญญาตร ี
พ.ศ. ๒๕๔๘ อาศัยตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๓) แห่งพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จงึตราข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปรญิญาตรีไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้รียกว่า “ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑” 

ข้อ  ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับส า หรบันักศึกษาระดับปรญิญาตรทีี่เข้าศึกษาต้ังแต่ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 

ข้อ  ๓  บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสัง่ และประกาศอื่นใดในส่วนทีก่ าหนดไว้แล้ว 
ในข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ  ๔  ในข้อบังคับนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
“คณะ” หมายความว่า คณะที่นักศึกษาสังกัด หมายรวมถงึ ศูนย์การศึกษา วิทยาลัย 

ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของมหาวิทยาลัยทีจ่ัดการศึกษาระดับปริญญาตร ี
“สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรแต่ละหลักสูตร 
“ภาควิชา” หมายความว่า กลุ่มของอาจารย์ผูส้อนทีส่ าเร็จมาในสาขาวิชาเดียวกัน 



“คณบด”ี หมายความว่า คณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัด ประธานศูนย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยที่นักศึกษา
สังกัดหรือหัวหน้าส่วนราชการหรอืหัวหน้าหน่วยงานอื่นทีเ่ทยีบเท่าคณะซึง่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรทีี่
นักศึกษาสังกัด 

“อาจารยท์ี่ปรึกษา” หมายความว่า คณาจารย์ประจ าสาขาวิชา และ/หรือภาควิชาหรือคณะที่คณบดี
แต่งตั้งตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะใหท้ าหน้าที่แนะน าตักเตือนให้ค า ปรกึษา และแนะ
แนวการศึกษา ดูแลความประพฤติ และมีส่วนร่วมในการประเมินความก้าวหน้าในการเรียน 

“ศูนย์การศึกษา” หมายความว่า สถานที่จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจเรียกว่า 
วิทยาลัย ศูนย์การศึกษา หรือที่เรียกช่ืออย่างอื่นก็ได ้

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับปรญิญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ข้อ  ๕ ให้อธิการบดีเป็นผูร้ักษาการตามข้อบงัคับนี้ และมีอ านาจออกระเบียบ ประกาศหรือค าสัง่ เพื่อ

ประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี ้
ในกรณีที่มปีัญหาเกี่ยวกบัการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ใหอ้ธิการบดีมีอ านาจตีความและวินิจฉัย 

หมวด ๑ 
การรบัเข้าศึกษา 

------------------------- 
ข้อ  ๖ คุณสมบัติ และเงื่อนไขการรบัเข้าเป็นนักศึกษา 
(๑)  เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรอืเทียบเท่าข้ึนไป เว้นแต่หลกัสูตรศึกษา

ต่อเนื่องจะต้องส าเรจ็การศึกษาระดับอนุปริญญาประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูงประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ช้ันสูงหรือประกาศนียบัตรอื่นๆทีเ่ทียบเท่าส าหรับนักศึกษาต่างชาติต้องส าเร็จการศึกษาตามวรรคแรกเช่นกัน 

(๒)  เป็นผู้มีจิตปกติและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอปุสรรคตอ่การศึกษาวิชาชีพหรือโรคทีส่ังคม
รังเกียจ เว้นแต่กฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

(๓) ไม่เป็นผู้ถูกคัดช่ือออกหรือไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆเพราะความผิดตามระเบียบหรือ
ข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา 

(๔) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิด
อันได้กระท าโดยประมาท 

(๕) มีคุณสมบัตอิย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย 
(๖)  ในกรณีพิเศษนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ใหส้ภาวิชาการเป็นผูพ้ิจารณา ว่าเห็นสมควรใหร้ับเข้า

ศึกษา 
ข้อ  ๗ การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกเป็นนักศึกษา 
(๑)  มหาวิทยาลัยจะพจิารณารับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเท่าตามประกาศและรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยก าหนดหรอืให้เป็นไปตามระเบียบการคัดเลือก
เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 



(๒) มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับอนปุรญิญาหรือเทียบเท่าหรอื
ผู้ที่ได้รบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเข้าเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาระดับปรญิญาตรีตามประกาศหรือรายละเอียด
ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๘ ประเภทของนกัศึกษา 
(๑) นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาทีม่ีคุณสมบัติตามข้อ ๖ ซึ่งมหาวิทยาลัยรบัเข้า 

ศึกษาในหลักสูตรปรญิญาตรทีี่เรียนเตม็เวลา 
(๒) นักศึกษาไม่เต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาใน

หลักสูตรปริญญาตรีทีเ่รียนไม่เต็มเวลา 
(๓) นักศึกษาสมทบ หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรบัใหล้งทะเบียนเรียนสมทบ 

และ/หรือการท าวิจัยโดยไมม่ีสทิธ์ิรับปรญิญาตรีจากมหาวิทยาลัย 
ข้อ  ๙ การรับโอนย้ายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
(๑)  มหาวิทยาลัยอาจพจิารณารับโอนนกัศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยเห็นว่ามีวิทย

ฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย 
(๒)  คุณสมบัติของนกัศึกษาที่จะได้รับการพจิารณารบัโอนย้าย 

(ก)  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๖ และได้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มาก่อนแล้ว 
(ข) มีผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมโดยมีค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 
(ค) มีระยะเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเต็มตามเวลาที่มหาวิทยาลยัก าหนด ทั้งนี้ให้นับรวมเวลา

เรียนจากสถาบันอุดมศึกษาเดมิด้วย 
(๓) การขอโอนย้ายเข้ามาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยหรอืต้อง

ปฏิบัติดังนี ้
(ก) ยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 

๓๐ วัน ก่อนเปิดการศึกษา 
(ข) ติดต่อขอให้สถาบันอุดมศึกษาเดิมจัดสง่ระเบียนแสดงผลการเรียนและรายละเอียดเนื้อหา

รายวิชาหรือชุดวิชาที่ได้เรียนไปแล้วมายังมหาวิทยาลัย 
(๔) มหาวิทยาลัยจะพจิารณารับโอนโดยความเห็นชอบของคณะ สาขาวิชาและ/หรือภาควิชาที่

เกี่ยวข้อง 
ข้อ ๑๐ การเทียบรายวิชา ชุดวิชา กลุ่มรายวิชาหรือกลุ่มชุดวิชาเรียนและการโอน หน่วยกิต 

รายวิชาหรือชุดวิชาให้เป็นไปตามหมวด ๗ การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสูก่ารศึกษาในระบบ 
ข้อ ๑๑ การศึกษาปริญญาตรีทีส่อง 
(๑)  นักศึกษาที่ส าเรจ็ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบนัอุดมศึกษาอื่นที่เทียบเท่าอาจขอเข้า

ศึกษาเพื่อปริญญาตรี สาขาวิชาอื่นเพิ่มเติมได ้
(๒) นักศึกษาย่ืนค าร้องแสดงความจ านงตอ่มหาวิทยาลัยตามแบบที่ก าหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัยไม่

น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนเปิดการศึกษา 



(๓)  มหาวิทยาลัยจะพจิารณารับเข้าศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะ สาขาวิชาและ/หรือภาควิชาที่
เกี่ยวข้อง 

(๔) ให้นักศึกษาได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาหรือชุดวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลกัสูตร
ปริญญาตรทีี่ขอศึกษาเป็นปรญิญาทีส่อง 

(๕) ให้นักศึกษาด าเนินการเทียบรายวิชาหรือชุดวิชาหรือกลุ่มรายวิชาหรือชุดวิชาเรียนและโอนหน่วย
กิตให้เป็นไปตามข้อ ๑๐ เพื่อใช้จัดแผนการศึกษาใหม่ โดยการแนะน าของสาขาวิชาและ/หรือภาควิชา รายวิชา
หรือชุดวิชาที่โอนหน่วยกิตไม่ได้ และ/หรอืไม่ได้อยู่ในแผนการเรียนให้ตัดออกโดยความเห็นชอบของคณบดี 

ข้อ  ๑๒ การรายงานตัวเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๒ 
ระบบการจัดการศึกษา 
------------------------- 

ข้อ  ๑๓ ระบบการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระดบัปรญิญาตรเีป็น ๓ รูปแบบ 
(๑) การจัดการศึกษาในระบบ ประกอบด้วย 

(ก) การจัดการศึกษาภาคปกติ เป็นการจัดการศึกษาเตม็เวลา ใช้ระบบ 
ทวิภาค โดย ๑ ปี   การศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต 
ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาโดยใช้ระบบไตรภาค และ/หรอืระบบจตรุภาคได้ดังนี้  
ระบบไตรภาค ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มี

ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห ์
ระบบจตรุภาค ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มี

ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์  
ปีการศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาภาคปกติ หมายถึงปกีารศึกษาสุดท้ายทีส่ าเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตร จะไม่น าภาคการศึกษาฤดูรอ้นในปกีารศึกษาน้ันมารวม ส่วนนักศึกษาภาคพิเศษให้น า
ภาคการศึกษาฤดูร้อนมารวมด้วย 

หลักสูตรสาขาวิชาใดมีรายวิชาหรือชุดวิชาที่จ าเป็นต้องเปิดสอนในภาคการศึกษา ฤดูร้อน เพื่อ
การฝกึประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม กรณีศึกษาหรือเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
นักศึกษา การบรหิารจัดการรายวิชาหรือชุดวิชาน้ันให้ถือเสมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาคการศึกษาปกติ 

(ข) การจัดการศึกษาภาคพิเศษเป็นการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาซึ่งจัดในวันหยุดสุดสัปดาห์ 
หรือ เปิดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน หรือเวลาอืน่ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยใช้ระบบ ๑ ปี
การศึกษา แบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาคือ ๒ ภาคการศึกษาปกติ กับ ๑ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาค
การศึกษาปกตมิีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห ์ การเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน มีเวลาศึกษาไม่



น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ โดยก าหนดจ านวนช่ัวโมงเรียนและจ านวน หน่วยกิตเป็นสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการ
จัดการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ โดยการบรหิารจัดการรายวิชาหรือชุดวิชาน้ันให้ถือเป็นภาคการศึกษาปกติ 

(๒) การจัดการศึกษานอกระบบ เป็นการจัดการศึกษาทีม่ีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย 
รูปแบบการจัดการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปน็เงื่อนไขส าคัญของการจัดการศึกษา การส าเรจ็
การศึกษา โดยเนื้อหาหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคล
แต่ละกลุม่ ซึ่งรายละเอียดให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยั 

(๓) การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการจัดการศึกษาที่ใหผู้้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความ
สมัครใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบคุคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดลอ้ม สื่อหรอื
แหล่งความรู้อื่น ๆ ซึ่งรายละเอียดให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๔ การคิดหน่วยกิตสาขาวิชาที่จัดการสอนในมหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็นรายวิชา 
หรือชุดวิชาที่ก าหนดเนื้อหามากน้อยตามจ านวนหน่วยกิต ดังนี้ 

(๑)  รายวิชาหรือชุดวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาการบรรยายหรืออภิปรายปญัหา ไม่นอ้ยกว่า ๑๕ ช่ัวโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

(๒)  รายวิชาหรือชุดวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรอืทดลอง ไม่นอ้ยกว่า ๓๐ ช่ัวโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

(๓) การฝกึงานหรือฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่า
เท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

(๔) การท าโครงการหรือกจิกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รบัมอบหมาย ที่ใช้เวลาท าโครงการหรอื
กิจกรรมนัน้ ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากบั ๑ หน่วยกิต ระบบทวิภาค 

ในกรณีที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในระบบอื่นทีม่ิใช่ระบบทวิภาคจะแสดงรายละเอียดทีเ่กี่ยวกับ
ระบบการศึกษาน้ัน รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตร 

(๕) ในกรณีที่ไมส่ามารถใช้เกณฑ์ตามข้อ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ได้ ให้มหาวิทยาลัย 
ก าหนดหน่วยกิตของรายวิชาหรอืชุดวิชาได้ตามความเหมาะสม แต่จะต้องใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า ๔๕ 
ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากบั ๑ หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
 

หมวด ๓ 
การลงทะเบียน 

------------------------- 
ข้อ ๑๕  มหาวิทยาลัยจัดให้มีการลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาในแต่ละภาคการศึกษา  โดยมี

อาจารย์ทีป่รึกษาเป็นผู้แนะน าให้ค าปรกึษาและแนะแนวการศึกษาตามแผนการศึกษา และให้เป็นไปตาม
เอกัตภาพของแตล่ะบุคคล โดยถือข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนดังนี้ 

(๑)  การลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาให้ด าเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย 



การลงทะเบียนหลงัวันที่มหาวิทยาลัยก าหนดจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าด้วย
การรบัจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

(๒) การลงทะเบียนหลงัวันที่มหาวิทยาลัยก าหนดใหก้ระท าได้ภายในระยะเวลา  เพิม่ - ถอนรายวิชา
หรือชุดวิชาเท่านั้น การลงทะเบียนภายหลังระยะเวลาเพิม่ถอนจะกระท ามิได้ 

(๓) การถอนรายวิชาหรือชุดวิชา ภายหลังก าหนดระยะเวลา เพิ่ม - ถอน กระท าได้โดยขอยกเลิก
รายวิชาหรือชุดวิชา แต่ต้องกระท ากอ่นสอบปลายภาคหนึ่งสัปดาห์ 

(๔) ในกรณีที่มีความจ าเป็น มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการเรียนการสอน หรือจ ากัดจ านวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งหรือชุดวิชาใดชุดวิชาหนึ่งได้ 

(๕) การลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาจะสมบรูณ์เมือ่ได้ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมทัง้ยื่น
หลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาต่อมหาวิทยาลัยแล้ว 

(๖) การลงทะเบียนของนักศึกษาในระบบ 
(ก) ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิตและไม่เกนิ 

๒๒ หน่วยกิต นักศึกษาภาคพิเศษลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต การ
ลงทะเบียนที่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต ให้คณบดีเป็นผู้พจิารณาอนุมัติ 

(ข) ภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาในระบบภาคปกติและภาคพิเศษลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๑๐ 
หน่วยกิต นักศึกษาภาคปกติที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาจะลงทะเบียนเกินกว่า ๒๒ หน่วยกิตในภาคการศึกษา
ปกติ หรือเกินกว่า ๑๐ หน่วยกิต ในภาคการศึกษาฤดูร้อน และนักศึกษาภาคพิเศษที่คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา
จะลงทะเบียนเกินกว่า ๑๕ หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ หรือเกินกว่า ๑๐ หน่วยกิตในภาคการศึกษาฤดู
ร้อน ให้คณบดีเป็นผูพ้ิจารณาอนุมัติ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

(ค) ส าหรับนักศึกษาไมเ่ต็มเวลาการลงทะเบียนใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๗)  การลงทะเบียนการศึกษานอกระบบใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๘)  การลงทะเบียนการศึกษาตามอัธยาศัยใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๙)  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนปรญิญาตรีมากกว่า ๑ สาขาวิชา หรือได้รับอนุญาตให้ศึกษาได้

มากกว่า ๑ ปริญญาในคราวเดียวกันได้ โดยให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๑๐) การลงทะเบียนทีผ่ิดเงือ่นไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนน้ันเป็นโมฆะ และรายวิชาหรือชุดวิชาที่

ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นให้ได้รบัอักษร W 
(๑๑) กรณีที่มีโครงการแลกเปลี่ยนนกัศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมีข้อตกลงเฉพาะราย

อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือชุดวิชา ที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษา
อื่นแทนการลงทะเบียนในมหาวิทยาลัย โดยช าระค่าธรรมเนียมตามระเบียบของมหาวิทยาลยั ว่าด้วยการรับ
จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

(๑๒)  การเพิม่ - ถอนรายวิชาหรือชุดวิชา ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 



(๑๓) นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษากบัรายวิชาหรอืชุดวิชาใด ๆ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ได้
หากผูส้อนและคณบดีทีร่ายวิชาหรือชุดวิชาน้ันสังกัดอยู่อนญุาตเป็นลายลกัษณ์อักษร โดยขอคิด ผลการศึกษา
ได้ ๓ ประการ 

(ก)  คิดผลการศึกษารายวิชาหรอืชุดวิชาเป็น A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, D, D- และ F 
ในกรณีนี้ให้น าหน่วยกิตของรายวิชาหรือชุดวิชามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 

(ข) คิดผลการศึกษารายวิชาหรอืชุดวิชาเป็น S, U ในกรณีที่นักศึกษา สอบได้ผลการศึกษา U 
นักศึกษาไม่ต้องเรียนซ้ า 

(ค) การใหผ้ลการศึกษาเป็น V 
(๑)  รายวิชาหรือชุดวิชาที่ลงทะเบียนแบบ V ได้ต้องไม่มีการปฏิบัติ 
(๒) รายวิชาหรือชุดวิชาที่ลงทะเบียนแบบ V จะน าไปเป็นวิชาบังคับก่อน 

(Prerequisite) ของรายวิชาหรือชุดวิชาต่อเนื่องไม่ได้ 
(๓) มหาวิทยาลัยจะไม่นบัหน่วยกิตในการลงทะเบียนรายวิชาหรอืชุดวิชาแบบ V แต่จะ

ลงในใบรายงานผลการศึกษาเป็นอักษร V เมื่อผูส้อนตรวจสอบเห็นว่ามีเวลาเรียนเพียงพอ 
(๔) นักศึกษาไม่จ า เป็นต้องสอบ หรือท า กิจกรรมในรายวิชาหรือชุดวิชาที่ลงทะเบียน

แบบ V 
(๕)  นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาภาษาต่างประเทศ แบบ V ไม่ได้ 

 
หมวด ๔ 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 
------------------------- 

ข้อ ๑๖ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
(๑) มหาวิทยาลัยจัดใหม้ีการวัดผลการศึกษาของรายวิชาหรือชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนภาค

การศึกษาละไม่นอ้ยกว่าหนึ่งครั้ง เมือ่ท าการวัดผลรายวิชาหรือชุดวิชาใดครั้งสุดท้ายแล้ว ให้ถือว่าการเรียนการ
สอนน้ันสิ้นสุดลง 

(๒)  นักศึกษาต้องมสี่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนตาม
แผนการจัดการเรียนการสอนทีก่ าหนดของรายวิชาหรือชุดวิชาน้ัน จึงจะมีสทิธ์ิได้รับการวัดและการประเมินผล
ในรายวิชาหรือชุดวิชาน้ัน ทั้งนี้เว้นแต่อาจารยผ์ูส้อนจะพิจารณาให้สทิธ์ินั้นผู้ไม่มสีิทธ์ิได้รบัการประเมินผล
เนื่องจากขาดคุณสมบัติตามวรรคแรกจะได้รับระดับคะแนน F หรืออักษร U 

(๓)  มหาวิทยาลัยใช้ระบบระดบัคะแนนและค่าระดับคะแนนในการวัดและประเมินผลโดยแบง่ระดับ
คะแนนเป็นอักษรแสดงผลการศึกษา ๑๒ ระดับ เว้นแต่รายวิชาหรือชุดวิชาที่ก าหนดให้วัด และประเมินผลด้วย
อักษร S หรือ U เป็นระดับคะแนน ดังนี ้

ระดับคะแนนตัวอักษร ผลการศึกษา ค่าระดับคะแนน 
 A  ดียอดเยี่ยม ๔.๐๐  



 A-   ดีเยี่ยม ๓.๗๕  
 B+   ดีมาก ๓.๕๐  
 B   ดี  ๓.๐๐  
 B-   ค่อนข้างดี  ๒.๗๕  
 C+   ปานกลางค่อนข้างด ี ๒.๕๐  
 C   ปานกลางค่อนข้างอ่อน ๒.๐๐  
 C-   ค่อนข้างอ่อน ๑.๗๕  
 D+   ปานกลาง  ๑.๕๐  
 D  อ่อน ๑.๐๐  
 D-   อ่อนมาก ๐.๗๕  
 F   ตก ๐  

 
(๔) ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดใหก้ารประเมินผลในรายวิชาหรือชุดวิชาใดไม่มีระดับคะแนน หรือ

นักศึกษาร้องขอต่อมหาวิทยาลัยก่อนลงทะเบียนในรายวิชาหรือชุดวิชาใด ๆ ตามข้อ ๑๕ (๑๓) ให้มหาวิทยาลยั
ประเมินผลโดยไมม่ีระดับคะแนน ให้แสดงผลการศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาน้ัน ด้วยอักษร ดังนี้ 

อักษร ผลการศึกษา 
S ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
U ผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) สอบไม่ผ่าน 

(๕)  การแสดงผลการศึกษาในรายวิชาหรือชุดวิชาที่มิได้ประเมินผลการศึกษา หรือไมม่ีการประเมินผล 
ให้แสดงด้วยตัวอักษร ดังนี ้

อักษร ผลการศึกษา 
I ไม่สมบรูณ์ (Incomplete) 
V ลงทะเบียนในฐานะผู้เข้าร่วมฟัง (Visiting) 
W ถอนรายวิชาหรือชุดวิชา (Withdrawn) 
P การเรียนการสอนยังไมส่ิ้นสุด (In progress) 

(๖) อักษร I เป็นสญัลกัษณ์แสดงว่าการวัดประเมินผลรายวิชาหรือชุดวิชาน้ันยังไม่สมบรูณ์ การให้
อักษร I ในรายวิชาหรือชุดวิชาใดกระท าได้ในกรณี 

(ก)  นักศึกษาไม่สามารถเข้ารบัการวัดผลในรายวิชาหรือชุดวิชาน้ันได้ด้วยเหตุสุดวิสัย โดยมี
หลักฐานแสดง 

(ข)  อาจารยผ์ู้สอน และ/หรือหัวหน้าสาขาวิชาที่สอนในรายวิชาหรือชุดวิชาใดเห็นควรรอผล
การศึกษาที่เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลในรายวิชาหรือชุดวิชาน้ัน 



นักศึกษาจะต้องด าเนินการเพื่อแก้อักษร I เป็นค่าระดบัคะแนน หรืออักษร S หรอื U ก่อนสอบ
ปลายภาคของภาคการศึกษาปกติถัดไปอย่างน้อยสองสปัดาห์ หากพ้นก าหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยน
อักษร I เป็นระดับคะแนน F หรืออักษร U 

(๗)  อักษร P เป็นสัญลักษณ์แสดงว่ารายวิชาหรือชุดวิชาน้ันยังไม่มีการวัดผลประเมินผลในภาคเรียนที่
ลงทะเบียนยังมกีารเรียนการสอนต่อเนื่องอยู่ ให้ใช้เฉพาะบางรายวิชาหรือชุดวิชา ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
อักษร P จะถูกเปลี่ยนเมือ่ได้รับการวัดผลแล้ว ทั้งนี้ไม่เกินวันสุดท้ายของก าหนดการสอบปลายภาคประจ าภาค
การศึกษา ภายใน ๒ ภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นก าหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร P เป็น ระดับ
คะแนน F หรืออักษร U  

(๘) อักษร W เป็นสญัลกัษณ์ที่แสดงว่า 
(ก)  นักศึกษาได้ยกเลิกรายวิชาหรือชุดวิชาที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขก าหนดเวลา 
(ข)  การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขเป็นโมฆะ 
(ค) การเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโดยดลุยพินิจของอาจารย์ผูส้อน ในกรณีของการลงทะเบียน

เรียนรายวิชาหรือชุดวิชาแบบร่วมฟัง 
(ง)  นักศึกษาถูกสั่งพกัการศึกษาหรอืถูกให้ออก หรอืถูกไล่ออก ในภาคการศึกษาน้ัน 
(จ)  นักศึกษาลาออกก่อนวันเริม่สอบปลายภาคของภาคการศึกษาน้ัน 

(๙)  รายวิชาหรือชุดวิชามีผลประเมินเป็นอักษร S, U, I, P, V, และ W จะไม่ถูกน ามา 
ค านวณหาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย 

(๑๐) การนบัหน่วยกิตสะสมเพือ่ส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร 
(ก)  รายวิชาหรือชุดวิชาที่นักศึกษาได้ระดับคะแนน A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-,D+, D, D-, 

และอักษร S จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชาหรือชุดวิชาน้ันเป็นหน่วยกิตสะสม โดยไม่รวมรายวิชาหรือชุดวิชาที่
ต้องเรียนเพิม่เติมเพื่อปรบัความรู้ตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ 

(ข)  รายวิชาหรือชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนมากกว่าหนึ่งครั้งให้นับหน่วยกิตสะสมได้เพียงครัง้
เดียว และให้นับเฉพาะครัง้สุดท้าย ยกเว้นรายวิชาหรือชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดใหล้งทะเบียนซ้ าได้ และ
นักศึกษาลงทะเบียนมากกว่า ๑ ครั้งให้นบัหน่วยกิตสะสมได้ทุกครั้ง 

(ค) นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาที่เทียบเท่ากนัให้นบัหน่วยกิตสะสมเฉพาะ
รายวิชาหนึ่งรายวิชาใดหรอืชุดวิชาหนึ่งชุดวิชาใดเท่านั้น 

(๑๑) มหาวิทยาลัยจะค านวณค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยจากหนว่ยกิตประจ า ภาคการศึกษาและค่า
ระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยของรายวิชาหรือชุดวิชาทั้งหมดที่นกัศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน และมกีารวัดผลเป็น
ระดับคะแนน 

(๑๒) ถ้านักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนในรายวิชาหรือชุดวิชาใดไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละหลักสูตร
สาขาวิชาก าหนดไว้ นักศึกษาจะต้องเริ่มลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาน้ันซ้ าอีกจนได้ระดบัคะแนนเป็นไป
ตามที่หลักสูตรก าหนด 



(๑๓) นักศึกษาที่ได้รับอนมุัติจากมหาวิทยาลัยให้ไปศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาอื่นเป็นการช่ัวคราว 
อาจขอโอนหน่วยกิตและผลการเรียนมาประเมินร่วมกบัผลการเรียนในมหาวิทยาลัยรายวิชาหรือชุดวิชาที่
นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นนั้นจะตอ้งมีจ านวนหน่วยกิต จ านวนช่ัวโมงทฤษฎีและ
ปฏิบัติเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานหากไม่เป็นไปตามนี้ใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของ
สาขาวิชาและ/หรอืภาควิชา และคณะที่นักศึกษาสังกัด 

(๑๔) การหาค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย  ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษา และค่า
ระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย คิดเป็นเลขทศนิยมสองต าแหนง่ไมป่ัดเศษรายวิชาหรอืชุดวิชาที่ผลการศึกษาเป็น I ไม่
น าหน่วยกิตมารวม หารเฉลี่ย การค านวณหาค่าระดบัคะแนนสะสมเฉลี่ย ให้น าเอาผลคูณของจ านวนหน่วยกิต
กับค่าระดบัคะแนนของทกุรายวิชาหรอืชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนรวมกันแล้วหารด้วยผลบวกของจ านวนหน่วย
กิตของรายวิชาหรอืชุดวิชา 

(๑๕)  การเรียนซ้ า 
(ก)  รายวิชาหรือชุดวิชาที่ได้รับระดับคะแนน D นักศึกษาอาจขอเรียนรายวิชาหรือชุดวิชาน้ัน

ซ้ าได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีที่อ านวยการสอนรายวิชาหรือชุดวิชาน้ัน 
(ข) รายวิชาหรือชุดวิชาที่ได้รับระดับคะแนน F หรือผลการศึกษาที่ไม่พอใจ (U) ซึง่เป็น

รายวิชาหรือชุดวิชาบังคับในหลักสูตร ต้องเรียนซ้ าในรายวิชาหรือชุดวิชาน้ันจนกว่าจะสอบผ่าน ในกรณีที่มี
ความจ าเป็นต้องเรียนวิชาอื่นแทนจะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีที่อ านวยการสอนรายวิชาหรือชุดวิชาน้ัน 

(๑๖) นักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตรแล้ว มีค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ถึง ๒.๐๐ อาจขอเรียน
ซ้ ารายวิชาหรือชุดวิชาที่ได้รับผลการเรียนระดับคะแนน D หรือเลือกเรียนรายวิชาหรือชุดวิชาต่างสาขาวิชา 
หรือต่างคณะซึ่งไมเ่คยเรียนมาก่อนได้ ในกรณีที่เรียนรายวิชาหรือชุดวิชาต่างคณะจะต้องไดร้ับอนมุัติจาก
คณบดีที่อ านวยการสอนรายวิชาหรือชุดวิชาน้ันก่อน 

(๑๗) การอนุมัตผิลและการรายงานผลการศึกษา 
(ก) คณบดีเป็นผู้อนุมัตผิลการวัดผลประเมินผลทกุภาคการศึกษาปกติของนักศึกษา ภายใน

คณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 
(ข) ให้คณะรายงานผลการอนมุัติผลการศึกษาของนักศึกษาภายในคณะให้สภาวิชาการทราบ

ทุกภาคการศึกษาปกต ิ
 
 

หมวด ๕ 
การลา การย้ายสาขาวิชา และการพ้นสภาพ 

------------------------- 
ข้อ ๑๗ การลา 
(๑)  การลาไมเ่ข้าช้ันเรียน นักศึกษาที่มกีิจจ าเป็น หรือป่วยไมส่ามารถเข้าช้ันเรียนในช่ัวโมงเรียนได้

จะต้องยื่นใบลาต่ออาจารยผ์ูส้อน แต่ถ้าลาติดต่อกันต้ังแต่ ๗ วันข้ึนไป ให้ยื่นใบลาตามแบบที่คณะก าหนดผ่าน



อาจารย์ทีป่รึกษา แล้วน าไปขออนุญาตต่ออาจารยผ์ู้สอน 
(๒)  การลาพกัการศึกษา 

(ก) นักศึกษาจะขอลาพักการศึกษาได้ ในกรณีต่อไปนี ้
(๑)  ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑเ์ข้ารบัราชการทหาร 
(๒) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนกัศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอืน่ใด ซึ่งมหาวิทยาลัย

เห็นสมควรสนับสนุน 
(๓) เจ็บ ป่วย หรือประสบอุบัติเหต ุ
(๔) ไม่ได้ลงทะเบียนรายวิชา หรือชุดวิชาเรียน หรือลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ หรือ ถอนทกุ

รายวิชาหรือทกุชุดวิชา ที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่ได้รบัอักษร W 
(๕)  เหตผุลอื่น ๆ ที่คณะเห็นสมควร  
รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ไดร้ับอนมุัติใหล้าพักจะไมป่รากฏในทะเบียนผล

การศึกษา 
(ข) การลาพกัการศึกษา นักศึกษาใหม่ไมม่ีสทิธ์ิลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาแรกเว้นแต่ได้รับ

อนุมัติจากอธิการบด ี
(ค) นักศึกษาที่มีความประสงค์จะลาพักการศึกษา ต้องยื่นใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัย 

พร้อมด้วยหนงัสอืยินยอมจากผู้ปกครองผ่านอาจารย์ทีป่รกึษา หัวหน้าสาขาวิชาและ/หรือ ภาควิชา ถึงคณบดี 
เพื่อพจิารณาอนุมัติแล้วแจ้งมหาวิทยาลัยทราบ 

ส าหรับนักศึกษาปรญิญาทีส่อง และ/หรือนักศึกษาทีม่ีอายุตั้งแต่ ๒๐ ปีข้ึนไปสามารถ ลาพัก
การศึกษาได้โดยไม่ต้องมหีนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง 

(ง) นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพกัการศึกษาตลอดหนึง่ภาคการศึกษาปกตหิรอื
มากกว่า ต้องช าระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกต ิ

(จ) การลาพกัการศึกษาไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ขยายระยะเวลาศึกษา 
(๓) การลาออก นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกให้ยื่นใบลา พรอ้มหนังสือยินยอมจากผูป้กครองผ่าน

อาจารย์ทีป่รึกษาถึงคณบดี เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัต ิ
ข้อ ๑๘ การย้ายสาขาวิชา 
(๑)  การย้ายภายในคณะ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ/หรือเงื่อนไขตามประกาศของคณะ 
(๒) การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นให้เป็นไปตามเงื่อนไขในประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๓) การย้ายสาขาวิชาทั้งภายในคณะและ/หรือต่างคณะจะกระท าได้เพียงครั้งเดียว 
(๔) รายวิชาหรือชุดวิชาที่ได้เรียนแล้วทัง้หมดให้โอนผลการเรียนทุกรายวิชาหรอืชุดวิชาและน ามา

ค านวณค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาใหม่ด้วย 
(๕)  นักศึกษาที่ได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว ต้องด าเนินการโอนผลการเรียนรายวิชาหรอืชุดวิชาที่ได้เรียน 
(๖) การย้ายสาขาวิชาทั้งในคณะและต่างคณะจะสมบูรณ์เมื่อไดช้ าระค่าธรรมเนียมการมอบตัวเข้า

เป็นนักศึกษาใหม่และไดร้ับรหสันักศึกษาใหม่แล้วนักศึกษาที่ไม่ได้รับการพจิารณาให้ย้ายสาขาวิชาที่ขอย้ายจะ



ลงทะเบียนตามเงื่อนไขของสาขาวิชาเอกนั้นเพื่อน ามาอ้างเปน็เหตผุลในการขอย้ายเข้าสังกัดสาขาวิชาน้ัน ๆ 
ภายหลังมิได้ 

ข้อ ๑๙ สาเหตุในการพ้นสภาพนักศึกษา 
นักศึกษาจะพ้นสภาพนักศึกษาโดยเหตุดังต่อไปนี ้
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก และได้รับอนมุัติจากมหาวิทยาลัยแล้ว 
(๓)  โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 
(๔) ไม่มาลงทะเบียนใหเ้สร็จสิ้นภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และมิได้ลาพักการศึกษา ภายใน 

๓๐ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ อธิการบดอีาจอนมุัติให้นักศึกษาที่พ้นสภาพกลับเข้ามาเป็นนักศึกษา
ใหม่ได้เมื่อมีเหตุผลอันสมควร โดยช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษาและค่าธรรมเนียมการขอคืน
สภาพนักศึกษาแต่ต้องขอคืนสภาพนักศึกษาภายใน ๒ ปี นับจากวันที่นกัศึกษาพ้นสภาพนักศึกษา 

(๕)  ถูกลบช่ือออกจากการเป็นนักศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
(๖)  ได้รับอนุมัติให้ส าเรจ็การศึกษาตามหลักสูตร 
(๗)  ต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้กระท า

โดยประมาท 
(๘)  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑก์ารวัดผล 

(ก)  นักศึกษาภาคปกติจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาโดยเหตุดังตอ่ไปนี้ 
(๑)  ผลการประเมินผลการศึกษาได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย ต่ ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาค

การศึกษาปกตทิี่สอง นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา 
(๒)  ผลการประเมินผลการศึกษา ได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยต่ ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาค

การศึกษาปกตทิี่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐ ที่ ๑๒ ที่ ๑๔ และที่ ๑๖ นับตั้งแต่เริม่เข้าศึกษา 
(๓)  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร แต่มีค่าระดบัคะแนนสะสมเฉลี่ยต่ ากว่า 

๑.๘๐ 
(๔)  ใช้เวลาศึกษาเกิน ๑๖ ภาคการศึกษาปกติกรณีเรียนหลักสตูร ๔ ปี เกิน ๒๐ ภาค

การศึกษาปกตกิรณีเรียนหลักสูตร ๕ ปี และเกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติกรณีเรียนหลักสูตรปรญิญาตร ี
(ต่อเนื่อง) 

(ข) นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาโดยเหตุต่อไปนี้ 
(๑)  ผลการประเมินผลการศึกษาได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย ต่ ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาค

การศึกษาที่ ๓ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา 
(๒)  ผลการประเมินผลการศึกษา ได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยต่ ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาค

การศึกษาที่ ๖ ที่ ๙ ที่ ๑๒ ที่ ๑๕ ที่ ๑๘ ที่ ๒๑ และที่ ๒๔ นับตัง้แต่เริ่มเข้าศึกษา 
(๓)  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร แต่ยังมีค่าระดบัคะแนนสะสมเฉลี่ยต่ ากว่า 

๑.๘๐ 



(๔)  ใช้เวลาศึกษาเกิน ๒๔ ภาคการศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร ๔ ปี เกิน ๑๒ ภาค
การศึกษา กรณีเรียนหลักสูตรปรญิญาตรี (ต่อเนื่อง) 

(๙)  ใช้หลักฐานปลอม หรือแจ้งความเท็จ หรือปกปิดความจรงิในการพิจารณารบัเข้าเป็น
นักศึกษา 

ข้อ ๒๐ นักศึกษาที่ลงทะเบียนครบตามหลักสูตรแล้ว แต่ได้รับค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยต่ ากว่า 
๒.๐๐ จะได้รบัอนญุาตให้ลงเรียนรายวิชาหรือชุดวิชาเพิ่มเติมต่อไป ถ้าค่าระดบัคะแนนสะสมเฉลี่ยต่ ากว่า 
๒.๐๐ ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

ข้อ ๒๑ การพ้นสภาพนักศึกษา 
(๑)  กรณีนักศึกษาภาคปกติ ให้งานทะเบียนและวัดผลหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่ท าหน้าที่ใน

ลักษณะเดียวกันตรวจสอบและประกาศรายช่ือนกัศึกษาที่พน้สภาพนักศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ เมื่อ
สิ้นภาคการศึกษาของภาคการศึกษาปกติ ผลการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้น าไปรวมกบัผลการศึกษาใน
ภาคการศึกษาปกติถัดไปที่นักศึกษาลงทะเบียน ยกเว้นผูท้ี่จบการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน 

(๒)  กรณีนักศึกษาภาคพิเศษ ให้งานทะเบียนและวัดผลหรือหนว่ยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่น ทีท่ าหน้าที่
ในลักษณะเดียวกันตรวจสอบและประกาศรายช่ือนักศึกษาทีพ่้นสภาพนักศึกษาตามทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับนี้
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาทุกภาค 

 
 
 

หมวด ๖ 
การเสนอใหส้ าเรจ็การศึกษา 

------------------------- 
ข้อ ๒๒ การขอส าเรจ็การศึกษา ให้นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษาตามทีห่ลกัสูตรก าหนด

ด าเนินการขอส าเร็จการศึกษาตามข้ันตอนทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๒๓  ระยะเวลาส าเร็จการศึกษา นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาไดต้้องมีระยะเวลาศึกษา ดังนี้ 
(๑)  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป)ี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรบัการศึกษา

ภาคปกติ ไม่ก่อน ๙ ภาคการศึกษาส าหรับการศึกษาภาคพิเศษที่ลงทะเบียนเรียนเตม็เวลาและไม่กอ่น ๑๔ 
ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

(๒)  หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป)ี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรบัการศึกษา
ภาคปกติ ไม่ก่อน ๑๒ ภาคการศึกษาส าหรบัการศึกษาภาคพิเศษที่ลงทะเบียนเรียนเตม็เวลาและไม่กอ่น ๑๗ 
ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

(๓)  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนือ่ง) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่กอ่น ๔ ภาคการศึกษาปกติส าหรับ
การศึกษาภาคปกติ ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษา ส าหรบัการศึกษาภาคพิเศษที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่
ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไมเ่ต็มเวลา 



(๔)  หลักสูตรปริญญาตรี ซึง่มลีักษณะแตกต่างจาก (๑) (๒) และ (๓) ใหม้หาวิทยาลัยท าเป็นประกาศ
เกี่ยวกับเวลาส าเรจ็การศึกษา และต้องมีระยะเวลาศึกษาตามลักษณะของการศึกษาปริญญาน้ัน 

ข้อ ๒๔  เกณฑ์การส าเรจ็การศึกษา ผูท้ี่ส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูรปรญิญาตรี ต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี ้

(๑)  สอบได้ในรายวิชาหรือชุดวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร ทัง้ในรายวิชาหรือชุดวิชาและเงื่อนไขที่
ก าหนดของสาขาวิชาน้ัน 

(๒) ได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรและค่าระดบัคะแนนสะสมเฉลี่ยในวิชาเอกไม่ต่ า
กว่า ๒.๐๐ และไม่มีรายวิชาหรอืชุดวิชาใดได้ค่าระดับคะแนนเป็น I หรอื P 

(๓)  ไม่มีค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรือเงินอื่น ๆ ที่ค้างช าระตามทีม่หาวิทยาลัยเรียกเก็บ 
(๔)  เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดีอันเป็นเกียรติและศักดิ์ของนกัศึกษา

โดยมติคณะกรรมการประจ าคณะตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
(๕)  มีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๒๕ ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีตามข้อ ๒๔ จะได้รบัเกยีรตินิยมต้องม ี

คุณสมบัติเพิ่มเตมิดังนี ้
(๑) เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาปกติของหลักสูตรนั้นทัง้นี้ไม่

นับภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเว้นลาพักการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 

(๒)  ไม่เคยมีรายวิชาหรือชุดวิชาใดได้รับระดับคะแนนต่ ากว่า C หรือ ๒.๐๐ หรือเทียบเท่า 
(๓)  ไม่ถูกลงโทษตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่าที่มหาวิทยาลยัก าหนด 
(๔) นักศึกษาที่มีการเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตรายวิชาหรอืชุดวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ไม่มี

สิทธิได้รับเกียรตินิยม 
(๕) นักศึกษาผู้ทีจ่ะได้ปรญิญาตรีเกียรตินิยมอันดบัหนึง่ต้องได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย ตั้งแต่ 

๓.๗๕ ข้ึนไป 
(๖)  นักศึกษาที่จะได้ปริญญาตรเีกียรตินิยมอันดับสองตอ้งได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยต้ังแต่ ๓.๕๐ 

ข้ึนไปนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี (ต่อเนือ่ง) สามารถรบัปรญิญาตรเีกียรตินิยมได้ถ้ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์การ
ให้ผูส้ าเร็จการศึกษาได้รับปรญิญาตรีเกียรตินิยมครบถ้วนทั้งสองตอนคือ เมื่อศึกษาระดับอนุปริญญาหรอื
เทียบเท่า และเมื่อศึกษาระดับปรญิญาตรี (ต่อเนื่อง) 

ข้อ ๒๖ การใหป้รญิญาตรีและปริญญาตรเีกียรตินิยม คณบดีโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการประจ าคณะ เป็นผู้เสนอช่ือนักศึกษาในสงักัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕ 
ซึ่งสมควรได้รับปรญิญาตรีและปรญิญาตรีเกียรตินิยมขอความเห็นชอบต่อสภาวิชาการเพื่อน าเสนอขออนมุัติ
ต่อสภามหาวิทยาลัย 
 
 



หมวด ๗ 
การเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญาตรีเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

------------------------- 
ข้อ ๒๗ คุณสมบัติของผู้มสีิทธ์ิขอเทียบโอนผลการเรียน 
(๑)  ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๖ คุณสมบัติและเงื่อนไขการรับเข้าเป็น

นักศึกษา 
(๒)  ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนต้องเป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในหลักสูตรทีส่ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐที่มี
อ านาจตามกฎหมายรบัทราบหรือรับรอง 

(๓)  มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดคุณสมบัติ   อื่น ๆ ของผู้ขอ
เทียบโอนผลการเรียนเพิม่เติมก็ได้ 

ข้อ ๒๘  หลักเกณฑก์ารเทียบความรู้และโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบ 
(๑)  เป็นรายวิชาหรือชุดวิชาหรือกลุ่มรายวิชาหรือกลุม่ชุดวิชาในหลักสูตรระดบัอุดมศึกษาทีส่ านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐทีม่ีอ านาจตามกฎหมายรบัทราบหรอืรบัรองรายวิชาที่
ได้รับอนุมัติให้โอนหน่วยกิต ให้บันทกึผลการเรียนเป็น S 

(๒)  เป็นรายวิชาหรือชุดวิชาหรือกลุ่มรายวิชาหรือกลุม่ชุดวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของรายวิชาหรือชุดวิชาหรือกลุ่มรายวิชาหรือกลุ่มชุดวิชาที่ขอเทียบ(๓) เป็นรายวิชาหรอืชุดวิชาหรือ
กลุ่มรายวิชาหรือกลุ่มชุดวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน C หรือ ค่าระดับคะแนน ๒.๐๐ หรือเทียบเท่า 

(๔)  นักศึกษาจะเทียบรายวิชาหรือชุดวิชา หรือกลุม่รายวิชาหรือกลุ่มชุดวิชาและโอนหน่วยกิตได้ไม่
เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รบัโอน 

(๕)  รายวิชาหรือชุดวิชา กลุ่มรายวิชาหรือกลุ่มชุดวิชาที่เทียบโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นจะไม่
น ามาค านวณค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย 

(๖)  นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๑ ปีการศึกษา 
(๗)  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ มหาวิทยาลัยจะเทียบโอนนกัศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกิน

กว่าช้ันปีและภาคการศึกษาที่ได้รบัอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตร ที่ได้รบัความเห็นชอบแล้ว 
ข้อ ๒๙ หลักเกณฑก์ารเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษา

ในระบบซึ่งไมม่ีองค์กรของรัฐรับทราบหรอืรบัรองและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ 
(๑)  การเทียบความรูจ้ะเทียบเป็นรายวิชาหรือชุดวิชา กลุ่มรายวิชาหรือ กลุม่ชุดวิชา 

ตามหลกัสูตรและระดบัการศึกษาทีเ่ปิดสอนในมหาวิทยาลัย 
(๒)  วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรู้ในแต่ละรายวิชาหรอืชุดวิชา กลุ่มรายวิชาหรือกลุ่มชุด

วิชา และเกณฑ์การตัดสินของการประเมินแต่ละวิธีให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัย 



(๓)  ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน C หรือค่าระดบัคะแนน ๒.๐๐ หรือ
เทียบเท่า จึงจะใหจ้ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือชุดวิชา กลุ่มรายวิชาหรือกลุม่ชุดวิชาน้ัน แต่จะไม่ให้ระดบั
คะแนนและไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนผลการเรียนหรอืค านวณค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย 

(๔)  การบันทึกผลการเรียนใหบ้ันทึกตามวิธีการประเมิน 
(๕)  การเทียบรายวิชาหรือชุดวิชา กลุ่มรายวิชาหรือกลุ่มชุดวิชา จากการศึกษานอกระบบหรือ

การศึกษาในระบบซึ่งไม่มอีงค์กรของรัฐรบัทราบหรือรับรอง และ/หรอืการศึกษาตามอัธยาศัยใหห้น่วยกิตได้ไม่
เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิต รวมของหลักสูตรระดับปรญิญาตรทีี่ขอเทียบ 

(๖)  นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างนอ้ย ๑ ปีการศึกษาส าหรบัหลักสูตร
ปริญญาตร ี
 
 

หมวด ๘ 
การจัดการศึกษาที่ศูนย์ใหก้ารศึกษา 

------------------------- 
ข้อ ๓๐ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษา ณ ศูนย์ใหก้ารศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยได้โดยจัดท าเป็น

โครงการ และให้แสดงข้อมลู ความต้องการ ศักยภาพ วิธีการจัดการศึกษา สาขาที่เปิดสอนและการบริหาร
จัดการโครงการ ให้จัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

ข้อ ๓๑ ให้มหาวิทยาลัยสนบัสนุนศูนย์ให้การศึกษา ดังต่อไปนี ้
(๑)  การประชาสมัพันธ์ศูนย์ให้การศึกษา 
(๒) พัฒนาโสตทัศนูปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เครอืข่ายระยะใกล ้

ระยะไกล ให้มีมาตรฐานและเพียงพอกบัจ านวนนักศึกษา 
(๓) การใหบ้ริการผ่านส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ศูนย์เครือข่ายข้อมูลศูนย์การ

เรียนรู้ทางอเิล็กทรอนิกส์ และสิง่อ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา เพื่อค้นคว้า หาความรู้ด้วยตนเองและอาจจะ
จัดการเรียนการสอนแบบระบบชุดวิชา หรือระบบการศึกษาทางไกลก็ได้ 

ข้อ ๓๒ ศูนย์ให้การศึกษาอาจจัดการศึกษาในระบบทัง้ในภาคปกติ และภาคพิเศษ 
ข้อ ๓๓ การบริหารศูนย์ให้การศึกษา ให้มีคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการบริหาร

ประจ าศูนย์ให้การศึกษา 
(ก)  คณะกรรมการอ านวยการ จ านวน ๑๑ คน ประกอบด้วย 

(๑)  อธิการบดเีป็นประธานกรรมการ 
(๒)  รองอธิการบดี คัดเลือกกันเอง จ านวน ๓ คน เป็นกรรมการ 
(๓)  คณบดี คัดเลือกกันเอง จ านวน ๓ คน เป็นกรรมการ 
(๔)  หัวหน้าศูนย์ให้การศึกษา คัดเลือกกันเอง จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการ 
(๕)  ผู้อ านวยการกองคลงั เป็นกรรมการ 



(๖)  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(ข)  คณะกรรมการบริหารประจ าศูนย์การศึกษา ประกอบด้วย ประธานศูนย์ให้การศึกษา เป็น

ประธานกรรมการ และให้อธิการบดีแต่งตั้งบุคคลทีเ่หน็สมควรเป็นกรรมการบรหิารงานและเลขานุการในแตล่ะ
แห่งตามความเหมาะสม จ านวนไม่เกิน ๖ คนให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคลตามวรรคแรก   โดยออกเป็นค าสั่ง
มหาวิทยาลัยตามค าแนะน าของประธานศูนย์ให้การศึกษาประธานศูนย์ให้การศึกษา หรือประธานจัดการศึกษา 
อาจเสนอให้อธิการบดีแต่งตั้งบุคคลผู้ท าหน้าที่รองประธานศูนย์ให้การศึกษา หรือไม่ก็ได้ และให้อธิการบดี
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ เท่าที่จ าเป็น โดยออกเป็นค าสั่งมหาวิทยาลัยของแต่ละศูนย์ ให้
การศึกษาคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการบริหารประจ าศูนย์ให้การศึกษา มีวาระการด ารง
ต าแหน่งสองปี ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้เลือกกรรมการใหม่ด ารงต าแหน่งแทน
เพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าหกสิบวันจะไม่
ด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ 

ข้อ ๓๔ ให้คณะกรรมการอ านวยการ มหีน้าที่ดังนี ้
(๑)  วางนโยบายและแผนงานการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
(๒)  ควบคุม ดูแลการด าเนินการของคณะกรรมการบริหารประจ าศูนย์ให้การศึกษา 
(๓)  ให้ค าปรึกษา สนบัสนุนแนวทางการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหารประจ าศูนย์ให้การศึกษา 
(๔)  ควบคุมมาตรฐานทางวิชาการ 
(๕)  อนุมัติวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการบรหิารการศึกษาของศูนย์ให้การศึกษา 
(๖)  อนุมัติผลการศึกษา 
(๗)  แต่งตั้งอนุกรรมการ หรือคณะท างาน เพื่อพจิารณาและเสนอความเห็นในเรือ่งหนึ่งเรื่องใดหรือ

มอบหมายใหป้ฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการ 
ข้อ ๓๕ ให้คณะกรรมการบริหารประจ าศูนย์ให้การศึกษา มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) บรหิารงานการจัดการศึกษาของศูนย์ให้การศึกษา ให้เปน็ไปตามนโยบายและแผนงานที่ได้รบั

อนุมัติจากคณะกรรมการอ านวยการ 
(๒)  บรหิารงานวิชาการของศูนย์ให้การศึกษา การจัดการวัดผล ประเมินผล ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

วิชาการ 
(๓) เสนอรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการอ านวยการเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นสุด

ปีการศึกษา 
ข้อ ๓๖ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารยป์ระจ า อาจารย์พิเศษ วิทยากร และผูท้รงคุณวุฒิที่ท าหน้าที่

สอน บรรยาย ฝึกอบรม และนเิทศการปฏิบัตงิานนักศึกษาของศูนย์ให้การศึกษา แตล่ะแหง่ตามมาตรฐานและ
ระเบียบ ข้อบงัคับทีก่ าหนด 
ข้อ ๓๗ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการในสิ่งต่อไปนี ้

(๑) พัฒนาโสตทัศนูปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์เครือข่ายระยะใกล้
ระยะไกล ให้มีมาตรฐานและเพียงพอกบัจ านวนนักศึกษา 



(๒) การใหบ้ริการผ่านส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ศูนย์เครือข่ายข้อมูลศูนย์การ
เรียนรู้ทางอเิล็กทรอนิกส์ และสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา เพื่อค้นคว้าหาความรู้ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 

     กร ทัพพะรังส ี
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
 
ชื่อ – นามสกุล   นายฐาปกรณ์  แก้วมาเมือง 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
เลขที่ประจ าต าแหน่ง  สังกัดคณะครุศาสตร์  
คุณวุฒิ 
ระดับปริญญา  สาขาวิชา     ปีท่ีส าเร็จ สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 
กศ.ม. การสอนสงัคม        2554      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ศศ.บ.   รัฐศาสตร ์        2547      มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ผลงานทางวิชาการ 
           ฐาปกรณ์ แก้วมาเมือง. ( 2558 ).เอกสารค าสอนรายวิชาการออกแบบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาระดับมัธยม 
            ฐาปกรณ์ แก้วมาเมือง. ( 2558 ).เอกสารค าสอนรายวิชาสังคมศึกษา 1 
            ฐาปกรณ์ แก้วมาเมือง. ( 2558 ).ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาสังคมศึกษาของ
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
            ฐาปกรณ์ แก้วมาเมือง. ( 2556 ).เอกสารค าสอนรายวิชากระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา      
 
ผลงานด้านการบริการ/การสอนในอดีต 
ผลงานด้านการบริหาร 
- 
ผลงานด้านการสอน 
- ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ / การเมืองการปกครองไทย / กระบวนการจัดการเรียนรูส้ังคมศกึษา 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ – นามสกุล   นายฤๅเดช  เกิดวิชัย  
ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ ดร. 
เลขที่ประจ าต าแหน่ง  สังกัดคณะครุศาสตร์  
คุณวุฒิ 
ระดับปริญญา  สาขาวิชา  ปีท่ีส าเร็จ     สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 
ปช.ด.    ประชากรศาสตร ์ 2544           มหาวิทยาลัยมหิดล 
ค.ม.   ประถมศึกษา  2532        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ค.บ.   การศึกษาปฐมวัย  2526        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ศศ.บ.   รัฐศาสตร ์  2540        มหาวิทยาลัยรามค าแหง             
นศ.บ.      2545           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
ศศ.บ.    ไทยคดีศึกษา     2547        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
ผลงานทางวิชาการ 
-การวิจัย 
      ฤๅเดช  เกิดวิชัย. (2558). ที่ปรึกษาติดตาม และประเมนิผลการปฎิบัติงาน ด้านกิจการกระจายเสียง 
สัญญา เลขที่ พย.(ป)(ผบ) 167/2557. 
       ฤๅเดช  เกิดวิชัย. (2558). โครงการพฒันาองค์กรเครือข่ายท่องเทีย่ว และ กีฬาด้านการบริหารจัดการเชิง
บูรณาการเพื่อรองรบัการเปิดประชาคมอาเซียน. 
      ฤๅเดช  เกิดวิชัย. (2558). และกีฬาเพื่อรองรับการเปิดเสรปีระชาคมอาเซียน 
โครงการแนวทางการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนอาเซียน และประเทศคู่เจรจาภายใต้ โครงการพัฒนา และ
ขับเคลื่อนยทุธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว.  



      ฤๅเดช  เกิดวิชัย. (2558). โครงการให้ค าปรึกษา แนะน า ออกแบบ และพัฒนาการจัด ICT และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา.       
      ฤๅเดช  เกิดวิชัย. (2557). ที่ปรึกษาโครงการจัดท าแนวทาง การยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ และ 
การน าไปสูก่ารปฏิบัติ. 
ผลงานด้านการบริการ/การสอนในอดีต 
ผลงานด้านการบริหาร 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผลงานด้านการสอน 
-การวิจัยเพื่อการพฒันาการเรียนรู้ / ระเบียบวิธีทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ / การวิจัยการศึกษาและการวิจัย
ช้ันเรียน 
 สถิติวิจัยทางสงัคมศาสตร์และโปรแกรมส าเรจ็รปู / การวางแผนกลยทุธ์ และนโยบายการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ – นามสกุล   นายรุ่งโรจน์     ตรงสกลุ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
เลขที่ประจ าต าแหน่ง  สังกัดคณะครุศาสตร์  
คุณวุฒิ 
ระดับปริญญา  สาขาวิชา     ปีท่ีส าเร็จ สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 
ศษ.ม.     การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง     2536   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ค.บ.        สังคมศึกษา               2522   วิทยาลัยครูนครปฐม 
ผลงานทางวิชาการ 
-การวิจัย 
      รุ่งโรจน์ ตรงสกลุ. (2557). การพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือในการบริหารจัดการชายแดนไทย - เมียน
มาร์ : บทบาทของการศึกษาในการเสริมสร้างความยั่งยืน ปี 2557 
     รุ่งโรจน์ ตรงสกุล. (2548). การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ชุดวิชา EDUC 1101 พื้นฐาน
การศึกษาและการศึกษาแบบเรียนรวม (ร่วมในคณะผู้วิจัย) คณะครุศาสตร์ มรสส.  



       รุ่งโรจน์ ตรงสกุล. บทบาทและหน้าที่ของครผูู้สอนโครงการศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) 
จังหวัดเชียงราย 
       รุ่งโรจน์ ตรงสกุล. (2546). คู่มือเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชน เรื่อง “การ
บรหิารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) (ร่วมในคณะท างาน)  
       รุ่งโรจน์ ตรงสกุล. (2546). สภาพและปัญหาการบรหิารเขตพื้นทีก่ารศึกษา (ร่วมในคณะผู้วิจัย) 
คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร 
ผลงานด้านการบริการ/การสอนในอดีต 
ผลงานด้านการบริหาร 
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผลงานด้านการสอน 
ความเป็นครูวิชาชีพ / การบรหิารจัดการในห้องเรียน / สงัคมไทยในบรบิทสังคมโลก / พฤติกรรมการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาระดบัมัธยม / หลกัการศึกษา / การพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพ / การออกแบบการ
เรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ – นามสกุล   นายวีรพจน์ รัตนวาร 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
เลขที่ประจ าต าแหน่ง  สังกัดคณะครุศาสตร์  
คุณวุฒิ 
ระดับปริญญา  สาขาวิชา     ปีท่ีส าเร็จ สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 
ศศ.ม. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา    2545       มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                                                                                  บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 



ประกาศนียบัณฑิตวิชาชีพครู              2550        มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                                                                                   สวนสุนันทา 
นท.บ.   โฆษณา-ประชาสัมพันธ์       2541 มหาวิทยาลัยสยาม 
ผลงานทางวิชาการ 
-การวิจัย 
 วีรพจน์  รัตนวาร.(2558). ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
ผลงานด้านการบริการ/การสอนในอดีต 
ผลงานด้านการบริหาร 
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผลงานด้านการสอน 
- การพัฒนาสงัคม / ความเป็นครูวิชาชีพ / หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ / การบรหิารจัดการในช้ันเรียน / 
จิตวิทยาครูส าหรบัการจัดการช้ันเรียนกลุม่สาระการเรียนรูส้งัคมศึกษา / สังคมศึกษา 4 / หลักพุทธธรรม / 
ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อ – นามสกุล   นางสาวธีรารัตน์     ทิพย์จรัสเมธา 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
เลขที่ประจ าต าแหน่ง  สังกัดคณะครุศาสตร์  
คุณวุฒิ 
ระดับปริญญา  สาขาวิชา     ปีท่ีส าเร็จ สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 
ศศ.ม.       ประวัติศาสตร์เอเซีย       2544       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ศศ.บ.       ประวัติศาสตร ์       2538       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผลงานทางวิชาการ 
-การวิจัย 
      ธีรารัตน์  ทิพย์จรสัเมธา. (2552) วิธีชีวิตชุมชนวัดญวนคลองล าปัก. 
      ธีรารัตน์  ทิพย์จรสัเมธา. (2555) อัตลกัษณ์อนัมนิกาย:กรณีศึกษาวัดญวนสะพานขาว.เอกสารประกอบค าสอน
สังคมไทยในบรบิทโลก (ผู้แต่งร่วม) 
ผลงานด้านการบริการ/การสอนในอดีต 
ผลงานด้านการบริหาร 
- 
ผลงานด้านการสอน 
-ประวัติศสาตร์ไทย / สงัคมศึกษา / เหตุการณ์โลกปัจจุบัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 
ปีการศึกษา 2558 

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ 



มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 
 

สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2558 
ผู้รับผิดชอบ  สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลกัษณะของบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2558 
ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุม่ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูพี่เลี้ยงหรอืหัวหน้ากลุม่สาระของบัณฑิต ได้เก็บ
ข้อมูลในระหว่างเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2558 จ านวนแบบสอบถาม 65 ชุด ซึ่งได้แบบสอบถามกลับคืน 
46 ชุด 
เกณฑ์มาตรฐานค่าระดับความคิดเห็นแบ่งตามค่าเฉลี่ยเป็นช่วง ช่วงเท่ากัน 5 ระดับ 
 เกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมายข้อมลูตามวิธี Likert Scale  แบบจ าแนกแต่ละช่วงย่อยออกเป็น 5 
ระดับ โดยก าหนดช่วงคะแนนของการวัดได้ ดังนี ้
 ค่าเฉลี่ย ช่วง  4.51-5.00  มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย ช่วง  3.51-4.50  มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั มาก 
 ค่าเฉลี่ย ช่วง  2.51-3.50  มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย ช่วง  1.51-2.50  มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั น้อย 
 ค่าเฉลี่ย ช่วง  1.00-1.50  มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั น้อยที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบรายงานความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ 

 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ/หน่วยงาน 
1.สถานประกอบการ/หน่วยงาน 
ล าดับ ชื่อสถานประกอบการ/หน่วยงาน ประเภทของหน่วยงาน 
1. โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สถาบันการศึกษา 
2. โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สถาบันการศึกษา 
3. โรงเรียนทวีธาภิเศก สถาบันการศึกษา 
4. โรงเรียนทวีธาภิเศก สถาบันการศึกษา 
5. โรงเรียนทิวไผ่งาม สถาบันการศึกษา 
6. โรงเรียนทิวไผ่งาม สถาบันการศึกษา 
7. โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุร ี สถาบันการศึกษา 
8. โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย สถาบันการศึกษา 
9. โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย สถาบันการศึกษา 
10. โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย สถาบันการศึกษา 
11. โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สถาบันการศึกษา 
12. โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สถาบันการศึกษา 
13. โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สถาบันการศึกษา 
14. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาในพระสงัฆราชูปถัมภ์ สถาบันการศึกษา 
15. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาในพระสงัฆราชูปถัมภ์ สถาบันการศึกษา 
16. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สถาบันการศึกษา 
17. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สถาบันการศึกษา 
18. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สถาบันการศึกษา 
19. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สถาบันการศึกษา 
20. โรงเรียนวัดบวรนเิวศ สถาบันการศึกษา 
21. โรงเรียนวัดบวรนเิวศ สถาบันการศึกษา 
22. โรงเรียนวัดบวรนเิวศ สถาบันการศึกษา 
23. โรงเรียนวัดบวรนเิวศ สถาบันการศึกษา 



24. โรงเรียนวัดปากบ่อ สถาบันการศึกษา 
25. โรงเรียนวัดปากบ่อ สถาบันการศึกษา 
26. โรงเรียนวัดราชบพิธ สถาบันการศึกษา 
27. โรงเรียนวัดราชบพิธ สถาบันการศึกษา 
28. โรงเรียนวัดราชาธิวาส สถาบันการศึกษา 
29. โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร สถาบันการศึกษา 
30. โรงเรียนศรีบุณยานนท ์ สถาบันการศึกษา 
31. โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน ์ สถาบันการศึกษา 
ล าดับ ชื่อสถานประกอบการ/หน่วยงาน ประเภทของหน่วยงาน 
32. โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน ์ สถาบันการศึกษา 
33. โรงเรียนสตรีนนทบรุ ี สถาบันการศึกษา 
34. โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สถาบันการศึกษา 
35. โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สถาบันการศึกษา 
36. โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สถาบันการศึกษา 
37. โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สถาบันการศึกษา 
38. โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สถาบันการศึกษา 
39. โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สถาบันการศึกษา 
40. โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สถาบันการศึกษา 
41. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันการศึกษา 
42. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันการศึกษา 
43. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันการศึกษา 
44. โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สถาบันการศึกษา 
45. โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สถาบันการศึกษา 
46. โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สถาบันการศึกษา 
2.ประเภทของสถานประกอบการ/หน่วยงาน 

ประเภทของสถานประกอบการ (N) = จ านวน ร้อยละ 
1.หน่วยราชการ 0 0 
2.รัฐวิสาหกิจ 0 0 
3.หน่วยงานเอกชน/ธุรกิจ 0 0 
4.สถาบันการศึกษา 46 100 
5.อื่นๆ 0 0 
รวม 46 100 



ตอนท่ี 2 คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 6 ด้าน 
1.ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นเปน็รายด้าน 

ความคิดเห็นหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออก ระดับความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 
ความหมาย 

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.878 0.29570 มากที่สุด 
2.ด้านความรู้ 4.6141 0.49359 มากที่สุด 
3.ด้านทักษะทางปัญญา 4.6739 0.44715 มากที่สุด 
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 4.7609 0.31445 มากที่สุด 
5.ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสือ่สารและการใช้
เทคโนโลย ี

4.4511 0.65111 มาก 

6.ด้านทักษะการจัดการเรียนรู ้ 4.4855 0.60331 มาก 
 
2.ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นเปน็รายข้อ 

ด้าน ความคิดเห็นหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออก ระดับความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 
ความหมาย 

1.ด
้าน

คุณ
ธร

รม
 จ

ริย
ธร

รม
 1.มีคุณธรรม จริยธรรมเสียสละและรับผิดชอบ 4.89 0.315 มากที่สุด 

2.มีความซื่อสัตย์ สุจริตและมีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

4.87 0.400 มากที่สุด 

3.มีวินัย ตรงต่อเวลา 4.80 0.401 มากที่สุด 
4.เคารพกฎระเบียบและข้อบงัคับต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม 

4.83 0.383 มากที่สุด 

2.ด
้าน

คว
าม

รู้ 

1.มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา 

4.57 0.620 มากที่สุด 

2.มีทักษะในการใช้เครื่องมือทีจ่ าเป็นในการ
ท างาน 

4.59 0.617 มากที่สุด 

3.มีความรู้ในสาขาวิชาและศาสตร์อื่นทีเ่กี่ยวข้อ 
และสามารถประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้ 

4.67 0.560 มากที่สุด 

4.สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ๆ  และพฒันา
ตนเองได ้

4.63 0.572 มากที่สุด 



3.ด
้าน

ทัก
ษะ

ทา
งป

ัญญ
า 

1.มีความคิดริเริม่สร้างสรรค์ 
 

4.65 0.566 มากที่สุด 

2.มีความสามารถในการวางแผนแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ 
 

4.67 0.519 มากที่สุด 

3.สามารถประยกุต์ความรู้และทักษะกับการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 

4.70 0.511 มากที่สุด 

4.ด
้าน

ทัก
ษะ

คว
าม

สัม
พัน

ธ์ร
ะห

ว่า
งบ

ุคค
ลแ

ละ
คว

าม
รับ

ผิด
ชอ

บ 

1.มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ด ี
 

4.63 0.532 มากที่สุด 

2.สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งในกลุ่มได้ 
 

4.65 0.526 มากที่สุด 

3.มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นในองค์กร 
 

4.83 0.383 มากที่สุด 

4.เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 

4.89 0.315 มากที่สุด 

5.มีทัศนคติที่ดีต่อผูอ้ื่นทั้งภายในและภายนอก
องค์กร 
 

4.80 0.453 มากที่สุด 

ด้าน ความคิดเห็นหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออก ระดับความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 
ความหมาย 

5.ด
้าน

ทัก
ษะ

กา
รวิ

เค
รา

ะห
เ์ชิ

งต
ัวเล

ข 
กา

รส
ือ่ส

าร
แล

ะก
าร

ใช้
เท

คโ
นโ

ลย
 ี 1.มีความสามารถในการใช้ตัวเลขและแปลผล

การวิเคราะห ์
4.28 0.861 มาก 

2.มีความสามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

4.39 0.829 มาก 

3.มีความสามารถในการน าเสนองาน โดย
เลือกใช้สื่อทีเ่หมาะสม 

4.50 0.691 มาก 

4.มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในงานที่
เกี่ยวข้องและในการแกป้ัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4.63 0.610 มากที่สุด 



6.ด
้าน

ทัก
ษะ

กา
รจ

ัดก
าร

เรีย
นร

ู ้
1.มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูส้ังคม
ศึกษาที่มีรปูแบบหลากหลายทั้งรปูแบบที่เป็น
ทางการ (Formal) รปูแบบกึ่งทางการ (Non-
Formal) และรปูแบบไม่เป็นทางการ 
(Informal) 

4.37 0.679 มาก 

2.มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูส้ังคม
ศึกษาส าหรบัผู้เรียนที่มีความสามารถพเิศษ 
ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่
มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

4.43 0.655 มาก 

3.มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้วิชส
สังคมศึกษาอย่างมีบรูณาการ 

4.65 0.604 มากที่สุด 

 
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 คุณลักษณะและคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีท่านต้องการเพ่ิมเติมให้บัณฑิตมี 
 -อยากให้มีจิตอาสามากข้ึน 
 -ควรสนใจข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมืองและสังคมโลก เพื่อใหส้ามารถน าความรูม้าบรูณาการในการ
จัดการเรียนการสอนได้ 
 -มีทักษะในเรือ่งการท าวิจัยในช้ันเรียน มีความรู้ความสามารถในทักษะการท าวิจัยทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ เพื่อน ามาปรบัใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการแสวงหาความรู้ เนื้อหาและวิธีการสอน
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
-มีความอ่อนน้อม รักษาความเปน็ไทย เป็นแบบอย่างที่ด ี
 -สนใจทุกข์-สุข ของนักเรียน 
 -เป็นผู้มีน้ าใจและเสียสละต่อส่วนรวมเป็นส าคัญ มีความกลา้หาญทางจริยธรรม กล้าตัดสินใจได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นผูม้ีสตสิัมปชัญญะอยูเ่สมอ  
 -มีความสามารถผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย 
 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 -ค าถามครอบคลุมดีแล้ว 
 -ควรให้ครูพี่เลี้ยงร่วมประชุมกบัทางมหาวิทยาลัยบ้างเพื่อไดม้ีข้อเสนอแนะร่วมกัน 
 -ไม่ควรมีกิจกรรมของมหาวิทยาลัยบ่อยนัก เพราะจะท าให้นกัศึกษาสอนไม่ต่อเนื่อง 
 -น่าจะให้ท าแบบประเมินในช่วงที่เหมาะสม เช่นปลายภาคเรียนที่ 1 หรือ 2 เพื่อให้ผลการประเมินใน
บางข้อสงูกว่าน้ีและเห็นพัฒนาการของบัณฑิตได้ชัดเจน 
 -ขอให้อาจารย์นิเทศ ดูและนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างทั่วถึงและบ่อยครัง้ 



 -ความคล่องแคล่วในการท างานอย่างเป็นระบบ 
ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะและคุณสมบัติท่ีบัณฑิตมี 
-การแต่งกายและมีบุคลิกภาพเหมาะสมกบัความเป็นครู อดทนต่อการท าหน้าที่ คุมช้ันเรียนได้ดี สอนระเบียบ
วินัยนักเรียนไปพร้อมกับการให้ความรู ้
 -บัณฑิตมีความมุ่งมั่นในการพฒันาตนเอง ใช้วาจาสุภาพ แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย มีทักษะการเป็นครู
ที่ดีในอนาคต 
 -มีความอ่อนน้อม ซื่อตรง เป็นตัวอย่างที่ดีของนักเรียน บุคลกิภาพน่าเช่ือถือ เหมาะสมกับการเป็น
คุณครูที่ดี สุภาพ เช่ือฟังครูพีเ่ลี้ยงและครูภายในกลุม่สาระ น่ารักเรียบร้อย แต่งกายเหมาะสม ตรงต่อเวลา 
เตรียมตัวดีมากในการสอนแต่ละคาบ 
 -มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ดี ช่วยเหลืองานสังคมได้ดีมาก สามารถคิดวิธีการสอนได้เหมาะสม มทีักษะ
ในการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ รักษาช่ือเสียงของสถาบันดีมาก 
-อดทน ขยัน ริเริ่มสร้างสรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปการประชุมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘  
 

ณ ห้องประชุม ๑๑๒๔ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 
สรุปการประชุมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๘  

ณ  ห้องประชุม ๑๑๒๔ ชั้น ๒ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

---------------------- 

 

เริ่มประชุม เวลา  ๐๘.๐๐ น. 

 

๑. ประธานทีป่ระชุม อาจารย์ ดร.อารยา ลี  คณบดีคณะครศุาสตร ์

 

๒. ผู้เข้าประชุมได้แก่หัวหน้าสาขาวิชา จ านวน ๖ ได้แก่ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย  

    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

และผูเ้กี่ยวข้อง รวม ๒๗ คน 

 

๓. ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร ได้แก่  

    ๓.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.จริาภรณ์  ศิริทวี  ผู้ทรงคุณวุฒิ : ส านักสง่เสรมิสงัคมแหง่การเรียนรู้และคุณภาพ

เยาวชน   (ส.ส.ค.) สังกัดองค์การมหาชนและ สสวท. 

    ๓.๒ ดร.พรศรี  ฉิมแก้ว    ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานวิชาชีพ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 



    ๓.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตือนใจ  ทองส าริต  ผู้ทรงคุณวุฒิ : ส านักส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ

คุณภาพเยาวชน (ส.ส.ค.) สงักัดองค์การมหาชนและ สสวท. อดีต อาจารย์ ประจ าคณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

    ๓.๔ รองศาสตราจารย์วุฒิชัย  มูลศิลป์  ผู้ทรงคุณวุฒิ : นายกสมาคมประวัติศาสตร์แหง่ประเทศไทย ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ ฯอดีตอาจารย์ประจ าภาควิชาประวัติศาสตร์ มศว.ประสานมิตร 

    ๓.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัศมี  ตันเจริญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ : อาจารยส์าขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุ

ศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

    ๓.๖ คุณพิเชษฐ์  ตรีพนากร  ผู้ทรงคุณวุฒิ : ที่ปรึกษากฎหมายประจ าส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๔. สืบเนือ่งจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาเห็นชอบในการปฏิรปูหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๕ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
๒๕๕๔ สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๕ ปี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ สาขาวิชาภาษาไทย 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  และ
หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ปรับปรงุเป็นหลักสูตร         
ครุศาสตรบัณฑิต ๕ ปี หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๕๙  คณะฯจึงได้จัดประชุมวิพากษ์หลกัสูตรครุศาสตร
บัณฑิต ๕ ปี หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมผีู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๓ เป็นผู้วิพากษ์ ประกอบด้วย  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศกึษา ๕ ปี หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ๕ ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ๕ ปี หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ๕ ปี หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ๕ ป ีหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ๕ ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  

 

๕. สรุปผลการวิพากษ์หลกัสูตรของผู้ทรงคุณวุฒิ มีดังนี้ 

 ๕.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์  ศิริทวี ได้พิจารณาหลักสูตรของทุกสาขาวิชาจึงได้สรุปข้อสังเกต
จากการประเมินหลักสูตรฉบับปรับปรุง ดังนี้ 

๑) จ านวนหน่วยกิตของแต่ละหลักสูตร 

สาขาวิชา จ านวนหน่วยกิตท้ังหมด GE เฉพาะ เสร ี



การศึกษาปฐมวัย ไม่น้อยกว่า ๑๖๔ ๓๐ ๑๓๑ ๖ 
ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ๓๐ ๑๓๐ ๖ 
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ๑๖๔ ๓๐ ๑๒๘ ๖ 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๑๖๓ ๓๐ ๑๒๗ ๖ 
สังคมศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑๖๖ ๓๐ ๑๓๐ ๖ 
ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ๓๐ ๑๓๔ ๖ 

 เนื่องจากเป็นหลักสูตรของคณะเดียวกันควรใช้มาตรฐานเดียวกัน เพราะเมื่อส าเรจ็การศึกษาแล้ว

จะได้รับเงินเดือนเท่ากัน โดยเฉพาะสาขาวิชาภาษาไทยเพิ่มจาก ๑๖๔ หน่วยกิต เป็น ๑๗๐ หน่วยกิต มี

ผลการวิจัยการใช้หลักสูตรรบัรองหรือไม่ 

๒) การพิมพม์ีข้อบกพรอ่งค่อนข้างมาก เสนอให้คณะท าเป็น template ให้แต่ละสาขาวิชาเติม

ค าในช่องว่างเรื่องที่เป็นความเฉพาะของสาขาซึง่จะท าให้ไมเ่ป็นภาระมาก สังเกตว่าบางเล่มมีสารบญั บางเลม่

ไม่มี ที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร 

๓) การเริ่มต้นนับปีการใช้หลกัสูตรฉบบัปรับปรุงนี้ ควรนบัตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่ใช่ปี พ.ศ.

๒๕๕๕ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยควรปรับให้ถูกต้อง  

๔) การรับนักศึกษา ควรปรับเป็นรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสาร

ภาษาไทยได้ดี เพื่อตอบสนองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

 

๕) วัน-เวลา เปิดการเรียนการสอน 

สาขาวิชา ภาคเรียน ๑  ภาคเรียน ๒ ภาคฤดูร้อน 
ปฐมวัย มิ.ย. – ก.ย. พ.ย. – ก.พ. มี.ค. – พ.ค. 
ภาษาอังกฤษ มิ.ย. – ก.ย. พ.ย. – ก.พ. - 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป มิ.ย. – ก.ย. พ.ย. – ก.พ. มี.ค. – พ.ค. 
คณิตศาสตร์ ส.ค. - ธ.ค. ม.ค. – พ.ค. - 
สังคมศึกษา ส.ค. - ธ.ค. ม.ค. – พ.ค. - 
ภาษาไทย ส.ค. - ธ.ค. ม.ค. – พ.ค. ก.พ. – มี.ค. * 
คณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยเดียวกัน ควรเหมือนกัน ถ้าเป็นอย่างที่ระบุในตาราง คณะจะบริหาร

อย่างไร ส าหรับภาคฤดูร้อนเสนอว่าก าหนดเอาไว้ก่อน จะเปิดสอนหรือไม่ขึ้นอยู่กับกรรมการบริหารหลักสูตร 

๖) จ านวนนักศึกษาที่รับจะต้องเป็นไปตามประกาศของรัฐบาลไม่เกินห้องละ ๓๐ คน ดังนั้นควร

จะต้องปรับจ านวนที่รับเป็น ๖๐ คน (กลุ่มละ ๓๐ คน) 



๗) หัวข้อ ๓.๓ ช่ือสกุลต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  

 ควรเหมอืนกันทุกหลักสูตร บางหลักสูตรมี ๓.๓.๑ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ๓.๓.๒ อาจารย์

ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ๓.๓.๓ อาจารย์พเิศษ บางหลักสูตรมีเฉพาะอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างเดียว  

บางหลักสูตรมีอาจารย์ประจ าคณะอื่นด้วย เช่น สาขาวิชาสังคมศึกษาและสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

๘) การพัฒนาอาจารย์ เขียนกว้างมาก ควรท าเป็นตารางแล้วระบุเป็นรายปีว่าปีไหนจะตอ้งส่ง

อาจารย์ไปเรียนระดบัอะไรกี่คน ปีไหนจะตอ้งมี ผศ. หรือ รศ.กี่คน ปีไหนจะมีงานวิจัยเกิดข้ึนกี่เรื่อง 

             ๕.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตือนใจ  ทองส าริต ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๕ 

ปี  ทั้ง ๖ หลักสูตรควรมีความคิดเป็นเอกภาพ โดยเป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๕ ปี และคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเหมือนกัน ไม่ควรมีความแตกต่างกันไม่ว่าเป็นด้านโครงสร้าง ลักษณะรายวิชา

ของหลักสูตร  ประการที่ ๑ ข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ควรมีรายวิชาการออกแบบการเรียนรู้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้......ระดับประถมศึกษา รายวิชาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้.......ระดับมัธยมศึกษา 

ประการที่ ๒ ข้อสังเกตในวิชาเกี่ยวกับหลักสูตรทุกหลักสูตรฯ ควรบังคับเรียนวิชา “หลักสูตรและการจัดการ

เรียนรู้”และมีวิชาเฉพาะแต่ละสาขาวิชาเพิ่มเติม ประการที่ ๓ รายวิชาที่มีค าว่า “การสอน” “พฤติกรรมการ

สอน” ควรเปลี่ยนเป็น “การจัดการเรียนรู้” เนื่องจากเป็นการจัดการในการเรียนรู้ของนักเรียนโดยมีครูเป็น

ผู้อ านวยการให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนการจัดท าหลักสูตรให้

เป็นตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) เพราะควร

ระบุให้ชัดเจนว่าจะเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือ ๒๕๕๙ ทั้งนี้วันเปิด-ปิด ภาคเรียนควรเหมือนกัน

ทุกสาขา คือเดือนสิงหาคม/เดือนมกราคมของทุกภาคเรียน 

๕.๓ ดร.พรศรี  ฉิมแก้ว  ให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นว่าการจัดท าหลักสตูรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์      
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานวิชาชีพก ากับจึงควรมีรายวิชาที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพให้ครบทั้ง ๑๑ 
มาตรฐาน ตามประกาศของคุรุสภาได้ก าหนดให้หลักสูตรที่เปิดใช้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป จะต้องมี
มาตรฐานของหลักสูตรจ านวน ๑๑ มาตรฐาน โดยการเขียนรายวิชาลงในหมวดวิชาโดยเฉพาะหมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน คือ วิชาชีพและวิชาเอก ช่ือรายวิชาเมื่อเทียบกับมาตรฐานทั้ง ๑๑ มาตรฐานยังไม่ชัดเจน เช่น รายวิชา
การประกันคุณภาพ วิชาหลักสูตร วิชาวัดประเมินผล วิชาคุณธรรมจริยธรรมหรือวิชาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
วิชาชีพ จึงควรออกแบบช่ือวิชาที่สอดคล้องกับมาตรฐานและมีค าอธิบายรายวิชาที่ครอบคลุมกับม าตรฐาน
วิชาชีพ 

๕.๔ รองศาสตราจารย์วุฒิชัย  มูลศิลป์ ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นว่า ควรปรับจ านวนรายวิชา
เลือกเสรีใหม้ากขึ้นกว่าเดิม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บัณฑิตมีลักษณะโดดเด่นมีความเฉพาะตัวในแต่ละด้าน และ
เห็นควรลดจ านวนรายวิชาเฉพาะด้านที่บางสาขามีจ านวนหน่วยกิตมากเกินไป เพื่อไปเพิ่มรายวิชาหน่วยกิตใน



หมวดวิชาเลือกเสรี  นอกจากนี้ควรให้มีการส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ วุฒิการศึกษา การสนับสนุนผลงานทาง
วิชาการและการท าผลงานวิจัยซึ่งเป็นประโยชน์แก่การศึกษาทั้งสิ้น 

๕.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัศมี  ตันเจริญ  ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น คือ 
 ๑) การจัดท ารายวิชาเอกมีสาระความรู้ของแต่ละหลักสูตรให้ครอบคุลมกับมาตรฐานความรู้ที่ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดไว้  
 ๒) ควรก าหนดรายวิชาในส่วนของวิชาชีพครูให้เป็นหลักแกนกลางสามารถใช้ร่วมกันได้  
ทุกหลักสูตรของสาขาวิชา พร้อมทั้งพิจารณาแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการของหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรนี้
ยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๕.๖ คุณพิเชษฐ์  ตรีพนากร ให้ข้อเสนอแนะในภาพรวมการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนขอ ง
มหาวิทยาลัยควรบูรณาการเกี่ยวกับวิธีการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่มหาวิทยาลัย 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงานเลขาธิการคุรุสภา เพราะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดท าหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางการศึกษาที่ก าหนดไว้ เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากควรจะมี
ข้อก าหนดร่วมกัน มิเช่นนั้นการด าเนินงานจะเกิดความขัดข้องและบรรลุผลตามเป้าหมาย ทั้งนี้เห็นควรให้
ความส าคัญในการส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์เพื่อเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือและเป็นที่ยอมรับของสังคมได้ 
 ในการนี้คณบดีประธานได้ช้ีแจงเกี่ยวกับจ านวนหน่วยกิตของแต่ละสาขาที่มีจ านวนไม่เท่ากันซึ่ง
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานความรู้ในแต่ละสาขาวิชามีจ านวนไม่เท่ากัน พร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์
บรรพต พรประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมเห็นควรให้สาขาวิชาพิจารณาจ านวนหน่วยกิตให้มี
จ านวนเฉลี่ยใกล้เคียงกัน 
 
 
 มติท่ีประชุม ประธานมอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าสาขาวิชาทุกสาขา ด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร และด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ   

 
เลิกประชุมเวลา : ๑๖.๐๐ น. 
 

          (นางสาวธิดารัตน์   โชคนาคะวโร) 
               สรุปการประชุม 

 
        

 (รองศาสตราจารย์บรรพต  พรประเสริฐ) 
                                                                 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร ์
          ตรวจสรุปการประชุม  
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