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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร 5 ปี 

สาขาวิชาสังคมศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะครุศาสตร์  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย  : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Education Program in Social Studies 
  

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

 
3.  วิชาเอก  : - 

 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 165 หน่วยกิต 

 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 

 

5.1 
 

รูปแบบ 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  5 ปี 

5.2 
 

ภาษาที่ใช้ 
ใช้ภาษาไทยในการจัดการเรียนรู้ เอกสารและต าราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.3 
 

การรับเข้าศึกษา 
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้ 

5.4 
 

ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

5.5 
 

การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
ปริญญาตรี สาขาสังคมศึกษา ในปีการศึกษา 2561 
 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

6.1 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2554 

6.2 เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป   
6.3 คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร 

ในการประชุมครั้งที่   1/2558   เมื่อวันที่  23  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2558 
6.4 คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาหลักสูตร 

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

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

8.1 ครู/อาจารย์การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา   
8.2 นักวิชาการด้านสังคมศึกษา 
8.3 บุคลากรด้านการผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 

8.4 การท างานที่เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 

8.5 การท างานด้านการบริการสังคมในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
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9.  ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ช่ือ-นามสกลุ 
เลขท่ีบัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ป ี
ที่จบการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ ภาคการศึกษา 

ภาระงาน 
สอนที่ม ี
อยู่แล้ว 

ภาระงานท่ี 
จะมีใน 

หลักสตูรนี ้
 

1.นายฐาปกรณ์      
   แก้วมาเมือง 
 3560200218344 

อาจารย์ -กศ.ม. 
(การสอนสังคม ) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒประสานมิตร  
พ.ศ. 2554 
-ศศ.บ. 
( รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
พ.ศ. 2547 
 
 
 
 
 
 
 

           ฐาปกรณ์ แก้วมาเมือง. ( 2558 ).เอกสารค าสอน
รายวิชาการออกแบบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาระดับมัธยม 
            ฐาปกรณ์ แก้วมาเมือง. ( 2558 ).เอกสารค าสอน
รายวิชาสังคมศึกษา 1 
            ฐาปกรณ์ แก้วมาเมือง. ( 2558 ).ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาสังคมศึกษาของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 
            ฐาปกรณ์ แก้วมาเมือง. ( 2556 ).เอกสารค าสอน
รายวิชากระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา      
             
             
 

 

12 12 
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ช่ือ-นามสกลุ 
เลขท่ีบัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ป ี
ที่จบการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ ภาคการศึกษา 

ภาระงาน 
สอนที่ม ี
อยู่แล้ว 

ภาระงานท่ี 
จะมีใน 

หลักสตูรนี ้
2.นายฤๅเดช   
   เกิดวิชัย 
 3100602874452 

รอง
ศาสตราจารย์ 
ดร. 

-ปช.ด.(ประชากรศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. 2544 
-ค.ม.(ประถมศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2532 
- ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2526 
- ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)          
มหาวิทยาลัยรามค าแหง            
พ.ศ. 2540 
- นศ.บ.            
มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2545 
- ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา)    
มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2547 

การวิจัย 
     ฤๅเดช  เกิดวิชัย. (2558). ที่ปรึกษาติดตาม และ
ประเมินผลการปฎิบัติงาน ด้านกิจการกระจายเสียง สัญญา 
เลขที่ พย.(ป)(ผบ) 167/2557. 
       ฤๅเดช  เกิดวิชัย. (2558). โครงการพัฒนาองค์กร
เครือข่ายท่องเที่ยว และ กีฬาด้านการบริหารจัดการเชิง
บูรณาการเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน. 
      ฤๅเดช  เกิดวิชัย. (2558). และกีฬาเพ่ือรองรับการเปิด
เสรีประชาคมอาเซียน 
โครงการแนวทางการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนอาเซียน และ
ประเทศคู่เจรจาภายใต้ โครงการพัฒนา และขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว.  
      ฤๅเดช  เกิดวิชัย. (2558). โครงการให้ค าปรึกษา 
แนะน า ออกแบบ และพัฒนาการจัด ICT และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา.       
      ฤๅเดช  เกิดวิชัย. (2557). ที่ปรึกษาโครงการจัดท า
แนวทาง การยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ และ การ
น าไปสู่การปฏิบัติ. 
 

12 12 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  คณะครุศาสตร์ ในความร่วมมือกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
สวนสุนันทา และหน่วยงาน/สถานศึกษาท่ีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่ผ่านการรับรองของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

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

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 หลักสูตรสังคมศึกษาค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม วัฒนธรรม ความก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทย ประชาคมอาเซียนและสังคมโลกในทุกมิติ 
รวมถึงการปรับปรุงรายวิชาให้เป็นไปตามเกณฑ์ขององค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพของคุรุสภา จึงได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม วัฒนธรรม 
บทบาทการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม รวมทั้งสร้างเสริมความมีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้สามารถ เป็น
ครูวิชาชีพที่ชี้น าและเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมไปสู่ทิศทางที่สังคมพึงประสงค์  ตลอดจนมี
ความรับผิดชอบตนเองและส่วนรวม เพ่ือน าไปสู่สังคมที่สันติสุข โดยก าหนดเป็นรายวิชาไว้ในหลักสูตร  

 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่รวดเร็ว รวมถึงเกณฑ์ขององค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 

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

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีพันธกิจหลักประการหนึ่ งตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 1 (5) คือ เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงรวมทั้งมี 
กรอบการพัฒนาที่สอดคล้องกับภาพอนาคตตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2  
(พ.ศ. 2551 – 2565) ซึ่งก าหนดพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมสอดคล้องกับ 
ความต้องการของท้องถิ่น 
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13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เรียนจากหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

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

รายวิชากลุ่มวิชาเอก ศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์พิเศษ 
13.3 การบริหารจัดการ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยคณะครุศาสตร์ มีหน้าที่วางแผนการด าเนินงาน
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน  ประสานงานกับผู้สอนและก ากับดูแลให้เกิดมาตรฐานและ
บรรลุเป้าหมายของรายวิชาและสาขาวิชา 

2) คณะครุศาสตร์มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครู และ
รายวิชาการสอนสังคมศึกษา รวมทั้งการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นครูวิชาชีพ 

3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีหน้าที่ในการสนับสนุนบุคลากรในการจัดการเรียน
การรู้รายวิชาเอกสังคมศึกษา 

4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรโดยคณาจารย์จากท้ังสองคณะ และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก  เพ่ือปรับปรุงการใช้
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

5) คณะกรรมการนิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา มีหน้าที่นิเทศการ
จัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูคุรุสภา 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

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

สภาพการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์ได้ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม  การ เมือง 
เศรษฐกิจ อันน าไปสู่ปัญหาของความขัดแย้งในระหว่างประเทศและภายในประเทศ จึงสมควรผลิต
บุคลากรด้านสังคมศึกษาเพ่ือเป็นผู้สอนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นการบูรณาการ
ความรู้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและการใช้เหตุผลในการพิจารณา
การอยู่ร่วมกันในสังคม 

1.3 วัตถุประสงค์  
 หลักสูตรก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ดังนี้  
1) มีความรอบรู้และความสามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบ

วิธีการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างความรู้ใหม่ สามารถติดตามพัฒนาการของศาสตร์ทั้งหลาย รวมถึงมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาและข้อโต้แย้ง 

2) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู  มีความอดทน ใจกว้าง มุ่งมั่นในการ
พัฒนาตนและสามารถท างานร่วมกับอื่นได้ 

3) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา เพ่ือการจัดการศึกษาในระบบ  
นอกระบบและตามอัธยาศัย สามารถติดตามพัฒนาการของศาสตร์ทั้งหลาย บูรณาการและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ศาสตร์ด้านสังคมศึกษา รวมถึงแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าทางความคิดเพ่ือสร้างสรรค์สังคมแห่งการ
เรียนรู้   
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

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

1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

1.  รายงานการประเมินหลักสูตร 
 

2. ประชุม/สัมมนาผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2.  เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 

3. ติดตามความก้าวหน้าของ 
องค์ความรู้ในวิชาชีพ 

3.   ผลสรุปและผลการประเมิน   
การประชุม/สัมมนา 

2. พัฒนา
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 

1. เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนรู้
ให้แก่อาจารย์ 

1. จ านวนโครงการเสริมสร้าง
ทักษะให้แก่อาจารย์ 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ  

2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม 
การพัฒนาทักษะการจัด       
การเรียนรู้ 

3. ประเมินประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้ 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การเรียนรู้ 

4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ 
การจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ 

3. ส่งเสริมการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

1. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้แก่
อาจารย์ 

1. จ านวนโครงการพัฒนาทักษะ 
ให้แก่อาจารย์ 

2. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการของผู้เรียนในแผนการ
จัดท ารายละเอียดของรายวิชา 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 

3. ประเมินประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 

4. พัฒนาการศึกษาที่สนับสนุน  
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

4. คุณภาพของสารสนเทศที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

4. ปรับปรุงวิธีการวัด
และการ
ประเมินผล 

1. พัฒนาทักษะเกี่ยวกับวิธีการวัด
และประเมินผลให้แก่อาจารย์ 

1. จ านวนโครงการพัฒนาทักษะ 
ให้แก่อาจารย์ 

2. ก าหนดเกณฑ์ในการวัดและ
ประเมินผลแต่ละรายวิชา 

 
 

2. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

3. จ านวนรายวิชาที่ใช้วิธีการวัด
และประเมินผลตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

5. ส่งเสริมการจัด 
การเรียนรู้เพ่ือให้
บรรลุมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้    
ทุกด้าน 

1. พัฒนาทักษะให้แก่อาจารย์ในด้าน
การจัดการเรียนรู้ และ 
การประเมินผลการเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
ด้านความรู้ และทักษะทางปัญญา  
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ   
ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง 
ด้านทักษะการปฏิบัติงานทาง
สังคมศึกษา 

1. จ านวนโครงการพัฒนาทักษะ
ให้แก่อาจารย์ 

2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
แต่ละด้าน 
 

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

4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
การจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ 

5. ผลการประเมินนักศึกษาในแต่
ละมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ 
ระบบทวิภาค  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนสามารถด าเนินการได้ตามความจ าเป็นของนักศึกษาหรือการ

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

ภาคเรียนที่  1  เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 
ภาคเรียนที่  2  เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
ผู้ เข้ าศึกษาต้ องส าเร็จการศึกษาระดับมั ธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสู ตรของ

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

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1. พ้ืนฐานความรู้ของผู้เรียนที่แตกต่างกัน 
2. ความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ า ท าให้มีข้อจ ากัดในการแสวงหา

ความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสื่อสารสนเทศ 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  

นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในปีการศึกษาแรกจะได้รับการปรับพ้ืนฐานความรู้ส าหรับการศึกษาใน
สาขาสังคมศึกษา แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียนเพ่ือให้ค าปรึกษาในด้านต่างๆ และ นักศึกษา
ต้องเข้าร่วมในโครงการอบรมภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดให้และมีการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาจนผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 

ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60 

ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 60 
ชั้นปีที่ 4 - - - 60 60 
ชั้นปีที่ 5 - - - - 60 

รวม 60 120 180 240 300 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 60 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย:บาท)  

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 2562 2563 

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

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

*ค่าบ ารุงการศึกษาเหมาจ่าย ภาคเรียนละ  15,000 บาทต่อคน 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
ค่าตอบแทน 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 

ค่าใช้สอย 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 

ค่าวัสดุ 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 

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

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

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 
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2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย 
เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.2551 หมวด 7 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                 เรียนไม่น้อยกว่า  165  หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   

 1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป           เรียนไม่น้อยกว่า   30   หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาภาษา        ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต 

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

 
3.1.3 รหัสวิชาและรายวิชา 

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

GEH   หมายถึง   วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
GEL      หมายถึง วิชาภาษา 
GES     หมายถึง วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
EDP   หมายถึง วิชาชีพครู 
PSS      หมายถึง วิชาการสอนวิชาเอก 
SSP  หมายถึง วิชาสังคมศึกษา 
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 2) ตัวเลข 4 หลัก มีความหมาย ดังนี้ 
 ตัวเลขหลักพัน หมายถึง ชั้นปีของนักศึกษาที่ควรเรียน 

 1 หมายถึง ชั้นปีที่ 1    
 2 หมายถึง ชั้นปีที่ 2 
 3 หมายถึง ชั้นปีที่ 3   
    4 หมายถึง ชั้นปีที่ 4 
    5 หมายถึง ชั้นปีที่ 5 

 ตัวเลขหลักร้อย หมายถึง หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 
  0  หมายถึง  วิชาศึกษาทั่วไป 
   1  หมายถึง  วิชาชีพครูบังคับ 
   2  หมายถึง  วิชาชีพครูเลือก 
   3  หมายถึง  วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
  4,5  หมายถึง  วิชาเอกสังคมศึกษา 

  6,7  หมายถึง  วิชาการสอนวิชาเอก 
ตัวเลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง ล าดับวิชา 
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 3.1.4 รายวิชาในหลักสูตร 
 1.หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป                           เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา                                          เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

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

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์               เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 ก. บังคับเรียน 2 รายวิชา                                       6 หน่วยกิต  
GEH1101 สุนทรียภาพกับชีวิต   3(3-0-6) 
 Aesthetic Appreciation  
GEH1102 สังคมไทยในบริบทโลก   3(3-0-6) 
 Thai Society in Global Context  
 ข. เลือกเรียน 1 รายวิชา                                        3 หน่วยกิต  
GEH2201 การพัฒนาตน 3(3-0-6) 
 Self Development  
GEH2202 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
 Truth of Life  
GEH2203 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Life in Multicultural Society  
GEH2204 ความเป็นพลเมือง 3(3-0-6) 
 Civil Education  
GEH2205 ทักษะชีวิตเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 3(3-0-6) 
 Life Skills for The Absolute Human 
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 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์             เรียนไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต 
 ก. บังคับเรียน 2 รายวิชา                                       6 หน่วยกิต  
รหัสวิชา  ชื่อวิชา  น(บ-ป-อ) 
GES1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
 Information Technology for Communication and Learning  
GES1102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Science and Technology for Quality of Life  
   
 ข. เลือกเรียน 1 รายวิชา                                        3 หน่วยกิต  
GES2201 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 
 Science and Technology for Environment  
GES2202  การคิดและการตัดสินใจ   3(3-0-6) 
 Thinking and Decision Making  
GES2203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Information Literacy  
GES2204 คณิตศาสตร์เพ่ือชีวิต   3(3-0-6) 
 Mathematics for Life  
GES2205 นันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Recreation for Quality of Life  
GES2206 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Life and Health  
 2. หมวดวิชาเฉพาะ                                เรียนไม่น้อยกว่า   129  หน่วยกิต 
 2.1 วิชาชีพครู              เรียนไม่น้อยกว่า    50   หน่วยกิต 
 ก. วิชาชีพครูบังคับ                                     เรียนไม่น้อยกว่า    33   หน่วยกิต 
EDP1101 ปรัชญาการศึกษา      3(2-2-5) 
 Philosophy of Education  
EDP1102 ภาษาและวัฒนธรรม       3(2-2-5) 
 Languages and Cultures  
EDP1103 จิตวิทยาส าหรับครู    3(2-2-5) 
 Psychology for Teachers  
EDP2101 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Morals and Ethics for Professional Teachers  
EDP2102 การพัฒนาหลักสูตร    3(2-2-5) 
 Curriculum Development  
EDP2103 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
 Quality Assurance in Education  
EDP3101 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน   3(2-2-5) 
 Learning Management and Classroom Management  
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รหัสวิชา  ชื่อวิชา  น(บ-ป-อ) 
EDP3102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Innovation and Information Technology in Education  
EDP3103 การวัดและประเมินผลการศึกษา   3(2-2-5) 
 Educational Measurement and Evaluation  
EDP4101 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Research for Learning Development  
EDP4102 ความเป็นครูวิชาชีพ   3(2-2-5) 
 Being Professional Teachers  

 
 ข. วิชาชีพครูเลือก                                        เรียนไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกิต   
EDP4201 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3(2-2-5) 
 Scouts, Junior Red Cross, and Learning Development Activities  
EDP4202 ความคิดสร้างสรรค์ส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Creativity for Teachers  
EDP4203 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว 3(2-2-5) 
 Psychology of Personality and Adjustment  
EDP4204 จิตวิทยาการปรับพฤติกรรม  3(2-2-5) 
 Psychology of Behavior Modification  
EDP4205 จิตวิทยาเด็ก  3(2-2-5) 
 Child Psychology  
EDP4206 จิตวิทยาวัยรุ่น 3(2-2-5) 
 Adolescent Psychology  
EDP4207 จิตวิทยาสร้างสรรค์การเรียนรู้  3(2-2-5) 
 Creative Psychology of Learning  
EDP4208 การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา  3(2-2-5) 
 Guidance and Counseling  
EDP4209 การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง 3(2-2-5) 
 Developing Higher- order Thinking Skills  
EDP4210 สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Introduction to Statistics in Education  
EDP4211 การสอนเพศศึกษา  3(2-2-5) 
 Teaching of Sex Education  
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 ค. วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                 เรียนไม่น้อยกว่า   14  หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา  น(บ-ป-อ) 
EDP4301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(0-60-0) 
 Practicum 1  
EDP4302 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1(0-60-0) 
 Practicum 2  
EDP5301 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1      6(0-360-0)   
 Internship 1  
EDP5302 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-360-0)   
 Internship 2  

 
 2.2 วิชาเอก                                                เรียนไม่น้อยกว่า   79 หน่วยกิต 
 ก. วิชาสังคมศึกษา                                        เรียนไม่น้อยกว่า  69  หน่วยกิต 
SSP1401 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
 Thai Politics and Government  
SSP1402 ประวัติศาสตร์ไทย 3(3-0-6) 
 Thai History  
SSP1403 ศาสนศึกษาและจริยศึกษา 3(3-0-6) 
 Religious Studies and Ethical Studies  
SSP1404 สังคมศึกษา 1 3(3-0-6) 
 Social Studies 1   
SSP1405 สังคมวิทยาการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Sociology of Development  
SSP1406 มนุษย์กับเศรษฐกิจ                                                               3(3-0-6) 
 Man and Economics  
SSP1407 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3(3-0-6) 
 Geography of Thailand  
SSP2401 สังคมศึกษา 2 3(3-0-6) 
 Social Studies 2  
SSP2402 ประวัติศาสตร์เอเชีย 3(3-0-6) 
 Asian History  
SSP2403 กฎหมายกับสังคม                                                                3(3-0-6) 
 Law and Society  
SSP2404 สังคมศึกษา 3 3(3-0-6) 
 Social Studies 3    
SSP2405 อาเซียนศึกษา                                                                           3(3-0-6) 
 ASEAN Studies  
SSP2406 ภูมิศาสตร์เชิงวิเคราะห์   3(2-2-5) 
 Analytical Geography  



18 

 

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

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

Learning Area 
 

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

Learning Area 
 

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

Social Studies Learning Area 
 

PSS4601 การวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 3(2-2-5) 
 Classroom Research in Social Studies Learning Area 
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รหัสวิชา  ชื่อวิชา  น(บ-ป-อ) 
PSS4602 การออกแบบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับ

ประถมศึกษา 
3(2-2-5) 

 Learning Design of Social Studies Learning Area at Elementary 
Level  

 

PSS4603 พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับ
ประถมศึกษา     

3(2-2-5) 

 Learning Management Behaviors of Social Studies Learning  
Area at Elementary Level 

 

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

at Secondary Level  
 

PSS4605 พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา   

3(2-2-5) 

 Learning Management Behaviors of Social Studies Learning 
Area at Secondary Level 

 

   
 ค. วิชาเลือก                                                เรียนไม่น้อยกว่า   4   หน่วยกิต 
SSP4403 ระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร์ 2(1-2-3) 
 Historical Methodology  
SSP4404 บทบาทมหาอ านาจในสังคมโลก 2(1-2-3) 
 Roles of Influention Nations towards Global Society  
SSP4405 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 2(1-2-3) 
 Current World Situation  
SSP4406 ความรับผิดชอบต่อสังคม 2(1-2-3) 
 Social Responsibility  
SSP4407 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ 2(1-2-3) 
 Analytical Geography of Thailand  
SSP4408 การศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา 2(1-2-3) 
 Independent Study in Social Studies  
SSP4409 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2(1-2-3) 
 Learning Management in 21st  Century  
SSP4410 ภาษาอังกฤษส าหรับสังคมศึกษา 1 2(1-2-3) 
 English for Social Studies 1  
SSP4411 ภาษาอังกฤษส าหรับสังคมศึกษา 2 2(1-2-3) 
 English for Social Studies 2  
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 3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                        เรยีนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
                   ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ  ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา หรือ ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา  น(บ-ป-อ) 
PSS4606 การจัดนันทนาการเยาวชน 3(2-2-5) 
 Recreation for Youth  
PSS4607 นันทนาการทางการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 Conservative Recreation for Nature and Environment  
PSS4608 ผู้น านันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม 3(2-2-5) 
 Recreation and Camping Leadership  
PSS4609 ลีลาศ 3(2-2-5) 
 Social Dance  
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3.2 แผนการศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

GEL1101 การใช้ภาษาไทย 
Thai Usage 

3 (3-0-6) 

GES1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู้ 
Information Technology for Communication 
and   Learning 

3 (3-0-6) 

EDP1103 จิตวิทยาส าหรับครู  
Psychology for Teachers   

3 (2-2-5) 

SSP1401 การเมืองการปกครองไทย 
Thai Politics and Government 

3 (3-0-6) 

SSP1402 ประวัติศาสตร์ไทย 
Thai History 

3 (3-0-6) 

SSP1403 ศาสนศึกษาและจริยศึกษา 
Religious Studies and Ethical Studies 

3 (3-0-6) 

SSP1405 สังคมวิทยาการพัฒนา 
Sociology of Development 
 

3 (3-0-6) 

                                      รวม                                     21     หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
GEL1102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น 

English for Communication and Information 
Retrieval 

3 (3-0-6) 

GES1102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต 
Science and Technology for Quality of Life 

3 (3-0-6) 

EDP1101 ปรัชญาการศึกษา 
Philosophy of Education 

3 (2-2-5) 

EDP1102 ภาษาและวัฒนธรรม 
Languages and Cultures   

3 (2-2-5) 

SSP1404 สังคมศึกษา 1  
Social Studies 1  

3 (3-0-6) 

SSP1406 มนุษย์กับเศรษฐกิจ 
Man and Economics 

3 (3-0-6) 

SSP1407 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
Geography of Thailand 

3 (3-0-6) 

                                                         
รวม                                                       21    หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
GEH1101 สุนทรียภาพกับชีวิต 

Aesthetic Appreciation 
3 (3-0-6) 

GEL1103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียน 
English for Communication and Study Skills 

3 (3-0-6) 

EDP2102 การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development  

3 (2-2-5) 

EDP2103 การประกันคุณภาพการศึกษา 
Quality Assurance in Education   

3 (2-2-5) 

SSP2401 สังคมศึกษา 2  
Social Studies 2 

3 (3-0-6) 

SSP2402 ประวัติศาสตร์เอเชีย 
Asian History 

3 (3-0-6) 

SSP2403 กฎหมายกับสังคม 
Law and Society 

3 (3-0-6) 

                                                    
รวม                                                    21   หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ  
GEH1102 สังคมไทยในบริบทโลก 

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

GES2205 นันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต 
Recreation for Quality of Life 

3 (3-0-6) 

EDP2101 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครู 
Morals and Ethics for Professional Teachers 

3 (2-2-5) 

SSP2404 สังคมศึกษา 3  
Social Studies 3 

3 (3-0-6) 

SSP2405 อาเซียนศึกษา 
ASEAN Studies 

3 (3-0-6) 

SSP2406 ภูมิศาสตร์เชิงวิเคราะห์ 
Analytical Geography 

3 (2-2-5) 

SSP2407 หลักพุทธธรรม 
Buddhist Principles 

3 (3-0-6) 

                                                       
รวม                                                       21   หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ 
GEH2201 การพัฒนาตน 

Self Development 
3 (3-0-6) 

GEL2203 ภาษากลุ่มประชาคมอาเซียน 
ASEAN Languages 

3 (3-0-6) 

EDP3102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
Innovation and Information Technology in 
Education 

3 (2-2-5) 

SSP3401 ประวัติศาสตร์ยุโรป 
European History 

3 (3-0-6) 

SSP3402  
 
SSP3403 

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
Geographical Information System 
สิ่งแวดล้อมกับประชากร  
Environment and Population 

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

SSP3404 สังคมศึกษา 4 
Social Studies 4 

3  (3-0-6) 

                                                                
รวม                                                       21 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 
 

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

Learning Management and Classroom 
Management  

3 (2-2-5) 

EDP3103 การวัดและประเมินผลการศึกษา  
Educational Measurement and Evaluation  

3 (2-2-5) 

SSP3405 เศรษฐศาสตร์มหภาค 
Macro Economics 

3 (3-0-6) 

SSP3406 ประวัติศาสตร์อเมริกา 
American History 

3 (3-0-6) 

SSP3407 สันติศึกษา 
Peace Studies 

3 (3-0-6) 

PSSXXXX วิชาการสอนวิชาเอก 
 

3 (x-x-x) 

รวม                                                       18  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
EDP4102 
 

ความเป็นครูวิชาชีพ 
Being Professional Teachers 

3 (2-2-5) 

EDP4301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 
Practicum 1 

 1(0-60-0) 

SSP4401 ท้องถิ่นศึกษา 
Locality Studies 

3 (2-2-5) 

PSSXXX วิชาการสอนวิชาเอก 
 

3 (X-X-X) 

XXX XXXX วิชาเลือก 
 

2 (X-X-X) 

XXX XXXX วิชาเลือกเสรี 
 

3 (X-X-X) 

                                       รวม                                        15  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 
 

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

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

XXX XXXX วิชาชีพครูเลือก 
 

3 (X-X-X) 

EDP4302 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 
Practicum 2 

1 (0-60-0) 

SSP4402 สัมมนาสังคมศึกษา 
Seminar in Social Studies 

3 (2-2-5) 

XXX XXXX วิชาเลือก 
 

2 (X-X-X) 

XXX XXXX วิชาเลือกเสรี 
 

3 (X-X-X) 

                                       รวม                                       15  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 
 

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

Internship 1 
  6 ( 360 ) 

             
รวม                                                   6  หน่วยกิต 

 
 
 
 

ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
EDP5302 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

Internship 2 
 6 ( 360 ) 

 

                           รวม                                                  6  หน่วยกิต 
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3.3  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.3.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขที่บัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ป ี
ที่จบการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ ภาคการศึกษา 

ภาระงาน 
สอนที่ม ี
อยู่แล้ว 

ภาระงานที ่
จะมีใน 

หลักสูตรนี ้
1.นายฐาปกรณ์      
   แก้วมาเมือง 
3560200218344 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

การวิจัย 
            ฐาปกรณ์ แก้วมาเมือง. ( 2558 ).เอกสารค าสอนรายวิชา
การออกแบบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับมัธยม 
            ฐาปกรณ์ แก้วมาเมือง. ( 2558 ).เอกสารค าสอนรายวิชา
สังคมศึกษา 1 
            ฐาปกรณ์ แก้วมาเมือง. ( 2558 ).ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาสังคมศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
            ฐาปกรณ์ แก้วมาเมือง. ( 2556 ).เอกสารค าสอนรายวิชา
กระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา      
      
             
 

 

 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



31 

 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขที่บัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ป ี
ที่จบการศึกษา 

 
 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

       ภาระการสอน 
ชม./ ภาคการศึกษา 

ภาระงาน 
สอนที่ม ี
อยู่แล้ว 

ภาระงานที ่
จะมีใน 

หลักสูตรนี ้
2.นายฤๅเดช   
   เกิดวิชัย 
 3100602874452 

รอง
ศาสตราจารย ์
ดร. 

-ปช.ด.(ประชากรศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
พ.ศ. 2544 
-ค.ม.(ประถมศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
พ.ศ.2532 
- ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
พ.ศ. 2526 
- ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)          
มหาวิทยาลยัรามค าแหง            
พ.ศ. 2540 
- นศ.บ.            
มหาวิทยาลยั 
สุโขทัยธรรมาธิราช  
พ.ศ. 2545 
- ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา)    
มหาวิทยาลยั 
สุโขทัยธรรมาธิราช  
พ.ศ. 2547 

การวิจัย 
     ฤๅเดช  เกิดวิชัย. (2558). ที่ปรึกษาติดตาม และประเมินผลการ
ปฎิบัติงาน ด้านกิจการกระจายเสียง สัญญา เลขท่ี พย.(ป)(ผบ) 
167/2557. 
       ฤๅเดช  เกิดวิชัย. (2558). โครงการพัฒนาองค์กรเครือข่าย
ท่องเที่ยว และ กีฬาด้านการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพ่ือรองรับ
การเปิดประชาคมอาเซียน. 
      ฤๅเดช  เกิดวิชัย. (2558). และกีฬาเพ่ือรองรับการเปิดเสรี
ประชาคมอาเซียนโครงการแนวทางการพัฒนาเครือข่ายเยาวชน
อาเซยีน และประเทศคู่เจรจาภายใต้ โครงการพัฒนา และขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว.  
      ฤๅเดช  เกิดวิชัย. (2558). โครงการให้ค าปรึกษา แนะน า 
ออกแบบ และพัฒนาการจัด ICT และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในสถานศึกษา. 
      ฤๅเดช  เกิดวิชัย. (2557). ที่ปรึกษาโครงการจัดท าแนวทางการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ และ การน าไปสู่การปฏิบัติ. 
       
 
 

12 12 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขที่บัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ป ี
ที่จบการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ ภาคการศึกษา 

ภาระงาน 
สอนที่ม ี
อยู่แล้ว 

ภาระงานที ่
จะมีใน 

หลักสูตรนี ้
3.นายรุ่งโรจน์   
   ตรงสกุล 
3700100557153 

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

การวิจัย 
      รุ่งโรจน์ ตรงสกุล. (2557). การพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ในการบริหารจัดการชายแดนไทย - เมียนมาร์ : บทบาทของ
การศึกษาในการเสริมสร้างความยั่งยืน ปี 2557 
     รุ่งโรจน ์ตรงสกุล. (2548). การวิจัยและพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ชุดวิชา EDUC 1101 พื้นฐานการศึกษาและการศึกษา
แบบเรียนรวม (ร่วมในคณะผู้วิจัย) คณะครุศาสตร์ มรสส.  
       รุ่งโรจน์ ตรงสกุล. บทบาทและหน้าที่ของครูผู้สอนโครงการ
ศูนย์การศึกษาเพ่ือชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) จังหวัดเชียงราย 
       รุ่งโรจน์ ตรงสกุล. (2546). คู่มือเสริมสร้างศักยภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษาเอกชน เรื่อง “การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(SBM) (ร่วมในคณะท างาน)  
       รุ่งโรจน์ ตรงสกุล. (2546). สภาพและปัญหาการบริหารเขต
พ้ืนที่การศึกษา (ร่วมในคณะผู้วิจัย) คณะกรรมาธิการการศึกษา สภา
ผู้แทนราษฎร 
 
 
 
 

12 12 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขที่บัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ป ี
ที่จบการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ ภาคการศึกษา 

ภาระงาน 
สอนที่ม ี
อยู่แล้ว 

ภาระงานที ่
จะมีใน 

หลักสูตรนี ้
4.นายวีรพจน์        
   รัตนวาร 
3101900619729 

อาจารย์ -นท.บ.(โฆษณา) 
มหาวิทยาลัยสยาม 
พ.ศ. 2541 
-ศศ.ม.(สังคมศาสตร์เพื่อ
การพัฒนา ) 
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
พ.ศ.  2545 
-ประกาศนียบัตรบัณฑิต
(วิชาชีพครู) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 
 พ.ศ. 2550 
 
 
 
 
 
 

 การวิจัย 
          วีรพจน์  รัตนวาร.(2558). ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา. 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขที่บัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ป ี
ที่จบการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ ภาคการศึกษา 

ภาระงาน 
สอนที่ม ี
อยู่แล้ว 

ภาระงานที ่
จะมีใน 

หลักสูตรนี ้
5.นางสาวธีรารัตน์      
   ทิพย์จรัสเมธา 
3730600596026 

อาจารย์ -ศศ.ม.(ประวัติศาสตร์
เอเซีย ) 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2544 
ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์) 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2538 
 

การวิจัย 
      ธีรารัตน์  ทิพย์จรัสเมธา. (2555) อัตลักษณ์อนัมนิกาย:กรณีศึกษา 
วัดญวนสะพานขาว. 
เอกสารประกอบค าสอนสังคมไทยในบริบทโลก (ผู้แต่งร่วม) 
      ธีรารัตน์  ทิพย์จรัสเมธา. (2552) วิธีชีวิตชุมชนวัดญวนคลองล าปัก. 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ประสบการณ์ภาคสนามของสาขาวิชาสังคมศึกษา ประกอบด้วย ประสบการณ์ภาคสนามของวิชาชีพ

ครูและวิชาเอก   ส าหรับวิชาชีพครู ผู้เรียนจะต้องลงทะเบียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งเป็นการ
ปฏิบัติงานสอนและงานอ่ืนๆในหน้าที่ครูภายในสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของคุรุสภา ภายใต้การดู แล
ของอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของคุรุสภาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรีสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2554 ตามระยะเวลาที่ก าหนดในแต่ละรายวิชา  โดยทางสาขาวิชาท า
ข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษา จัดท าคู่มือการฝึกประสบการณ์  และจัดประชุมเพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจที่ตรงกันในการจัดประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน  ส าหรับวิชาเอก ผู้เรียนจะมีการเก็บข้อมูล
ภาคสนามในรายวิชาที่เก่ียวกับท้องถิ่น ประชากร สิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคม และรายวิชาด้านภูมิศาสตร์  

ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามนี้  ผู้เรียนจะต้องจัดเก็บข้อมูลภาคสนามเพ่ือแสดงผลการเรียนรู้
ดังนี้คือ 
  4.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเพ่ือเพ่ิมความช านาญในวิชาชีพ  สามารถคิด

วิเคราะห์  ค้นคว้า และวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเข้าสู่วิชาชีพครู 
 4.1.2 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เพ่ิมภาวะผู้น าในการท างาน รู้จัก

การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเข้าใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 4.1.3  เรียนรู้และแก้ปัญหาในการท างาน และมีการพัฒนาบุคลิกภาพในการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

4.1.4 น าปัญหาของพ้ืนที่มาท าการศึกษา  ค้นคว้า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียนพร้อมน าผลไปใช้ใน
สถานการณ์จริง 

4.2  ช่วงเวลา  
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ  

 ระยะที่ 1 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน จัดในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของชั้นปีที่ 4       
 ระยะที่ 2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จัดในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของชั้นปีที่ 5   
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
ระยะที ่ 1  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครรูะหว่างเรียน จัดภาคเรียนละไม่น้อยกว่า 15 วัน 
ระยะที ่ 2  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จัดเต็มเวลาตลอดภาคเรียนส่วนรายวิชาเอกจัดเวลาตาม

ตารางสอนหรือจัดนอกเวลาตามความเหมาะสม  
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5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  

นอกเหนือจากการท าโครงงานหรืองานวิจัยในรายวิชาต่างๆ และการท างานวิจัยในรายวิชาการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ และการวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาแล้ว หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท า
การวิจัยในชั้นเรียน 1 เรื่อง โดยศึกษาปัญหาการเรียนรู้ที่พบจริงในระหว่างการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาภาค
เรียนที่ 1 เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนในภาคเรียนที่ 2   ทั้งนี้นักศึกษาต้องเขียนโครงการวิจัย น าเสนอโครงการแก่
คณะกรรมการเพ่ือขออนุมัติก่อนสิ้นภาคเรียนที่ 1  เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงด าเนินการวิจัย เขียนรายงานและ
น าเสนอผลการวิจัยอย่างเป็นระบบก่อนสิ้นภาคเรียนที่ 2  

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
นักศึกษาสามารถด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพตาม

หลักวิธีวิทยาการวิจัย  
5.3  ช่วงเวลา  

  ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของชั้นปีที่ 5 
5.4  จ านวนหน่วยกิต 
ก าหนดให้ท าวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจ านวน 12  

หน่วยกิต  
5.5  การเตรียมการ  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษางานวิจัย กรรมการสอบวิจัย ก าหนดตารางการ

ด าเนินงาน  จ านวนชั่วโมงการให้ค าปรึกษา การบันทึกรายละเอียดให้ค าปรึกษา   ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสารทาง
เว็บไซต์อย่างเป็นปัจจุบัน  

5.6  กระบวนการประเมินผล   
การประเมินผลจะพิจารณาจากข้อมูลในแบบบันทึกความก้าวหน้าตามขั้นตอนต่ างๆ รายงานของ

อาจารย์ที่ปรึกษา รายงานวิจัย และการน าเสนอโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยคณะกรรมการร่วม
พิจารณาไม่ต่ ากว่า 3 คน 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาคือ ความเป็นครูมืออาชีพ ซึ่งหลักสูตรก าหนดกลยุทธ์หรือกิจกรรมที่จะ

ด าเนินการดังนี้  
1. มีแผนพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู  โดยจัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่าง 

หลากหลายและต่อเนื่องทุกชั้นปีตลอดหลักสูตร 
2. สามารถจัดกิจกรรมสร้างเสริมความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีภาวะผู้น าและผู้

ตามท่ีดี ตลอดจนมบีุคลิกภาพที่ดี 
3. ร่วมมือกับสถานศึกษา โรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้าง

เสริมจิตสาธารณะ ความเป็นผู้ใฝ่ดี ใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอและรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
4. ก าหนดให้นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและคณะเพ่ือ 

เสริมสร้างและปลูกฝังความมีวินัยในตนเอง มีบทบาทในการท ากิจกรรมกลุ่ม  และการปฏิบัติ    ตามระเบียบ
ข้อบังคับที่ก าหนด   

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้านความ 
รับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ และประชาคมโลก  

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 ผลการเรียนรู้แต่ละด้านเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) พ.ศ. 2554 ดังนี้ 
      2.1  ผลการเรียนรู้ส าคญั 
 ผลการเรียนรู้ส าคัญของรายวิชาการศึกษาทั่วไป ก าหนดตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร
ใหม่ 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลการเรียนรู้มีความหมายดังนี้ 
 2.1.1 วิชาศึกษาทั่วไป  

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

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1. เลือกและประยุกต์เทคนิคทางสถิติ ทางตัวเลขเพ่ือการตัดสินใจ 
    2. การน าเสนอข้อมูล ข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ 
    3. ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตารางท่ี 1 แสดงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ                   
(วิชาศึกษาทั่วไป) 

 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1.ใช้ดุลยพินิจ ค่านิยม  ความมีเหตุผลและกฎเกณฑ์ทางสังคม 

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

2. มีความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในปัจจุบัน 
3. ตระหนักในกฎระเบียบและข้อบังคับ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 1. ทักษะการแก้ปัญหา 
2. การคิดเชิงสร้างสรรค์ 
3. ใช้ทักษะทางวิชาการอย่างถ่องแท้ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

1. มีบทบาทเหมาะสมในการท างาน 
2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. เลือกและประยุกต์เทคนิคทางสถิติและทางตัวเลขเพื่อการ
ตัดสินใจ 
2. น าเสนอข้อมูลข่าวสารสม่ าเสมอ 
3. ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธฺภาพ 
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 การบูรณาการผลการเรียนรู้ของวิชาชีพครูและวิชาเอกสังคมศึกษา ก าหนดตามตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรห้าปี) พ.ศ. 2554 ข้อ 8 ดังนี้ 
             2.1.2   วิชาชีพครู 

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

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

2. สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาและวิชาชีพครูไปใช 
ในการด ารงชีวิต และประกอบวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. สามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ ประเมินค่า และสามารถน าความรู้เกี่ยวกับ  
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เก่ียวข้องกับจิตวิทยาครู พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การจัดชั้น
เรียน นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา การวัดและประเมิน การวิจัย และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

4. ตระหนักถึงคุณค่าของการน าความรู้ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาและวิชาชีพไป 
ใช้ในการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน 
        3.ด้านทักษะทางปัญญา 
   1. สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศจาก
แหล่งที่หลากหลาย เพ่ือน ามาใช้ในงานสอน การวินิจฉัยผู้เรียนและการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

2. สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและประสบการณ์ภาคปฏิบัติ มาวิเคราะห์ 
ปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ที่มีความซับซ้อน เพ่ือน าไปสู่การเสนอทางออกและการแก้ไขปัญหา 

3.สามารถสรุปผลปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้เพ่ือน าไปเป็นแนวทางใน 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์โดยแสดงพฤติกรรมที่เหมาะในการปฏิบัติงานครู 

2. มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียนโดยเอาใจใส่ผู้เรียนและค านึงถึงความแตกต่าง 
เป็นรายบุคคล 

   3. แสดงความเป็นผู้น าและผู้ตามในการปฏิบัติงานครูร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง 
 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1. สามารถศึกษา ท าความเข้าใจ เลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม 

2. สามารถศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
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3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถ 
เลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ 
           6.ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้   
   1. ความเชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู้ ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) 
รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) 

2. ความเชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มี 
ความแตกต่างกันอย่างมีนวัตกรรม 

  3. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกท่ีจะสอนอย่างบูรณาการ 
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ตารางท่ี 2 แสดงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(หมวดวิชาเฉพาะ:วิชาชีพครู) 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1. คุณธรรมจริยธรรม วินัย ตรงต่อเวลา ความรับผดิชอบ  

จิตสาธารณะ ศีล 5 พรหมวิหาร 4 
2. จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพคร ู
 

2. ด้านความรู้ 1. มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่
เก่ียวข้องการศึกษาและวิชาชีพครูอย่างกว้างขวางและเปน็ระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาและวิชาชีพ
ครูไปใช้ในการด ารงชีวิต และประกอบวิชาชีพอย่างมปีระสิทธภิาพ 
3. สามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ ประเมินค่า และสามารถน าความรู้
เก่ียวกับ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เก่ียวข้องกับจิตวิทยาครู 
พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การจัดชั้นเรียน นวัตกรรม
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทางการศึกษา การวัดและ
ประเมิน การวิจัย และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการศึกษาไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธิภาพ 
4. ตระหนักถึงคุณค่าของการน าความรู้ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาและ
วิชาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน 
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 1. สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและประเมนิข้อมูล
สารสนเทศจากแหล่งที่หลากหลาย เพื่อน ามาใช้ในงานสอน  
การวินิจฉัยผู้เรียนและการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
2. สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและประสบการณ์ภาคปฏิบัติ มา
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการจดัการเรียนรู้ที่มีความซับซ้อน เพื่อ
น าไปสู่การเสนอทางออกและการแก้ไขปัญหา 
3. สามารถสรุปผลปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้เพื่อน าไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์โดยแสดงพฤติกรรมที่เหมาะใน 
การปฏิบัติงานครู 
2. มีความสัมพันธ์ที่ดตี่อผู้เรียนโดยเอาใจใส่ผู้เรียนและค านึงถึงความ
แตกต่างเป็นรายบุคคล 
3. แสดงความเป็นผู้น าและผู้ตามในการปฏิบัติงานครูร่วมกับ
ผู้เกี่ยวข้อง 
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คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สามารถศึกษา ท าความเข้าใจ เลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม 
2. สามารถศึกษาค้นควา้และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล
ความหมาย และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
3. สามารถสื่อสารได้อย่างมปีระสิทธิภาพทัง้ในการพูด การเขียน 
สามารถเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคล
ที่แตกต่างกันได ้
 

6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 1. ความเชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู้ ทั้งรูปแบบที่เปน็ทางการ 
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็น
ทางการ (Informal) 
2. ความเชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มี 
ความแตกต่างกันอยา่งมีนวตักรรม 
3. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่าง
บูรณาการ 

       
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติแสดงในตาราง Curriculum Mapping ส าหรับการจ าแนกจ านวนหน่วยกิต แต่ละรายวิชาการ
ก าหนดเป็นวิชาบังคับและวิชาเลือก 
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2.1.3  วิชาสังคมศึกษา 
        1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

        1.1. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใน
ด้านความมีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ 
  1.2. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมอย่างมีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี            
 2.ด้านความรู้ 
     2.1. มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาสังคมศึกษาอย่างเป็น 
ระบบ 
 2.2. มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้สังคมศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่าง 
บูรณาการ ทั้งการบูรณาการข้ามศาสตร์และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง 
 2.3. มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้สังคมศึกษา และสามารถปฏิบัติการ 
วิจัยสังคมศึกษา 

 2.4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้  
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ    

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

  3.3. มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์  
และการพัฒนาความรู้ทางสังคมศึกษา รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม  

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

         5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ที่มีผลให้สามารถเข้าใจ 
องค์ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
 5.2. มีความสามารถในการประมวลผล  แปลความหมายและการเลือกใช้ข้อมูล 
สารสนเทศอย่างเหมาะสมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.3. มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และ 
น าเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับบุคคลและกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกัน       
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6.ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
      6.1. มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้ง 
รปูแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ 
(Informal) 
    6.2. มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มี
ความสามารถแตกต่างกัน  

     6.3. มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาอย่างบูรณาการ 
 
 
ตารางที่  3 แสดงคุณ ลักษณ ะที่ พึ งประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ       (หมวดวิชาเฉพาะ:วิชาเอก) 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

1. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพีครู ใน
ด้านความมีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ 
2. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมอย่างมีจิตสาธารณะ เสียสละ และเปน็แบบอยา่งที่ดี  

2. ด้านความรู้ 1. มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทัว่ไป วชิาชีพครู และวชิาสังคมศกึษาอย่างเปน็ระบบ 
2. มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้สังคมศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างบูรณา
การ ทั้งการบูรณาการข้ามศาสตร์และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง 
3. มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้สังคมศึกษา และสามารถปฏิบัติการวิจัย
สังคมศึกษา 
4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้  และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวชิาชีพครูอย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

1. สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติงาน และพัฒนาองค์ความรู้ได้จากข้อมูลที่หลากหลาย 
2. สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และน าไปสู่ 
การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ 
3. มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และ
การพัฒนาความรู้ทางสังคมศึกษา รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล และมีมุมมองเชิงบวก 
2. มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้
อย่างสร้างสรรค์ 
3. แสดงความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีความสัมพนัธ์ที่ดีกบัผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสว่นรว่ม 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ที่มีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้
หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
2. มีความสามารถในการประมวลผล  แปลความหมายและการเลือกใช้ข้อมูล
สารสนเทศอย่างเหมาะสมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสทิธิภาพทั้งการพูด การเขียน และ
น าเสนอด้วยรปูแบบที่เหมาะสมส าหรับบุคคลและกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน 
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คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
6. ด้านทักษะ 
การจัดการเรียนรู้ 

1. มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้ง
รูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) 
2. มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้สั งคมศึกษาส าหรับผู้ เรียนที่มี
ความสามารถแตกต่างกัน  
3. มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาอย่างบูรณาการ 

              การวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติแสดงในตาราง Curriculum Mapping ส าหรับการจ าแนกจ านวนหน่วยกิต แต่ละรายวิชาการ
ก าหนดเป็นวิชาบังคับและวิชาเลือก 
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2.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ 
ตารางท่ี 4  แสดงมาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ (หมวดวิชาเฉพาะ:วิชาชีพครู) 

 
รายละเอียดผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. คุณธรรมจริยธรรม วินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ 

จิตสาธารณะ ศีล 5 พรหมวิหาร 4 
2. จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพครู 

1. จัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณ เน้นความมีวินัย 
รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 

2. จัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

1. ประเมินผลจากการน าเสนอผลงานกลุ่ม  
และการเป็นผู้น าในการอภิปรายซักถาม 

2. วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า 
3. สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาในการปฏิบัติตาม             

กฎระเบียบ กติกา เงื่อนไขข้อบังคับ 

ด้านความรู้ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และ

หลักการที่เกี่ยวข้องการศึกษาและวิชาชีพครูอย่าง
กว้างขวางและเป็นระบบ 

2. สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาวิชา
การศึกษาและวิชาชีพครูไปใช้ในการด ารงชีวิต  

    และประกอบวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1. ใช้การสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการ
ทฤษฎีและการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใน
ด้านการศึกษาและวิชาชีพครู  

2. จัดการเรียนการสอนให้สามารถคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ประเมินค่า และน าความรู้จากการ
เรียนการสอนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครูอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

1. ประเมินจากแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 
ด้านทฤษฎี 

2. ประเมินจากการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
3. ประเมินจากผลงาน การจัดสัมมนา การจัด

นิทรรศการและกิจกรรม 
4. ประเมินจากการรายงานผลการศึกษาดูงาน  

และบันทึกการเรียนรู้ 
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รายละเอียดผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ 
3. สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และ

สามารถน าความรู้เกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี และ
หลักการที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาครู พัฒนาหลักสูตร 
การจัดการเรียนรู้ การจัดชั้นเรียน นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา 
การวัดและประเมิน การวิจัย และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครูอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

4. ตระหนักถึงคุณค่าของการน าความรู้ที่เก่ียวข้องกับ
การศึกษาและวิชาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และ
การพัฒนาผู้เรียน 

 
 

 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1. สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและประเมิน

ข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งที่หลากหลาย เพ่ือน ามาใช้
ในงานสอน การวินิจฉัยผู้เรียนและการวิจัยเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน 

1. การสอนแบบสืบสอบและอภิปรายกลุ่ม 
2. การสอนโดยใช้กรณีศึกษาและการสอนโครงงาน 
3. การสอนโดยการท างานเป็นทีม 
4. การสอนโดยให้ท าวิจัย 
5. การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ 

(Problem-based learning) 

1. ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน 

2. ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้า  รายงาน
กรณีศึกษา ประเมินจากโครงงาน  

3. ประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
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รายละเอียดผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ 
2. สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและประสบการณ์

ภาคปฏิบัติ มาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการจัดการ
เรียนรู้ที่มีความซับซ้อน เพ่ือน าไปสู่การเสนอทางออก
และการแก้ไขปัญหา 

3. สามารถสรุปผลปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
น าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ 

6. การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

4. ประเมินการน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน 
5. ประเมินจากผลการศึกษาวิจัย 
6. การทดสอบกลางภาคและการทดสอบปลายภาค 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์โดยแสดงพฤติกรรมที่เหมาะใน

การปฏิบัติงานครู 
2. มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียนโดยเอาใจใส่ผู้เรียนและ

ค านึงถึงความแตกต่างเป็นรายบุคคล 
3. แสดงความเป็นผู้น าและผู้ตามในการปฏิบัติงานครู

ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง 

1. ใช้การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
(Participative learning through action) 

2. การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม  
(Share leadership) 

3. การให้ความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นแบบ
สะท้อนกลับ (Reflective thinking) 

4. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 
 
 
 
 
 

1. ประเมินจากผลการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
2. ประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า 
3. ประเมินจากผลการน าเสนอผลงานกลุ่มและการ

เป็นผู้น าในการอภิปรายซักถาม 
4. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู

เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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รายละเอียดผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถศึกษา ท าความเข้าใจ เลือกและประยุกต์ใช้

เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม 

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

3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด 
การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่
เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ 

1. การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่หลากหลาย
โดยใช้สถานการณ์ ปัญหา กรณีศึกษา 
สถานการณ์จริงในการเรียนรู้โครงงาน และการ
วิจัย และสร้างทักษะด้านวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร  

2. สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

3. การจัดการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการกลุ่ม และ
การน าเสนอด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

1. ประเมินจากการฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการ
สอนในห้องเรียน 

2. ประเมินจากชิ้นงาน และรูปแบบการน าเสนอ
ผลงาน 

3. การน าเสนอ การจัดแสดงผลงานและนิทรรศการ 

ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
1. ความเชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู้ ทั้งรูปแบบที่เป็น

ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) 
และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) 

2. ความเชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนวัตกรรม 

3. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะ
สอนอย่างบูรณาการ 

1. การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง 

2. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 
3. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

1. ประเมินจากการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ใน
รายวิชาที่เก่ียวข้อง 

2. ประเมินจากผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่าง
เรียน 

3. ประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
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ตารางท่ี 5  แสดงมาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ (หมวดวิชาเฉพาะ:วิชาเอก) 

รายละเอียดผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู ในด้านความมีวินัย  
   ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ 
2. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมอย่างมีจิตสาธารณะ เสียสละ 

และเป็นแบบอย่างที่ดี 

1. การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ใน
ประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของสังคม
และวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

2. การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ  
(Interactive action learning) 

3. การใช้กรณีศึกษา (Case study) 
4. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี 
   ตลอดหลักสูตร 

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

ความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 

ด้านความรู้ 
1. มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู และวิชา

สังคมศึกษาอย่างเป็นระบบศาสตร์และบูรณาการกับ
โลกแห่งความเป็นจริง 

2. มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้สังคม
ศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างบูรณาการ ทั้งการบูรณาการ
ข้าม 

3. มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้สังคมศึกษา 
และสามารถปฏิบัติการวิจัยสังคมศึกษา 

1. การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และการ
เรียนรู้แบบสืบสอบ (Inquiry method) 

2. การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์
ความรู้ 

3. การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤต
ขององค์ความรู้และทฤษฎี 

4. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative 
learning) เพ่ือประยุกต์และประเมินค่าองค์

1. วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์
องค์ความรู้ 

2. วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและ
สรุปสถานะขององค์ความรู้ 

3. วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
4. วัดและประเมินจากการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
5. วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ

เป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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รายละเอียดผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ 
4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ และ

ประเมินค่าองค์ความรู้  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ 

ความรู้ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง 
5. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี

ตลอดหลักสูตร 

 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1. สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และ

ประเมินข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน และ
พัฒนาองค์ความรู้ได้จากข้อมูลที่หลากหลาย 

2. สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอ
ทางออก และน าไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดย
ค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ 

3. มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่าง
สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และการพัฒนาความรู้ทาง
สังคมศึกษา รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมี
นวัตกรรม 

1. การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤต
ทางวิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม  

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

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

ตลอดหลักสูตร 

1. วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
เกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพ และ
ทางสังคม 

2. วัดและประเมนิจากผลการท าวิจัยเพื่อสร้าง 
    องค์ความรู้ใหม่ 
3 . วัดและประเมินจากผลการวิจั ยและพัฒ นา

นวัตกรรม 
4. วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม 
   ความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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รายละเอียดผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ เข้าใจความแตกต่างระหว่าง  

บุคคล และมีมุมมองเชิงบวก 
2. มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาใน

กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
3. แสดงความผู้น าและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ

ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้องอย่างมีความรับผิดชอบต่อส่วน
ร่วม 

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

แบบสะท้อนกลับ (Reflective thinking) 
4. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี

ตลอดหลักสูตร 

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

เป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ที่มีผล

ให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้
อย่างรวดเร็ว 

2. มีความสามารถในการประมวลผล  แปลความหมาย
และการเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศอย่างเหมาะสมโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
การพูด การขียน และน าเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
ส าหรับบุคคลและกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกัน 

1. การติดตามวิเคราะห์และน าเสนอรายงานประเด็น
ส าคัญด้านการศึกษาจากข่าวหนังสือพิมพ์ 

2. การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้าน
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี 
   ตลอดหลักสูตร 

 

1. วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห์และ
น าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษา 

2. วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและน าเสนอ
รายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม 
   ความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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รายละเอียดผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ 
ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
1. มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาที่มี

รูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ 
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal)  

    และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) 
2. มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้สั งคมศึกษา

ส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน  
3. มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา

อย่างบูรณาการ 

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

 

1. วัดและประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์ 
    วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอน 
2. วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอน 
   เต็มเวลา 
3. วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม 
   ความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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 3.แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)  

3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
ผลการเรียนรู้วิชาศึกษาท่ัวไป ตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังปรากฏในตารางที่ 1 มีความหมายดังนี้ 
 3.1.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ใช้ดุลยพินิจ ค่านิยม ความมีเหตุผล และกฏเกณฑ์ทางสังคม 
2) มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ 

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

 3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
1) มีทักษะการแก้ปัญหา 
2) มีการคิดเชิงสร้างสรรค์  
3) ใช้ทักษะทางวิชาการอย่างถ่องแท้ 

 3.1.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีบทบาทเหมาะสมในการท างาน 
2) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์  

 3.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) เลือกและประยุกต์เทคนิคทางสถิติ 
2) น าเสนอข้อมูลข่าวสารสม่ าเสมอ 
3) ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (วิชาศึกษาทั่วไป) 
 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

 
 

รายวิชา 

1.คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

GEL1102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการ
สืบค้น 

             

GEL1103  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะ
การเรียน 

             

GEL2201  ภาษาไทยเชิงวิชาการ              

GEL2202  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ              

GEL2203  ภาษากลุ่มประชาคมอาเซียน              

GEL2204 ภาษาไทยเพื่อการประกอบวิชาชีพ              

GEH1101  สุนทรียภาพกับชีวิต              

GEH1102  สังคมไทยในบริบทโลก              

GEH2201  การพัฒนาตน              

GEH2202  ความจริงของชีวิต              

GEH2203  ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม              
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รายวิชา 

1.คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
GEH2204  ความเป็นพลเมือง              

GEH2205  ทักษะชีวิตเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์              

GES1101   เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
               และการเรียนรู้ 

             

GES1102  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพ
ชีวิต 

             

GES2201  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม              

GES2202  การคิดและการตัดสินใจ              

GES2203  ความรู้เท่าทนัสารสนเทศ              

GES2204  คณิตศาสตร์เพ่ือชีวิต              

GES2205  นันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต              

GES2206  ชีวิตและสุขภาพ              
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3.2  หมวดวิชาเฉพาะ  

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

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

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

2. สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาและวิชาชีพครูไปใช 
ในการด ารงชีวิต และประกอบวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. สามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ ประเมินค่า และสามารถน าความรู้เกี่ยวกับ  
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เก่ียวข้องกับจิตวิทยาครู พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การจัดชั้นเรียน 
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา การวัดและประเมิน การวิจัย และกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

4. ตระหนักถึงคุณค่าของการน าความรู้ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาและวิชาชีพไป 
ใช้ในการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน 
        3.ด้านทักษะทางปัญญา 
   1. สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศจาก
แหล่งที่หลากหลาย เพ่ือน ามาใช้ในงานสอน การวินิจฉัยผู้เรียนและการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

2. สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและประสบการณ์ภาคปฏิบัติ มาวิเคราะห์ 
ปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ที่มีความซับซ้อน เพ่ือน าไปสู่การเสนอทางออกและการแก้ไขปัญหา 

3.สามารถสรุปผลปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้เพ่ือน าไปเป็นแนวทางใน 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์โดยแสดงพฤติกรรมที่เหมาะในการปฏิบัติงานครู 

2. มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียนโดยเอาใจใส่ผู้เรียนและค านึงถึงความแตกต่าง 
เป็นรายบุคคล 

   3. แสดงความเป็นผู้น าและผู้ตามในการปฏิบัติงานครูร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง 
 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1. สามารถศึกษา ท าความเข้าใจ เลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม 

2. สามารถศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
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3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถ 
เลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ 
           6.ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้   
   1. ความเชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู้ ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) 
รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) 

2. ความเชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มี 
ความแตกต่างกันอย่างมีนวัตกรรม 

  3. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกท่ีจะสอนอย่างบูรณาการ 
 

 
3.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ : วิชาเอก 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

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

1. มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาสังคมศึกษาอย่างเป็น 
ระบบ 

2. มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้สังคมศึกษาที่เก่ียวข้องอย่าง 
บูรณาการ ทั้งการบูรณาการข้ามศาสตร์และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง 

3. มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้สังคมศึกษา และสามารถปฏิบัติการ 
วิจัยสังคมศึกษา 

4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้   
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
  1. สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน และพัฒนาองค์ความรู้ได้จากข้อมูลที่หลากหลาย 
  2. สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และน าไปสู่ 
การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบ
จากการตัดสินใจ 
  3. มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ 
และการพัฒนาความรู้ทางสังคมศึกษา รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม 
 4.ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล และมีมุมมองเชิง
บวก 

2. มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม 
ได้อย่างสร้างสรรค์ 
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3. แสดงความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และ 
ผู้เกี่ยวข้องอย่างมีความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม 

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ที่มีผลให้สามารถเข้าใจองค์ 

ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
 

2. มีความสามารถในการประมวลผล  แปลความหมายและการเลือกใช้ข้อมูล 
สารสนเทศอย่างเหมาะสมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และ 
น าเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับบุคคลและกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกัน 

6.ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
1. มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้ง 

รูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ 
(Informal) 
        2. มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้สั งคมศึกษาส าหรับผู้ เรียนที่ มี
ความสามารถแตกต่างกัน  

3. มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาอย่างบูรณาการ 
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ตารางท่ี 6 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(หมวดวิชาเฉพาะ:วิชาชีพครู และ วิชาเอก) 

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

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

EDP1102 ภาษาและวัฒนธรรม                   

EDP1103 จิตวิทยาส าหรับครู                   

EDP2101 คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณส าหรับครู 

                  

EDP2102 การพัฒนาหลักสูตร                   

EDP2103 การประกันคุณภาพการศึกษา                   

EDP3101 การจดัการเรียนรู้และการ
จัดการชั้นเรียน 

                  

EDP3102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 

                  

EDP3103 การวัดและประเมินผล
การศึกษา 
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รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
EDP4101 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการ

เรียนรู้ 
                  

EDP4102 ความเป็นครูวิชาชีพ                   

EDP4201 ลูกเสือ ยุวกาชาด และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

                  

EDP4202 ความคิดสร้างสรรค์ส าหรับครู    
 

  
 

             

EDP4203 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการ
ปรับตัว 

                  

EDP4204 จิตวิทยาการปรับพฤติกรรม                   

EDP4205 จิตวิทยาเด็ก                   

EDP4206 จิตวิทยาวัยรุ่น                   

EDP4207 จิตวิทยาสร้างสรรค์การเรียนรู้                   

EDP4208 การแนะแนวและการให้
ค าปรึกษา 

 
                 

EDP4209 การพัฒนาทักษะการคิด
ระดับสูง 
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รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
EDP4210 สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา                   

EDP4211 การสอนเพศศึกษา                   

EDP4301  
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู
ระหว่างเรียน 1 

                  

EDP4302 
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู
ระหว่างเรียน 2 

                  

EDP5301 
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1 

                  

EDP5302 
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2 

                  

PSS3601 
 

การวัดและประเมินผลกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

                  

PSS3602 
 

การออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา 
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รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

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

PSS3603 
 

การออกแบบและผลิต
สื่อการศึกษากลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 

                  

PSS3604 
จิตวิทยาครูส าหรับการจัดการ
ชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา 

                  

PSS4601 
 

การวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา 

                  

PSS4602 
 

การออกแบบการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ระดับประถมศึกษา 

                  

PSS4603 
 

พฤติกรรมการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษาระดับ
ประถมศึกษา 

                  

PSS4604 
การออกแบบการเรียนรู้สาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา 
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รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

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

PSS4605 
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

                  

PSS4606 การจัดนันทนาการเยาวชน                   

PSS4607 นันทนาการทางการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                  

PSS4608 ผู้น านันทนาการและการอยู่
ค่ายพักแรม 

                  

PSS4609 ลีลาศ                   

SSP1401 การเมืองการปกครองไทย                   

SSP1402 ประวัติศาสตร์ไทย                   

SSP1403 ศาสนาศึกษาและจริยศึกษา                   

SSP1404 สังคมศึกษา 1                   

SSP1405 สังคมวิทยาการพัฒนา                   

SSP1406 มนุษย์กับเศรษฐกิจ                   

SSP1407 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย                   
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รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
SSP2401 สังคมศึกษา 2                   

SSP2402 ประวัติศาสตร์เอเชีย                   

SSP2403 กฎหมายกับสังคม                   

SSP2404 สังคมศึกษา 3                   

SSP2405 อาเซียนศึกษา                   

SSP2406 ภูมิศาสตร์เชิงวิเคราะห์                   

SSP2407 หลักพุทธธรรม                   

SSP3401 ประวัติศาสตร์ยุโรป                   

SSP3402 
ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ 

                  

SSP3403 สิ่งแวดล้อมกับประชากร                   

SSP3404 สังคมศึกษา 4                   

SSP3405 เศรษฐศาสตร์มหภาค                   

SSP3406 ประวัติศาสตร์อเมริกา                   

SSP3407 สันติศึกษา                   

SSP4401 ท้องถิ่นศึกษา                   
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รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
SSP4402 สัมมนาสังคมศกึษา                   

SSP4403 ระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร์                   

SSP4404 บทบาทมหาอ านาจในสังคมโลก                   

SSP4405 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน                   

SSP4406 ความรับผิดชอบต่อสังคม                   

SSP4407 
ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิง
วิเคราะห์ 

                  

SSP4408 
การศึกษาอิสระทางสังคม
ศึกษา 

                  

SSP4409 
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 

                  

SSP4410 
ภาษาอังกฤษส าหรับสังคม
ศึกษา 1 

                  

SSP4411 
ภาษาอังกฤษส าหรับสังคม
ศึกษา 2 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

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

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนมีทั้งการทวนสอบในระดับ

รายวิชาและการทวนสอบในระดับหลักสูตร  ดังนี้ 
1) มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม และกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการก ากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของหลักสูตร 

2) สถานศึกษาที่นับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาสังคมศึกษามีการประเมิน
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

3) ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้ 
4) มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้ 
ทั้งนี้ ก าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของระดับคะแนนสอบวัดความรู้  

ส่วนการทวนสอบในระดับหลักสูตรมีระบบประกันคุณภาพท่ีด าเนินตามมาตรฐานที่ก าหนด 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษา   มีการวิจัยสัมฤทธิผลของการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและ
หลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยด าเนินการวิจัยในประเด็นต่อไปนี้ 

1) ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ
อาชีพ 
 2)การประเมินจากหน่วยงานหรือสถานศึกษาโดยการสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม  
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ  
 3) การประเมินต าแหน่ง หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
 4) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมินหลักสูตร หรืออาจารย์พิเศษต่อความพร้อม
ของผู้เรียนในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้
ของผู้เรียน 
 5) ผลงานของบัณฑิตที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน สื่อการสอน การจัดกิจกรรมเสริมความรู้ 
พัฒนาทักษะ รวมทั้งรางวัลจากวิชาชีพ 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 หมวด 6   
 



69 

 

    
 

 

หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

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

 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
     2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

คณาจารย์ได้รับการพัฒนาการเรียนการสอน เช่น การเข้ารับการอบรมความรู้จากหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่างๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
 คณาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้จัดท าผลงานวิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  การลาศึกษา
ต่อในระดับปริญญาเอก เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์  การท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
บริการวิชาการแก่ชุมชน 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
การบริหารหลักสูตรด าเนินงานในรูปคณะกรรมการ  ซึ่งท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการบริหาร  

จัดการด้านวิชาการ  และงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนตามหลักสูตร  อ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้เรียน ประสานงานกับมหาวิทยาลัยและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  และมี     
การด าเนินงานดังนี้ 

1.1 การประกันคุณภาพภายใน  
1.2 การรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อสภาสถาบัน  
1.3 การน าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร 

มีตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อดังนี้ 
1) พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

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

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

4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน และการประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมินการด าเนินงานที่ผ่านมา 

5) ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
1.4 ก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่สะท้อนการด าเนินงานตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
1. การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

1.1 การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อย 1 ครั้ง
ใน 5 ปี 

1.2 การพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
     (1) การพัฒนาการเรียนการสอนคณาจารย์ใหม่ 

ได้รับการปฐมนิเทศ มีการปฐมนิเทศคณาจารย์
ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอนทุกคน 

(2) การพัฒนาการเรียนการสอนคณาจารย์ 
ประจ าการ 

มีการพัฒนาคณาจารย์ประจ าการด้านวิธีการ
สอนและวิธีการวัดผลอย่างน้อย 1 ครั้งใน 2 ปี  
ทุกคน 

(3) การพัฒนาบุคลากรด้านการสนับสนุน              
การจัดการเรียนรู ้

มีการพัฒนาบุคลากรด้านการสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้อย่างน้อย 1 ครั้งใน 2 ปีทุกคน 

2. การวางแผนการด าเนินการหลักสูตร 
2.1 การจัดคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่ครบ
วงจรคือวางแผนการสอน จัดการสอนและ
ประเมินผลการสอน 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
2.2 การจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู 
 
 

 
 

 

มีโครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี 
ทุกปี ตลอดหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการ 
บริหารโครงการและมีการประเมินผลการเข้า
โครงการของนักศึกษาเป็นรายบุคคล เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา
ควบคู่กับผลการเรียนรายวิชาตามหลักสูตร 

2.3 การจัดคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์ 

2.4 การจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.2 
 

หลักสูตรใหม่ให้จัดท ารายละเอียดหลักสูตร 
(มคอ.2) ตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ สาขาภายใน           
ปีการศึกษา 2559 

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

รายวิชาใหม่จัดท ารายละเอียดรายวิชาตาม
มาตรฐานคุณวุฒิฯ สาขาภายในปีการศึกษา 
2559 

3. การด าเนินการตามแผนและการจัดท ารายงานผล 
3.1 การจัดสรรทรัพยากร 

(1) อาคารสถานที่ส าหรับการเรียนการสอน 

มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเรียนการ
สอนและจ านวนนักศึกษา 

(2) สื่อคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน 
 

มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเรียน 
การสอนและจ านวนนักศึกษา 

(3) อาคารสถานที่ส าหรับการวิจัย 
 

มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสม เอ้ืออ านวยต่อ
การวิจัย 

(4) หนังสือห้องสมุด มีจ านวนเพียงพอกับวิชาเอกที่เปิดสอน 
(5) การจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้

ตามอัธยาศัย 
มีการจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

3.2 การจัดการเรียนรู้และรายงานผล          
 (1) การจัดการประมวลการสอนรายวิชา 

มีประมวลการสอนรายวิชาที่ครอบคลุม 
พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 

(2) การรายงานผลการด าเนินการรายวิชา                       
ตามแบบ มคอ.5 

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชาที่
สอนทุกภาคการศึกษา 

(3) การรายงานผลการด าเนินการ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.6 

 

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ประสบการณ์ภาคสนามที่เปิดสอนทุก                      
ภาคการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
(4) การรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร      
ตามแบบ มคอ.7 

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการหลักสูตร
ทุกปีการศึกษา 

4. การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ หรือการประเมินผล 
การเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงาน 
4.1 การประเมินการจัดการเรียนรู้ของคณาจารย์ 

มีการประเมินการจัดการเรียนรู้ของคณาจารย์           
ทุกภาคการศึกษา 

4.2 การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้
และกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ 
 

มีการน าผลการประเมินการจัดการเรียนรู้มาใช้ใน
การปรับปรุงประมวลการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
โดยระบุไว้ในประมวลการจัดการเรียนรู้ในภาค
การศึกษาถัดไป 

4.3 การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา มีการประเมินผลการเรียนรู้ ของนั กศึกษา             
ที่ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

4.4 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู ้

มีการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ต่อสภามหาวิทยาลัย
ทุกปี 

5. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิฯ 

มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด
ในมาตรฐานคุณวุฒิฯของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกรุ่น 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 ทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนมีการบริหารจัดการดังนี้ 

2.1  การบริหารงบประมาณ 
 งบประมาณที่ได้รับตามแผนในแต่ละปีงบประมาณ ใช้ด าเนินการในการจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ต่างๆที่ส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  การบริการวิชาการ  การจัดกิจกรรม
เสริมสร้างวิชาการ กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นครูมืออาชีพ กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
กิจกรรมเพ่ือสังคม  รวมทั้งการจัดท าโครงงานและการวิจัย   

2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
สาขาวิชามีสถานที่เรียนทั้งห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้

มีสิ่งอ านวยความสะดวกภายในสถานที่เรียน  มีครุภัณฑ์ประจ าสถานที่เรียน  เช่น  โต๊ ะ  เก้าอ้ี  เครื่อง
ขยายเสียง  เครื่องฉายประเภทต่างๆ อีกทั้ งยั งมี แหล่ งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย   ได้ แก่                      
ส านักวิทยบริการที่มีบริการทั้งฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการสืบค้นผ่านเครือข่ายสากล สื่อสิ่งพิมพ์
และสื่ออ่ืนๆ เช่น ต ารา หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซีดีรอม ดีวีดี วีดิทัศน์  
แถบบันทึกเสียง ฯลฯ  ที่จะให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า  มีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่จะให้นักศึกษาเข้าถึงสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ได้สะดวกรวดเร็ว   
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 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
แหล่งเรียนรู้ภายนอกมหาวิทยาลัย  ได้แก่  สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน  หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน  สถานประกอบการและชุมชน  โดยมหาวิทยาลัยได้จัดสรร
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนประจ าสาขาวิชา  ซึ่งจะท าให้มี
การจัดและใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

ในแต่ละภาคเรียนสาขาวิชาจะท าแบบสอบถามความพึงพอใจและความต้องการในการใช้
ทรัพยากรต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และการท ากิจกรรม   เพ่ือรวบรวมเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการหลักสูตรเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณในส่วนที่นักศึกษามีความต้องการ 

 
3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมี       

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป   
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน  การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

จัดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนประชุม
ร่วมกันในการวางแผนจัดการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล  เก็บรวบรวมข้อมูลวางแผนส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร  ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  และผลิต
บัณฑิตได้ตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
อ า จ า ร ย ์พ ิ เ ศ ษ ต้องเป็นผู้ เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงในเรื่องที่จะบรรยาย  หรือ                

มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท และได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

บุคลากรสายสนับสนุนต้องมีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ  มี
ความเข้าใจในโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร  มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทางการศึกษาหรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน  
บุคลากรต้องสามารถให้บริการอาจารย์และผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดให้มี             

การพัฒนาตนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการ โดยการเข้ารับการฝึกอบรมเฉพาะทาง               
อย่างเหมาะสม 

 
5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  
คณะครุศาสตร์แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มี

ปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคน
จะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา 
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เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ยังจัดมีที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท า
กิจกรรมแก่นักศึกษา จัดปฐมนิเทศเพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อหลักสูตร แนะ
แนววิธีการเรียน  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผลและเกณฑ์การจบหลักสูตร  
แนะน าสภาพแวดล้อมทั่วไปและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา  
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถยื่นค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
 

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

6.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  จะด าเนินการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงานและ
สังคมอย่างต่อเนื่อง 

6.2 ด าเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา  ที่ปฎิบัติงานอยู่ในหน่วยงานต่างๆ
ภายหลังจากจบการศึกษาไปแล้วเป็นระยะ โดยเก็บข้อมูลจากผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน 

6.3 ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร  เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม 
และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่องทุก  5  ปี 

 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  (Key  Performance  Indicators) 

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

ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวน
การด าเนินงานหลักสูตร   

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

   ปริญญญาตรี (มคอ.1)สาขาสังคมศึกษา 
     

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3  

   และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

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

 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60  วันหลังสิน้สุด ปีการศึกษา 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
6. มีการสอบทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี  

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน   การจัดการ
เรียนรู้ กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ จากผล   การประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน   มอค.7 ในปีที่แล้ว 

     

8. คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ หรือ
ค าแนะน าด้าน การจัดการเรียนรู้      

9. คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/นักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 จากตารางตัวบ่งชี้การด าเนินงาน 
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

การประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การสอน  พิจารณาจากผู้เรียน   โดยอาจารย์ผู้สอนจะประเมิน
ผู้เรียนจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรม    การอภิปรายโต้ตอบ  การตอบค าถามของผู้เรียนใน
ชั้นเรียน  รวมถึงการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  เพ่ือตรวจสอบและสามารถระบุได้ว่า  
ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาเพียงใด หากพบว่ามีปัญหาก็จะมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนในโอกาสต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
นักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารย์ในด้านความหลากหลายของวิธีการสอน การจัดท า

แผนบริหารการสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แ จงเกณฑ์              
การประเมินผลรายวิชา การเตรียมตัวสอน การสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน และการใช้สื่อการ
สอนในทุกรายวิชา รวมทั้งมีการสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือทีมผู้สอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

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

หลักสูตรนี้ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน
ข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (SAR) 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

การรวบรวมข้อมูลในช่วงเวลาที่มีการเรียนการสอนและการนิเทศ จะท าให้ทราบปัญหาและสภาพ
ของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา  กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่
จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันทีซึ่งจะเป็นการปรับปรุงย่อย สามารถท าได้ตลอดเวลาที่พบ
ปัญหา  ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 5 ปี เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ) 
 
GEL1101 การใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Thai Usage  

หลักเกณฑ์แนวคิดท่ีเป็นพื้นฐานของการสื่อสาร พัฒนาทักษะของการใช้ภาษาไทย การ
อ้างอิง การเชื่อมโยงภาษาไทยในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน การสืบค้นสารนิเทศและการ
น าเสนอผลงานด้วยสื่อต่างๆ 

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

Retrieval 
 

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการ
สืบค้นสารนิเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ การอ้างอิงและเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ฐานข้อมูลอิเล็ก ทรอ
นิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์ 

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

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การให้ข้อมูล การสรุปความ และแสดงความคิดเห็น 
กลวิธีการอ่าน การเขียนในชีวิตประจ าวัน การอ้างอิง และการใช้พจนานุกรม เพ่ือการอ่านและการเขียน 
โดยใช้สื่อระบบ สารนิเทศ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

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

 
 
 
 
 

 



79 

 

    
 

 

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

ภาษาไทยเพ่ือการศึกษาเรียนรู้ การสื่อสาร การแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ การเขียน
รายงานและผลงาน การอ้างอิง การใช้สารนิเทศ เพ่ือการสืบค้นข้อมูลจากสื่อหลากหลายทั้งสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการน าเสนอรายงาน และการเขียนงานวิจัยเบื้องต้นในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

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

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

ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาเรียนรู้ การสื่อสาร การแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ การ
เขียนรายงานและผลงาน การอ้างอิง การใช้สารนิเทศ เพ่ือการสืบค้นข้อมูลจากสื่อหลากหลายทั้งสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเขียนงานวิจัยเบื้องต้นและการน าเสนอรายงานหรือผลงานใน
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

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

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

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

ASEAN language development on listening, speaking, reading and writing; 
Communication and understanding on ASEAN social, tradition and culture. (depending 
on   individual interest.) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ)                     
GEL2204 ภาษาไทยเพื่อการประกอบวิชาชีพ 3(3-0-6) 
 Thai for Careers  

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

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

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

การสร้างประสบการณ์การรับรู้และเข้าใจด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และการแสดงของ
ไทยและกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยผ่านกระบวนการพ้ืนฐานทางสุนทรียศาสตร์ เพ่ือน าไปสู่ความ
ซาบซึ้งและเห็นในคุณประโยชน์ในด้านความงามทางศิลปกรรมศาสตร์ 

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

แนวความคิดพ้ืนฐานในเรื่องวิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา การเมืองของ
ไทยความสัมพันธ์ และบทบาทของประเทศไทยในบริบทอาเซียนและระดับสากล โดยเน้นการศึกษาด้าน
ผลประโยชน์ ความร่วมมือที่ไทยได้รับจากการเข้าเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมโลก 

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

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

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

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

การเข้าใจความจริงของชีวิตตามหลักธรรม เพ่ือก าหนดเป้าหมายและการด ารงชีวิตใน
สังคมโลกยุคโลกาภิวัฒน์ การน าหลักศาสนธรรมและทักษะชีวิตไปประยุกต์ใช้พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม
และจริยธรรม เพ่ือการด ารงตนในสังคมอย่างมีความสุข 

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

 
GEH2203 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Life in Multicultural Society  

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจ และมีเจตคติ
ที่ดีต่อการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรม 

Cultural diversity in way of living, knowledge, awareness and good 
attitudes towards living with others in multicultural society. 
 
  GEH2204 ความเป็นพลเมือง 3(3-0-6) 
 Civil Education  

ความหมายและความส าคัญ บทบาทหน้าที่ พันธะทางสังคม จิตส านึกทางคุณธรรม 
จริยธรรมและการพัฒนาจิตสาธารณะของพลเมือง เพ่ือการเป็นพลเมืองที่ดีตามหลักประชาธิปไตย 

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

 

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

การเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะที่ส าคัญของการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ ใน
ศตวรรษท่ี 21 เพ่ือส่งเสริมการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

Learning and developing life skills essential for quality living in the 21st 
century and for the facilitation of being absolute human 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา        น(บ-ป-อ)                     
GES1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
 Information Technology for Communication 

and Learning 
 

หลักการ ความส าคัญระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารนิเทศ ในการสืบค้นการ
สร้างสารนิเทศ การใช้ข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนการแสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆ และฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการพัฒนาการสื่อสารและการเรียนรู้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

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

บทบาทการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังงาน การสื่อสารและโทรคมนาคม 
การส่งเสริมและดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ความปลอดภัยในการใช้ยาและสารเคมีในชีวิตทั้งทางด้าน
กายภาพและชีวภาพที่มีต่อคุณภาพชีวิต 

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

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

ความส าคัญและผลกระทบของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อ
สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ ปัญหา
มลพิษสิ่งแวดล้อม แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

Importance and effects of science and technology development 
towards environment, ecosystem and natural resources; Biodiversity and conservation; 
Environmental pollution; Natural resources and eco environments management. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา        น(บ-ป-อ)                     
GES2202 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
 Thinking and Decision Making  

หลักการ และกระบวนการคิดของมนุษย์ การคิดข้ันวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า 
การให้เหตุผลอย่างสมเหตุสมผลในการตัดสินใจ การใช้ข้อมูลและเหตุผลในกระบวนการแก้ปัญหา มี
การบูรณาการเครื่องมือคุณภาพร่วมกับการคิดส าหรับการตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 

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

ความส าคัญของข้อมูลสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้เร็วและมีประสิทธิภาพ 
ประเมินสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณ ใช้และจัดการสารสนเทศได้ตรงและสร้างสรรค์ ประยุกต์
ความเข้าใจเชิงจริยธรรม และเชิงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศ 

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

หลักการและวิธีทางคณิตศาสตร์ ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน นิติกรรม
สัญญาและตราสารหนี้ต่างๆด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือโปรแกรมส าเร็จรูปอย่างง่าย 

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

แนวคิด ทฤษฎีและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ซึ่งส่งอิทธิพลต่อเจตคติและพฤติกรรม
นันทนาการ การออกแบบกิจกรรมนันทนาการอย่างเป็นระบบและการน าเอากิจกรรมนันทนาการไปใช้
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับบุคคล กลุ่มและชุมชน 

Concepts, theories and relationship among related factors affecting 
recreational attitudes and behaviors; Systemized recreational program design; 
Application of recreational activities for developing quality of life at individual level, 
group level and community level. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ)                     
GES2206 ชีวิตและสุขภาพ                     3(3-0-6) 
 Life and Health  

การดูแลชีวิตและสุขภาพ ในมิติการป้องกัน การส่งเสริม การรักษา และการฟ้ืนฟู
เกี่ยวกับชีวิต เพศ วัย โภชนาการ ตลอดจนน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

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

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

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

วาทวิทยาส าหรับครู  หลั กการ ทฤษฎี  และเทคนิ ควิ ธีการใช้ภ าษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ มุ่งเน้นทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
ส าหรับครู ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาทีมีต่อสังคมและวัฒนธรรม โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม
ไทยประชาคมอาเซียนและของโลกกับการใช้ภาษา การเปลี่ยนแปลงทางภาษาที่เกิดจากปัจจัยทางสังคม
และวัฒนธรรม 

Speech communication for teachers; principles, theories and techniques 
in application of Thai and foreign languages Focus on the skills of listening, speaking, 
reading, writing. The relationship between language and society the interaction 
between language usage, social structure, and cultural structure. Including Language 
change caused by social and cultural factors.  

 
 
 



85 

 

    
 

 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา        น(บ-ป-อ)                     
EDP1103 จิตวิทยาส าหรับครู    3(2-2-5) 
 Psychology for Teachers  

จิตวิทยาพื ้น ฐาน  จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์  จิตวิทยาการเรียนรู ้และจิตวิทยา
การศึกษา แนวทางการใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรี ยนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  
จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษาเพื่อให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

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

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

ห ล ัก ธ ร รม าภ ิบ าล  แ ล ะ ค วา ม ซื ่อ ส ัต ย ์ส ุจ ร ิต ค ุณ ธ ร ร ม  แ ล ะ จ ร ิย ธ ร รม ข อ งว ิช า ช ีพ ค รู
จรรยาบรรณ วิชาชีพที ่คุรุสภาก าหนด  แนวทางปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  การเสริมสร้าง
กระบวนการคิดด้วยจิตส านึกสาธารณะ และการเสียสละให้สังคม การเป็น ผู้น าทางวิชาการ ฝึก
ปฏิบัติการด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 

The good governance, loyalty and honesty, moral and ethics of teaching 
profession, profession ethics that Teachers Council set, guidelines for practice according 
to professional ethics, reinforcement thinking process of public awareness and sacrifice 
to social, the academic leadership, educational practice for developing community and 
social. 

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

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

Principle, concept for maneuver curriculum, curriculum analysis, process 
for curriculum manipulation, curriculum development, bringing to use curriculum, 
guidelines for curriculum evaluation and bringing the result of this evaluation to use in 
curriculum development. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา        น(บ-ป-อ)                     
EDP2103 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
 Quality Assurance in Education  

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง กระบวนการด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวิเคราะห์
การประกันคุณภาพการศึกษาของไทยและต่างประเทศ 

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

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

Management 
 

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ แนวทางการน าแผนการเรียนรู้ไป
การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่
การคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชัน้เรียนเพือ่
ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาศนูย์การเรียนในสถานศึกษา 

Principles, concept, guidelines on the preparation of learning plans; 
learning plan practice guidelines to achieve real results; learning management and 
learning environment; theories and models of learning for critical thinking, creativity and 
problem solving; integrated inclusive education;  classroom management to make an 
atmosphere for learning; the development of learning centers in schools 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ) 
EDP3102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Innovation and Information technology in 

Education 
 

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

Concepts and principles in educational innovation and technology that 
assist the quality of learning; information technology and communication for teachers; 
learning sources and learning networks; the application of computer programs in 
education; analyses of problems and solution in educational innovation and 
technology: the design, the development, the application, the evaluation and the 
improvement of innovations; innovations for learning. 
   
EDP3103 การวัดและประเมินผลการศึกษา   3(2-2-5) 
 Educational Measurement and Evaluation  

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

Principles and techniques in educational evaluation; the development of 
learning evaluation device, the implication of the device, and the quality monitoring 
process; field assessment; authentic assessment; portfolio assessment; discrete and 
holistic evaluation; the improvement of learning management and curriculum after the 
assessment 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ) 
EDP4101 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้   3(2-2-5) 
 Research for Learning Development  

วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา  ทฤษฎีและรูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพ่ือ
การวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา  การฝึกปฏิบัติการวิจัยโดย 
การศึกษาค้นคว้างานวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  เสนอโครงการเพ่ือท าวิจัย  ด าเนินการ
วิจัย  เขียนรายงานการวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัย 

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

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

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

Work load and role of teachers, characteristic and professional standard, 
Being professional teachers, management of knowledge related to professional 
teachers and in the sense of teaching subject substances, teaching strategy, 
reinforcement analysis, synthesis and creative skills, process of seeking and choosing 
information, Laws related to teacher and teaching profession, creation advancement in 
teaching profession, development of teaching profession, development learners’ 
potentiality. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ) 
EDP4201 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3(2-2-5) 
 Scouts, Junior Red Cross, and Learning 

Development Activities 
 

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

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

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

แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ การ
จัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคและทักษะส าหรับครูในการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ การจัดบรรยากาศและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

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

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

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบุคลิกภาพ  ทฤษฏีบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ 
การวัดบุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพ  การปรับตัว  กลไกในการปรับตัว  การป้องกันและแก้ไข
พฤตกิรรมที่เป็นปัญหา 

Basic knowledge about personality; personality of theory; the influence 
factors of personality; personality measurement and development and adjustment; 
adjustment mechanism; the prevention and solving of abnormal behavior 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา        น(บ-ป-อ)                     
EDP4204 จิตวิทยาการปรับพฤติกรรม 3(2-2-5) 
 Psychology of Behavior Modification  
 ความรู้พ้ืนฐานในการปรับพฤติกรรม ทฤษฎีการเรียนรู้แนวคิดเทคนิคและวิธีการปรับ
พฤติกรรม วิธีการสังเกตและการบันทึกพฤติกรรม การวิเคราะห์พฤติกรรมเพ่ือเข้าใจสาเหตุของ
พฤติกรรม การสร้างโปรแกรมการปรับพฤติกรรม การประยุกต์หลักการปรับพฤติกรรมไปใช้ในการลด
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

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

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

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็ก พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์  สังคม 
สติปัญญา ของวัยเด็กตอนต้นถึงวัยเด็กตอนปลาย  บุคลิกภาพ  การเล่น การเรียนรู้ตามวัย ปัญหาทาง
อารมณ์และปัญหาทางพฤติกรรมของเด็ก และวิธีการแก้ปัญหา 

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

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

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิตวิทยาวัยรุ่น พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญาของวัยรุ่น เอกลักษณ์ สิ่งแวดล้อมทางสังคมของวัยรุ่น ปัญหาทางอารมณ์และปัญหาทาง
พฤติกรรมของวัยรุ่นและวิธีการแก้ปัญหา 

General knowledge about adolescent psychology; physical, emotional, 
social and intellectual development of adolescent; identity; social environment of 
adolescent; emotional problems and behavioral problems of adolescent and ways to 
solve such problems 
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รหสัวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา        น(บ-ป-อ)                     
EDP4207 จิตวิทยาสร้างสรรค์การเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Creative Psychology of learning  

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

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

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแนะแนว ประเภทของการแนะแนว บริการต่างๆของการ
แนะแนว เครื่องมือและเทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการแนะแนว กระบวนการและเทคนิคการ
ให้ค าปรึกษา คุณสมบัติและจรรยาบรรณผู้ให้ค าปรึกษา การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน 

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

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

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคิด และความคิดระดับสูง ทฤษฎีหรือรูปแบบการเรียนการ
สอนที่เน้นกลยุทธ์ความคิดระดับสูง ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการพัฒนาความคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการแก้ปัญหา การสอน
ความคิดระดับสูง การบูรณาการทักษะความคิดระดับสูงกับการเรียนการสอน 

Introduction to thinking and higher-order thinking theories or models of 
instruction that focuses on higher-order thinking. The Critical Thinking and the 
development of critical thinking, creative thinking and creative thinking development, 
Problem-solving strategies teaching higher-order thinking integrating higher-order 
thinking skills for teaching 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา        น(บ-ป-อ)                     
EDP4210 สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Introduction to Statistics in Education  

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

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

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

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

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

สังเกตสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน การบริหารจัดการในโรงเรียน สภาพงานครู 
พฤติกรรมและคุณลักษณะของครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา สื่อ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การเรียนรู้ สังเกตธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียน ศึกษาและสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกการ
เตรียมการสร้างและการใช้สื่อการเรียนรู้ การบริหารและจัดการชั้นเรียน ทดลองฝึกปฏิบัติการสอน
ผู้เรียน ทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนเสมือนจริงเพ่ือเตรียมพร้อมสู่การเป็นครูมืออาชีพ 

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

สังเกตพัฒนาการและธรรมชาติของผู้เรียน การบริหารงานวิชาการ หลักสูตร และ
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ฝึกเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก และฝึกปฏิบัติการสอนตามแผน บันทึกและรายงานผลการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การวิจัยในชั้นเรียน สังเกตการสอนของเพ่ือน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และจัดท ารายงานที่
แสดงการคิด การพัฒนางานและการประเมินการเรียนรู้ของตนเอง 

Observational study the nature of the learner. Academic Affairs 
Administration curriculum and relationships between the schools and community. 
Practice learning management plan and designing learning activities and assessment 
and evaluation in accordance with the purpose of learning at each level of education 
and study. Plan and practice in teaching Recorded and reported to the curriculum using 
the class as a research process. Notifications of friends gather, analyze and provide 
reports the evaluation of their own learning 
   
EDP5301 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(0-360-0) 
 Internship 1  

การปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในหน้าที่ครูทุกด้านเพ่ือปลูกฝังจิตส านึกความเป็นครู 
การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างครูมืออาชีพ การน าเสนอผลการวิจัยในชั้นเรียน การ
จัดท ารายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

The teaching practice tasks and responsibilities in teaching profession in 
order to cultivate the teacher mind; classroom administrative management; projects for 
encouraging and developing learners; measurement, evaluation and assessment for the 
better quality of learning management to meet the professional level; the presentation 
of classroom research project and the report of the internship experience 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ) 
EDP5302 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-360-0) 
 Internship 2  

การปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในหน้าที่ครูทุกด้านเพ่ือปลูกฝังจิตส านึกความเป็นครู 
การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างครูมืออาชีพ การน าเสนอผลการวิจัยในชั้นเรียน การ
จัดท ารายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

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

Learning Area 
 

การออกแบบ การสร้าง การใช้และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผล
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางและ
หลักสูตรสถานศึกษา สถิติเบื้องต้นในการวัดและประเมินผลและการแปลความหมาย 

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

 
PSS3602 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา 
3(2-2-5) 

 Curriculum Design and Development of  Social 
Studies Learning Area 

 

หลักการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ปัญหาและ
แนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปฏิบัติการ
วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

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

 
 
 



95 

 

    
 

 

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

สังคมศึกษา 
3(2-2-5) 

 Educational Media Design and Production for 
Social Studies Learning Area 

 

การเลือก การใช้และบ ารุงรักษาสื่อการเรียนรู้สังคมศึกษา การออกแบบ การผลิต 
ทดลองใช้  ประเมินและปรับปรุงสื่อการเรียนรู้สังคมศึกษา   การพัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้สังคมศึกษา    

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

เรียนรู้สังคมศึกษา 
3(2-2-5) 

 Psychology for Teachers and Classroom 
Management of Social Studies Learning Area 

 

จิตวิทยาครูส าหรับการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา หลักการการ
บริหารจัดการชั้นเรียน การจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ปฏิบัติการจัดท าโครงงานทางวิชาการ 
โครงการฝึกอาชีพ โครงการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สังคมศึกษา 

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

Area 
 

วิธีวิทยาการวิจัยในชั้นเรียน การวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียน ด าเนินการวิจัย เขียน
รายงานการวิจัย และน าเสนอผลงานวิจัย 

Research methodology of classroom research; analysis of problems in 
learning management of social studies learning area; literature review and related 
research; innovation development for solving or developing teaching and learning; 
classroom research presentation; research procedure; writing research reports and 
research presentation 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ) 
PSS4602 การออกแบบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ระดับประถมศึกษา    
3(2-2-5) 

 Learning Design of Social Studies Learning Area 
at Elementary Level 

 

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

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

ศึกษาระดับประถมศึกษา 
3(2-2-5) 

 Learning Management Behaviors of Social 
Studies Learning Area at Elementary Level 

 

การออกแบบและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โดยอิงมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับประถมศึกษา การฝึกทักษะการสอนอย่าง
หลากหลาย 

Design and planning integration lessons based on learner-centeredness 
and standards in the social studies learning area for primary education; teaching 
practice of various skills 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ) 
PSS4604 การออกแบบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา 
3(2-2-5) 

 Learning Design of Social Studies Learning Area 
at Secondary Level 

 

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

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

ศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
3(2-2-5) 

 Learning Management Behaviors of Social 
Studies Learning Area at Secondary Level 

 

การออกแบบและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โดยอิงมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา การฝึกทักษะการสอนอย่าง
หลากหลาย 

Design and planning integration lessons based on learner-centeredness 
and standards in the social studies learning area for secondary education; teaching 
practice of various skills 
 
PSS4606 การจัดนันทนาการเยาวชน 3(2-2-5) 
 Recreation for Youth  

ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะวัยของเยาวชน พฤติกรรมตามหลักพัฒนาการทางกายและ
จิตวิทยา ความต้องการทางด้านนันทนาการของเยาวชน ปัญหาการใช้เวลาว่างของเยาวชนการจัด
นันทนาการส าหรับเยาวชนในสถาบันหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชนที่มีบทบาทต่อเยาวชน 
อาทิ ศูนยืเยาวชน โรงเรียนเทศบาล อิทธิพลของกิจกรรมที่มีต่อเยาวชนในปัจจุบัน การป้องกัน การแก้ไข
ปัญหาของเยาวชน และศึกษาดูงานหน่วยงานเยาวชน ฯลฯ 

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

Environment 
 

ความสัมพันธ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับมนุษญ์ในทางนันทนาการปัญหาของ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ ความส าคัญและความจ าเป็นของการอนุรักษ์การศึกษา
เรื่องทิวทัศน์ ความส าคัญ ประเภทปัญหาแบะการอนุรักษ์ภูมิทัศน์ การศึกษาลักษณะแหล่งธรรมชาติ
ประเภทต่างๆ กับลักษณะของกิจกรรมนันทนาการ การจัดโปรแกรมนันทนาการทางการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่ เหมาะสม ข้อพึงปฏิบัติและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการอ นุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมส ารวจนอกสถานที่ 

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

ความส าคัญของผู้น านันทนาการ ผู้น าชนิดต่างๆ เปรียบเทียบคุณลักษณะผู้น ากับ
ผู้บริหาร ความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับผู้บริหาร คุณลักษณะของผู้น านันทนาการ การ
ด าเนินงานและปัญหาทั่วไปในการท างานของผู้น านันทนาการ ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้น ากิจกรรมต่างๆ ทาง
นันทนาการ ประวัติ ความมุ่งหมายและลักษณะของค่ายพักแรม ความสัมพันธ์ของการอยู่ค่ายพักแรมกับ
การศึกษานอกสถานที่ ชนิดของค่ายพักแรม กิจกรรมที่จัดขึ้นการจัดและด าเนินการในการอยู่ค่ายพักแรม 
อุปกรณ์ การจัดโปรแกรม การวัดและประเมินผลการอยู่ค่ายพักแรม การอยู่ค่ายพักแรม 

The importance of recreation leaders, types of leaders, the comparison 
of the traits between leaders and administrators,  tasks and obstructions in work 
performance of the  recreation leaders, practicum at sites as recreation leaders, history, 
purposes, and features of recreation camps,  the relationships between camping and 
field trips, kinds of camping and activities to be arranged, activity design, camping 
evaluation and assessment, going camping. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ) 
PSS4609 ลีลาศ 3(2-2-5) 
 Social Dance  

ประวัติการลีลาศ ประเภทของจังหวะในการลีลาศ มารยาททางสังคมของการลีลาศ 
ประโยชน์ของการลีลาศ การจัดงานลีลาศ การรู้จักจังหวะของดนตรีและเพลง การจับคู่ การน า การพา
และลวดลายในการเต้นร า จังหวะต่างๆ 

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

พัฒนาการทางการเมืองการปกครองไทย หลักการบริหารราชการแผ่นดิน หน้าที่ของรัฐ 
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม ประชาชนกับบทบาททางการเมือง พฤติกรรมทางการเมืองของไทย 
การวิเคราะห์สาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองในแต่ละยุคสมัย การเมืองภาค
ประชาชนและการมีส่วนร่วมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการทางเมืองไทย 

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

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

Background knowledge of sociology; approaches in sociology that 
explain human social behaviors; characteristics of society and culture; approaches and 
theories in sociology related to development and models of development; social and 
cultural changes 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ) 
SSP1403 ศาสนศึกษาและจริยศึกษา 3(3-0-6) 
 Religious Studies and Ethical Studies  

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

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

การวิเคราะห์เชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับตัวชี้วัดและมาตรฐาน
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม ในด้านศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หน้าที่พลเมือง แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรมของศาสนา การเป็น
พลเมืองดีตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทงเป็นประมุข สิทธิ หน้าที่ 
เสรีภาพการด าเนินชีวิตร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

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

Sociology of Development 
3(3-0-6) 

ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมวิทยา แนวความคิดทางสังคมวิทยาที่อธิบายพฤติกรรมทาง
สังคมของมนุษย์ ลักษณะของสังคมและวัฒนธรรม แนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาและตัวแบบของการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

Background knowledge of sociology; approaches in sociology that explain 
human social behaviors; characteristics of society and culture; approaches and theories 
in sociology related to development and models of development; social and cultural 
changes 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ) 
SSP1406 มนุษย์กับเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
 Man and Economics  

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

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

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

สภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ พืชพรรณ
ทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ ประชากร สังคมและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติของประเทศไทย 

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

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

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

Connective analysis of core curriculum of basic education and learning 
standards and indicators of social studies, religions and culture learning area in terms of 
economics, production, distribution and consumption of products and services; 
effective administrative management of limited resources; living in equilibrium; 
application of sufficiency economy 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ) 
SSP2402 ประวัติศาสตร์เอเชีย 3(3-0-6) 
 Asian History   

ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เอเชียตะวันออก เอเชียใต้ โดยสังเขป  
ความสัมพันธ์และเหตุการณ์ส าคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมโลก  บทบาททางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียที่มีอิทธิพลต่อไทยนับตั้งแต่ยุครัฐชาติจนกระท่ังยุคโลกาภิวัตน์ 

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

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

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

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

การวิเคราะห์เชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับตัวชี้วัดและมาตรฐาน
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม ในด้านประวัติศาสตร์ วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์  ยุคสมัยและพัฒนาการของมนุษยชาติตั้งแต่ยุคอารยธรรมโบราณจนถึงปัจจุบัน  ความ
เป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เหตุการณ์และบุคคลส าคัญที่มีผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

Connective analysis of core curriculum of basic education and learning 
standards and indicators of social studies, religions and culture learning area in terms of 
history, historical methods; Ages and human development from Ancient Civilization Age 
up to the present time; historical background of Thai nation; culture and Thai wisdom; 
major events and important people affecting current changes 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ) 
SSP2405 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
 ASEAN Studies  

ความเป็นมาและพัฒนาการของอาเซียน  ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์  สภาพแวดล้อม
ทางภูมิศาสตร์  สังคมและวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน ข้อตกลงความร่วมมือภายในภูมิภาค
อาเซียน  ผลกระทบที่มีต่อสังคมโลก  การปรับตัว บทบาทและทิศทางของไทยในอาเซียน 

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

การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ ประชากร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทรัพยากร
ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกและประเทศไทย โดยอาศัยเทคนิคทางภูมิศาสตร์
ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

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

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

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

 
ประวัติศาสตร์ยุโรป 

 
3(3-0-6) 

 European  History   
ประวัติศาสตร์ยุโรป โดยสังเขป  ความสัมพันธ์และเหตุการณ์ส าคัญที่ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อสังคมโลก  บทบาททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศมหาอ านาจ
ในยุโรปแต่ละยุคสมัยที่มีอิทธิพลต่อไทยนับตั้งแต่สมัยรัฐชาติจนกระทั่งปัจจุบัน 

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

ความหมาย องค์ประกอบ ประเภทและประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
เทคโนโลยีแผนที่ การแปลความหมายของแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศและภาพดาวเทียม เทคนิคการใช้
เครื่องมือและนวัตกรรมในการสร้างแผนที่ การเลือกใช้แผนที่เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่  

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

 Environment and Population 
3(2-2-5) 
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและประชากร ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับ
ประชากร  การวิเคราะห์ผลกระทบของสภาวะประชากรที่มีต่อสภาพแวดล้อมที่มีต่อสังคมและคุณภาพ
ชีวิต การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน 

Basic knowledge about environment and population; relationship 
between environment and population; analysis of effects on population status towards 
environment, society; and quality of life; participation in environmental conservation for 
sustainability 
   
SSP3404  สังคมศึกษา 4 3(3-0-6) 
 Social Studies 4   

การวิเคราะห์เชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับตัวชี้วัดและมาตรฐาน
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม ในด้านภูมิศาสตร์ ลักษณะกายภาพ
ของโลกที่สัมพันธ์กับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ น าเสนอข้อมูลใช้ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   

Connective analysis of core curriculum of basic education and learning 
standards and indicators of social studies, religions and culture learning area in terms of 
geography; physical aspects of the earth related to the application of natural resources 
and human environment; data presentation of geographical information system in 
environmental conservation for sustainable development 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ) 
SSP3405 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6) 
 Macro Economics  

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

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

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

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

ทฤษฎีสันติวิทยาและสันติศึกษา สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคทางเพศ การวิเคราะห์
ปัญหา สาเหตุของความขัดแย้งและความรุนแรงในระดับบุคคล ชุมชน ประเทศและระหว่างประเทศ 
จิตวิทยาสังคม แนวทางสันติวิธีในการแก้ปัญหาที่คุกคามสันติภาพ โดยใช้กรณีศึกษา 

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

 
 
 
 
 
 

 



106 

 

    
 

 

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

ความเป็นมาของท้องถิ่น  สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม จริยธรรมสิ่งแวดล้อม  
มรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  แนวทางการศึกษาท้องถิ่น  ปัญหาส าคัญที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น 
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือแก้ปัญหาในชุมชน 

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

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

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

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

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

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

Society 
 

ทฤษฏีและเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในสังคมโลก  บทบาทของประเทศมหาอ านาจแต่ละ
ยุคสมัยที่มีอิทธิพลต่อไทย นับตั้งแต่ยุครัฐชาติจนถึงยุคปัจจุบัน  

Theories and major events in global society; roles of influential nations in 
each period towards Thai society from the nation-state period up to the present time  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ) 
SSP4405 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 2(1-2-3) 
 Current World Situation  

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

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

หลักการแนวคิดเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคมระดับบุคคล ระดับ
องค์กร ระดับประเทศ  มาตรฐานสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม การส่งเสริมและ กิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

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

การวิเคราะห์สภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ที่ตั้ง อาณาเขต ลักษณะทางกายภาพ
และประชากร จัดระบบการคิดวางแผน การใช้พื้นท่ีให้สอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

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

การค้นคว้าบูรณาการความรู้ทางสังคมศึกษา  การวางแผนจัดท าโครงการต่างๆด้านสังคม
ศึกษา ตามความสนใจของผู้เรียน ภายใต้ค าแนะน าของผู้สอน 

Integration of social studies knowledge; planning of projects in social 
studies according to learners’ interest under the instructor’s supervision 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายวิชา น(บ-ป-อ) 
SSP4409 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21                                                     2(1-2-3) 
 Learning Management in 21st Century  

การจัดการชั้นเรียน ลักษณะของครูผู้สอน สมรรถนะด้านพัฒนาหลักสูตร รายวิชา 
สมรรถนะด้านการจัดการการเรียนการสอน สมรรถนะด้านการจัดการชั้นเรียนเพ่ือบรรยากาศเชิงบวก 
สมรรถนะด้านการประเมินผลการเรียนรู้ขอบข่ายการวิจัยการจัดการเรียนการสอนส าหรับศตวรรษท่ี 21 

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

ศัพท์ทางวิชาการด้านสังคมศึกษา โครงสร้างภาษาอังกฤษส าหรับงานวิชาการด้านสังคม
ศึกษา การศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ทางสังคมศึกษาเพ่ือน าเสนอด้วยการเขียนบทความวิชาการ เอกสาร
ประกอบการสอน หรือแผนจัดการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ 

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

การค้นคว้าและการบูรณาการองค์ความรู้ทางสังคมศึกษาเพ่ือน ามาการเขียนบทความทาง
วิชาการด้านสังคมหรือแผนการจัดการเรียนรู้  และการน าเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษ 

Studies and integration of knowledge in social studies area in order to 
write academic papers or lesson planning on social studies area; oral presentation in 
English  
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสังคมศึกษา 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
1. หลักสูตรนี้ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันการอุดมศึกษาเมื่อวันที่.... 

เดือน... พ.ศ....... 
2. สภาวิทยาลัยราชภฏัสวนสนุันทาได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้วในคราวประชุม  

ครั้งที่... เมื่อวันที่..... 
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้เริ่มใช้กับนักศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีความทันสมัย 
 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานในภาวะปัจจุบัน 
 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตส าหรับบัณฑิตท่ีต้องการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต 
โดยมีแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้ 
4.1. เปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตร 
4.2. เปลี่ยนรหัสวิชา  
4.3. รายวิชาที่ปรับออก 
4.4. รายวิชาที่ปรับเพิ่ม  
4.5. รายวิชาที่ย้ายกลุ่มวิชา 
4.6. ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต และเนื้อหารายวิชา 

5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
5.1 เปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชาเฉพาะ 
ก. กลุ่มวิชาเอก 

เดิม 80 หน่วยกิต เปลี่ยนเป็น 79 หน่วยกิต 
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5.2 เปลี่ยนรหัสวิชา (แยกตามหมวดวิชา) 
 5.2.1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

GEL1001 การใช้ภาษาไทย 
Thai Usage 

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

3(3-0-6) 

GEL1002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารและการสืบค้น  
English for 
Communication 
and Information 
Retrieval 

3(3-0-6) GEL1102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
และการสืบค้น 
English for 
Communication and 
Information Retrieval 

3(3-0-6) 

GEL1003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารและทักษะการ
เรียน  
English for 
Communication 
and Study Skills 

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

3(3-0-6) 

GEL2001 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 
Thai for Academic 
Purposes 

3(3-0-6) GEL2201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 
Thai for Academic 
Purposes 

3(3-0-6) 

GEL2002 ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ 
English for 
Academic 
Purposes 

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

3(3-0-6) 

GEH1001 สุนทรียภาพกับชีวิต 
Aesthetics 
Appreciation 

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

3(3-0-6) 

GEH1002 สังคมไทยในบริบท
โลก 
Thai Society in 
Global Context 

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

3(3-0-6) 

GEH2001 การพัฒนาตน 
Self Development 

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

3(3-0-6) 

GEH2002 ความจริงของชีวิต 
Philosophy of Life 

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

3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
GES1001 เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการสื่อสารและ
การเรียนรู้ 
Technology for 
Communication 
and Learning 

3(3-0-6) GES1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การสื่อสารและการเรียนรู้ 
Information Technology 
for Communication and 
Learning 

3(3-0-6) 

GES1002 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับ
คุณภาพชีวิต 
Science and 
Technology for 
Quality of Life 

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

3(3-0-6) 

GES2001 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับ
สิ่งแวดล้อม 
Science, 
Technology and 
Environment 

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

3(3-0-6) 

GES2002 การคิดและการ
ตัดสินใจ  
Thinking and 
Decision Making 

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

3(3-0-6) 

  
5.2.2. หมวดวิชาเฉพาะ                          

  

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
EDU1101 หลักการศึกษา 

Principles of 
Education 

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

3(2-2-5) 

EDU3101 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
ส าหรับครู 
Communicative 
Languages for 
Teachers 

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

3(2-2-5) 

EDU1103 จิตวิทยาส าหรับครู 
Psychology for 
Teachers 

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

3(2-2-5) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
EDU2102 หลักสูตรและการ

จัดการเรียนรู้ 
Curriculum and 
Learning 
Management 

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

3(2-2-5) 

EDU2103 การบริหารจัดการใน
ห้องเรียน 
Classroom 
Management 

3(2-2-5) EDP3101 การจัดการเรียนรู้และการ
จัดการชั้นเรียน   
Learning Management 
and Classroom 
Management 
 

3(2-2-5) 

EDU2104 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา 
Innovation and 
Information 
Technology in 
Education 

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

3(2-2-5) 

EDU2101 การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา   
Educational 
Measurement and 
Evaluation 

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

3(2-2-5) 

EDU3102 การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ 
Research for 
Learning 
Development   

3(2-2-5) EDP4101 การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ 
  Research for Learning 
Development 

3(2-2-5) 

EDU1102 ความเป็นครูวิชาชีพ 
Being Professional 
Teachers 

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

3(2-2-5) 

ESS4301 การปฏิบัติงาน
วิชาชีพครู 1  
Practicum 1 

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

1(0-60-0) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
ESS4302 การปฏิบัติงาน

วิชาชีพครู 2  
Practicum 2 

1(0-60-0) EDP4302 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู
ระหว่างเรียน 2 
Practicum 2 

1(0-60-0) 

ESS5301 การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 1  
Internship 1 

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

6(0-360-0) 

ESS5302 การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 2 
Internship 2 

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

6(0-360-0)   

SSE1401 การเมืองการปกครอง
ไทย  
Thai Politics and 
Government 

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

3(3-0-6) 

SSE1404 ประวัติศาสตร์ไทย 
Thai History 

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

3(3-0-6) 

SSE2401 สังคมศึกษา 1 
Social Studies 1 

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

3(3-0-6) 

SSE2403 มนุษย์กับเศรษฐกิจ 
Man and 
Economics 

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

3(3-0-6) 

SSE2404 สังคมศึกษา 2 
Social Studies 2 

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

3(3-0-6) 

SSE1405 ประวัติศาสตร์เอเชีย  
Asian History 

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

3(3-0-6) 

SSE1407 กฎหมายกับสังคม  
Law and Society 

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

3(3-0-6) 

SSE3401 สังคมศึกษา 3  
Social Studies 3 

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

3(3-0-6) 

SSE3404 อาเซียนศึกษา  
ASEAN Studies 

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

3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
SSE3402 ภูมิศาสตร์เชิง

วิเคราะห์   
Analytical 
Geography 

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

3(2-2-5) 

SSE4401 หลักพุทธธรรม  
Buddhist 
Principles 

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

3(3-0-6) 

SSE3406 ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ 
Geographical 
Information 
System 

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

3(2-2-5) 

SSE3405 ประชากรกับ
สิ่งแวดล้อม  
Population and 
Environment 

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

3(2-2-5) 

SSE3403 สังคมศึกษา 4  
Social Studies 4 

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

3(3-0-6) 

SSE4404 สันติศึกษา   
Peace Studies 

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

3(3-0-6) 

SSE2406 ท้องถิ่นศึกษา  
Locality Studies 

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

3(2-2-5) 

SSE4405 สัมมนาสังคมศึกษา 
Seminar in Social 
Studies 

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

3(2-2-5) 

ESS3201 การวัดและ
ประเมินผลกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคม
ศึกษา  
Measurement and 
Evaluation of 
Social Studies 
Learning Area 

2(1-2-3)   PSS3601 การวัดและประเมินผลกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
Measurement and 
Evaluation of Social 
Studies Learning Area 

ESS3201 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
ESS3203 การออกแบบและ

พัฒนาหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา  
Curriculum Design 
and Development 
of Social Studies 
Learning Area 
 

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

3(2-2-5) 

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

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

3(2-2-5) 

ESS3202 จิตวิทยาครูส าหรับ
การจัดการชั้นเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา  
Psychology for 
Teachers and 
Classroom 
Management of 
Social Studies 
Learning Area  

2(1-2-3)   PSS3604 จิตวิทยาครูส าหรับการ
จัดการชั้นเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา  
Psychology for Teachers 
andClassroom 
Management of  
Social Studies Learning 
Area 
 
 
  

3(2-2-5) 

ESS4201 การวิจัยในชั้นเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา 
Classroom 
Research in Social 
Studies Learning 
Area 

2(1-2-3)   PSS4601 การวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา 
Classroom Research in 
Social Studies Learning 
Area 
 
 

3(2-2-5) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
SSE4501 การออกแบบการ

เรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา
ระดับประถมศึกษา  
Learning Design of 
Social Studies 
Learning Area at 
Elementary Level 

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

3(2-2-5) 

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

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

3(2-2-5) 

SSE4503 การออกแบบการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา 
Learning Design of 
Social Studies 
Learning Area at 
Secondary Level 

3(2-2-5) PSS4604 การออกแบบการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา  
 Learning Design of 
Social Studies Learning 
Area at Secondary Level 
 
 
 

3(2-2-5) 

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

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

3(2-2-5) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
SSE4406 ระเบียบวิธีทาง

ประวัติศาสตร์  
Historical 
Methodology 

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

2(1-2-3) 

SSE4407 บทบาทมหาอ านาจ
ในสังคมโลก 
Roles of 
Influention 
Nations towards 
Global Society 

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

2(1-2-3) 

SSE4408 เหตุการณ์โลก
ปัจจุบัน  
Current World 
Situation 

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

2(1-2-3) 

SSE4409 ความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
Social 
Responsibility 

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

2(1-2-3) 

SSE4410 ภูมิศาสตร์ประเทศ
ไทยเชิงวิเคราะห์ 
Analytical 
Geography of 
Thailand 

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

2(1-2-3) 

SSE4411 การศึกษาเอกเทศ
ทางสังคมศึกษา 
Independent 
Study in Social 
Studies 

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

3(3-0-6) 
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 5.3. รายวิชาที่ปรับออก                          
รหัสวิชา  ชื่อวิชา  น(บ-ป-อ) 
ESS3301 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    1(0-60-0) 

 Preparation for Field Experience in Teaching Profession  
SSE1402 การพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 
 Social Development  
SSE1403 ศาสนศึกษา 3(3-0-6) 
 Religions Studies  
SSE1406 วัฒนธรรมกับสังคม 3(3-0-6) 
 Culture and Society  
SSE2402 ประวัติศาสตร์ยุโรปและอเมริกา  3(3-0-6) 
 European and American History  
SSE2405 จริยศึกษา 3(3-0-6) 
 Ethical Studies  
   
 5.4. รายวิชาที่ปรับเพิ่ม                         
GEL2203 ภาษากลุ่มประชาคมอาเซียน  

ASEAN Languages              
  3(3-0-6) 

GEL2204 ภาษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพ 
Thai for Careers  

   3(3-0-6) 
 

GEH2203 
 

ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 
Life in Multicultural Society 

3(3-0-6) 

GEH2204 
 

ความเป็นพลเมือง 
Civil Education 

3(3-0-6) 

GEH2205 
 

ทักษะชีวิตเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
Life  Skills for The Absolute Human 

3(3-0-6) 

GES2203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ 
Information Literacy 

3(3-0-6) 

GES2204 คณิตศาสตร์เพ่ือชีวิต 
Mathematics for Life 

3(3-0-6) 

GES2205 
 

นันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต 
Recreation for Quality of Life 

3(3-0-6) 

GES2206 ชีวิตและสุขภาพ 
Life and Health 

3(3-0-6) 
 

EDP2101 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครู  
Morals and Ethics for Professional Teachers 
 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา  ชื่อวิชา  น(บ-ป-อ) 
EDP2103 การประกันคุณภาพการศึกษา  

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

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

3(2-2-5) 

EDP4202 ความคิดสร้างสรรค์ส าหรับครู 
Creativity for Teachers 

3(2-2-5) 

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 จิตวิทยาวัยรุ่น  
Adolescent Psychology 

3(2-2-5) 

EDP4207 จิตวิทยาสร้างสรรค์การเรียนรู้  
Creative Psychology of Learning  

3(2-2-5) 

EDP4208 การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา  
Guidance and Counseling 

3(2-2-5) 

EDP4209 การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง 
Developing Higher- order Thinking Skills 

3(2-2-5) 

EDP4210 สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา 
Introduction to Statistics in Education 

3(2-2-5) 

EDP4211 การสอนเพศศึกษา  
Teaching of Sex Education  

3(2-2-5) 

SSP1403 ศาสนศึกษาและจริยศึกษา 
Religious Studies and Ethical Studies 

3(3-0-6) 

SSP1405 สังคมวิทยาการพัฒนา 
Sociology of Development 

3(3-0-6) 

SSP1407 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
Geography of Thailand 

3(3-0-6) 

SSP3401 ประวัติศาสตร์ยุโรป 
European History 

3(3-0-6) 

SSP3405 เศรษฐศาสตร์มหภาค 
Macro Economics 

3(3-0-6) 

SSP3406 ประวัติศาสตร์อเมริกา 
American History 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา  ชื่อวิชา  น(บ-ป-อ) 
SSP4409 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 Learning Management in 21st  Century 
2(1-2-3) 

PSS4606 การจัดนันทนาการเยาวชน  
Recreation for Youth 

3(2-2-5) 

PSS4607 นันทนาการทางการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
Conservative Recreation for Nature and Environment 

3(2-2-5) 

PSS4608 ผู้น านันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม  
Recreation and Camping Leaderahip 

3(2-2-5) 

PSS4609 ลีลาศ   
Social Dance 

3(2-2-5) 

   
 5.5 รายวิชาปรับย้ายกลุ่มวิชา  
   

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

SSE4402 ภาษาอังกฤษส าหรับ
สังคมศึกษา 1 
English for Social 
Studies 1 

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

3(2-2-5) 

SSE4403 ภาษาอังกฤษส าหรับ
สังคมศึกษา 2 
English for Social 
Studies 2 
 

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

3(2-2-5) 
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      5.6 ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต และเนื้อหารายวิชา 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2559 

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

หลักการ ปรัชญาแนวคิดทฤษฎีการศึกษา ประวัติความเป็นมาและ
ระบบการจัดการศึกษาไทย  วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
การศึกษาการศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม  การบริหารการศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษา แนวโน้มการศึกษาไทยในอนาคต 

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

     ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม วิวัฒนาการของการจัดการศึกษาไทย แนวคิดและกลวิธีการจัด
การศึกษา เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน การสร้างวิสัยทัศน์ทางการศึกษา การ
ประยุกต์ใช้ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา แนวโน้ม
การศึกษาไทยในอนาคต 

EDU3101 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู                          3(2-2-5) 
 Communicative Languages for Teachers 
      วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ ทฤษฎี และเทคนิควิธีการใช้
ภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และ
ภาษาท่าทาง เพ่ือการสื่อความหมายในการเรียนการสอน การน าเสนอทาง
วิชาการและงานบริการวิชาการแก่สังคม 

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

          วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ ทฤษฎี และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ มุ่งเน้นทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาไทย 
และภาษาต่างประเทศส าหรับครู ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาที่มีต่อสังคมและ
วัฒนธรรม โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมไทยประชาคมอาเซียนและของโลกกับ
การใช้ภาษา การเปลี่ยนแปลงทางภาษาที่เกิดจากปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
EDU1103 จิตวิทยาส าหรับครู                                         3(2-2-5) 
 Psychology for Teachers 
 จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะ
แนวและให้ค าปรึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร มนุษย
สัมพันธ์ในองค์กร ธรรมชาติของผู้เรียน การส่งเสริมและช่วยเหลือผู้เรียนแต่ละ
ช่วงวัยให้เรียนรู้และพัฒนาตามศักยภาพ การปรับพฤติกรรมผู้เรียน  

EDP1103  จิตวิทยาส าหรับครู        3(2-2-5) 
  Psychology for Teachers 
                  จิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้
และจิตวิทยาการศึกษา แนวทางการใช้จิตวิทยาเพ่ือความเข้าใจและสนับสนุนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษาเพ่ือให้
ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 
 
 

EDU2102 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้                           3(2-2-5) 
 Curriculum and Learning Management 
 ทฤษฎีหลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตร  ปัญหาและแนวโน้มในการ
พัฒนาหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และมาตรฐานช่วงชั้น  การออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน  รูปแบบการเรียนรู้
และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  การบูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวม   

EDP2102  การพัฒนาหลักสูตร        
  Curriculum Development 
                    หลักการ แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร การวิเคราะห์หลั กสูตร 
กระบวนการในจัดท าหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ แนวทาง
ปฏิบัติในการประเมินหลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
EDU2103 การบริหารจัดการในห้องเรียน                               3(2-2-5) 
 Classroom  Management 
 ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ  การบริหารจัดการชั้นเรียนและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  การประกันคุณภาพการเรียนรู้  วัฒนธรรม มนุษย
สัมพันธ์และการสื่อสารในห้องเรียน  การจัดท าโครงงานทางวิชาการ  โครงการ
ฝึกอาชีพ โครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  การใช้นวัตกรรมและการ
จัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการชั้นเรียน 

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

 หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ แนว
ทางการน าแผนการเรียนรู้ไปการปฏิบัติให้เกิดผลจริง การจัดการเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการคิดวิเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการ
ชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาศูนย์การเรียนใน
สถานศึกษา 

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

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

แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับครู แหล่งการ
เรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ การ
ออกแบบ การสร้าง การน าไปใช้ การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม นวัตกรรม
แห่งการเรียนรู้ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
EDU2101 การวัดและการประเมินผลการศึกษา                       3(2-2-5) 
 Educational Measurement and Evaluation 
      ระเบียบ หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา  
การสร้าง การใช้และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินตามสภาพจริง  การประเมินจากแฟ้มสะสม
งาน การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การน าผลการประเมินไปปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้และหลักสูตร 

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

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

EDU3102 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                               3(2-2-5)  
 Research for Learning Development 
 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา  ทฤษฎีและรูปแบบการวิจัย 
กระบวนการวิจัย สถิติเพ่ือการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน การใช้กระบวนการวิจัย
ในการแก้ปัญหา  การฝึกปฏิบัติการวิจัยโดย การศึกษาค้นคว้างานวิจัยเพ่ือพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้  เสนอโครงการเพ่ือท าวิจัยด าเนินการวิจัย  เขียน
รายงานการวิจัยและน าเสนอผลงานวิจัย 
 

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

กระบวนการวิจัย สถิติเพ่ือการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน การใช้กระบวนการวิจัยในการ
แก้ปัญหา  การฝึกปฏิบัติการวิจัยโดย การศึกษาค้นคว้างานวิจัยเพ่ือพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้  เสนอโครงการเพ่ือท าวิจัย ด าเนินการวิจัย  เขียนรายงาน
การวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัย 
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EDU1102 ความเป็นครูวิชาชีพ                                       3(2-2-5) 
 Being Professional Teachers 
      ความส าคัญ บทบาทหน้าที่ ภาระงานครู พัฒนาการของวิชาชีพครู  
คุณลักษณะ  ทัศนคติ  ศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครูวิชาชีพ  การเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้และผู้น าทางวิชาการ ภาวะผู้น าทางการศึกษา การท างาน
เป็นทีม เกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครู 
และบุคลากรทางการศึกษา การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน 

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

ESS4201     การวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา    2(1-2-3)  
                 Classroom Research in Social Studies Learning Area  
                วิธีวิทยาการวิจยัในชั้นเรียน การศึกษาเอกสารผลงานวิจัยในชั้น
เรียนและการวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา การ
เสนอโครงการเพ่ือทาวิจัยในชั้นเรียน ดาเนินการวิจัย เขียนรายงานการวิจัย และ
นาเสนอผลงานวิจัยของยุคสมัย 

PSS4601  การวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา     3(2-2-5) 3(2-2-5) 
 Classroom Research in Social Studies Learning Area 
 วิธีวิทยาการวิจัยในชั้นเรียน การวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง การสร้างนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การ
เสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียน ด าเนินการวิจัย เขียนรายงานการวิจัย และน าเสนอ
ผลงานวิจัย 
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SSE1402     การพัฒนาสังคม                                          3 (3-0-6)                                                              
                Social Development 
                ความรู้พื้นฐานทางสังคมวิทยา พัฒนาการของสังคมสมัยใหม่ การ 
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ทฤษฎีทางสังคมโครงสร้างและการจัด
ระเบียบทางสังคม ปัญหาที่เกิดจากการขาดระเบียบทางสังคม หลักการและ
กระบวนการพัฒนาสังคม ปัจจัยที่มีอิทธิพลและแนวโน้มต่อการพัฒนาสังคม 
 
SSE1406    วัฒนธรรมกับสังคม                                   3 (3-0-6) 
                Culture and Society 
                พัฒนาการของสังคมไทยต่ออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเฉพาะถิ่น และ
วัฒนธรรมระดับชาติ  คติชาวบ้าน  ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  การท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม อิทธิพลของวัฒนธรรมภายนอกที่มีต่อวัฒนธรรมไทย  สังคมพหุ
วัฒนธรรม การประยุกต์วัฒนธรรมให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง 

SSP 1405     สังคมวิทยาการพัฒนา                                      3 (3-0-6) 
                  Sociology of Development 
                  ความรู้พื้นฐานทางสังคมวิทยา แนวความคิดทางสังคมวิทยาที่อธิบาย
พฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ ลักษณะของสังคมและวัฒนธรรม แนวความคิดและ
ทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาและตัวแบบของการพัฒนา การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
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SSE1403    ศาสนศึกษา                                                    3 (3-0-6) 
               Religions Studies  
              ปรัชญากับศาสนา วิวัฒนาการ โลกทัศน์  หลักจริยธรรม หลักธรรม 
หลักคิด ศาสนพิธีและพิธีกรรมของศาสนาที่ประชาชนไทยนับถือ   ศาสนา
เปรียบเทียบ การปฏิบัติตนเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของผู้นับถือศาสนาที่
แตกต่างกัน 
 
 
SSE 2405  จริยศึกษา                                                        3 (3-0-6) 
              Ethical Studies 
             ทฤษฎีทางจริยศาสตร์ การตัดสินคุณค่าทางจริยธรรมในแง่มุมของนัก
คิดตะวันตก ตะวันออกและศาสนา จริยธรรมกับการด ารงชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
วิธีการแห่งปัญญาในการพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อม หลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง
ตามกรอบของสังคม 
 
 
 
 

SSP 1403   ศาสนศึกษาและจริยศึกษา                                   3 (3-0-6) 
               Religious Studies and Ethical Studies 
               ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา แนวคิด ทฤษฎีก าเนิดศาสนา หลัก
จริยธรรม หลักธรรม หลักคิด ศาสนพิธี ทฤษฎีทางจริยศาสตร์ การตัดสินคุณค่าทาง
จริยธรรมในแง่มุมนักคิดตะวันตก ตะวันออกและศาสนา ศาสนาเปรียบเทียบด้าน
โครงสร้าง หลักธรรม โลกทัศน์ พิธีกรรม นิกาย ความดีและจุดมุ่งหมายสูงสุดของ
ศาสนาที่ส าคัญๆ หลักศาสนสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาวิธีการทาง
ปัญญาในการพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อม 
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SSE2402     ประวัติศาสตร์ยุโรปและอเมริกา                   3(3-0-6)  
                 European and American History  
                 ประวัติศาสตรย์ุโรปและประวัติศาสตร์อเมริกา โดยสังเขป 
ความสัมพันธ์และเหตุการณ์สาคัญท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมโลก บทบาททาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศมหาอานาจในยุโรปและ
อเมริกาแต่ละยุคสมัยที่มีอิทธิพลต่อไทยนับตั้งแต่ยุครัฐชาติจนกระท่ังยุคโลกาภิ
วัตน์ 

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

ประวัติศาสตร์ยุโรป โดยสังเขป  ความสัมพันธ์และเหตุการณ์ส าคัญที่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมโลก  บทบาททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของประเทศมหาอ านาจในยุโรปแต่ละยุคสมัยที่มีอิทธิพลต่อไทยนับตั้งแต่
สมัยรัฐชาติจนกระท่ังปัจจุบัน 

 
 
 

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

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

 แนวคิดและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาค อุปสงค์ อุปทาน 
การก าหนดราคาและการแทรกแซงราคาของรัฐบาล ความยืดหยุ่น ทฤษฎีพฤติกรรม
ผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุน รายรับและก าไรจากการผลิต ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ 
ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ 
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SSE3402   ภูมิศาสตร์เชิงวิเคราะห์                                         3(2-2-5)  
               Analytical Geography  
              แนวคิด ทฤษฎี และหลักการวิเคราะห์ ภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์
มนุษย์ ภูมิศาสตร์ภูมิภาค เทคนิคทางภูมิศาสตร์ 

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

    การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ ประชากร เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกและ
ประเทศไทย โดยอาศัยเทคนิคทางภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 

SSE3405    ประชากรกับสิ่งแวดล้อม                                       3(2-2-5)  
                Population and Environment  
                ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ
ประชากร ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับประชากร การวิเคราะห์ผลกระทบ
ของสภาวะประชากรที่มีต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต การมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน 

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

สิ่งแวดล้อมกับประชากร  การวิเคราะห์ผลกระทบของสภาวะประชากรที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมที่มีต่อสังคมและคุณภาพชีวิต การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน 
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SSE3406       ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์                           3(2-2-5)  
                  Geographic Information System  
                  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เทคโนโลยแีผนที่ การแปล
ความหมายจากแผนที่ รูปถ่ายทางอากาศและภาพดาวเทียม เทคนิคการใช้
เครื่องมือและนวัตกรรมในการสร้างแผนที่ การเลือกใช้แผนที่เพ่ือการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ การใช้แผนที่เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

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

ภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีแผนที่ การแปลความหมายของแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศและ
ภาพดาวเทียม เทคนิคการใช้เครื่องมือและนวัตกรรมในการสร้างแผนที่ การเลือกใช้แผน
ที่เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่  

 
 

ESS3201 การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา        2(1-2-3)  
             Measurement and Evaluation of Social Studies Learning  
             Area  
            การออกแบบ การสร้าง การใช้และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัด
และประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา สถิติเบื้องต้นในการวัด
และประเมินผลและการแปลความหมาย  
 

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

ประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา สถิติเบื้องต้นในการวัดและประเมินผลและ
การแปลความหมาย 
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ESS3203 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
                                                                                     2(1-2-3)  
             Curriculum Design and Development of Social Studies  
             Learning Area  
            หลักการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ปฏิบัติการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  

PSS3602  การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 3(2-2-5) 
              Curriculum Design and Development of Social Studies  
              Learning Area 
              หลักการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ปฏิบัติการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา 
 

ESS3204  การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา     
                                                                                  2(1-2-3)  
             Design and Production of Educational Media for Social  
             Studies Learning Area  
             การเลือก การใช้และบารุงรักษาสื่อการเรียนรู้สังคมศึกษา การ
ออกแบบ การผลิต ทดลองใช้ ประเมินและปรับปรุงสื่อการเรียนรู้สังคมศึกษา การ
พัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้สังคมศึกษา  

PSS3603   การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
                                                                                       3(2-2-5)    
               Educational Media Design and Production for Social Studies  
               Learning Area  
              การเลือก การใช้และบ ารุงรักษาสื่อการเรียนรู้สังคมศึกษา การออกแบบ การ
ผลิต ทดลองใช้  ประเมินและปรับปรุงสื่อการเรียนรู้สังคมศึกษา   การพัฒนานวัตกรรม
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้สังคมศึกษา  
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ESS3202  จติวิทยาครูสาหรับการจัดการชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
                                                                                 2(1-2-3)  
             Psychology for Teachers and Classroom Management of  
            Social Studies Learning Area  
            จิตวิทยาครูสาหรับการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
หลักการการบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
ปฏิบัติการจัดทาโครงงานทางวิชาการ โครงการฝึกอาชีพ โครงการและกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้สังคมศึกษา  
 

PSS3604   จิตวิทยาครูส าหรับการจัดการชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
                                                                                      3(2-2-5) 
              Psychology for Teachers and Classroom Management of  
               Social Studies Learning Area 
               จิตวิทยาครูส าหรับการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
หลักการการบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ปฏิบัติการ
จัดท าโครงงานทางวิชาการ โครงการฝึกอาชีพ โครงการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
สังคมศึกษา 
 
 
 

ESS4201  การวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา          2(1-2-3)  
              Classroom Research in Social Studies Learning Area  
             วิธวีิทยาการวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาเอกสารผลงานวิจัยในชั้นเรียน
และการวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา การเสนอ
โครงการเพื่อทาวิจัยในชั้นเรียน ดาเนินการวิจัย เขียนรายงานการวิจัย และนา
เสนอผลงานวิจัย 

PSS4601   การวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา              3(2-2-5) 
               Classroom Research in Social Studies Learning Area 
               วธิีวิทยาการวิจัยในชั้นเรียน การวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง การ
สร้างนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การเสนอโครงการวิจัย
ในชั้นเรียน ด าเนินการวิจัย เขียนรายงานการวิจัย และน าเสนอผลงานวิจัย 
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SSE4501  การออกแบบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับ 
              ประถมศึกษา                                                       3(2-2-5)  
            Learning Design of Social Studies Learning Area at  
            Elementary Level  
            สาระสาคัญของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับ
ประถมศึกษา การวิเคราะห์เนื้อหา จิตวิทยาการเรียนรู้ เทคนิคการสอน วิธีสอน 
สื่อ การวัดและการประเมินผล การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับประถมศึกษาและนาไปทดลองปฏิบัติการ
สอนจุลภาค 

PSS4602  การออกแบบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับประถมศึกษา 
                                                                                         3(2-2-5)    
             Learning Design of Social Studies Learning Area at Elementary  
             Level      
             สาระส าคัญของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับประถมศึกษา 
การวิเคราะห์เนื้อหา จิตวิทยาการเรียนรู้ เทคนิคการสอน วิธีสอน สื่อ การวัดและการ
ประเมินผล การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบยึดผู้เรียน
เป็นส าคัญ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและน าไปทดลองปฏิบัติการสอนจุลภาค        
            
          

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

PSS4603  พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับ 
              ประถมศึกษา                                                             3(2-2-5) 
              Learning Management Behaviors of Social Studies Learning  Area   
             at Elementary Level 
              การออกแบบและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยอิงมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับประถมศึกษา การฝึก
ทักษะการสอนอย่างหลากหลาย 
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SSE4503 การออกแบบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับ 
            มัธยมศึกษา                                                          3(2-2-5)  
            Learning Design of Social Studies Learning Area at Secondary  
            Level  
            สาระส าคัญของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา การวิเคราะห์เนื้อหา จิตวิทยาการเรียนรู้ เทคนิคการสอน วิธีสอน สื่อ 
การวัดและการประเมินผล การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาและนาไปทดลองปฏิบัติการสอน  
 

PSS4604 การออกแบบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
                                                                                           3(2-2-5) 
            Learning Design of Social Studies Learning Area at Secondary          
            Level 
            สาระส าคัญของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
การวิเคราะห์เนื้อหา จิตวิทยาการเรียนรู้ เทคนิคการสอน วิธีสอน สื่อ การวัดและการ
ประเมินผล การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบยึดผู้เรียน
เป็นส าคัญ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาและน าไปทดลองปฏิบัติการสอน 
 

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

PSS4605 พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
                                                                                          3(2-2-5) 
            Learning Management Behaviors of Social Studies Learning Area  
           at Secondary Level 
           การออกแบบและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยอิงมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา การฝึกทักษะ
การสอนอย่างหลากหลาย 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
หลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

 
ไม่น้อยกว่า 

 
166  

 
หน่วยกิต 

หลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

 
ไม่น้อยกว่า 

 
165 

 
หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
ไม่น้อยกว่า 

 
30   

 
หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
ไม่น้อยกว่า     

 
30 

 
หน่วยกิต 

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

2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า    50   หน่วยกิต 2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 

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

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

ค.  วิชาเลือก  4 หน่วยกิต ค.  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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6.1 รายวิชาในหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                         ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.กลุ่มวิชาภาษา                                          ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 1.กลุ่มวิชาภาษาไป                                            ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
บังคับเรียน 3 รายวิชา                                                   9 หน่วยกิต บังคับเรียน 3 รายวิชา                                                        9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
GEL1001 การใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) GEL1101 การใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Thai Usage   Thai Usage  
GEL1002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น 3(3-0-6) GEL1102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น 3(3-0-6) 
 English for Communication and Information 

Retrieval 
  English for Communication and Information 

Retrieval 
 

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

 
 

 --------------------------- ปรับเพิ่ม ---------------------  GEL2203 ภาษากลุ่มประชาคมอาเซียน  
ASEAN Languages 
      

3(3-0-6) 



138 

 

    
 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 --------------------------- ปรับเพิ่ม ---------------------  GEL2204 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบวิชาชีพ 

Thai for Careers  
3(3-0-6) 

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

 
 

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

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

 
ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 
Life in Multicultural Society 

3(3-0-6) 
 
 

 --------------------------- ปรับเพิ่ม ---------------------  GEH2204 
 

ความเป็นพลเมือง 
Civil Education 

3(3-0-6) 
 

 --------------------------- ปรับเพิ่ม ---------------------  GEH2205 
 

ทักษะชีวิตเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
Life  Skills for The Absolute Human 
 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
3.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 3.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                      ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

บังคับเรียน 2 รายวิชา                                                     6 หน่วยกิต บังคับเรียน 2 รายวิชา                                                         6 หน่วยกิต 

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

 Technology for Communication and Learning   Information Technology for Communication 
and Learning 

 

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

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

Information Literacy 
3(3-0-6) 

 --------------------------- ปรับเพิ่ม ---------------------  GES2204 คณิตศาสตร์เพ่ือชีวิต 
Mathematics for Life 

3(3-0-6) 

 --------------------------- ปรับเพิ่ม ---------------------  GES2205 
 

นันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต 
Recreation for Quality of Life 

3(3-0-6) 

 --------------------------- ปรับเพิ่ม ---------------------  GES2206 ชีวิตและสุขภาพ 
Life and Health 
 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
หมวดวิชาเฉพาะ                                          ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ                                             ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 
1.กลุ่มวิชาชีพครู                                          ไม่น้อยกว่า   50 หน่วยกิต 1.กลุ่มวิชาชีพครู                                             ไม่น้อยกว่า   50 หน่วยกิต 
วิชาการศึกษา                                                             27 หน่วยกิต วิชาชีพครูบังคับ                                                              33 หน่วยกิต 
EDU1101 หลักการศึกษา 

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

Philosophy of Education 
3(2-2-5) 

EDU3101 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 
Communicative Languages for Teachers 

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

3(2-2-5) 

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

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

EDU2102 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
Curriculum and Learning Management 

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

3(2-2-5) 

 --------------------------- ปรับเพิ่ม ---------------------  EDP2103 การประกันคุณภาพการศึกษา  
Quality Assurance in Education 

3(2-2-5) 

EDU2103 การบริหารจัดการในห้องเรียน 
Classroom Management 

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

3(2-2-5) 

EDU2104 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
Innovation and Information Technology in 
Education 

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

3(2-2-5) 



141 

 

    
 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
EDU2101 การวัดและประเมินผลการศึกษา   

Educational Measurement and Evaluation 
 EDP3103 การวัดและประเมินผลการศึกษา   

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

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

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

Being Professional Teachers 
3(2-2-5) 

 วิชาชีพครูเลือก                                                                 3 หน่วยกิต           
 --------------------------- ปรับเพิ่ม ---------------------  EDP4201 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

Scouts, Junior Red Cross, and Learning 
Development Activities 

3(2-2-5) 

 --------------------------- ปรับเพิ่ม ---------------------  EDP4202 ความคิดสร้างสรรค์ส าหรับครู 
Creativity for Teachers 

3(2-2-5) 

 --------------------------- ปรับเพิ่ม ---------------------  EDP4203 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว 
Psychology of Personality and Adjustment 

3(2-2-5) 

 --------------------------- ปรับเพิ่ม ---------------------  EDP4204 จิตวิทยาการปรับพฤติกรรม 
Psychology of Behavior Modification 

3(2-2-5) 

 --------------------------- ปรับเพิ่ม ---------------------  EDP4205 จิตวิทยาเด็ก  
Child Psychology 

3(2-2-5) 

 --------------------------- ปรับเพิ่ม ---------------------  EDP4206 จิตวิทยาวัยรุ่น  
Adolescent Psychology 

3(2-2-5) 

 --------------------------- ปรับเพิ่ม ---------------------  EDP4207 จิตวิทยาสร้างสรรค์การเรียนรู้  
Creative Psychology of Learning  

3(2-2-5) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 --------------------------- ปรับเพิ่ม ---------------------  EDP4208 การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา  

Guidance and Counseling 
3(2-2-5) 

 --------------------------- ปรับเพิ่ม ---------------------  EDP4209 การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง 
Developing Higher- order Thinking Skills 

3(2-2-5) 

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

3(2-2-5) 

 --------------------------- ปรับเพิ่ม ---------------------  EDP4211 การสอนเพศศึกษา  
Teaching of Sex Education 
  

3(2-2-5) 

วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                                    13 หน่วยกิต วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                                        14 หน่วยกิต 
ESS3301 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

Preparation for Field Experience in Teaching 
Profession 

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

ESS4301 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1  
Practicum 1 

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

1(0-60-0) 

ESS4302 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2  
Practicum 2 

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

1(0-60-0) 

ESS5301 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  
Internship 1 

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

6(0-360-0)   

ESS5302 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
Internship 2 

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

6(0-360-0)   
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
2.วิชาเอก                                                    ไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต 2.วิชาเอก                                                       ไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต 
วิชาสังคมศึกษา                                                           70 หน่วยกิต วิชาสังคมศึกษา                                                              69 หน่วยกิต 
SSE1401 การเมืองการปกครองไทย  

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

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

SSE1402 การพัฒนาสังคม  
Social Development 

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

 

SSE1403 ศาสนศึกษา  
Religions Studies 

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

 

SSE1404 ประวัติศาสตร์ไทย 
Thai History 

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

3(3-0-6) 

 --------------------------- ปรับเพิ่ม ---------------------  SSP1403 ศาสนศึกษาและจริยศึกษา 
Religious Studies and Ethical Studies 

3(3-0-6) 

SSE1406 วัฒนธรรมกับสังคม 
Culture and Society 

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

 

SSE2401 สังคมศึกษา 1 
Social Studies 1 

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

3(3-0-6) 

 --------------------------- ปรับเพิ่ม ---------------------  SSP1405 สังคมวิทยาการพัฒนา 
Sociology of Development 
 

3(3-0-6) 

SSE2402 ประวัติศาสตร์ยุโรปและอเมริกา  
European and American History 
 

3(3-0-6)  ----------------------- ปรับออก ----------------------- 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
SSE2403 มนุษย์กับเศรษฐกิจ 

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

Man and Economics                                                              
3(3-0-6) 

 --------------------------- ปรับเพิ่ม ---------------------  SSP1407 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
Geography of Thailand 

3(3-0-6) 

SSE2404 สังคมศึกษา 2 
Social Studies 2 

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

3(3-0-6) 

SSE1405 ประวัติศาสตร์เอเชีย  
Asian History 

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

3(3-0-6) 

SSE1407 กฎหมายกับสังคม  
Law and Society 

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

3(3-0-6) 

SSE3401 สังคมศึกษา 3  
Social Studies 3 

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

3(3-0-6) 

SSE3404 อาเซียนศึกษา  
ASEAN Studies 

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

3(3-0-6) 

SSE3402 ภูมิศาสตร์เชิงวิเคราะห์   
Analytical Geography 

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

3(2-2-5) 

SSE4401 หลักพุทธธรรม  
Buddhist Principles 

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

3(3-0-6) 
 

SSE4402 ภาษาอังกฤษส าหรับสังคมศึกษา 1 
English for Social Studies 1 

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

SSE4403 ภาษาอังกฤษส าหรับสังคมศึกษา 2 
English for Social Studies 2 

3(2-2-5)  --------------------ย้ายกลุ่มวิชา-------------------------  
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 --------------------------- ปรับเพิ่ม ---------------------  SSP3401 ประวัติศาสตร์ยุโรป 

European History 
3(3-0-6) 

SSE3406 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
Geographical Information System 

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

3(2-2-5) 

SSE3405 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม  
Population and Environment 

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

3(2-2-5) 

SSE3403 สังคมศึกษา 4  
Social Studies 4 

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

3(3-0-6) 

 --------------------------- ปรับเพิ่ม ---------------------  SSP3405 เศรษฐศาสตร์มหภาค 
Macro Economics 

3(3-0-6) 

 --------------------------- ปรับเพิ่ม ---------------------  SSP3406 ประวัติศาสตร์อเมริกา 
American History 
 

3(3-0-6) 

SSE4404 สันติศึกษา   
Peace Studies 

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

3(3-0-6) 

SSE2405 จริยศึกษา  
Ethical Studies 

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

 

SSE2406 ท้องถิ่นศึกษา  
Locality Studies 

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

3(2-2-5) 

SSE4405 สัมมนาสังคมศึกษา 
Seminar in Social Studies 

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

3(2-2-5) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
วิชาชีพครูสังคมศึกษา                                                    10 หน่วยกิต วิชาการสอนวิชาเอก                                                           6 หน่วยกิต 
ESS3201 การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา  
Measurement and Evaluation of Social 
Studies Learning Area 

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

3(2-2-5) 

ESS3203 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา 

2(1-2-3)   PSS3602 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 

3(2-2-5) 

 Curriculum Design and Development of 
Social Studies Learning Area 

  Curriculum Design and Development of 
Social Studies Learning Area 

 

ESS3204 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
Educational Media Design and Production for 
Social Studies Learning Area 

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

3(2-2-5) 

ESS3202 จิตวิทยาครูส าหรับการจัดการชั้นเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา  
Psychology for Teachers and Classroom 
Management of Social Studies Learning Area  

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

3(2-2-5) 

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

Learning Area 
  Classroom Research in Social Studies 

Learning Area 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
SSE4501 การออกแบบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษาระดับประถมศึกษา  
Learning Design of Social Studies Learning 
Area at Elementary Level 

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

3(2-2-5) 

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

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

3(2-2-5) 

SSE4503 การออกแบบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
Learning Design of Social Studies Learning 
Area at Secondary Level 

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

3(2-2-5) 

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

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

3(2-2-5) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
วิชาเลือก                                                                    4 หน่วยกิต วิชาเลือก                                                                        4 หน่วยกิต 
SSE4406 ระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร์  

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

Historical Methodology 
3(3-0-6) 

SSE4407 บทบาทมหาอ านาจในสังคมโลก 
Roles of Influention Nations towards Global 
Society 

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

3(3-0-6) 

SSE4408 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน  
Current World Situation 

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

3(3-0-6) 

SSE4409 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
Social Responsibility 

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

3(2-2-5) 

SSE4410 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ 
Analytical Geography of Thailand 

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

3(2-2-5) 

SSE4411 การศึกษาเอกเทศทางสังคมศึกษา 
Independent Study in Social Studies 

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

3(3-0-6) 

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

2(1-2-3) 

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

3(2-2-5) 

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

3(2-2-5) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
3.หมวดวิชาเลือกเสรี                                          ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 3.หมวดวิชาเลือกเสรี                                             ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

--------------------------- ปรับเพิ่ม --------------------- 
 PSS4606 การจัดนันทนาการเยาวชน  

Recreation for Youth 
3(2-2-5) 

 

--------------------------- ปรับเพิ่ม --------------------- 

 PSS4607 นันทนาการทางการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
Conservative Recreation for Nature and 
Environment 

3(2-2-5) 

 
--------------------------- ปรับเพิ่ม --------------------- 

 PSS4608 ผู้น านันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม 
Recreation and Camping Leaderahip 

3(2-2-5) 

 
--------------------------- ปรับเพิ่ม --------------------- 

 PSS4609 ลีลาศ   
Social Dance 

3(2-2-5) 
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ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

------------------------- 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ปฏิบัติภารกิจในการจัดการศึกษาระดับปริญญา

ตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ สามารถจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในการจัดการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ตามมาตรา ๗ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมีมาตรฐานคุณภาพสอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ อาศัยตามความใน
มาตรา ๑๘ (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา จึงตราข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑” 

ข้อ  ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับส า หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาตั้งแต่ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 

ข้อ  ๓  บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว 
ในข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ  ๔  ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
“คณะ” หมายความว่า คณะที่นักศึกษาสังกัด หมายรวมถึง ศูนย์การศึกษา วิทยาลัย 

ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
“สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรแต่ละหลักสูตร 
“ภาควิชา” หมายความว่า กลุ่มของอาจารย์ผู้สอนที่ส าเร็จมาในสาขาวิชาเดียวกัน 
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัด ประธานศูนย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย

ที่นักศึกษาสังกัดหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานอ่ืนที่เทียบเท่าคณะซึ่งจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่นักศึกษาสังกัด 

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า คณาจารย์ประจ าสาขาวิชา และ/หรือภาควิชาหรือคณะ
ที่คณบดีแต่งตั้งตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะให้ท าหน้าที่แนะน าตักเตือนให้ค า 
ปรึกษา และแนะแนวการศึกษา ดูแลความประพฤติ และมีส่วนร่วมในการประเมินความก้าวหน้าใน
การเรียน 

“ศูนย์การศึกษา” หมายความว่า สถานที่จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจเรียกว่า 
วิทยาลัย ศูนย์การศึกษา หรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนก็ได้ 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ข้อ  ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจออกระเบียบ ประกาศหรือ

ค าสั่ง เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
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ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความและ
วินิจฉัย 

หมวด ๑ 
การรับเข้าศึกษา 

------------------------- 
ข้อ  ๖ คุณสมบัติ และเงื่อนไขการรับเข้าเป็นนักศึกษา 
(๑)  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าข้ึนไป เว้นแต่หลักสูตร

ศึกษาต่อเนื่องจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษาชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรอ่ืนๆที่เทียบเท่าส าหรับนักศึกษาต่างชาติต้องส าเร็จ
การศึกษาตามวรรคแรกเช่นกัน 

(๒)  เป็นผู้มีจิตปกติและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพหรือโรค
ที่สังคมรังเกียจ เว้นแต่กฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

(๓) ไม่เป็นผู้ถูกคัดชื่อออกหรือไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆเพราะความผิดตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา 

(๔) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ
หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 

(๕) มีคุณสมบัติอย่างอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย 
(๖)  ในกรณีพิเศษนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ให้สภาวิชาการเป็นผู้พิจารณา ว่าเห็นสมควรให้

รับเข้าศึกษา 
ข้อ  ๗ การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกเป็นนักศึกษา 
(๑)  มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามประกาศและรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยก าหนดหรือให้
เป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

(๒) มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่าหรือผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเข้าเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
ประกาศหรือรายละเอียดของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๘ ประเภทของนักศึกษา 
(๑) นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ ๖ ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้า 

ศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีที่เรียนเต็มเวลา 
(๒) นักศึกษาไม่เต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้า

ศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีที่เรียนไม่เต็มเวลา 
(๓) นักศึกษาสมทบ หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนเรียนสมทบ 

และ/หรือการท าวิจัยโดยไม่มีสิทธิ์รับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย 
ข้อ  ๙ การรับโอนย้ายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
(๑)  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัย

เห็นว่ามีวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย 
(๒)  คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอนย้าย 

(ก)  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๖ และได้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มาก่อนแล้ว 
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(ข) มีผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมโดยมีค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า ๒.๐๐ 

(ค) มีระยะเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเต็มตามเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ให้นับ
รวมเวลาเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมด้วย 

(๓) การขอโอนย้ายเข้ามาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยหรือต้องปฏิบัติดังนี้ 

(ก) ยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัย
ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนเปิดการศึกษา 

(ข) ติดต่อขอให้สถาบันอุดมศึกษาเดิมจัดส่งระเบียนแสดงผลการเรียนและรายละเอียด
เนื้อหารายวิชาหรือชุดวิชาที่ได้เรียนไปแล้วมายังมหาวิทยาลัย 

(๔) มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนโดยความเห็นชอบของคณะ สาขาวิชาและ/หรือ
ภาควิชาที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๐ การเทียบรายวิชา ชุดวิชา กลุ่มรายวิชาหรือกลุ่มชุดวิชาเรียนและการโอน หน่วย
กิต รายวิชาหรือชุดวิชาให้เป็นไปตามหมวด ๗ การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่
การศึกษาในระบบ 

ข้อ ๑๑ การศึกษาปริญญาตรีที่สอง 
(๑)  นักศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่เทียบเท่า

อาจขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาตรี สาขาวิชาอ่ืนเพิ่มเติมได้ 
(๒) นักศึกษายื่นค าร้องแสดงความจ านงต่อมหาวิทยาลัยตามแบบที่ก าหนด โดยส่งถึง

มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนเปิดการศึกษา 
(๓)  มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับเข้าศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะ สาขาวิชาและ/หรือ

ภาควิชาที่เก่ียวข้อง 
(๔) ให้นักศึกษาได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาหรือชุดวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของ

หลักสูตรปริญญาตรีที่ขอศึกษาเป็นปริญญาที่สอง 
(๕) ให้นักศึกษาด าเนินการเทียบรายวิชาหรือชุดวิชาหรือกลุ่มรายวิชาหรือชุดวิชาเรียนและ

โอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามข้อ ๑๐ เพ่ือใช้จัดแผนการศึกษาใหม่ โดยการแนะน าของสาขาวิชาและ/
หรือภาควิชา รายวิชาหรือชุดวิชาที่โอนหน่วยกิตไม่ได้ และ/หรือไม่ได้อยู่ในแผนการเรียนให้ตัดออก
โดยความเห็นชอบของคณบดี 

ข้อ  ๑๒ การรายงานตัวเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

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

ข้อ  ๑๓ ระบบการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็น ๓ 
รูปแบบ 

(๑) การจัดการศึกษาในระบบ ประกอบด้วย 
(ก) การจัดการศึกษาภาคปกติ เป็นการจัดการศึกษาเต็มเวลา ใช้ระบบ 
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ทวิภาค โดย ๑ ปี   การศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยก าหนดระยะเวลา
และจ านวนหน่วยกิต ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาโดยใช้ระบบไตรภาค และ/หรือระบบจตุรภาคได้ดังนี้  
ระบบไตรภาค ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษา

ปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ 
ระบบจตุรภาค ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษา

ปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์  
ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ หมายถึงปีการศึกษาสุดท้ายที่

ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะไม่น าภาคการศึกษาฤดูร้อนในปีการศึกษานั้นมารวม ส่วนนักศึกษา
ภาคพิเศษให้น าภาคการศึกษาฤดูร้อนมารวมด้วย 

หลักสูตรสาขาวิชาใดมีรายวิชาหรือชุดวิชาที่จ าเป็นต้องเปิดสอนในภาคการศึกษา ฤดู
ร้อน เพ่ือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม กรณีศึกษาหรือเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ของนักศึกษา การบริหารจัดการรายวิชาหรือชุดวิชานั้นให้ถือเสมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
ภาคการศึกษาปกติ 

(ข) การจัดการศึกษาภาคพิเศษเป็นการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาซึ่งจัดในวันหยุด
สุดสัปดาห์ หรือ เปิดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน หรือเวลาอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดย
ใช้ระบบ ๑ ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาคือ ๒ ภาคการศึกษาปกติ กับ ๑ ภาค
การศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ การเรียนในภาค
การศึกษาฤดูร้อน มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ โดยก าหนดจ านวนชั่วโมงเรียนและจ านวน 
หน่วยกิตเป็นสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการจัดการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ โดยการบริหาร
จัดการรายวิชาหรือชุดวิชานั้นให้ถือเป็นภาคการศึกษาปกติ 

(๒) การจัดการศึกษานอกระบบ เป็นการจัดการศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นในการก าหนด
จุดมุ่งหมาย รูปแบบการจัดการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของการจัด
การศึกษา การส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม ซึ่งรายละเอียดให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

(๓) การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
ตามความสมัครใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม 
สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อื่น ๆ ซึ่งรายละเอียดให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๔ การคิดหน่วยกิตสาขาวิชาที่จัดการสอนในมหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็นรายวิชา 
หรือชุดวิชาที่ก าหนดเนื้อหามากน้อยตามจ านวนหน่วยกิต ดังนี้ 

(๑)  รายวิชาหรือชุดวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาการบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า 
๑๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

(๒)  รายวิชาหรือชุดวิชาภาคปฏิบตัิที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

(๓) การฝึกงานหรือฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

(๔) การท าโครงการหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท า
โครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วย
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กิต ระบบทวิภาค 
ในกรณีที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในระบบอ่ืนที่มิใช่ระบบทวิภาคจะแสดงรายละเอียดที่

เกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ใน
หลักสูตร 

(๕) ในกรณีที่ไม่สามารถใช้เกณฑ์ตามข้อ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ได้ ให้มหาวิทยาลัย 
ก าหนดหน่วยกิตของรายวิชาหรือชุดวิชาได้ตามความเหมาะสม แต่จะต้องใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่
น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
 

หมวด ๓ 
การลงทะเบียน 

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

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้แนะน าให้ค าปรึกษาและแนะแนวการศึกษาตามแผนการศึกษา และให้
เป็นไปตามเอกัตภาพของแต่ละบุคคล โดยถือข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนดังนี้ 

(๑)  การลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาให้ด าเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
การลงทะเบียนหลังวันที่มหาวิทยาลัยก าหนดจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

(๒) การลงทะเบียนหลังวันที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้กระท าได้ภายในระยะเวลา  เพ่ิม - 
ถอนรายวิชาหรือชุดวิชาเท่านั้น การลงทะเบียนภายหลังระยะเวลาเพ่ิมถอนจะกระท ามิได้ 

(๓) การถอนรายวิชาหรือชุดวิชา ภายหลังก าหนดระยะเวลา เพ่ิม - ถอน กระท าได้โดยขอ
ยกเลิกรายวิชาหรือชุดวิชา แต่ต้องกระท าก่อนสอบปลายภาคหนึ่งสัปดาห์ 

(๔) ในกรณีที่มีความจ าเป็น มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการเรียนการสอน หรือจ ากัด
จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งหรือชุดวิชาใดชุดวิชาหนึ่งได้ 

(๕) การลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาจะสมบูรณ์เมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อม
ทั้งยื่นหลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาต่อมหาวิทยาลัยแล้ว 

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

ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต นักศึกษาภาคพิเศษลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๕ 
หน่วยกิต การลงทะเบียนที่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

(ข) ภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาในระบบภาคปกติและภาคพิเศษลงทะเบียนได้ไม่
เกิน ๑๐ หน่วยกิต นักศึกษาภาคปกติที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาจะลงทะเบียนเกินกว่า ๒๒ หน่วย
กิตในภาคการศึกษาปกติ หรือเกินกว่า ๑๐ หน่วยกิต ในภาคการศึกษาฤดูร้อน และนักศึกษาภาค
พิเศษที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาจะลงทะเบียนเกินกว่า ๑๕ หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ หรือ
เกินกว่า ๑๐ หน่วยกิตในภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ แต่ทั้งนี้ต้องไม่
กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

(ค) ส าหรับนักศึกษาไม่เต็มเวลาการลงทะเบียนให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

(๗)  การลงทะเบียนการศึกษานอกระบบให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๘)  การลงทะเบียนการศึกษาตามอัธยาศัยให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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(๙)  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนปริญญาตรีมากกว่า ๑ สาขาวิชา หรือได้รับอนุญาตให้
ศึกษาได้มากกว่า ๑ ปริญญาในคราวเดียวกันได้ โดยให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

(๑๐) การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และรายวิชาหรือชุด
วิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นให้ได้รับอักษร W 

(๑๑) กรณีท่ีมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมีข้อตกลง
เฉพาะรายอธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือชุดวิชา ที่เปิดสอน
ในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนแทนการลงทะเบียนในมหาวิทยาลัย โดยช าระค่าธรรมเนียมตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

(๑๒)  การเพ่ิม - ถอนรายวิชาหรือชุดวิชา ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
(๑๓) นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษากับรายวิชาหรือชุดวิชาใด ๆ เพ่ือเพ่ิมเติม

ความรู้ได้หากผู้สอนและคณบดีที่รายวิชาหรือชุดวิชานั้นสังกัดอยู่อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร โดย
ขอคิด ผลการศึกษาได้ ๓ ประการ 

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

(ข) คิดผลการศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาเป็น S, U ในกรณีที่นักศึกษา สอบได้ผล
การศึกษา U นักศึกษาไม่ต้องเรียนซ้ า 

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

(Prerequisite) ของรายวิชาหรือชุดวิชาต่อเนื่องไม่ได้ 
(๓) มหาวิทยาลัยจะไม่นับหน่วยกิตในการลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชา

แบบ V แต่จะลงในใบรายงานผลการศึกษาเป็นอักษร V เมื่อผู้สอนตรวจสอบเห็นว่ามีเวลาเรียน
เพียงพอ 

(๔) นักศึกษาไม่จ า เป็นต้องสอบ หรือท า กิจกรรมในรายวิชาหรือชุดวิชาที่
ลงทะเบียนแบบ V 

(๕)  นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาภาษาต่างประเทศ แบบ V 
ไม่ได้ 
 

หมวด ๔ 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

------------------------- 
ข้อ ๑๖ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
(๑) มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลการศึกษาของรายวิชาหรือชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน

ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง เมื่อท าการวัดผลรายวิชาหรือชุดวิชาใดครั้งสุดท้ายแล้ว ให้ถือ
ว่าการเรียนการสอนนั้นสิ้นสุดลง 

(๒)  นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลา
เรียนตามแผนการจัดการเรียนการสอนที่ก าหนดของรายวิชาหรือชุดวิชานั้น จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัด
และการประเมินผลในรายวิชาหรือชุดวิชานั้น ทั้งนีเ้ว้นแต่อาจารย์ผู้สอนจะพิจารณาให้สิทธิ์นั้นผู้ไม่มี
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สิทธิ์ได้รับการประเมินผลเนื่องจากขาดคุณสมบัติตามวรรคแรกจะได้รับระดับคะแนน F หรืออักษร 
U 

(๓)  มหาวิทยาลัยใช้ระบบระดับคะแนนและค่าระดับคะแนนในการวัดและประเมินผลโดย
แบ่งระดับคะแนนเป็นอักษรแสดงผลการศึกษา ๑๒ ระดบั เว้นแต่รายวิชาหรือชุดวิชาทีก่ าหนดให้วัด 
และประเมินผลด้วยอักษร S หรือ U เป็นระดับคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนนตัวอักษร ผลการศึกษา ค่าระดับคะแนน 
 A  ดียอดเยี่ยม ๔.๐๐  
 A-   ดีเยี่ยม ๓.๗๕  
 B+   ดีมาก ๓.๕๐  
 B   ดี  ๓.๐๐  
 B-   ค่อนข้างดี  ๒.๗๕  
 C+   ปานกลางค่อนข้างดี ๒.๕๐  
 C   ปานกลางค่อนข้างอ่อน ๒.๐๐  
 C-   ค่อนข้างอ่อน ๑.๗๕  
 D+   ปานกลาง  ๑.๕๐  
 D  อ่อน ๑.๐๐  
 D-   อ่อนมาก ๐.๗๕  
 F   ตก ๐  

 
(๔) ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดให้การประเมินผลในรายวิชาหรือชุดวิชาใดไม่มีระดับคะแนน 

หรือนักศึกษาร้องขอต่อมหาวิทยาลัยก่อนลงทะเบียนในรายวิชาหรือชุดวิชาใด ๆ ตามข้อ ๑๕ (๑๓) 
ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลโดยไม่มีระดับคะแนน ให้แสดงผลการศึกษารายวิชาหรือชุดวิชานั้น ด้วย
อักษร ดังนี้ 

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

(๕)  การแสดงผลการศึกษาในรายวิชาหรือชุดวิชาที่มิได้ประเมินผลการศึกษา หรือไม่มีการ
ประเมินผล ให้แสดงด้วยตัวอักษร ดังนี้ 

อักษร ผลการศึกษา 
I ไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
V ลงทะเบียนในฐานะผู้เข้าร่วมฟัง (Visiting) 
W ถอนรายวิชาหรือชุดวิชา (Withdrawn) 
P การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (In progress) 

(๖) อักษร I เป็นสัญลักษณ์แสดงว่าการวัดประเมินผลรายวิชาหรือชุดวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ 
การให้อักษร I ในรายวิชาหรือชุดวิชาใดกระท าได้ในกรณี 

(ก)  นักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการวัดผลในรายวิชาหรือชุดวิชานั้นได้ด้วยเหตุสุดวิสัย 
โดยมีหลักฐานแสดง 
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(ข)  อาจารย์ผู้สอน และ/หรือหัวหน้าสาขาวิชาที่สอนในรายวิชาหรือชุดวิชาใดเห็นควร
รอผลการศึกษาที่เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลในรายวิชาหรือชุดวิชานั้น 

นักศึกษาจะต้องด าเนินการเพ่ือแก้อักษร I เป็นค่าระดับคะแนน หรืออักษร S หรือ U 
ก่อนสอบปลายภาคของภาคการศึกษาปกติถัดไปอย่างน้อยสองสัปดาห์ หากพ้นก าหนดดังกล่าว 
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I เป็นระดับคะแนน F หรืออักษร U 

(๗)  อักษร P เป็นสัญลักษณ์แสดงว่ารายวิชาหรือชุดวิชานั้นยังไม่มีการวัดผลประเมินผลใน
ภาคเรียนที่ลงทะเบียนยังมีการเรียนการสอนต่อเนื่องอยู่ ให้ใช้เฉพาะบางรายวิชาหรือชุดวิชา ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด อักษร P จะถูกเปลี่ยนเมื่อได้รับการวัดผลแล้ว ทั้งนี้ไม่เกินวันสุดท้ายของ
ก าหนดการสอบปลายภาคประจ าภาคการศึกษา ภายใน ๒ ภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นก าหนด
ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร P เป็น ระดับคะแนน F หรืออักษร U  

(๘) อักษร W เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงว่า 
(ก)  นักศึกษาได้ยกเลิกรายวิชาหรือชุดวิชาที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขก าหนดเวลา 
(ข)  การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขเป็นโมฆะ 
(ค) การเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโดยดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน ในกรณีของการ

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือชุดวิชาแบบร่วมฟัง 
(ง)  นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาหรือถูกให้ออก หรือถูกไล่ออก ในภาคการศึกษานั้น 
(จ)  นักศึกษาลาออกก่อนวันเริ่มสอบปลายภาคของภาคการศึกษานั้น 

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

(๑๐) การนับหน่วยกิตสะสมเพ่ือส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
(ก)  รายวิชาหรือชุดวิชาที่นักศึกษาได้ระดับคะแนน A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-,D+, 

D, D-, และอักษร S จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชาหรือชุดวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสม โดยไม่รวม
รายวิชาหรือชุดวิชาที่ต้องเรียนเพิ่มเติมเพ่ือปรับความรู้ตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ 

(ข)  รายวิชาหรือชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนมากกว่าหนึ่งครั้งให้นับหน่วยกิตสะสม
ได้เพียงครั้งเดียว และให้นับเฉพาะครั้งสุดท้าย ยกเว้นรายวิชาหรือชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้
ลงทะเบียนซ้ าได้ และนักศึกษาลงทะเบียนมากกว่า ๑ ครั้งให้นับหน่วยกิตสะสมได้ทุกครั้ง 

(ค) นักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาที่เทียบเท่ากันให้นับหน่วยกิตสะสม
เฉพาะรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดหรือชุดวิชาหนึ่งชุดวิชาใดเท่านั้น 

(๑๑) มหาวิทยาลัยจะค านวณค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิตประจ า ภาค
การศึกษาและค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยของรายวิชาหรือชุดวิชาทั้งหมดท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียน
เรียน และมีการวัดผลเป็นระดับคะแนน 

(๑๒) ถ้านักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนในรายวิชาหรือชุดวิชาใดไม่เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีแต่ละ
หลักสูตรสาขาวิชาก าหนดไว้ นักศึกษาจะต้องเริ่มลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชานั้นซ้ าอีกจนได้ระดับ
คะแนนเป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด 

(๑๓) นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเป็นการ
ชั่วคราว อาจขอโอนหน่วยกิตและผลการเรียนมาประเมินร่วมกับผลการเรียนในมหาวิทยาลัยรายวิชา
หรือชุดวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนนั้นจะต้องมีจ านวนหน่วยกิต 
จ านวนชั่วโมงทฤษฎีและปฏิบัติเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานหากไม่
เป็นไปตามนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชาและ/หรือภาควิชา และคณะที่นักศึกษาสังกัด 
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(๑๔) การหาค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย  ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยประจ าภาค
การศึกษา และค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย คิดเป็นเลขทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษรายวิชาหรือชดุ
วิชาที่ผลการศึกษาเป็น I ไม่น าหน่วยกิตมารวม หารเฉลี่ย การค านวณหาค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย 
ให้น าเอาผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาหรือชุดวิชาที่ลงทะเบียน
เรียนรวมกันแล้วหารด้วยผลบวกของจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือชุดวิชา 

(๑๕)  การเรียนซ้ า 
(ก)  รายวิชาหรือชุดวิชาที่ได้รับระดับคะแนน D นักศึกษาอาจขอเรียนรายวิชาหรือ

ชุดวิชานั้นซ้ าได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีที่อ านวยการสอนรายวิชาหรือชุดวิชานั้น 
(ข) รายวิชาหรือชุดวิชาที่ได้รับระดับคะแนน F หรือผลการศึกษาท่ีไม่พอใจ (U) ซ่ึง

เป็นรายวิชาหรือชุดวิชาบังคับในหลักสูตร ต้องเรียนซ้ าในรายวิชาหรือชุดวิชานั้นจนกว่าจะสอบผ่าน 
ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเรียนวิชาอ่ืนแทนจะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีที่อ านวยการสอนรายวิชา
หรือชุดวิชานั้น 

(๑๖) นักศึกษาท่ีเรียนครบตามหลักสูตรแล้ว มีค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ถึง ๒.๐๐ อาจ
ขอเรียนซ้ ารายวิชาหรือชุดวิชาที่ได้รับผลการเรียนระดับคะแนน D หรือเลือกเรียนรายวิชาหรือชุด
วิชาต่างสาขาวิชา หรือต่างคณะซึ่งไม่เคยเรียนมาก่อนได้ ในกรณีท่ีเรียนรายวิชาหรือชุดวิชาต่างคณะ
จะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีที่อ านวยการสอนรายวิชาหรือชุดวิชานั้นก่อน 

(๑๗) การอนุมัติผลและการรายงานผลการศึกษา 
(ก) คณบดีเป็นผู้อนุมัติผลการวัดผลประเมินผลทุกภาคการศึกษาปกติของนักศึกษา 

ภายในคณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 
(ข) ให้คณะรายงานผลการอนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษาภายในคณะให้สภา

วิชาการทราบทุกภาคการศึกษาปกติ 
 
 

หมวด ๕ 
การลา การย้ายสาขาวิชา และการพ้นสภาพ 

------------------------- 
ข้อ ๑๗ การลา 
(๑)  การลาไม่เข้าชั้นเรียน นักศึกษาท่ีมีกิจจ าเป็น หรือป่วยไม่สามารถเข้าชั้นเรียนในชั่วโมง

เรียนได้จะต้องยื่นใบลาต่ออาจารย์ผู้สอน แต่ถ้าลาติดต่อกันตั้งแต่ ๗ วันขึ้นไป ให้ยื่นใบลาตามแบบที่
คณะก าหนดผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วน าไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน 

(๒)  การลาพักการศึกษา 
(ก) นักศึกษาจะขอลาพักการศึกษาได้ ในกรณีต่อไปนี้ 

(๑)  ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 
(๒) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใด ซ่ึง

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
(๓) เจ็บ ป่วย หรือประสบอุบัติเหตุ 
(๔) ไม่ได้ลงทะเบียนรายวิชา หรือชุดวิชาเรียน หรือลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ หรือ 

ถอนทุกรายวิชาหรือทุกชุดวิชา ที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่ได้รับอักษร W 
(๕)  เหตุผลอื่น ๆ ที่คณะเห็นสมควร  
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รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักจะไม่ปรากฏใน
ทะเบียนผลการศึกษา 

(ข) การลาพักการศึกษา นักศึกษาใหม่ไม่มีสิทธิ์ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาแรก
เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 

(ค) นักศึกษาท่ีมีความประสงค์จะลาพักการศึกษา ต้องยื่นใบลาตามแบบของ
มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชาและ/
หรือ ภาควิชา ถึงคณบดี เพ่ือพิจารณาอนุมัติแล้วแจ้งมหาวิทยาลัยทราบ 

ส าหรับนักศึกษาปริญญาที่สอง และ/หรือนักศึกษาท่ีมีอายุตั้งแต่ ๒๐ ปีขึ้นไปสามารถ 
ลาพักการศึกษาได้โดยไม่ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง 

(ง) นักศึกษาท่ีลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
หรือมากกว่า ต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติ 

(จ) การลาพักการศึกษาไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ขยายระยะเวลาศึกษา 
(๓) การลาออก นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกให้ยื่นใบลา พร้อมหนังสือยินยอมจาก

ผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึงคณบดี เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ 
ข้อ ๑๘ การย้ายสาขาวิชา 
(๑)  การย้ายภายในคณะ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ/หรือเงื่อนไขตามประกาศของคณะ 
(๒) การย้ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืนให้เป็นไปตามเงื่อนไขในประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๓) การย้ายสาขาวิชาทั้งภายในคณะและ/หรือต่างคณะจะกระท าได้เพียงครั้งเดียว 
(๔) รายวิชาหรือชุดวิชาที่ได้เรียนแล้วทั้งหมดให้โอนผลการเรียนทุกรายวิชาหรือชุดวิชาและ

น ามาค านวณค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาใหม่ด้วย 
(๕)  นักศึกษาท่ีได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว ต้องด าเนินการโอนผลการเรียนรายวิชาหรือชุดวิชาที่

ได้เรียน 
(๖) การย้ายสาขาวิชาทั้งในคณะและต่างคณะจะสมบูรณ์เมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมการมอบ

ตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่และได้รับรหัสนักศึกษาใหม่แล้วนักศึกษาที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้ย้าย
สาขาวิชาที่ขอย้ายจะลงทะเบียนตามเงื่อนไขของสาขาวิชาเอกนั้นเพ่ือน ามาอ้างเป็นเหตุผลในการขอ
ย้ายเข้าสังกัดสาขาวิชานั้น ๆ ภายหลังมิได้ 

ข้อ ๑๙ สาเหตุในการพ้นสภาพนักศึกษา 
นักศึกษาจะพ้นสภาพนักศึกษาโดยเหตุดังต่อไปนี้ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก และได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้ว 
(๓)  โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอ่ืน 
(๔) ไม่มาลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และมิได้ลาพัก

การศึกษา ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาที่พ้น
สภาพกลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ได้เมื่อมีเหตุผลอันสมควร โดยช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพ
นักศึกษาและค่าธรรมเนียมการขอคืนสภาพนักศึกษาแต่ต้องขอคืนสภาพนักศึกษาภายใน ๒ ปี นับ
จากวันที่นักศึกษาพ้นสภาพนักศึกษา 

(๕)  ถูกลบชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
(๖)  ได้รับอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
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(๗)  ต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอัน
ได้กระท าโดยประมาท 

(๘)  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดผล 
(ก)  นักศึกษาภาคปกติจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาโดยเหตุดังต่อไปนี้ 

(๑)  ผลการประเมินผลการศึกษาได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย ต่ ากว่า ๑.๖๐ 
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติท่ีสอง นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา 

(๒)  ผลการประเมินผลการศึกษา ได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยต่ ากว่า ๑.๘๐ 
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกตทิี่ ๔ ที ่๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐ ที ่๑๒ ที ่๑๔ และท่ี ๑๖ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา 

(๓)  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร แต่มีค่าระดับคะแนนสะสม
เฉลี่ยต่ ากว่า ๑.๘๐ 

(๔)  ใช้เวลาศึกษาเกิน ๑๖ ภาคการศึกษาปกติกรณีเรียนหลักสูตร ๔ ปี เกิน ๒๐ 
ภาคการศึกษาปกติกรณีเรียนหลักสูตร ๕ ปี และเกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติกรณีเรียนหลักสูตร
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 

(ข) นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาโดยเหตุต่อไปนี้ 
(๑)  ผลการประเมินผลการศึกษาได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย ต่ ากว่า ๑.๖๐ 

เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๓ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา 
(๒)  ผลการประเมินผลการศึกษา ได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยต่ ากว่า ๑.๘๐ 

เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๖ ที ่๙ ที ่๑๒ ที่ ๑๕ ที ่๑๘ ที ่๒๑ และท่ี ๒๔ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา 
(๓)  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร แต่ยังมีค่าระดับคะแนนสะสม

เฉลี่ยต่ ากว่า ๑.๘๐ 
(๔)  ใช้เวลาศึกษาเกิน ๒๔ ภาคการศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร ๔ ปี เกิน ๑๒ 

ภาคการศึกษา กรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
(๙)  ใช้หลักฐานปลอม หรือแจ้งความเท็จ หรือปกปิดความจริงในการพิจารณา

รับเข้าเป็นนักศึกษา 
ข้อ ๒๐ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนครบตามหลักสูตรแล้ว แต่ได้รับค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย

ต่ ากว่า ๒.๐๐ จะได้รับอนุญาตให้ลงเรียนรายวิชาหรือชุดวิชาเพ่ิมเติมต่อไป ถ้าค่าระดับคะแนนสะสม
เฉลี่ยต่ ากว่า ๒.๐๐ ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

ข้อ ๒๑ การพ้นสภาพนักศึกษา 
(๑)  กรณีนักศึกษาภาคปกติ ให้งานทะเบียนและวัดผลหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่

ท าหน้าที่ในลักษณะเดียวกันตรวจสอบและประกาศรายชื่อนักศึกษาท่ีพ้นสภาพนักศึกษาตามท่ี
ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาของภาคการศึกษาปกติ ผลการศึกษาในภาคการศึกษา
ฤดูร้อนให้น าไปรวมกับผลการศึกษาในภาคการศึกษาปกติถัดไปที่นักศึกษาลงทะเบียน ยกเว้นผู้ที่จบ
การศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน 

(๒)  กรณีนักศึกษาภาคพิเศษ ให้งานทะเบียนและวัดผลหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ที่
ท าหน้าที่ในลักษณะเดียวกันตรวจสอบและประกาศรายชื่อนักศึกษาท่ีพ้นสภาพนักศึกษาตามท่ี
ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้เมื่อสิ้นภาคการศึกษาทุกภาค 
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หมวด ๖ 
การเสนอให้ส าเร็จการศึกษา 

------------------------- 
ข้อ ๒๒ การขอส าเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาตามท่ีหลักสูตร

ก าหนดด าเนินการขอส าเร็จการศึกษาตามข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๒๓  ระยะเวลาส าเร็จการศึกษา นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีระยะเวลาศึกษา 

ดังนี้ 
(๑)  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ

การศึกษาภาคปกติ ไม่ก่อน ๙ ภาคการศึกษาส าหรับการศึกษาภาคพิเศษที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
และไม่ก่อน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

(๒)  หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ
การศึกษาภาคปกติ ไม่ก่อน ๑๒ ภาคการศึกษาส าหรับการศึกษาภาคพิเศษท่ีลงทะเบียนเรียนเต็ม
เวลาและไม่ก่อน ๑๗ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

(๓)  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษาปกติ
ส าหรับการศึกษาภาคปกติ ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษา ส าหรับการศึกษาภาคพิเศษท่ีลงทะเบียนเรียน
เต็มเวลา และไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

(๔)  หลักสูตรปริญญาตรี ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจาก (๑) (๒) และ (๓) ให้มหาวิทยาลัยท า
เป็นประกาศเก่ียวกับเวลาส าเร็จการศึกษา และต้องมีระยะเวลาศึกษาตามลักษณะของการศึกษา
ปริญญานั้น 

ข้อ ๒๔  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี ต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

(๑)  สอบได้ในรายวิชาหรือชุดวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร ทั้งในรายวิชาหรือชุดวิชาและ
เงื่อนไขท่ีก าหนดของสาขาวิชานั้น 

(๒) ได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรและค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยใน
วิชาเอกไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ และไม่มีรายวิชาหรือชุดวิชาใดได้ค่าระดับคะแนนเป็น I หรือ P 

(๓)  ไม่มีค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรือเงินอ่ืน ๆ ที่ค้างช าระตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ 
(๔)  เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดีอันเป็นเกียรติและศักดิ์ของ

นักศึกษาโดยมติคณะกรรมการประจ าคณะตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยท าเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย 

(๕)  มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๒๕ ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามข้อ ๒๔ จะได้รับเกียรตินิยมต้องมี 

คุณสมบัติเพ่ิมเติมดังนี้ 
(๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาปกติของหลักสูตร

นั้นทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเว้นลาพักการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 

(๒)  ไม่เคยมีรายวิชาหรือชุดวิชาใดได้รับระดับคะแนนต่ ากว่า C หรือ ๒.๐๐ หรือเทียบเท่า 
(๓)  ไม่ถูกลงโทษตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่าที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
(๔) นักศึกษาท่ีมีการเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตรายวิชาหรือชุดวิชาจากสถาบันอุดมศึกษา

อ่ืน ไม่มีสิทธิได้รับเกียรตินิยม 
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(๕) นักศึกษาผู้ที่จะได้ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งต้องได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย 
ตั้งแต่ ๓.๗๕ ขึ้นไป 

(๖)  นักศึกษาท่ีจะได้ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองต้องได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย
ตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึน้ไปนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สามารถรับปริญญาตรีเกียรตินิยมได้ถ้ามี
คุณสมบัติตามเกณฑ์การให้ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมครบถ้วนทั้งสองตอนคือ 
เมื่อศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และเม่ือศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 

ข้อ ๒๖ การให้ปริญญาตรีและปริญญาตรีเกียรตินิยม คณบดีโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการประจ าคณะ เป็นผู้เสนอชื่อนักศึกษาในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๒๔ 
และข้อ ๒๕ ซึ่งสมควรได้รับปริญญาตรีและปริญญาตรีเกียรตินิยมขอความเห็นชอบต่อสภาวิชาการ
เพ่ือน าเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย 
 
 

หมวด ๗ 
การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรีเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

------------------------- 
ข้อ ๒๗ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียน 
(๑)  ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๖ คุณสมบัติและเงื่อนไขการรับเข้า

เป็นนักศึกษา 
(๒)  ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนต้องเป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงาน
ของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับทราบหรือรับรอง 

(๓)  มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดคุณสมบัติ   อ่ืน ๆ 
ของผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนเพิ่มเติมก็ได้ 

ข้อ ๒๘  หลักเกณฑ์การเทียบความรู้และโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบ 
(๑)  เป็นรายวิชาหรือชุดวิชาหรือกลุ่มรายวิชาหรือกลุ่มชุดวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับทราบหรือ
รับรองรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้โอนหน่วยกิต ให้บันทึกผลการเรียนเป็น S 

(๒)  เป็นรายวิชาหรือชุดวิชาหรือกลุ่มรายวิชาหรือกลุ่มชุดวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือชุดวิชาหรือกลุ่มรายวิชาหรือกลุ่มชุดวิชาที่ขอเทียบ(๓) เป็นรายวิชา
หรือชุดวิชาหรือกลุ่มรายวิชาหรือกลุ่มชุดวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน C หรือ ค่าระดับ
คะแนน ๒.๐๐ หรือเทียบเท่า 

(๔)  นักศึกษาจะเทียบรายวิชาหรือชุดวิชา หรือกลุ่มรายวิชาหรือกลุ่มชุดวิชาและโอนหน่วย
กิตได้ไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 

(๕)  รายวิชาหรือชุดวิชา กลุ่มรายวิชาหรือกลุ่มชุดวิชาที่เทียบโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
จะไม่น ามาค านวณค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย 

(๖)  นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๑ ปีการศึกษา 
(๗)  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ มหาวิทยาลัยจะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษา

ได้ไม่เกินกว่าชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตร ที่ได้รับความ
เห็นชอบแล้ว 
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ข้อ ๒๙ หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบหรือ
การศึกษาในระบบซึ่งไม่มีองค์กรของรัฐรับทราบหรือรับรองและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่
การศึกษาในระบบ 

(๑)  การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชาหรือชุดวิชา กลุ่มรายวิชาหรือ กลุ่มชุดวิชา 
ตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย 

(๒)  วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบโอนความรู้ในแต่ละรายวิชาหรือชุดวิชา กลุ่มรายวิชาหรือ
กลุ่มชุดวิชา และเกณฑ์การตัดสินของการประเมินแต่ละวิธีให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดย
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

(๓)  ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน C หรือค่าระดับคะแนน ๒.๐๐ 
หรือเทียบเท่า จึงจะให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือชุดวิชา กลุ่มรายวิชาหรือกลุ่มชุดวิชานั้น แต่
จะไม่ให้ระดับคะแนนและไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนผลการเรียนหรือค านวณค่าระดับคะแนนสะสม
เฉลี่ย 

(๔)  การบันทึกผลการเรียนให้บันทึกตามวิธีการประเมิน 
(๕)  การเทียบรายวิชาหรือชุดวิชา กลุ่มรายวิชาหรือกลุ่มชุดวิชา จากการศึกษานอกระบบ

หรือการศึกษาในระบบซึ่งไม่มีองค์กรของรัฐรับทราบหรือรับรอง และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยให้
หน่วยกิตได้ไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิต รวมของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ขอเทียบ 

(๖)  นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๑ ปีการศึกษาส าหรับ
หลักสูตรปริญญาตรี 
 
 

หมวด ๘ 
การจัดการศึกษาที่ศูนย์ให้การศึกษา 

------------------------- 
ข้อ ๓๐ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษา ณ ศูนย์ให้การศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยได้โดย

จัดท าเป็นโครงการ และให้แสดงข้อมูล ความต้องการ ศักยภาพ วิธีการจัดการศึกษา สาขาที่เปิดสอน
และการบริหารจัดการโครงการ ให้จัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย 

ข้อ ๓๑ ให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนศูนย์ให้การศึกษา ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การประชาสัมพันธ์ศูนย์ให้การศึกษา 
(๒) พัฒนาโสตทัศนูปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์

เครือข่ายระยะใกล้ ระยะไกล ให้มีมาตรฐานและเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 
(๓) การให้บริการผ่านส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เครือข่ายข้อมูล

ศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา เพ่ือค้นคว้า หาความรู้
ด้วยตนเองและอาจจะจัดการเรียนการสอนแบบระบบชุดวิชา หรือระบบการศึกษาทางไกลก็ได้ 

ข้อ ๓๒ ศูนย์ให้การศึกษาอาจจัดการศึกษาในระบบทั้งในภาคปกติ และภาคพิเศษ 
ข้อ ๓๓ การบริหารศูนย์ให้การศึกษา ให้มีคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการ

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

(๑)  อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ 
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(๒)  รองอธิการบดี คัดเลือกกันเอง จ านวน ๓ คน เป็นกรรมการ 
(๓)  คณบดี คัดเลือกกันเอง จ านวน ๓ คน เป็นกรรมการ 
(๔)  หัวหน้าศูนย์ให้การศึกษา คัดเลือกกันเอง จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการ 
(๕)  ผู้อ านวยการกองคลัง เป็นกรรมการ 
(๖)  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ 

(ข)  คณะกรรมการบริหารประจ าศูนย์การศึกษา ประกอบด้วย ประธานศูนย์ให้การศึกษา 
เป็นประธานกรรมการ และให้อธิการบดีแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการบริหารงานและ
เลขานุการในแต่ละแห่งตามความเหมาะสม จ านวนไม่เกิน ๖ คนให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคลตาม
วรรคแรก   โดยออกเป็นค าสั่งมหาวิทยาลัยตามค าแนะน าของประธานศูนย์ให้การศึกษาประธาน
ศูนย์ให้การศึกษา หรือประธานจัดการศึกษา อาจเสนอให้อธิการบดีแต่งตั้งบุคคลผู้ท าหน้าที่รอง
ประธานศูนย์ให้การศึกษา หรือไม่ก็ได้ และให้อธิการบดีแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ เท่าที่
จ าเป็น โดยออกเป็นค าสั่งมหาวิทยาลัยของแต่ละศูนย์ ให้การศึกษาคณะกรรมการอ านวยการและ
คณะกรรมการบริหารประจ าศูนย์ให้การศึกษา มีวาระการด ารงต าแหน่งสองปี ในกรณีท่ีกรรมการพ้น
จากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้เลือกกรรมการใหม่ด ารงต าแหน่งแทนเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
ผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าหกสิบวันจะไม่ด าเนินการให้มีผู้ด ารง
ต าแหน่งแทนก็ได ้

ข้อ ๓๔ ให้คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑)  วางนโยบายและแผนงานการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
(๒)  ควบคุม ดูแลการด าเนินการของคณะกรรมการบริหารประจ าศูนย์ให้การศึกษา 
(๓)  ให้ค าปรึกษา สนับสนุนแนวทางการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหารประจ าศูนย์ให้

การศึกษา 
(๔)  ควบคุมมาตรฐานทางวิชาการ 
(๕)  อนุมัติวงเงินงบประมาณท่ีใช้ในการบริหารการศึกษาของศูนย์ให้การศึกษา 
(๖)  อนุมัติผลการศึกษา 
(๗)  แตง่ตั้งอนุกรรมการ หรือคณะท างาน เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่ง

เรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
อ านวยการ 

ข้อ ๓๕ ให้คณะกรรมการบริหารประจ าศูนย์ให้การศึกษา มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) บริหารงานการจัดการศึกษาของศูนย์ให้การศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน

ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอ านวยการ 
(๒)  บริหารงานวิชาการของศูนย์ให้การศึกษา การจัดการวัดผล ประเมินผล ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานวิชาการ 
(๓) เสนอรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการอ านวยการเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
ข้อ ๓๖ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษ วิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิที่

ท าหน้าที่สอน บรรยาย ฝึกอบรม และนิเทศการปฏิบัติงานนักศึกษาของศูนย์ให้การศึกษา แต่ละแห่ง
ตามมาตรฐานและระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนด 
ข้อ ๓๗ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการในสิ่งต่อไปนี้ 
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(๑) พัฒนาโสตทัศนูปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์เครือข่าย
ระยะใกล้ระยะไกล ให้มีมาตรฐานและเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 

(๒) การให้บริการผ่านส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เครือข่ายข้อมูล
ศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา เพ่ือค้นคว้าหาความรู้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 

     กร ทัพพะรังสี 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ภาคผนวก ง 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
 
ชื่อ – นามสกุล   นายฐาปกรณ์  แก้วมาเมือง 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
เลขที่ประจ าต าแหน่ง  สังกัดคณะครุศาสตร์  
คุณวุฒิ 
ระดับปริญญา  สาขาวิชา     ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
กศ.ม. การสอนสังคม        2554      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ศศ.บ.   รัฐศาสตร์        2547      มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ผลงานทางวิชาการ 
           ฐาปกรณ์ แก้วมาเมือง. ( 2558 ).เอกสารค าสอนรายวิชาการออกแบบการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษาระดับมัธยม 
            ฐาปกรณ์ แก้วมาเมือง. ( 2558 ).เอกสารค าสอนรายวิชาสังคมศึกษา 1 
            ฐาปกรณ์ แก้วมาเมือง. ( 2558 ).ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาสังคม
ศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
            ฐาปกรณ์ แก้วมาเมือง. ( 2556 ).เอกสารค าสอนรายวิชากระบวนการจัดการเรียนรู้วิชา
สังคมศึกษา      
 
ผลงานด้านการบริการ/การสอนในอดีต 
ผลงานด้านการบริหาร 
- 
ผลงานด้านการสอน 
- ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ / การเมืองการปกครองไทย / กระบวนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 
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ชื่อ – นามสกุล   นายฤๅเดช  เกิดวิชัย  
ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ ดร. 
เลขที่ประจ าต าแหน่ง  สังกัดคณะครุศาสตร์  
คุณวุฒิ 
ระดับปริญญา  สาขาวิชา  ปีท่ีส าเร็จ     สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปช.ด.    ประชากรศาสตร์  2544           มหาวิทยาลัยมหิดล 
ค.ม.   ประถมศึกษา  2532        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ค.บ.   การศึกษาปฐมวัย  2526        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ศศ.บ.   รัฐศาสตร์  2540        มหาวิทยาลัยรามค าแหง             
นศ.บ.      2545           มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช   
ศศ.บ.    ไทยคดีศึกษา     2547        มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช   
ผลงานทางวิชาการ 
-การวิจัย 
      ฤๅเดช  เกิดวิชัย. (2558). ที่ปรึกษาติดตาม และประเมินผลการปฎิบัติงาน ด้านกิจการกระจาย
เสียง สัญญา เลขท่ี พย.(ป)(ผบ) 167/2557. 
       ฤๅเดช  เกิดวิชัย. (2558). โครงการพัฒนาองค์กรเครือข่ายท่องเที่ยว และ กีฬาด้านการบริหาร
จัดการเชิงบูรณาการเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน. 
      ฤๅเดช  เกิดวิชัย. (2558). และกีฬาเพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 
โครงการแนวทางการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนอาเซียน และประเทศคู่เจรจาภายใต้ โครงการพัฒนา 
และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว.  
      ฤๅเดช  เกิดวิชัย. (2558). โครงการให้ค าปรึกษา แนะน า ออกแบบ และพัฒนาการจัด ICT และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา.       
      ฤๅเดช  เกิดวิชัย. (2557). ที่ปรึกษาโครงการจัดท าแนวทาง การยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
ชาติ และ การน าไปสู่การปฏิบัติ. 
ผลงานด้านการบริการ/การสอนในอดีต 
ผลงานด้านการบริหาร 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผลงานด้านการสอน 
-การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ / ระเบียบวิธีทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ / การวิจัยการศึกษา
และการวิจัยชั้นเรียน 
 สถิติวิจัยทางสังคมศาสตร์และโปรแกรมส าเร็จรูป / การวางแผนกลยุทธ์ และนโยบายการศึกษา 
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ชื่อ – นามสกุล   นายรุ่งโรจน์     ตรงสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
เลขที่ประจ าต าแหน่ง  สังกัดคณะครุศาสตร์  
คุณวุฒิ 
ระดับปริญญา  สาขาวิชา     ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ศษ.ม.     การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง     2536   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ค.บ.        สังคมศึกษา               2522   วิทยาลัยครูนครปฐม 
ผลงานทางวิชาการ 
-การวิจัย 
      รุ่งโรจน์ ตรงสกุล. (2557). การพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือในการบริหารจัดการชายแดน
ไทย - เมียนมาร์ : บทบาทของการศึกษาในการเสริมสร้างความยั่งยืน ปี 2557 
     รุ่งโรจน ์ตรงสกุล. (2548). การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ชุดวิชา EDUC 1101 
พ้ืนฐานการศึกษาและการศึกษาแบบเรียนรวม (ร่วมในคณะผู้วิจัย) คณะครุศาสตร์ มรสส.  
       รุ่งโรจน์ ตรงสกุล. บทบาทและหน้าที่ของครูผู้สอนโครงการศูนย์การศึกษาเพ่ือชุมชนในเขต
ภูเขา (ศศช.) จังหวัดเชียงราย 
       รุ่งโรจน์ ตรงสกุล. (2546). คู่มือเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชน เรื่อง 
“การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) (ร่วมในคณะท างาน)  
       รุ่งโรจน์ ตรงสกุล. (2546). สภาพและปัญหาการบริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา (ร่วมในคณะผู้วิจัย) 
คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร 
ผลงานด้านการบริการ/การสอนในอดีต 
ผลงานด้านการบริหาร 
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผลงานด้านการสอน 
ความเป็นครูวิชาชีพ / การบริหารจัดการในห้องเรียน / สังคมไทยในบริบทสังคมโลก / พฤติกรรม
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับมัธยม / หลักการศึกษา / การพัฒนาความเป็นครู
วิชาชีพ / การออกแบบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
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ชื่อ – นามสกุล   นายวีรพจน์ รัตนวาร 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
เลขที่ประจ าต าแหน่ง  สังกัดคณะครุศาสตร์  
คุณวุฒิ 
ระดับปริญญา  สาขาวิชา     ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ศศ.ม. สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา    2545       มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                                                                                  บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประกาศนียบัณฑิตวิชาชีพครู              2550        มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                                                                                   สวนสุนันทา 
นท.บ.   โฆษณา-ประชาสัมพันธ์       2541 มหาวิทยาลัยสยาม 
ผลงานทางวิชาการ 
-การวิจัย 
 วีรพจน์  รัตนวาร.(2558). ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
ผลงานด้านการบริการ/การสอนในอดีต 
ผลงานด้านการบริหาร 
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผลงานด้านการสอน 
- การพัฒนาสังคม / ความเป็นครูวิชาชีพ / หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ / การบริหารจัดการใน
ชั้นเรียน / จิตวิทยาครูส าหรับการจัดการชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา / สังคมศึกษา 4 / 
หลักพุทธธรรม / ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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ชื่อ – นามสกุล   นางสาวธีรารัตน์     ทิพย์จรัสเมธา 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
เลขที่ประจ าต าแหน่ง  สังกัดคณะครุศาสตร์  
คุณวุฒิ 
ระดับปริญญา  สาขาวิชา     ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ศศ.ม.       ประวัติศาสตร์เอเซีย       2544       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ศศ.บ.       ประวัติศาสตร์       2538       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผลงานทางวิชาการ 
-การวิจัย 
      ธีรารัตน์  ทิพย์จรัสเมธา. (2552) วิธีชีวิตชุมชนวัดญวนคลองล าปัก. 
      ธีรารัตน์  ทิพย์จรัสเมธา. (2555) อัตลักษณ์อนัมนิกาย:กรณีศึกษาวัดญวนสะพานขาว.เอกสาร
ประกอบค าสอนสังคมไทยในบริบทโลก (ผู้แต่งร่วม) 
ผลงานด้านการบริการ/การสอนในอดีต 
ผลงานด้านการบริหาร 
- 
ผลงานด้านการสอน 
-ประวัติศสาตร์ไทย / สังคมศึกษา / เหตุการณ์โลกปัจจุบัน  
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ภาคผนวก จ 
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ภาคผนวก ฉ 
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แบบรายงานการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ปีการศึกษา 2558 
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2558 
ผู้รับผิดชอบ  สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2558 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูพ่ีเลี้ยงหรือหัวหน้ากลุ่มสาระของ
บัณฑิต ได้เก็บข้อมูลในระหว่างเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2558 จ านวนแบบสอบถาม 65 ชุด ซึ่งได้
แบบสอบถามกลับคืน 46 ชุด 
เกณฑ์มาตรฐานค่าระดับความคิดเห็นแบ่งตามค่าเฉลี่ยเป็นช่วง ช่วงเท่ากัน 5 ระดับ 
 เกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมายข้อมูลตามวิธี Likert Scale  แบบจ าแนกแต่ละช่วงย่อย
ออกเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดช่วงคะแนนของการวัดได้ ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย ช่วง  4.51-5.00  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย ช่วง  3.51-4.50  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก 
 ค่าเฉลี่ย ช่วง  2.51-3.50  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย ช่วง  1.51-2.50  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อย 
 ค่าเฉลี่ย ช่วง  1.00-1.50  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
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แบบรายงานความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต 

สาขาวิชาสังคมศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ/หน่วยงาน 
1.สถานประกอบการ/หน่วยงาน 
ล าดับ ชื่อสถานประกอบการ/หน่วยงาน ประเภทของหน่วยงาน 
1. โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สถาบันการศึกษา 
2. โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สถาบันการศึกษา 
3. โรงเรียนทวีธาภิเศก สถาบันการศึกษา 
4. โรงเรียนทวีธาภิเศก สถาบันการศึกษา 
5. โรงเรียนทิวไผ่งาม สถาบันการศึกษา 
6. โรงเรียนทิวไผ่งาม สถาบันการศึกษา 
7. โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สถาบันการศึกษา 
8. โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย สถาบันการศึกษา 
9. โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย สถาบันการศึกษา 
10. โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย สถาบันการศึกษา 
11. โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สถาบันการศึกษา 
12. โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สถาบันการศึกษา 
13. โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สถาบันการศึกษา 
14. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์ สถาบันการศึกษา 
15. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์ สถาบันการศึกษา 
16. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สถาบันการศึกษา 
17. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สถาบันการศึกษา 
18. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สถาบันการศึกษา 
19. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สถาบันการศึกษา 
20. โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สถาบันการศึกษา 
21. โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สถาบันการศึกษา 
22. โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สถาบันการศึกษา 
23. โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สถาบันการศึกษา 
24. โรงเรียนวัดปากบ่อ สถาบันการศึกษา 
25. โรงเรียนวัดปากบ่อ สถาบันการศึกษา 
26. โรงเรียนวัดราชบพิธ สถาบันการศึกษา 
27. โรงเรียนวัดราชบพิธ สถาบันการศึกษา 
28. โรงเรียนวัดราชาธิวาส สถาบันการศึกษา 
29. โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร สถาบันการศึกษา 
30. โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สถาบันการศึกษา 
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31. โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ สถาบันการศึกษา 
ล าดับ ชื่อสถานประกอบการ/หน่วยงาน ประเภทของหน่วยงาน 
32. โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ สถาบันการศึกษา 
33. โรงเรียนสตรีนนทบุรี สถาบันการศึกษา 
34. โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สถาบันการศึกษา 
35. โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สถาบันการศึกษา 
36. โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สถาบันการศึกษา 
37. โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สถาบันการศึกษา 
38. โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สถาบันการศึกษา 
39. โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สถาบันการศึกษา 
40. โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สถาบันการศึกษา 
41. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันการศึกษา 
42. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันการศึกษา 
43. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันการศึกษา 
44. โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สถาบันการศึกษา 
45. โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สถาบันการศึกษา 
46. โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สถาบันการศึกษา 
2.ประเภทของสถานประกอบการ/หน่วยงาน 

ประเภทของสถานประกอบการ (N) = จ านวน ร้อยละ 
1.หน่วยราชการ 0 0 
2.รัฐวิสาหกจิ 0 0 
3.หน่วยงานเอกชน/ธุรกิจ 0 0 
4.สถาบันการศึกษา 46 100 
5.อื่นๆ 0 0 
รวม 46 100 
ตอนที่ 2 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 6 ด้าน 
1.ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเป็นรายด้าน 

ความคิดเห็นหรือพฤติกรรมที่แสดงออก ระดับความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
ความหมาย 

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.878 0.29570 มากที่สุด 
2.ด้านความรู้ 4.6141 0.49359 มากที่สุด 
3.ด้านทักษะทางปัญญา 4.6739 0.44715 มากที่สุด 
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.7609 0.31445 มากที่สุด 
5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี 

4.4511 0.65111 มาก 

6.ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 4.4855 0.60331 มาก 
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2.ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเป็นรายข้อ 

ด้าน ความคิดเห็นหรือพฤติกรรมที่แสดงออก ระดับความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
ความหมาย 

1.ด
้าน

คุณ
ธร

รม
 

จร
ิยธ

รร
ม 

1.มีคุณธรรม จริยธรรมเสียสละและรับผิดชอบ 4.89 0.315 มากที่สุด 
2.มีความซื่อสัตย์ สุจริตและมีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

4.87 0.400 มากที่สุด 

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

4.83 0.383 มากที่สุด 

2.ด
้าน

คว
าม

รู้ 

1.มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา 

4.57 0.620 มากที่สุด 

2.มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นในการ
ท างาน 

4.59 0.617 มากที่สุด 

3.มีความรู้ในสาขาวิชาและศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อ 
และสามารถประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้ 

4.67 0.560 มากที่สุด 

4.สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ๆ และพัฒนา
ตนเองได้ 

4.63 0.572 มากที่สุด 

3.ด
้าน

ทัก
ษะ

ทา
งป

ัญญ
า 

1.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 

4.65 0.566 มากที่สุด 

2.มีความสามารถในการวางแผนแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ 
 

4.67 0.519 มากที่สุด 

3.สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 

4.70 0.511 มากที่สุด 

4.ด
้าน

ทัก
ษะ

คว
าม

สัม
พัน

ธ์ร
ะห

ว่า
งบ

ุคค
ลแ

ละ
คว

าม
รับ

ผิด
ชอ

บ 

1.มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
 

4.63 0.532 มากที่สุด 

2.สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งในกลุ่มได้ 
 

4.65 0.526 มากที่สุด 

3.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนในองค์กร 
 

4.83 0.383 มากที่สุด 

4.เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 

4.89 0.315 มากที่สุด 

5.มีทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่นทั้งภายในและภายนอก
องค์กร 

4.80 0.453 มากที่สุด 
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ด้าน ความคิดเห็นหรือพฤติกรรมที่แสดงออก ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ความหมาย 
5.ด

้าน
ทัก

ษะ
กา

รว
ิเค

รา
ะห

์เช
ิง

ตัว
เล

ข 
กา

รส
ื่อส

าร
แล

ะก
าร

ใช
้

เท
คโ

นโ
ลย

ี 
1.มีความสามารถในการใช้ตัวเลขและแปลผล
การวิเคราะห์ 

4.28 0.861 มาก 

2.มีความสามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

4.39 0.829 มาก 

3.มีความสามารถในการน าเสนองาน โดย
เลือกใช้สื่อที่เหมาะสม 

4.50 0.691 มาก 

4.มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในงานที่
เกี่ยวข้องและในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4.63 0.610 มากที่สุด 

6.ด
้าน

ทัก
ษะ

กา
รจ

ัดก
าร

เรีย
นร

ู้ 

1.มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สังคม
ศึกษาที่มีรูปแบบหลากหลายทั้งรูปแบบที่เป็น
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-
Formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ 
(Informal) 

4.37 0.679 มาก 

2.มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สังคม
ศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่
มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

4.43 0.655 มาก 

3.มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้วิชส
สังคมศึกษาอย่างมีบูรณาการ 

4.65 0.604 มากทีสุ่ด 

 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 คุณลักษณะและคุณสมบัติของบัณฑิตที่ท่านต้องการเพิ่มเติมให้บัณฑิตมี 
 -อยากให้มีจิตอาสามากขึ้น 
 -ควรสนใจข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมืองและสังคมโลก เพื่อให้สามารถน าความรู้มาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนการสอนได้ 
 -มีทักษะในเรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียน มีความรู้ความสามารถในทักษะการท าวิจัยทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ เพื่อน ามาปรับใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการแสวงหาความรู้ 
เนื้อหาและวิธีการสอนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
-มีความอ่อนน้อม รักษาความเป็นไทย เป็นแบบอย่างที่ดี 
 -สนใจทุกข์-สุข ของนักเรียน 
 -เป็นผู้มีน้ าใจและเสียสละต่อส่วนรวมเป็นส าคัญ มีความกล้าหาญทางจริยธรรม กล้า
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอ  
 -มีความสามารถผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย 
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 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 -ค าถามครอบคลุมดีแล้ว 
 -ควรให้ครูพี่เลี้ยงร่วมประชุมกับทางมหาวิทยาลัยบ้างเพ่ือได้มีข้อเสนอแนะร่วมกัน 
 -ไม่ควรมีกิจกรรมของมหาวิทยาลัยบ่อยนัก เพราะจะท าให้นักศึกษาสอนไม่ต่อเนื่อง 
 -น่าจะให้ท าแบบประเมินในช่วงที่เหมาะสม เช่นปลายภาคเรียนที่ 1 หรือ 2 เพ่ือให้ผลการ
ประเมินในบางข้อสูงกว่านี้และเห็นพัฒนาการของบัณฑิตได้ชัดเจน 
 -ขอให้อาจารย์นิเทศ ดูและนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างทั่วถึงและบ่อยครั้ง 
 -ความคล่องแคล่วในการท างานอย่างเป็นระบบ 
ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะและคุณสมบัติที่บัณฑิตมี 
-การแต่งกายและมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู อดทนต่อการท าหน้าที่ คุมชั้นเรียนได้ดี 
สอนระเบียบวินัยนักเรียนไปพร้อมกับการให้ความรู้ 
 -บัณฑิตมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง ใช้วาจาสุภาพ แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย มีทักษะ
การเป็นครูที่ดีในอนาคต 
 -มีความอ่อนน้อม ซื่อตรง เป็นตัวอย่างที่ดีของนักเรียน บุคลิกภาพน่าเชื่อถือ เหมาะสมกับ
การเป็นคุณครูที่ดี สุภาพ เชื่อฟังครูพ่ีเลี้ยงและครูภายในกลุ่มสาระ น่ารักเรียบร้อย แต่งกาย
เหมาะสม ตรงต่อเวลา เตรียมตัวดีมากในการสอนแต่ละคาบ 
 -มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ดี ช่วยเหลืองานสังคมได้ดีมาก สามารถคิดวิธีการสอนได้
เหมาะสม มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ รักษาชื่อเสียงของสถาบันดีมาก 
-อดทน ขยัน ริเริ่มสร้างสรรค์ 
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สรุปการประชุมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘  
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ณ ห้องประชุม ๑๑๒๔ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
สรุปการประชุมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๘  
ณ  ห้องประชุม ๑๑๒๔ ชั้น ๒ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

---------------------- 
 
เริ่มประชุม เวลา  ๐๘.๐๐ น. 
 
๑. ประธานที่ประชุม อาจารย์ ดร.อารยา ลี  คณบดีคณะครุศาสตร์ 
 
๒. ผู้เข้าประชุมได้แก่หัวหน้าสาขาวิชา จ านวน ๖ ได้แก่ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย  
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยและผู้เกี่ยวข้อง รวม ๒๗ คน 
 
๓. ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร ได้แก่  
    ๓.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์  ศิริทวี  ผู้ทรงคุณวุฒิ : ส านักส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
และคุณภาพเยาวชน   (ส.ส.ค.) สังกัดองค์การมหาชนและ สสวท. 
    ๓.๒ ดร.พรศรี  ฉิมแก้ว    ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานวิชาชีพ ส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา 
    ๓.๓ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เตือนใจ  ทองส าริต  ผู้ทรงคุณวุฒิ : ส านักส่งเสริมสังคมแห่งการ
เรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (ส.ส.ค.) สังกัดองค์การมหาชนและ สสวท. อดีต อาจารย์ ประจ าคณะ
ครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 
    ๓.๔ รองศาสตราจารย์วุฒิชัย  มูลศิลป์  ผู้ทรงคุณวุฒิ : นายกสมาคมประวัติศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯอดีตอาจารย์ประจ าภาควิชาประวัติศาสตร์ มศว.ประสานมิตร 
    ๓.๕ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.รัศมี  ตันเจริญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ : อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
คณะครุศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
    ๓.๖ คุณพิเชษฐ์  ตรีพนากร  ผู้ทรงคุณวุฒิ : ที่ปรึกษากฎหมายประจ าส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 
๔. สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๑ เมษายน 
๒๕๕๘คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาเห็นชอบในการปฏิรูปหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๕ 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๕ ปี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
๒๕๕๕ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  และหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ สาขาวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ปรับปรุงเป็นหลักสูตร         ครุศาสตรบัณฑิต ๕ ปี หลักสูตร
ปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๕๙  คณะฯจึงได้จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๕ ปี หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีผูท้รงคุณวุฒิตามข้อ ๓ เป็นผู้วิพากษ์ ประกอบด้วย  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ๕ ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ๕ ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ๕ ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ๕ ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ๕ ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ๕ ป ีหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  

 
๕. สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรของผู้ทรงคุณวุฒิ มีดังนี้ 
 ๕.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์  ศิริทวี ได้พิจารณาหลักสูตรของทุกสาขาวิชาจึงได้สรุป
ข้อสังเกตจากการประเมินหลักสูตรฉบับปรับปรุง ดังนี้ 

๑) จ านวนหน่วยกิตของแต่ละหลักสูตร 

สาขาวิชา จ านวนหน่วยกิตทั้งหมด GE เฉพาะ เสรี 
การศึกษาปฐมวัย ไม่น้อยกว่า ๑๖๔ ๓๐ ๑๓๑ ๖ 
ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ๓๐ ๑๓๐ ๖ 
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ๑๖๔ ๓๐ ๑๒๘ ๖ 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๑๖๓ ๓๐ ๑๒๗ ๖ 
สังคมศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑๖๖ ๓๐ ๑๓๐ ๖ 
ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ๓๐ ๑๓๔ ๖ 

 เนื่องจากเป็นหลักสูตรของคณะเดียวกันควรใช้มาตรฐานเดียวกัน เพราะเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแล้วจะได้รับเงินเดือนเท่ากัน โดยเฉพาะสาขาวิชาภาษาไทยเพ่ิมจาก ๑๖๔ หน่วยกิต เป็น 
๑๗๐ หน่วยกิต มีผลการวิจัยการใช้หลักสูตรรับรองหรือไม่ 

๒) การพิมพ์มีข้อบกพร่องค่อนข้างมาก เสนอให้คณะท าเป็น template ให้แต่ละ
สาขาวิชาเติมค าในช่องว่างเรื่องที่เป็นความเฉพาะของสาขาซึ่งจะท าให้ไม่เป็นภาระมาก สังเกตว่าบาง
เล่มมีสารบัญ บางเล่มไม่มี ที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร 

๓) การเริ่มต้นนับปีการใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุงนี้ ควรนับตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่ใช่
ปี พ.ศ.๒๕๕๕ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยควรปรับให้ถูกต้อง  

๔) การรับนักศึกษา ควรปรับเป็นรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถ
สื่อสารภาษาไทยได้ดี เพ่ือตอบสนองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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๕) วัน-เวลา เปิดการเรียนการสอน 

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

บริหารอย่างไร ส าหรับภาคฤดูร้อนเสนอว่าก าหนดเอา ไว้ก่อน จะเปิดสอนหรือไม่ขึ้นอยู่กับ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

๖) จ านวนนักศึกษาที่รับจะต้องเป็นไปตามประกาศของรัฐบาลไม่เกินห้องละ ๓๐ คน 
ดังนั้นควรจะต้องปรับจ านวนที่รับเป็น ๖๐ คน (กลุ่มละ ๓๐ คน) 

๗) หัวข้อ ๓.๓ ชื่อสกุลต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
 ควรเหมือนกันทุกหลักสูตร บางหลักสูตรมี ๓.๓.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๓.๓.๒ อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ๓.๓.๓ อาจารย์พิเศษ บางหลักสูตรมีเฉพาะอาจารย์ประจ า
หลักสูตรอย่างเดียว  
บางหลักสูตรมีอาจารย์ประจ าคณะอ่ืนด้วย เช่น สาขาวิชาสังคมศึกษาและสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

๘) การพัฒนาอาจารย์ เขียนกว้างมาก ควรท าเป็นตารางแล้วระบุเป็นรายปีว่าปีไหน
จะต้องส่งอาจารย์ไปเรียนระดับอะไรก่ีคน ปีไหนจะต้องมี ผศ. หรือ รศ.กี่คน ปีไหนจะมีงานวิจัย
เกิดข้ึนกี่เรื่อง 
             ๕.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตือนใจ  ทองส าริต ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต ๕ ปี  ทั้ง ๖ หลักสูตรควรมีความคิดเป็นเอกภาพ โดยเป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๕ ปี 
และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเหมือนกัน ไม่ควรมีความแตกต่างกันไม่ว่าเป็น
ด้านโครงสร้าง ลักษณะรายวิชาของหลักสูตร  ประการที่ ๑ ข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ควร
มีรายวิชาการออกแบบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้......ระดับประถมศึกษา รายวิชาการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้.......ระดับมัธยมศึกษา ประการที่ ๒ ข้อสังเกตในวิชาเกี่ยวกับหลักสูตรทุก
หลักสูตรฯ ควรบังคับเรียนวิชา “หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้”และมีวิชาเฉพาะแต่ละสาขาวิชา
เพ่ิมเติม ประการที่ ๓ รายวิชาที่มีค าว่า “การสอน” “พฤติกรรมการสอน” ควรเปลี่ยนเป็น “การ
จัดการเรียนรู้” เนื่องจากเป็นการจัดการในการเรียนรู้ของนักเรียนโดยมีครูเป็นผู้อ านวยการให้
นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนการจัดท าหลักสูตรให้เป็น
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) เพราะ
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ควรระบุให้ชัดเจนว่าจะเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือ ๒๕๕๙ ทั้งนี้วันเปิด-ปิด ภาคเรียน
ควรเหมือนกันทุกสาขา คือเดือนสิงหาคม/เดือนมกราคมของทุกภาคเรียน 

๕.๓ ดร.พรศรี  ฉิมแก้ว  ให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นว่าการจัดท าหลักสูตรครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์      ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานวิชาชีพก ากับจึงควรมีรายวิชาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพให้ครบทั้ง ๑๑ มาตรฐาน ตามประกาศของคุรุสภาได้ก าหนดให้หลักสูตรที่เปิดใช้
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป จะต้องมีมาตรฐานของหลักสูตรจ านวน ๑๑ มาตรฐาน โดยการเขียน
รายวิชาลงในหมวดวิชาโดยเฉพาะหมวดวิชาเฉพาะด้าน คือ วิชาชีพและวิชาเอก ชื่อรายวิชาเมื่อ
เทียบกับมาตรฐานทั้ง ๑๑ มาตรฐานยังไม่ชัดเจน เช่น รายวิชาการประกันคุณภาพ วิชาหลักสูตร 
วิชาวัดประเมินผล วิชาคุณธรรมจริยธรรมหรือวิชาเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ จึงควรออกแบบชื่อ
วิชาที่สอดคล้องกับมาตรฐานและมีค าอธิบายรายวิชาที่ครอบคลุมกับมาตรฐานวิชาชีพ 

๕.๔ รองศาสตราจารย์วุฒิชัย  มูลศิลป์ ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นว่า ควรปรับจ านวน
รายวิชาเลือกเสรีให้มากข้ึนกว่าเดิม เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บัณฑิตมีลักษณะโดดเด่นมีความเฉพาะตัว
ในแต่ละด้าน และเห็นควรลดจ านวนรายวิชาเฉพาะด้านที่บางสาขามีจ านวนหน่วยกิตมากเกินไป 
เพ่ือไปเพ่ิมรายวิชาหน่วยกิตในหมวดวิชาเลือกเสรี  นอกจากนี้ควรให้มีการส่งเสริมการพัฒนา
อาจารย์ วุฒิการศึกษา การสนับสนุนผลงานทางวิชาการและการท าผลงานวิจัยซึ่งเป็นประโยชน์แก่
การศึกษาทั้งสิ้น 

๕.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัศมี  ตันเจริญ  ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น คือ 
 ๑) การจัดท ารายวิชาเอกมีสาระความรู้ของแต่ละหลักสูตรให้ครอบคุลมกับมาตรฐาน
ความรู้ที่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดไว้  
 ๒) ควรก าหนดรายวิชาในส่วนของวิชาชีพครูให้เป็นหลักแกนกลางสามารถใช้ร่วมกันได้ 
ทุกหลักสูตรของสาขาวิชา พร้อมทั้งพิจารณาแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือให้ง่ายต่อการบริหารจัดการของ
หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรนี้ยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๕.๖ คุณพิเชษฐ์  ตรีพนากร ให้ข้อเสนอแนะในภาพรวมการจัดท าหลักสูตรการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัยควรบูรณาการเกี่ยวกับวิธีการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่มหาวิทยาลัย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงานเลขาธิการคุรุสภา เพราะ
เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดท าหลักสูตรเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานทางการศึกษาที่ก าหนดไว้ เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน
มากควรจะมีข้อก าหนดร่วมกัน มิเช่นนั้นการด าเนินงานจะเกิดความขัดข้องและบรรลุผลตาม
เป้าหมาย ทั้งนี้เห็นควรให้ความส าคัญในการส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์เพ่ือเป็นการสร้างความ
น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของสังคมได้ 
 ในการนี้คณบดีประธานได้ชี้แจงเกี่ยวกับจ านวนหน่วยกิตของแต่ละสาขาที่มีจ านวนไม่
เท่ากันซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานความรู้ในแต่ละสาขาวิชามีจ านวนไม่เท่ากัน พร้อมกันนี้ 
รองศาสตราจารย์บรรพต พรประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมเห็นควรให้สาขาวิชา
พิจารณาจ านวนหน่วยกิตให้มีจ านวนเฉลี่ยใกล้เคียงกัน 
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 มติที่ประชุม ประธานมอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าสาขาวิชาทุกสาขา 
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร และด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ   

 
เลิกประชุมเวลา : ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 

          (นางสาวธิดารัตน์   โชคนาคะวโร) 
               สรุปการประชุม 

 
        

 (รองศาสตราจารย์บรรพต  พรประเสริฐ) 
                                                                 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ 
          ตรวจสรุปการประชุม 
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ภาคผนวก ซ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



191 

 

    
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



192 

 

    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



193 

 

    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
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