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คํานํา 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ป) สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 เปน

หลั กสู ตร อิงสมรรถนะ  ท่ี เกิ ดจากความรวม มือของคณ ะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภั ฏ 

ท่ัวประเทศรวมจัดทําหลักสูตรเพ่ือผลิตครูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.

2552 และมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร ศึกษาศาสตร พ.ศ.2562 (มคอ.1) และ

ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพครู ฉบับท่ี 4 พ.ศ.2562 โดยไดรับความรวมมือและการ

สนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิและผูมีสวนเก่ียวของกับการศึกษาในการประชุมวิพากษหลักสูตร เพ่ือใหเกิด

ผลลัพธการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรบนพ้ืนฐาน บริบท

และอัตลักษณความเปนสวนสุนันทา มุงเนนการยกระดับคุณภาพการผลิตครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูง สราง

ครูท่ีมีคุณภาพ มีความรูและสมรรถนะทางวิชาชีพ เปนผูยึดม่ันในคานิยม อุดมการณ มีจิตวิญญาณความ

เปนครูนําไปสูการสรางกําลังคนท่ีมีคุณภาพและตอบสนองยุทธศาสตรชาติ โดยผานกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเนนการจัดการเรียนรูแบบใฝเรียนรู (Active Learning) ตามลักษณะและวัตถุประสงค

ของรายวิชาเพ่ือการพัฒนาผูเรียนใหมีผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ี

พึงประสงค  

 

 

 
               รองศาสตราจารย ดร.นันทิยา นอยจันทร 

                                                               คณบดีคณะครุศาสตร  

                                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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สารบัญ 

 

   หนา 

คํานํา  (1) 

สารบัญ   (2) 

หมวดท่ี 1   ขอมูลท่ัวไป  

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร………………………………………………………………………………… 1 

 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา………………………………………………………………………….. 1 

 3. วิชาเอก (ถามี)...................................................................................................... 1 

 4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร................................................................ 1 

 5. รูปแบบของหลักสตูร............................................................................................ 1 

 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร..................... 2 

 7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน................................. 2 

 8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา................................................. 2 

 9. ชื่อ–นามสกุล เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิ                            

การศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร....................................................... 
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 10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน.............................................................................. 4 

 11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนในการวางแผนหลักสูตร.............. 4 

 12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับ 

 พันธกิจของสถาบัน.................................................................................................. 

 

5 

 13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย.. 6 

หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร  

 1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร…………………………………..... 8 

 2. แผนพัฒนาปรับปรุง……………………………………………………………………………….... 9 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร  

 1. ระบบการจัดการศึกษา……………………………………………………………………………... 11 

 2. การดําเนินการหลักสูตร……………………………………………………………………………. 11 

 3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน……………………………………………………………………… 13 

 4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจ

ศึกษา)……................................................................................................................. 

 

60 

 5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจยั…………………………………………… 61 
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สารบัญ (ตอ) 

 

   หนา 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและประเมินผล  

 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา…………………….…………………………….. 62 

 2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน………………………….……………………………… 62 

 3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู                   

จากหลักสูตรสูรายวิชา……………………..…………………………………………………………... 

 

72 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา  

 1. กฎระเบยีบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)…………………………….. 83 

 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา……………………………… 83 

 3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร……………………………………………………… 84 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย  

 1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม……………………………….…………………………….. 85 

 2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย……………………………….…………………. 85 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  

 1. การกํากับมาตรฐาน……………………………….…………………………………………………. 86 

 2. บัณฑิต……………………………….……………………………….…………………………………. 88 

 3. นักศึกษา……………………………….……………………………….………………………………. 88 

 4. อาจารย……………………………….……………………………….………………………………… 89 

 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน…………………………………………… 89 

 6. บุคลากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน……………………………….………………… 90 

 7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)...………………………. 91 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร  

 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน……………………….………………………………… 93 

 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม……………………….………………………………………. 93 

 3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร……………………….……... 93 

 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร                            

    และแผนกลยุทธการสอน……………………….……………………………………............... 

 

93 
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สารบัญ (ตอ) 

 

   หนา 

ภาคผนวก   

 ภาคผนวก ก   คําอธิบายรายวิชา............................................................................ 95 

 ภาคผนวก ข   การแกไขหลักสูตร............................................................................ 141 

 ภาคผนวก ค   ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2561.................................................................... 

 

177 

 ภาคผนวก ง   คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการยกรางและวิพากษหลักสูตร.................... 194 

 ภาคผนวก จ   รายงานผลการวิพากษหลักสูตร........................................................ 207 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสังคมศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะครุศาสตร 
 

หมวดที ่1  ขอมูลทั่วไป 

1.   รหัสและช่ือหลักสูตร  

 1.1 รหัส (เลข 14 หลัก) 

 1.2 ช่ือหลักสูตร  

  ภาษาไทย :  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 

 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Education Program in Social Studies 

 

2.    ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   

      ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) 

         ชื่อยอ :  ค.บ. (สังคมศึกษา) 

 ภาษาอังกฤษ    ชื่อเต็ม :  Bachelor of Education (Social Studies) 

   ชื่อยอ :  B.Ed. (Social Studies) 

 

3.   วิชาเอก (ถามี)  - 
  

4.   จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ 142 หนวยกิต 

  

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป   

5.2  ภาษาท่ีใช 

  ภาษาไทย 

5.3  การรับเขาศึกษา 

 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศท่ีสามารถสื่อสารดวยภาษาไทยได 

5.4  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

 เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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5.5  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1  เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

6.2  เริ่มใชภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2562 เปนตนไป 

6.3 คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร พิจารณาหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 3/2562 เม่ือ

วันท่ี 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

6.4  คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 4/2562 เม่ือวันท่ี 10 

เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 

6.5 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 4/2562 เม่ือวันท่ี 24 เดือนเมษายน 

พ.ศ. 2562 

  6.6 องคกรวิชาชีพรับรองหลักสูตร เม่ือวันท่ี … เดือน… พ.ศ. 2562 
 

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาครุ

ศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตร 4 ป) ในปการศึกษา 2564 

 

8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 ครูสอนวิชาสังคมศึกษาในทุกสังกัด 

8.2 นักวิชาการทางดานการศึกษา 

8.3 เจาหนาท่ีในหนวยงานของรัฐและเอกชน 

8.4 พนักงานในบริษัทของตางประเทศท้ังภาครัฐและเอกชน 

8.5 ธุรกิจสวนตัวดานการศึกษา 
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9.   คุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน  

ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

1. น างส าว สุ ท ธิ พ ร 

แทนทอง 

1101400933XXX

  

อาจารย ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

พ.ศ.2556 

ค.บ. (มัธยมศึกษามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 

วิชาเอกภาษาไทย-สังคมศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

พ.ศ.2553 

2. นายฤๅเดช เกิดวิชัย 

3100602874XXX 

รองศาสตราจารย 

ดร. 

ปช.ด. (ประชากรศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2544 

ค.ม. (ประถมศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2532 

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

พ.ศ.2526 

ศศ.บ. (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ.2540 

นศ.บ. (นิเทศศาสตร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

พ.ศ.2545 

ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

พ.ศ.2547 

3 . น า ง ก ร ร ณิ ก า ร 

ภิรมยรัตน 

3411100335XXX 

อาจารย ดร. ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

พ.ศ.2558 

ศษ.ม. (การวิจัยการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

พ.ศ.2548 

วท.บ. (ภูมิศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ.2539 

4 .  น า ย วี ร พ จ น 

รัตนวาร 

3101900619XXX

  

อาจารย ศศ.ม. (สังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา) สถาบันราชภัฏบาน

สมเด็จเจาพระยา พ.ศ.2545 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา พ.ศ.2550 

นศ.บ. (โฆษณา) มหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ.2541 

5. นางสาวธีรารัตน 

ทิพยจรัสเมธา 

3730600596XXX

  

อาจารย ศศ.ม. (ประวัติศาสตรเอเซีย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ พ.ศ.2544 

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ.2538 
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10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

      คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร และสถานศึกษาท่ีนักศึกษาฝก

ประสบการณวิชาชีพ ซ่ึงผานการรับรองของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(สมศ.) 

 

11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ปจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแขงขันกันสูง ดังนั้นประเทศไทยถือเปน

ประเทศหนึ่งท่ีเปนสมาชิกของอาเซียนซ่ึงเปนภูมิภาคท่ีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วและ

เปนตัวอยางของการรวมตัวของกลุมประเทศท่ีมีพลังตอรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหวาง

ประเทศท้ังนี้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงคเพ่ือทําใหภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีความ

ม่ันคง ม่ังค่ังและสามารถแขงขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได โดย (1) มุงใหเกิดการไหลเวียนอยางเสรีของสินคา 

บริการ การลงทุน เงินทุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ํา

ทางสังคม (2) ทําใหอาเซียนเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production Base) 

โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการใหมๆ ในการปฏิบัติตามขอริเริ่มทางเศรษฐกิจท่ีมีอยูแลว (3) ใหความ

ชวยเหลือแกประเทศสมาชิกใหมของอาเซียนเพ่ือลดชองวางการพัฒนาและชวยใหประเทศเหลานี้เขา

รวมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน (4) สงเสริมความรวมมือในนโยบายการเงินและ

เศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงินและตลาดทุน การประกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานและการคมนาคม พัฒนาความรวมมือ   ดานกฎหมาย การเกษตร พลังงาน การทองเท่ียว การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝมือแรงงาน 

โดยท่ัวไปวาการพัฒนาเศรษฐกิจใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของประชาคมอาเซียน 

ประเทศไทยตองพัฒนาบุคคลผูเปนสมาชิกของสังคมใหมีการศึกษาท่ีดี มีการตั้งเปาหมายท่ีจะพัฒนา

แนวคิดกิจกรรมและการจัดการศึกษารวมกันในภูมิภาคบนรากฐานภูมิปญญาระดับชาติและภูมิภาคและ

เพ่ือปองกันสภาพไมสมดุลจากการไหลบาเพียงดานเดียวของกระแสโลกาภิวัตนจากตะวันตก    จึงตอง

เนนการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนท้ัง3เสาหลักสะทอนการจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยง  การหลอมรวม

ความหลากหลายบนพ้ืนฐานของเอกลักษณและความแตกตางการพัฒนาและประสานความรวมมือและ

แลกเปลี่ยนวิชาการระหวางชาติในภูมิภาคบนพ้ืนฐานของประโยชนรวมกันท้ังใน  กรอบซีมีโออาเซียนและ

ยูเนสโกจะทําใหบุคคลท่ีไดรับการศึกษาในยุคใหมนี้ดํารงตนอยูในสังคม ระบบเศรษฐกิจแบบนี้ไดเพ่ือให

ทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตน 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ปจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุงหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริม

การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน และเสริมสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยมี

แผนปฏิบัติการประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซ่ึงครอบคลุมความรวมมือในหลายสาขา เชน ความ
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รวมมือดานการปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่งแวดลอมการศึกษา 

วัฒนธรรม สตรี สาธารณสุข โรคเอดส และเยาวชน เปนตน เปนกลไกสําคัญเพ่ือการบรรลุจุดมุงหมาย

ของประชาคมนี้ และรองรับการเปนประชาคมซ่ึงเนนใน 4 ดาน ไดแก (1) การสรางประชาคมแหงสังคม

ท่ีเอ้ืออาทร (2) แกไขผลกระทบตอสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ(3) สงเสริมความยั่งยืน

ของสิ่งแวดลอมและการจัดการดูแลสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง และ (4) สงเสริมความเขาใจระหวาง

ประชาชนในระดับรากหญา การเรียนรูประวัติศาสตรและวัฒนธรรม รวมท้ังการรับรูขาวสารซ่ึงเปน

รากฐานท่ีจะนําไปสูการเปนประชาคมอาเซียนเม่ือเปนเชนนี้บุคคลผูมีหนาท่ีเก่ียวของ กับการจัดการศึกษา

จะตองมีความรูความสามารถในการยกระดับ คุณ ภาพชี วิตของประชาชน  ส งเสริมการใช

ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน และเสริมสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรมของท่ีดีงามของไทย 

11.3 สถานการณดานมาตรฐานวิชาชีพ 

ปจจุบันนโยบายของรัฐบาล เนนการปฏิรูปครู ยกฐานะใหเปนวิชาชีพชั้นสูงอยางแทจริง โดย

ปฏิรูประบบการผลิตครูใหมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สรางแรงจูงใจใหคนเรียนดี และมีคุณธรรม

เขาสูวิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและคาตอบแทนครู พัฒนาระบบความกาวหนา ของครูโดยใชการ

ประเมินเชิงประจักษท่ีอิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเปนหลัก จัดระบบ

การศึกษาและฝกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาครูในดาน

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ

ศึกษาในดานหลักสูตรและการเรียนการสอนใหกาวหนาและกาวไกลเพ่ือนําประเทศไทยไปสูการเปน

ประชาคมอาเซียนอยางสมบูรณ โดยสรางความพรอมและความเขมแข็งทางดานการศึกษา เศรษฐกิจสังคม 

ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร และภาษาเปนตน 

 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของ

สถาบัน 

            12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

ผลกระทบจากสถานการณภายนอกการพัฒนาหลักสูตรจะมุงเนนผลิตครูในมิติใหมท่ีเนน

ผลลัพธการเรียนรูใหเปนบัณฑิตครูท่ีมีคุณภาพใหมีศักดิ์ศรีความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูซ่ึง

เปนวิชาชีพชั้นสูงท่ีมีความสามารถในการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดีคนเกงใฝรู เปนครูดีครู

เกงมีความรูและใฝรูมีทักษะความเชี่ยวชาญและประสบการณวิชาชีพ มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพมีคุณธรรม

และเปนผูมีจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี

ประสิทธิภาพมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาท่ีเหมาะสมกับการเปน

วิชาชีพชั้นสูงมีความรอบรูและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางยั่งยืน

สามารถสรางความเชื่อม่ันศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสังคมศึกษา จะเตรียมความพรอมใหกับสถานศึกษาเพ่ือใหมีครูท่ีมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเด็กและ

เยาวชนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคดังกลาวและเพ่ือใหสนองตอบตอการแกไขปญหาการขาดแคลน
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ครูโดยเนนการพัฒนาบัณฑิตใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตั้งแตข้ันพ้ืนฐานมีความสามารถใน

การใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร ท้ังทางดานสังคมธุรกิจและศิลปวัฒนธรรม 

 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําและพัฒนาทองถ่ิน

สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคลองกับ

พันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหนาท่ีของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

12.2.1 แสวงหาความจริงเพ่ือมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ินภูมิ

ปญญาไทยและภูมิปญญาสากล 

12.2.2 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรมสํานึกในความเปนไทยมีความรักและผูกพันตอทองถ่ิน

อีกท้ังสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ในชุมชนเพ่ือชวยใหคนในทองถ่ินรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง การผลิต

บัณฑิตดังกลาวจะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

12.2.3 เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคาความสํานึกและความภูมิใจ ในวัฒนธรรมของ

ทองถ่ินและของชาติ 

12.2.4 เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาใหมี

คุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง 

 

13.  ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  

 13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอ่ืน  

  นักศึกษาในสาขาวิชาอ่ืนๆ /คณะอ่ืนๆ สามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรไดตามความ

สนใจ   และสามารถเทียบเนื้อหารายวิชาในบางรายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตรอ่ืนของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทาโดยเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนของคณะนั้น ๆ 

         13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน  

1)  รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เรียนจากหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2) รายวิชาเอกเรียนกับอาจารยคณะครุศาสตร และอาจารยพิเศษ  สวนวิชาเอกท่ี

เก่ียวของกับการสอน การประเมินผลการเรียนรู และการวิจัยทางการสอนสังคมศึกษา

เรียนกับอาจารยคณะครุศาสตร 

 13.3 การบริหารจัดการ  

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีหนาท่ีวางแผนการดําเนินงานเก่ียวกับกระบวนการ

จัดการเรียน การสอนประสานงานกับผูสอนและกํากับดูแลใหเกิดมาตรฐานและบรรลุ

เปาหมายของรายวิชาและสาขาวิชา  
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2) คณะครุศาสตรมีหนาท่ีรับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครู 

รายวิชาการสอนสังคมศึกษาและรายวิชาเอก รวมท้ังการจัดกิจกรรมเสริมสรางความ

เปนครูวิชาชีพ 

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและประเมินคุณภาพของ

หลักสูตรโดยคณาจารยจากคณะครุศาสตร และผูทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอก 

เพ่ือปรับปรุงการใชหลักสูตรอยางตอเนื่อง 

4) คณะกรรมการนิเทศกการฝกประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษา มีหนาท่ีนิเทศการ

จัดการเรียนรูใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูคุรุสภา 
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หมวดที ่2   ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

รอบรูศาสตรวิชา พัฒนานวัตกรรม มีคุณธรรมจรรยาบรรณ สรางสรรคงานวิจัย  

1.2 ความสําคัญ   

ปพุทธศักราช 2562 ประเทศไทยจะกาวเขาสูความเปนสากลอยางสมบูรณ สิ่งท่ีจะตองประสบ

อยางหลีกเลี่ยงไมได คือ ภาวะการแขงขัน การทํางานรวมกับผูอ่ืน การเรียนรูและเขาใจวัฒนธรรมท่ี

แตกตาง ตลอดจนการแสวงหาพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง สิ่งเหลานี้กําลังจะเกิดข้ึนอยางฉับพลัน 

หลังจากประเทศไทยเขาสูประชาคมอาเซียนอยางเปนทางการ ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา พบวา ปญหา

ของนักเรียนไทย คือขาดความเขมแข็งในดานความรูและทักษะพ้ืนฐานในการทํางานดานการใชภาษา

และการคิดข้ันสูง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,  2561: 48) 

ความตอเนื่องของแนวทางในการพัฒนาประเทศชาติมีความสอดคลองกันอยางเห็นไดชัด ตั้งแต

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ใหความสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสูยุค

โลกาภิวัตน (พ.ศ. 2560 - 2564) อยูในชวงเวลาเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ เพราะกําลังจะเขาสูยุคไทยแลนด 

4.0 ดังนั้น ประเทศไทยจึงตองมีการเตรียมความพรอมในหลายดาน เชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ท้ัง

ทางดานการศึกษา ทักษะดานภาษา ทักษะฝมือแรงงาน รวมถึงการพัฒนากลไกตางๆ เปนตน  ซ่ึง

จุดเนนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคนี้จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง

พัฒนามนุษยโดยตรง ดังท่ี แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการพัฒนา

คน โดยใชคนเปนศูนยกลาง เพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข ซ่ึงมี

นโยบายมุงเนน คือ จะตองพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูในทุกระดับ พัฒนาคนใหมีทักษะ

และสมรรถนะระดับสูง มีความสามารถเฉพาะทางมากข้ึน มุงเนนใหผูเรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมอันดีงามและความภาคภูมิใจในความเปนไทย ตลอดจนความ

เปนพลเมืองท่ีดีของสังคม  นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับการผลิตและพัฒนาครูใหมีคุณภาพและ

มาตรฐาน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 4-16) 

ดวยเหตุนี้จึงควรผลิตครูผูสอนสังคมศึกษาท่ีมีความรูความสามารถทางวิชาการ มีจิตวิญญาณ

วามเปนครู ตระหนักถึงความสําคัญของสังคม รวมท้ังผลิตครูท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ

สอนและการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ ตลอดจนสามารถวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ได  

1.3 วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูเขารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 
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1.3.1 เปนผูท่ีมีความรูความสามารถในดานการสอน สามารถประยุกตใชองคความรูในการ

ปฏิบัติงานไดอยางสอดคลองกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 

1.3.2 เปนผูมีความรูความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร ท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการ

สอนและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 1.3.3  เปนผูมีความสามารถประยุกตใชทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย มาแกปญหาการ

จัดการเรียนการสอนภาษาไทย และสรางความรูใหมสําหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาใน

ระดับสูงข้ึนในอนาคต 

1.3.4 เปนผูมีศักยภาพท่ีจะพัฒนางานในหนาท่ี และเสนทางวิชาชีพใหมีความกาวหนาเปนผูนํา

ทางวิชาการ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหนาท่ีครูไดอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

1.3.5 เปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงตอวิชาการ

และวิชาชีพ มีความอดทน ใจกวาง และมีความพรอมท่ีจะประกอบวิชาชีพครู อยางมีคุณภาพ และ

เปนไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

1. แผนปรับปรุงหลกัสตูร 

ครุศาสตรบัณฑิต ใหมีมาตรฐาน

ไมต่ํากวาท่ี สกอ. และคุรุสภา 

กําหนด 

 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน

จากแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ

และมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณของวิชาชีพของ

บุคลากรทางการศึกษา  

2. ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง

สมํ่าเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

2. รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

 

2. แผนปรับปรุงหลกัสตูร 

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม

ศึกษา ใหสอดคลองกับความ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ 

การเมืองและความกาวหนาทาง

วิชาการ 

 

 

 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน

สังคมและวิชาการอยางสมํ่าเสมอ 

 

1. รายงานความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิต 

2. แผนปรับปรุงหลกัสตูรท่ี

สอดคลองกับความเปลี่ยน   

แปลงทาง สังคมเศรษฐกิจ 

การเมืองและความกาวหนา

ทางวิชาการซ่ึงประกอบดวย

ผูทรงคุณวุฒิท้ังภายในและ

ภายนอก 

3. แผนพัฒนาบุคลากรดานการ 1. สนับสนุนบุคลากรดานการเรียน 1. ปริมาณงานบริการวิชาการ
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

เรียนการสอนและบริการวิชาการ

ใหมีความรู สมรรถนะและเจตคติ

ท่ีทันสมัยและเหมาะสมตาม

มาตรฐานและจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ 

 

การสอนใหทํางานบริการแก

องคกรภายนอก 

2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู

ของบุคลากรดานการเรียนการ

สอนใหมีนวัตกรรมการจัดการ

เรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ตอบุคลากรดานการเรียนการ

สอนในหลักสูตร 

2. ความพึงพอใจของผูเรียน

ตอประสิทธิภาพการจัดการ

เรียนรู 
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

     1.1  ระบบ  

  ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละไมนอยกวา 15 สัปดาห 
 

      1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  

   มีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน ท้ังนี้ ข้ึนอยู กับการพิจารณาและเปนไปตามขอบั งคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 มีภาคฤดูรอน จํานวน 1 

ภาคละ 8 สัปดาห โดยกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตท่ีมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับภาค

การศึกษาปกติ 

      1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

     ไมมี 
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

      2.1  วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

 ภาคเรียนท่ี 1 ระหวางเดือน สิงหาคม – เดือน ธันวาคม 

 ภาคเรียนท่ี 2 ระหวางเดือน มกราคม– เดือน พฤษภาคม 
 

2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

ผู เข า ศึกษาตองสํ า เร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา  และมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวา

ดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวด 1 ขอ 6 และ 7 รวมท้ังคุณสมบัติตามขอกําหนด/

ประกาศอ่ืนใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2.3  การคัดเลือกผูเขาศึกษา 

 2.3.1 ผูเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา สอบผาน

ขอสอบวัดคุณลักษณะความเปนครู และผานเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ

เปนไปตามระเบียบขอบังคับการคัดเลือกซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาเปนผูกําหนด 

 2.3.2 มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ภาคผนวก ค) 

 2.3.3 ตองผานเกณฑการทดสอบตามท่ีคณะกําหนด 

 2.3.4 ผูเขาศึกษาตองผานการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑและกระบวนการคัดเลือกบุคคล

เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2.4 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

2.4.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษาซ่ึงเปนระบบเนนการเรียนรูและควบคุมตนเอง 
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2.4.2 นักศึกษาแรกเขามีพ้ืนฐานความรูในระดับท่ีแตกตางกัน อาจเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบ

ทางการศึกษา 

2.4.3 ความรูและทักษะพ้ืนฐานดานภาษาอังกฤษคอนขางต่ํา ทําใหมีขอจํากัดในการแสวงหา

ความรูจากแหลงเรียนรูและสื่อสารสนเทศ 

2.5 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.4 

2.5.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมท้ังในระดับมหาวิทยาลัยคณะและสาขาวิชาจัดประชุม

ผูปกครองจัดระบบการปรึกษาแนะแนวโดยมีอาจารย ท่ีปรึกษาและฝายกิจการนักศึกษาดูแล

ประสานงานกับคณาจารยผูสอนและผูปกครองในกรณีท่ีมีปญหา 

2.5.2 นักศึกษาท่ีเขามาศึกษาในปการศึกษาแรกจะไดรับการปรับพ้ืนฐานความรูสําหรับ

การศึกษาในสาขาสังคมศึกษา และนักศึกษาตองเขารวมในโครงการอบรมภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทาจัดใหและมีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาจนผานเกณฑท่ีกําหนด 

2.6  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 

ชั้นปท่ี 1 60 60 60 60 

ชั้นปท่ี 2  60 60 60 

ชั้นปท่ี 3   60 60 

ชั้นปท่ี 4    60 

รวม 60 120 180 240 

คาดวาจะจบการศึกษา    60 

2.7  งบประมาณตามแผน 

2.7.1 งบประมาณรายรับ (หนวย: บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ ปงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 

คาบํารุงการศึกษา*+คาลงทะเบียน 1,680,000 3,360,000 5,040,000 6,720,000 

คาแรกเขา 795,000 600,000 600,000 600,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  4,090,000 4,285,000 4,488,700 4,701,600 

  รวมรายรับ  6,565,000 8,245,000 10,128,700 12,021,600 

    *คาบํารุงการศึกษาเหมาจาย ภาคเรียนละ  14,000 บาทตอคน คาแรกเขา 13,250 บาทตอคน 
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  2.7.2 งบประมาณรายจาย (หนวย: บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 

คาใชจายบุคลากร 3,500,000 3,675,000 3,858,700 4,051,600 

คาตอบแทน 200,000 220,000 220,000 220,000 

คาใชสอย 240,000 260,000 280,000 300,000 

คาวัสด ุ 200,000 250,000 300,000 350,000 

คาสาธารณูปโภค 80,000 80,000 80,000 80,000 

คาครุภัณฑ 350,000 350,000 350,000 350,000 

รวม 4,570,000 4,835,000 5,088,700 5,351,600 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา 19,784 20,931 22,029 23,167 
 

   2.8 ระบบการศึกษา  

             แบบชั้นเรยีน 

        แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 

        แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

        แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 

        แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต 

        อ่ืนๆ (ระบุ) 

2.9  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2561 

  

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร                                         

3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 142 หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร    

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป นักศึกษาจะตองเรียนในรายวิชาศึกษา

ท่ัวไป โดยมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 30 หนวยกิต แบงเปน 

1.1) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

1.2) กลุมวิชาภาษา ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

1.3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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1.4) เลือกเรียนจาก 3 กลุมวิชาขางตนอีก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 106 หนวยกิต 

2.1)  กลุมวิชาชีพครู ไมนอยกวา 43 หนวยกิต 

2.1.1) วิชาชีพคร ู ไมนอยกวา 28 หนวยกิต 

2.1.2) วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

2.2)  กลุมวิชาเอก ไมนอยกวา 63 หนวยกิต 

2.2.1) วิชาบังคับ ไมนอยกวา 42 หนวยกิต 

2.2.2) วิชาเลือก ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร    

        รหัสวิชาประกอบดวยตัวอักษร 3 ตัวและตัวเลข 4 หลัก ดังนี้  

1) ตัวอักษร 3 ตัว มีความหมาย ดังนี้ 

    ตัวอักษร GEN   หมายถึง  วิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

    ตัวอักษร EDC  หมายถึง  วิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาชีพครู 

    ตัวอักษร SOC  หมายถึง  วิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเอก  

2)  ตัวเลข 4 หลัก ของรายวิชาในกลุมวิชาเอก มีความหมาย ดังนี้ 

ตัวเลขหลักพัน หมายถึง ชั้นปของนักศึกษาท่ีควรเรียน 

1 หมายถึง ชั้นปท่ี 1          2 หมายถึง ชั้นปท่ี 2 

3 หมายถึง ชั้นปท่ี 3          4 หมายถึง ชั้นปท่ี 4 

ตัวเลขหลักรอย หมายถึง หมวดวิชากลุมวิชา 

0 หมายถึง วิชาศึกษาท่ัวไป 

1 หมายถึง วิชาการศึกษา 

2 หมายถึง วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 

    3 หมายถึง วิชาเอก 

ตัวเลขหลักสิบและหลักหนวย หมายถึง ลําดับวิชา 
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   1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

    1.1) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(บ-ป-อ) 

GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา 

The Royal Court of Suan Sunandha 

3(3-0-6) 

GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต 

Aesthetic Appreciation 

3(3-0-6) 

GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก 

Thai Society in Global Context 

3(3-0-6) 

GEN0104 การพัฒนาตน 

Self Development 

3(3-0-6) 

GEN0105 ความจริงของชีวิต 

Truth of Life 

3(3-0-6) 

GEN0106 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม     

Life in Multicultural Society 

3(3-0-6) 

GEN0107 ความเปนพลเมืองดี 

Good Citizenship 

3(3-0-6) 

GEN0108 ความคิดอันงดงาม 

Beautiful Thought 

3(3-0-6) 

GEN0109 ศาสตรแหงราชันย 

King’s Philosophy 

3(3-0-6) 

GEN0110 สํานึกไทย 

Thai Consciousness 

3(3-0-6) 

GEN0111 การสรางบุคลิกผูนํา 

Building Leadership 

3(3-0-6) 

GEN0112 ปญญาไทยนอกกรอบ 

Outside of the Box Thai Intellect 

3(3-0-6) 

GEN0113 แรงบันดาลใจแหงชีวิต 

Inspiration of Life 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(บ-ป-อ) 

GEN0114 สีสันวรรณกรรม 

Color of Literatures 

3(3-0-6) 

GEN0115 ภาพยนตรวิจักษ 

Film Appreciation 

3(3-0-6) 

GEN0116 ความผิดหวังสูฝนท่ีเปนจริง 

From Disappointment to a Dream Come True 

3(3-0-6) 

   1.2) กลุมวิชาภาษา ใหเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

GEN0201 การใชภาษาไทย  

Thai Usage 

3(3-0-6) 

GEN0202 ภาษาไทยเชิงวิชาการ  

Thai for Academic Purposes 

3(3-0-6) 

GEN0203 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ  

Thai for Career 

3(3-0-6) 

GEN0204 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการสืบคน 

English for Communication and Information Retrieval 

3(3-0-6) 

GEN0205 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน 

English for Study Skills 

3(3-0-6) 

GEN0206 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

English for Academic Purposes 

3(3-0-6) 

GEN0207 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบวิชาชีพ  

English for Career Development 

3(3-0-6) 

GEN0208 ภาษาอังกฤษเพ่ือการดูแลสุขภาพ  

English for Health Care 

3(3-0-6) 

GEN0209 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอและการพูดในท่ีสาธารณะ  

Public Speaking and Presentation Skills in English 

3(3-0-6) 

GEN0210 วาทกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

Discourse English for Communication 

3(3-0-6) 

GEN0211 ภาษาจีน  

Chinese Language 

3(3-0-6) 

GEN0212 ภาษาพมา  

Burmese Language 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(บ-ป-อ) 

GEN0213 ภาษาเขมร  

Khmer Language 

3(3-0-6) 

GEN0214 ภาษาลาว  

Lao Language 

3(3-0-6) 

GEN0215 ภาษาเวียดนาม  

Vietnamese Language 

3(3-0-6) 

GEN0216 ภาษามาเลย 

Malay Language 

3(3-0-6) 

  1.3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ใหเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร  

Information Technology for Communication 

3(3-0-6) 

GEN0302 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต 

 Science and Technology for Quality of Life 

3(3-0-6) 

GEN0303 วิทยาศาสตรกับสิ่งแวดลอม  

Science and Environments 

3(3-0-6) 

GEN0304 รูเทาทันดิจิทัล 

Digital Literacy  

3(3-0-6) 

GEN0305 นันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต  

Recreation for Quality of Life 

3(3-0-6) 

GEN0306 สุขภาพสําหรับชีวิตยุคใหม 

Health Care for New Gen 

3(3-0-6) 

GEN0307 มหัศจรรยแหงความคิด 

Miracle of Thought 

3(3-0-6) 

GEN0308 อินโฟกราฟก 

Info Graphic 

3(3-0-6) 

GEN0309 ชีวิตกับดิจิทัล 

Digital for Life 

3(3-0-6) 

GEN0310 การสงเสริมสุขภาพทางเพศ 

Sexual Health Promotion 

3(3-0-6) 

GEN0311 ธรรมชาติบําบัด 

Natural Therapy 

 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(บ-ป-อ) 

GEN0312 รูเทาทันภาวะการเงิน 

Financial  Literacy 

3(3-0-6) 

GEN0313 การเตน 

Dancing 

3(3-0-6) 

GEN0314 โยคะ 

Yoga 

3(3-0-6) 

GEN0315 ชีวิตเลิกอวน 

Never Get Fat Again 

3(3-0-6) 

GEN0316 ศาสตรแหงการชะลอวัย 

Science of Anti-Aging 

3(3-0-6) 

GEN0317 ศาสตรและศิลปแหงอาหารชาววัง 

State of the Art of Royal Cuisine 

3(3-0-6) 

GEN0318 รักปลอดภัย 

Safe Sex 

3(3-0-6) 

GEN0319 ผูประกอบการธุรกิจดิจิทัล     

Entrepreneurship in Digital 

3(3-0-6) 

   

1.4) นักศึกษาตองเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต จาก 3 กลุมวิชาขางตน 

 

         2) หมวดวิชาเฉพาะดาน  ไมนอยกวา              106      หนวยกิต 

2.1) กลุมวิชาชีพครู   ไมนอยกวา  43  หนวยกิต 

2.1.1) วิชาชีพครู  ไมนอยกวา  28 หนวยกิต 

EDC1101 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

Language for Communication 

3(2-2-5) 

EDC1102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความ

เปนคร ู 

Ethics and Spirituality for Teachers 

3(2-2-5) 

EDC1103 จิตวิทยาสําหรับครู 

Psychology for Teacher 

3(2-2-5) 

EDC1104 การพัฒนาหลักสูตร 

Curriculum Development 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(บ-ป-อ) 

EDC2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

Learning Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) 

EDC2102 วิทยาการจัดการเรียนรู 

Instructional Science 

3(2-2-5) 

EDC2103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร

การศึกษาและการเรียนรู 

Innovation and Information Technology for 

Educational Communication and Learning 

3(2-2-5) 

EDC2104 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

Education Administration and Quality Assurance 

in Education 

3(2-2-5) 

EDC3101 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 

Research and Development in Innovation and 

Learning 

3(2-2-5) 

EDC4101 ครุนิพนธ 

Individual Study 

1(0-2-1) 

EDC3301 จิตวิทยาการเรียนรู 

Psychology of Learning 

3(2-2-5) 

EDC3302 จิตวิทยาการเรียนการสอน 

Psychology of Learning and Instruction 

3(2-2-5) 

EDC3303 การสอนเพศศึกษา 

Teaching of Sex Education 

3(2-2-5) 

EDC3304 ความคิดสรางสรรคสําหรับคร ู

Creativity for Teachers 

3(2-2-5) 

EDC3305 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญ ข้ันความรูเบื้องตน  

Basic Unit Leader of Boy Scout and Girl Guide 

 

 

1(0-2-1) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(บ-ป-อ) 

2.1.3) วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  15 หนวยกิต 

EDC1201 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1    

Practicum 1 

1(90) 

EDC2202 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2 

Practicum 2 

1(90) 

EDC3203 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3    

Practicum 3 

1(90) 

EDC4201 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

Internship 1 

6(360) 

EDC4202 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

Internship 2 

 

6(360) 

2.2) กลุมวิชาเอก      ไมนอยกวา 63 หนวยกิต 

        2.2.1) วิชาบังคับ     42 หนวยกิต 

 

SOC1301 ประวัติศาสตรไทย 

Thai History 

3(2-2-5) 

SOC1302 หลักสังคมวิทยา 

Principles of Sociology 

3(2-2-5) 

SOC1303 การเมืองการปกครองไทย 

Thai Politics and Government 

3(2-2-5) 

SOC1304 ภูมิศาสตรกายภาพ 

Physical Geography 

3(2-2-5) 

SOC2301 เศรษฐศาสตรเบื้องตน 

Introduction to Economics 

3(2-2-5) 

SOC2302 กฎหมายเบื้องตน 

Principles of Jurisprudence 

3(2-2-5) 

SOC2303 อารยธรรมโลก 

World Civilization 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(บ-ป-อ) 

SOC2304 ศาสนศึกษา 

Religious Studies 

3(2-2-5) 

SOC3301 เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 

Thai Econocy and World Economy 

3(2-2-5) 

SOC3302 วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา 

Social Studies Teaching Methodology 

3(2-2-5) 

SOC3303 สิ่งแวดลอมและประชากรศึกษา 

Environment and Population Education 

3(2-2-5) 

SOC3304 ประวัติศาสตรทองถ่ิน 

Local History 

3(2-2-5) 

SOC3305 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล 

Digital Society Culture  

3(2-2-5) 

SOC3306 โลกศึกษา 

Global Education 

3(2-2-5) 

        

 2.2.2) วิชาเลือก     21 หนวยกิต 

SOC1305 ภูมิศาสตรประเทศไทย 

Geography of Thailand 

3(2-2-5) 

SOC1306 มโนทัศนสังคมศึกษา 

Social Studies Concepts 

3(2-2-5) 

SOC1307 พุทธธรรมและธรรมวิทยา 

Religious   Doctrines 

3(2-2-5) 

SOC1308 กรุงเทพศึกษา 

Bangkok Studies 

3(2-2-5) 

SOC2305 เครื่องมือทางภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ 

Geographic Tools and Geo-informatics 

3(2-2-5) 

SOC2306 เกมเบ็ดเตล็ดเพ่ือการสอนสังคมศึกษา 

Minor Games for Social Studies Instruction 

3(2-2-5) 

SOC2307 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

Southeast Asian History 

 

3(2-2-5) 
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา                6       หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยไมซํ้ากับ

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ

สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา  

   

  

 

 

 

 

   

   

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(บ-ป-อ) 

SOC2308 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา 

Social Studies Curriculum Development 

3(2-2-5) 

SOC2309 ศาสนาและความเชื่อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

Religious and Beliefs in Southeast Asia 

3(2-2-5) 

SOC2310 เพศสถานะในสังคม 

Gender in Society 

3(2-2-5) 

SOC2311 ปญหาสังคมผานการแสดง 

Social Issues through Performances 

3(2-2-5) 

SOC3307 นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา 

Educational Innovation and Digital Media in 

Social Studies 

3(2-2-5) 

SOC3308 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนสังคมศึกษา 

Social Studies Classroom Action Research 

3(2-2-5) 

SOC3309 สัมมนาสังคมศึกษา 

Seminar in Social Studies 

3(2-2-5) 

SOC3310 ภาษาอังกฤษสําหรบัครูสังคมศึกษา 

English for Social Studies Teacher 

3(2-2-5) 
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            3.1.4 การจัดแผนการศึกษา  

ช้ันปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(บ-ป-อ) 

GENxxxx การศึกษาท่ัวไป 1 3(3-0-6) 

GENxxxx การศึกษาท่ัวไป 2 3(3-0-6) 

EDC1101 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

Language for Communication 

3(2-2-5) 

EDC1102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนคร ู

Ethics and Spirituality for Teachers  

3(2-2-5) 

SOC1301 

 

ประวัติศาสตรไทย 

Thai History 

3(2-2-5) 

 

SOC1302 

 

หลักสังคมวิทยา 

Principles of Sociology 

3(2-2-5) 

 

SOCxxxx ..............................................วชิาเลือกเอก 1................................................ 3 

  รวมหนวยกิต 21 

 

 

ช้ันปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(บ-ป-อ) 

GENxxxx การศึกษาท่ัวไป 3 3(3-0-6) 

GENxxxx การศึกษาท่ัวไป 4 3(3-0-6) 

EDC1103 จิตวิทยาสําหรับครู 

Psychology for Teacher 

3(2-2-5) 

EDC1104 การพัฒนาหลักสูตร 

Curriculum Development 

3(2-2-5) 

EDC1201 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1    

Practicum 1 

1(90) 

SOC1303 

 

การเมืองการปกครองไทย 

Thai Politics and Government 

3(2-2-5) 

 

SOC1304 
ภูมิศาสตรกายภาพ 

Physical Geography 

3(2-2-5) 

 

SOCxxxx ..............................................วิชาเลือกเอก 2............................................... 3 

  รวมหนวยกิต 22 
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ช้ันปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(บ-ป-อ) 

GENxxxx การศึกษาท่ัวไป 5 3(3-0-6) 

GENxxxx การศึกษาท่ัวไป 6 3(3-0-6) 

EDC2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

Learning Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) 

EDC2102 วิทยาการจัดการเรียนรู 

Instructional Science 

3(2-2-5) 

SOC2301 เศรษฐศาสตรเบื้องตน 

Introduction to Economics 

3(2-2-5) 

SOC2302 กฎหมายเบื้องตน 

Principles of Jurisprudence 

3(2-2-5) 

SOCxxxx .............................................วชิาเลือกเอก 3................................................ 3 

  รวมหนวยกิต 21 

 

ช้ันปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(บ-ป-อ) 

GENxxxx การศึกษาท่ัวไป 7 3(3-0-6) 

GENxxxx การศึกษาท่ัวไป 8 3(3-0-6) 

EDC2103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู 

Innovation and Information Technology for Educational 

Communication and Learning 

3(2-2-5) 

EDC2104 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

Education Administration and Quality Assurance in Education 

3(2-2-5) 

EDC2202 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2 

Practicum 2 

1(90) 

SOC2303 

 

อารยธรรมโลก 

World Civilization 

3(2-2-5) 

 

SOC2304 

 

ศาสนศึกษา 

Religious Studies 

3(2-2-5) 

 

SOCxxxx ..............................................วชิาเลือกเอก 4................................................. 3 

  รวมหนวยกิต 22 
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ช้ันปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(บ-ป-อ) 

GENxxxx การศึกษาท่ัวไป 9 3(3-0-6) 

GENxxxx การศึกษาท่ัวไป 10 3(3-0-6) 

EDC3101 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 

Research and Development in Innovation and Learning 

3(2-2-5) 

EDC3203 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3 

Practicum 3 

1(90) 

SOC3301 

 

เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 

Thai Econocy and World Economy 

3(2-2-5) 

 

SOC3302 

 

วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา 

Social Studies Teaching Methodology 

3(2-2-5) 

 

SOCxxxx ..............................................วชิาเลือกเอก 5................................................. 3 

SOCxxxx ..............................................วชิาเลือกเอก 6................................................. 3 

  รวมหนวยกิต 22 

 

ช้ันปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(บ-ป-อ) 

SOC3303 

 

สิ่งแวดลอมและประชากรศึกษา 

Environment and Population Education 

3(2-2-5) 

 

SOC3304 

 

ประวัติศาสตรทองถ่ิน 

Local History 
3(2-2-5) 

SOC3305 
วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล 

Digital Society Culture 
3(2-2-5) 

SOC3306 
โลกศึกษา 

Global Education 
3(2-2-5) 

SOCxxxx ............................................วชิาเลือกเอก 7................................................ 3 

xxxx ............................................วชิาเลือกเสรี 1................................................ 3 

xxxx ............................................วชิาเลือกเสรี 2................................................. 3 

  รวมหนวยกิต 21 
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ช้ันปท่ี 4 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(บ-ป-อ) 

EDC4201 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

Internship 1 
6(360) 

รวมหนวยกิต 6 

 

 

ช้ันปท่ี 4 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(บ-ป-อ) 

EDC4101 ครุนิพนธ  

Individual Study 

1(0-2-1) 

EDC4202 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

Internship 2 

6(360) 

  รวมหนวยกิต 7 

        

 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

 (ภาคผนวก  ก ) 
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3.2 ช่ือ สกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตรสังคมศึกษา 

ช่ือ-นามสกุล 

เลขบัตรประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปท่ีจบการศึกษา ผลงานวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

1. นางสาวสุทธิพร แทนทอง 

1101400933XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย - ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 

- ค.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (มัธยมศึกษา

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) วิชาเอก

ภาษาไทย-สังคมศึกษา  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553 

การวิจัย 

สุทธิพร แทนทอง. (2561). ปจจัยสวนบุคคลท่ีสงผลตอสมรรถนะดาน

นวัตกรรมของนักศึกษาฝกประสบการณ วิชาชีพครู สาขาวิชา

สังคมศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา. วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย. ปท่ี 12 ฉบับท่ี 2 

(กรกฎาคม-ธันวาคม). หนา 1-17. 

ธีระยุทธ อินตะนัย และสุทธิพร แทนทอง. (2561). ผลการพัฒนาทักษะ

การคิดอยางมีวิจารณญาณดวยการจัดการเรียนรูแบบใชโครงงาน

เปนฐาน ในรายวิชาภูมิศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

1/1 โรงเรียนหอวัง. เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ

การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ครั้งท่ี 2 ประจําป 2561 คณะ 

ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. หนา 143-144. 

ลิปการ ขวัญทอง และสุทธิพร แทนทอง. (2561). การพัฒนากรอบ

ความคิด ท่ี มีตอการเรียนวิชาสั งคมศึกษาของนักเรียนชั้น
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ช่ือ-นามสกุล 

เลขบัตรประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปท่ีจบการศึกษา ผลงานวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางสาวสุทธิพร แทนทอง 

(ตอ) 

มัธยมศึกษาปท่ี 2/5 โรงเรียนรัตนาธิเบศรโดยใชวิธีสอนแบบโส

เครติส. เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู  ครั้งท่ี  2 ประจําป  2561 คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. หนา 1319-1325 

2. นายฤๅเดช เกิดวิชัย 

3100602874XXX 

 

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย 

ดร. 

- ปช.ด. (ประชากรศาสตร) 

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2544 

- ค.ม.(ประถมศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2532 

- ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2526 

- ศศ.บ.(รัฐศาสตร)  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ.2540 

- นศ.บ. (นิเทศศาสตร) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2545 

- ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2547 

การวิจัย 

ฤๅเดช  เกิดวิชัย. (2560). การนํานโยบายในการบริหารงบประมาณไปสู

การปฏิบัติของกรมเจาทา. การจัดการประชุมวิชาการเสนอ

ผลงาน วิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 8 “Research 4.0 

Innovation and Development SSRU’s 80th 

Anniversary”. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  

_______.  (2560). ประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยของสํานัก

สิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเขตปทุมวัน. การ

จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 

ค รั้ ง ท่ี  8 “ Research 4.0 Innovation and Development 

SSRU’s 80th Anniversary”. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

Girdwichai, L. (2017). Career Opportunities Evaluation as a 

Tool to Modernize Human Reserve Management. 
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ช่ือ-นามสกุล 

เลขบัตรประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปท่ีจบการศึกษา ผลงานวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นายฤๅเดช เกิดวิชัย (ตอ)  Academic Conference on Educational & Social 

Innovations (AC-ESI-2017). Prague, Czech Republic. 

_______. (2017). Follow-up and Evaluation of Operational 

Result on Broadcasting Affairs in Thailand. International 

Journal of Control Theory and Applications. Volumn 

10, Number 3. 2017. P.311-316 

_______. (2017). Resolutions of the Unsert Problems in 

Southern Provinces: the People's Perspective. 

International Conference and Global Forum on 

Multidiscriplinary Research for Sustainability. Seoul. 

Republic of Korea.  

Girdwichai, L., & Patchanee, M. ( 2017). Factors Influencing 

the Location of Thai Handbags Production in Thailand. 

International Conference on Science, Social Science 

and Economics (IC3SE). Norway. 

3. นางกรรณิการ ภิรมยรัตน 

3411100335XXX 

อาจารย ดร. - ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิค

ศึกษา) 

การวิจัย 

กรรณิการ ภิรมยรัตน. (2560). การวิเคราะหคุณภาพแบบทดสอบ
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ช่ือ-นามสกุล 

เลขบัตรประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปท่ีจบการศึกษา ผลงานวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางกรรณิการ ภิรมยรัตน 

(ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา  

พระนครเหนือ พ.ศ.2558 

- ศษ.ม. (การวิจัยการศึกษา) 

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ.2548 

- วท.บ. (ภูมิศาสตร)  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ.2539 

หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

รายงานวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร : 60 หนา. 

นันทิยา นอยจันทร และ กรรณิการ ภิรมยรัตน. (2560). แนวทางการ

สงเสริมเครือขายความรวมมือและสมัชชาการศึกษาระดับ

ภูมิภาค.รายงานวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: 141 หนา. 

กรรณิการ ภิรมยรัตน. (2561). การศึกษาสภาพและปญหาการทําวิจัย

ในชั้นเรียนของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูชั้นปท่ี 5 คณะ

ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. รายงานวิจัยท่ีไดรับ

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

กรุงเทพมหานคร: 73 หนา. 

กรรณิการ ภิรมยรัตน นันทิยา นอยจันทร และสิริมณี บรรจง. (2561). 

การประเมินโครงการมหัศจรรยสื่อสรางสรรคในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.). 

รายงานวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานกองทุน
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ช่ือ-นามสกุล 

เลขบัตรประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปท่ีจบการศึกษา ผลงานวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางกรรณิการ ภิรมยรัตน 

(ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ.กรุงเทพมหานคร: 194 หนา. 

กรรณิการ ภิรมยรัตน . (2560). การพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียน

โครงการวิจัยทางการศึกษา สําหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา. วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา. ปท่ี 26 ฉบับท่ี 

101 มกราคม-มีนาคม. หนา 39-46. 

Bhiromrat, K. ( 2 0 1 8 ) .  The Research on 5th Year Interns’ 

Research Problems in Faculty of Education, 

SuanSunandha Rajabhat University. The 2018 

International Academic Research Conference in Rome 

by ICBTS. p. 155-157. 

การแตงตํารา 

กรรณิการ ภิ รมยรัตน . (2559 ). การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู

(Research for Learning Development). กรุงเทพมหานคร: 

ศูนยสื่อสิ่งพิมพและถายภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

228 หนา. 

กรรณิการ ภิรมยรัตน. (2560). การวิจัยในชั้นเรียนกลุมสาระการเรียนรู
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ช่ือ-นามสกุล 

เลขบัตรประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปท่ีจบการศึกษา ผลงานวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นางกรรณิการ ภิรมยรัตน 

(ตอ) 

สังคมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ศูนยสื่อสิ่งพิมพและถายภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 218 หนา. 

4. นายวีรพจน รัตนวาร 

3101900619XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย  - ศศ.ม. (สังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา) 

สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  

พ.ศ.2545 

- ประกาศนียบัตร วิชาชีพครู 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.2550 

- นศ.บ. (โฆษณา) 

มหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ.2541 

การวิจัย 

วีรพจน  รัตนวาร. (2558). ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต 

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา. รายงานวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.กรุงเทพมหานคร. 

วีรพจน  รัตนวาร. (2559). ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต 

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัด
สําเนา. (แหล งทุน : สถาบันวิจัยและพัฒ นา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2559( 
ชมพูนุช ลิ้มเลิศมงคล และวีรพจน รัตนวาร. (2560). Organized 

Active Learning by Creative Based Learning. 

International Business Economic Tourism Science 

Technology Humanities Social Science and 
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ช่ือ-นามสกุล 

เลขบัตรประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปท่ีจบการศึกษา ผลงานวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นายวีรพจน รัตนวาร (ตอ) Education Research Conference. Berlin, Germany. 

การแตงตํารา 

วีรพจน  รัตนวาร. (2559). มนุษยกับสังคม. ความเปนพลเมือง. สํานัก

วิชาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรมการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร. หนา 75-

131. 

วีรพจน  รัตนวาร. (2559). มนุษยกับวัฒนธรรม. ความเปนพลเมือง. 

สํ านั ก วิ ช าการ ศึกษา ท่ั ว ไปและน วัตกรรมการ เรี ยน รู

อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส  ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ ส วน สุ นั น ท า . 

กรุงเทพมหานคร. หนา 105-131. 

5. นางสาวธีรารัตน ทิพยจรัส

เมธา 

3730600596XXX 

 

 

 

 

อาจารย - ศศ.ม. (ประวัติศาสตรเอเซีย) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2544 

- ศศ.บ. (ประวัติศาสตร) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2538 

การวิจัย 

ชัชวาลย คํางามและธีรารัตน  ทิพยจรัสเมธา. (2561) ผลการพัฒนา

ทักษะการคิด  วิเคราะห โดยใชปริศนาธรรม สาระการเรียนรู

พระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนธัญบุรี. 

เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติการศึกษาเพ่ือพัฒนาการ

เรียนรู ครั้งท่ี 2 ประจําป 2561 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา. หนา 1429-1435 
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ช่ือ-นามสกุล 

เลขบัตรประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปท่ีจบการศึกษา ผลงานวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

 

นางสาวธีรารัตน ทิพยจรัส

เมธา (ตอ) 

 

Tipjaradmetha., T. Banjong, S & Piromrat, K. ( 2017). 

Organized Active Learning by Instructional Mode with 

Project Based Learning. International Business 

Economic Tourism Science Technology Humanities 

Social Science and Education Research Conference. 

Berlin, Germany. 

Tipjarasmetha, T. (2017). Anam Nikaya Identity and The 

Preservation of Vietnamese Culture and Tradition in 

Thai Society. Conferrance of the International Journal 

of Arts & Sciences. Volumn 10, Number 1. p.95-98. 
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3.2.2 อาจารยประจํา 

 

ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันท่ีจบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

1.นางสาวสจีวรรณ ทรรพวสุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย 

ดร. 

-กศ.ด. (การอุดมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ.2540 

-กศ.ม. (การอุดมศึกษา)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ.2532 

-กศ.บ. (วิทยาศาสตรท่ัวไป)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ.2524 

การวิจัย 

สจีวรรณ ทรรพวสุ. (2558). แนวปฏิบัติ ท่ี เปนเลิศของการนิเทศใน

ศตวรรษท่ี 21 ท่ีสงเสริมภาวะผูนําครูของนักศึกษาฝกประสบการณ

วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร : 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: 

งบประมาณรายไดประจําป 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา) 

สจีวรรณ ทรรพวสุ. (2559). กลยุทธการพัฒนาจิตวิญญาณความเปนครู

เพ่ือสงเสริมความเปนครูวิชาชีพของนักศึกษาคณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร : คณะครุ

ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: งบประมาณ

รายไดประจําป 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

สจีวรรณ ทรรพวสุ. (2560). แนวทางการสรางวัฒนธรรมองคการลักษณะ

สรางสรรคในการจัดการศึกษาครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา เขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : คณะ 
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ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันท่ีจบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

 

นางสาวสจีวรรณ ทรรพวสุ 

(ตอ) 

ครุศาสตร  มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุนั นทา . (แหล งทุน : 

งบประมาณรายไดประจําป  2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา) 

สจีวรรณ ทรรพวสุ. (2561). การพัฒนาคุณลักษณะความเปนพลเมืองของ

นักศึกษาในการจัดการศึกษาครุศาสตรยุค 4.0 ของมหาวิทยาลัย 

ราช ภั ฏ สวนสุ นั นท า . ก รุ ง เทพ มห านคร : คณ ะครุศ าสต ร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: งบประมาณรายได

ประจําป 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

การแตงตํารา 

สจีวรรณ ทรรพวสุ และคณะ (2561) คูมือการประกันคุณภาพภายในของ

สถาน ศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน . 

กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2.นางนันทิยา นอยจันทร 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย 

ดร. 

 

 

 

 

-ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2550 

-ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2532 

-ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา)  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2532 

การวิจัย 

นันทิยา นอยจันทร และคณะ (2556). มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

กับการเปนสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ (นอกระบบราชการ).

กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค. 

(แหลงทุน: สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ประจําป 2556) 

นันทิยา นอยจันทร และคณะ (2557). การพัฒนารูปแบบการบริหาร
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ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันท่ีจบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

 

นางนันทิยา นอยจันทร (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2528 

จัดการการทองเท่ียวแบบมีสวนรวมของชุมชนไทย ทรงดําวัดไผสิงห  

อําเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค. กรุงเทพมหานคร : คณะครุ

ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค. (แหลงทุน: สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจาํป 2557) 

นันทิยา นอยจันทร และคณะ (2558). การศึกษาความหลากหลายพันธุ

ขาวพ้ืนเมือง  เพ่ือการอนุรักษและพัฒนาเชิงคุณคาทางสังคมและ

เศรษฐกิจชุมชนสู ความยั่ งยืนของชุมชน  จั งหวัด อุ ทัยธานี . 

กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค. 

(แหลงทุน: สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจําป 2558) 

นันทิยา นอยจันทร และคณะ (2559). บทเรียนทองถ่ิน ภู มิปญญา 

วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนจากฐานขอมูลความหลากหลาย ทาง

ชี ว ภ าพ ไก พั น ธุ พ้ื น เ มื อ ง   ใน เข ต ลุ ม แ ม น้ํ า เจ า พ ร ะ ย า . 

กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค. 

(แหลงทุน: สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจําป 2559) 

นันทิยา นอยจันทร และ กรรณิการ ภิรมยรัตน. (2560). รายงานวิจัยแนว

ทางการสงเสริมเครือขายความรวมมือและสมัชชาการศึกษาระดับ

ภูมิภาค. กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันท่ีจบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

 

นางนันทิยา นอยจันทร (ตอ) 

 

นครสวรรค. (แหลงทุน: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา)  

นันทิยา นอยจันทร และกรรณิการ ภิรมยรัตน. (2561). รายงานวิจัย

การศึกษาสภาพและปญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝก

ประสบการณวิชาชีพครูชั้นปท่ี 5 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: งบประมาณรายไดประจําป 2561 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

กรรณิการ ภิรมยรัตน นันทิยา นอยจันทร และสิริมณี บรรจง. (2561). 

รายงานวิจัยการประเมินโครงการมหัศจรรยสื่อสรางสรรคในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(สสส.). กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา. (แหลงทุน: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพ.) 

3.นายบรรพต พรประเสริฐ 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย -ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2530 

-ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2526 

การวิจัย 

บรรพต พรประเสริฐ . (2561). รูปแบบการจัด กิจกรรมท่ี มีผลตอ 

การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย. กรุงเทพมหานคร : 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: 

งบประมาณรายไดประจําป  2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันท่ีจบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

 สวนสุนันทา) 

4.นางสุชีรา มะหิเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย 

ดร. 

-ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 

-ศศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2536 

-ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

วิทยาลัยครูเทพสตรี พ.ศ.2528 

การวิจัย 

สุชีรา มะหิเมือง. (2561). การสะทอนคิดของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัย

ราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา. (แหลงทุน : งบประมาณรายไดประจําป  2561  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

สุชีรา มะหิเมือง. (2560). การพัฒนารูปแบบการเรียนรูทางวิชาชีพ เพ่ือ

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเสริมสรางทักษะชีวิตของนักเรียน ใน

โรงเรียนสั ง กัดสํ านั กงาน เขต พ้ืน ท่ีการศึกษาประถม ศึกษา

สมุทรสาคร. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

(แหลงทุน: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ประจําป 

2560) 

สุชีรา มะหิเมือง. (2559). โครงการวิจัยแนวโนมภาพอนาคตการศึกษา

และการเรี ยน รู ขอ งไทย ใน  พ .ศ .2573. กรุ ง เทพ มหานคร : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: สํานักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา ประจําป 2559) 

สุ ชี ร า  มะหิ เมื อง . (2559). การสอน ท่ี เน น การวิ จั ย กับ ศักยภ าพ 

ในการพัฒนาความสามารถทางการสะทอนคิดของนักศึกษาครู 
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ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันท่ีจบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

 

นางสุชีรา มะหิเมือง (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: งบประมาณรายไดประจําป 2559 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

สุชีรา มะหิเมือง. (2558). การพัฒนาโมเดลการวัดความสามารถทาง 

การสะทอนคิดของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุ นั น ท า . (แห ล ง ทุ น : งบ ป ระมาณ ราย ได ป ระจํ าป  2 558  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

สุชีรา มะหิ เมือง. (2557-2558). โครงการถอดบทเรียน โรงเรียนใน

โครงการพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนฯ สยามบรมราช

กุมารี. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลง

ทุน: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา) 

สุชีรา มะหิเมือง. (2557). การพัฒนาเครื่องมือวัดความฉลาดทางสุขภาวะ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา. (แหลงทุน: งบประมาณรายไดประจําป 2557 ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
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ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันท่ีจบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

 

5.นางอินทิรา รอบรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย 

ดร. 

-ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ พ.ศ.2553 

-ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ

ศาสตร)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2538 

-ค.บ.(บรรณารักษศาสตร)  

วิทยาลัยครูจันทรเกษม พ.ศ.2535 

การวิจัย 

อินทิรา รอบรู. (2561). รายงานการวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของผู เรียนท่ีเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมเพ่ือ 

การจัดการเรียนรูสํ าหรับนัก ศึกษาครู . กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

อินทิรา รอบรู. (2560). รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียน

การสอนแบบผสมเพ่ือการจัดการเรียนรูสําหรับนักศึกษาครู . 

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

อินทิรา รอบรู. (2559). รายงานการวิจัยเรื่อง ศึกษาความตองการจําเปน

ในเรื่ององคความรูเก่ียวกับการใชงานเครือขาย ICT ของชาวชุมชน

เพ่ือการพัฒนาตนเอง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา. 

อินทิรา รอบรู. (2558). รายงานการวิจัยเรื่อง พัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย

เพ่ือการเรียนแบบสาธิตการใชโปรแกรมประยุกตเรื่องการผลิตสื่อ

เสียง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

อินทิรา รอบรู. (2557). รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษากระบวนการ

เรียนรูของชุมชนทองถ่ินโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
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ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันท่ีจบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

 

นางอินทิรา รอบรู (ตอ) 

สื่อสาร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  

การแตงตํารา 

อินทิรา รอบรู. (2558). การบริหารโครงการ (Project Management ). 

กรุงเทพมหานคร : ศูนยสื่อสิ่งพิมพแกวเจาจอม มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา.  

อินทิรา รอบรู. (2557). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการสัมมนาทาง

เทคโนโลยีการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ศูนยสื่อสิ่งพิมพแกว 

เจาจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  

6.นายสุทธิพงศ บุญผดุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย 

ดร. 

-ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2549 

-กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ.2541 

-ค.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (คณิตศาสตร)  

วิทยาลัยครูสวนสุนันทา พ.ศ.2532 

การวิจัย 

สุทธิพงศ บุญผดุง. (2558). การพัฒนาทักษะการสืบคนขอมูลอยางมี

วิจารณญาณของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย

ใชรูปแบบการจูงใจ ARCS. วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

นเรศวร, 17(3), หนา 10-20. 

สุทธิพงศ บุญผดุง. (2558). การพัฒนาสมรรถนะการวัดและประเมินผล

การ เรี ย น รู ใน ก ารจั ด ก าร ศึ ก ษ า ข้ั น พ้ื น ฐ าน ข อ งค รู สั ง กั ด

กรุงเทพมหานครโดยใชแนวคิดการจูงใจและการรวมมือรวมพลัง. 

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 17(4), หนา 14-25. 

Ratniyom J., Boonphadung, S., & Unnananth, T. (2 0 16 ). The 
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ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันท่ีจบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

 

นายสุทธิพงศ บุญผดุง (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

Effect of Online Homework on First Year Pre-service 

Science Teachers' Learning Achievements of Introductory 

Oganic Chemistry. International Journal of Environment 

and Science Education, 11(15), page 8088-8099. 

สุทธิพงศ  บุญผดุง. (2560). รูปแบบการจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนา

ความสามารถดานการคิดเชิงวิ เคราะห  สําหรับนักศึกษาครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏตามแนวคิดปริสีมาท่ีสาม. วารสารศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, 19(2), หนา 54-70. 

สุทธิพงศ บุญผดุง. (2561). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริม

ความสามารถดานการคิดวิเคราะหวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนตน. วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 12(1), หนา 218-236. 

สุทธิพงศ บุญผดุง. (2561). รายงานการวิจัยการพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีดีใน

การจัดการเรียนรูและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบสะเต็มของ

ครูระดับมัธยมศึกษาตอนตน. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา. 

สุทธิพงศ บุญผดุง. (2562). การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบหองเรียนกลับ

ดานเพ่ือสงเสริมความรูและความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรของ
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ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันท่ีจบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

นักศึกษาครู. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา. 

7.นายชัยวัฒน วาร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย 

ดร. 

-กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)  

มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2552 

-กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2544 

-กศ.บ. (ภาษาไทย)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2541 

-น.บ. (นิติศาสตร)  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ.2560 

การวิจัย 

ชัยวัฒน วารี. (2557). ชุดโครงการ การพัฒนาระดับพหุปญญา ของ

นักเรียนประถมศึกษา โดยการพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียน 

โครงการยอย การเพ่ิมขีดความสามารถของครูระดับประถมศึกษา 

ดานการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน.กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: งบประมาณแผนดิน 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ป 2557)  

ชัยวัฒน วารี. (2558). การพัฒนาทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียนของ

นักศึกษาครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยเนนการ

วิเคราะหและสรุปผล ดวยการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน.

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ป 2558 ) 

ชัยวัฒน วารี. (2559). การสรางแอพพลิเคชั่นบนแท็บเล็ตเพ่ือสงเสริม

ทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียนสําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ป 2559) 
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ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันท่ีจบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

 

นายชัยวัฒน วารี  (ตอ) 

 

 

การแตงตํารา 

ชัยวัฒน วารี. (2557). จิตวิทยาสําหรับครู. กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัด

สําเนา. 

ชัยวัฒน วารี. (2556). กระบวนการจัดการเรียนรู. กรุงเทพมหานคร: 

เอกสารอัดสําเนา. 

8.นางเตือนใจ ดลประสิทธิ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย 

ดร. 

-ค.ด. (บริหารการศึกษา)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553 

-ค.ม. (บริหารการศึกษา)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2541 

-ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2533 

-กศ.บ. (ชีววิทยา)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2526 

การวิจัย 

เตือนใจ  ดลประสิทธิ์. (2558). การศึกษาสภาพและปญหาการปฏิบัติงาน

ตามสมรรถนะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตาม

มาตรฐานวิชาชีพ . กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา. (แหลงทุน: งบประมาณรายได ประจําป 2558 ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

 เตือนใจ  ดลประสิทธิ์. (2559). ความสามารถในการสอนวิทยาศาสตร

โดยใชเทคนิคการสอนแบบโครงงานเปนฐาน : กรณีศึกษานักศึกษา 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนั นทา. 

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: 

งบประมาณรายได  ประจําป  2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา) 
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ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันท่ีจบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

 

นางเตือนใจ ดลประสิทธิ์ (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เตือนใจ  ดลประสิทธิ์ . (2560). คุณลักษณะความเปนมืออาชีพของ

ผูบริหารสถานศึกษากับการจัดการศึกษาในศตวรรษ ท่ี  21. 

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: 

งบประมาณรายได  ประจําป  2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา) 

เตือนใจ  ดลประสิทธิ์ . (2561). คุณลักษณะความเปนมืออาชีพของ

ผูบริหารสถานศึกษากับการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21. วารสาร

วิจัย มสด สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 14(3), หนา 45-62. 

เตือนใจ  ดลประสิทธิ์ . (2561). การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน

วิชาการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: งบประมาณรายได ประจําป 2561 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)  

เตือนใจ  ดลประสิทธิ์. (2562). การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูยุคดิจิทัล. 

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: 

งบประมาณรายไดประจําป  2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา 
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ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันท่ีจบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

 

นางเตือนใจ ดลประสิทธิ์ (ตอ) 

 

การแตงตํารา 

เตื อน ใจ   ดลประสิทธิ์ . (2561). การวิจั ย เพ่ื อ พัฒ นาการเรียนรู . 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

9.นางอัญชนา  สุขสมจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย ดร. -ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 

-ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2546 

-นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2539 

-นศ.บ. (ภาพยนตร)  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช พ.ศ.2552 

-ค.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2532 

การวิจัย 

อัญชนา สุขสมจิตร. (2557). กระบวนการสื่อสารเพ่ือการสรางการมีสวน

รวมในการดําเนินงานของวิทยุชุมชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร.

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (แหลงทุน: 

งบประมาณรายไดประจําป 2557 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา) 

อัญชนา สุขสมจิตร. (2558). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสาน ดวยหลักการเรียนรูโดยการรับใชสังคมรวมกับการมีสวน

รวมกับชุมชน เพ่ือพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ สําหรับนักศึกษา

ปริญญาตรี. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

(แหลงทุน: งบประมาณรายไดประจําป 2558 ของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา) 

อัญชนา สุขสมจิตร. (2560). ปญหาการฝกประสบการณวิชาชีพครูของ

นักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
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ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันท่ีจบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

 

นางอัญชนา  สุขสมจิตร (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (แหลงทุน: 

งบประมาณรายไดประจําป 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา) 

อัญชนา สุขสมจิตร และสุปราณี วัฒนสิน. (2560). การหาประสิทธิภาพ

ของชุดการสอนการรูเทาทันสื่อ ในโครงการ "การสงเสริมการนํา

เรื่องการรู เทาทันสื่อวิทยุ-โทรทัศนไปใชในระดับอุดมศึกษา". 

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (แหลงทุน: 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ) 

อัญชนา สุขสมจิตร. (2561). การศึกษาความคิดเห็นของครูพ่ีเลี้ยงท่ีมีตอ

นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ในโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพ

ค รู  ค ณ ะค รุ ศ าส ต ร  ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ ส วน สุ นั น ท า . 

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (แหลงทุน: 

งบประมาณรายไดประจําป  2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา) 

อัญชนา สุขสมจิตร. (2562). สภาพการนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพ 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: งบประมาณรายได
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ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันท่ีจบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

 

นางอัญชนา  สุขสมจิตร (ตอ) 

 

ประจําป 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

การแตงตํารา 

อัญชนา สุขสมจิตร. (2559). การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุม

สาระการเรียนรูสังคมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัดสําเนา. 

อัญชนา สุขสมจิตร. (2561). นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา. กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัดสําเนา. 

10.นางวิภาวรรณ เอกวรรณัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย ดร. -ศษ.ด. (การวิจัยและประเมิน) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2560 

-ศษ.ม. (การวิจัยและสถิติการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.2537 

-ศษ.บ. (การวิจัยและประเมินผลทางการ

ศึกษา)  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ.2534 

การวิจัย 

วิภาวรรณ เอกวรรณัง. (2559). การศึกษาความตองการจําเปนในการ

พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

(แหลงทุน: งบประมาณรายไดประจําป 2559 ของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา) 

 วิภาวรรณ เอกวรรณั ง. (2553). การพัฒนารูปแบบการทําวิจัย 

เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรท่ีเก่ียวของ

ในการสนับสนุนการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของนักศึกษา

ฝกประสบการณวิชาครู รุนท่ี 16 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน 

สุนันทา .(แหลงทุน: งบประมาณรายไดประจําป  2553 ของ
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ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันท่ีจบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

11.นางกัญญรัชการย เลิศอมร

ศักดิ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย ดร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ปร.ด. (บริหารการศึกษาและภาวะผูนํา)  

มหาวิทยาลัยเซนตจอหน พ.ศ.2554 

-นศ.ม. (นิเทศธุรกิจ)  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต พ.ศ.2548 

-นท.บ. (วิทย-ุโทรทัศน)  

มหาวิทยาลัยเซนตจอหน พ.ศ.2544 

-ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.2548 

การวิจัย 

กัญญรัชการย นิลวรรณ . (2561). การศึกษารูปแบบการจัดการขยะใน

ชุมชนตามหลักการ 7Rs กรณีศึกษา ชุมชนประชาระบือธรรม 1-4 

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา.  (แหลงทุน: งบประมาณรายไดประจําป 2561 ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

กัญญรัชการย นิลวรรณ และ สุดาภรณ อรุณดี. (2560). การศึกษาการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการ

น้ําเสียของ อบท.ในพ้ืนท่ี จ.สมุทรสงคราม. กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: งบประมาณรายได

ประจําป 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

Ganratchakan Ninlawan, Thanachat Aekkahat. (2018). 

Solutions of simultaneous to access audiovisual media 

users at Suan Sunandha Rajabhat University. Proceeding 

of International Academic Multidisciplinary Research 

Conference in Zurich, Switzerland 

Ganratchakan Ninlawan (2 0 1 7) .  " Examination of Service 
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ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันท่ีจบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

 

นางกัญญ รัชการย  เลิศอมร

ศักดิ์ (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quality Performance in the Social Insurance Service 

Business-A Case Study of Suan Sunandha Rajabhat 

University, Bangkok, Thailand". Proceeding of  163 rd 

International Conference on Science Techonology and 

Management (ICSTM)  

Ganratchakan Ninlawan (2 0 1 6) . The Management Strategies 

for Excellence of the schools under the Bureau of 

special Education office of the Basic Education 

Commission. Proceeding of  ISMC . 

Ganratchakan Ninlawan (2015).Effect of Academic Culture in 

Administration of Private School to be ready to Asian 

Economic Community (AEC). Proceeding of  WCES 2015 

February 5-7, 2015, Athens, Greece. 

การแตงตํารา 

กัญญรัชการย นิลวรรณ .(2559). วิจัยทางการศึกษา.กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

กัญญรัชการย นิลวรรณ .(2558). เอกสารประกอบการสอนวิชานวัตกรรม

และเทคโนโลยีทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย 
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ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันท่ีจบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

 ราชภัฏสวนสุนันทา  

12.นางทับทิมทอง กอบัวแกว 

 

 

 

 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย

ดร. 

-ศษ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2555 

-ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร

เหนือ พ.ศ.2545 

-ค.บ. (คอมพิวเตอร)  

วิทยาลัยครูลําปาง พ.ศ.2531 

-ป.กศ.สูง (คณิตศาสตร) วิทยาลัยครูลําปาง 

พ.ศ.2529 

การวิจัย 

ทับทิมทอง กอบัวแกว . (2558). การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง ระบบ

จัดการฐานขอมูลสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5. วารสารครุ

ศาสตรสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา, 9(1),  

67-73.  

13.นางสมหมาย ปวะบุตร 

 

 

 

 

 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย -กศ.ม. (การประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2546 

-กศ.บ. (การประถมศึกษา)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2540 

 

การวิจัย 

สมหมาย ปวะบุตร. (2558). การสรางรูปแบบการพัฒนาความเปนครูไทย

ของนั ก ศึ กษาฝ กป ระสบ การณ วิ ช าชี พครูคณ ะครุศ าสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: งบประมาณแผนดิน 2558 ของ

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

สมหมาย ปวะบุตร. (2560). การสรางรูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือ

เสริมสรางความเปนครูไทยพันธุใหม ของนักศึกษาชั้นปท่ี 4 คณะครุ
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ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันท่ีจบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

 

นางสมหมาย ปวะบุตร (ตอ) 

ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร. กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: งบประมาณแผนดิน 

2560 ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

สมหมาย ปวะบุตร. (2561). การสรางรูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือ

เสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูไทยในศตวรรษท่ี 21 ของ

นักศึกษาชั้นป ท่ี  1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม

รัตนโกสินทร. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

(แหลงทุน: งบประมาณรายไดประจําป 2561 ของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา) 

สมหมาย ปวะบุตร. (2562). การสรางรูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือ

เสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูไทย ของนักศึกษาชั้นปท่ี 2 คณะ

ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร. กรุงเทพมหานคร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: งบประมาณรายได

ประจาํป 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

14.นางบุญฤดี อุดมผล 

 

 

 

อาจารย -ค.ม. (ประถมศึกษา)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2546 

-ค.บ.(ประถมศึกษา)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2542 

การวิจัย 

บุญฤดี อุดมผล. (2558). การพัฒนาหลักสุตรแบบบูรณาการดวย

กระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC). กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: งบประมาณรายได 
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ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันท่ีจบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

 

นางบุญฤดี อุดมผล (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประจําป 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

บุญฤดี อุดมผล. (2559). รูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา

กับการสงเสริมการคิดวิเคราะหของนักศึกษาคณะครุศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: งบประมาณรายได ประจําป 2559 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

บุญฤดี อุดมผล. (2560). ผลการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรม STEAM ท่ี

มีผลตอความสามารถในการคิดแกปญหาฃองนักศึกษา คณะ 

ครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: งบประมาณรายได 

ประจําป 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

บุญฤดี  อุดมผล. (2561). การจัดการเรียนรูตามแนวทางActive 

Learningรวมกับแนวคิดการศึกษาผานการเรียนรูและจิตตปญญา

ศึกษาเพ่ือเสริมสรางความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู

ของนัก ศึกษาครู  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ ม

รัตนโกสินทร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

(แหลงทุน: งบประมาณรายได ประจําป 2561 ของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา) 
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ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันท่ีจบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

 

15.นายภาณุวัฒน ศิวะสกุล

ราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย -ศศ.ม (จิตวิทยาการปรึกษา)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2545 

-วท.บ. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2542 

 

การวิจัย 

ภาณุวัฒน ศิวะสกุลราช. (2560). ปจจัยท่ีสงผลตอความฉลาดทางอารมณ

ของนักศึกษาครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: 

งบ ป ระ ม าณ ร าย ได ป ร ะ จํ า ป  2 5 6 0  ข อ งม ห า วิ ท ย าลั ย 

ราชภัฏสวนสุนันทา) 

ภาณุวัฒน ศิวะสกุลราช. (2561). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดย

การจดัการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD. กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน:งบประมาณรายได

ประจําป 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

16.นางสาวกลัญู   เพชรา

ภรณ 

 

 

 

 

อาจารย -ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2543 

-ศศ.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ.2540 

การวิจัย 

กลัญู  เพชราภรณ. (2557). การปรับตัวทางสังคมในมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทาของนักศึกษาชั้นปท่ี 1. กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: งบประมาณรายได

ประจําป 2557 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)     

กลัญู   เพชราภรณ . (2558). การใช กิจกรรมกลุมเพ่ือเสริมสราง
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ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันท่ีจบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

 

นางสาวกลัญู  เพชราภรณ 

(ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสามารถในการเผชิญและฝาฟนอุปสรรคของนักศึกษาชั้นปท่ี1 

สาขาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

(แหลงทุน:งบประมาณรายไดประจําป 2558 ของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา) 

กลัญู  เพชราภรณ. (2559). กิจกรรมกลุมกับผลสัมฤทธิ์ในการสราง

เส ริ ม ค ว าม ฉ ล าด ท างจ ริ ย ธ ร รม ข อ งนั ก ศึ ก ษ าชั้ น ป ท่ี  1 . 

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน:

งบประมาณรายไดประจําป 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา) 

กลัญู  เพชราภรณ. (2560). รูปแบบการเรียนรูท่ีมีผลตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปท่ี 3 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา. (แหลงทุน :งบประมาณรายไดประจําป  2560 ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

กลัญู เพชราภรณ. (2561). การใชกิจกรรมกลุมเพ่ือพัฒนาการรับรู

ความสามารถของตนเองของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
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ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันท่ีจบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

 

นางสาวกลัญู  เพชราภรณ 

(ตอ) 

ราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน:งบประมาณรายไดประจําป 2561 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

17.นายสงกรานณ  ขุนทิพย

ทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย -กศ.ม. (พลศึกษา)  

มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ.2546 

-กศ.บ. (พลศึกษา)  

มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ.2540 

 

การวิจัย 

สงกรานณ  ขุนทิพยทอง. (2558). รูปแบบการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานผานสื่อออนไลนกับประสิทธิภาพในการพัฒนาการเรียนรู

ด า น วิ ท ย า ศ าส ต ร ข อ งนั ก เรี ย น ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ป ท่ี  1 . 

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน:

งบประมาณรายไดประจําป 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา) 

สงกรานณ ขุนทิพยทอง. (2559). รูปแบบการฝกประสบการณครูผูชวยใน

สถานศึกษา ของนักศึกษาชั้นปท่ี 5 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา. (แหล งทุน :งบประมาณรายไดประจําป  2559 ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

สงกรานณ ขุนทิพยทอง. (2560). ความตองการพัฒนาตนเองกอนออกฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ของนักศึกษาชั้นปท่ี 5 คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
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ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันท่ีจบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

 

นายสงกรานณ ขุนทิพยทอง 

(ตอ) 

ราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน:งบประมาณรายไดประจําป 2560 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)  

สงกรานณ  ขุนทิพยทอง. (2561). การทดลองใช รูปแบบการฝก

ประสบการณครูผูชวยในสถานศึกษา ของนักศึกษาชั้นปท่ี 5 คณะ

ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน:งบประมาณรายได

ประจาํป 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)  

การแตงตํารา 

สงกรานณ ขุนทิพยทอง. (2559). ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญ 

ข้ั น ค วาม รู เบื้ อ งต น . กรุ ง เท พ มห าน คร  : คณ ะครุ ศ าสต ร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

18.นางมาลัย ประดับศรี 

 

 

 

 

 

 

อาจารย -ศษ.ม. (จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ)  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ.2554 

-ค.บ. (การศึกษาพิเศษ)  

วิทยาลัยครูสวนดุสิต พ.ศ.2536 

การวิจัย 

มาลัย ประดับศรี.(2559). การศึกษาปญหาการจัดการเรียนรวมใน

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา. (แหลงทุน :งบประมาณรายไดประจําป  2559 ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

มาลัย ประดับศรี. (2560). ปจจัยสนับสนุนของผูปกครองในการจัด
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ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันท่ีจบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแตงตํารา 

 

นางมาลัย ประดับศรี (ตอ) 

 

 

การศึกษาแบบ เรียน รวม ใน โรงเรียนสํ านั ก งานการศึกษ า

กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน 

สุนันทา. (แหลงทุน: งบประมาณรายไดประจําป  2560 ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

มาลัย ประดับศรี. (2561). การจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบเพ่ือ

สงเสริมการอานของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู .

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน:

งบ ป ระ ม าณ ร าย ได ป ร ะ จํ า ป  2 5 6 1  ข อ งม ห า วิ ท ย าลั ย 

ราชภัฏสวนสุนันทา) 



60 
 
4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม  

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  

งานและลักษณะการฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน คณะครุศาสตรกําหนดโดยเนนงานท่ี

นักศึกษาครูตองปฏิบัติจริง และเสริมสรางสมรรถภาพของนักศึกษาท่ีพึงประสงคเพ่ือใหนักศึกษา

พรอมท่ีจะเปนผูเริ่มตนวิชาชีพครูท่ีดี คือ 

4.1.1  มีสมรรถภาพทางดานความรู ไดแก ความรูท้ังในเนื้อหาท่ีใชสอนตามหลักสูตรและ

ความรูในศาสตรสาขาตางๆ ท่ีเก่ียวของ  

4.1.2  มีสมรรถภาพทางดานเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู   

        1) มีความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการจัดการ

เรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรยีน การบันทึกและรายงานผลการจัด  การเรียนการ

สอนและการวิจัยในชั้นเรียน 

       2) สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและประเมินผลการ

เรียนรู บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และทําวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ของผูเรียนไดอยางเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล 

       3) สามารถสรางสรรคสภาพแวดลอมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู            

ท่ีอบอุน  ม่ันคง ปลอดภัย 

        4)  ตระหนักถึงคุณคาของการนําแนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการสอน 

การวัดและการประเมินผล  การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน

และการวิจัยในชั้นเรียนมาใชในการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนไดอยางเหมาะสมตาม       ความ

แตกตางระหวางบุคคล  มีสมรรถภาพดานคุณลักษณะ ไดแก ความสามารถในการพัฒนางานใหตั้งม่ัน

อยูในคุณธรรม และมีจิตสํานึกในการพัฒนาสังคม 

    4.2 ชวงเวลา  

             การฝกประสบการณวิชาชีพครูแบงออกเปน 5 ระยะคือ  

 ระยะท่ี 1 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1 จัดในภาคเรียนท่ี 2 ของชั้นปท่ี 1       

 ระยะท่ี 2 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2 จัดในภาคเรียนท่ี 2 ของชั้นปท่ี 2  

  ระยะท่ี 3 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3 จัดในภาคเรียนท่ี 1 ของชั้นปท่ี 3       

 ระยะท่ี 4 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จัดในภาคเรียนท่ี 1 ของชั้นปท่ี 4  

 ระยะท่ี 5 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 จัดในภาคเรียนท่ี 2 ของชั้นปท่ี 4  

   4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

          การฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ระยะท่ี  1  การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1 จัดภาคเรียนละไมนอยกวา 15 วัน 

ระยะท่ี  2  การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1 จัดภาคเรียนละไมนอยกวา 15 วัน 

ระยะท่ี  3  การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1 จัดภาคเรียนละไมนอยกวา 15 วัน 
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ระยะท่ี  4  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จัดเต็มเวลาตลอดภาคเรียน 

ระยะท่ี  5  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 จัดเต็มเวลาตลอดภาคเรียน สวนราย

วิชาชีพครู (ครุนิพนธ) จัดเวลาตามตารางสอนหรือจัดนอกเวลาตามความเหมาะสม 

 

5.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

5.1  คําอธิบายโดยยอ  

  กําหนดใหทํางานวิจัยในชั้นเรียนอยางสั้นมีองคประกอบการวิจัยครบถวน หรือโครงงาน   

ผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน หัวขอของงานวิจัยจะตองเก่ียวกับภาระงานท่ีรับผิดชอบในขณะ

ปฏิบัติงานภาคสนาม เปนงานท่ีมุงแกปญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา  

หรือชุมชนท่ีเปนรูปธรรม และมีรายงานท่ีตองนําสงตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู  

นักศึกษาสามารถดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแกปญหาการเรียนรูของนักเรียนไดอยางมี

คุณภาพตามหลักวิธีวิทยาการวิจัย  

5.3  ชวงเวลา  

ภาคเรียนท่ี 1 และ 2 ของปการศึกษาท่ี 4 

5.4  จํานวนหนวยกิต 

     กําหนดใหทําวิจัยเปนสวนหนึ่งของรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจํานวน  12    

หนวยกิต 

5.5  การเตรียมการ  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแตงตั้งกรรมการท่ีปรึกษางานวิจัย กรรมการสอบวิจัย กําหนด

ตารางการดําเนินงาน  จํานวนชั่วโมงการใหคําปรึกษา การบันทึกรายละเอียดใหคําปรึกษา ใหขอมูล

เก่ียวกับขาวสารทางเว็บไซตอยางเปนปจจุบัน  

    5.6  กระบวนการประเมินผล   

 การประเมินผลจะพิจารณาจากขอมูลในแบบบันทึกความกาวหนาตามข้ันตอนตางๆ 

รายงานของอาจารยท่ีปรึกษา รายงานวิจัย และการนําเสนอโครงการตามระยะเวลาท่ีกําหนด โดย

คณะกรรมการรวมพิจารณาไมต่ํากวา 3 คน 
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หมวดท่ี 4   ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

 เปาหมายหลักของการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา คือ ใหมีความเปนครูมือ

อาชีพท่ีมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสาร มีความชํานาญในการคิด และมีจิตสาธารณะ ซ่ึงหลักสูตร

กําหนดกลยุทธหรือกิจกรรมท่ีจะดําเนินการโดยจัดทําแผนพัฒนาคุณลักษณะความเปนครูในรูปแบบ

ของกิจกรรมเสริมหลักสูตรอยางหลากหลายและตอเนื่องทุกชั้นปตลอดหลักสูตร ดังนี้ 

1.1 มีแผนพัฒนาคุณลักษณะความเปนครู โดยจัดเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรอยาง

หลากหลายและตอเนื่องทุกชั้นปตลอดหลักสูตร 

1.2 สามารถจัดกิจกรรมสรางเสริมความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ มีภาวะผูนําและ

ผูตามท่ีดี ตลอดจนมีบุคลิกภาพท่ีดี 

1.3 รวมมือกับสถานศึกษา โรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู และหนวยงานท่ีเก่ียวของในการ

สรางเสริมจิตสาธารณะ ความเปนผูใฝดี ใฝรู พัฒนาตนเองอยูเสมอและรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง 

1.4 กําหนดใหนักศึกษาเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและคณะเพ่ือ

เสริมสรางและปลูกฝงความมีวินัยในตนเอง มีบทบาทในการทํากิจกรรมกลุม  และการปฏิบัติตามระเบียบ

ขอบังคับที่กําหนด   

1.5 สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  ดานความรับผิดชอบ

ตอสังคม ประเทศชาติ และประชาคมโลก  

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

1) หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป 

 1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม  

1.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) ใชดุลยพินิจ คานิยม ความมีเหตุผล และเขาใจกฎเกณฑทางสังคมในการดําเนิน

ชีวิต 

2) มีวินัย ความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย สุจริต เสียสละ และอดทน 

3) ดําเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

4) ตระหนักและสํานึกในความเปนไทย 

1.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

สํานักฯ จะถือเปนภารกิจหลักประการหนึ่ง คือ การจัดการเรียนการสอนใน

แตละวิชา ใหนักศึกษามีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ไปพรอมกับอาจารยผูสอน/วิทยากร โดย

อาจารยผูสอนจะทําหนาท่ีเปนแบบอยางท่ีดี และสอดแทรกเรื่องท่ีเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือ
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เปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา แตงกายท่ีเปนไปตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย มีความซ่ือสัตย และกําหนดเปนคุณสมบัติท่ีจะไดรับการประเมินผลในทุก ๆ 

รายวิชา มีระบบการใหคุณและโทษ เชน ยกยองนักศึกษาท่ีแตงกายถูกระเบียบ เขาเรียนและทํางาน

ตรงเวลา ในทางตรงกันขาม ตักเตือนไมใหทําซํ้า เปนตน   

  1.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การเขาเรียน

อยางสมํ่าเสมอ และการแตงกาย  

2) ประเมินจากความเอาใจใส และความขยนัในการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน   

3) ประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

 1.2 ดานความรู  

1.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

1) มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล และสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต 

2) มีความรู เขาใจตอการเปลี่ยนแปลงสถานการณปจจุบัน  

3) มีความรู เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม และ

ธรรมชาติ 

1.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

มีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ ท่ีเนนหลักการทางทฤษฎีรวมกับ

การปฏิบัติในกิจกรรมตาง ๆ ในชั้นเรียน มีเอกสารประกอบการเรียนการสอนท้ังในรูปแบบเอกสาร 

และไฟลเอกสารใหนักศึกษาสามารถดาวนโหลดได และมี e-book ใหนักศึกษาไดใชประกอบการ

เรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีศึกษาดวยตนเองในระบบ e-learning บนเว็บไซต และประยุกตทาง

ปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ท้ังนี้ใหเปนไปตามลักษณะ

ของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณ

จริงโดยเชิญผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง  

1.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ คือ  

1) การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

2) การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
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 1.3 ดานทักษะทางปญญา  

1.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) มีทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

2) มีทักษะการคิดแบบองครวม 

1.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) อาจารยสอนและแสดงวิธีคิดดวยหลักเหตุผลเปนตัวอยาง อยูเสมอ ๆ  

2) การนําเสนอผลงานและการอภิปรายกลุม 

3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

1.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 ประเมินตามสภาพจริงการปฏิบัติของนักศึกษา เชน การทดสอบ โดยใช

แบบทดสอบ เปนตน 

 1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ  

2) เปนพลเมืองท่ีมีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก 

3) มีภาวะผูนําและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

1.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

ในการสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานท่ีตอง

ประสานงานกับผูอ่ืน โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคล 

เปนพลเมืองท่ีดีของสังคมโลก และความสามารถในการรับผิดชอบการทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

1.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทํางานเปนกลุม 

การรวมดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  

 1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

2) ใชภาษาในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 



65 
 

3) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน 

1.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ใชในรายวิชาศึกษาท่ัวไป มีเอกสารประกอบการเรียนการ

สอนท้ังในรูปแบบเอกสาร และไฟลเอกสารใหนักศึกษาสามารถดาวนโหลดได และมี e-book ให

นักศึกษาไดใชประกอบการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีศึกษาดวยตนเองในระบบ e-learning บน

เว็บไซต เพ่ือใหสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสมและสามารถสื่อสารใหผูเขาใจไดงาย 

1.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติท่ีเก่ียวของ ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรผาน

เว็บบราวเซอรในการทําขอสอบ การเปดอานเอกสารประกอบการเรียนการสอนท้ังในรูปแบบไฟล

เอกสาร นักศึกษาสามารถดาวนโหลดได   และมี e-book ใหนักศึกษาไดใชประกอบการเรียนการ

สอน นอกจากนี้ยังมีศึกษาดวยตนเองในระบบ e-learning บนเว็บไซต ผานเครื่องคอมพิวเตอร 

โทรศัพทมือถือ หรือแทบเลต และมีการจัดสอบกลางภาคและปลายภาคเพ่ือประเมินผลการเรียนรู 

 

2) หมวดวิชาเฉพาะดาน 

ผลการเรียนรูแตละดานเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

 

2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

  2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครู 

และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและ

ซ่ือสัตยตองาน ท่ีไดรับมอบหมายท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

ประพฤติตน เปนแบบอยางท่ีดีแกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสรางการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน   

3) มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให

เกียรติคนอ่ืน มีความสามัคคีและทํางานรวมกับผูอ่ืนได ใชเหตุผลและปญญาในการดําเนินชีวิตและ

การตัดสินใจ 
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4) มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย 

จัดการและคิดแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทํางานและ

สภาพแวดลอม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม 

ความรูสึกของผูอ่ืนและประโยชนของสังคมสวนรวม มีจิตสํานึกในการธํารงความโปรงใสของสังคมและ

ประเทศชาติ ตอตานการทุจริตคอรัปชั่นและความไมถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียน

ผลงาน 

2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
1) จัดการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

เนนความมีวินัย รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ  

2) จัดการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

3) การวิเคราะหแบบวิพากษ ในประเด็นวิกฤตดานคุณธรรมจริยธรรมของสังคม

และวิชาการ รวมท้ังประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

4) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ 

5) การใชกรณีศึกษา 

6) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร  

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี 

2) วัดและประเมินจากกลุมเพ่ือน 

3) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 

4) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายป

ตลอดหลักสูตร 

5) ประเมินผลจากการนําเสนอผลงานกลุมและการเปนผูนําในการอภิปราย

ซักถาม 

6) วัดและประเมินจากผลการศึกษาคนควา 

7) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกา เง่ือนไข

ขอบังคับ      
 

 2.2 ดานความรู 

  2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

1) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระดานวิชาชีพของครู 

อาทิ คานิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนครู จิตวิทยา

สําหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรูเพ่ือจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหา 

สงเสริมและพัฒนาผูเรียน  หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู การวิจัย

และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู ทักษะการนิเทศและ

การสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทํางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการรวมมือ

สรางสรรค และทักษะศตวรรษท่ี 21  มีความรู ความเขาใจในการบูรณาการความรูกับการปฏิบัติจริง

และการบูรณาการขามศาสตร อาทิ การบูรณาการการสอน (TPACK)  การสอนแบบ STEM  ชุมชน

แหงการเรียนรู (PLC) และมีความรูในการประยุกตใช  

2) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาท่ีสอน สามารถ

วิเคราะหความรู และเนื้อหาวิชาท่ีสอนอยางลึกซ้ึง สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและ

นําไปประยุกตใชในการพัฒนาผูเรียน โดยมีผลลัพธการเรียนรูและเนื้อหาสาระดานมาตรฐานผลการ

เรียนรูดานความรูของแตละสาขาวิชาตามเอกสารแนบทาย 

3) มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพ้ืนฐาน

ความแตกตางทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนํา

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและ

พัฒนาผูเรียน  

4) มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารตามมาตรฐาน  

5) ตระหนักร ูเห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ี

ยั่งยืนและนํามาประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

 2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
1) ใชการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทฤษฎีและการปฏิบัติ

เพ่ือใหเกิดองคความรูในดานการศึกษาและวิชาชีพครู  

2) จัดการเรียนการสอนใหสามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคาและนํา

ความรูจากการเรียนการสอนไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

3) การวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูและการเรียนรูแบบสืบสอบ 

4) การทบทวนวรรณกรรมและสรปุสถานะขององคความรู 

5) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤตขององคความรูและทฤษฎี 

6) การเรียนรูแบบรวมมือ เพ่ือประยุกตและประเมินคาองคความรู ใน

สถานการณโลกแหงความเปนจริง 

7) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร    
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู 
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2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค

ความรู 

3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี 

4) วัดและประเมินจากการเรียนรูแบบรวมมือ 

5) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด

หลักสูตร 

6) ประเมินจากแบบฝกหัดและแบบทดสอบดานทฤษฎี 

7) ประเมินจากผลงาน การจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการและกิจกรรม 

8) ประเมินจากการรายงานผลการศึกษาดูงาน และบันทึกการเรียนรู      
 

 2.3 ดานทักษะทางปญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

1) คิด คนหา วิเคราะหขอเท็จจริง และประเมินขอมูล สื่อ สารสนเทศจาก

แหลงขอมูลท่ีหลากหลายอยางรูเทาทัน เปนพลเมืองตื่นรู มีสํานึกสากล สามารถเผชิญและกาวทันกับ

การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีขามแพลทฟอรม (Platform) และโลกอนาคต นําไป

ประยุกตใชในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึง

ความรู หลักการทางทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ คานิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตรชาติ 

บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

2) เปนผูนําทางปญญา สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค มีภาวะ

ผูนําทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเขมแข็งและกลาหาญทางจริยธรรม สามารถชี้นําและถายทอด

ความรูแกผูเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอยางสรางสรรค  

3) สรางและประยุกตใชความรูจากการทําวิจัยและสรางหรือรวมสราง

นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนผูสรางหรือรวมสรางนวัตกรรม 

รวมท้ังการถายทอดความรูแกชุมชนและสังคม 

2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) การวิเคราะหแบบวิพากษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพ และ

ทางสังคม  

2) การทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม  

3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอยางมีวิสัยทัศน  

4) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

5) การสอนแบบสืบสอบและอภิปรายกลุม 

6) การสอนโดยใชกรณีศึกษาและการสอนโครงงาน 

7) การสอนโดยการทํางานเปนทีม 
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8) การสอนโดยใหทําวิจัย 

9) การสอนโดยใชปญหาเปนฐานในการเรียนรู  

10) การจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายและเนนผูเรียนเปนสําคัญ    

2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤตทาง

วิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม 

2) วัดและประเมินจากผลการทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม 

3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

4) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด

หลักสูตร 

5) ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน 

6) ประเมินจากรายงานการศึกษาคนควา รายงานกรณีศึกษาประเมินจาก

โครงงาน 

7) ประเมินการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรยีนการสอน 

8) ประเมินการนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน 

9) การทดสอบกลางภาคและการทดสอบปลายภาค   

 

2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) รับรูและเขาใจความรูสึกของผูอ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ

และทางสังคม  

2) ทํางานรวมกับผูอ่ืน ทํางานเปนทีม เปนผูนําและผูตามท่ีดี มีสัมพันธภาพท่ีดี

กับผูเรียน ผูรวมงาน ผูปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตอสวนรวมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม

และสิ่งแวดลอม 

3) มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ตอตนเอง ตอผูเรียน ตอผูรวมงาน และตอ

สวนรวม สามารถชวยเหลือและแกปญหาตนเอง กลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 

4) มีภาวะผู นําทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเขมแข็งและกลาหาญทาง

จริยธรรม สามารถชี้นําและถายทอดความรูแกผูเรยีน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอยางสรางสรรค 

2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

1) การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ  

2) การเปนผูนําแบบมีสวนรวม  

3) การคิดใหความเห็นและการรับฟงความคิดเห็นแบบสะทอนกลับ  
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4) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร  

 

2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

1) วัดและประเมินจากผลการเรียนรูแบบรวมมือ 

2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาคนควา/แกโจทย 

3) วัดและประเมินจากผลการนําเสนอผลงานกลุมและการเปนผูนําในการ

อภิปรายซักถาม 

4) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด

หลักสูตร       

 

2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี 

 2.5.1 ผลลัพธการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช

เทคโนโลยี 

1) วิเคราะหเชิงตัวเลข สําหรับขอมูลและสารสนเทศ ท้ังท่ีเปนตัวเลขเชิงสถิติ 

หรือคณิตศาสตร เพ่ือเขาใจองคความรู หรือประเด็นปญหาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

2) สื่อสารกับผูเรียน บุคคลและกลุมตางๆ อยางมีประสิทธิภาพดวยวิธีการ

หลากหลายท้ังการพูด การเขียน และการนําเสนอดวยรูปแบบตางๆ โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ี

เหมาะสม 

3) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรู การ

จัดการเรียนรู การทํางาน การประชุม การจัดการและสืบคนขอมูลและสารสนเทศ รับและสงขอมูล

และสารสนเทศโดยใชดุลยพินิจท่ีดีในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศ อีกท้ัง

ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี 

1) การติดตามวิเคราะหและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาจาก

ขาวหนังสือพิมพ 

2) การสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาโดยใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

4) การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญท่ีหลากหลายโดยใชสถานการณ ปญหา 

กรณีศึกษา สถานการณจริงในการเรียนรูโครงงาน และการวิจัย และสรางทักษะดานวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร  
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5) สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการเรียนรูอยางสรางสรรค

การจัดการเรียนรูโดยผานกระบวนการกลุม และการนําเสนอดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย 

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลลัพธการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี 

1) วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะหและนําเสนอรายงานประเด็น

สําคัญดานการศึกษา 

2) วัดและประเมินจากผลการสืบคน นําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดาน

การศึกษาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และจากชิ้นงาน 

3) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด

หลักสูตร 

4) การนําเสนอ การจัดแสดงผลงานและนิทรรศการ 

2.6 ดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 
2.6.1 ผลลัพธการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

  1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบ วิธีการท่ีหลากหลายโดย

เนนผูเรียนเปนสําคัญ สามารถออกแบบและสรางหลักสูตรรายวิชาในชั้นเรียน วางแผนและออกแบบ

เนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู บริหารจัดการชั้นเรียน ใชสื่อและเทคโนโลยีสื่อสาร และ

เทคโนโลยีดิจิทัลและวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางเหมาะสมและสรางสรรค  

2) มีความสามารถในการนําความรูทางจิตวิทยาไปใชในการวิเคราะหผูเรียน

เปนรายบุคคล เพ่ือนําไปออกแบบ จัดเนื้อหาสาระ การบริหารชั้นเรียน และจัดกิจกรรมการตาง ๆ 

เพ่ือชวยเหลือ แกไขและสงเสริมพัฒนาผู เรียนตามความสนใจและความถนัดของผูเรียนอยาง

หลากหลายตามความแตกตางระหวางบุคคล ท้ังผูเรียนปกติและผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ  

3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู ใหผู เรียนได เรียนรูจาก

ประสบการณ เรียนรูผานการลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒนาการ

คิด การทํางาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน โดยบูรณา

การการทํางานกับการเรียนรูและคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกัน แกไข

ปญหา และพัฒนา ดวยความความซ่ีอสัตยสุจริต มีวินัยและรับผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียนสําคัญ

ท่ีสุด 

4) สรางบรรยากาศ และจัดสภาพแวดลอม สื่อการเรียน แหลงวิทยาการ 

เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิปญญาท้ังในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู มีความสามารถในการ

ประสานงานและสรางความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ืออํานวย

ความสะดวกและรวมมือกันพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู มีปญญารูคิดและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง

ใหเต็มตามศักยภาพ 
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5) นําทักษะศตวรรษท่ี 21 และเทคโนโลยี มาใชในการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนา

ผูเรียนและพัฒนาตนเอง เชน ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) ทักษะการรูเรื่อง (Literacy Skills) 

และทักษะชีวิต (Life Skills) ทักษะการทํางานแบบรวมมือ และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

2.6.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู                

1) การฝกประสบการณวิชาชีพครูกอนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

2) การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา  

3) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

4) การฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรูในรายวิชาท่ีเก่ียวของ 

5) การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 

6) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

2.6.3 กลยุทธการประเมินผลลัพธการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู                

1) วัดและประเมินจากผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูกอนปฏิบัติการสอน 

2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา 

3) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด

หลักสูตร 

4) ประเมินจากการฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรูในรายวิชาท่ีเก่ียวของ 

5) ประเมินจากผลการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 

6) ประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 

3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping)  
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 

 

คุณลักษณะบัณฑิต 

 

 

 

รายวิชา 

1.คุณธรรมและจริยธรรม 2. ดานความรู 
3. ดานทักษะทาง

ปญญา 

4. ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา                
GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต                
GEN0103 สังคมไทยในบรบิทโลก                
GEN0104 การพัฒนาตน                
GEN0105 ความจริงของชีวิต                
GEN0106 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม                
GEN0107 ความเปนพลเมืองด ี                
GEN0108 ความคิดอันงดงาม                
GEN0109 ศาสตรแหงราชันย                
GEN0110 สํานึกไทย                

GEN0111 การสรางบุคลิกผูนํา                

GEN0112 ปญญาไทยนอกกรอบ                

GEN0113 แรงบันดาลใจแหงชีวิต                

GEN0114 สีสันวรรณกรรม                

GEN0115 ภาพยนตรวิจักษ                

GEN0116 ความผิดหวังสูฝนท่ีเปนจริง                
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 

 

คุณลักษณะบัณฑิต 

 

 

 

รายวิชา 

1.คุณธรรมและจริยธรรม 2. ดานความรู 
3. ดานทักษะทาง

ปญญา 

4. ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

GEN0201 การใชภาษาไทย                
GEN0202 ภาษาไทยเชิงวิชาการ                
GEN0203 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ                
GEN0204 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารและ

การสืบคน 
               

GEN0205 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน                
GEN0206 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                
GEN0207 ภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบ

วิชาชีพ 
               

GEN0208 ภาษาอังกฤษเพ่ือการดแูล

สุขภาพ 
               

GEN0209 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอ

และการพูดในท่ีสาธารณะ 
               

GEN0210 วรรณกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร 
               

GEN0211 ภาษาจีน                
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 

 

คุณลักษณะบัณฑิต 

 

 

 

รายวิชา 

1.คุณธรรมและจริยธรรม 2. ดานความรู 
3. ดานทักษะทาง

ปญญา 

4. ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

GEN0212 ภาษาพมา                

GEN0213 ภาษาเขมร                

GEN0214 ภาษาลาว                

GEN0215 ภาษาเวียดนาม                

GEN0216 ภาษามาเลย                

GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

สื่อสาร 
               

GEN0302 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือ

คุณภาพชีวิต 
               

GEN0303 วิทยาศาสตรกับสิ่งแวดลอม                 

GEN0304 รูเทาทันดิจิทัล                

GEN0305 นันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต                

GEN0306 สุขภาพสําหรับชีวิตยุคใหม                

GEN0307 มหัศจรรยแหงความคดิ                

GEN0308 อินโฟกราฟก                
GEN0309 ชีวิตกับดิจิทัล                
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 

 

คุณลักษณะบัณฑิต 

 

 

 

รายวิชา 

1.คุณธรรมและจริยธรรม 2. ดานความรู 
3. ดานทักษะทาง

ปญญา 

4. ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

GEN0310 การสงเสริมสุขภาพทางเพศ                

GEN0311 ธรรมชาติบําบัด                

GEN0312 รูเทาทันภาวะการเงิน                

GEN0313 การเตน                

GEN0314 โยคะ                

GEN0315 ชีวิตเลิกอวน                

GEN0316 ศาสตรแหงการชะลอวัย                

GEN0317 ศาสตรและศิลปแหงอาหารชาว

วัง 
               

GEN0318 รักปลอดภัย                

GEN0319 ผูประกอบการธุรกิจดิจทัิล                
 
 
 
 
 
 
 



77 
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา   (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

                         คุณลักษณะบัณฑิต 

 

 

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและ

การใช

เทคโนโลยี 

 

 

6. วิธีวิทยาการจัด 

การเรียนรู 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

EDC1101 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร                         

EDC1102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 

และจิตวิญญาณความเปนครู 

                        

EDC1103 จิตวิทยาสําหรับครู                         

EDC1104 การพัฒนาหลักสูตร                         

EDC2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู                         

EDC2102 วิทยาการจดัการเรียนรู                         

EDC2103 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ

เพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู 

                        

EDC2104 การบริหารการศึกษาและการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

                        

EDC3101 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ

เรียนรู 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา   (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

                         คุณลักษณะบัณฑิต 

 

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและ

การใช

เทคโนโลยี 

 

 

6. วิธีวิทยาการจัด 

การเรียนรู 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

EDC4101 ครุนิพนธ                         

EDC1201 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1                         

EDC2202 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2                         

EDC3203 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3                         

EDC4201 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                         

EDC4202 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                            

EDC3301 จิตวิทยาการเรียนรู                         

EDC3302 จิตวิทยาการเรียนการสอน                         

EDC3303 การสอนเพศศึกษา                         

EDC3304 ความคิดสรางสรรคสําหรับครู                         

EDC3305 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุน

ใหญข้ันความรูเบื้องตน 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

คุณลักษณะบัณฑิต 

 

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี 

 

6. วิธีวิทยา 

การจัดการเรียนรู  

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

SOC1301 ประวัติศาสตรไทย                         

SOC1302 หลักสังคมวิทยา                         

SOC1303 การเมืองการปกครองไทย                         

SOC1304 ภูมิศาสตรกายภาพ                         

SOC1305 ภูมิศาสตรประเทศไทย                         

SOC1306 มโนทัศนสังคมศึกษา                         

SOC1307 พุทธธรรมและธรรม

วิทยา 
               

 
        

SOC1308 กรุงเทพศึกษา                         

SOC2301 เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน                         

SOC2302 กฎหมายเบ้ืองตน                         

SOC2303 อารยธรรมโลก                         

SOC2304 ศาสนศึกษา                         

SOC2305 เครื่องมือทางภูมิศาสตร

และภมูิสารสนเทศ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

คุณลักษณะบัณฑิต 

 

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี 

 

6. วิธีวิทยา 

การจัดการเรียนรู  

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 

SOC2306 เกมเบ็ดเตลด็เพ่ือการ

สอนสังคมศึกษา 
                       

SOC2307 ประวัติศาสตรเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต 
                       

SOC2308 การพัฒนาหลักสตูร

สังคมศึกษา 
                       

SOC2309 ศาสนาและความเช่ือใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
                       

SOC2310 เพศสถานะในสังคม                        

SOC2311 ปญหาสังคมผานการ

แสดง 
                       

SOC3301 เศรษฐกิจไทยกับ

เศรษฐกิจโลก 
                       

SOC3302 วิธีวิทยาการสอนสังคม

ศึกษา 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

คุณลักษณะบัณฑติ 

 

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี 

 

6. วิธีวิทยา 

การจัดการเรียนรู  

 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 

SOC3303 สิ่งแวดลอมและประชากร

ศึกษา 
                       

SOC3304 ประวัติศาสตรทองถ่ิน                        

SOC3305 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล                        
SOC3306 โลกศึกษา                        
SOC3307 นวัตกรรมและสื่อดิจิทัล

ทางสังคมศึกษา 
                       

SOC3308 การวิจัยเชิงปฏิบัติการใน

ช้ันเรียนสังคมศึกษา 
                       

SOC3309 สัมมนาสังคมศึกษา                        

SOC3310 ภาษาอังกฤษสําหรับครู

สังคมศึกษา 
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ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม้ือส้ินปการศึกษา 

 

ช้ันป ความคาดหวัง 

1 นักศึกษามีความสามารถเปนนักศึกษาครูสังคมศึกษา คือมีคุณลักษณะครูสังคมศึกษา 

2 นักศึกษามีความสามารถเปนผูชวยสอนสังคมศึกษา คือรอบรูในศาสตรสังคมศึกษา สามารถ

บูรณาการและประยุกตเทคโนโลยีในการจดัการเรยีนรูในสถานศึกษา 

3 นักศึกษามีความสามารถเปนผูสอนรวมสังคมศึกษา คือมีทักษะดานหลักสูตร การจัดการ

เรียนรู และการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน โดยใชการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 

4 นักศึกษามีความสามารถเปนครูฝกประสบการณวิชาชีพครูสังคมศึกษา คือสามารถจัดการ

เรียนรูสังคมศึกษาโดยบูรณาการการวิจัยนวัตกรรม และเทคโนโลยีแบบครูมืออาชีพ 
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

หมวดที ่5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและเกณฑสําเร็จการศึกษา เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 หมวด 4 การวัดและประเมินผลการศึกษา ขอ 16  การวัดและ

ประเมินผลการศึกษา  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา  

กําหนดใหระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของผูเรียนมีท้ังการทวนสอบในระดับรายวิชา

และการทวนสอบในระดับหลักสูตร ดังนี้ 

1) มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

และกิจกรรมเสริมความเปนครูตลอดหลักสูตร รวมท้ังการกํากับใหสอดคลองกับมาตรฐานผล ก า ร เรี ย น รู

ของหลักสูตร 

2) สถานศึกษาท่ีรับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาภาษาไทย มีการประเมินนักศึกษา

 ตามมาตรฐานผลการเรียนรู และกลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

3) ผูใชบัณฑิตมีสวนรวมในการทวนสอบผลการเรียนรู 

4) มีผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมทวนสอบผลการเรียนรู 

ท้ังนี้ กําหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของระดับคะแนนสอบวัดความรู           

สวนการทวนสอบในระดับหลักสูตรมีระบบประกันคุณภาพท่ีดําเนินตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของผูสําเร็จการศึกษา มีการวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบ

อาชีพของบัณฑิตอยางตอเนื่อง และนําผลวิจัยมาปรบัปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมท้ัง

การประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยดําเนินการวิจัยในประเด็นตอไปนี้ 

1) ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษาในดานของ

ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

2) การประเมินจากหนวยงานหรือสถานศึกษาโดยการสัมภาษณ หรือการสงแบบสอบถามระดับ

ความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และคุณสมบัติดานอ่ืน ๆ  

3) การประเมินตําแหนง หรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 

4) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีประเมินหลักสูตร หรืออาจารยพิเศษตอความพรอมของ

ผูเรียนในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืนท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของผูเรียน 

5) ผลงานของบัณฑิตท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอน สื่อการสอน การจัดกิจกรรมเสริมความรู

พัฒนาทักษะ รวมท้ังรางวัลจากวิชาชีพ 
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวาดวย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวด 6  ขอ 24 เกณฑการสําเร็จการศึกษา ผูท่ีสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรปริญญาตรีตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1) สอบไดในรายวิชาหรือชุดวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตร ท้ังในรายวิชาหรือชุดวิชาและเง่ือนไขท่ี

กําหนดของสาขาวิชานั้น 

2) ไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรและคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยในวิชาเอกไมต่ํากวา 

2.00 และไมมีรายวิชาหรือชุดวิชาใดไดคาระดับคะแนนเปน I หรือ P 

3) ไมมีคาธรรมเนียมตาง ๆ หรือเงินอ่ืน ๆ ท่ีคางชําระตามท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บ 

4) เปนผูมีความซ่ือสัตย มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และมีจิตสาธารณะ โดยมีคะแนน

ความประพฤติไมต่ํากวารอยละ 80 และความประพฤติดีอันเปนเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา ตามหลักเกณฑท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดโดยทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

5) ผานเกณฑการวัดระดับความรูภาษาอังกฤษและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตามประกาศ

มหาวิทยาลัย 

6) มีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย 

 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

การพัฒนาอาจารยใหม ประกอบดวยการปฐมนิเทศ หรือการแนะนําอาจารยใหมและอาจารยพิเศษให

เขาใจถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตรและบทบาทของรายวิชาตางๆ ท่ีสอนในหลักสูตรและ

รายวิชาท่ีตนรับผิดชอบสอน การฝกอบรมคณาจารยใหมดานการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนและ

การประเมินผล  การพัฒนาดานการวิจัย การจัดเงินทุนสําหรับนักวิจัยหนาใหมเพ่ือผลิตผลงานวิจัย และการ

เขารวมเปนคณะผูวิจัยรวมกับนักวิจัยอาวุโส 

 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

คณาจารยไดรับการพัฒนาการเรียนการสอน เชน การเขารับการอบรมความรูจากหนวยงาน

ภายในและหนวยงานภายนอก รวมท้ังการประชุมสัมมนาวิชาการตางๆ ศึกษาดูงานท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ  การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล      
 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 

คณาจารยไดรับการสงเสริมใหจัดทําผลงานวิชาการเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  การลาศึกษา

ตอเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณ   การทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหมและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  รวมท้ังสงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชน     
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1.  การกํากับมาตรฐาน 

การบริหารหลักสูตรดําเนินงานในรูปคณะกรรมการ  ซ่ึงทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการบริหารจัดการดาน

วิชาการ  และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนตามหลักสูตร  อํานวยความสะดวกใหแกผูเรียน 

ประสานงานกับมหาวิทยาลัยและเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึน และมีการดําเนินงานดังนี้ 

1.1 การประกันคุณภาพภายใน  

1.2 การรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอสภาสถาบัน  

1.3 การนําผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร 

มีตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน 5 ขอดังนี้ 

1)  พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

2)  วางแผนดําเนินการหลักสูตร โดยจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 จัดทำ

รายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 จัดทํารายละเอียดประสบการณภาคสนามตามแบบมคอ.4 

3) ดําเนินการตามแผนและการจัดทํารายงานผล โดยรายงานผลการดําเนินการรายวิชาตามแบบ 

มคอ.5 รายงานผลการดําเนินการประสบการณภาคสนามตามแบบ มคอ.6 รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร

ตามแบบ มคอ.7 

4)  ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน และการประเมินผลการเรียนรู             

จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีผานมา 

5)  ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

1.4 กําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินท่ีสะทอนการดําเนินงานตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ ดังนี้ 

ตัวบงช้ี เกณฑการประเมิน 

1. การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 

1.1 การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอยางนอย 1 ครั้ง  

ใน 5 ป 

1.2 การพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

     1) การพัฒนาการเรยีนการสอนคณาจารยใหม 

ไดรับการปฐมนิเทศ มีการปฐมนิเทศคณาจารยใหม

ดานการจัดการเรียนการสอนทุกคน 

2) การพัฒนาการเรียนการสอนคณาจารย 

ประจําการ 

มีการพัฒนาคณาจารยประจําการดานวิธีการสอน 

และวิธีการวัดผลอยางนอย1 ครั้งใน 2 ป  ทุกคน 

3) การพัฒนาบุคลากรด านการสนับสนุน              

การจัดการเรียนรู 

มีการพัฒนาบุคลากรดานการสนับสนุนการจัดการ 

เรียนรูอยางนอย 1 ครั้ง ใน 2 ป ทุกคน 

2. การวางแผนการดําเนินการหลักสูตร 

2.1 การจัดคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหนาท่ีครบ

วงจรคือวางแผนการสอน  จัดการสอนและ

ประเมินผลการสอน 
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ตัวบงช้ี เกณฑการประเมิน 

2.2 การจัดกิจกรรมเสริมความเปนคร ู

 

 

 

 

มีโครงการกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายป  

ทุกป ตลอดหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการ บริหาร

โครงการและมีการประเมินผลการเขาโครงการของ

นักศึกษาเปนรายบุคคล เพ่ือใชประกอบการ

พิจารณาอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาควบคูกับผลการ

เรียนรายวิชาตามหลักสูตร 

 2.3 การจัดคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ 

 2.4 การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ  

      มคอ.2 

 

หลักสูตรใหมใหจัดทํารายละเอียดหลักสูตร(มคอ.2) 

ตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ สาขาภายใน ปการศึกษา 

2560 

 2.5 การจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและ 

  ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ 

  มคอ.4 

รายวิชาใหมจัด ทํารายละเอียดรายวิชาตาม

มาตรฐานคุณวุฒิฯ สาขาภายในปการศึกษา 2560 

3. การดําเนินการตามแผนและการจัดทํารายงานผล 

3.1 การจดัสรรทรัพยากร 

1)  อาคารสถานท่ีสําหรับการเรียนการสอน 

มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเรียนการ

สอนและจํานวนนักศึกษา 

2)  สื่อคอมพิวเตอรสําหรับการเรียนการสอน 

 

มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเรียนการ

สอนและจํานวนนักศึกษา 

3)  อาคารสถานท่ีสําหรับการวิจัย 

 

มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสม เอ้ืออํานวยตอการ

วิจัย 

4)  หนังสือหองสมุด มีจํานวนเพียงพอกับวิชาเอกท่ีเปดสอน 

5)  การจัดสิ่งแวดลอมเพ่ือเสริมสรางการเรียนรู 

  ตามอัธยาศัย 

มีการจัดสิ่งแวดลอมเพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะ   

อันพึงประสงค 

 3.2 การจัดการเรียนรูและรายงานผล          

1) การจัดการประมวลการสอนรายวิชา 

มีประมวลการสอนรายวิชาท่ีครอบคลุมพุทธิพิสัย 

จิตพิสัย และทักษะพิสัย 

2) การรายงานผลการดําเนินการรายวิชา                       

 ตามแบบ มคอ.5 

จัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชาท่ีสอน  

ทุกภาคการศึกษา 

3) การรายงานผลการดําเนินการประสบการณ

 ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.6 

จัดทํารายงานผลการดําเนินการประสบการณ

ภาคสนามท่ีเปดสอนทุกภาคการศึกษา 

4) การรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร      

 ตามแบบ มคอ.7 

จัดทํารายงานผลการดําเนินการหลักสูตรทุกป

การศึกษา 
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ตัวบงช้ี เกณฑการประเมิน 

4. การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนรู กลยุทธการ

 จัดการเรียนรู หรือการประเมินผล  การเรียนรูจาก

 ผลการประเมินการดําเนินงาน 

 4.1 การประเมินการจัดการเรียนรูของคณาจารย 

มีการประเมินการจัดการเรียนรูของคณาจารย           

ทุกภาคการศึกษา 

 4.2 การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

  และกลยุทธการจัดการเรียนรู 

 

มีการนําผลการประเมินการจัดการเรียนรูมาใชใน

การปรับปรุงประมวลการจัดการเรียนรูรายวิชา โดย

ระบุ ไว ในป ระมวลการจั ดการเรี ยนรู ในภ าค

การศึกษาถัดไป 

 4.3 การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา มี ก ารป ระ เมิ นผลการ เรี ยน รู ข อ งนั ก ศึ กษ า             

ท่ีครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู 

 4.4 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ 

  จัดการเรียนรู 

มีการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลการจัดการเรียนรูตอสภามหาวิทยาลัย

ทุกป 

5. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน

มาตรฐานคุณวุฒิฯ 

มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน

มาตรฐานคุณวุฒิฯของผูสําเร็จการศึกษาทุกรุน 

 

2.  บัณฑิต 

หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู หรือ ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของ

หลักสูตร โดยพิจารณาจากขอมูลผลลัพธการเรียนรู ผลการสอบประมวลความรอบรู ผลการสอบข้ึนทะเบียน

รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และการมีงานทํา นอกจากนั้นยังติดตามความตองการของตลาดแรงงานและ

สังคม  

คณะครุศาสตรทําการสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผูใชบัณฑิตเปนประจําทุกป และแจงผล

การสํารวจใหกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดรับทราบเพ่ือเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรกําหนดวาผูใชบัณฑิตจะตองมีคะแนนความพึงพอใจมากกวา 3.5 (จากระดับ 

5) 

 

3.  นักศึกษา 

หลักสูตรใหความสําคัญกับการรับนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตร การสงเสริมพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ

ท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา 

3.1 หลักสูตรกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาในการคัดเลือกจากผลคะแนนการสอบ (คะแนน O-Net, 

GAT และ PAT) เพ่ือแสดงความพรอมดานปญญาและสอบสัมภาษณเพ่ือประเมินความพรอมในการเรียน 

3.2  หลักสูตรสงเสริมพัฒนานักศึกษา 
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(1) กําหนดใหการจัดประสบการณการเรียนรูดวยกิจกรรมท่ีสามารถใหเกิดการเรียนรูและพัฒนา

ศักยภาพท่ีจําเปนใหกับนักศึกษา โดยเนนทักษะแหงศตวรรษท่ี 21  

(2) มีระบบสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา คณะครุศาสตรแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาทาง

วิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยอาจารยจะแจงวันและเวลาท่ีนักศึกษาจะขอรับคําปรึกษาไวหรือผานชองทาง

อ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม เพ่ือใหนักศึกษาท่ีมีปญหาในการเรียนหรือปญหาอ่ืน ๆ สามารถขอรับคําปรึกษาจากอาจารย

ท่ีปรึกษาทางวิชาการได  

(3) มีระบบการอุทธรณของนักศึกษา นักศึกษาท่ีตองการอุทธรณหรือมีเรื่องรองเรียนท้ังเรื่อง

ท่ัวไปหรือผลการประเมิน สามารถติดตออาจารยท่ีปรึกษา อาจารยท่ีทําหนาท่ีดูแลการจัดการเรียนการสอน

รายวิชานั้น ๆ 

3.3 หลักสูตรมีการติดตามขอมูลท่ีแสดงผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา ไดแก อัตราการคงอยูของ

นักศึกษา อัตราการสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจตอหลักสูตร 

 

4.  อาจารย 

หลักสูตรใหความสําคัญกับคุณภาพของอาจารย จึงมีนโยบายและแผนระยะยาวในการรับอาจารยใหม 

การแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร การมีสวนรวมของอาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวน

หลักสูตร การบริหาร การสงเสริมและการพัฒนาอาจารย 

4.1 การรับอาจารยใหม 

มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย  โดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป   

4.2 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 

อาจารยพิเศษตองเปนผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณตรงในเรื่องท่ีจะบรรยายหรือมีวุฒิการศึกษาไม

ต่ํากวาระดับปริญญาโท และไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย 

4.3 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอนประชุมรวมกันในการ

วางแผนจัดการจัดการเรียนรูและการประเมินผล  เก็บรวบรวมขอมูลวางแผนสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร  

ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร  และผลิตบัณฑิตไดตามคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค 

4.4 การบริหาร การสงเสริม และการพัฒนาอาจารย (ดูหมวดท่ี 6 การพัฒนาอาจารย) 

 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

คณะครุศาสตรใหความสําคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพ่ือใหตอบสนองตอความตองการ

ของผูเรียนและกําหนดเปนมาตรฐานผลการเรียนรูหรือผลการเรียนรูท่ีคาดหวังซ่ึงสอดคลองกับวิสัยทัศนและ

พันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ มีกระบวนการกําหนดสาระสําคัญของหลักสูตรดวยการวิเคราะหงาน (task 
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analysis) ซ่ึงแสดงความเชื่อมโยงกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให

ทันสมัยเม่ือครบวงรอบการศึกษา หรือไมเกิน 5 ป 

หลักสูตรใหความสําคัญกับอาจารยผูสอนในรายวิชา โดยคํานึงความรูความสามารถและประสบการณ

ในวิชาท่ีสอน ความสามารถในการออกแบบการสอนท่ีสงเสริมใหเกิดผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง และมีศักยภาพใน

การพัฒนาทักษะใหกับนักศึกษา 

หลักสูตรกําหนดใหมีการประเมินผูเรียนดวยจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลการเรียนรูของ

นักศึกษาท่ีแสดงผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร การประเมินเพ่ือนําไปสูการพัฒนาวิธีการเรียนรูของ

ตัวนักศึกษาเอง และการประเมินเพ่ือเปนขอมูลปรับปรุงการเรียนการสอน 

 

6.  บุคลากรและส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน 

คณะครุศาสตรมีการบริหารบุคลากรและทรัพยากรการเรียนการสอนดังนี้ 

6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

(1) การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง บุคลากรสายสนับสนุนตองมีวุฒิไมต่ํากวา

ปริญญาตรีท่ีเก่ียวของกับภาระงานท่ีรับผิดชอบ มีความเขาใจในโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร  มี

ความรูดานเทคโนโลยีทางการศึกษาหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2) การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน บุคลากรตองสามารถใหบริการอาจารยและผูเรียน

อยางมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดใหมีการพัฒนาตนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการใหบริการ โดยการเขารับการ

ฝกอบรมเฉพาะทางอยางเหมาะสม 

6.2 การบริหารงบประมาณ 

งบประมาณท่ีไดรับตามแผนในแตละปงบประมาณใชดําเนินการในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ  

ครุภัณฑตางๆ ท่ีสงเสริมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ การบริการวิชาการ การจัดกิจกรรมเสริมสราง

วิชาการ กิจกรรมเสริมสรางความเปนครูมืออาชีพ กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  กิจกรรมเพ่ือสังคม  

รวมท้ังการจัดทําโครงงานและการวิจัย   

6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

สาขาวิชามีสถานท่ีเรียนท้ังหองเรียน  หองปฏิบัติการตางๆ ท่ีมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู   

มีสิ่งอํานวยความสะดวกภายในสถานท่ีเรียน  มีครุภัณฑประจําสถานท่ีเรียน เชน  เครื่องขยายเสียง   โตะ  

เกาอ้ี   เครื่องฉายประเภทตางๆ อีกท้ังยังมีแหลงเรียนรูภายในมหาวิทยาลัย ไดแก สํานักวิทยบริการท่ีมีบริการ

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ระบบการสืบคนผานเครือขายสากล สื่อสิ่งพิมพ และสื่ออ่ืนๆ เชน ตํารา หนังสือ 

วารสาร วิทยานิพนธ  หนังสืออิเล็กทรอนิกส ซีดีรอม ดีวีดี วีดิทัศน  แถบบันทึกเสียง ฯลฯ  ท่ีจะใหผูเรียน

ศึกษาคนควา  มีการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีจะใหนักศึกษาเขาถึงสารสนเทศเพ่ือ 

การเรียนรูไดสะดวกรวดเร็ว 
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6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

แหลงเรียนรูภายนอกมหาวิทยาลัย  ไดแก  สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการศึกษา              

ข้ันพ้ืนฐาน  หนวยงานภาครัฐหรือเอกชน  สถานประกอบการและชุมชน  โดยมหาวิทยาลัยไดจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนประจําสาขาวิชา  ซ่ึงจะทําใหมีการจัด

และใชทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

ในแตละภาคเรียนสาขาวิชาจะทําแบบสอบถามความพึงพอใจและความตองการในการใช

ทรัพยากรตางๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนรูและการทํากิจกรรม เพ่ือรวบรวมเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการ

หลักสูตรเปนขอมูลในการจัดสรรงบประมาณในสวนท่ีนักศึกษามีความตองการ 
  

7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

1.อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน

การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน

หลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.1) สาขาครุศาสตรและ

สาขาศึกษาศาสตร พ.ศ. 2561 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอน

การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล

การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.

5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอน

ใหครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปการศึกษา 
     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 

25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ -     
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ

ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา

ดานการจัดการเรียนการสอน 
     

9. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

     

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ

พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

     

11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

-     

12.ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม

นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - -  
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หมวดท่ี 8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

  

1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

การประเมินและปรับปรุงกลยุทธการสอน  พิจารณาจากผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะประเมิน

ผูเรียนจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรม  การอภิปรายโตตอบ  การตอบคําถามของผูเรียนในชั้นเรียน  

รวมถึงการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนเพ่ือตรวจสอบและสามารถระบุไดวาผู เรียนมี 

ความเขาใจในเนื้อหาเพียงใด  หากพบวามีปญหาก็จะมีการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใน

โอกาสตอไป   

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

นักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารยในดานความหลากหลายของวิธีการสอน การจัดทําแผน

บริหารการสอน การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมายและวัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผล

รายวิชา การเตรียมตัวสอน การสรางบรรยากาศการเรียนการสอน และการใชสื่อการสอนในทุกรายวิชา 

รวมท้ังมีการสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือทีมผูสอน    

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

การประเมินหลักสูตรดําเนินการเม่ือผูเรียนอยูชั้นปท่ี 4  และตองออกฝกปฏิบัติงานในรายวิชา             

ฝกประสบการณวิชาชีพครูตามท่ีหลักสูตรกําหนด ซ่ึงเปนชวงเวลานิเทศการสอน  ตลอดจนติดตามประเมิน

ความรูวาสามารถปฏิบัติงานได  มีความรับผิดชอบและมีจุดออนในดานใด รวมท้ังทําการสํารวจผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาของบัณฑิตท่ีเพ่ิงจบการศึกษาและการมีงานทํา ตลอดจนประเมินความพึงพอใจของหนวยงาน/

ผูประกอบการในชวงเวลาท่ีอาจารยไปนิเทศนักศึกษา  และเม่ือสิ้นสุดการฝกปฏิบัติงาน  โดยติดตามประเมิน

ความรูวาสามารถปฏิบัติงานไดหรือไม  มีความรับผิดชอบและมีขอดอยในดานใด     ซ่ึงจะทําการรวบรวม

ขอมูลท้ังหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรูท้ังในภาพรวม

และในแตละรายวิชา     

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

หลักสูตรนี้ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนรูตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานขางตน 

รวมท้ังการผานการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (SAR)    

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

การรวบรวมขอมูลในชวงเวลาท่ีมีการเรียนการสอนและการนิเทศ จะทําใหทราบปญหาและสภาพของ 

การบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวมและในแตละรายวิชา  กรณีท่ีพบปญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะ

ดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ไดทันทีซ่ึงจะเปนการปรับปรุงยอย สามารถทําไดตลอดเวลาท่ีพบปญหา  

สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับนั้นจะกระทําทุก 5 ป เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับ

ความตองการของผูใชบัณฑิต 
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา 

The Royal Court of Suan Sunandha  

3(3-0-6) 

ประวัติ ความเปนมา ภูมิปญญา และวิถีชีวิตชาววังสวนสุนันทา อัตลักษณและ

เอกลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บุคลิกภาพ การใชชีวิต ความรัก และความผูกพันของนักศึกษา 

History, origin, intellect, way of life of the royal court of Suan 

Sunandha, uniqueness and identity of Suan Sunandha Rajbhat University, personality, living 

one’s life, love, and ties of the students 

 

GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต 

Aesthetic Appreciation 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความสําคัญ และขอบขายของศิลปะ การสรางประสบการณรับรูและ

เขาใจคุณคาความงามในธรรมชาติ และศิลปกรรม ดานทัศนศิลป โสตศิลป การแสดง และวรรณกรรม เนน

ความเขาใจและสรางประสบการณเรื่องของสุนทรีภาพ 

Definitions, importance and scope of fine arts, the creation of 

perceptual experience and the insight into the value of beauty in nature and fine arts 

including visual, auditory and performing arts with literatures paying an emphasis on the 

insight into and the creation of aesthetic appreciation 

 

GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก 

Thai Society in Global Context 

3(3-0-6) 

แนวความคิดพ้ืนฐาน วิวัฒนาการ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย 

ความสัมพันธและบทบาทของไทยในบริบทโลก เนนการศึกษาดานผลประโยชน และผลกระทบจากการท่ีไทย

ไดเขาเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก  การมีจิตสํานึกและเจตคติท่ีดีตอการอยูรวมกันอยางสันติในฐานะ

ประชาคมโลก 

Basic concept, social evolution, economy, politics, and law, relation 

and roles of Thailand in global context paying an emphasis on the benefits and the effects 

of being a part in global society, the procession of good conscious and attitude towards 

living together peacefully as world citizen 
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

GEN0104 การพัฒนาตน 

Self Development 

3(3-0-6) 

หลักการพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย การเขาใจตนเองและผูอ่ืน ความภาคภูมิใจ

ในตนเอง แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาตน กระบวนการและวิธีการพัฒนาตน การสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล 

ทักษะการจัดการอารมณ การปองกันพฤติกรรมเสี่ยงในชีวิต และการดําเนินชีวิตท่ีมีคุณคาอยางมีความสุข 

Basic principles of human behaviors, the insight into oneself and 

others, the pride of oneself, concept and theories of self-development, process and procedure of self-

development, the creation of interpersonal relationship, skills of emotional quotient management, 

the prevention of risking one’s life behavior, and living one’s valuable and happy life 

 

GEN0105 ความจริงของชีวิต 

Truth of Life 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความสําคัญ และหลักการดําเนินชีวิตในทุกมิติ จุดมุงหมายและคุณคา

ของชีวิตตามแนวศาสนาและหลักปรัชญา กลวิธีเผชิญความแก ความเจ็บ และความตาย วิธีแสวงหาความสุขท่ี

ยั่งยืน การใชชีวิตอยางมีคุณคาทางจริยธรรม เพ่ือการอยูรวมอยางสันติสุขกับผูอ่ืนในสังคม 

Definitions, importance, and principles of living one’s life in all 

dimensions, goals and value of life based on religious guidelines and philosophical principles, 

strategies to encounter adulthood, sickness and death, methods of seeking sustainable happiness, 

living one’s life with ethical value for peaceful coexistence in societies 

 

GEN0106 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม     

Life in Multicultural Society 

3(3-0-6) 

ความหมายและขอบเขตความหมายของสังคมพหุวัฒนธรรม ความเขาใจเก่ียวกับ

สังคม การเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษา ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ กลุมชน เพศ และชนชั้น

ทางสังคมในการดําเนินชีวิต แนวความคิดคานิยมเชิงบวกเก่ียวกับการอยูรวมกันของมนุษย และมีเจตคติท่ีดีตอ

การใชชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรม 

Definitions and scope of the Definitions of multicultural society, the 

insight into society, politics, economy and education, the diversity of culture, races, social 

groups, genders and social status in living one’s life, concept of positive thinking relating to 

human’ coexistence with good attitudes of living with others in multicultural society 
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

GEN0107 ความเปนพลเมืองดี 

Good Citizenship 

3(3-0-6) 

ความหมาย และความสําคัญของความเปนพลเมือง รูจักสิทธิ บทบาท หนาท่ี และ

พันธะทางสังคม การมีจิตสํานึก คุณธรรม และจริยธรรม การมีทัศนคติและคานิยมท่ีดีตอสังคม เนนการเปน

พลเมืองท่ีดีตามหลักประชาธิปไตย สามารถปฏิบัติตามบรรทัดฐานและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม 

Definitions and importance of good citizenship, awareness of rights, 

roles, responsibilities and social commitment, acquisition of conscious mind, moral and 

ethics, possession of good attitudes about and value of society with an emphasis on being a 

good citizen based on democratic principles capable of following the standard and Thai 

tradition as well as customs 

 

GEN0108 ความคิดอันงดงาม 

Beautiful Thought 

3(3-0-6) 

ความรู ความเขาใจแนวคิดและการปฏิบัติเชิงประจักษ การคิดเชิงวิเคราะห การคิด

ดานบวก การฝกสติเพ่ือสรางความม่ันคงทางอารมณ การเขาใจตนเองอยางถองแท ความเครียดและการ

จัดการกับความเครียด รูจักการปรับตัวและการเขาสังคม เนนทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะ

ในการแกปญหา 

Knowledge about and the insight into concepts and empirical 

practice, analytical thinking, positive thinking, mind training to create emotional stability, true 

understanding of oneself, stress and stress management, awareness of self-adjustment and 

socializing with an emphasis on skills of sensible thought and problem solving 

 

GEN0109 ศาสตรแหงราชันย 

King’s Philosophy 

3(3-0-6) 

ปรัชญาและองคความรูของพระราชา ทฤษฎีใหม เศรษฐกิจพอเพียง โครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ วิถีชีวิตของชุมชน ภูมิปญญาทองถ่ิน  สํานึกจิตอาสา การพัฒนาตนเอง ทักษะการ

ปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

King’s philosophy and sciences, new theory, sustainable economy, 

the royal’s initiative projects, communities’ way of life, local intellect, pubic mindfulness, 

self-development, practical skills for sustainable development 
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

GEN0110 สํานึกไทย 

Thai Consciousness 

3(3-0-6) 

ลักษณะท่ัวไปและวิวัฒนาการของสังคมไทย  แนวทางการดําเนินชีวิตของคนไทย

ตั้งแตเกิดจนตาย  ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญา คานิยม การใหคุณคา คุณธรรมและจริยธรรม  การเมือง 

การปกครอง  เอกลักษณและอัตลักษณของความเปนไทย วิถีแหงความเปนไทย และทิศทางการพัฒนาของ

สังคมและวัฒนธรรมไทย 

General characteristic and evolution of Thai society, way of life of 

Thai people from birth to death, customs, culture, local intellect, value, value raising, moral 

and ethics, politics, governance, uniqueness and identity of being Thai and direction of the 

social and cultural development 

 

GEN0111 การสรางบุคลิกผูนํา 

Building Leadership 

3(3-0-6) 

ทฤษฎี แนวคิด หลักปฏิบัติ คุณลักษณะหนาท่ีพ้ืนฐาน การควบคุม การตัดสินใจ 

การสื่อสาร การจูงใจ ภาวะผูนํา ความรับผิดชอบตอสังคม การประยุกตกับสถานการณตางๆ เพ่ือพัฒนาความ

เปนผูนํา 

Theories, concept, practical rules, basic characteristic of 

responsibilities, controlling, decision making, communication, motivation, leadership, social 

responsibilities, the application of various situation for leadership development 

 

GEN0112 ปญญาไทยนอกกรอบ 

Outside of the Box Thai Intellect  

3(3-0-6) 

แนวคิด บทบาท คุณคา แนวทางการพัฒนาท่ีแตกตางจากเดิมของปญญาไทย การ

สรางสรรคและตอยอดปญญาไทย การประยุกตแนวคิดปญญาไทยตอการดําเนินชีวิตในสังคมยุคใหมและสราง

มูลคาเพ่ิมของปญญาไทย 

Concepts, roles, values, and guidelines on the alternative 

development of Thai intellect, the creation and the extension of Thai intellect, the 

application of Thai intellect to living one’s life in modern society and adding value to Thai 

intellect 
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

GEN0113 แรงบันดาลใจแหงชีวิต 

Inspiration of Life 

3(3-0-6) 

ความสําคัญของกระบวนการคิด พ้ืนอารมณและลักษณะการคิด กระบวนทัศนใน

การผสมผสานความหลากหลายของแนวคิดและกระบวนการคิด กรณีศึกษาจากศาสตรตางๆ เพ่ือสรางแรง

บันดาลใจในการดําเนินชีวิต 

Importance of thinking process, basic emotion and thought 

characteristic, paradigm of the integration of various concepts to thinking process, case 

studies from various sciences to create inspiration of life 

 

GEN0114 สีสันวรรณกรรม 

Color of Literatures  

3(3-0-6) 

ความหมายและขอบเขตของวรรณกรรม วิวัฒนาการของวรรณกรรมยุคปจจุบัน 

วิธีการสรางอารมณขัน การอาน การวิเคราะห การตีความ และการวิจารณวรรณคดีโลกตะวันออก ตะวันตก 

และประเทศไทย การตระหนักและเห็นคุณคาของวรรณกรรม 

Definitions and scope of literatures, evolution of contemporary 

literatures, the creation of humor, reading, analyzing, interpreting, and criticizing east and 

west literatures including those in Thailand, the awareness and the perception of the value 

of literatures 

 

GEN0115 ภาพยนตรวิจักษ 

Film Appreciation 

3(3-0-6) 

ความรู รูปแบบ ประวัติ พัฒนาการของภาพยนตรในโลกตะวันออก ตะวันตก และ

ประเทศไทย องคประกอบการสรางสรรคงานภาพยนตรท้ังในดานโครงสราง  ความเปนมา  ประเภท และ

รูปแบบการนําเสนอ  เพ่ือพัฒนาความรูและความเขาใจตอภาพยนตรในฐานะผูชมและการประเมินสุนทรียของ

ภาพยนตร 

Knowledge, forms, history, development of moving pictures in the 

eastern and western world including Thailand, elements of film production including 

structure, origin, types and presentation forms with the purposes of the development of 

knowledge and the insight into moving pictures as film viewers and the evaluation of film 

appreciation 
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

GEN0116 ความผิดหวังสูฝนท่ีเปนจริง 

From Disappointment to a Dream Come True  

3(3-0-6) 

หลักการและแนวคิด การรับมือกับสภาวะปญหาในชีวิต การเขาใจตนเองและการ

ปรับตัวเม่ือเผชิญกับปญหาทางดานจิตใจ อารมณ และสังคม การเรียนรูเก่ียวกับประสบการณตางๆ ในเชิงบวก

และเชิงลบ หลักการดําเนินชีวิตเพ่ือสรางสุขในทุกมิติ 

Principles and concepts of coping with problems in life, the insight 

into oneself, self-adjustment when facing psychological, emotional, and social problems, 

awareness of various positive and negative experiences, and principles of living one’s life for 

the creation of happiness in all dimensions 

 

GEN0201 การใชภาษาไทย  

Thai Usage 

3(3-0-6) 

ทักษะการใชภาษาไทยดานการพูด การฟง การอาน และการเขียนตามหลัก

ไวยากรณ เพ่ือการสื่อสารและการนําเสนอผลงาน การใชภาษาไทยใหเหมาะสมกับกาลเทศะและมารยาททาง

สังคม 

Thai language usage based on grammar for speaking, listening, 

speaking, reading and writing  for communication and presentation,  appropriate Thai usage 

in variety of situation and social manners 

 

GEN0202 ภาษาไทยเชิงวิชาการ  

Thai for Academic Purposes 

3(3-0-6) 

ภาษาไทยเพ่ือการศึกษาการเรียนรู การแสดงความคิดเห็น เชิงวิชาการ การเขียน

รายงาน และการอางอิง การใชสารสนเทศเพ่ือการสืบคนขอมูลจากสื่อหลากหลายท้ังสื่อสิ่งพิมพและสื่อ

อิเล็กทรอนิกส เพ่ือการนําเสนองานเชิงวิชาการ 

Thai language study skills, expressing academic opinions, writing 

reports with citing references, information retrieval of printed and electronic materials for 

academic presentation 
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

GEN0203 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ  

Thai for Career  

3(3-0-6) 

ทักษะการใชภาษาไทยเพ่ือการทํางาน การเขียนใบสมัครงาน  การเขียนประวัติ

สวนตัว  การเขียนหนังสือราชการ การเขียนบันทึก  การเขียนรายงานการประชุม  การแนะนําตนเอง และการ

ใชภาษาไทยในสื่อสังคมออนไลน การนําเสนอผลงานในท่ีสาธารณะและ/หรือการสื่อสารในกลุมใหญ 

Skills of Thai language usage for future career; completing  

application forms, writing resumes, writing official letters, taking notes, writing meeting 

minutes, self-introduction and Thai language usage on social network, oral presentation in 

public and/or mass communication 

 

GEN0204 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและการสืบคน 

English for Communication and Information Retrieval 

3(3-0-6) 

การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน การ

ทักทายทําความรูจัก การบรรยายลักษณะ การพูดถึงเหตุการณในอดีต การใชภาษาทางโทรศัพท การบรรยาย

สถานท่ีตั้งและทิศทาง การใหคําสั่ง การแกไขปญหา การใหคําแนะนํา การสืบคนสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส 

การอางอิง การเรียนรูจากสื่อการเรียนรูตางๆ  ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส และสื่อสิ่งพิมพ 

English of daily life Communication in various situations; greeting and 

getting to know one another, giving description, talking about the past, talking on the phone, 

describing places, locations and directions, giving instructions, problem solving, giving advice, 

electronic information retrieval; citing references and learning from electronic databases as 

well as printed materials 

 

GEN0205 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน 

English for Study Skills 

3(3-0-6) 

การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การใหขอมูล การสรุปความ และแสดงความ

คิดเห็น กลวิธีการอาน การเขียนในชีวิตประจําวัน การอางอิง และการใชพจนานุกรม เพ่ือการอานและการ

เขียน โดยใชสื่อระบบสารสนเทศ และฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

English for communication, including giving information, writing 

summary and expressing opinion; reading strategies; writing in daily life; citing references and 

using dictionary for reading and writing via Information system and electronic databases 
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

GEN0206 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

English for Academic Purposes 

3(3-0-6) 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาการเรียนรู การแสดงความคิดเห็น เชิงวิชาการ การ

เขียนรายงาน และการอางอิง การใชสารสนเทศเพ่ือการสืบคนขอมูลจากสื่อหลากหลายท้ังสื่อสิ่งพิมพและสื่อ

อิเล็กทรอนิกส เพ่ือการนําเสนองานเชิงวิชาการในรูปแบบตาง ๆ 

English for study skills; giving academic opinions, writing reports with 

citing references, electronic information retrieval using a variety of media including printed as 

well as electronic materials for academic presentation in various forms 

 

GEN0207 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบวิชาชีพ  

English for Career Development 

3(3-0-6) 

ทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน การเขียนใบสมัครงาน  การเขียนประวัติ

สวนตัว  การเขียนหนังสือราชการ การเขียนบันทึก  การเขียนรายงานการประชุม  การแนะนําตนเอง และการ

ใชภาษาอังกฤษในสื่อสังคมออนไลน การนําเสนอผลงานในท่ีสาธารณะและ/หรือการสื่อสารในกลุมใหญ 

Skills of English language usage for future career; completing  

application forms, writing resumes, writing official letters, taking notes, writing meeting 

minutes, self-introduction and English language usage on social network, oral presentation in 

public and/or mass communication 

 

GEN0208 ภาษาอังกฤษเพ่ือการดูแลสุขภาพ  

English for Health Care 

3(3-0-6) 

ศัพทภาษาอังกฤษพ้ืนฐานทางดานสุขภาพ ทักษะการอานและการสื่อสาร      การ

ดูแลสุขภาพ ความสามารถในการสรางความเขาใจเก่ียวกับการใชยาและเอกสารกํากับยา การคนหาและศึกษา

เพ่ิมเติมเก่ียวกับโรคท่ีพบบอย การปองกันโรค เพ่ือประโยชนในการดูแลตนเองและครอบครัว 

Basic English medical terminology relating to health, reading skills 

and communication for health care, ability to create the understanding of medicine usage 

and medical labels in English, information retrieval and further study of frequently found 

illnesses and the prevention of the diseases for the benefit of the individual and the family 
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

GEN0209 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอและการพูดในท่ีสาธารณะ  

Public Speaking and Presentation Skills in English 

3(3-0-6) 

หลักการพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมชนโดยคํานึงถึงกลุมเปาหมาย วัตถุประสงคในการ

พูด การกลาวแนะนําตนเอง การกลาวเปดและกลาวปด การเตรียมเคาโครงเรื่องท่ีจะพูด การเอาชนะอุปสรรค

ตางๆท่ีอาจเกิดข้ึนระหวางการพูด วิธีการสอดแทรกอารมณขัน และการเลือกหัวขอท่ีเหมาะสม 

English Public speaking and presentation skill in the areas of defining 

audience, objectives of presentation, self-introduction, dynamic opening and closing, 

appropriate transition, organizing and developing ideas, preparing both mentally and 

physically, fighting fear, humor techniques, and selecting appropriate topics 

 

GEN0210 วาทกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 

Discourse English for Communication 

3(3-0-6) 

ความสําคัญ และประเภทของการพูด หลักการปฏิบัติเบื้องตนในการพูด การเปลง

เสียง  การฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน เขียน เพ่ือประยุกตใชในการทํางานจริง และการใชชีวิต โดยเนนการ

อภิปราย การนําเสนอ การกลาวสุนทรพจน และการโตวาที 

Importance and types of speaking, basic principles of speaking, 

utterance, listening, speaking, reading and writing practices for the application at work and 

real life with an emphasis on discussions, presentation, delivering speech, and debates 

 

GEN0211 ภาษาจีน  

Chinese Language 

3(3-0-6) 

การใชภาษาจีน ดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน เพ่ือแลกเปลี่ยน

ความรูความคิด สื่อสารเรื่องราวในสถานการณจริง/จําลอง เพ่ือใหเกิดความสามารถทางภาษาท่ีใชใน

ชีวิตประจําวัน  และมีความเขาใจดานสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม 

Chinese language usage including listening, speaking, reading and 

writing for knowledge and idea exchanging, and communication in authentic situations/ 

simulation to build up language competence for daily communication with the insight into 

social, custom and culture 
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

GEN0212 ภาษาพมา  

Burmese Language 

3(3-0-6) 

การใชภาษาพมา ดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน เพ่ือแลกเปลี่ยน

ความรูความคิด สื่อสารเรื่องราวในสถานการณจริง/จําลอง เพ่ือใหเกิดความสามารถทางภาษาท่ีใชใน

ชีวิตประจําวัน  และมีความเขาใจดานสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม 

Burmese language usage including listening, speaking, reading and 

writing for knowledge and idea exchanging, and communication in authentic situations/ 

simulation to build up language competence for daily communication with the insight into 

social, custom and culture 

 

GEN0213 ภาษาเขมร  

Khmer Language 

3(3-0-6) 

การใชภาษาเขมร ดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน เพ่ือแลกเปลี่ยน

ความรูความคิด สื่อสารเรื่องราวในสถานการณจริง/จําลอง เพ่ือใหเกิดความสามารถทางภาษาท่ีใชใน

ชีวิตประจําวัน  และมีความเขาใจดานสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม 

Khmer language usage including listening, speaking, reading and 

writing for knowledge and idea exchanging, and communication in authentic situations/ 

simulation to build up language competence for daily communication with the insight into 

social, custom and culture 

 

GEN0214 ภาษาลาว  

Lao Language 

3(3-0-6) 

การใชภาษาลาว ดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน เพ่ือแลกเปลี่ยน

ความรูความคิด สื่อสารเรื่องราวในสถานการณจริง/จําลอง เพ่ือใหเกิดความสามารถทางภาษาท่ีใชใน

ชีวิตประจําวัน  และมีความเขาใจดานสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม 

Lao language usage including listening, speaking, reading and writing 

for knowledge and idea exchanging, and communication in authentic situations/ simulation 

to build up language competence for daily communication with the insight into social, 

custom and culture 
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

GEN0215 ภาษาเวียดนาม  

Vietnamese Language 

3(3-0-6) 

การใชภาษาเวียดนาม ดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน เพ่ือแลกเปลี่ยน

ความรูความคิด สื่อสารเรื่องราวในสถานการณจริง/จําลอง เพ่ือใหเกิดความสามารถทางภาษาท่ีใชใน

ชีวิตประจําวัน  และมีความเขาใจดานสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม 

Vietnamese language usage including listening, speaking, reading and 

writing for knowledge and idea exchanging, and communication in authentic situations/ 

simulation to build up language competence for daily communication with the insight into 

social, custom and culture 

 

GEN0216 ภาษามาเลย 

Malay Language 

3(3-0-6) 

การใชภาษามาเลย ดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน เพ่ือแลกเปลี่ยน

ความรูความคิด สื่อสารเรื่องราวในสถานการณจริง/จําลอง เพ่ือใหเกิดความสามารถทางภาษาท่ีใชใน

ชีวิตประจําวัน  และมีความเขาใจดานสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม 

Malay language usage including listening, speaking, reading and 

writing for knowledge and idea exchanging, and communication in authentic situations/ 

simulation to build up language competence for daily communication with the insight into 

social, custom and culture 

 

GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร  

Information Technology for Communication 

3(3-0-6) 

หลักการ ความสําคัญ  ความรู พ้ืนฐานเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ

คอมพิวเตอร การสื่อสารขอมูลและเครือขาย การจัดการฐานขอมูล ขอมูลขนาดใหญ การใชงานอินเทอรเน็ต 

พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศสูโลกดิจิทัล พ.ร.บ. คอมพิวเตอร การใชเทคโนโลยี เทคโนโลยีดิจิทัลในมิติ

ตาง ๆ และการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล 

Principles, importance, and fundamental knowledge of information 

technology, computer systems, data communications and networking, database 

management, big data, internet usage, development of information technology to the digital 

world, cybercrime act, application of digital technology in various dimensions, and digital 

world revolution 
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

GEN0302 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต 

 Science and Technology for Quality of Life 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความสําคัญ ประโยชน ววิัฒนาการ ความกาวหนา บทบาทการพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตามการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีมีผลตอการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ 

Definitions, importance, benefits, evolution, progress, roles of the 

development of science and technology based on the changing world resulting in living a 

quality life 

 

GEN0303 วิทยาศาสตรกับส่ิงแวดลอม  

Science and Environments 

3(3-0-6) 

การศึกษาทางวิทยาศาสตร เก่ียวกับพฤติกรรมของสิ่งแวดลอมตอมนุษย และ

มนุษยตอสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศเชิงบูรณาการ ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ 

และปญหามลพิษ มาตรฐานสิ่งแวดลอม การปรับปรุงสิ่งแวดลอมใหมีความเหมาะสมตอคุณภาพชีวิต 

Scientific study relating to the effect of environmental behaviors on 

human and human behavior on environment, integrated ecosystem of natural resources, 

biological diversity, environmental conservation and pollution problems, environmental 

standard with the improvement of environment for suitable quality of life 

 

GEN0304 รูเทาทันดิจิทัล 

Digital Literacy 

3(3-0-6) 

การพัฒนาทักษะในความเขาใจดิจิทัล พฤติกรรมสารสนเทศ มนุษยศาสตรดิจิทัล 

ทักษะดิจิทัล ความฉลาดทางดิจิทัล การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล จริยธรรมดิจิทัล การเปนพลเมืองดิจิทัล 

สภาพแวดลอมดิจิทัล การรูเทาทันสื่อดิจิทัล 

Development of Digital literacy, Information behavior, Digital 

Humanities, Digital skill, Digital Quotient, Integration of digital technology, Digital Ethics, Digital 

Citizenship, Digital Environment, Digital media literacy 
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

GEN0305 นันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต  

Recreation for Quality of Life 

3(3-0-6) 

แนวคิด ทฤษฎ ีความหมายและความสําคัญของนันทนาการ ขอบขายและประเภท

ของนันทนาการ การออกแบบกิจกรรมนันทนาการ การพักผอนดวยกิจกรรมนันทนาการ การฝกจิตเพ่ือสุขภาพ

กายและจิต 

Concepts, theories, Definitions and importance of recreation, scope 

and types of recreation, recreation activity design, relaxation with recreation activities, mind 

training for health and soul 

 

GEN0306 สุขภาพสําหรับชีวิตยุคใหม 

Health Care for New Gen 

3(3-0-6) 

การดูแลชีวิตและสุขภาพในมิติการสงเสริม การปองกัน การรักษา และการฟนฟู  

ปจจัยท่ีเก่ียวกับชีวิต เพศ วัย โภชนาการ สภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรสุขภาพ

ตลอดจนนําความรูไปประยุกตใชในรูปแบบสุขภาพองครวมกับชีวิตประจําวันได 

Health care in the dimension of health promotion, health protection, 

treatment and rehabilitation in terms of life health factors of genders, ages, nutrition, health 

risk, including the application of holistic health science in daily life 

 

GEN0307 มหัศจรรยแหงความคิด 

Miracle of Thought 

3(3-0-6) 

หลักการแนวคิดธรรมชาติของการคิด กระบวนการคิดของมนุษยอยางเปนระบบ 

การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิพากษ การคิดเชิงวิเคราะห การเชื่อมโยงความคิด และการผูกเรื่อง การวิเคราะห

ขอมูลและขาวสาร การใชเหตุผล และการประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 

Principles and concepts of nature of thought, human’s systematic 

thinking process, systematic thinking, critical thinking, analytic thinking, the integration of 

thought and the story composition, the analysis of data and information with reasons for 

application in creative daily life problem solving 
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

GEN0308 อินโฟกราฟก 

Info Graphic 

3(3-0-6) 

กระบวนการคิด การวิเคราะห ภายใตแนวคิดขอมูล สารสนเทศ  หลักการ

ออกแบบ หลักการนําเสนองาน การนําเสนอตัวตน ภาพลักษณขององคกร รวมถึงการถายทอดประสบการณ

ผานสื่อสารสนเทศ 

Thinking process, analysis based on concept of information, 

principles of design, presentation of identity, organization images including experience 

through information technology 
 

GEN0309 ชีวิตกับดิจิทัล 

Digital for Life    

3(3-0-6) 

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับดิจิทัล บทบาทดิจิทัลในฐานะแนวโนมอันยิ่งใหญ ท่ีมีตอการ

เปลี่ยนสังคมไทยและสังคมโลกในหลากหลายรูปแบบ การกอกําเนิดสิ่งปลูกสราง อุปกรณและเครื่องมืออัฉริยะ 

ควบคูกับการประยุกตใชอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง เครือขายออนไลน พฤติกรรมการบริโภคผานเครื่องมือสื่อสาร 

กฎหมาย การทําธุรกิจ ใหบริการผานอินเทอรเน็ตหรือสังคมออนไลน  การดํารงชีวิตและการปรับตัวของมนุษยใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของดิจิทัลไดอยางมีความสุขและปลอดภัยในแตละชวงวัย 

Basic knowledge about digital, roles of digital as mega trends 

influencing the changes in Thai and Global societies in variety of forms, the invention of 

buildings, equipment and smart devices accompanied by the application of the Internet of 

Thinks, social network, consumption behavior via communication devices, law, online or 

social network enterprise, living one’s life in and human adjustment to the fast growing 

digital technology with happy and secure life in each age group 
 

GEN0310 การสงเสริมสุขภาพทางเพศ 

Sexual Health Promotion 

3(3-0-6) 

แนวคิดในการดูแลสุขภาพทางเพศ การเปลี่ยนแปลงทางเพศเม่ือเขาสูวัยรุนจนถึง

วัยผูสูงอายุ การเตรียมความพรอมกอนสมรส การมีเพศสัมพันธอยางมีความสุขและปลอดภัย การวางแผน

ครอบครัว โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และปญหาสุขภาพทางเพศ ความเสี่ยงของคนในวัยตางๆ ตอโรคติดเชื้อ 

ระบบภูมิคุมกันของรางกายตอโรคติดเชื้อ การปองการและการดูแลตนเองเบื้องตน 

Concepts of sexual health care, sexual change from teen to elder, 

preparation for marriage, happy and safe sex, family planning, sexually transmitted diseases 

and sexual problems, risks of infectious diseases to people in various age groups, human’s 

immune system to prevent infectious diseases, preliminary prevention and self-care 
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

GEN0311 ธรรมชาติบําบัด 

Natural Therapy 

 3(3-0-6) 

ความรูเก่ียวกับธรรมชาติบําบัดจากวิทยาศาสตรการแพทย ศิลปะในการดํารงชีวิต 

และความลับเก่ียวกับภูมิปญญาชาวบานและสมุนไพร ผลของการศึกษา เหตุของการเกิดโรค มนตราบําบัด 

สมาธิบําบัด อาหาร และการออกกําลังกาย 

Knowledge about natural therapy based on medical science, art in 

living one’s life and secret of local intellect and herbs, results of the studies relating to 

causes of illnesses, mantra therapy, meditation therapy, food and exercising 

 

GEN0312 รูเทาทันภาวะการเงิน 

Financial  Literacy 

3(3-0-6) 

ทฤษฎีเก่ียวกับคาของเงินและภาวะการเงิน หลักการ และวิธีการรูเรื่องทางการเงิน

และคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมการใชเงินและธุรกิจในชีวิตประจําวัน การบริหารการเงินในชีวิตยุกต

ปจจุบันอยางเหมาะสม หนี้ครัวเรือน นิติกรรมและสัญญาตางๆ  ดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสหรือโปรแกรม

สําเร็จรูปอยางงาย 

Theories relating to the value of money and financial state, principles 

and methods of study concerning finance and mathematic relevant to financial activities and 

daily business transaction, suitable financial management in present day; household debts, 

various acts and contracts on electronic devices or easy application 

 

GEN0313 การเตน 

Dancing 

3(3-0-6) 

ทฤษฎี หลักการ ความรูพ้ืนฐานสําหรับการเตน สมรรถภาพทางกาย ทักษะการ

เคลื่อนไหวในการเตน ความแข็งแรงและความยืดหยุนของรางกาย ความปลอดภัย การปองกันการบาดเจ็บและ

การปฐมพยาบาลเบื้องตน 

Theories, principles, fundamental knowledge of dancing, physical 

performance, dance movement skills, body’ s strength and flexibility, security, prevention of 

injuries and basic first aid 
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

GEN0314 โยคะ 

Yoga 

3(3-0-6) 

ความสําคัญและประโยชนของการฝกโยคะ การเตรียมความพรอมของรางกาย 

การยืดเหยียดขอตอและกลามเนื้อ เทคนิคการเกร็งและคลายกลามเนื้อ การฝกทาอาสนะตางๆ การควบคุมลม

หายใจ การผอนคลายอยางลึกและปลอดภัยในการฝก 

Importance and benefits of yoga practice, body preparation, joint and 

muscle stretching, muscle tightening and relaxing techniques, various practices of yoga 

figures, breath control, deep and secure relaxing practice 

 

GEN0315 ชีวิตเลิกอวน 

Never Get Fat Again  

3(3-0-6) 

ความรูเก่ียวกับสุขภาพ บทบาทและผลกระทบของอาหารใหพลังงานตอการ

ควบคุมน้ําหนักตัว ความสัมพันธระหวางน้ําหนักตัวท่ีเหมาะสมกับสุขภาพ การกําหนดอาหารท่ีใหพลังงานและ

สารอาหาร สําหรับการลดน้ําหนัก และการออกกําลังกายเพ่ือการควบคุมน้ําหนัก 

Knowledge about health, roles and impacts of food providing energy 

leading to weight control, the correlation between suitable body weight and good health, 

food specification of energy and nutrition for weight reduction and exercising for weight 

control 

 

GEN0316 ศาสตรแหงการชะลอวัย 

Science of Anti-Aging 

3(3-0-6) 

หลักการ ความรูเก่ียวกับความงามและสุขภาพท่ีดีบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร 

โภชนาการเพ่ือความงามและสุขภาพการชะลอวัย ผลิตภัณฑและการเสริมความงาม ความฉลาดในการเลือกใช

ผลิตภัณฑ 

Principles, knowledge concerning beauty and good health based on 

science, nutrition for beauty and anti-aging, products and beauty modification, tips for wise 

product choice 
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

GEN0317 ศาสตรและศิลปแหงอาหารชาววัง 

State of the Art of Royal Cuisine  

3(3-0-6) 

ความรูเรื่องอาหาร ความสัมพันธของอาหารและโภชนาการตอสุขภาพบนพ้ืนฐาน

ของอาหารชาววัง บทบาทของอาหารชาววังในปจจุบัน สังคมและวัฒนธรรมท่ีสอดคลองกับอาหารชาววัง การ

ประเมินขอมูลดานอาหารและโภชนาการของอาหาร 

Knowledge about royal cuisine, correlation between cuisine and 

healthy nutrition based on royal cuisine, roles of royal cuisine nowadays, social and culture 

relating to royal cuisine, the evaluation of cuisine recipes and nutrition value of royal cuisine 

 

GEN0318 รักปลอดภัย 

Safe Sex  

3(3-0-6) 

ความรูธรรมชาติของเพศ บทบาท  ความเชื่อและวัฒนธรรมเก่ียวกับเพศ  

พัฒนาการ ความเบี่ยงเบน และความผิดปกติทางเพศ การปองกันและปญหาท่ีเก่ียวกับเพศสัมพันธ การ

วางแผนครอบครัว การปรับตัวและการอยูรวมกันอยางเทาเทียมกันในสังคมปจจุบัน 

Awareness of nature of sex, roles, beliefs and culture relating to sex, 

evolution, deviance, and abnormality of sex, the prevention and problems concerning sexual 

intercourse, family planning, self-adjustment and living equally in the present society 

 

GEN0319 ผูประกอบการธุรกิจดิจิทัล     

Entrepreneurship in Digital 

3(3-0-6) 

แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการการเปนผูประกอบการ สตารตอัป โดยเนนการ

สรางสรรคนวัตกรรม ตัวแบบการทําธุรกิจ หลักการบริหารจัดการสําหรับการเปนผูประกอบการ การนํา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปสูเชิงพาณิชย กฎหมายการประกอบการ และการประยุกตใชแอปพลิเคชันเพ่ือ

การคา 

Concepts, theories and process of being start-up entrepreneurs with 

an emphasis on innovative creation, business models, principles of administrative 

management for entrepreneurs, the application of innovation and technologies for 

commercial purposes, laws relating to business operation and the use of applications for 

commerce 
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

EDC1101 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 

Language for Communication 

3(2-2-5) 

การใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรูไดอยาง

เหมาะสม สอดคลองกับบริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปน

พิเศษ โดยการวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาสําหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช ฝกปฏิบัติการฟง การ

พูด การอาน การเขียน ภาษาทาทาง เพ่ือสื่อความหมายในการจัดการเรียนรูและการสื่อสารในชั้นเรียน 

ออกแบบการจัดการเรียนรูทักษะการฟง  การพูด  การเขียน และภาษาทาทาง เพ่ือพัฒนาผูเรียน สืบคน

สารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนใหรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลงสําหรับ ฝกการใชภาษาและวัฒนธรรมท่ี

แตกตางหลายหลายเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันต ิ

Use Thai-English language for communication in learning 

management appropriately in accordance with context and learner’s differences, learners 

with special needs, by analyzing concepts, theory, speech communication for teachers, 

principle, and techniques of Language Use as well as practice listening, speaking, reading, 

writing, and gestures to transmit Definitions in instruction and communication, design learning 

management in listening, speaking, reading, writing, and gestures to develop learners, seek 

for general information for broader, up-to-date self-development and keeping up with the 

changes, practice the language and culture for peaceful living 
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

EDC1102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนคร ู

Ethics and Spirituality for Teachers 

3(2-2-5) 

ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุงม่ันพัฒนาผูเรียนดวยจิต

วิญญาณความเปนครู  เปนแบบอยางท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง ดํารงตนใหเปนท่ี

เคารพศรัทธาของผูเรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห สังเคราะห บูรณาการองคความรูเก่ียวกับ

คานิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสําหรับครู จิตวิญญาณความเปนครู กฎหมาย

สําหรับครู สภาพการณการพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใชการจัดการเรียนรูท่ีเนนประสบการณ กรณีศึกษา การฝก

ปฏิบัติใชการสะทอนคิดเพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี  มีความรอบรู ทันสมัย และ

ทันตอการเปลี่ยนแปลง 

Behave morally, intend to develop learners as a spiritual teacher, be 

a role model with virtues and ethics, and a good citizen, be admired by students and society 

analyzing, synthesizing, integrating knowledge about teacher values, morality, virtues, ethics 

of teachers, spiritual teacher, law for teachers, condition of teacher professional 

development using experiences and case studies, practice using reflection to apply for self-

development to become a good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with 

changes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 
รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

EDC1103 จิตวิทยาสําหรับคร ู  

Psychology for Teacher 

3(2-2-5) 

การวิเคราะห แกปญหา ประยุกตและออกแบบบริหารจัดการพฤติกรรมผูเรียน 

เพ่ือพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพและชวงวัย  โดยใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา

การศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและจิตวิทยาใหคําปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู  การสงเสริมพัฒนาการ

และการเรียนรูของผูเรียนตามชวงวัยและความแตกตางระหวางบุคคล เด็กท่ีมีความตองการพิเศษ    การศึกษา

รายกรณี การสะทอนคิด เพ่ือใหสามารถออกแบบดูแลชวยเหลือ และพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามศักยภาพ 

มุงม่ันพัฒนาผูเรียนดวยจิตวิญญาณความเปนครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางเปนระบบ  ให

คําแนะนําและขอมูลยอนกลับแกผูปกครองและผูเก่ียวของเพ่ือสงเสริมพัฒนาและดูแลชวยเหลือผูเรียน การ

สรางความรวมมือในการพัฒนาผูเรียน และใชการสะทอนคิดเพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการ

เปนครูท่ีดี  มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง 

Analyze, solve problems, apply, design learner behavior management 

to develop learners according to their potential and ages , focuses on the concepts of 

psychological development theories, educational psychology, guidance psychology and 

counseling psychology, executive brain function for learning, learning and development 

promotion by age and individual difference of learners, learning management for learners 

with special needs, explore the case studies and the reflective practice to design learner 

assistance and development based on individual ability of each learner, persist to develop 

learners with the spirit of being a teacher, well-organized leaner development report system 

to give  the advice guideline and feedback to parents  and related people which leads to 

collaboration in learner development, use the reflective practice in self-development to be 

a good teacher who is proficient, smart, and up to date 
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

EDC1104 การพัฒนาหลักสูตร  

Curriculum Development 

3(2-2-5) 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขา

วิชาเอกท่ีสอดคลองกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน นําหลักสูตรไปใช และประเมินหลักสูตร โดยประยุกตใช

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับหลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐานการ

พัฒนาหลักสูตรทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และท่ีเก่ียวของ หลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนําหลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตร ปญหาและ

แนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร  เพ่ือใหเปนผูมีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง 

Develop a school-based curriculum and subjects curriculum in nature 

of major related to school and community context, implement and evaluate curriculum 

through application of curriculum basic knowledge, curriculum evolution, curriculum theories 

and development model, backgrounds of curriculum development in educational 

philosophy, psychology, social, culture, technology and other factors; basic education 

curriculum, school-based curriculum development, curriculum implementation, curriculum 

evaluation, problems and trends in curriculum development; and to be a person who know 

broadly, be up-to-date, and keep up with changes 
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

EDC2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู  

Learning Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) 

การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงดวยวิธีการท่ีเหมาะสมและ

สอดคลองกับลักษณะของสาระสําคัญในเรื่องท่ีประเมิน บริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 

ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ สะทอนผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการของผูเรียนและพัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนรู  โดยใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบ

และสรางเครื่องมือวัดและประเมินผล  การใหขอมูลปอนกลับท่ีสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน แนวทางการใชผล

การวัดและประเมินผลผูเรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน เพ่ือใหสามารถวัดและประเมินผลเพ่ือ

พัฒนาผูเรียนอยางเหมาะสมและสรางสรรค และใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปน

ครูท่ีดี มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง 

Measure and evaluate through methods which are practical and 

appropriate to the subject matter, context, individual difference of learners, and learners 

with special needs, reflect the evaluation result for learner development and quality 

development of learning management under the concepts and theories of measurement 

and evaluation, authentic assessment, measurement and evaluation instrument design, 

feedback giving for learning promotion in learners, guideline of using measurement and 

evaluation result in learner development, proper and creative measurement and evaluation, 

and use the reflective practice for self-development to be a good teacher who is proficient, 

smart, and up to date 
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

EDC2102 วิทยาการจัดการเรียนรู  

Instructional Science 

3(2-2-5) 

การวางแผนและจัดการเรียนรูตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกท่ีสามารถพัฒนาผูเรียน

ใหมีปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร สงเสริมการเรียนรู เอาใจใส และยอมรับความแตกตางของผูเรียนแตละ

บุคคล จัดกิจกรรมและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของ

ผูเรียน บูรณาการความรู เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตรการสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู โดย

ใชความรูเก่ียวกับทฤษฎีการเรียนรู นวัตกรรมการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21  การจัดการ

เรียนรูแบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการเนื้อหาและภาษา การบูร

ณาการสื่อและแหลงเรียนรูในชุมชนทองถ่ิน  สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การชี้แนะผูเรียน  การ

บริหารจัดการชั้นเรียน การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การ

ทดลองจัดการเรียนรูในสถานศึกษา เปนผูมีความรับผิดชอบและมุงม่ันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

Instructional plan and management in nature of major to develop 

learners to be an intellectual and innovator, enhancing student learning, attending and 

accepting individual differences among students, creating activities and learning atmosphere 

for promoting students happiness in learning; awareness in learners’ well-being,  integrating 

knowledge, content, curriculum, teaching science and digital technology in instruction by 

using learning theories, instructional innovation for skills development in the 21st century,  

integrated instruction,  integrated instruction on sufficiency economy philosophy, content 

and language integrated learning, integrated instruction on media and  learning resources in 

local community,  digital technology media, inclusive education, coaching, classroom 

management, designing and lesson plan writing, micro-teaching, practicum in real situation; 

to be a responsible and committed person in developing learners fulfil their potential   
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

EDC2103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารการศึกษาและ

การเรียนรู   

Innovation and Information Technology for 

Educational Communication and Learning 

3(2-2-5) 

การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรูตามธรรมชาติ

ของสาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร ท่ีสอดคลองกับบริบทและความ

แตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ โดยการวิเคราะหหลักการ แนวคิด 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู กฎหมายท่ี

เก่ียวของ จรรยาบรรณในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือใหสามารถเลือก และประยุกตใชนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม

ละเมิดทรัพยสินทางปญญาและใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี มีความ

รอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง 

Apply digital technologies for learning management design in 

accordance with individual major to develop learners’ intellectual and to be innovators 

based on contexts, learner individual differences, and learners with special needs by 

analyzing principals, concepts, and theories being relevant to innovation and information 

technology for educational communication and learning, laws, and ethics in utilizing digital 

technologies in order to be able to select and apply innovation and information technology 

for educational communication and learning effectively, not pirate intellectual properties, 

and use reflection to apply for self-development to become a good teacher, know broadly, 

be up-to-date, and keep up with changes 
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

EDC2104 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

Education Administration and Quality Assurance in 

Education 

3(2-2-5) 

การวิเคราะหบริบท นโยบาย ยุทธศาสตร เพ่ือจัดทําแผนงานและโครงการพัฒนา

สถานศึกษาและชุมชน ออกแบบ ดําเนินการเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคลองกับสถานศึกษา 

ดวยองคความรูทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา การประกันคุณภาพ

การศึกษา และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสรางภูมิคุมกันใหผูเรียน การจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาแตละระดับการศึกษาและประเภทของการศึกษา โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

เพ่ือพัฒนาตนเองใหมีทัศนคติท่ีดีถูกตองตอบานเมือง พ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง มีงานทํา มีอาชีพ เปนพลเมืองดี 

รอบรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคมทันสมัย และทันตอความเปลี่ยนแปลง 

Analyze the context of the strategic policy for the preparation of 

plans and educational development programs and communities, design; implement the 

quality assurance in education work that is consistent with educational institutions. With 

knowledge of educational administration,  information system for school administration, 

quality assurance education, and the philosophy of sufficiency economy to create immunity 

for learners, educational management of educational institutions at each level and type of 

education by using a variety of learning management processes to develop oneself to have a 

good attitude, right base on country, stable life, work, career, good citizenship,  understand 

the  world context wisely, modern society and keeping pace with changes 
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

EDC3101 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 

Research and Development in Innovation and 

Learning  

3(2-2-5) 

การวิจัย แกปญหาเพ่ือพัฒนาผูเรียน สรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของ

ผูเรียนท่ีสอดคลองกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกตางหลากหลายของผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความ

ตองการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะหสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาของผูเรียนในชั้นเรียน 

ออกแบบการวิจัยโดยประยุกตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสรางและ

หาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางนวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแกปญหาและ

พัฒนาผูเรียน นวัตกรรมท่ีสอดคลองกับบริบทของชุมชน เพ่ือใหสามารถนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการ

จัดการเรียนรู และพัฒนาผูเรียน และใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี  มี

ความรอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง 

Research, solve problems to develop learners, and create innovation 

to develop learners’ learning in accordance with individual major, context of learner 

individual differences, and learners with special needs by studying, analyzing problem 

conditions and needs in learner development in classrooms, design research by applying 

principals, concepts, research theories, researchers’ ethics, research instrumentation, apply 

digital technologies for creating innovation in research to solve problems and develop 

learners, relevant innovation in community in order to be able to implement research 

results in developing learning management and learners, and use reflection to apply for self-

development to become a good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with 

changes 
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

EDC4101 ครุนิพนธ 

Individual Study 

1(0-2-1) 

การจัดทําครุนิพนธ โดยการรวบรวม วิเคราะห สังเคราะหสมรรถนะการปฏิบัติ

หนาท่ีครู คุณลักษณะของความเปนครู ผานกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู

ดวยตนเอง  เขารวมกิจกรรมเพ่ือเติมเต็มสมรรถนะ สะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยน

เรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทัน

ตอการเปลี่ยนแปลง 

Individual Study by gathering, analyzing and synthesizing capacity of 

teacher duties together with teachers characteristics through the lesson learned from 

teaching experience in educational institution and self-learning, attend the activities to fulfill 

capacity in after action review (AAR) individually as well as share and learn under the context 

of profession learning community (PLC) to develop oneself to keep up with changes 
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

EDC1201 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1    

Practicum 1  

1(90) 

สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูท่ีแสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพ

ครู ระบุจรรยาบรรณตอตนเองและตอวิชาชีพ รอบรูบทหนาท่ีครูผูสอนและครูประจําชั้นในสถานศึกษา  เขาใจ

บริบทชุมชน  รวมมือกับผูปกครองในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการพัฒนา ดูแล ชวยเหลือผูเรียนใหมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค รวมท้ังรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางเปนระบบในรูปแบบของ

การศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกตใชความรูทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนา

หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ   สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูท้ังใน

และนอกสถานศึกษา ผานกระบวนการสังเกตและวิเคราะหการปฏิบัติหนาท่ีครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ

การเรียนรูในสถานศึกษา  สังเคราะหองคความรูและนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอน

กลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC)  เพ่ือนําไปใชใน

การพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

Conclude self-characteristics and those of teacher that reflect love 

and faith in teaching profession, identify self-ethics and profession ethics, acknowledge 

duties of teacher and homeroom teacher in school, understand community context, 

coordinate with parents to collect the data used to provide learner care, assistance, and 

development to the preferred characteristics, provide well-organized report of learner 

development in form of case study by applying the knowledge of psychology, digital 

technology, and ability based learner development, conclude the guideline and activities for 

teacher profession development both inside and outside educational institutions through 

the process of observation and analysis of teacher performance, conclude the lesson 

learned from learning experience in educational institution, synthesize the body of 

knowledge and use the learning result in after action review (AAR) as well as share and learn 

under the context of profession learning community (PLC) to develop oneself to keep up 

with changes 
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

EDC2202 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2  

Practicum 2 

1(90) 

ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ปฏิบัติงานผูชวยครูรวมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรูสื่อ

และเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุมสาระการเรียนรูในรายวิชาเฉพาะดาน บูรณาการองคความรู

ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การดําเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี

สอดคลองกับสถานศึกษาแตละระดับ บริหารจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียน

มีความสุขในการเรียน รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนา ดูแล ชวยเหลือผูเรียน ใหมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค วิเคราะหและนําเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองใหมีความเปนครูมืออาชีพท่ีเทาทันตอการ

เปลี่ยนแปลงท้ังทางดานศาสตรวิชาชีพครูและศาสตรสาขาวิชาเอก  เขารวมโครงการท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม 

อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินและนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) 

เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนา

ตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

Behave as a good example with morality and conduct according to 

professional ethics, working as a teacher assistant with a mentor by planning content design, 

media and technology, measurement and evaluation according to the learning strand in 

each course, integrated knowledge in educational administration, innovation design, 

implementation of educational quality assurance in accordance with each level of 

education, manage quality learning and create a learning atmosphere for students to enjoy, 

cooperate with parents to develop and help students to have desirable characteristics, 

analyze and present guidelines for self-development to be a professional teacher who is 

able to adjust to keep up with the change of both professional teaching and core major 

sciences, participate in projects related to promoting conservation of culture and local 

wisdom and bringing results from learning in educational institutions to evaluate after action 

review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange knowledge in the form of 

professional learning community (PLC) to develop oneself to keep up with changes 
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

EDC3203 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3    

Practicum 3 

1(90) 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีคุณธรรมและ

จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความสุขจัด

กิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดข้ันสูงโดยประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรม

ทางการศึกษาท่ีทันสมัย รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนาและมุงม่ันในการแกปญหาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ี

พึงประสงคดวยกระบวนการวิจัยท่ีถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย สะทอนผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับตนเองได

อยางชัดเจนจากการเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพ โครงการท่ีเก่ียวของกับการ

สงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินและนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอน

กลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพ่ือ

นําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

Practice teaching in educational institutions, behave as a good 

example with morality and conduct according to professional ethnics, design a class 

atmosphere that encourages students to learn and be happy, organize learning activities that 

encourage students to create advanced thinking processes by applying digital technology or 

modern educational innovations, collaborate with parents to develop and strive to solve 

students' problems to have the desirable characteristics with the process of the correct 

research methodology, clearly reflecting the changes that have occurred to students 

themselves from participating in activities that promote professional progress, projects 

related to promoting conservation of culture and local wisdom and bringing results from 

learning in educational institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting on an 

individual basis, and exchange knowledge in the form of professional learning community 

(PLC) to develop oneself to keep up with changes 
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

EDC4201 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    

Internship 1 

6(360) 

ปฏิบัติงานในหนาท่ีครู ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีผูเรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดข้ันสูงและ

นําไปสูการเปนนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเขากับการจัด

กิจกรรมการเรียนรูท้ังในและนอกหองเรียน สรางเครือขายความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนในการพัฒนา

และแกปญหาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดวยกระบวนการวิจัยท่ีถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย สะทอน

ผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความกาวหนา

ทางวิชาชีพ โครงการท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินและนําผลจากการ

เรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในรูปแบบ

ชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการ

เปลี่ยนแปลง 

Work in teacher duties, behave as a good example with morality and 

conduct according to professional ethics, make learners are happy and have advanced 

thinking process and leading them to be innovators by designing modern educational 

innovations integrated in community context with learning activities in and out of the 

classroom, create a network of cooperation with parents and communities to develop, 

promote professional progress and solve students' problems with desirable characteristics 

with the correct research process according to the research methodology, clearly reflecting 

the changes that have occurred to themselves from participation and participate in projects 

related to promoting conservation of culture and local wisdom and bringing results from 

learning in educational institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting on an 

individual basis, and exchange knowledge in the form of professional learning community 

(PLC) to develop oneself to keep up with changes 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 
รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

EDC4202 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

Internship 2 

6(360) 

ปฏิบัติงานในหนาท่ีครู ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีผูเรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดข้ันสูงและ

นําไปสูการเปนนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเขากับการจัด

กิจกรรมการเรียนรูท้ังในและนอกหองเรียน สรางเครือขายความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนในการพัฒนา

และแกปญหาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดวยกระบวนการวิจัยท่ีถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย สะทอน

ผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความกาวหนา

ทางวิชาชีพ โครงการท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินและนําผลจากการ

เรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในรูปแบบ

ชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการ

เปลี่ยนแปลง 

Work in teacher duties, behave as a good example with morality and 

conduct according to professional ethics, make learners are happy and have advanced 

thinking process and leading them to be innovators by designing modern educational 

innovations integrated in community context with learning activities in and out of the 

classroom, create a network of cooperation with parents and communities to develop, 

promote professional progress and solve students' problems with desirable characteristics 

with the correct research process according to the research methodology, clearly reflecting 

the changes that have occurred to themselves from participation and participate in projects 

related to promoting conservation of culture and local wisdom and bringing results from 

learning in educational institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting on an 

individual basis, and exchange knowledge in the form of professional learning community 

(PLC) to develop oneself to keep up with changes 
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

EDC3301 จิตวิทยาการเรียนรู 

Psychology of Learning 

3(2-2-5) 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับจิตวิทยาการเรียนรู  พัฒนาการของผูเรียน ทฤษฎีการ

เรียนรู ความแตกตางระหวางบุคคลในการเรียนรู ปจจัยท่ีสงผลตอการเรียนรู การรับรู แรงจูงใจในการเรียนรู  

การจัดสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรู 

Introduction to psychology of learning; development of the learners; 

learning theories; individual differences with learning; the influence factors of learning; 

perception; motivation to learn; arrangement of environment for Learning 

 

EDC3302 

 

จิตวิทยาการเรียนการสอน 

Psychology of Learning and Instruction 

3(2-2-5) 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับจิตวิทยาการเรียนการสอน พัฒนาการของผูเรียน ทฤษฎี

การเรียนรู ความแตกตางระหวางบุคคลดานเชาวนปญญา และรูปแบบการเรียนรู แรงจูงใจในการเรียน 

กิจกรรมการเรียนรู การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะดานการคิด การจัดการชั้นเรียน 

Introduction to psychology of learning and Instruction; development 

of the learners; learning theories; individual differences in intelligence and learning styles; 

motivation to learn; Learning activities; learning management to develop thinking skills; 

classroom management 

 

EDC3303 การสอนเพศศึกษา 

Teaching of Sex Education 

3(2-2-5) 

ความหมาย และขอบขายของเพศศึกษา ความสําคัญและความจําเปนในการเรียน

เพศศึกษา เพศวิถี และพัฒนาการของมนุษย เจตคติและคานิยมท่ีเก่ียวของกับเพศ สัมพันธภาพระหวางเพศ

และทักษะสวนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาวะทางเพศ สังคมและวัฒนธรรมประเพณีท่ีมีผลตอเพศวิถี สิทธิ

และเสรีภาพทางเพศ 

Definitions and scopes of sex education. 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 
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

EDC3304  ความคิดสรางสรรคสําหรับคร ู

Creativity for Teachers 

3(2-2-5) 

แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการคิดสรางสรรค ปจจัยท่ีสงผลตอความคิดสรางสรรค 

การจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรค เทคนิคและทักษะสําหรับครูในการสงเสริมความคิด

สรางสรรค การจัดบรรยากาศและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรค 

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 

 

EDC3305  ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญ ข้ันความรูเบ้ืองตน 

Basic Unit Leader of Boy Scout and Girl Guide 

1(0-2-1) 

ความเปนมา ความสําคัญและความจําเปนในการเขารับการอบรมเพ่ือรับวุฒิบัตร

หลักสูตรผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญหลักสูตรการอบรม กระบวนการฝกอบรม การถายโยงความรู

และทักษะการเปนผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญ สูสถานศึกษา 

Background, importance and the need to attend training for receiving 

the Diploma of the Major Scout Director-General Guides Program. Training process the 

transfer of knowledge and skills to be a director of the Scout-Commonwealth Guide to the 

school 
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

SOC1301 ประวัติศาสตรไทย 

Thai History 

3(2-2-5) 

พัฒนาการของประวัติศาสตรไทยกอนสมัยสุโขทัย สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี 

รัตนโกสินทร โดยสังเขป พัฒนาการและผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการดานเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  

สังคม  วัฒนธรรมและความสัมพันธกับตางประเทศ ผลกระทบท่ีมีตออัตลักษณและความเปนชาติไทย และ

วิธีการทางประวัติศาสตร 

Development of Thai history before the Sukhothai period, history of 

Sukhothai kingdom, Ayutthaya kingdom, Thonburi kingdom, Rattanakosin kingdom; 

development and impact of urban changes, administration, economy, society, culture and 

foreign relations; the impact on Thai identity and nationality; historical method  

 

SOC1302 หลักสังคมวิทยา  

Principles of Sociology 

3(2-2-5) 

ความหมาย  ลักษณะ  ขอบขาย  ประวัติความเปนมา  แนวคิดและทฤษฎีสังคม

วิทยา  องคประกอบ  และหลักการสําคัญ  การประยุกตใชวิธีการศึกษาทางสังคมวิทยา กลุมสังคม  โครงสราง

ทางสังคม ลักษณะของสังคม  โครงสรางหนาท่ี  การจัดระเบียบสังคม  สถาบันทางสังคม  การขัดเกลาทาง

สังคม  การปฏิสัมพันธทางสังคม  ชวงชั้นทางสังคม  วัฒนธรรม  ความเชื่อ  กระบวนการทางสังคม  พฤติกรรม

เบี่ยงเบนทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมและการประยุกตใชในการจัดการศึกษา 

Definitions, scope, background, approaches and theories in 

sociology, elements and principles, applying sociological studies, social groups, social 

structure, social characteristics, structural function, social organization, social institutions, 

socialization, social interaction, culture, belief, social process, social deviation behavior, and 

the changes of culture and society, applying in educational management 
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

SOC1303 การเมืองการปกครองไทย 

Thai Politics and Government 

3(2-2-5) 

ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย ต้ังแตอดีต

จนถึงปจจุบัน ระบอบการเมืองการปกครองไทย ความสัมพันธระหวางรัฐกับสังคม  เหตุการณทางการเมือง

ตางๆ ท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสังคมในอดีตและปจจุบันและการบูรณาการองคความรูกับกิจกรรมการเรียนรู

ประชาธิปไตยและการพัฒนาความเปนพลเมือง 

Basic knowledge of political science, evolution of Thai politics and 

government from past to present, the Thai political regime, the relationship between the 

state, society, and various political events that affect social change in the past and present, 

and integrating knowledge with democratic learning activities and citizenship development 

 

SOC1304 ภูมิศาสตรกายภาพ 

Physical Geography 

3(2-2-5) 

สัณฐานของโลก และปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนจากความสัมพันธระหวางโลกกับดวง

อาทิตย  และดวงจันทร  ลักษณะทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงของธรณีภาค อุทกภาค  บรรยากาศ และ

ชีวภาค เครื่องมือและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรในการฝกปฏิบัติการภาคสนาม 

Morphology of the earth, the phenomena that arise from the 

relationship between the world, sun, and moon, the physical geography and the changes of 

geology, hydrological, atmospheric, and biosphere sectors, Geographic tools and Geographic 

Information System (GIS) in field practice 

 

SOC1305 ภูมิศาสตรประเทศไทย 

Geography of Thailand 

3(2-2-5) 

ลักษณะภูมิศาสตรของประเทศไทยเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพประชากร 

เศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  รวมถึงความสัมพันธในปจจัยทางภูมิศาสตรภูมิภาค

โลก การกระจายเชิงพ้ืนท่ีและความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ เครื่องมือและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร

ในการฝกปฏิบัติการภาคสนาม 

Physical geography, population, economy, society, natural resources 

and environment of Thailand, including relationships in world geographic factors, spatial 

distribution, and the relationship between various factors, Geographic tools and Geographic 

Information System (GIS) in field practice 
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

SOC1306 มโนทัศนสังคมศึกษา  

Social Studies Concepts 

3(2-2-5) 

มโนทัศนเนื้อหาสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระศาสนา 

ศีลธรรม จริยธรรม สาระหนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต สาระเศรษฐศาสตร สาระ

ประวัติศาสตร และสาระภูมิศาสตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา 

Concepts of contentin social studies area; religion, morality and 

ethics, civics, culture and way of life, economics, history, and geography according to the 

core curriculum in secondary level 

  

SOC1307 พุทธธรรมและธรรมวิทยา 

Religious   Doctrines 

3(2-2-5) 

ความเปนมา ความสําคัญ  องคประกอบ  และโครงสรางของหลักธรรมทางพุทธ

ศาสนาและศาสนาอ่ืนๆหลักธรรมพระพุทธศาสนาและศาสนาตางๆ ในทองถ่ิน คัมภีรของศาสนา พิธีกรรมทาง

ศาสนา ปฏิบัติตนของศาสนิกชนภาวะผูนําในพิธีกรรมทางศาสนา และการพัฒนาชีวิตและสังคมตามหลักธรรม

ของศาสนาตาง ๆ 

Background, importance, composition, and structure of Buddhist 

principles and other religions; Buddhism principles and local religions;religion scriptures; 

religious rituals; practice of sacrament; leadership in religious rituals;Development of life and 

society according to various religious doctrines 

 

SOC1308 กรุงเทพศึกษา 

Bangkok Studies 

3(2-2-5) 

พัฒนาการทางประวัติศาสตรของกรุงเทพมหานคร การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม   ศิลปวัฒนธรรมสําคัญ  ตลอดจนการปรับตัวของ

กรุงเทพมหานครในยุคใหม 

Historical development of Bangkok, changing of politic, economy, 

society, cultural diversity, and important cultural arts, as well as the adjustment of Bangkok 

in the new era 
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

SOC2301 เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน 

Introduction to Economics 

3(2-2-5) 

แนวคิดเบื้องตนทางเศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน การกําหนดราคาและดุลยภาพ

ของตลาด ความยืดหยุนของอุปสงคและอุปทาน ทฤษฎีการผลิต ตลาดในทางเศรษฐศาสตร รายไดประชาชาติ 

การเงินการธนาคาร การคลังรัฐบาล การคาระหวางประเทศ ระบบสหกรณ การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง 

Basic concepts in economics; demand, supply, pricing and market 

equilibrium, flexibility of supply and demand, market production theory in economics, 

national income, banking and finance, government finance, international trade, cooperative 

systems, application of sufficiency economy 

 

SOC2302 กฎหมายเบ้ืองตน 

Principles of Jurisprudence 

3(2-2-5) 

ความหมาย  ความสําคัญ  ประเภท ลําดับศักดิ์ของกฎหมาย  การจัดทํา  การใช

และการยกเลิก การตีความทางกฎหมาย กฎหมายรัฐธรรมนูญ  กฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายอาญา 

กฎหมายปกครอง  กระบวนการยุติธรรม  การประยุกตใชและการบูรณาการกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ

ชีวิตประจําวัน 

Definitions, importance, types, sequence of laws, law-making, 

legalapplication and abrogation, legal interpretation, the constitutional law, civil and 

commercial law, criminal law, administrative law, judicial process, applying and integrating 

laws related to daily life 

 

SOC2303 อารยธรรมโลก 

World Civilization 

3(2-2-5) 

พัฒนาการของอารยธรรมโลกตะวันตกและโลกตะวันออกโดยสังเขปในดานตาง ๆ  

การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคตางๆ อิทธิพลของตะวันตกและตะวันออกท่ีมีผลตอสังคมโลก  และการ

ปรับตัวของสังคมโลกสมัยใหม 

The Western and the Eastern world civilization development in brief 

in various areas,the changes of world society in each era, the Western and Eastern influences 

that affect the world society, and adaptation of the modern world society 
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

SOC2304 ศาสนศึกษา 

Religious Studies 

3(2-2-5) 

ความหมายของปรัชญา ความเชื่อ และศาสนาตางๆ  องคประกอบของศาสนา 

ประเภทของศาสนา  ความเปนมาและประวัติศาสดาศาสนาตางๆการเผยแผศาสนาตางๆ หลักคําสอน  ศาสน

พิธี  สาวก  และวันสําคัญทางศาสนาตางๆ  หลักการของศาสนาสากลท่ีเก่ียวกับปรัชญา วัฒนธรรม  และจริย

ศาสตร  ศาสนาเปรียบเทียบหรือศาสนาสากล  สภาพการณและปญหาเก่ียวกับจริยธรรมสิ่งแวดลอมและสังคม

ปจจุบัน   

Definitions of philosophy, beliefs and various religions; religious 

elements; type of religion; background and history of various religious prophets; 

disseminaion, doctrines, ordinances, disciples, and various religious dates; principles of 

universal religion concerning philosophy, culture, and ethics; comparative religion or 

universal religion; current situation and problems with ethics, the current situations and 

problems related to environmental ethics and society 

 

SOC2305 เครื่องมือทางภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ 

Geographic Tools and Geo-informatics 

3(2-2-5) 

พ้ืนฐานเก่ียวกับแผนท่ี เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และเครื่องมือทางภูมิศาสตร การ

ประยุกตใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร การสืบคน และการแปลความหมาย 

Basic knowledge about maps, Geo-informatics technology, and 

geographic tools, applying geographic tools, investigation, and interpretation 

 

SOC2306 เกมเบ็ดเตล็ดเพ่ือการสอนสังคมศึกษา 

Micro Games for Social Studies Instruction 

3(2-2-5) 

ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับกิจกรรมเกมในการจัดการเรียนการสอน ความหมาย 

ความสําคัญ ประวัติความเปนมา ประเภทของเกม เทคนิคและหลักการสําคัญในการเลน การสอนสังคมศึกษา

ดวยกิจกรรมเกม การออกแบบเกมอยางมีความคิดสรางสรรค และทดลองเลนเกม  

Theories and approaches of minor games for instruction; definitions, 

importance, background, types of minor games, techniques and principles of minor games; 

teaching social studies with game activities; games designby creative thinking; play minor 

games  
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

SOC2307 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

Southeast Asian History 

3(2-2-5) 

พัฒนาการทางประวัติศาสตรในยุคตางๆอิทธิพลของชาติตะวันตกท่ีมีผลตอภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต การเปลี่ยนแปลงเอเชียตะวันออกเฉียงใตสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 จนถึงปจจุบัน  

ความสัมพันธระหวางเอเชียตะวันออกเฉียงใตกับประเทศมหาอํานาจของโลกและประเทศเพ่ือนบานผานวิธีการ

ทางประวัติศาสตร  

Historical development in various eras, the influence of Western 

nations affecting Southeast Asia, the changes in Southeast Asia during World War II to the 

present day, the relationship between Southeast Asia, the great power, and neighboring 

countries, through historical methods 

 

SOC2308 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา 

Social Studies Curriculum Development 

3(2-2-5) 

แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษาในระบบ นอกระบบและ

ตามอัธยาศัย วิวัฒนาการทางดานหลักสูตรสังคมศึกษา ในระดับชาติและสากล กระบวนการจัดทําหลักสูตร

สังคมศึกษา  การนําหลักสูตรไปใช  การประเมินผลหลักสูตร  ภาวะผูนําทางหลักสูตรสังคมศึกษาการฝก

ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา 

Basic approaches about social studies curriculum development in the 

formal education, non-formal education and informal education, the evolution of social 

studies curriculum at the national and international level, the process of preparing social 

studies curriculum, applying curriculum, curriculum evaluation, leadership in social studies 

curriculum, and practice in developing social studies curriculum in accordance with the 

school curriculum 

 

SOC2309 ศาสนาและความเช่ือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

Religiious and Beliefs in Southeast Asia 

3(2-2-5) 

วิวัฒนาการของศาสนาและความเชื่อในเอเชียตะวันออกเฉียงใตต้ังแตสมัยโบราณ

จนถึงปจจุบัน บทบาทของศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต ลัทธิขงจื้อ และปรัชญาอ่ืนๆท่ี

สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

Evolution of religions and beliefs in Southeast Asia from the ancient 

to the present day; the roles of Buddhism, Hinduism, Christianity, Confucianism, and other 

philosophies effect to social and cultural changes in Southeast Asia 
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

SOC2310 เพศสถานะในสังคม  

Gender in Society 

3(2-2-5) 

ความเปนหญิง ความเปนชาย ท่ีทําใหเกิดบทบาท หนาท่ีของแตละเพศภายใต

บริบททางประเพณี วัฒนธรรม สังคม ในสังคมไทย  

Femininity and masculinity that determine status and function of 

each sex in the context of tradition, culture, society in Thai society 

 

SOC2311 ปญหาสังคมผานการแสดง 

 Social Issues through Performances 

3(2-2-5) 

แนวคิดเก่ียวกับประเด็นปญหาสังคม การสะทอนประเด็นปญหาสังคมผานการ

แสดงสาเหตุและผลกระทบอันเกิดจากปญหาสังคม แนวทางปองกันและแกไขปญหาสังคมไดอยางสรางสรรค 

การมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม 

Approches of social issues; performances about social issues; the 

causes and impacts of social problems; creative prevention and social problem solving; 

participation in social development 

 

SOC3301 เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก  

Thai Economy and World Economy 

3(2-2-5) 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงของ

เศรษฐกิจแตละยุคสมัย ภาวะเศรษฐกิจไทยในปจจุบัน ความเชื่อมโยงระหวางเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลก 

การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจสังคมปจจุบัน การบริหารการเงินสวนบุคคลในภาวะ

เศรษฐกิจในปจจุบนั 

Basic knowledge about the Thai economy and the world economy; 

changes in the economy of each era; the current Thai economy; connection between the 

Thai economy and the world economy; application of sufficiency economy principles to the 

current social economy; personal financial management in the current economic situation 
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

SOC3302 วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา 

Social Studies Teaching Methodology 

3(2-2-5) 

ทฤษฎีการจัดการเรียนรู รูปแบบการสอน  วิธีการสอน  ทักษะและเทคนิคการสอน

สังคมศึกษา  สาระสําคัญของหลักสูตรสังคมศึกษา  การจัดการเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  การจัดทํา

แผนการจัดการเรียนรู สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู การวัดและประเมินผล การฝกปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน 

Theory of teaching, model of teaching, teaching methods, teaching 

skills and teaching techniques for teaching social studies, concepts of social studies learning 

area curriculum, learning management focusing on learner-centeredness, design of lesson 

plans and unit plans, instructional medias and educational innovations, measurement and 

evaluation, and micro-teaching practice 

 

SOC3303 ส่ิงแวดลอมและประชากรศึกษา 

Environment and Population Education 

3(2-2-5) 

ความรู เบื้องตนเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและประชากร  ความสัมพันธระหวาง

สิ่งแวดลอมกับประชากร  ผลกระทบของภาวะประชากรท่ีมีผลตอสภาพแวดลอมตอสังคมและคุณภาพชีวิต  

การมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชนสูงสุดและยั่งยืน  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ  สภาพการเกิดภัยพิบัติในประเทศไทยและโลก สาเหตุการเกิด ผลกระทบและการจัดการภัยพิบัติ

ธรรมชาต ิ

Basic knowledge about the environment and population, relationship 

between environment and population, the impact of population conditions on the 

environment, society and quality of life, the participation in environmental conservation for 

maximum benefit and sustainability, basic knowledge about natural disasters, disasters in 

Thailand and the world, causes, impact, and natural disaster management 

 

SOC3304 ประวัติศาสตรทองถิ่น 

Local History 

3(2-2-5) 

ความหมาย  ความสําคัญ  และประวัติความเปนมาของทองถ่ิน  ขนบธรรมเนียม

ประเพณีมรดกทางวัฒนธรรม  ความคิด ความเชื่อของทองถ่ิน  อิทธิพลของอารยธรรมตางๆ และภูมิปญญา

ทองถ่ินและการประยุกตใชกระบวนการศึกษาสังคม 

Definitions, importance, and background of the local culture, 

traditions, cultural heritage, local ideas and beliefs, the influence of various civilizations and 

local wisdom, and applying educational processes of society 
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

SOC3305 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล 

Digital Society Culture 

3(2-2-5) 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมพหุวัฒนธรรมและความเปนพลเมืองดิจิทัลในปจจุบัน

และอนาคต  ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีตอสังคมทักษะการรูดิจิทัล แนวปฏิบัติเปนพลเมืองท่ีเรียนรู

แบบนําตนเองและปกปองตนเอง การเคารพสิทธิของตนเอง  ความรับผิดชอบสังคมโลกหลังสมัยใหม การ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงสรางสรรคและแนวทางการจัดการเรียนรูสังคมศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะ

พลเมืองดิจิทัล 

Approaches of multicultural society change, current and future digital 

citizenship, the impact of digital technology on society, digital literacy skills, guidelines for 

being self-directed learning citizens and protect themselves, respect for their rights, 

responsibility for postmodern world society, creative social changes, and and social studies 

instruction to enhance the characteristics of digital citizens 

 

SOC3306 โลกศึกษา 

Global Education 

3(2-2-5) 

ความหมาย ความสําคัญพัฒนาการของสังคมสมัยใหม/ยุคดิจิทัล แนวคิดโลกาภิ

วัตน แนวคิดความเปนสกลทรรศนเก่ียวกับการจัดการความขัดแยง ความเปนพลเมือง หลักการอยูรวมกันของ

มนุษยชาติ ความสัมพันธและการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน คานิยมและการตระหนักรับรูสภาพการณ การ

พัฒนาท่ียั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคและการยอมรับความแตกตางและแนวทางการจัดการเรียนรู

สังคมศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะของพลเมืองโลก 

Definitions, importance,development of modern / digital society, 

approaches of globalization, and approaches global persectivef; conflict resolution, active 

citizenship, the principle of coexistence of humanity, relationship and interdependence, 

value and perception, sustainable development, human rights, equality and acceptance of 

differences, and social studies instruction to enhance the characteristics of global citizens 

 

 

 

 

 

 

 



139 
 
รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

SOC3307 นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา 

Educational Innovation and Digital Media in Social 

Studies 

3(2-2-5) 

แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับนวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษาหลักการออกแบบ 

การผลิตและพัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัลท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาสังคมศึกษา คุณคาของนวัตกรรมและสื่อการ

จัดการเรียนรู  การใชนวัตกรรมและสื่อการจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียน 

Basicapproaches about the educational innovation and digital media 

in social studies, design principles, production and development of the educational 

innovation and digital media suitable for social studies contents, the value of the 

educational innovation and instructional media, using the educational innovation and 

instructional media, to develop students' learning processes 

 

SOC3308 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนสังคมศึกษา 

Social Studies Classroom Action Research 

3(2-2-5) 

ความหมาย  ขอบเขตของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนสังคมศึกษา  ทฤษฎี

ระเบียบวิธีวิจัยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และการฝกปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูท่ีหลากหลาย

ทางสังคมศึกษา 

Definitions and scope of action research in social studies, the theory 

of research methodology, operational research process, and research practice to developing 

a variety of social studies learning 

 

SOC3309 สัมมนาสังคมศึกษา 

Seminar in Social Studies 

3(2-2-5) 

หลักการ ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร ประเด็นหรือกรณีศึกษาประกอบการ

สัมมนาดานการเมือง เศรษฐกิจ  สังคม  ศาสนา วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม การศึกษา และการจัดการเรียนรูกลุม

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 
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

SOC3310 ภาษาอังกฤษสําหรับครูสังคมศึกษา 

English for Social Studies Teacher 

3(2-2-5) 

ศัพททางวิชาการดานสังคมศึกษา โครงสรางภาษาอังกฤษสําหรับงานวิชาการดาน

สังคมศึกษา การศึกษาคนควาองคความรูทางสังคมศึกษาเพ่ือนําเสนอดวยการเขียนบทความวิชาการ เอกสาร

ประกอบการสอน หรือแผนจัดการเรียนรูเปนภาษาอังกฤษ และการนําเสนอดวยวาจาเปนภาษาอังกฤษ 

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; oral presentation in English 
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ภาคผนวก ข 
 

การปรับปรุงแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสังคมศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
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การปรับปรุงแกไขหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสังคมศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

1. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้เริ่มใชกับนักศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2562 

2. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข  

   เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนมีความทันสมัย เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีตรงตอความตองการของ

ตลาดแรงงานในภาวะปจจุบัน และเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตสําหรับบัณฑิตท่ีตองการศึกษาในระดับ

มหาบัณฑิต  

 โดยมีแนวทางในการปรับปรุงแกไขดังนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางหลักสูตร 

2. รายวิชาท่ีปรับออก  

3. รายวิชาท่ีปรับเพ่ิม 

4. เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต และคําอธิบายรายวิชา 

5. ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิม กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
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3. สาระในการปรับปรุงแกไข 

1. การเปล่ียนแปลงโครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชา เกณฑกระทรวงศึกษาธิการ โครงสรางเดิม  

(หลักสูตร 5 ป) 

โครงสรางใหมเปลี่ยนเปน  

(หลักสูตร 4 ป) 

1) หมวดวิชา

ศึกษาท่ัวไป 

(หลักสูตร 4 ป พ.ศ. 2562) 

ไมนอยกวา     30  หนวยกิต 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      

    จํานวน  30  หนวยกิต 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      

   จาํนวน  30  หนวยกิต 

2) หมวดวิชา

เฉพาะ  

(หลักสูตร 4 ป พ.ศ. 2562) 

ไมนอยกวา 94 หนวยกิต 

    2.1) วิชาชีพครู   

ไมนอยกวา 34 หนวยกิต 

ก. วิชาการศึกษา  

ไมนอยกวา 22 หนวยกิต 

ข. การปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา 

ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

    2.2) วิชาเอก  

ไมนอยกวา 60 หนวยกิต 

ก. วิชาบังคับ 

ไมนอยกวา 40 หนวยกิต 

ข. วิชาเลือก 

ไมนอยกวา 20 หนวยกิต 

 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 

    ไมนอยกวา 129 หนวยกิต 

2.1) วิชาชีพครู 

ก. วิชาชีพครูบังคับ 

    จํานวน 33 หนวยกิต 

ข. วิชาชีพครูเลือก 

    จํานวน 3 หนวยกิต 

ค. วิชาฝกประสบการณ

วิชาชีพครู  

จํานวน 14 หนวยกิต 

2.2) วิชาเอก 

ก. วิชาสังคมศึกษา  

    จํานวน 69 หนวยกิต 

ข. วิชาการสอนวิชาเอก 

    จํานวน 6 หนวยกิต         

ค.  วิชาเลือก 

     จํานวน 4 หนวยกิต  

2) หมวดวิชาเฉพาะ 

    ไมนอยกวา 106 หนวยกิต 

    2.1) วิชาชีพครู   

ไมนอยกวา 43 หนวยกิต 

ก. วิชาชีพครู 

ไมนอยกวา 28 หนวยกิต 

ข. วิชาฝกประสบการณ

วิชาชีพ 

ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

    2.2) วิชาเอก 

ไมนอยกวา 63 หนวยกิต 

ก.วิชาบังคับ 

ไมนอยกวา 42 หนวยกิต 

ข. วิชาเลือก 

ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 

3) หมวดวิชา

เลือกเสร ี

(หลักสูตร 4 ป พ.ศ. 2562) 

ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี

    ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี

    ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

รวมท้ัง

หลักสูตร 

(หลักสูตร 4 ป พ.ศ. 2562) 

ไมนอยกวา   130  หนวยกิต 

 

หลักสูตร 5 ป  

ไมนอยกวา   165 หนวยกิต 

หลักสูตร 4 ป 

ไมนอยกวา   142  หนวยกิต 
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   2. รายวิชาท่ีปรับออก (แยกตามหมวดวชิา) 

1). หมวดวิชาเฉพาะ  

ก. วิชาชีพครู 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(บ-ป-อ) 

EDP1101 ปรัชญาการศึกษา 

Philosophy of Education 

3(2-2-5) 

EDP4102 ความเปนครูวิชาชีพ 

Being Professional Teachers 

3(2-2-5) 

PSS4609 ลีลาศ 

Social Dance 

3(2-2-5) 

    ข. วิชาชีพเอก 

SSP1404 สังคมศึกษา 1 3(3-0-6) 

 Social Studies 1   

SSP2401 สังคมศึกษา 2 3(3-0-6) 

 Social Studies 2  

SSP2402 ประวัติศาสตรเอเชีย 3(3-0-6) 

 Asian History  

SSP2404 สังคมศึกษา 3 3(3-0-6) 

 Social Studies 3    

SSP2405 อาเซียนศึกษา                                                                           3(3-0-6) 

 ASEAN Studies  

SSP3401 ประวัติศาสตรยุโรป 3(3-0-6) 

 European History   

SSP3404 สังคมศึกษา 4 3(3-0-6) 

 Social Studies 4  

SSP3406 ประวัติศาสตรอเมริกา 3(3-0-6) 

 American History  

SSP3407 สันติศึกษา     3(3-0-6) 

 Peace Studies  

PSS3601 การวัดและประเมินผลกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 3(2-2-5) 

 Measurement and Evaluation of Social Studies Learning Area 

  

 



145 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(บ-ป-อ) 

PSS3603 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 3(2-2-5) 

 Educational Media Design and Production for Social Studies 

Learning Area 

 

PSS3604 จิตวิทยาครูสําหรับการจัดการชั้นเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 3(2-2-5) 

 Psychology for Teachers and Classroom Management of 

Social Studies Learning Area 

 

SSP4403 ระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร 2(1-2-3) 

 Historical Methodology  

SSP4404 บทบาทมหาอํานาจในสังคมโลก 2(1-2-3) 

 Roles of Influention Nations towards Global Society  

SSP4405 เหตุการณโลกปจจุบัน 2(1-2-3) 

 Current World Situation  

SSP4406 ความรับผิดชอบตอสังคม 2(1-2-3) 

 Social Responsibility  

SSP4407 ภูมิศาสตรประเทศไทยเชิงวิเคราะห 2(1-2-3) 

 Analytical Geography of Thailand  

SSP4408 การศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา 2(1-2-3) 

 Independent Study in Social Studies  

SSP4409 การจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 2(1-2-3) 

 Learning Management in 21st  Century  

   2).  หมวดวิชาชีพครูเลือก 

EDP4203 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว 

Psychology of Personality and Adjustment 

3(2-2-5) 

EDP4204

  

จิตวิทยาการปรับพฤติกรรม 

Psychology of Behavior Modification 

3(2-2-5) 

EDP4205

  

จิตวิทยาเด็ก 

Child Psychology 

3(2-2-5) 

EDP4206 จิตวิทยาวัยรุน 

Adolescent Psychology 

3(2-2-5) 

EDP4208

  

การแนะแนวและการใหคําปรึกษา 

Guidance and Counseling  

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(บ-ป-อ) 

EDP4209

  

การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง 

Developing Higher- Order Thinking Skills 

3(2-2-5) 

EDP4210 สถิติเบื้องตนทางการศึกษา 

Introduction to Statistics in Education  

3(2-2-5) 

EDP4212

  

การออกแบบกราฟกเพ่ือการศึกษา 

Graphic Design for Education 

3(2-2-5) 

EDP4213 การออกแบบสารเพ่ือการศึกษา 

Message Design for Education 

3(2-2-5) 

EDP4214

  

สื่อคอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษา 

Computer for Instruction 

 

3(2-2-5) 

2. รายวิชาท่ีปรับเพ่ิม (แยกตามหมวดวิชา) 

 

1) หมวดวิชาเฉพาะ 

    ก. วิชาชีพครู 

 

EDC1201 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1   

Practicum 1  

1(90) 

EDC4101 ครุนิพนธ 

Individual Study 

1(0-2-1) 

EDC3302 จิตวิทยาการเรียนการสอน 

Psychology of Learning and Instruction 

3(2-2-5) 

    ข. วิชาเอก 

SOC1306 มโนทัศนสังคมศึกษา                                 3(2-2-5) 

Social Studies Concepts  

SOC1308 กรุงเทพศึกษา                                 3(2-2-5) 

Bangkok Studies  

SOC2303 อารยธรรมโลก                                    3(2-2-5) 

World Civilization   

SOC2306 เกมเบ็ดเตล็ดเพ่ือการสอนสังคมศึกษา                     3(2-2-5) 

Minor Games for Social Studies Instruction  
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(บ-ป-อ) 

SOC2307 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต                        3(2-2-5) 

Southeast Asian History  

SOC2309 ศาสนาและความเชื่อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต                    3(2-2-5) 

Religious and Beliefs in Southeast Asia  

SOC2310 เพศสถานะในสังคม                                 3(2-2-5) 

Gender in Society  

SOC2311 ปญหาสังคมผานการแสดง                                 3(2-2-5) 

Social Issues through Performances 

SOC3305 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล                                 3(2-2-5) 

Digital Society Culture  

SOC3306 โลกศึกษา                                  3(2-2-5) 

Global Education  

SOC3307      นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา                                        3(2-2-5) 

 Educational Innovation and Digital Media in Social Studies 
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4. ปรับเปล่ียนรหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต และคําอธิบายรายวิชา (แยกตามหมวดวิชา) 

   1)  หมวดวิชาเฉพาะ 

    ก. วิชาชีพครู 

หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

EDP1102 ภาษาและวัฒนธรรม                                            3(2-2-5) 

Languages and Cultures 

วาทวิทยาสําหรับครู  หลักการ ทฤษฎี และเทคนิควิธีการใช

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ มุงเนนทักษะในการฟง การพูด การอาน การ

เขียน ภาษาไทย และภาษาตางประเทศสําหรับครู ความสัมพันธระหวางภาษา

ทีมีตอสังคมและวัฒนธรรม โครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรมไทยประชาคม

อาเซียนและของโลกกับการใชภาษา การเปลี่ยนแปลงทางภาษาท่ีเกิดจาก

ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 

EDC1101 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร                                                                           3(2-2-5) 

Language for Communication 

การใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม สอดคลอง

กับบริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ โดยการ

วิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาสําหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช ฝกปฏิบัติการฟง การพูด การอาน 

การเขียน ภาษาทาทาง เพ่ือสื่อความหมายในการจัดการเรียนรูและการสื่อสารในช้ันเรียน ออกแบบการ

จัดการเรียนรูทักษะการฟง  การพูด  การเขียน และภาษาทาทาง เพ่ือพัฒนาผูเรียน สืบคนสารนิเทศเพ่ือ

พัฒนาตนใหรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลงสําหรับฝกการใชภาษาและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง

หลายหลายเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ 

EDP2101 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสําหรับครู              3(2-2-5) 

Morals and Ethics for Professional Teachers 

หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตยสุจริตคุณธรรม และจริยธรรม

ของวิชาชีพครูจรรยาบรรณ วิชาชีพท่ีคุรุสภากําหนด แนวทางปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ การเสริมสรางกระบวนการคิดดวยจิตสํานึกสาธารณะ 

และการเสียสละใหสังคม การเปนผู นําทางวิชาการ ฝกปฏิบัติการดาน

การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 

 

EDC1102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ                                                              3(2-2-5)   

และจิตวิญญาณความเปนคร ู

Ethics and Spirituality for Teachers 

ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุงมั่นพัฒนาผูเรียนดวยจิตวิญญาณความเปน

ครู  เปนแบบอยางท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง ดํารงตนใหเปนท่ีเคารพศรัทธา

ของผูเรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห สังเคราะห บูรณาการองคความรูเก่ียวกับคานิยมของครู 

จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสําหรับครู จิตวิญญาณความเปนครู กฎหมายสําหรับครู 

สภาพการณการพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใชการจัดการเรียนรูท่ีเนนประสบการณ กรณีศึกษา การฝกปฏิบัติ

ใชการสะทอนคิดเพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี  มีความรอบรู ทันสมัย และ

ทันตอการเปลี่ยนแปลง 
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EDP1103 จิตวิทยาสําหรบัครู                                               3(2-2-5) 

Psychology for Teachers  

จิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย จิตวิทยาการเรียนรู

และจิตวิทยาการศึกษา แนวทางการใชจิตวิทยาเพ่ือความเขาใจและสนับสนุน

การเรียนรูของผูเรียนใหเต็มศักยภาพ จิตวิทยาการแนะแนวและการให

คําปรึกษาเพ่ือใหคําแนะนําชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

EDC1103 จิตวิทยาสาํหรับคร ู                                                                             3(2-2-5) 

Psychology for Teacher 

การวิเคราะห แกปญหา ประยุกตและออกแบบบริหารจัดการพฤติกรรมผูเรียน เพ่ือพัฒนา

ผูเรียนตามศักยภาพและชวงวัย  โดยใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา

การศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและจิตวิทยาใหคําปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู  การสงเสริม

พัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียนตามชวงวัยและความแตกตางระหวางบุคคล เด็กท่ีมีความตองการ

พิเศษ    การศึกษารายกรณี การสะทอนคิด เพ่ือใหสามารถออกแบบดูแลชวยเหลือ และพัฒนาผูเรียนเปน

รายบุคคลตามศักยภาพ มุงมั่นพัฒนาผูเรียนดวยจิตวิญญาณความเปนครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนไดอยางเปนระบบ  ใหคําแนะนําและขอมูลยอนกลับแกผูปกครองและผูเก่ียวของเพ่ือสงเสริมพัฒนา

และดูแลชวยเหลือผูเรียน การสรางความรวมมือในการพัฒนาผูเรียน และใชการสะทอนคิดเพ่ือนําไป

ประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี  มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง 

EDP2102 การพัฒนาหลักสตูร                                           3(2-2-5) 

Curriculum Development  

หลักการ แนวคิดในการจัดทําหลักสูตร การวิเคราะหหลักสูตร 

กระบวนการในจัดทําหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช 

แนวทางปฏิบัติในการประเมินหลักสูตรและนําผล การประเมินไปใชในการ

พัฒนาหลักสูตร 

 

EDC1104 การพัฒนาหลักสูตร                                                                             3(2-2-5) 

Curriculum Development 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกท่ี

สอดคลองกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน นําหลักสูตรไปใช และประเมินหลักสูตร โดยประยุกตใชความรู

พ้ืนฐานเก่ียวกับหลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐานการ

พัฒนาหลักสูตรทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และท่ีเก่ียวของ หลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนําหลกัสูตรไปใช การประเมินหลักสูตร ปญหา

และแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร  เพ่ือใหเปนผูมีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง 
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EDP3103 การวัดและประเมินผลการศึกษา                            3(2-2-5) 

Educational Measurement and Evaluation  

ระเบียบ หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา การ

สราง การใช และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู 

การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟม

สะสมงาน การประเมินผลแบบยอยและแบบรวม การนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงการจัดการเรียนรูและหลักสูตร 

EDC2101 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู                                                              3(2-2-5) 

Learning Measurement and Evaluation 

การวัดและประเมินผลการเรยีนรูตามสภาพจริงดวยวิธีการท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะ

ของสาระสําคัญในเรื่องท่ีประเมิน บริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความ

ตองการจําเปนพิเศษ สะทอนผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการของผูเรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการ

เรียนรู  โดยใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบ

และสรางเครื่องมือวัดและประเมินผล  การใหขอมูลปอนกลับท่ีสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน แนวทางการ

ใชผลการวัดและประเมินผลผูเรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน เพ่ือใหสามารถวัดและ

ประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางเหมาะสมและสรางสรรค และใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการ

พัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง 

EDP3101 การจัดการเรียนรูและการจัดการช้ันเรียน                    3(2-2-5) 

Learning Management and Classroom Management 

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทําแผนการเรียนรู แนว

ทางการนําแผนการเรียนรูไปการปฏิบัติใหเกิดผลจริง การจัดการเรียนรูและ

สิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือการคิด

วิเคราะห คิดสรางสรรคและการแกปญหา การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียน

รวม การจัดการช้ันเรียนเพ่ือสงเสริมบรรยากาศแหงการเรียนรู การพัฒนาศูนย

การเรียนในสถานศึกษา 

 

EDC2102 วิทยาการจัดการเรียนรู                                                                          3(2-2-5) 

Instructional Science 

การวางแผนและจัดการเรียนรูตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกท่ีสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีปญญารู

คดิและมีความเปนนวัตกร สงเสริมการเรียนรู เอาใจใส และยอมรับความแตกตางของผูเรียนแตละบุคคล 

จัดกิจกรรมและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน 

บูรณาการความรู เน้ือหาวิชา หลักสูตร ศาสตรการสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู โดยใช

ความรูเก่ียวกับทฤษฎีการเรียนรู นวัตกรรมการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21  การ

จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการเน้ือหาและ

ภาษา การบูรณาการสื่อและแหลงเรียนรูในชุมชนทองถ่ิน  สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การ

ช้ีแนะผูเรียน  การบริหารจัดการช้ันเรียน การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู การปฏิบัติการ

สอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรูในสถานศึกษา เปนผูมีความรับผิดชอบและมุงมั่นพัฒนาผูเรียน

ตามศักยภาพ 
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EDP3102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา         3(2-2-5) 

Innovation and Information Technology in Education  

แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาท่ีสงเสริมการ

พัฒนาคุณภาพการเรียนรู  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับครู 

แหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู  การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี

เก่ียวของกับการศึกษา การวิเคราะหปญหาท่ีเกิดจากการใชนวัตกรรม 

เทคโนโลยีและสารสนเทศ การออกแบบ การสราง การนําไปใช การประเมิน

และการปรับปรุงนวัตกรรม นวัตกรรมแหงการเรียนรู 

EDC2103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรยีนรู            3(2-2-5)  

Innovation and Information Technology for Educational Communication and 

Learning  

การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรูตามธรรมชาติของสาขา

วิชาเอกเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคดิและมีความเปนนวัตกร ท่ีสอดคลองกับบริบทและความแตกตาง

ระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ โดยการวิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎี

ท่ีเก่ียวของกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู กฎหมายท่ี

เก่ียวของ จรรยาบรรณในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือใหสามารถเลือก และประยุกตใชนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสือ่สารการศกึษาและการจัดการเรยีนรูไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และ

ไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาและใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี มี

ความรอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง 

EDP2103 การประกันคณุภาพการศึกษา                                  3(2-2-5) 

Quality Assurance in Education 

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา 

แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรมการ

เรียนรูและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยางตอเน่ือง กระบวนการดําเนินการจัด

กิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู การวิเคราะห การประกัน

คุณภาพการศึกษาของไทยและตางประเทศ 

EDC2104 การบริหารการศึกษาและการประกันคณุภาพการศึกษา                                   3(2-2-5) 

Education Administration and Quality Assurance in Education  

การวิเคราะหบริบท นโยบาย ยุทธศาสตร เพ่ือจัดทําแผนงานและโครงการพัฒนาสถานศึกษา

และชุมชน ออกแบบ ดําเนินการเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคลองกับสถานศึกษา ดวย

องคความรูทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา การประกันคุณภาพ

การศึกษา และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสรางภูมิคุมกันใหผูเรียน การจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาแตละระดับการศึกษาและประเภทของการศึกษา โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรู ท่ี

หลากหลาย เพ่ือพัฒนาตนเองใหมีทัศนคติท่ีดีถูกตองตอบานเมือง พ้ืนฐานชีวิตท่ีมั่นคง มีงานทํา มีอาชีพ 

เปนพลเมืองดี รอบรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคมทันสมัย และทันตอความเปลี่ยนแปลง 
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EDP4101 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู                                  3(2-2-5) 

Research for Learning Development  

วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา  ทฤษฎีและรูปแบบการวิจัย 

ก ระบ วน การ วิจั ย  ส ถิ ติ เ พ่ื อ ก าร วิ จั ย  ก าร วิจั ย ใน ช้ั น เรี ย น  ก าร ใช

กระบวนการวิจัยในการแกปญหา  การฝกปฏิบัติการวิจัยโดย การศึกษา

คนควางานวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู  เสนอโครงการเพ่ือทํา

วิจัย ดําเนินการวิจัย  เขียนรายงานการวิจัย และเผยแพรผลงานวิจัย 

EDC3101 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู                                                      3(2-2-5) 

Research and Development in Innovation and Learning  

การวิจัย แกปญหาเพ่ือพัฒนาผูเรียน สรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนท่ี

สอดคลองกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกตางหลากหลายของผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความ

ตองการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะหสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาของผูเรียนในช้ันเรียน 

ออกแบบการวิจัยโดยประยุกตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสราง

และหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางนวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแกปญหา

และพัฒนาผูเรียน นวัตกรรมท่ีสอดคลองกับบริบทของชุมชน เพ่ือใหสามารถนําผลการวิจัยไปใชในการ

พัฒนาการจัดการเรียนรู และพัฒนาผูเรียน และใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการ

เปนครูท่ีดี  มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง 

EDP4301 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 1                           1(60) 

Practicum 1 

สังเกตสภาพแวดลอมท่ัวไปของโรงเรียน การบริหารจัดการใน

โรงเรียน สภาพงานครู พฤติกรรมและคุณลักษณะของครู นักเรียน ผูบริหาร

สถานศึกษา สื่อ แหลงเรียนรู และสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู สังเกตธรรมชาติ

การเรียนรูของนักเรียน ศึกษาและสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู ฝก      

การเตรียมการสรางและการใชสื่อการเรียนรู การบริหารและจัดการช้ันเรียน 

ทดลองฝกปฏิบัติการสอนผูเรียน ทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรูในหองเรียน

เสมือนจริงเพ่ือเตรียมพรอมสูการเปนครูมืออาชีพ 

EDC2202 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2                                                              1(90)             

Practicum 2 

ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงาน

ผูชวยครูรวมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเน้ือหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรูสื่อและ

เทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุมสาระการเรียนรูในรายวิชาเฉพาะดาน บูรณาการองคความรู

ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การดําเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี

สอดคลองกับสถานศึกษาแตละระดับ บริหารจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพและสรางบรรยากาศการเรียนรูให

ผูเรียนมีความสุขในการเรียน รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนา ดูแล ชวยเหลือผูเรียน ใหมีคุณลักษณะอัน

พึงประสงค วิเคราะหและนําเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองใหมีความเปนครูมืออาชีพท่ีเทาทันตอการ

เปลี่ยนแปลงท้ังทางดานศาสตรวิชาชีพครูและศาสตรสาขาวิชาเอก  เขารวมโครงการท่ีเก่ียวของกับการ

สงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินและนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมิน

สะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพ่ือ

นําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 
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EDP4302  การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 2                         1(60) 

Practicum 2  

สังเกตพัฒนาการและธรรมชาติของผูเรียน การบริหารงานวิชาการ 

หลักสูตร และความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ฝกปฏิบัติการสอน

แบบจุลภาค ฝกเขียนแผนการจัดการเรียนรูและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู 

และการวัดและประเมินผลท่ีสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูในแตละระดับ

การศึกษาและวิชาเอก และฝกปฏิบัติการสอนตามแผน บันทึกและรายงานผล

การจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยในช้ันเรียน สังเกตการสอนของเพ่ือน รวบรวม

ขอมูล วิเคราะห และจัดทํารายงานท่ีแสดงการคิด การพัฒนางานและการ

ประเมินการเรียนรูของตนเอง 

EDC3203  การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3                                                             1(90) 

Practicum 3 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศช้ันเรียนท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการ

เรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดข้ันสูงโดยประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทาง

การศึกษาท่ีทันสมัย รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนาและมุงมั่นในการแกปญหาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ี

พึงประสงคดวยกระบวนการวิจัยท่ีถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย สะทอนผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับ

ตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพ โครงการท่ี

เก่ียวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินและนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษา

ไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการ

เรียนรู (PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

EDP5301  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                            6(360) 

Internship 1 

การปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในหนาท่ีครูทุกดานเพ่ือปลูกฝง

จิตสํานึกความเปนครู การบริหารจัดการช้ันเรียน การจัดทําโครงการสงเสริม

และพัฒนาผูเรียน การวัดและประเมินผลการเรยีนรูเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนรูอยางครูมืออาชีพ การนําเสนอผลการวิจัยในช้ันเรียน การจัดทํา

รายงานการฝกประสบการณวิชาชีพครู 

EDC4201 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                                                           6(360) 

Internship 1  

ปฏิ บัติงานในหนาท่ีครู ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีผูเรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดข้ันสูง

และนําไปสูการเปนนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเขากับ

การจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ังในและนอกหองเรียน สรางเครือขายความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนใน

การพัฒนาและแกปญหาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดวยกระบวนการวิจัยท่ีถูกตองตามระเบียบวิธี

วิจัย สะทอนผลการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดข้ึนกับตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิด

ความกาวหนาทางวิชาชีพ โครงการท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน

และนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยน

เรียนรูรวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู 

ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 
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EDP5302  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                            6(360) 

Internship 2 

การปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในหนาท่ีครูทุกดานเพ่ือปลูกฝง

จิตสํานึกความเปนครู การบริหารจัดการช้ันเรียน การจัดทําโครงการสงเสริม

และพัฒนาผูเรียน การวัดและประเมินผลการเรยีนรูเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนรูอยางครูมืออาชีพ การนําเสนอผลการวิจัยในช้ันเรยีน การจัดทํา

รายงานการฝกประสบการณวิชาชีพครู 

EDC4202 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                                                           6(360) 

 Internship 2  

ปฏิ บัติงานในหนาท่ีครู ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีผูเรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดข้ันสูง

และนําไปสูการเปนนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเขากับ

การจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ังในและนอกหองเรียน สรางเครือขายความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนใน

การพัฒนาและแกปญหาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดวยกระบวนการวิจัยท่ีถูกตองตามระเบียบวิธี

วิจัย สะทอนผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิด

ความกาวหนาทางวิชาชีพ โครงการท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน

และนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยน

เรียนรูรวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู 

ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

EDP4207  จิตวิทยาสรางสรรคการเรียนรู                                3(2-2-5) 

              Creative Psychology of Learning 

EDC3301 จิตวิทยาการเรียนรู                                                                               3(2-2-5) 

              Psychology of Learning 

จิตวิทยากับการเรียนรู  พัฒนาการของผูเรียน ทฤษฎีการเรียนรู 

ความแตกตางระหวางบุคคลในการเรียนรู การถายโยงการเรียนรู การจําและ

การลืม บุคลิกภาพและการปรับตัว ปจจัยท่ีมีผลตอสัมฤทธิผลทางการเรียน 

แรงจูงใจในการเรียนรู  การจัดสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรู 

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับจิตวิทยาการเรียนรู พัฒนาการของผูเรียน ทฤษฎีการเรียนรู ความ

แตกตางระหวางบุคคลในการเรียนรู ปจจัยท่ีสงผลตอการเรียนรู การรับรู แรงจูงใจในการเรียนรู การจัด

สภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรู 
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EDP4211 การสอนเพศศึกษา 

Teaching of Sex Education  

3(2-2-5) EDC3303 การสอนเพศศึกษา 

Teaching of Sex Education 

3(2-2-5) 

ความหมาย และขอบขายของเพศศึกษา ความสําคัญและความจําเปนในการเรียน

เพศศึกษา เพศวิถี และพัฒนาการของมนุษย เจตคติและคานิยมท่ีเก่ียวของกับเพศ สัมพันธภาพ

ระหวางเพศและทักษะสวนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาวะทางเพศ สังคมและวัฒนธรรม

ประเพณีท่ีมีผลตอเพศวิถี สิทธิและเสรีภาพทางเพศ 

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับจิตวิทยาการเรียนรู พัฒนาการของผูเรียน ทฤษฎีการ

เรียนรู ความแตกตางระหวางบุคคลในการเรียนรู ปจจัยท่ีสงผลตอการเรียนรู การรับรู แรงจูงใจ

ในการเรียนรู การจัดสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรู 

EDP4202 ความคิดสรางสรรคสําหรับคร ู

Creativity for Teachers 

3(2-2-5) EDC3304 ความคิดสรางสรรคสําหรับคร ู

Creativity for Teachers 

3(2-2-5) 

แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการคิดสรางสรรค  ปจจัยท่ีสงผลตอความคิด

สรางสรรค    การจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรค เทคนิคและทักษะสําหรับครูใน

การสงเสริมความคิดสรางสรรค การจัดบรรยากาศและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรค 

แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการคิดสรางสรรค  ปจจัยท่ีสงผลตอความคิด

สรางสรรค การจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรค เทคนิคและทักษะสําหรับครูในการ

สงเสริมความคิดสรางสรรค การจัดบรรยากาศและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรค 

EDP4201 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 1(0-2-1) EDC3305 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารสีามญัรุนใหญ ข้ันความรูเบ้ืองตน 1(0-2-1) 

Scouts, Junior Red Cross, and Learning Development  Activities   

การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะของครูผูสอนลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน และความสําคัญของครูลูกเสือ ครูยุวกาชาด และครูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน การจัด

กิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง การพัฒนาความมีระเบียบ ความเปนผูนําผู

ตามท่ีดี และการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม ชุมชน และ

ทองถ่ิน ฝกปฏิบัติในฐานะผูเขารวมกิจกรรมและผูสอน 

Basic Unit Leader of Boy Scout and Girl Guide  

ความเปนมา ความสําคัญและความจําเปนในการเขารับการอบรมเพ่ือรับวุฒิบัตร

หลักสูตรผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญหลักสูตรการอบรม กระบวนการฝกอบรม การ

ถายโยงความรูและทักษะการเปนผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญ สูสถานศึกษา 
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SSP1402 ประวัติศาสตรไทย                       

Thai History  

3(3-0-6) SOC1301 ประวัติศาสตรไทย                                              

Thai History 

3(2-2-5) 

ประวัติศาสตรไทยกอนสมัยสโุขทัย สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร โดยสังเขป 

ลักษณะและพัฒนาการทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ

ความสัมพันธกับตางประเทศ ผลกระทบท่ีมีตออัตลักษณและความเปนชาติไทย   

พัฒนาการของประวัติศาสตรไทยกอนสมัยสโุขทัย สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร 

โดยสังเขป พัฒนาการและผลกระทบการเปลีย่นแปลงการดานเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม  

วัฒนธรรมและความสัมพันธกับตางประเทศ ผลกระทบท่ีมีตออัตลักษณและความเปนชาติไทย  

SSP1407        

 

ภูมิศาสตรประเทศไทย  

Geography of Thailand 

3(3-0-6) SOC1305 ภูมิศาสตรประเทศไทย   

Geography of Thailand 

3(2-2-5) 

สภาพทางภูมิศาสตรของประเทศไทย ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ พืช

พรรณ ทางธรรมชาติ  เศรษฐกิจ  ป ระชากร สั งคมและ วัฒ นธรรม  การอนุ รักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติของประเทศไทย 

ลักษณะภูมิศาสตรของประเทศไทยเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพ ประชากร เศรษฐกิจ  

สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม  รวมถึงความสัมพันธในปจจัยทางภูมิศาสตรภมูิภาคโลก 

การกระจายเชิงพ้ืนท่ีและความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ และการฝกปฏิบัติการภาคสนาม 

SSP2406  ภูมิศาสตรเชิงวิเคราะห                            

Analytical Geography 

3(2-2-5) SOC1304 ภูมิศาสตรกายภาพ            

Physical Geography 

3(2-2-5) 

การวิเคราะหลักษณะทางกายภาพ ประชากร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของภูมิภาคตางๆ ท่ัวโลกและประเทศไทย โดยอาศัย

เทคนิคทางภูมิศาสตรในการวิเคราะหขอมูล 

สัณฐานของโลก และปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนจากความสัมพันธระหวางโลกกับดวงอาทิตย  

และดวงจันทร  ลักษณะทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงของธรณีภาค อุทกภาค  บรรยากาศ 

และชีวภาค และฝกปฏิบัติการภาคสนาม 

SSP4401  

 

ทองถ่ินศึกษา 

Locality Studies 

3(2-2-5) SOC3304  ประวัติศาสตรทองถ่ิน                                                  

Local History 

3(2-2-5) 

ความเปนมาของทองถ่ิน  สภาพแวดลอมทางธรรมชาติและสังคม จริยธรรม

สิ่งแวดลอม  มรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน  แนวทางการศึกษาทองถ่ิน  ปญหา

สําคัญท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ิน การใชภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือแกปญหาในชุมชน 

ความหมาย  ความสําคัญ  และประวัติความเปนมาของทองถ่ิน  ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี มรดกทางวัฒนธรรม  ความคิด ความเช่ือของทองถ่ิน  อิทธิพลของอารยธรรมตาง ๆ และ

ภูมิปญญาทองถ่ิน และการประยุกตใชกระบวนการศึกษาสังคม 
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SSP4402 สัมมนาสังคมศึกษา 

Seminar in Social Studies 

3(2-2-5) SOC3309 สัมมนาสังคมศึกษา 

Seminar in Social Studies  

3(2-2-5) 

หลักการ ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร ประเด็นหรือกรณีศึกษาประกอบการ

สัมมนา   ดานการเมือง เศรษฐกิจ  สังคม  ศาสนา วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม การศึกษา และการ

จัดการเรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษา 

หลักการ ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร ประเด็นหรือกรณีศึกษาประกอบการสัมมนา

ดานการเมือง เศรษฐกิจ  สังคม  ศาสนา วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม การศึกษา และการจัดการเรียนรู

กลุมสาระสังคมศึกษา 

SSP1401 การเมืองการปกครองไทย                                

Thai Politics and Government 

3(3-0-6) SOC1303 การเมืองการปกครองไทย              

Thai Politics and Government 

3(2-2-5) 

พัฒนาการทางการเมืองการปกครองไทย หลักการบริหารราชการแผนดิน หนาท่ี

ของรัฐ ความสัมพันธระหวางรัฐกับสังคม ประชาชนกับบทบาททางการเมือง พฤติกรรมทาง

การเมืองของไทย การวิเคราะหสาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง

ในแตละยุคสมัย การเมืองภาคประชาชนและการมีสวนรวมท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงการทาง

เมืองไทย 

ความรูเบ้ืองตนทางรัฐศาสตร  และระบอบการปกครอง วิวัฒนาการการเมืองการ

ปกครองไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ระบอบการเมืองการปกครองไทย ความสัมพันธระหวางรัฐ

กับสังคม  เหตุการณทางการเมืองตาง ๆ ท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสังคมในอดีตและปจจุบัน และ

การบูรณาการองคความรูกับกิจกรรมการเรียนรูประชาธิปไตยและการพัฒนาความเปนพลเมือง 

SSP1405 

 

สังคมวิทยาการพัฒนา            

Sociology of Development 

3(3-0-6) SOC1302 หลักสังคมวิทยา 

Principles of Sociology 

3(2-2-5) 

ความรูพ้ืนฐานทางสังคมวิทยา แนวความคิดทางสังคมวิทยาท่ีอธิบายพฤติกรรมทาง

สังคมของมนุษย ลักษณะของสังคมและวัฒนธรรม แนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาท่ี

เก่ียวของกับการพัฒนาและตัวแบบของการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

ความหมาย  ลักษณะ  ขอบขาย  ประวัติความเปนมา  แนวคิดและทฤษฎีสังคมวิทยา  

องคประกอบ  และหลักการสําคัญ  การประยุกตใชวิธีการศึกษาทางสังคมวิทยา กลุมสังคม  

โครงสรางทางสังคม ลักษณะของสังคม  โครงสรางหนาท่ี  การจัดระเบียบสังคม  สถาบันทาง

สังคม  การขัดเกลาทางสังคม  การปฏิสัมพันธทางสังคม  ชวงช้ันทางสังคม  วัฒนธรรม  ความเช่ือ  

กระบวนการทางสังคม  พฤติกรรมเบ่ียงเบนทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรมและการประยุกตใชในการจัดการศึกษา 
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SSP1406 มนุษยกับเศรษฐกิจ  

Man and Economics 

3(3-0-6) SOC2301 เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน 

Introduction to Economics 

3(2-2-5) 

แนวคดิ และความรูท่ัวไปเก่ียวกับเศรษฐศาสตรจลุภาค อุปสงค อุปทาน การกําหนด

ราคาและการแทรกแซงราคาของรัฐบาล ความยืดหยุน ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฎีการ

ผลิต ตนทุน รายรับและกําไรจากการผลิต ตลาดแขงขันสมบูรณ ตลาดแขงขันไมสมบูรณ 

ความหมาย  ความสําคัญ  ประวัติความเปนมาของเศรษฐศาสตร  ทฤษฎีการผลิต  

พฤติกรรมของผูบริโภค  ระบบตลาด  ทฤษฎีราคา  รายไดประชาชาติ  การเงินการธนาคาร  การ

คลัง  การคาระหวางประเทศ  ระบบสหกรณ  การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 

SSP2403 กฎหมายกับสังคม                                         

Law and Society   

3(3-0-6) SOC2302   กฎหมายเบ้ืองตน 

Principles of Jurisprudence  

3(2-2-5) 

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม ความสัมพันธของกฏหมาย

กับสังคมและชีวิต กฎหมายท่ีประชาชนจําเปนตองใชในชีวิตประจําวันกฎหมาย รัฐธรรมนูญ 

ท้ังแนวคิดและสาระสําคัญ หนาท่ีและความเปนพลเมืองดีตามกฎหมาย ตามประเพณีและ

วัฒนธรรมไทย 

ความหมาย  ความสําคัญ  ประเภท ลําดับศักดิ์ของกฎหมาย  การจัดทํา  การใชและ

การยกเลิก การตีความทางกฎหมาย กฎหมายรัฐธรรมนูญ  กฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมาย

อาญา กฎหมายปกครอง  กระบวนการยุติธรรม  การประยุกตใชและการบูรณาการกฎหมายท่ี

เก่ียวของกับชีวิตประจําวัน 

SSP1403 ศาสนศึกษาและจรยิศึกษา           

Religious Studies and Ethical Studies 

3(3-0-6) SOC2304   ศาสนศึกษา                                                     

Religious Studies   

3(2-2-5) 

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับศาสนา แนวคิด ทฤษฎีกําเนิดศาสนา หลักจริยธรรม 

หลักธรรม หลักคิด ศาสนพิธี ทฤษฎีทางจริยศาสตร การตัดสินคุณคาทางจริยธรรมในแงมุมนัก

คิดตะวันตก ตะวันออกและศาสนา  ศาสนาเปรียบเทียบดานโครงสราง หลักธรรม โลกทัศน 

พิธีกรรม นิกาย ความดีและจุดมุงหมายสูงสุดของศาสนาท่ีสําคัญๆ หลักศาสนสัมพันธและ

ความเขาใจอันดีระหวางศาสนาวิธีการทางปญญาในการพัฒนาตนเองและสิ่งแวดลอม 

ความหมายของปรัชญาและศาสนา  องคประกอบของศาสนาและความเช่ือ  ประเภท

ของศาสนา  ประวัติความเปนมา  หลักคําสอน  ศาสนพิธี  สาวก  และวันสําคัญทางศาสนา  

หลักการของศาสนาสากลท่ีเก่ียวกับปรัชญา วัฒนธรรม  และจริยศาสตร  การเปรียบเทียบศาสนา

สากล  สภาพการณและปญหาเก่ียวกับจริยธรรมสิ่งแวดลอมและสังคมปจจุบัน   
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SSP3402 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร  

Geographical Information System  

3(2-2-5) SOC 2305   เครื่องมือทางภูมิศาสตรและภูมสิารสนเทศ                 

Geographic Tools and Geo-informatics 

3(2-2-5) 

ความหมาย องคประกอบ ประเภทและประโยชนของระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร เทคโนโลยีแผนท่ี การแปลความหมายของแผนท่ี ภาพถายทางอากาศและภาพ

ดาวเทียม เทคนิคการใชเครื่องมือและนวัตกรรมในการสรางแผนท่ี การเลือกใชแผนท่ีเพ่ือการ

วิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนท่ี  

พ้ืนฐานเก่ียวกับแผนท่ี เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และเครื่องมือทางภูมิศาสตร การ

ประยุกตใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร การสืบคน และการแปลความหมาย  

 

SSP3405 เศรษฐศาสตรมหภาค                                        

Macro Economics 

3(3-0-6) SOC3301   เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 

Thai Economy and World Economy 

3(2-2-5) 

แนวคิดและความรูท่ัวไปเก่ียวกับเศรษฐศาสตรมหภาค ความหมายและการคํานวณ

รายไดประชาชาติ องคประกอบของรายไดประชาชาติ การคํานวณรายไดประชาชาติ การเงิน

และการธนาคาร การคลัง เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ การจางงาน เงินเฟอและเงินฝด วัฎ

จักรธุรกิจ การใชนโยบายการเงินและการคลังแกไขปญหาเศรษฐกิจมหภาค และการพัฒนา

เศรษฐกิจ 

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ

แตละยุคสมัย ภาวะเศรษฐกิจไทยในปจจุบัน ความเช่ือมโยงระหวางเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลก 

การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจสังคมปจจุบัน การบริหารการเงินสวนบุคคลใน

ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน 

PSS3602   การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา       3(2-2-5) 

              Curriculum Design and Development of Social Studies Learning Area 

 หลักการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ปญหาและ

แนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร  มาตรฐานการเรียนรูกลุมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ปฏิบัติการวิเคราะห ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูสังคม

ศึกษา 

 

 

 

SOC2308                     การพัฒนาหลักสตูรสังคมศึกษา                                3(2-2-5) 

 Social Studies Curriculum Development 

  แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษาในระบบ นอกระบบและตาม

อัธยาศัย วิวัฒนาการทางดานหลักสูตรสังคมศึกษา ในระดับชาติและสากล กระบวนการจัดทํา

หลักสูตรสังคมศึกษา  การนําหลักสูตรไปใช  การประเมินผลหลักสูตร  ภาวะผูนําทางหลักสูตร

สังคมศึกษา การฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา 
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PSS4601   การวิจัยในช้ันเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา                      3(2-2-5) 

               Classroom Research in Social Studies Learning Area 

  วิธีวิทยาการวิจัยในช้ันเรียน การวิเคราะหสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอน

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา การทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ การสราง

นวัตกรรมเพ่ือแกปญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การเสนอโครงการวิจัยในช้ัน

เรียน ดําเนินการวิจัย เขียนรายงานการวิจัย และนําเสนอผลงานวิจัย 

SOC3308                    การวิจยัเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนสังคมศกึษา                3(2-2-5) 

Social Studies Classroom Action Research 

ความหมาย  ขอบเขตของการวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา  ทฤษฎีระเบียบวิธีวิจัย

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และการฝกปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูท่ีหลากหลายทาง

สังคมศึกษา 

               

SSP2407  

 

หลักพุทธธรรม                                      

Buddhist Principles 

  3(3-0-6) SOC1307 พุทธธรรมและธรรมวิทยา                                

Religious Doctrines 

3(2-2-5) 

พุทธประวัติ  คําสอนของพระพุทธเจา การเผยแผพุทธศาสนาในวัฒนธรรมของ

ประเทศอ่ืน  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  คานิยม ขนบธรรมเนียม และประเพณี ท่ี

เก่ียวเน่ืองกับพระพุทธศาสนา  การวิเคราะหและการปฏิบัติเพ่ือนําไปใชในการดําเนินชีวิต 

ประวัติความเปนมา ความสําคัญ  องคประกอบ  และโครงสรางของพระพุทธศาสนา

และศาสนาตางๆ ในทองถ่ิน  คัมภีรของศาสนา การปฏิรูป นิกาย การเผยแผ วันสําคัญ ศาสนพิธี 

การปฏิบัติตนของศาสนิกชน หลักธรรมสําคัญ ภาวะผูนําในพิธีกรรมทางศาสนา และนํามาพัฒนา

ชีวิตและสังคม 

SSP4410 ภาษาอังกฤษสําหรับสังคมศึกษา 1  

English for Social Studies 1  

2(1-2-3) SOC3310 ภาษาอังกฤษสําหรับครูสังคมศึกษา  

English for Social Studies Teacher 

3(2-2-5) 

ศัพททางวิชาการดานสังคมศึกษา โครงสรางภาษาอังกฤษสําหรับงานวิชาการดาน

สังคมศึกษา การศึกษาคนควาองคความรูทางสังคมศึกษาเพ่ือนําเสนอดวยการเขียนบทความ

วิชาการ เอกสารประกอบการสอน หรือแผนจัดการเรียนรูเปนภาษาอังกฤษ 

ศัพททางวิชาการดานสังคมศึกษา โครงสรางภาษาอังกฤษสําหรับงานวิชาการดานสังคม

ศึกษา การศึกษาคนควาองคความรูทางสังคมศึกษาเพ่ือนําเสนอดวยการเขียนบทความวิชาการ 

เอกสารประกอบการสอน หรือแผนจัดการเรียนรูเปนภาษาอังกฤษ และการนําเสนอดวยวาจาเปน

ภาษาอังกฤษ SSP4411 ภาษาอังกฤษสําหรับสังคมศึกษา 2  

English for Social Studies 2  

2(1-2-3) 

การคนควาและการบูรณาการองคความรูทางสังคมศึกษาเพ่ือนํามาการเขียน

บทความทางวิชาการดานสังคมหรือแผนการจัดการเรียนรู  และการนําเสนอดวยวาจาเปน

ภาษาอังกฤษ 
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PSS4602 การออกแบบการเรียนรูกลุมสาระการเรยีนรูสังคมศึกษาระดับ

ประถมศึกษา               

Learning Design of Social Studies Learning Area at 

Elementary Level 

3(2-2-5) SOC3302 วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา  

Social Studies Teaching Methodology 

3(2-2-5) 

สาระสําคัญของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา การ

วิเคราะหเน้ือหา จิตวิทยาการเรียนรู เทคนิคการสอน วิธีสอน สื่อ การวัดและการประเมินผล 

การออกแบบหนวยการเรียนรู การจัดประสบการณการเรียนรูแบบยึดผูเรียนเปนสําคัญ การ

จัดทําแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาระดับประถมศึกษาและนําไป

ทดลองปฏิบัติการสอนจุลภาค 

ทฤษฎีการจัดการเรียนรู รูปแบบการสอน  วิธีการสอน  ทักษะและเทคนิคการสอน

สังคมศึกษา  สาระสําคัญของหลักสูตรสังคมศึกษา  การจัดการเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปน

ศนูยกลาง  การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู การวัดและประเมินผล 

การฝกปฏิบัติการสอนในช้ันเรียน 

PSS4603 พฤติกรรมการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาระดับ

ประถมศึกษา               

Learning Management Behaviors of Social Studies 

Learning Area at Elementary Level 

3(2-2-5) 

การออกแบบและจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญ 

โดยอิงมาตรฐานกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา การฝกทักษะการสอน

อยางหลากหลาย 
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PSS4604 การออกแบบการเรียนรูกลุมสาระการเรยีนรูสังคมศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา               

Learning Design of Social Studies Learning Area at 

Secondary Level 

3(2-2-5)    

สาระสําคัญของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา การ

วิเคราะหเน้ือหา จิตวิทยาการเรียนรู เทคนิคการสอน วิธีสอน สื่อ การวัดและการประเมินผล 

การออกแบบหนวยการเรียนรู การจัดประสบการณการเรียนรูแบบยึดผูเรียนเปนสําคัญ การ

จัดทําแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาและนําไป

ทดลองปฏิบัติการสอน 

 

PSS4605 พฤติกรรมการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา               

Learning Management Behaviors of Social Studies 

Learning Area at Secondary Level 

3(2-2-5) 

การออกแบบและจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญ 

โดยอิงมาตรฐานกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา การฝกทักษะการสอน

อยางหลากหลาย 
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5. ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิม กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 

 5.1  โครงสรางหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 

หลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

 

ไมนอยกวา 

 

165 

 

หนวยกิต 

หลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

 

ไมนอยกวา 

 

142 

 

หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

ไมนอยกวา     

 

30 

 

หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

ไมนอยกวา     

 

30 

 

หนวยกิต 

1.1 กลุมวิชาภาษา  12 หนวยกิต 1.1 กลุมวิชาภาษา    6 หนวยกิต 

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   9 หนวยกิต 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    6 หนวยกิต 

1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   9 หนวยกิต 1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    6 หนวยกิต 

    1.4 เลือกเรียนจาก 3 กลุมวิชาขางตน  อีก   12 หนวยกิต 

2)  หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 129 หนวยกิต 2)  หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 106 หนวยกิต 

2.1 วิชาชีพครู ไมนอยกวา 50 หนวยกิต 2.1 วิชาชีพครู ไมนอยกวา 43 หนวยกิต 

ก. วิชาชีพครูบังคับ  33 หนวยกิต ก. วิชาชีพครู  28 หนวยกิต 

ข.  วิชาชีพครูเลือก   3 หนวยกิต     

ค. วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพครู   14 หนวยกิต ข. วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  15 หนวยกิต 

2.2 วิชาเอก ไมนอยกวา 79 หนวยกิต 2.2 วิชาเอก ไมนอยกวา 63 หนวยกิต 

ก.  วิชาสังคมศึกษา  69 หนวยกิต ก.  วิชาเอกบังคับ  42 หนวยกิต 

ข.  วิชาการสอนวิชาเอก   6 หนวยกิต -    

ค.  วิชาเลือก ไมนอยกวา  4 หนวยกิต ข.  วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
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 5.2 รายวิชาในหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หมวดวิชาเฉพาะ                                          ไมนอยกวา 129 หนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะดาน                                       ไมนอยกวา 106 หนวยกิต 

1.กลุมวิชาชีพคร ู                                          ไมนอยกวา 50 หนวยกิต 1.วิชาชีพคร ู                                                  ไมนอยกวา 43 หนวยกิต 

วิชาชีพครูบังคับ                                                          33 หนวยกิต วิชาชีพครู                                                                    28 หนวยกิต 

EDP1101 ปรัชญาการศึกษา 

Philosophy of Education 

3(2-2-5) 
……………………………………………………ปรับออก…………………………………………………… 

EDP1102 ภาษาและวัฒนธรรม 

Languages and Cultures 

3(2-2-5) EDC1101 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

Language for Communication 

3(2-2-5) 

EDP1103 จิตวิทยาสําหรับครู    3(2-2-5) EDC1103 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) 

 Psychology for Teachers   Psychology for Teacher  

EDP2101 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสําหรับครู  

Morals and Ethics for Professional Teachers 

3(2-2-5) EDC1102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความ

เปนคร ู

Ethics and Spirituality for Teachers 

3(2-2-5) 

EDP2102 การพัฒนาหลักสูตร   

Curriculum Development 

3(2-2-5) EDC1104 การพัฒนาหลักสูตร 

Curriculum Development 

3(2-2-5) 

EDP2103 การประกันคุณภาพการศึกษา 

Quality Assurance in Education 

3(2-2-5) EDC2104 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

Education Administration and Quality Assurance 

in Education 

3(2-2-5) 

EDP3101 การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน  

Learning Management and Classroom Management 

3(2-2-5) EDC2102 วิทยาการจัดการเรียนรู 

Instructional Science 

3(2-2-5) 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หมวดวิชาเฉพาะ                                          ไมนอยกวา 129 หนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะดาน                                       ไมนอยกวา 106 หนวยกิต 

1.กลุมวิชาชีพคร ู                                          ไมนอยกวา 50 หนวยกิต 1.วิชาชีพคร ู                                                  ไมนอยกวา 43 หนวยกิต 

วิชาชีพครูบังคับ                                                          33 หนวยกิต วิชาชีพครู                                                                    28 หนวยกิต 

EDP3102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

Innovation and Information Technology in 

Education 

3(2-2-5) EDC2103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร

การศึกษาและการเรียนรู 

Innovation and Information Technology for 

Educational Communication and Learning 

3(2-2-5) 

EDP3103 การวัดและประเมินผลการศึกษา   

Educational Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) EDC2101

  

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

Learning Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) 

EDP4101 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู  

Research for Learning Development 

3(2-2-5) EDC3101 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 

Research and Development in Innovation and 

Learning 

3(2-2-5) 

EDP4102 ความเปนครูวิชาชีพ 

Being Professional Teachers 

3(2-2-5) 
……………………………………………………ปรับออก…………………………………………………… 

…………………………….…………………..ปรับเพ่ิม …………………………………………………… 
EDC4101 ครุนิพนธ 1(0-2-1) 

 Individual Study  
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หลักสูตรเดมิ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หมวดวิชาเฉพาะ                                          ไมนอยกวา 129 หนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะดาน                                       ไมนอยกวา 106 หนวยกิต 

1.กลุมวิชาชีพคร ู                                          ไมนอยกวา 50 หนวยกิต 1.วิชาชีพคร ู                                                  ไมนอยกวา 43 หนวยกิต 

วิชาชีพครเูลือก                                                            3 หนวยกิต วิชาชีพคร ู                                                        

PSS4609 ลีลาศ  

Ballroom Dance 

3(2-2-5) 
……………………………………………………ปรับออก…………………………………………………… 

EDP4201 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

Scouts, Junior Red Cross, and Learning 

Development Activities 

1(0-2-1) EDC3305 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญ ข้ันความรูเบื้องตน 

Basic Unit Leader of Boy Scout and Girl Guide 

1(0-2-1) 

EDP4202 ความคิดสรางสรรคสําหรับคร ู

Creativity for Teachers 

3(2-2-5) EDC3304 ความคิดสรางสรรคสําหรับคร ู

Creativity for Teachers 

3(2-2-5) 

EDP4203 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรบัตัว 

Psychology of Personality and Adjustment 

3(2-2-5) 
……………………………………………………ปรับออก…………………………………………………… 

EDP4204 จิตวิทยาการปรับพฤติกรรม 

Psychology of Behavior Modification 

3(2-2-5) 
……………………………………………………ปรับออก…………………………………………………… 

EDP4205 จิตวิทยาเด็ก  

Child Psychology 

3(2-2-5) 
……………………………………………………ปรับออก…………………………………………………… 

EDP4206 จิตวิทยาวัยรุน 

Adolescent Psychology 

3(2-2-5) 
……………………………………………………ปรับออก…………………………………………………… 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หมวดวิชาเฉพาะ                                          ไมนอยกวา 129 หนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะดาน                                       ไมนอยกวา 106 หนวยกิต 

1.กลุมวิชาชีพคร ู                                          ไมนอยกวา 50 หนวยกิต 1.วิชาชีพคร ู                                                  ไมนอยกวา 43 หนวยกิต 

วิชาชีพครเูลือก                                                            3 หนวยกิต วิชาชีพคร ู                                                     

EDP4207 จิตวิทยาสรางสรรคการเรียนรู 

Creative Psychology of Learning  

3(2-2-5) EDC3301

  

จิตวิทยาการเรียนรู 

Psychology of Learning 

3(2-2-5) 

EDP4208 การแนะแนวและการใหคําปรึกษา  

Guidance and Counseling 

3(2-2-5) 
……………………………………………………ปรับออก…………………………………………………… 

EDP4209 การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง 

Developing Higher- Order Thinking Skills 

3(2-2-5) 
……………………………………………………ปรับออก…………………………………………………… 

EDP4210 สถิติเบื้องตนทางการศึกษา 

Introduction to Statistics in Education 

3(2-2-5) 
……………………………………………………ปรับออก…………………………………………………… 

EDP4211 การสอนเพศศึกษา 

Teaching  of  Sex  Education 

3(2-2-5) EDC3303

  

การสอนเพศศึกษา 

Teaching of Sex Education 

3(2-2-5) 

EDP4212 การออกแบบกราฟกเพ่ือการศึกษา 

Graphic Design for Education 

3(2-2-5) 
……………………………………………………ปรับออก…………………………………………………… 

EDP4213 การออกแบบสารเพ่ือการศึกษา 

Message Design for Education 

3(2-2-5) 
……………………………………………………ปรับออก…………………………………………………… 

EDP4214 สื่อคอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษา 

Computer for Instruction 

3(2-2-5) 
……………………………………………………ปรับออก…………………………………………………… 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หมวดวิชาเฉพาะ                                          ไมนอยกวา 129 หนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะดาน                                       ไมนอยกวา 106 หนวยกิต 

1.กลุมวิชาชีพคร ู                                          ไมนอยกวา 50 หนวยกิต 1.วิชาชีพคร ู                                                  ไมนอยกวา 43 หนวยกิต 

วิชาชีพครเูลือก                                                            3 หนวยกิต วิชาชีพคร ู                                                     

------------------------------------- ปรับเพ่ิม ------------------------------------------------ 
EDC3302 จิตวิทยาการเรียนการสอน 

Psychology of Learning and Instruction 

3(2-2-5) 

วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพคร ู                                   14 หนวยกิต วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ                                               15 หนวยกิต 

…………................…………………… ปรับเพ่ิม ………………………………………………… 
EDC1201 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1 

Practicum 1 

1(90) 

EDP4301 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 1 

Practicum 1 

1(60) EDC2202 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2   

Practicum 2 

1(90) 

EDP4302 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 2 

Practicum 2 

1(60) EDC3203 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3  

Practicum 3 

1(90) 

EDP5301 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  

Internship 1 

6(360) EDC4201 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   

Internship 1 

6(360) 

EDP5302 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

Internship 2 

6(360) EDC4202 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    

Internship 2 

6(360) 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

2.วิชาเอก                                                   ไมนอยกวา 79 หนวยกิต 2. กลุมวิชาเอก                                          เรียนไมนอยกวา 63 หนวยกิต 

วิชาสังคมศึกษา  2.1 วิชาบังคับเอก                                      เรียนไมนอยกวา 42 หนวยกิต 

SSP1401 การเมืองการปกครองไทย 

Thai Politics and Government 

3(3-0-6) SOC1303 การเมืองการปกครองไทย  

Thai Politics and Government 

3(2-2-5) 

SSP1402 ประวัติศาสตรไทย 

Thai History 

3(3-0-6) SOC1301 ประวัติศาสตรไทย                                              

Thai History  

3(2-2-5) 

SSP1403 ศาสนศึกษาและจริยศึกษา 

Religious Studies and Ethical Studies 

3(3-0-6) SOC2304 ศาสนศึกษา                                                      

Religious Studies  

3(2-2-5) 

SSP1404 สังคมศึกษา 1 

Social Studies 1  

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

SSP1405 สังคมวิทยาการพัฒนา 

Sociology of Development 

3(3-0-6) SOC1302 หลักสังคมวิทยา 

Principles of Sociology 

3(2-2-5) 

SSP1406 มนุษยกับเศรษฐกิจ                                                               

Man and Economics 

3(3-0-6) SOC2301 เศรษฐศาสตรเบื้องตน                                        

Introduction to Economics 

3(2-2-5) 

SSP1407 ภูมิศาสตรประเทศไทย 

Geography of Thailand 

3(3-0-6) SOC1305 

 

ภูมิศาสตรประเทศไทย 

Geography of Thailand 

3(2-2-5) 

 

SSP2401 สังคมศึกษา 2 

Social Studies 2 

3(3-0-6) 
……………………………………………………ปรับออก…………………………………………………… 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

2.วิชาเอก                                                   ไมนอยกวา 79 หนวยกิต 2. กลุมวิชาเอก                                          เรียนไมนอยกวา 63 หนวยกิต 

วิชาสังคมศึกษา  2.1 วิชาบังคับเอก                                      เรียนไมนอยกวา 42 หนวยกิต 

SSP2402 ประวัติศาสตรเอเชีย 

Asian History 

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

SSP2403 กฎหมายกับสังคม                                                                

Law and Society 

3(3-0-6) SOC2302 กฎหมายเบื้องตน          

 Principles of Jurisprudence  

3(2-2-5) 

 

SSP2404 สังคมศึกษา 3 

Social Studies 3   

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

SSP2405 อาเซียนศึกษา                                                                           

ASEAN Studies 

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

SSP2406 ภูมิศาสตรเชิงวิเคราะห   

Analytical Geography 

3(2-2-5) SOC1304 ภูมิศาสตรกายภาพ       

Physical Geography 

3(2-2-5) 

 

SSP2407 หลักพุทธธรรม                  

Buddhist Principles 

3(3-0-6) SOC1307 พุทธธรรมและธรรมวิทยา 

Religious Doctrines  

3(2-2-5) 

SSP3401 ประวัติศาสตรยุโรป 

European History  

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

SSP3402 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

Geographical Information System 

 

3(2-2-5) SOC2305 เคร่ืองมือทางภูมิศาสตรและภูมสิารสนเทศ 

Geographic Tools and Geo-informatics 

 

3(2-2-5) 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

2.วิชาเอก                                                   ไมนอยกวา 79 หนวยกิต 2. กลุมวิชาเอก                                          เรียนไมนอยกวา 63 หนวยกิต 

วิชาสังคมศึกษา  2.1 วิชาบังคับเอก                                      เรียนไมนอยกวา 42 หนวยกิต 

SSP3403 สิ่งแวดลอมกับประชากร 

Environment and Population 

3(2-2-5) 
………………………………..……ยายไปอยูกลุมวิชาเลือกเอก.............................................. 

SSP3404 สังคมศึกษา 4 

Social Studies 4 

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

SSP3405 เศรษฐศาสตรมหภาค 

Macro Economics 

3(3-0-6) SOC3301 เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก                               

 Thai Economy and World Economy 

3(2-2-5) 

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

- 

SOC2303 อารยธรรมโลก    

World Civilization 

3(2-2-5) 

SSP3406 ประวัติศาสตรอเมริกา 

American History 

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

SSP3407 สันติศึกษา     

Peace Studies 

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

SSP4401 ทองถ่ินศึกษา 

Locality Studies 

3(2-2-5) SOC3304 ประวัติศาสตรทองถ่ิน 

Local History 

3(2-2-5) 

SSP4402 สัมมนาสังคมศึกษา 

Seminar in Social Studies 

 

3(2-2-5) 

 

SOC3309 

 

สัมมนาสังคมศึกษา 

Seminar in Social Studies 

3(2-2-5) 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

2.วิชาเอก                                                   ไมนอยกวา 79 หนวยกิต 2. กลุมวิชาเอก                                          เรียนไมนอยกวา 63 หนวยกิต 

วิชาสังคมศึกษา  2.1 วิชาบังคับเอก                                      เรียนไมนอยกวา 42 หนวยกิต 

PSS3601 การวัดและประเมินผลกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

Measurement and Evaluation of Social Studies 

Learning Area  

3(2-2-5) 

……………………………………………………ปรับออก…………………………………………………… 

PSS3602 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา  

Curriculum Design and Development of Social 

Studies Learning Area 

3(2-2-5) SOC2308 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา                              

Social Studies Curriculum Development  

3(2-2-5) 

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

SOC3307 นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา 

Educational Innovation and Digital Media in 

Social Studies 

3(2-2-5) 

PSS3603 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา 

Educational Media Design and Production for 

Social Studies Learning Area 

3(2-2-5) 

……………………………………………………ปรับออก…………………………………………………… 

PSS3604 จิตวิทยาครูสําหรับการจัดการชั้นเรียนกลุมสาระการ

เรียนรูสังคมศึกษา 

Psychology for Teachers and Classroom 

Management of Social Studies Learning Area 

3(2-2-5) 

……………………………………………………ปรับออก…………………………………………………… 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

2.วิชาเอก                                                   ไมนอยกวา 79 หนวยกิต 2. กลุมวิชาเอก                                          เรียนไมนอยกวา 63 หนวยกิต 

วิชาสังคมศึกษา  2.1 วิชาบังคับเอก                                      เรียนไมนอยกวา 42 หนวยกิต 

PSS4601 การวิจัยในชั้นเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

Classroom Research in Social Studies Learning 

Area 

3(2-2-5) SOC3308 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนสังคมศึกษา 

Social Studies Classroom Action Research  

3(2-2-5) 

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

SOC3305

  

วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล  

Digital Society Culture 

3(2-2-5) 

------------------------------------- ปรับเพ่ิม ----------------------------------------------- 
SOC3306 โลกศึกษา  

Global Education 

3(2-2-5) 

PSS4602 การออกแบบการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา

ระดบัประถมศึกษา 

Learning Design of Social Studies Learning Area 

at Elementary Level  

3(2-2-5)  

 

 

 

SOC3302 
วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา   

Social Studies Teaching Methodology 
3(2-2-5) 

PSS4603 พฤติกรรมการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคม

ศึกษาระดับประถมศึกษา     

Learning Management Behaviors of Social 

Studies Learning  Area at Elementary Level 

 

 

 

3(2-2-5) 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

2.วิชาเอก                                                   ไมนอยกวา 79 หนวยกิต 2. กลุมวิชาเอก                                          เรียนไมนอยกวา 63 หนวยกิต 

วิชาสังคมศึกษา  2.1 วิชาบังคับเอก                                      เรียนไมนอยกวา 42 หนวยกิต 

PSS4604 การออกแบบการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา    

Learning Design of Social Studies Learning Area 

at Secondary Level  

3(2-2-5) 

PSS4605 พฤติกรรมการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคม

ศึกษาระดับมัธยมศึกษา   

Learning Management Behaviors of Social 

Studies Learning Area at Secondary Level 

3(2-2-5) 

วิชาเลือกเอก  

SSP4403 ระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร 

Historical Methodology 

2(1-2-3) 
……………………………………………………ปรับออก…………………………………………………… 

SSP4404 บทบาทมหาอํานาจในสังคมโลก 

Roles of Influention Nations towards Global 

Society 

2(1-2-3) 

……………………………………………………ปรับออก…………………………………………………… 

SSP4405 เหตุการณโลกปจจุบัน 

Current World Situation 

2(1-2-3) 
……………………………………………………ปรับออก…………………………………………………… 

SSP4406 ความรับผิดชอบตอสังคม 

Social Responsibility 

2(1-2-3) 
……………………………………………………ปรับออก…………………………………………………… 



175 
 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

2.วิชาเอก                                                   ไมนอยกวา 79 หนวยกิต 2. กลุมวิชาเอก                                          เรียนไมนอยกวา 63 หนวยกิต 

วิชาสังคมศึกษา  2.1 วิชาบังคับเอก                                      เรียนไมนอยกวา 42 หนวยกิต 

SSP4407 ภูมิศาสตรประเทศไทยเชิงวิเคราะห 

Analytical Geography of Thailand 

2(1-2-3) 
……………………………………………………ปรับออก…………………………………………………… 

SSP4408 การศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา 

Independent Study in Social Studies 

2(1-2-3) 
……………………………………………………ปรับออก…………………………………………………… 

SSP4409 การจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

Learning Management in 21st  Century 

2(1-2-3) 
……………………………………………………ปรับออก…………………………………………………… 

SSP4410 ภาษาอังกฤษสําหรับสังคมศึกษา 1 

English for Social Studies 1 

2(1-2-3) SOC3310 ภาษาอังกฤษสําหรับครสูังคมศึกษา     

English for Social Studies Teacher 

3(2-2-5) 

 

SSP4411 ภาษาอังกฤษสําหรับสังคมศึกษา 2 

English for Social Studies 2 

2(1-2-3) 

------------------------------------- ปรับเพ่ิม ----------------------------------------------- 
SOC1306 มโนทัศนสังคมศึกษา  

Social Studies Concepts 

3(2-2-5) 

------------------------------------- ปรับเพ่ิม ----------------------------------------------- 
SOC1308 กรุงเทพศึกษา  

Bangkok Studies 

3(2-2-5) 

------------------------------------- ปรับเพ่ิม ----------------------------------------------- 
SOC2306 เกมเบ็ดเตล็ดเพ่ือการสอนสังคมศึกษา  

Micro Games for Social Studies Instruction 

3(2-2-5) 

------------------------------------- ปรับเพ่ิม ----------------------------------------------- 
SOC2307 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

Southeast Asian History 

3(2-2-5) 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

2.วิชาเอก                                                   ไมนอยกวา 79 หนวยกิต 2. กลุมวิชาเอก                                          เรียนไมนอยกวา 63 หนวยกิต 

วิชาสังคมศึกษา  2.1 วิชาบังคับเอก                                      เรียนไมนอยกวา 42 หนวยกิต 

------------------------------------- ปรับเพ่ิม ----------------------------------------------- 
SOC2309 ศาสนาและความเชื่อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

Religions and Beliefs in Southeast Asia 

3(2-2-5) 

------------------------------------- ปรับเพ่ิม ----------------------------------------------- 
SOC2310 เพศสถานะในสังคม  

Gender in Society 

3(2-2-5) 

------------------------------------- ปรับเพ่ิม ----------------------------------------------- 
SOC2311 

 

ปญหาสังคมผานการแสดง  

Social Issues through Performances 

3(2-2-5) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                 เรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                    เรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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ภาคผนวก ค 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี   พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ง 
 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการยกรางและวิพากษหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
 

รายงานผลการวิพากษหลักสูตร 
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สรุปการประชุมการวิพากษหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเสารท่ี ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 

ณ หอง ๑๑๓๖ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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สรุปการประชุมการวิพากษหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วันเสารท่ี ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 

ณ หอง ๑๑๓๖ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

………………………………………………………… 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ขอ ๑ ประธานท่ีประชุม อาจารยสุทธิพร แทนทอง  ประธานหลักสูตร 

ขอ ๒ ผูเขาประชุมจํานวน ๗ คน ไดแก  

๑) นายวีรพจน     รัตนวาร 

๒) นางกรรณิการ ภิรมยรัตน 

๓) นางสาวธีรารัตน     ทิพยจรัสเมธา 

๔) นางสาวกุลทราภรณ สุพงษ 

๕) นางสาวสุทธิพร       แทนทอง 

๖) นางสาวเพียงฤทัย    พุฒิคุณเกษม 

๗) นายชนากร           ปรีชา 

ขอ ๓ ผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร ไดแก 

๓.๑ ผูชวยศาสตราจารย ดร. กิตติศักดิ์  ลักษณา : อาจารยประจําสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

๓.๒ ดร. กานตรวี  บุษยานนท  : อาจารยประจําสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ขอ ๔ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๒ เดือน 

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาเห็นชอบในการปฏิรูปหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตปรับปรุงป                     

พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรับปรุงเปนหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะกรรมการฯ จึงไดจัดประชุม

วิพากษหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๓ เปนผูวิพากษ 

ขอ ๕ สรุปผลการวิพากษหลักสูตรของผูทรงคุณวุฒิมีดังนี้ 

๕.๑ ผูชวยศาสตราจารย ดร. กิตติศักดิ์  ลักษณา ไดพิจารณาหลักสูตรแลวสรุปขอสังเกตจากการ

ประเมินหลักสูตรฉบับปรบัปรุง ดังนี้ 

๑) ตรวจสอบการพิมพขอมูลจํานวนหนวยกิตของหลักสูตรท่ียังไมตรงกันในบางจุด และให

ระบุภาคปท่ีเริ่มใชหลักสูตรเปนภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒  

๒) หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาภาษามีการกําหนดใหเลือกเรียนในหลายภาษา ควร

ระบุใหชัดเจนวา กําหนดใหเลือกเรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการประเมินบัณฑิตหลักสูตร
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ครุศาสตรบัณฑิตแบบใหมท่ีอาจมีการวัดความรูและทักษะทางภาษาอังกฤษ หรืออาจกําหนดเกณฑทักษะ

ภาษาอังกฤษเปนเกณฑการสําเร็จการศึกษา 

๓) หมวดวิชาชีพครู วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ มีการกําหนดหนวยกิตเปน ๑(๙๐) ซ่ึง

ควรจะกําหนดเปน ๑(๔๕) ท้ังนี้ การกําหนดไว ๑ หนวยกิต อาจไมเปนไปตาม มคอ.๑ ควรจัดวางวิชา

ตามลําดับ ดังนี้  

การฝกประสบการณวิชาชีพครู ๑   ๒(๙๐) 

การฝกประสบการณวิชาชีพครู ๒   ๒(๙๐) 

การฝกประสบการณวิชาชีพครู ๓   ๒(๙๐) 

การฝกประสบการณวิชาชีพครู ๔   ๓(๒๗๐) 

๔) หมวดวิชาเอก (บังคับ) 

สาระท่ี ๑ ปรัชญาฯ  มีขอบเขตเนื้อหาครบตาม มคอ.๑ 

สาระท่ี ๒ ประวัติศาสตร ขาดขอบเขตเนื้อหาเก่ียวกับประวัติศาสตรทองถ่ิน และ

ควรยายรายวิชา ประวัติศาสตรทองถ่ิน ซ่ึงเดิมเปนวิชาเลือก ไปอยูกลุมวิชาบังคับ 

สาระท่ี ๓ ภูมิศาสตร ขาดขอบเขตเนื้อหาเก่ียวกับภูมิศาสตรประเทศไทย และ

สิ่งแวดลอมและประชากร ควรยายรายวิชา ภูมิศาสตรประเทศไทย และ สิ่งแวดลอมและประชากร ซ่ึงเดิมเปน

วิชาเลือก ไปอยูกลุมวิชาบังคับ  

สาระท่ี ๔ รัฐศาสตร นิติศาสตร มีขอบเขตเนื้อหาครบตาม มคอ.๑ 

สาระท่ี ๕ สังคมวิทยา  ขาดขอบเขตเนื้อหาเก่ียวกับความรูพ้ืนฐานทางสังคมวิทยา 

และควรยายรายวิชาหลักสังคมวิทยา ซ่ึงเดิมเปนวิชาเลือก ไปอยูกลุมวิชาบังคับ 

สาระท่ี ๖ เศรษฐศาสตร  มีขอบเขตเนื้อหาครบตาม มคอ.๑ 

ท้ังนี้สามารถเปลี่ยนรายวิชาท่ีมีขอบเขตเนื้อหาไมสัมพันธกับ มคอ.๑ เชน วิชาการพัฒนา

หลักสูตรสังคมศึกษา , นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา และ การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา 

เปลี่ยนมาเปนวิชาเลือกแทนได ซ่ึงหากหนวยกิตยังเกินอยูนั้นยังสามารถบูรณาการรายวิชา วัฒนธรรมสังคม

ดิจิทัล กับ โลกศึกษา เปนวิชาเดียวกันได 

๕) จํานวนรวมหนวยกิตในแตละภาคเรียนไมควรเกิน ๒๒ หนวยกิต 

 

๕.๒ ดร. กานตรวี  บุษยานนท ใหขอคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตร ดังนี้ 

๑) Curriculum Mapping ท่ีระบุความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองในรายวิชา

ตางๆ มีการกําหนดความรับผิดชอบหลักในรายวิชาตางๆมากเกินไป สามารถลดลงใหเหลือดานละ ๑ หัวขอ 

แตท้ังนี้ ทุกวิชาจะตองกําหนดความรับผิดชอบหลักในดานท่ี ๑ - ๓  

๒) ความคาดหวังในชั้นปท่ี ๑ ควรเปลี่ยนจากเดิมท่ีกําหนดวา รอบรูในศาสตรสังคมศึกษา 

เปลี่ยนเปนเนนท่ีคุณลักษณะความเปนครู ท้ังนี้เพราะนักศึกษาชั้นปท่ี๑ ยังเรียนวิชาเอกไมครบทุกวิชา จึงยากท่ี

จะมีคุณลักษณะความรอบรูในศาสตรสังคมศึกษา 
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๓) รายวิชาการสอนซอมเสริมสังคมศึกษา ควรปรับชื่อรายวิชาใหสอดคลองกับคําอธิบาย

รายวิชา เชน ชื่อวิชามโนทัศนทางสังคมศึกษา  และในสวนวิชาหลักสังคมวิทยาควรเปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 

จากเดิมเปนชื่อ Sociology  เปลี่ยนเปน Principle of Sociology 

 

มติท่ีประชุม ประธานนัดหมายอาจารยประจําหลักสูตรดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรและดําเนินการ

ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิรวมกันในวันจันทรท่ี ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น. 

 

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น. 

 

 

 

 

   (นางสาวเพียงฤทัย  พุฒิคุณเกษม) 

     สรุปการประชุม 

 

 

 

 (นางสาวสุทธิพร แทนทอง) 

           ประธานหลักสูตรสังคมศึกษา 

               ตรวจสรุปการประชุม 
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ภาคผนวก ฉ 

 

คําสั่งแตงตั้งอาจารยประจําหลักสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



213 
 



214 
 



215 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



216 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 
 

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสูตร   
 

ช่ือ – นามสกุล   นางสาวสุทธิพร  แทนทอง 

ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 

เลขท่ีประจําตําแหนง  สังกัดคณะครุศาสตร  

คุณวุฒิ 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปท่ีสําเร็จ สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

ค.ม. การสอนสังคมศึกษา 2556 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ค.บ. ภาษาไทย-สังคมศึกษา 2553 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ผลงานทางวิชาการ 

การวิจัย 

สุทธิพร แทนทอง. (2561). ปจจัยสวนบุคคลท่ีสงผลตอสมรรถนะดานนวัตกรรมของนักศึกษาฝกประสบการณ 

วิชาชีพครู สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. วารสาร

สวนสุนันทาวิชาการและวิจัย. ปท่ี 12 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม). หนา 1-17. 

สุทธิพร แทนทอง. (2561). สมรรถนะดานนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (แหลงทุน: งบประมาณรายไดประจําป 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา) 

ธีระยุทธ อินตะนัย และสุทธิพร แทนทอง. (2561). ผลการพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณดวยการ

จัดการเรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐาน ในรายวิชาภูมิศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 โรงเรียน

หอวัง. เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ครั้งท่ี 2 ประจําป 2561 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. หนา 143-144. 

ลิปการ ขวัญทอง และสุทธิพร แทนทอง. (2561). การพัฒนากรอบความคิดท่ีมีตอการเรียนวิชาสังคมศึกษา

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2/5 โรงเรียนรัตนาธิเบศรโดยใชวิธีสอนแบบโสเครติส. เอกสารการ

ประชุมวิชาการระดับชาติการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ครั้งท่ี 2 ประจําป 2561 คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. หนา 1319-1325 

ผลงานดานการบริหาร/การสอนในอดีต 

-พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัด โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ศูนยวิจัยพัฒนาการศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา  

ผลงานดานการบริหาร 

- 
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ผลงานดานการสอน 

-การออกแบบการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา / พฤติกรรมการจัดการเรียนกลุม

สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา / สังคมศึกษา 1 / สังคมศึกษา 2 / สังคมศึกษา 3 / สังคม

ศึกษา 4 / ภาษาและวัฒนธรรม 
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ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสูตร   
 

ช่ือ – นามสกุล   นายฤๅเดช  เกิดวิชัย  

ตําแหนงทางวิชาการ  รองศาสตราจารย ดร. 

เลขท่ีประจําตําแหนง  สังกัดคณะครุศาสตร  

คุณวุฒิ 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปท่ีสําเร็จ สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

ปช.ด. ประชากรศาสตร  2544 มหาวิทยาลัยมหิดล 

ค.ม. ประถมศึกษา  2532 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย  2526 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศศ.บ. รัฐศาสตร 2540 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศศ.บ. ไทยคดีศึกษา    2547 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

นศ.บ. นิเทศศาสตร 2545 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

           

ผลงานทางวิชาการ 

การวิจัย 

ฤๅเดช  เกิดวิชัย. (2560). การนํานโยบายในการบริหารงบประมาณไปสูการปฏิบัติของกรมเจาทา. การจัดการ

ประชุมวิชาการเสนอผลงาน วิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 8 “Research 4.0 Innovation and 

Development SSRU’s 80th Anniversary”. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  

_______.  (2560). ประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา

เขตปทุมวัน. การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 8 “Research 

4.0 Innovation and Development SSRU’s 80th Anniversary”. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

Girdwichai, L. (2017). Career Opportunities Evaluation as a Tool to Modernize Human Reserve 

Management. Academic Conference on Educational & Social Innovations (AC-ESI-2017). 

Prague, Czech Republic. 

_______. (2017). Follow-up and Evaluation of Operational Result on Broadcasting Affairs in 

Thailand. International Journal of Control Theory and Applications, Volumn 10, Number 

3. 2017. P.311-316 

_______. (2017). Resolutions of the Unsert Problems in Southern Provinces: the People's 

Perspective. International Conference and Global Forum on Multidiscriplinary Research 

for Sustainability. Seoul. Republic of Korea.  
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Girdwichai, L., & Patchanee, M. ( 2017). Factors Influencing the Location of Thai Handbags 

Production in Thailand. International Conference on Science, Social Science and Economics 

(IC3SE). Norway. 

ผลงานดานการบริหาร/การสอนในอดีต 

ผลงานดานการบริหาร 

-อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผลงานดานการสอน 

-การวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู / ระเบียบวิธีทางดานรัฐประศาสนศาสตร / การวิจัยการศึกษาและการวิจัย

ชั้นเรียน/ สถิติวิจัยทางสังคมศาสตรและโปรแกรมสําเร็จรูป / การวางแผนกลยทุธ และนโยบายการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



221 
 

ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสูตร   
 

ช่ือ – นามสกุล   นางกรรณิการ ภิรมยรตัน 

ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย ดร. 

เลขท่ีประจําตําแหนง  สังกัดคณะครุศาสตร  

คุณวุฒิ 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปท่ีสําเร็จ สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

ปร.ด. วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ 

ศษ.ม. การวิจัยการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

วท.บ. ภูมิศาสตร 2539 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

ผลงานทางวิชาการ 

การวิจัย 

กรรณิการ ภิรมยรัตน. (2560). การวิเคราะหคุณภาพแบบทดสอบหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา. รายงานวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

กรุงเทพมหานคร : 60 หนา. 

นันทิยา นอยจันทร และ กรรณิการ ภิรมยรัตน. (2560). แนวทางการสงเสริมเครือขายความรวมมือและ

สมัชชาการศึกษาระดับภูมิภาค.รายงานวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา. กรุงเทพมหานคร: 141 หนา. 

กรรณิการ ภิรมยรัตน. (2561). การศึกษาสภาพและปญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝกประสบการณ

วิชาชีพครูชั้นปท่ี 5 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. รายงานวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุน

การวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร: 73 หนา. 

กรรณิการ ภิรมยรัตน นันทิยา นอยจันทร และสิริมณี บรรจง. (2561). การประเมินโครงการมหัศจรรยสื่อ

สรางสรรคในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.). รายงาน

วิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนนุการวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ.กรุงเทพมหานคร: 

194 หนา. 

กรรณิการ ภิรมยรัตน. (2560). การพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโครงการวิจัยทางการศึกษา สําหรับนักศึกษา

ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา. ปท่ี 26 ฉบับท่ี 101 มกราคม-มีนาคม. 

หนา 39-46. 
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Bhiromrat, K. (2 0 1 8 ) .  The Research on 5th Year Interns’ Research Problems in Faculty of 

Education, SuanSunandha Rajabhat University. The 2018 International Academic 

Research Conference in Rome by ICBTS. p. 155-157. 

การแตงตํารา 

 

ผลงานดานการบริหาร/การสอนในอดีต 

- 

ผลงานดานการบริหาร 

-รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผลงานดานการสอน 

-การวัดและประเมินผลการศึกษา / การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู/ การวิจัยในชั้นเรียนกลุมสาระสังคมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรณิ การ  ภิ รมย รัตน . (2559 ). รายวิชา การวิจัย เพ่ื อพัฒนาการเรียนรู (Research for Learning 

Development). กรุงเทพมหานคร: ศูนยสื่อสิ่งพิมพและถายภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 228 
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