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ค าน า 
 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2562 (หลักสูตร 4 ปี) 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหม่จากหลักสูตร
เดิมในปี พ.ศ. 2560 โดยน าข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ ร่วมเป็น
คณะกรรมการเพ่ือด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ ตามข้อก าหนดตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 ซึ่งน ามาปรับปรุงเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เพ่ือให้สังคมมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิต โดยมุ่งเน้นปรับปรุง
สมรรถนะของหลักสูตรและปรับเปลี่ยนวิธีสอน เพ่ือพัฒนาตามแนวทางให้สอดคล้องกับทักษะการ
เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 
 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 จัดเป็นกระบวนการประกัน
คุณภาพภายในที่มุ่งเน้นไปที่ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา อีกทั้งใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 1) มีค่านิยมร่วม 2) 
เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครู 3) เป็นผู้ เรียนรู้และฉลาดรู้  4) เป็นผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม 5) เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ และ 6) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
รวมถึงสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน ได้แก่ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะ
ทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 ดังนั้น สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงได้ด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2562 (หลักสูตร 4 ปี) โดยพัฒนาหลักสูตรให้มี
มาตรฐานตามคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 เพ่ือสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามท่ีมุ่งหวังต่อไป 
 
 
 

      สาขาวิชาสังคมศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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สารบัญ 

  หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 

 3. วิชาเอก 1 
 4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
 5. รูปแบบของหลักสูตร 2 
 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 2 
 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 2 
 9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของ 

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3 

 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 4 
 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 

     ในการวางแผนหลักสูตร 
5 

 12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับ 
     พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

7 

 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของ  
     มหาวิทยาลัย 

10 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
 1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 11 
 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 12 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  
 1. ระบบการจัดการศึกษา 14 
 2. การด าเนินการหลักสูตร 14 
 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 17 
 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 68 
 5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 70 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 72 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 
 
 
 
 

72 
 

หน้า 
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สารบัญ (ต่อ) 
 3. ตารางแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

   จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
4. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

77 
 

99 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา  

 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 100 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 101 
 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 101 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์  
 1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 102 
 2. การพฒันาความรูแ้ละทักษะให้แก่คณาจารย์ 102 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  
 1. การบริหารหลักสูตร 104 
 2. บัณฑิต 105 
 3. นักศึกษา 105 
 4. อาจารย์ 106 
 5. หลักสูตรและการเรียนการสอน 107 
 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 107 
 7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 108 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 109 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 109 
 3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 109 
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 110 

ภาคผนวก ภาคผนวก ก ศักยภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 112 
ภาคผนวก ข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด ว่าด้วย การศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
118 

 ภาคผนวก ค 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การโอนผลการเรียน  
การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้ทักษะและ
ประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ.2559 

139 

ภาคผนวก ง ค าสั่งท่ีประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ 022 / 2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต 
4 ป ีอิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
 
 
 
 
 

145 
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  สารบัญ (ต่อ)  
หน้า 

 ภาคผนวก จ ค าสั่งท่ีประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ 023 / 2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต 
4 ป ีอิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

150 

 ภาคผนวก ฉ ค าสั่งท่ีประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ 024 / 2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลางครุศาสตรบณัฑิต  
4 ป ีอิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

155 

 ภาคผนวก ช การเปรียบเทียบวิชาเอกกับข้อเสนอสาระความรู้ใน มคอ. 1 165 
 ภาคผนวก ซ การวิเคราะห์เนื้อหาวิชาท่ีเปิดสอนเทียบกับสาระความรู้ 

ตามท่ีคุรุสภาก าหนด 
168 

 ภาคผนวก ฌ 
ภาคผนวก ญ  
 

ภาคผนวก ฎ 

การเปรียบเทียบวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
 สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปีในหลักสูตร  
 
ค าสั่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชา
สังคมศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)                      
 

178 
195 

 
197 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร 4 ป)ี 
สาขาวิชาสังคมศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
คณะ    : คณะครุศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร  
  รหัสหลักสูตร  : 25531581101062 
 ภาษาไทย  : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) 
 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  
 ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 138  หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  
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5.2 ภาษาที่ใช้ 
  ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
 

 5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 

 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
 

 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2562  
  คณะกรรมการประจ าคณะ ให้ความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 
       เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้ความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 4/2562 
       เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 4 (139)/2562 
      เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร สี่ปี ) พ.ศ.2562  
ในปีการศึกษา 2564 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบการได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1  ครอูาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทางสังคมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
8.2  นักวิชาการ นักวิจัยทางด้านการศึกษา 
8.3  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
8.4  พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน 
8.5  อาชีพอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชา
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9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

1 นางสาวอัธยา     เมิดไธสง 
1- 4603- 0012 XXXX 

อาจารย์ ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา) 
ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2557 
2555 

2 นางทิพย์สุดา    ปรีดาพันธุ์ 
3-4599-0002 XXXX 

อาจารย์ ปร.ด. (สังคมวิทยา) 
กศ.ม. (สังคมศึกษา) 
ศศ.บ. (การท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

2560 
2548 
2542 

3 นายประสาร    ศรีพงษ์เพลิด 
3 4603 0082 XXXX 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) 
พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย 

2548 
2542 

4 นายปริญ    รสจันทร์ 
3-4514-0056 XXXX 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

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

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2550 
2544 

5 นายวันชาติ ชาญวิจิตร 
1-3499-0003 XXXX 

อาจารย์ ปร.ด. (ปรัชญา) 
ศศ.ม. (ปรัชญา) 
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2562 
2553 
2550 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 10.1 อาคารที่ใช้จัดการเรียนการสอน  
  (1) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคารเรียนรวม 7 ชั้น) 
  (2) อาคารบรรณราชนครินทร์ (ศูนย์วิทยบริการ) 
  (3) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
  (4) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคารเรียน 9 ชั้น) 
  (5) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
  (6) อาคารคณะครุศาสตร์ 
 
 10.2 สิ่งสนับสนุนประกอบการเรียนการสอน 
  สาขาวิชาสังคมศึกษามีวัสดุและครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน ดังนี้ 
  10.2.1 อุปกรณ์ด้านการเรียนการสอน 
ล าดับ วัสดุ / ครุภัณฑ์ จ านวน 

1  ชุดสถานีตรวจวัดและบันทึกข้อมูลสภาพอากาศแบบอัตโนมัติ 1 
2  กล้องส่องทางไกล 2 ตา 10 
3  กล้องโปรสต๊าฟ 5 ไฟล์สโคป 2 
4  อากาศยานไร้คนขับเพื่อการถ่ายภาพทางอากาศ 3 
5  เครื่องช่วยสอน 2 

   
 10.3 ศูนย์วิทยบริการ 

 นักศึกษาในสาขาวิชาสังคมศึกษาสามารถใช้บริการสืบค้นข้อมูลได้จากศูนย์วิทย
บริการ รวมทั้งศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งมีการให้บริการทางด้านวิชาการต่างๆ 
ในการศึกษาหาความรู้และข้อมูลต่างๆในการเรียนและการวิจัย ดังนี้ 
10.2.1 ศูนย์วิทยบริการ สิ่งตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
   - หนังสือและต าราเรียนภาษาไทย   96,129  เล่ม 
   - หนังสือและต าราเรียนภาษาอังกฤษ   8,225  เล่ม 
   - หนังสือและต าราเรียนสังคมศึกษา     165   เล่ม 
   - วารสารต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ    558 รายชื่อ 
   - วารสารวิชาการเย็บเล่ม       167 รายชื่อ 
   - สื่อโสตทัศน์ เช่น แผ่นวีดิทัศน์    5,780 รายการ 
  10.2.2 ศูนย์ภาษา สิ่งตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ศูนย์ภาษา) 
   - ต าราภาษาอังกฤษ    180 รายการ 
   - ต าราภาษาไทย     250 รายการ 
   - นิตยสาร     75 รายการ 
   - VCD และภาพยนตร์พากย์เสียงภาษาอังกฤษ 120 รายการ 
   - VCD ช่วยสอนภาษา    15 รายการ 
  10.2.3 ฐานข้อมูลออนไลน์ 
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1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBooks) ของ IG Library    2,532      ชื่อเรื่อง 
2)  ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database)  

- ACM Digital Library 
- Web of Science 
- ProQuest Dissertation & Theses Global 

  - SpringerLink – Journal 
  - American Chemical Society Journal (ACS) 
  - EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text 
  - Computer & Applied Science Complete (CASC) 
  - ScienceDirect 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 
2579 เพ่ือวางกรอบเป้าหมายการจัดการศึกษาของชาติให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอ
ภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มี
สมรรถนะการท างานสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน 
(Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education) 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All 
for Education) โดยน ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท า 
  สถานการณ์ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 
2564) ประเทศไทยยังคงพบสภาพการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่ งเศรษฐกิจกับการศึกษานั้นมี
ความสัมพันธ์กันแบบในแบบต่างฝ่ายต่างมีอิทธิพลต่อกัน อาจกล่าวได้ว่าการศึกษาเป็นการพัฒนาทุน
มนุษย์และทุนทางสังคมที่ส าคัญที่สุดในกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ประเทศต้องจัดการศึกษา
ระดับต่าง ๆ อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพและคุณภาพ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะ
และเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจให้ประสบ
ความส าเร็จได้ ในทางกลับกันหากเศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงก็ย่อมส่งผลให้การจัดการศึกษา
มีประสิทธิภาพและคุณภาพเช่นเดียวกัน ในโลกปัจจุบันที่มนุษย์เข้าสู่ยุคสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีไม่ได้
เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการท างานเช่นที่ผ่านมา แต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริงและ
เปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การค้า
และกระบวนการทางสังคม รวมถึงระบบการศึกษา ซึ่งประเทศจ าเป็นต้องน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์  เพ่ือเพ่ิมโอกาสการให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาที่มีมาตรฐานตลอดชีวิต 
 ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องน าสถานการณ์ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ปรับให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอน โดยบูรณาการการเรียนรู้ทีห่ลากหลาย และให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน
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และนอกห้องเรียน รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ
ครูของครู ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นครูมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถ การสร้าง
นวัตกรรมทางการศึกษา การออกแบบความคิดอย่างเป็นระบบ 
 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนจะต้องให้ความส าคัญกับการสร้างทุนของ
ประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ
การพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโลกในยุคศตวรรษที่ 21 สังคมโลก
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความเจริญทางด้านข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี ท าให้สังคม 
ปรับเปลี่ยนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) หรือสังคมความรู้ (Knowledge Society) 
การสืบค้นและการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ สามารถท าได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว 
การเสริมปัจจัยแวดล้อมดังกล่าวเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพของคนทั้งในสถาบัน ระบบ โครงสร้าง
สังคมให้เข้มแข็ง สามารถเป็นภูมิคุ้มกันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ
ในระดับต่าง ๆ จะมาพร้อมการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมของต่างประเทศที่ยากแก่การปิดกั้น ไม่ว่า
วัฒนธรรมนั้นจะให้เกิดผลทางบวกหรือทางลบก็ตาม สภาพสังคมจึงมีความซับซ้อนและมีปัญหาที่
ตามมาหลายประการ สังคมไทยจึงจ าเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งให้แก่คนในสังคมให้สามารถปรับตัว
อยู่ได้อย่างเป็นสุข ในสภาวะที่สังคมเต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
  การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งการรับรู้ข่าวสารซึ่งเป็นรากฐานที่จะ
น าไปสู่ความเข้มแข็งทางสังคมและวัฒนธรรม การศึกษาจะต้องสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของที่ดี
งามของไทย หลักสูตรต้องส่งเสริมให้เข้าใจ รู้เท่าทัน สามารถใช้วิจารณญาณในการเลือกรับหรือ
ประยุกต์ส่วนดีของวัฒนธรรมไปพร้อมกับการรักษาและด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิมอันดีงาม มุ่งพัฒนา
ให้คนไทยมีคุณธรรมน าความรู้ ด าเนินชีวิตเป็นไปอย่างมีคุณภาพ มีเสถียรภาพ มีความเป็นธรรม มี
ความมั่งคั่งมั่นคงอย่างยั่งยืน ภายใต้ระบบบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล การจัดการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรในสถานศึกษาจึงนับเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์ของชาติ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมให้กับระบบสังคม เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกภาคส่วนให้ตระหนักถึงความส าคัญต่อ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเศรษฐกิจชุมชน 
 
 11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 

 ในปัจจุบันนโยบายของรัฐบาลนั้นมุ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความสามารถทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การค้นคว้าวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตร์ใหม่
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 ให้มีความทันสมัยมาก
ยิ่งขึ้น โดยการจัดกลุ่มดังกล่าวเป็นการสร้างมาตรฐานครูให้มีความชัดเจนและเป็นสากลมากข้ึนในด้าน
ของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาให้ก้าวหน้า นอกจากนี้ยังเป็นสร้างขวัญและก าลังใจให้กับครู ยกฐานะให้ครูเป็นวิชาชีพ
ชั้นสูงอย่างแท้จริง โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ ควบคู่กับการสร้าง
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แรงจูงใจให้คนเก่งและมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพ ปรับปรุงค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า 
จัดการศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็ง
ทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ ทักษะภาษาอังกฤษ เป็นต้น ซึ่งในการ
ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพครูให้
มีมาตรฐานทิศทางกัน รวมถึงสนองตอบต่อการปฏิรูปการศึกษาอย่างตรงประเด็นและเป็นเอกภาพใน
ยุคของนวัตกรรมที่จะยกระดับประเทศให้เป็น 4.0 ซึ่งทักษะการท างานของคนในวิชาชีพครูทางด้าน
สังคมศึกษาก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย เนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันมีความแตกต่างกับสมัยก่อน
อย่างมาก เทคโนโลยีต่าง ๆ ถูกพัฒนาไปสู่ระบบการสอนที่มีความทันสมัย บุคลากรผู้สอนจ าเป็นต้อง
มีทักษะเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และสถาบันการศึกษาจึงต้องผลิตบุคลากร เพ่ือรองรับการเจริญเติบโต 
โดยต้องผสานองค์ความรู้ทั้ งศาสตร์และศิลป์ แห่งศาสตร์แห่งการสอนทางสังคมศึกษาให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจขอมหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 จากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามที่ได้กล่าว
มานั้นการศึกษาจึงนับเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาพลเมืองของชาติ เพ่ือให้มีความรู้
ความสามารถท่ีจะก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการ
การศึกษาของชาติเพ่ือพัฒนาพลเมืองให้เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจน 
วัฒนธรรมให้คงอยู่และก้าวต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นควรเป็นการจัดการการศึกษาให้
ครอบคลุมต่อเนื่องไปในแต่ละช่วงวัยและล าดับขั้นพัฒนาการมนุษย์โดยสอดคล้องกับนโยบาย ทิศทาง 
และเป้าหมายของการจัดการการศึกษาของชาติ หลักสูตรสาขาครุศาสตรบัณฑิต เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วย
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนประจ าการ และส่งเสริมการ
พัฒนาครูประจ าการและนอกประจ าการให้มีความรู้และมี สมรรถนะทางวิชาชีพ เป็นผู้ยึดมั่นใน
ค่านิยม อุดมการณ์ มีจิตวิญญาณความเป็นครูและสมรรถนะทางวิชาชีพครู ประกอบกับรัฐได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ชาติ ในระยะ 20 ปี โดยเน้นเป้าหมายการสร้างก าลังคนที่มีคุณภาพ เป็นคนเก่งและคนดี 
มีขีดความสามารถในการแข่งขันและความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรจึงมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตครู ให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงมีบทบาทในการสร้าง
ครูที่มีคุณภาพที่น าไปสู่การสร้างก าลังคนที่มีคุณภาพ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้วยการเปลี่ยนแปลง
ของโลกท่ีเป็นพลวัต และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งกระทบต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ของมนุษย์ ตลอดจนพัฒนาการของวิทยาการใหม่ที่เป็นศาสตร์บูรณาการและข้ามวัฒนธรรม โดยมี
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามตาราง ดังนี้ 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปรับปรุงหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรปรับปรุง 
1. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560 - 2579) 

1. ก าหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ใหม่ ให้สอดคล้องและทันสมัย
ยิ่งข้ึน 
2. จัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความ
เสมอภาคในการศึกษาท่ีมีคณุภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษา 
3. ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีลักษณะเฉพาะความเป็นครู
และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 

2. ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

1. ปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะความคิด และใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา ทักษะการสื่อสาร ทักษะทาง
สังคม มีความสามารถในการบรูณาการเข้ากับศาสตร์แขนงต่าง ๆ 
เน้นการน าความรู้ทางสังคมศึกษาไปปฏิบตัิจริง ซึ่งจะสอดคล้อง
ทักษะการจัดการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2. พัฒนาให้ผู้เรียนมคีวามสามารถท้ังในภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ 
รวมไปถึงการค้นคว้าท าวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 
3. มีลักษณะเฉพาะความเป็นครูของท้องถิ่น และก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศท่ี
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
4. พัฒนาศักยภาพครูของครู ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความเป็นมืออาชีพ 

4. มาตรฐานคณุวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาครุ
ศาสตร์และศึกษาศาสตร์  
พ.ศ. 2562 

ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาครศุาสตร์และศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 
2562 

5. ผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้ 1. พัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ที่มี
รายละเอียดของเกณฑ์การประเมนิท่ีชัดเจน เพื่อให้อาจารยผ์ู้สอน
ที่ต้องประเมินงานให้เป็นไปในทางเดียวกัน  
2. พัฒนารูปแบบหรือวิธีการจดัการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรูไ้ดต้ามเกณฑ์การประเมินทีก่ าหนด  

6. รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) 1. เพิ่มวิชาด้านการสอนทางการวจิัยและนวตักรรมเพื่อให้
นักศึกษาได้มีทักษะเพิ่มขึ้น รวมถงึพัฒนาด้านสื่อการสอนสังคม
ศึกษา  
2. ปรับปรุงหมวดวิชาเฉพาะให้สอดคล้องกับ มคอ.1 และให้
สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาท่ีจะน าไปใช้ได้จริงในการ
ท างาน 
3. สนับสนุนให้มีการเรยีนรู้แบบบรูณาการความรู้สู่การน าไปใช้
จริงให้มากข้ึน  
4. ปรับปรุงเอกสารการสอน เทคนิคการสอน พัฒนากิจกรรมการ
สอน ให้มีความสมบูรณ์และทันสมยั 

 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยเอ็ด เป็นสถาบัน อุดมศึกษาตามพระราชบัญญั ติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ. 2547  โดยในหมวด 1 มาตรา 7 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยเป็น
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สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ 
เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของ
ปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 
ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู รวมถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ข้อที่ 7 คือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพ
ชั้นสูง คณะครุศาสตร์ จึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา เพ่ือ
สร้างบุคลากรทางการศึกษาด้านสังคมศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 และมุ่งผลิตบัณฑิตทางสังคมศึกษาให้มีคุณภาพเป็นเลิศ
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครู สามารถน าทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาบูรณาการร่วมกับเทคโนโลยี การวิจัยและศาสตร์แห่งสังคมศึกษา 
รวมถึงอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่นและประจ าชาติ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ เน้นทักษะการท างานกลุ่ม  การสอนแบบบูรณาการและลงมือปฏัติ  การมีปฎิ
สัมพันธ์ทางสังคม ชุมชนกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม พ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจน
สามารถเป็นผู้ปฏิบัติงาน กิจกรรมผู้น าในด้านสังคมในให้กับหน่วยงานทางการศึกษา สามารถพัฒนา
ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการศึกษา 
และการบริการวิชาการท าประโยชน์ให้แก่สังคม 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
   หมวดวิชาเลือกเสรี 
 
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน  
  รายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรสังคมศึกษา นักศึกษาในหลักสูตรอ่ืน ๆ 
สามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 
 
 13.3 การบริหารจัดการ  
  13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับสาขา/
คณะ อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและ 
การประเมินผลการด าเนินการ ตามหลักเกณฑ์ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  13.3.2 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับดูแล โดยประสานงานกับ 
ส านักวิชาการและประมวลผลเพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และควบคุม
การด าเนินการเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
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หมวดที ่2 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 

  ผลิตครูสังคมศึกษาที่มีคุณภาพสูงมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการความรู้ 
ทักษะ  เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาครู ให้เป็นคนดี มี
สติปัญญาความสามารถและอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและ
สามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา 
 
 1.2 ความส าคัญ 
  ในปัจจุบันนโยบายของรัฐบาลนั้นมุ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษาตามยุทธศาสตร์ใหม่
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) โดยใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เป็นกระบวนการประกันคุณภาพภายในที่มุ่งเน้นไปที่ผลผลิต
และผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา อีกทั้งใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตทางสังคมที่มีคุณภาพ 
โดยมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นใน
วิชาชีพครู (Engaged Teacher) 2) เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ (Learner & Literate) และมีปัญญา 3) 
เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ 4) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ใส่ใจสังคม และด าเนินชีวิต
ตามวิถีประชาธิปไตย และต้องคลอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน ได้แก่ 1) คุณธรรมจริยธรรม 
2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ มาบูรณาการสอนร่วมกับเทคโนโลยี การวิจัยและศาสตร์แห่งสังคมศึกษา รวมถึงอนุรักษ์
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่นและประจ าชาติ  พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นบุคคลที่มีอุดมคติ สามารถสร้างประโยชน์ทั้งด้านจิตใจและด้านวัตถุให้แก่ตนเอง
และสังคม พร้อมทั้งยังสามารถประยุกต์และพัฒนาสังคมให้เกิดการสร้างสรรค์ในระดับท้องถิ่นและ
ประเทศชาติได ้
 การสร้างครูสังคมที่มีคุณภาพในการสอนผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถซาบซึ้ง
ในสังคมได้อย่างแท้จริงตามบทบาทของตน มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้
ความสามารถของตนได้ตลอดเวลา โดยปัจจุบันสังคมเปิดกว้างทางอาชีพสังคมว่ามีคุณประโยชน์ต่อ
มนุษย์ ดังนั้นอาชีพด้านการสังคมในปัจจุบันจึงได้รับการยอมรับจากสังคมทั่วไปว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ
และสามารถสร้างรายได้ให้แก่บุคคลและกลุ่มธุรกิจ นอกเหนือจากการเป็นบุคลากรทางการศึกษาได้
เป็นอย่างมาก เช่น นักวิชาการศึกษา  นักวิจัย  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับและเอกชน เป็นต้น  

ด้วยเหตุดังกล่าวในปัจจุบันจึงมีความต้องการบุคลากรด้านสังคมเป็นจ านวนมากเพ่ือสร้าง
งานและตอบสนองต่อความต้องการตามพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคม 
 

1.3 วัตถุประสงค์  
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 



12 
 

 

 1.3.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านสังคมศึกษา สามารถประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 

 1.3.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนา
หลักสูตร ที่ส่งผลให้เป็นครูที่มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
การศึกษาของชาติ 
  1.3.3 เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีความรับผิดชอบสูง
ต่อวิชาการและวิชาชีพ มีความอดทนใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะ
ประกอบวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 
  1.3.4 เป็นผู้มีความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน และ                
บูรณาการความรู้ในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  1.3.5 เป็นผู้มีความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนสามารถประยุกต์ความเข้าใจ
อันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่ส าหรับการประกอบวิชาชีพหรือ
การศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. แผนการปรับปรุงหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา 
ให้มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. 
และคุรุสภาก าหนด 
 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติและ
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพของบุคลากรทาง
การศึกษา  
2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสตูร 
2. รายงานผลการประเมนิ 
หลักสูตร 
 
 
 

2. แผนการปรับปรุงหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา 
ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ทางสงัคม เศรษฐกิจ การเมืองและ 
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
สังคม และวชิาการอย่างสม่ าเสมอ 
 

1. รายงานความพึงพอใจของ  
ผู้ใช้บัณฑิต 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 
 

 
 

2. แผนการปรับปรุงหลักสูตร
ที่สอดคล้องกับความเปลี่ยน 
แปลงทาง สังคมเศรษฐกิจ
การเมืองและความก้าวหน้า
ทางวิชาการ 

3. แผนพัฒนาบุคลากรด้านการ
เรี ย น ก ารส อน  แล ะบ ริ ก าร
วิชาการให้มีความรู้ สมรรถนะ
และ เจต คติ ที่ ทั น ส มั ย  แล ะ
เหมาะสมตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 

1 . สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนให้ท างานบริการแก่
องค์กรภายนอก 
2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ 
ของบุคลากรให้มีนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น 

1 . ป ริ ม า ณ ง า น บ ริ ก า ร 
วิชาการต่อบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนในหลักสูตร 
2. ความพึงพอใจของผู้เรียน  
ต่ อ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก ารจั ด 
การเรียนรู้ 
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หมวดที่ 3 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ  
  การจัดการศึกษาเป็นแบบระบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาค
การศึกษาปกติ คือ ภาคต้นและภาคปลาย มีระยะเวลาเรียนแต่ละภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า                
15 สัปดาห์ และอาจจัดให้มีภาคฤดูร้อน  
 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยก าหนดระยะเวลาให้มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ไม่น้อย
กว่า 8 สัปดาห์  
 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
  ไม่มี 
 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย) 
  ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2562 
   ภาคต้น  เดือน มิถุนายน - กันยายน 
   ภาคปลาย  เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 
  ในกรณีจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้จัดในช่วง เดือน มีนาคม - พฤษภาคม 
 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติ 
ที่ดีและมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านการวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่าน
เกณฑ์ของส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่ง 
สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด 
 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

  2.3.1 การปรับตัวในระบบอุดมศึกษาซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตนเอง 
  2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้ในระดับที่แตกต่างกัน อาจเกิดการได้เปรียบ

เสียเปรียบทางการศึกษา 
  2.3.3 นักศึกษาขาดทักษะในการฟัง สรุปประเด็น ตั้งค าถามและวิเคราะห์ประเด็น  

  2.3.4 นักศึกษาขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการค้นคว้า
ข้อมูล และขาดทักษะในการน าเสนอรวมถึงการขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  
 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
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  2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยคณะและสาขาวิชาจัด
ประชุมผู้ปกครองจัดระบบการปรึกษาแนะแนวโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแล
ประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอนและผู้ปกครองในกรณีท่ีมีปัญหา 

  2.4.2 จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพ้ืนฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ส าหรับนักศึกษาแรกเข้าทุกคน  กรณีที่นักศึกษา  สอบวัดระดับได้คะแนนไม่เป็นไป ตามที่คณะ
ก าหนด  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน วิชาปรับพื้นฐาน 

 2.4.3 จัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะ การฟัง การจับประเด็น การตั้งค าถาม
และการสรุปความให้นักศึกษาก่อนจัดการเรียนการสอน และมีการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าข้อมูล และขาดทักษะในการน าเสนอรวมถึงการขาดทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษ 

 2.4.4  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือใน
การค้นคว้าข้อมูลเพือน าไปใช้ในการค้นคว้าและพัฒนาการเรียนการสอน 
  
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา ในระยะเวลา 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

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

รวม 60 120 180 240 240 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    60 60 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน 
   ใช้งบประมาณของคณะครุศาสตร์ ดังนี้ 
  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. ค่าลงทะเบียน 900,000 1,800,000 2,700,000 3,600,000 3,990,000 

2. งบประมาณแผ่นดิน 48,000 96,000 144,000 192,000 240,000 

3. ได้รับจัดสรรจากงบรายได้ 63,000 126,000 189,000 252,000 306,600 

รวมรายรับ 1,011,000 2,022,000 3,033,000 4,044,000 4,536,600 
 * หมายเหตุ 1. ค่าลงทะเบียน = จ านวนรับนักศึกษา x ค่าลงทะเบียน x 2 เทอม  
   2. ได้รับจัดสรรจากงบแผ่นดิน (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) 
    - มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 800 บาท / ปี /คน 

   3. ได้รับจัดสรรจากงบรายได้ = 7% x ค่าลงทะเบียน 
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  2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. งบด าเนินการ 
    1.1 ค่าตอบแทน 
    1.2 ค่าใช้สอย 
    1.3 ค่าวัสด ุ

 
1,320,000 

50,000 
30,000 

 
1,325,000 
100,000 
50,000 

 
1,330,000 
150,000 
70,000 

 
1,335,000 
200,000 
90,000 

 
1,340,000 
250,000 
110,000 

2. เงินอุดหนุน 
    2.1 การท าวิจัย 
    2.2 การบริการวิชาการ 

 
50,000 
30,000 

 
80,000 
60,000 

 
110,000 
90,000 

 
140,000 
120,000 

 
170,000 
150,000 

รวมรายจ่าย 1,480,000 1,615,000 1,750,000 1,885,000 2,020,000 
 งบประมาณ : ใช้งบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 * หมายเหตุ ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาตลอดหลักสูตร 70,400 บาท / คน 
 
 
 2.7 ระบบการศึกษา  
  ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และข้อบังคับที่ประกาศเพ่ิมเติม (ภาคผนวก ข) 
 
 2.8. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
  การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียนและและเทียบโอนความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2559 และข้อบังคับที่ประกาศ
เพ่ิมเติม (ภาคผนวก ค) 
 
 2.9 การลงทะเบียนเรียน  
  2.9.1 ในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต 
(ยกเว้นภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา) แต่ไม่เกิน 22 
หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาในภาคปกติ หรือจะต้องได้รับความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หรือประกาศเพ่ิมเติม 
  2.9.2 บางรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ มหาวิทยาลัยอาจจะก าหนดหน่วยกิต โดยใช้
หลักเกณฑ์อ่ืนได้ตามความเหมาะสม 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต 

2.1) วิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า 
 2.1.1) วิชาชีพครูบังคับ 
 2.1.2) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

  41 
  29 
  12 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

2.2) วิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า 
 2.2.1) วิชาเอกบังคับ 
 2.2.2) วิชาเอกเลือก 

  61 
  41 
  20 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
 
 

  

 3.2 รายวิชาในหลักสูตร 
     3.2.1 เกณฑ์การก าหนดรหัสวิชาในหลักสูตร 
   เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง การก าหนดรหัสวิชา
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2558 
 1. ให้ใช้รหัสประกอบด้วยสัญลักษณ์ 7 ตัว โดย 
  ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัวแรก หมายถึง  สาขาวิชาหรือคณะที่สังกัด 
  ตัวเลขตัวที่ 4   หมายถึง  ระดับชั้นปี 
  ตัวเลขตัวที่ 5, 6 และ 7   หมายถึง  ล าดับความยากง่ายของรายวิชา 
 2. ความหมายของตัวเลข ตัวที่ 4 แสดงระดับชั้นปี มีดังนี้ 
  เลข 1 หมายถึง ระดับชั้นปีที่ 1 
  เลข 2 หมายถึง ระดับชั้นปีที่ 2 
  เลข 3 หมายถึง ระดับชั้นปีที่ 3 
  เลข 4 หมายถึง ระดับชั้นปีที่ 4 
  เลข 5 หมายถึง ระดับชั้นปีที่ 5 
  เลข 6 หมายถึง ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  เลข 7 หมายถึง ระดับปริญญาโท 
  เลข 8 หมายถึง ระดับปริญญาเอก 
 

  3.2.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย กลุ่มวิชาภาษา
และการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยให้นักศึกษาเลือกเรียนให้ครบทั้ง 4 กลุ ่มวิชา อย่างน้อยกลุ่มวิชาละ 1 
รายวิชา และ/หรืออย่างน้อย 3 หน่วยกิต ซึ่งต้องมีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
30 หน่วยกิต ทั้งนี้แต่ละกลุ่มวิชาประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้ 



18 
 

 

 
  ก) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  

รหัสวิชา        ชื่อ      หน่วยกิต(ท-ป-อ)       
GEN1102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน      3(2-2-5) 

 English for Beginners 
GEN1103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ    3(2-2-5) 

English for International Communication 
GEN1104        ภาษาญี่ปุนพ้ืนฐาน       3(2-2-5)  
                    Japanese for Beginners  
GEN1105         ภาษาจีนพ้ืนฐาน       3(2-2-5)  
 Chinese for Beginners  
GEN1106  ภาษาเวียดนามพื้นฐาน       3(2-2-5) 

Vietnamese for Beginners  
GEN1107  ภาษาลาวพ้ืนฐาน       3(2-2-5) 
  Lao for Beginners 
GEN1108 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร      3(2-2-5) 
  Thai for Communication 
GEN1109 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในวิชาชีพ    3(2-2-5) 
  English for Professional Communication 
 

        ข) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา  ชื่อ      หน่วยกิต(ท-ป-อ)       

GEN2104     สุนทรียภาพ       3(2-2-5) 
        Aesthetics 
GEN2105      จริยธรรมกับชีวิต       3(2-2-5) 
          Morality and Life     
GEN2106      ทักษะชีวิต       3(2-2-5) 
        Life Skills 
GEN2107     ทักษะการรู้สารสนเทศส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  3(2-2-5) 
                Information Literacy Skill for Learning in 21st Century 
GEN2108    ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ    3(2-2-5) 
     21st Century Skills for Living and Occupations 
GEN2109    การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสารในที่สาธารณะ  3(2-2-5) 
                Personality Development and Art in Public Communication  
   GEN2110    การเตรียมเข้าสู่วิชาชีพ      1(0-2-2) 
            Introduction to Profession 
GEN2111    สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต      3(2-2-5) 
           Meditation for Life Progress 
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       ค) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  

รหัสวิชา       ชื่อ      หน่วยกิต(ท-ป-อ)       
GEN3101 สังคมและวิถีโลก       3(3-0-6) 
  Global Society and Living 
GEN3102 กฎหมายส าหรับการด าเนินชีวิต     3(3-0-6) 
  Law for Living 
GEN3103 การเมืองการปกครองไทย      3(3-0-6) 
  Thai Politics and Government 
GEN3104 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม    3(3-0-6) 
  Citizenship and Social Responsibility 
GEN3105 ร้อยเอ็ดศึกษา       3(3-0-6) 
  Roi Et Studies 
GEN3106 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น    3(2-2-5) 
  The King’s Wisdom for Local Development 
GEN3107 สภาพแวดล้อมในพลวัตรของชีวิต     3(2-2-5) 
  Life Dynamics in Environment 
GEN3108 การจัดการส านักงานสมัยใหม่     3(2-2-5) 
  Modern Office Management 
GEN3109 ผู้ประกอบการสมัยใหม่      3(2-2-5) 
  Modern Entrepreneur 
GEN3110 ทักษะชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย    3(2-2-5) 
  Life Skills for Undergraduate Students      
GEN3111 การรู้เท่าทันสื่อ       3(3-0-6) 

 Media Literacy 
GEN3112 การพยากรณ์ทางสังคม      3(2-2-5) 

 Social Forecasting 
GEN3113    ภูมิปัญญาไทยและการบ าบัดเสริม     2(1-2-3) 
     Thai Wisdom and Complementary Therapy 
GEN3114  กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ      3(3-0-6) 
                   Laws and Professional Ethics 
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           ง) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
รหัสวิชา  ชื่อ      หน่วยกิต(ท-ป-อ)      
GEN4101        การออกก าลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ           3(2-2-5) 
  Exercise and Recreation for Health 
 
 GEN4106 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพ่ือคุณภาพชีวิต          3(2-2-5) 
  Science and Environment for Quality of Life 
 GEN4107 ชีวิตและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่               3(2-2-5) 

 Life and Modern Technology 
 GEN4108 การคิดและการตัดสินใจ             3(2-2-5) 
  Thinking and Decision Making 
GEN4109     การคิดเชิงเหตุผล              3(2-2-5) 

  Logical Thinking 
GEN4110    การเกษตรกับคุณภาพชีวิต             3(2-2-5) 

           Agriculture and Quality of Life 
GEN4111    การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน       3(2-2-5) 
                   Sustainable Agricultural Resources and Environment Management 
GEN4112    เกษตรวิถีไทย               3(2-2-5) 

           Thai Lives Agriculture 
 

3.2.3 หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต 
   3.2.3.1 วิชาชีพครู  เรียนไม่น้อยกว่า  41  หน่วยกิต 

   ก) วิชาชีพครูบังคับ เรียนไม่น้อยกว่า 29 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
TEP1101 จิตวิทยาส าหรับครู 

Psychology for Teachers 
3 (3-0-6) 

TEP1102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 
Thai Language for Communication for Teachers 

3 (2-2-5) 

TEP1103 ปรัชญาการศึกษา 
Philosophy of Education 

2 (2-0-4) 

TEP1104 อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู 
Ideology and Spirituality of Teachers 

3 (2-2-5) 
 

TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
Innovation and Educational Technology 

3 (2-2-5) 

TEP2106 การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development 

3 (2-2-5) 

TEP2107 ศาสตร์การสอน 
Science of Pedagogy 

3 (2-2-5) 
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TEP3108 การประกันคุณภาพการศึกษา 
Quality Assurance in Education 

3 (3-0-6) 

TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
Learning Measurement and Evaluation 

3 (2-2-5) 

TEP3110 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
Research and Development in Innovation and Learning 

3 (2-2-5) 

 รวมหน่วยกิต 29 
 

    ข) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชม.) 
TEP2201 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

Internship 1 
2 (90) 

TEP3202 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
Internship 2 

2 (90) 

TEP3203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 
Internship 3 

2 (90) 

TEP4204 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 
Internship 4 

6 (450) 
 

 รวมหน่วยกิต 12 
    

3.2.3.2 กลุ่มวิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต 
    ก) วิชาเอกบังคับ เรียนไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
SOE1101 หลักสังคมวิทยา   

Principles of Sociology 
3 (2-2-5) 

SOE1102 ประวัติศาสตร์ไทย 
Thai History 

3 (2-2-5) 

SOE1103 ภูมิศาสตร์กายภาพ 
Physical Geography 

3 (2-2-5) 

SOE1104 การเมืองการปกครองไทย 
Thai Politics and Governments 

3 (2-2-5) 

SOE1105 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
History of Southeast Asia 

3 (2-2-5) 

SOE1106 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
Geography of Thailand 

3 (2-2-5) 

SOE2107 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Economic 

3 (2-2-5) 

SOE2108 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 3 (2-2-5) 
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    ข) วิชาเอกเลือก เรียนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 

Tools of Geography and Geoinformatics 
SOE2109 อารยธรรมโลก 

Civilization 
3 (2-2-5) 

SOE2110 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล 
Cultural social Digitization 

3 (2-2-5) 

SOE2111 กฎหมายเบื้องต้น 
Introduction to Law 

3 (2-2-5) 

SOE2112 ศาสนศึกษา 
Religious Studies 

3 (2-2-5) 

SOE3113 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา 
Buddhist  principle and Dhammavidya 

2 (1-2-3) 

SOE3114 สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา 
Environment and Population 

3 ( 2-2-5) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
SOE3201 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา 

Curriculum Development for social studies 
3 (2-2-5) 

SOE3202 ท้องถิ่นศึกษา 
Local Studies 

3 (2-2-5) 

SOE3203 เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก 
Thai economic  and  world economy 

2 (1-2-3) 

SOE3204 วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา 
Method of Teaching Social Studied 

3 (2-2-5) 

SOE3205 นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา 
Innovation and Digital Media in Social Studied 

3 (2-2-5) 

SOE3206 ความเป็นสกลทรรศน์ 
Globalization 

3 (2-2-5) 

SOE4207 การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา 
Action research on Social Studies 

3 (2-2-5) 

SOE4208 อาเซ ียนศึกษา 
Asian Studies 

3 (3-0-6) 

SOE4209 ท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
Arts and Culture Conservation 

3 (2-2-5) 

SOE4210 มนุษย์กับสังคม 
Man and Society 

3 (3-0-6) 
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3.2.4 หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

   ให้เลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยไม่ซ้ า
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม ในเกณฑ์
การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOE4211 จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
Morality and Environment 

3 (3-0-6) 

SOE4212 พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตและสังคม 
Buddhist Ethic for life and socierty 

3 (3-0-6) 

SOE4213 ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน 
Geography of Settlement 

3 (3-0-6) 

SOE4214 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
Social Science Research Methodology 

3 (2-2-5) 
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 3.3 การจัดแผนการศึกษา 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

GENXXXX กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 3 (X-X-X) 
GENXXXX กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 (X-X-X) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

 TEP1101 จิตวิทยาส าหรับครู 3 (3-0-6) 
 TEP1102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

 SOE1101 หลักสังคมวิทยา 3 (2-2-5) 
 SOE1102 ประวัติศาสตร์ไทย 3 (2-2-5) 
 SOE1103 ภูมศิาสตร์กายภาพ 3 (2-2-5) 

  รวมหน่วยกิตประจ าภาคเรียน 21 
 
 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

GENXXXX กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (X-X-X) 
GENXXXX กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (X-X-X) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

TEP1103 ปรัชญาการศึกษา 2 (2-0-4) 
TEP1104 อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู 3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 (วิชาเอกบังคับ) 

SOE1104 การเมืองการปกครองไทย 3 (2-2-5) 
SOE1105 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 (2-2-5) 
SOE1106 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3 (2-2-5) 

  รวมหน่วยกิตประจ าภาคเรียน 20 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

GENXXXX เลือกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 (X-X-X) 
GENXXXX เลือกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 (X-X-X) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

SOE2107 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3 (2-2-5) 
SOE2108 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 3 (2-2-5) 
SOE2109 อารยธรรมโลก 3 (2-2-5) 
SOE2110 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล 3 (2-2-5) 

  รวมหน่วยกิตประจ าภาคเรียน 21 
  

 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
GENXXXX เลือกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 (X-X-X) 
GENXXXX เลือกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 (X-X-X) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

TEP2106 การพัฒนาหลักสูตร 3 (2-2-5) 
TEP2107 ศาสตร์การสอน 3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู) 
TEP2201 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2 (90) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 (วิชาเอกบังคับ) 

SOE2111 กฎหมายเบื้องต้น 3 (2-2-5) 

SOE2112 ศาสนศึกษา 3 (2-2-5) 
  รวมหน่วยกิตประจ าภาคเรียน 20 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GENXXXX เลือกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 (X-X-X) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครู) 
TEP3108 การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (3-0-6) 
TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู) 
TEP3202 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2 (90) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

SOEXXXX เลือกรายวิชาในกลุ่มเอกเลือก 3 (X-X-X) 
SOEXXXX เลือกรายวิชาในกลุ่มเอกเลือก 3 (X-X-X) 
SOEXXXX เลือกรายวิชาในกลุ่มเอกเลือก 2 (X-X-X) 

หมวดวิชาเลือกเสร ี  xxxxxxxxxxxxxxxx 3 
  รวมหน่วยกิตประจ าภาคเรียน 22 

 
 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) TEP3110 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู) 
TEP3203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 2 (90) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

SOE3113 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา 2 (1-2-3) 

SOE3114 สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา 3 ( 2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

 

SOEXXXX เลือกรายวิชาในกลุ่มเอกเลือก 3 (X-X-X) 
SOEXXXX เลือกรายวิชาในกลุ่มเอกเลือก 3 (X-X-X) 

SOEXXXX เลือกรายวิชาในกลุ่มเอกเลือก 3 (X-X-X) 

  รวมหน่วยกิตประจ าภาคเรียน 19 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู) 
TEP4204 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6 (450) 

  รวมหน่วยกิตประจ าภาคเรียน 6 
 
 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GENXXXX เลือกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 (X-X-X) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาเอกเลือก) 
SOEXXXX เลือกรายวิชาในกลุ่มเอกเลือก 3 (X-X-X) 

หมวดเลือกเสร ี  xxxxxxxxxxxxxxxx 3 (X-X-X) 
  รวมหน่วยกิตประจ าภาคเรียน 9 
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 3.4 ค าอธิบายรายวิชา 
  3.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   3.4.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 

รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ)  
GEN1102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน       3(2-2-5) 

English for Beginners 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ค าศัพท์ 

โครงสร้างประโยค ไวยากรณ์พ้ืนฐาน การออกเสียงและบทสนทนาภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การทักทายและการกล่าวลา การบอกเวลา การซื้อและขาย
สิ่งของ การพูดคุยเกี่ยวกับครอบครัว กิจวัตรประจ าวัน และกิจกรรมในวันหยุด 
การถามทิศทาง และการบรรยายลักษณะของคนในสถานการณ์ต่างๆ 

Development of basic English language skills: listening, 
speaking, reading and writing; basic vocabulary, sentence structure , 
basic grammar, pronunciation and basic conversation in daily -life: 
greetings and saying goodbye, time telling, selling and buying things, 
talking about family, daily routine, and vacation , asking for direction, 
and describing people  

 
GEN1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ    3(2-2-5) 
  English for International Communication 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในระดับที่สูงขึ้น 
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ในการสื่อสารในบริบทสังคมต่างๆ เช่น การ
แนะน าสถานที่ การแสดงความคิดเห็น การเปรียบเทียบ การวางแผนอนาคต การ
ตอบรับและปฏิเสธค าเชิญ และการเขียนจดหมายสมัครงาน  

Development of English language skills : listen ing, speaking, 
reading, and writng at higher level of English proficiency; English for 
communicative purposes in a variety of contexts: introducing places , 
giving opinion, comparing things, planning for the future, accepting and 
rejecting invitations, and writing a resume 
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รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ)  
GEN1104  ภาษาญี่ป ุ่นพื้นฐาน       3(2-2-5) 

Japanese for Beginners  
พัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ  ่นด้านการฟัง พูด อ ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ  ่น 

อย ่างบูรณาการ ศึกษาค าศัพท ์และรูปประโยคและไวยากรณ ์พ้ืนฐาน ฝ ึกสนทนาที่ใช้
ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การทักทายการแนะน าตน การบอกเวลา การซื้อของ ฝ ึก
การอ ่านข้อความสั้นๆ สรุปและตอบค าถามได ้ และการเขยีนประโยค ง ่ายๆ ได ้

Development of Integrated Japanese language skills: listening, 
speaking, reading and writing; vocabulary; basic sentences and 
grammar, conversation practices in daily life including greetings, self-
introduction, time telling, shopping; practices of reading short 
messages, summarizing and answering questions, and writing simple 
sentences 

 
GEN1105  ภาษาจีนพื้นฐาน       3(2-2-5) 

Chinese for Beginners 
พัฒนาทักษะภาษาจีนด้านการฟ ัง พูด อ ่าน และเขียนภาษาจีนอย ่างบูรณา

การ การสนทนาขั้นพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน ได้แก ่การทักทาย การแนะน า การ
ขอบคุณ และการขอโทษ เขียนตามค าบอกและเขียนประโยคง่ายๆ ฝ ึการอ่านเนื้อหา
ข ้อความสั้นๆ การอ ่านเพื่อสรุปและตอบค าถาม 

Development of Integrated Chinese language skills: listening, 
speaking, reading and writing; basic conversation practice in daily life 
including greetings, self- introduction, showing appreciation and asking 
apologies, taking dictation and writing simple sentences; practices of 
reading short messages, summarizing and answering questions 

 
GEN1106  ภาษาเวียดนามพื้นฐาน       3(2-2-5) 

Vietnamese for Beginners 
พัฒนาทักษะภาษาเวียดนามด้านการฟ ัง พูด อ ่าน และเขียนภาษาเวียดนาม

อย ่างบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ ์ เรียนร ู้ภาษาเวียดนามพ้ืนฐานที่ใช ้
ในชีวิตประจ าวัน ได ้แก ่ การแนะน าตน การบอกเวลา การซื้อของ การฝ ึกอ ่าน 
ข ้อความสั้นๆ การอ ่านเพื่อสรุปความและตอบค าถามและการเขียนประโยค ง ่ายๆ 

Development of Integrated Vietnamese language skills: 
listening, speaking, reading and written; basic grammar and sentence 
patterns; basic Vietnamese in daily life including self-introduction, time 
telling, shopping, reading short messages, summarizing and answering 
questions; practices of writing simple sentences 
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รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ)  
GEN1107  ภาษาลาวพื้นฐาน       3(2-2-5) 

Lao for Beginners  
พัฒนาทักษะภาษาลาวด้านการฟ ัง พูด อ ่าน และเขียนภาษาลาว 

อย ่างบูรณาการ รูปประโยคและไวยากรณ ์พ้ืนฐาน การสนทนาที่ใช ้ในชีวิตประจ าวัน 
ได ้แก ่ การทักทาย การแนะน าตนเอง การบอกเวลา การซื้อของ เป ็นต ้น หลักการ
อ ่านข ้อความสั้นๆ การอ ่านเพ่ือสรุปความและตอบค าถามและการเขียน ประโยค
ง ่ายๆ 

Development of Integrated Lao language skills: listening, 
speaking, reading and writing; basic sentences and grammar, 
conversation in daily life including greetings, selt-introduction, time 
telling, shopping; practices of reading short messages, summarizing 
and answering questions, and in writing simple sentences 

 
GEN1108 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       3(2-2-5) 

Thai for Communication 
ประวัติ ความส าคัญของภาษาไทย การพัฒนาทักษะภาษาไทย ด้านการฟัง 

การพูด การอ่าน และการเขียน เสริมทักษะการใช้ภาษาไทย รวมถึงการแก้ไขปัญหา
ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
 History; importance of Thai language; development of Thai 
language skills: listening, speaking, reading and writing; enhancing skills 
of Thai usage including appropriate communication solutions  

 
GEN1109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ    3(2-2-5) 

English for Professional Communication  
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในที่ท างาน และ

ทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารและประสานงานในบริบทวิชาชีพต่างๆ 

Development of English skills: listening, speaking, reading, and 
w ritin g  in a workplace; English language skills in communication and 
coordination in various professional contexts 
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   ข) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 

รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ)  
GEN2104  สุนทรียภาพ         3(2-2-5) 

 Aesthetics  
ความหมายและปรัชญาของสุนทรียภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างสุนทรียภาพ

กับการเห็ น  การฟั งและการเคลื่ อนไหว สุนทรียภาพทางด้ านวัฒนธรรม 
องค์ประกอบของสื่อและการออกแบบกิจกรรมต่างๆ ทางด้านศิลปะ ดนตรีและ
นาฏศิลป์ การวิจารณ์ความงามในเชิงสุนทรียภาพและการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิต 

Meaning and philosophy of aesthetics; relation between 
aesthetic and visualization, hearing and movement; aesthetic of 
cultures; elements of materials and activity designs focusing on arts, 
music and dramatic arts; beauty of aesthetics criticism; application of 
knowledge of aesthetics to living 
  

GEN2105 จริยธรรมกับชีวิต      3(2-2-5) 
 Morality and Life 

ความหมาย คุณค่า ความจริงและเป้าหมายของชีวิต ปรัชญา และแนวคิด
ใน ก ารด า เนิ น ชี วิ ต  ค ว าม ห ม าย ข อ งจ ริ ย ธ ร รม  ก าร พั ฒ น าจ ริ ย ธ ร รม 
การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในตนเอง การด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม 
การแก้ไขปัญหาของชีวิตโดยอาศัยหลักศาสนธรรม 

Meaning, values and goals of life; philosophy and concepts of 
living; definition of ethics; ethical development, development of self-
morality and ethics; living together in society; solving life problems 
using religious principles 

 
GEN2106 ทักษะชีวิต       3(2-2-5) 
  Life Skills 

ทักษะการด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน โดยอาศัยพ้ืนฐานทางจิตวิทยา 
การเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน การพัฒนาบุคลิกภาพ การสื่อสารและการสร้างมนุษย
สัมพันธ์ กระบวนการคิด กระบวนการการคิดแก้ปัญหาและการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

Life skills for living in the current society using basics of 
psychology; understanding self and others; personal development; 
communication and building human relationships; thinking processes; 
processes of problem solving and critical thinking 
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รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ)  
GEN2107 ทักษะการรู้สารสนเทศส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  3(2-2-5) 

Information Literacy Skill for Learning in 21st Century 
  ความส าคัญของสารสนเทศและทักษะการรู้สารสนเทศส าหรับการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21 แหล่งสารสนเทศทั้งแหล่งสารสนเทศสถาบัน เช่น ห้องสมุด แหล่ง
สารสนเทศอินเทอร์เน็ต เช่น เว็ปโอแพค (WebOPAC) ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม 
(Union Catalog) ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) และเครื่องมือสืบค้นใน
อินเทอร์เน็ต การประเมิน การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ  การเรียบเรียง
สารสนเทศ การอ้างอิง การใช้และเผยแพร่สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูก
กฎหมาย  

Importance of information and information literacy skills for 
learning in 21st Century; information sources including institute sources 
such as libraries and internet information resources such as WebOPAC, 
Union Catalog, online database and other internet search engines; 
evaluation, analysis and synthesis of information; information 
arrangement; citation and references; using and distributing 
information ethically and legally 

 
GEN2108  ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ   3(2-2-5) 
  21st Century Skills for Living and Occupations  

ความหมายและความส าคัญของทักษะในศตวรรษที่ 21 การรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงตามบริบทสังคมโลก การสืบค้น วิเคราะห์แนวคิดที่เกี่ยวกับทักษะ 5Cs 
โดยบูรณาการเพ่ือใช้พัฒนาชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ 

Meaning and importance of 21st Century Skills; keeping up with 
change based on world social context; searching, analyzing concepts 
related to 5Cs skills by integrating their applications for life and 
careers in the 21st Century effectively 
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รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ)  
GEN2109 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสารในที่สาธารณะ  3(2-2-5) 
  Personality Development and Art in Public Communication 

แนวคิด บุคลิกภาพ และองค์ประกอบที่ท าให้มนุษย์มีบุคลิกภาพที่ต่างกัน  
การปรับพฤติกรรมและการควบคุมอารมณ์ การส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร 
มรรยาทสังคม หลักการใช้ภาษา และการสื่อสารในสังคม ศิลปะในการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า เทคนิคการสร้างโครงเรื่องที่ดี การฝึกปฏิบัติในการสื่อสารเพ่ือน าเสนอ
ในที่สาธารณะ 

Concepts, personality and elements of personality affecting 
individual differences; behavioral training and impulse control; 
enhancing interpersonal relation in organizations; social etiquette; 
principles of language usage and social communication; arts of 
improvisation; techniques in creating plots; practice in public 
presentation  

     
GEN2110  การเตรียมเข้าสู่วิชาชีพ      1(0-2-2) 
  Introduction to Profession 

ฝึกทักษะการสร้างเสริมการตระหนักรู้ในตนเอง การจัดการความเครียด
ของตนเอง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าและการน าเสนอผลงาน การ
สร้างสัมพันธภาพกับผู้รับบริการและสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์กับ
บุคลากรในทีมสุขภาพ บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Practice skills of self awareness; self-stress management; using 
information technology in searching and presenting; developing 
interpersonal relation with clients, family members and health teams 
based on nursing code of ethics 

 
GEN2111  สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต      3(2-2-5) 
  Meditation for Life Progress 

ความหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอน ลักษณะ ประโยชน์และการวัดผลของ
สมาธิ สมาธิกับการพัฒนาความประเสริฐของมนุษย์ ลักษณะ ขั้นตอน และ
ประโยชน์ของฌานและญาณ สิ่งควรรู้เรื่องวิปัสสนา การน าสมาธิไปใช้ในการพัฒนา
ชีวิต 

Meaning, objectives, process, characteristics, benefits and 
evaluations of meditation; meditation and sublimation development 
human beings; characteristics, process and benefits of contemplation 
(Jhans) and attainment (Nana); selected aspects of Insightful 
meditation; application of meditation for life development  

 



34 
 

 

 
    ค) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 

รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
GEN3101 สังคมและวิถีโลก        3(3-0-6) 
  Global Society and Living 

การด าเนินชีวิตของมนุษย์ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ในด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยีพลวัตของ
การเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ที่ส่งผลกระทบต่อประชากรโลกและประเทศไทย การ
ปรับตัวของไทยในการเป็นประชาคมโลกและประชาคมอาเซียน สภาพปัญหาและ
แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอันเป็นผลมาจากกระแส
โลกาภิวัฒน์และประชาคมอาเซียน 

Ways of human living under global changes in the areas of 
society, culture, economy, politics and technology; dynamics of 
changes in a global society impacting the worlds’ population and Thai 
people; adaptation of Thailand in the international community and 
the ASEAN community; problems and trends of changes in Thailand as 
a result of globalization and the formation of the ASEAN community 

 
GEN3102 กฎหมายส าหรับการด าเนินชีวิต      3(3-0-6) 
  Law for Living 

หลักกฎหมายมหาชน และกฎหมายเอกชน องค์กรในกระบวนการยุติธรรม
ทางแพ่งและทางอาญา  

Principles of public and private law; legal organizations related 
to civil and criminal procedures 

 
GEN3103 การเมืองการปกครองไทย      3(3-0-6) 
  Thai Politics and Government 

ประวัติศาสตร์พัฒนาการการเมืองการปกครองไทย สถาบันทางการเมือง
และเหตุการณ์ส าคัญทางการเมือง แนวโน้มบริบททางการเมืองการปกครองของ
สังคมไทย 

History and development of Thai politics and government; 
political institutions and important political events; trends in the 
context of Thai politics and government 
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GEN3104 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม     3(3-0-6) 
  Citizenship and Social Responsibility 

หลักการของประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน นิติรัฐและนิติธรรม ความหมาย
ของ “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย การพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ตื่นตัว 
ในสังคมประชาธิปไตยและให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนปลูกฝังจิตส านึก 
บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีในสังคมในฐานะพลเมือง
โลก 

Basic principles of democracy; human rights; legal state and 
rule of law; meaning of “citizenship” in a democratic regime; self-
development to be active citizens in a democratic society with social 
responsibility; building social consciousness and awareness of one’s 
role and duties as a good global citizen 

 
GEN3105 ร้อยเอ็ดศึกษา        3(3-0-6) 

Roi Et Studies 
สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดร้อยเอ็ด พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม 

และเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การด าเนินชีวิต คติความเชื่อ ประเพณี  พิธีกรรม 
ภูมิปัญญา วรรณกรรม ศิลปะ บุคคลส าคัญ พระเจ้าอยู่หัวกับจังหวัดร้อยเอ็ด 

Geography of Roi Et province; historical development; society 
and economy; culture; lifestyle; beliefs; rituals; traditions; wisdom; 
literatures; arts; dignitaries; the King and Roi Et province 

 
GEN3106 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น    3(2-2-5) 

The King’s Wisdom for Local Development 
พระราชประวัติ  แนวคิด ปรัชญา พระราชกรณี ยกิจ  โครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้หลักการทรงงานเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและการประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

Biography; concepts; philosophy; royal duties; projects initiated 
by His Majesty King Rama IX and the Philosophy of Sufficiency; 
application of the King’s Working Principles for sustainable 
development; application of the principles for local development 
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รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ)  
 
GEN3107 สภาพแวดล้อมในพลวัตของชีวิต     3(2-2-5) 
  Life Dynamics in Environment 

แนวคิด สภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจสังคมไทย 
และสังคมโลกที่มีอิทธิพลต่อมนุษยชาติ การบูรณาการบริบทต่างๆ เพ่ือปรับตัวให้
เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลง ตระหนัก ส านึกและเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 
 Concepts, social environment, cultures, politics, Thai economic and 
global society influencing humankind; integration of different contexts 
for adjustment under current changes; awareness and consciousness 
in human value 
 

GEN3108 การจัดการส านักงานสมัยใหม่     3(2-2-5) 
  Modern Office Management 

แนวคิดองค์การและส านักงานทันสมัย ลักษณะและความส าคัญของการ
จัดการส านักงานสมัยใหม่ ศึกษาเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหาร การสื่อสารที่จ าเป็นส าหรับส านักงานและระหว่างส านักงาน การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการส านักงาน 

Concepts of modern organization and office; characteristics 
and importance of modern office management; operational study; 
tools for increasing efficiency of management; necessary 
communication in and among offices; use of information technology 
in office management 

 
GEN3109 ผู้ประกอบการสมัยใหม่      3(2-2-5) 
  Modern Entrepreneur 

แนวคิดการบริหารธุรกิจยุคโลกาภิวัตน์ บทบาทและความส าคัญของ 
การบริหารยุคใหม่ องค์ประกอบและการเขียนแผนธุรกิจ การเตรียมพร้อมส าหรับ 
การเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง 

Concepts of business administration in globalization era; roles 
and importance of modern business administration; business plan 
elements entrepreneur; and writing business plan; competency 
preparation for being an business feasibility analysis; risk management 
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รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ)  
 
GEN3110 ทักษะชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย    3(2-2-5) 
  Life Skills for Undergraduate Students  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้ 
เจตคติ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อ่ืน การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับ
ผู้ อ่ืน ทักษะการจัดการปัญหาเพ่ือใช้ในการด าเนินชีวิตและการปรับตัวต่อ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัย 

Concepts and theories on emotion,  personality,  motivation, 
learning,  attitude,  self-understanding,  understanding others, 
relationship establishment, living with others, problem solving skill for 
the daily living and self-adjustment in the dynamic of university 
circumstances 

 
GEN3111 การรู้เท่าทันสื่อ       3(3-0-6)  

Media Literacy    
ความหมายและความส าคัญของการรู้เท่าทันสื่อ แนวคิดและหลักการ

เกี่ยวกับการสื่อสาร การเข้าถึง เปิดรับ ตีความ และใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารจาก
สื่อประเภทต่างๆ อิทธิพลของข้อมูลข่าวสารจากสื่อที่มีต่อชีวิตประจ าวัน ค่านิยม 
กฎหมาย และวัฒนธรรม สังคม 

Meaning and importance of media literacy; concepts and 
principles about communication; accessing, exposure, interpreting and 
using information from various kinds of media; influences of 
information on daily life; values laws and social culture 

 
GEN3112 การพยากรณ์ทางสังคม      3(2-2-5) 
  Social Forecasting 

หลักการ ความหมาย และความส าคัญของการพยากรณ์ทางสังคม 
ทรัพยากรในการเข้าถึงการพยากรณ์ทางสังคม และการฝึกปฏิบัติการพยากรณ์ทาง
สังคม วิเคราะห์กรณีศึกษาสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมโลก สามารถปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ก าลังเกิดข้ึนและอนาคต 

Principles, meaning and the importance of social forecasting; 
resources to access social forecasting and social forecasting practice; 

 
 
 
 
 



38 
 

 

รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ)  
 analyzing case studies in various situations occurring in world 

community for adaptation in a changing society and future 
 

GEN3113 ภูมิปัญญาไทยและการบ าบัดเสริม     2(1-2-3) 
Thai Wisdom and Complementary Therapy 

แนวคิดพ้ืนฐานและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทยด้านสุขภาพและ 
การบ าบัดเสริมที่ใช้ในการพยาบาล ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์เพ่ือการผ่อนคลาย 
การแพทย์แผนจีน ดนตรีบ าบัด สมาธิบ าบัด สะกดจิตบ าบัดและการสร้างจินตภาพ 
อาหารและการออก าลังกายเพ่ือสุขภาพ แนวทางการเลือกวิธีบ าบัดด้วยภูมิปัญญา
ไทยและการบ าบัดเสริมที่เหมาะสม 

Basic concepts and theories related to Thai wisdoms for health 
and complementary therapies; Thai wisdoms and traditional Thai 
medicine; herbs use in primary health care; herbal steam, herbal 
compress and Thai massage for relaxation; traditional Chinese 
medicine; music therapy; therapeutic meditation; hypnotherapy and 
guide imagery; food and exercise for health; complementary therapy 
selecting guideline 

 
GEN3114 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ     3(3-0-6) 

Laws and Professional Ethics 
แนวคิด หลักการและความส าคัญของกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ

ประกาศ ค าสั่งและวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้เป็นบรรทัดฐานในวิชาชีพ หลักธรรมาภิบาล
และความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพ ประมวลกฎเกณฑ์ความ
ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีจิตส านึกสาธารณะและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

Concepts, principles and importance of ministerial regulations, 
rules, regulation, notification and practical methods based on norms 
of profession; good governance principles and integrity; morality and 
ethics of the profession; code of professional ethic behaviors; public 
awareness and social responsibility 
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    ง) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  

 

รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
GEN4101 การออกก าลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ    3(2-2-5) 

 Exercise and Recreation for Health 
ความหมาย ความรู้เบื้องต้น และนโยบายสาธารณะในการส่งเสริมสุขภาพ 

ประเภท หลักการ และประโยชน์ของการออกก าลังกายและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ 
การออกแบบ การจัดกิจกรรม และการฝึกปฏิบัติการออกก าลังกายและนันทนาการ 
เพ่ือสุขภาพ ประเภทต่างๆ 

Meaning, basic knowledge, public policy in health promotion; 
types, principles and benefits of exercises and recreational activities 
for health; activities design and management; practices of different 
types of exercises and recreational activities for health 

 
GEN4106 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิต    3(2-2-5) 

Science and Environment for Quality of life 
หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความส าคัญและผลกระทบของการพัฒนาทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต การน าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ด ารงอยู่อย่างเป็นสุข 

Fundamental of environment for science and quality of life; 
impacts of scientific and technological development on ecosystem, 
natural resources, and conservation; application of science to improve 
sustainable life quality 

 
GEN4107 ชีวิตและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่    3(2-2-5) 

 Life and Modern Technology 
ความหมาย แนวคิด บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ต่อการ

ด าเนินชีวิตและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แนวโน้ม ผลกระทบของการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เพ่ือ
การด าเนินชีวิต และเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

Meaning and concepts of modern technology; roles of modern 
technology in everyday life and in the 21st Century learning; trends 
and impact of information technology in the future; application of 
modern technology in daily life and in local community development 
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GEN4108 การคิดและการตัดสินใจ       3(2-2-5) 
Thinking and Decision Making 

 หลักการ และกระบวนการคิดของมนุษย์ ข้อมูล ข่าวสาร การน าเสนอ
ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ และร้อยละ ความ
น่าจะเป็น ตรรกศาสตร์ และการใช้เหตุผล ล าดับและอนุกรม 

Principles and processes of human thinking; information and 
basic data analysis; rules of three and percentage; preliminary 
probability; logic and reasoning; order and series 

 
GEN4109 การคิดเชิงเหตุผล       3(2-2-5) 

Logical Thinking        
การด าเนินการตัวเลข สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล 

การให้ เงื่อนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์  และแบบรูป การวิเคราะห์แนวทาง 
การแก้ปัญหาและ การเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบาย
ข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน และการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลได้ 

Number operations; proportions; percentages; problems 
solving; reasoning; giving conditions in terms of language and symbolic 
and pattern; analysis of problems solving and choosing appropriate 
approaches; analyzing and explaining information in today's global and 
making decisions based on data 

 
GEN4110 การเกษตรกับคุณภาพชีวิต  3(2-2-5) 

Agriculture and Quality of Life 
ความส าคัญของภาคการเกษตรกับการด ารงชีวิตของมนุษย์  การผลิต 

ทางการเกษตรอย่างยั่งยืน การเลือกบริโภคผลผลิตทางการเกษตรอย่างปลอดภัย 
สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ การสร้างโอกาสและเพ่ิมรายได้จากการเกษตร 

Importance of agricultural sector to human life; sustainable 
agricultural production; selection of agricultural products for safe 
consumption; herbs and health care; building opportunities and 
increasing income from agriculture 
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รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ)  
GEN4111 การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 3(2-2-5) 
 Sustainable Agricultural Resources and Environment  
 Management 

ความส าคัญของทรัพยากรทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม หลักการจัดการ
พ้ืนที่และทรัพยากรทางการเกษตร ระบบการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน การเกษตรที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสียทางการเกษตร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 

Importance of agricultural resources and environment; 
principles of agricultural resources management; sustainable 
agriculture system; eco-friendly agricultural practices; agricultural 
wastes management; related laws in agricultural resources and 
environment management 

 
GEN4112 เกษตรวิถีไทย        3(2-2-5) 

Thai Lives Agriculture 
ประวัติการเกษตรของชาติไทย เกษตรกับชีวิตประจ าวัน ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้าน การเกษตร การเกษตรในปัจจุบัน การใช้ประโยชน์จากผลผลิตและของเหลือ
ทางการเกษตร  

Thai agriculture history; agriculture and daily life; local wisdom 
in agriculture; current agriculture; utilization of agricultural products 
and residues 

 
  3.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
   3.4.2.1 วิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต 
    ก) วิชาชีพครูบังคับ เรียนไม่น้อยกว่า 29 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
TEP1101 จิตวิทยาส าหรับครู 

Psychology for Teachers 
3 (3-0-6) 

 ความส าคัญของจิตวิทยาต่อวิชาชีพครู การวิเคราะห์พฤติกรรมและธรรมชาติ
ผู้เรียนตลอดจนพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัยโดยอาศัยหลักการ แนวคิด 
ทฤษฏีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา  จิตวิทยา
การศึกษาพิเศษ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพื่อการเรียนรู้ 
การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฏีทางจิตวิทยาเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

Importance of psychology for teacher; behaviors and nature of 
learner’s analysis; learners development based on learners’ potential of 
their age according to concepts, theories of development psychology, 
learning psychology, educational psychology, special education 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
psychology; guidance and counseling psychology; Executive Function for 
learning; applying psychology concepts and theories in teaching and 
learning management 

TEP1102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 
Thai Language for Communication for Teachers 

3 (2-2-5) 

 วาทวิทยาส าหรับครู หลักการและเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย การฝึกปฏิบัติการฟัง 
การพูด การอ่าน การเขียนและภาษาท่าทาง เพ่ือการสื่อความหมายในการเรียนการ
สอน การสื่อสาร การสืบค้นสารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน 

Speech Communication for Teachers; principles and techniques of 
Thai usage; listening, speaking, reading and writing practice; gesture for 
carrying meaning in Teaching and learning; information searching for self-
development in order to be omniscient, up to date and able to keep up 
with change; language and culture for peaceful coexistence; learning  

management design for learner development: listening, speaking, 
reading, writing and gesture 

TEP1103 ปรัชญาการศึกษา 
Philosophy of Education 

2 (2-0-4) 

 วิวัฒนาการของการศึกษาไทยและการศึกษาโลก การประยุกต์ใช้ปรัชญา แนวคิด
และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมส าหรับพัฒนา
สถานศึกษา การวิเคราะห์ การศึกษาอย่างสร้างสรรค์และเป็นไปตามหลักการของ
ปรัชญา แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน บทบัญญัติ
ว่าด้วยการศึกษาในรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

Evolution of Thai and world education; application of philosophies, 
concepts and theories in education, religion, economy, society and 
culture for developing education institutions; analysis of education based 
on creativity according to the principles of particular philosophies; 
concepts and strategies of educational management to strengthen 
sustainable development; educational provisions in the constitution, and 
National Education Act  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
 

TEP1104 อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู 
Ideology and Spirituality of Teachers 

3 (2-2-5) 

 ความส าคัญและพัฒนาการของวิชาชีพครู สภาพงานครู ค่านิยม อุดมการณ์ 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูและการปลูกจิตวิญญาณของความเป็นครู 
การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครู การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน
ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพ่ือประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรู้และก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

 Importance and teachers’ professional development; condition of 
teacher’s works, values, ideology, morality and ethics; code of ethics of 
Teaching profession and cultivating spirituality of teachers; making 
progress in career and teachers’ professional development; creating 
interaction between teachers and learners in order to promote learners’ 
potential; reflective thinking practice for applying in self-development as 
a good teachers; having knowledge and Keep up with change and learn 
continuously 

 
 

TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
Innovation and Educational Technology 

3 (2-2-5) 

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ การ
ออกแบบสื่อการสอนและระบบการสอนตามธรรมชาติ การจัดการเรียนรู้สาขาวิชาเอก
กับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคล การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คิด มีความเป็น
นวัตกร มีจรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การสะท้อน
คิดในการพัฒนาตนเอง มีความรอบรู้และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

Principles, concepts and theories in educational innovation and 
Information Technology for education; using and applying digital 
technology for education and learning management; design Teaching 
materials and Teaching process based on the nature of core subjects, 
learning management based on individual differences; motivating 
learners to be innovators; ethics and laws of digital technology; reflective 
practice in self-development to be omniscient and able to keep up with 
change 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
TEP2106 การพัฒนาหลักสูตร 

Curriculum Development 
3 (2-2-5) 

 ความหมาย องค์ประกอบ ความส าคัญของหลักสูตร ปัจจัยพ้ืนฐานที่มีอิทธิพลต่อ
การพัฒนาหลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน หลักสูตรที่ใช้
ในการศึกษาในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการหลักสูตรและการน าหลักสูตรมาใช้
ในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินหลักสูตร การวางแผนการใช้หลักสูตร
ในสถานศึกษา ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ให้เหมาะสมกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

Meaning, elements and importance of curriculum; basic factors that 
influence curriculum development; models of curriculum; Pedagogical 
Content Knowledge; curriculum in various educational levels; learning 
standard, indicator, processes of curriculum development; curriculum 
development and using curriculum to develop lesson plans, curriculum 
evaluation, curriculum plan, problems and trends in curriculum 
development; curriculum modification and development for local needs 

 
TEP2107 ศาสตร์การสอน 

Science of Pedagogy 
3 (2-2-5) 

 ศาสตร์การสอน แนวคิดการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรม
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทฤษฏีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา หลักการแนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดท าแผนการเรียนรู้ การน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การใช้
ทักษะและเทคนิคการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การออกแบบพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ 
เทคโนโลยีการศึกษา และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้
แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียนและสร้างบรรยากาศเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

Science of pedagogy; concepts of learning management; models of 
learning management; learning innovation in 21st century; theories and 
models of learning management for gaining analytical thinking skills, 
creative thinking and problem solving; principles, concepts and guidelines 
for making learning plans; using learning management plans in the 
classroom; using Teaching techniques and skills for learning 
development; material design, sources of knowledge, educational 
technology and classroom environment for learning; integrating of 
inclusive education learning; classroom management and creating 
learning atmosphere in order to promote learners’ learning 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
TEP3108 การประกันคุณภาพการศึกษา 

Quality Assurance in Education 
3 (3-0-6) 

 ความหมาย แนวคิด หลักการ เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา กระบวนการเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา เครื่องมือและเทคนิคในการพัฒนาคุณภาพ ระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน ระบบการประกันคุณภาพภายนอก การก ากับติดตามการ
ประกันคุณภาพการศึกษา บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การลงมือฝึกท าโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การออกแบบและการด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และ
การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผู้สอน ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีความรอบรู้ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Definition, concepts and principles of educational quality assurance; 
process of educational quality assurance; instruments and techniques in 
educational quality assurance; internal quality assurance system; external 
quality assurance system; monitor of educational quality assurance; roles 
of related person in educational quality assurance; information system 
for educational quality assurance ; study of best practice in educational 
quality assurance; practicum in education quality development projects; 
design and process of educational quality assurance; applying the results 
of educational quality assurance as a guideline for quality development 
of learners, instructors, administrators, and related person to be 
educated  and keep update with changes 

 
TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

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

 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง บริบทและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล คุณธรรมนักวัดผล การพัฒนา
และหาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผล การใช้ผลการประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้ เรียน ผู้สอน ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีความ รอบรู้และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

Authentic learning measurement and evaluation; contexts and 
individual differences of learners; concepts and theories of learning 
measurement and evaluation; ethics for assessors; developing and analyzing 
the quality of measurement and evaluation tools; taking evaluation results 
for quality development of learners, teachers, administrators and 
stakeholders  in order to be omniscient and able to keep up with change 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
TEP3110 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 

Research and Development in Innovation and Learning 
3 (2-2-5) 

 วิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน แนวคิดทางการวิจัย  จรรยาบรรณของ
นักวิจัย การศึกษาสภาพปัญหา การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการพัฒนา
ของผู้เรียนในชั้นเรียน  การออกแบบการวิจัย การสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การใช้ผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
ผู้สอน ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีความรอบรู้ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Research for solving problems and learner development; concepts 
of research; researcher ethics; study of problems, problem analysis and 
needs in learner development; research design; creating innovation for 
learning development related to the nature of majors, contexts, and 
individual differences of learners; creating and validating research 
instruments, collecting data, data analysis, writing research report; using 
research for developing learners, instructors, administrators, and 
stakeholders  in order to be omniscient and able to keep up with change 
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   ข) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ชม.) 

TEP2201 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
Internship 1 

2 (90) 

 สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
ครู ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจ า
ชั้นในสถานศึกษา เข้าใจบริบทชุมชน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้ง
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษาราย
กรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและ
นอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอด
บทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผล
จากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 
Conclude self-characteristics and those of teacher that reflect love 

and faith in teaching profession, identify self-ethics and profession 
ethics, acknowledge duties of teacher and homeroom teacher in school, 
understand community context, coordinate with parents to collect the 
data used to provide learner care, assistance, and development to the 
preferred characteristics, provide well-organized report of learner 
development in form of case study by applying the knowledge of 
psychology, Innovation and Educational Technology, conclude the 
guideline and activities for teacher profession development both inside 
and outside educational institutions through the process of observation 
and analysis of teacher performance, conclude the lesson learned from 
learning experience in educational institution, synthesize the body of 
knowledge and use the learning result in after action review (AAR) as 
well as share and learn under the context of profession learning 
community (PLC) to develop oneself to keep up with changes 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ชม.) 
TEP3202 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

Internship 2 
2 (90) 

 วิชาบังคับก่อน : ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
ความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มี
ความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและ
ศาสตร์สาขาวิชาเอก เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ 
(AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
Prerequisite: Internship 2 

Behave as a good example with morality and conduct according to 
professional ethics, working as a teacher assistant with a mentor by 
planning content design, media and technology, and ability based 
learner development, manage quality learning and create a learning 
atmosphere for students to enjoy, cooperate with parents to develop 
and help students to have desirable characteristics, analyze and present 
guidelines for self-development to be a professional teacher who is able 
to adjust to keep up with the change of both professional teaching and 
core major sciences, participate in projects related to promoting 
conservation of culture and local wisdom and bringing results from 
learning in educational institutions to evaluate after action review (AAR) 
reflecting on an individual basis, and exchange knowledge in the form of 
professional learning community (PLC) to develop oneself to keep up 
with changes 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ชม.) 
TEP3203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 

Internship 3 
2 (90) 

 วิชาบังคับก่อน : ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและ

จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
วัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์
ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ สะท้อนผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ 
(AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทั นสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
Prerequisite: Internship 2 

Practice teaching in educational institutions, behave as a good 
example with morality and conduct according to professional ethnics, 
design a class atmosphere that encourages students to learn and be 
happy, organize learning activities that encourage students to create 
advanced thinking processes by applying digital technology or modern 
educational innovations, collaborate with parents to develop and strive 
to solve students' problems to have the desirable characteristics, 
measurement and evaluation according to the learning strand in each 
course, integrated knowledge in educational administration, innovation 
design, implementation of educational quality assurance in accordance 
with each level of education, clearly reflecting the changes that have 
occurred to students themselves from participating in activities that 
promote professional progress, projects related to promoting 
conservation of culture and local wisdom and bringing results from 
learning in educational institutions to evaluate after action review (AAR) 
reflecting on an individual basis, and exchange knowledge in the form of 
professional learning community (PLC) to develop oneself to keep up 
with changes 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ชม.) 
TEP4204 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 

Internship 4 
6 (450) 

 วิชาบังคับก่อน : ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดกา
ระบวนการคิดขั้นสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษา
ที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอก
ห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ ถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
Prerequisite: Internship 3 

Work in teacher duties, behave as a good example with morality 
and conduct according to professional ethics, make learners are happy 
and have advanced thinking process and leading them to be innovators 
by designing modern educational innovations integrated in community 
context with learning activities in and out of the classroom, create a 
network of cooperation with parents and communities to develop, 
promote professional progress and solve students' problems with 
desirable characteristics with the correct research process according to 
the research methodology, clearly reflecting the changes that have 
occurred to themselves from participation and participate in projects 
related to promoting conservation of culture and local wisdom and 
bringing results from learning in educational institutions to evaluate after 
action review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange 
knowledge in the form of professional learning community (PLC) to 
develop oneself to keep up with changes 
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   3.4.2.2 วิชาเอก 
     ก) วิชาเอกบังคับ เรียนไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

SOE1101 หลักสังคมวิทยา 
Principles of Sociology 

 3 (2-2-5) 

 อธิบายความหมาย ลักษณะ ขอบข่าย ประวัติความเป็นมา แนวคิดและทฤษฎีสังคม
วิทยา องค์ประกอบ และหลักการส าคัญ ประยุกต์ใช้วิธีการศึกษาทางสังคมวิทยา 
วิเคราะห์กลุ่มสังคม โครงสร้างทางสังคม ลักษณะของสังคม โครงสร้างหน้าที่ การจัด
ระเบียบสังคม สถาบันทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ช่วงชั้น
ทางสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ กระบวนการทางสังคม พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคม 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา 

Explain the meaning and characteristic of sociology; the scope of 
sociology, evolution, concept and sociology theory, including component 
and principle of sociology; apply sociology approach; analyze social 
groups, social structure; the characteristics of society, structure-
functionalism, social order, social institution, socialization, social 
interaction, social stratification, belief culture, social process, deviant 
behavior, the changing of social and cultural; applying all knowledge for 
teaching management 

 
SOE1102 ประวัติศาสตร์ไทย 

 Thai History 
 3 (2-2-5) 

 วิเคราะห์พัฒนาการของประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัย
ประวัติศาสตร์ อธิบายการพัฒนาและผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการด้านเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

Analyze the historical development of Thailand; Prehistoric and 
history; Describes the development and impact of changes to Politics and 
Governments, Economic, social and culture through the historical method 

 
SOE1103  ภูมิศาสตร์กายภาพ 

 Physical Geography 
 3 (2-2-5) 

 วิเคราะห์สัณฐานของโลกและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างโลก
กับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ อธิบายลักษณะทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงของธรณี
ภาค อุทกภาค บรรยากาศ ชีวภาคและฝึกปฏิบัติการภาคสนาม 

Analze the shape of the earth and the phenomenon arising from the 
relationship between the earth, the sun and the moon; Describe the 
physical appearance and the changing of the lithosphere, hydrosphere, 
atmosphere, biosphere and fieldwork operation 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
 

SOE1104  การเมืองการปกครองไทย 
  Thai Politics and Governments 

 3 (2-2-5) 

 วิเคราะห์ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ และระบอบการปกครอง วิวัฒนาการ
การเมืองการปกครองไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อธิบายระบอบการเมืองการปกครอง
ไทย อภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม เหตุการณ์ทางการเมืองต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงสังคมในอดีตและปัจจุบันและการน าองค์ความรู้ที่ได้บูรณาการกิจกรรม
การเรียนรู้ประชาธิปไตยและพัฒนาความเป็นพลเมือง 

Analyze the fundamental on political science and Thai political 
system; evolution of Thai politics and government; Describe Thai political 
system and government; Discussing the relationship between state and 
society; various issues in Thai politics that influence social change in the 
past and present, and apply knowledge that have integrated learning 
activities and the development of democratic citizenship 

 
SOE1105  ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

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

 วิเคราะห์พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในยุคต่างๆอิทธิพลของชาติตะวันตกท่ีมีผลต่อ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อธิบายการเปลี่ยนแปลงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนถึง
สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน แสดงความคิดเห็นในความสัมพันธ์ระหว่างเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้กับประเทศมหาอ านาจของโลกและประเทศเพ่ือนบ้าน โดยผ่านวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ 

Analyze the historical development and the influence of Western in 
Southeast Asia; explain the changing in Southeast Asia up World War 2 till 
the present; discussion on the relations between the Southeast Asia and 
the great powers country as well as neighboring countries through 
historical methods 

 
SOE1106  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 

 Geography of Thailand 
3 (2-2-5) 

 วิเคราะห์ลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพประชากร 
เศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงความสัมพันธ์ในปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก วิเคราะห์การกระจายเชิงพ้ืนที่และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ต่างๆ และฝึกปฏิบัติการภาคสนาม 

Analyze the characteristics of geography in Thailand involve the 
physical population, economic, social, resources and environment, 
including geographical factors, relationship of world regions; Analysis of 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
spatial distribution and relationship between the various factors and the 
field training 

 
SOE2107  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 

 Introduction to Economic 
 3 (2-2-5) 

 
 
 
 
 
 
 

อธิบายความหมาย ความส าคัญ ประวัติความเป็นมาของเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์
ทฤษฎีการผลิต พฤติกรรมของผู้บริโภค ตลาด ทฤษฎีราคา รายได้ประชาชาติ การเงิน
การธนาคาร การคลัง การค้าระหว่างประเทศ ระบบสหกรณ์ ประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 
 Explain the meaning, significance, the history of economics, analyze the 
theory of production; consumer behavior, marketing, the theory of price, 
national income, banking, finance, international trade, co-operative system, 
apply sufficiency economy analysis and analyze the changing of Thai 
economy and the world economy 
 

SOE2108  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 
 Tools of Geography and Geoinformatics 

 3 (2-2-5) 

 อธิบายความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับแผนที่ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ การแปลความหมายการสืบค้นและประยุกต์ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 

Explain the basic knowledge about maps; geo-Informatics technology 
and Geographical tools; Interpretation and apply geographical tools 
 

SOE2109  อารยธรรมโลก 
 Civilization 

 3 (2-2-5) 

  วิเคราะห์พัฒนาการของอารยธรรมโลกตะวันตก และโลกตะวันออกโดยสังเขป ใน
ด้านต่าง ๆ เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปของสังคมโลก อิทธิพลของ
ตะวันตกและตะวันออกที่มีผลต่อสังคมโลกและสามารถปรับตัวของสังคมโลกสมัยใหม่
ผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์  

 Analyze the Development of the Western and Eastern civilization; 
Compare the changing in a global society; The influence of the West and 
East that affect global society and the adaptation of the modern world 
through a historical approach 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
SOE2110   วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล 

 Cultural social Digitization 
 3 (2-2-5) 

 วิเคราะห์แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมพหุวัฒนธรรมและความเป็นพลเมือง
ดิจิทัลในปัจจุบันและอนาคต ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อสังคมทักษะการรู้
ดิจิทัล สร้างแนวปฏิบัติให้เป็นพลเมืองที่เรียนรู้แบบน าตนเองและปกป้องตนเอง การ
เคารพสิทธิของตนเอง ความรับผิดชอบสังคมโลกหลังสมัยใหม่ สร้างการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมในเชิงสร้างสรรค์ 

Analyze the concepts of multicultural social change and the digital 
citizens; analzethe impact of digital technology to society; Learning digital; 
citizenship learning; respect the rights of their own; social responsibility in 
postmodern world; Create social change creatively 

 
 

SOE2111  กฎหมายเบื้องต้น 
  Introduction to Law 

 3 (2-2-5) 

 อธิบายความหมาย ความส าคัญ ประเภท ล าดับศักดิ์ของกฎหมาย วิเคราะห์การ
จัดท า การใช้ การตีความทางกฎหมาย อธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง และอธิบายกระบวนการยุติธรรม ประยุกต์ใช้
และบูรณาการกฎหมายที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน 

Explain the meaning, significance, types of hierarchy analysis process, 
the legal interpretation, explain the constitutional law. civil and commercial 
law, criminal law, administrative law and judicial explanation; The 
application and integration of laws related to everyday life 

 
SOE2112 ศาสนาศึกษา 

Religious Studies 
 3 (2-2-5) 

  อธิบายความหมายของปรัชญาและศาสนา วิเคราะห์องค์ประกอบของศาสนาและ
ความเชื่อ ประเภทของศาสนา ประวัติความเป็นมา หลักค าสอน ศาสนพิธี สาวก และวัน
ส าคัญทางศาสนา วิเคราะห์หลักการของศาสนาสากลที่เก่ียวกับปรัชญา วัฒนธรรม และจ
ริยศาสตร์ การเปรียบเทียบศาสนาสากล วิเคราะห์สภาพการณ์และปัญหาเกี่ยวกับ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมและสังคมปัจจุบัน  

 Explain the meaning of philosophy and religion; Analysis of the 
elements of religion and belief; the type of religion, history, doctrine, 
ordinances, the disciples and important religious days; Analyze the 
principle of universal religion relate to philosophy, culture and ethics; the 
comparison of the universal Religions; analysis of the situation and 
problem about environmental ethics and society 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
 

SOE3113  หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา 
 Buddhist principle and Dhammavidya 

 2 (1-2-3) 

  อธิบายพัฒนาการ ความส าคัญ องค์ประกอบ และโครงสร้างของพระพุทธศาสนา
และศาสนาในท้องถิ่น เกี่ยวกับ ประวัติ คัมภีร์ของศาสนา การปฏิรูป นิกาย การเผยแผ่ 
วันส าคัญ ศาสนพิธี การปฏิบัติตนของศาสนิกชน หลักธรรมส าคัญ ฝึกภาวะผู้น าใน
พิธีกรรมทางศาสนา และน ามาพัฒนาชีวิตและสังคม 

 Describes the development, significance, composition and the 
structure of Buddhism as well as local religious; the history, bible, reform, 
sects, propogation, holy day, rites, pattern of Buddhistlife, doctrine; 
Leadership training in religious rituals to develop life and society 
 

SOE3114  สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา  
 Environment and Population 

 3 (2-2-5) 

  วิเคราะห์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและประชากร ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมกับประชากร วิเคราะห์ผลกระทบของภาวะประชากรที่มีผลต่อสภาพแวดล้อม
ต่อสังคมและคุณภาพชีวิต อธิบายการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สภาพ
การเกิดภัยพิบัติในประเทศไทยและโลก วิเคราะห์สาเหตุการเกิด ผลกระทบและการ
จัดการภัยพิบัติธรรมชาติ 

 Analysis of basic knowledge about the environment and the 
population; the relationship between the environment and population; 
Analze the effects of population to environment, society and quality of 
life; Describe the participation in environmental conservation and 
sustainable; Explains the basics knowledge about natural disasters; disaster 
in Thailand and global; Analyze the causes, the effects and disasters    
management 

 

        ข) วิชาเอกเลือก เรียนไม่น้อยกว่า  จ านวน 20 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
SOE3201 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา  

Curriculum Development for social studies  
3 (2-2-5) 

 
 วิเคราะห์แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษาในระบบ นอก

ระบบและตามอัธยาศัย อธิบายวิวัฒนาการทางด้านหลักสูตรสังคมศึกษา ในระดับชาติ
และสากล วิเคราะห์กระบวนการจัดท าหลักสูตรสังคมศึกษา การน าหลักสูตรไปใช้ การ
ประเมินผลหลักสูตร ภาวะผู้น าหลักสูตรสังคมศึกษาฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสังคม
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
ศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 

Analyze the basic concepts about curriculum development for 
social studies; formal education, Non-formal Education and In-formal 
education; Explain national and international on social studies 
curriculum development; Analyze the making of the social studies 
curriculum process; Curriculum Implementation; curriculum evaluation, 
Leadership for social studies curriculum; Practical learning on social 
studies curriculum development which related to school curriculum 
 

SOE3202 ท้องถิ่นศึกษา                                                            3 (2-2-5) 
Local Studies  

 อธิบายความหมาย ความส าคัญ และประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและมรดกทางวัฒนธรรม วิเคราะห์ความคิด ความเชื่อของ
ท้องถิ่น วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมต่างๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่นประยุกต์ใช้ 
กระบวนการศึกษาสังคม 

Explains the meaning and history of local customs Cultural 
heritage, traditions and beliefs, ideas, analysis of local influence 
analysis. Of the various civilizations and local wisdom, social studies-
process applications 

 
SOE3203 เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก                                             2 (1-2-3) 

Thai economic and world economy  
 
 
 
 

 ความหมาย แนวคิด การวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจ ความเป็นมาของระบบ
เศรษฐกิจ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจไทย การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและ
ผลกระทบ แนวโน้มและทิศทางของระบบเศรษฐกิจ การใช้นโยบายเศรษฐกิจ 
การเงิน การคลังและนโยบายทางเศรษฐกิจอ่ืน การร่วมมือ ขัดแย้งในระบบเศรษฐกิจ
ไทยและเศรษฐกิจโลก 

 Meaning, concept, economic system analysis. The history of the 
economic system. Factors influencing the economic system; The crisis 
and impact, trend and direction of the economic system, the use of 
economic policy, finance, Economic policies and cooperation, conflict 
in Thai economic system and the world economy 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
SOE3204 วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา 

Method of Teaching Social Studied 
3 (2-2-5) 

  วิเคราะห์ทฤษฎีรูปแบบการสอน วิธีการสอน ทักษะและเทคนิคการสอนสังคม
ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรสังคมศึกษา ออกแบบการจัดการเรียนรู้ การจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล ฝึกปฏิบัติการสอนในชั้น
เรียน 

 Analyze the theory of instructional design; teaching methods; 
teaching techniques, skills and social studies; analysis of social studies 
curriculum design, learning management, lesson planning; Learning 
media, and measurement and evaluation of practice teaching in the 
classroom 
 

SOE3205 นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา 
Innovation and Digital Media in Social Studied 

3 (2-2-5) 

  วิเคราะห์แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับนวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา
หลักการออกแบบ การผลิตและพัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัลที่เหมาะสมกับเนื้อหา
สังคมศึกษา วิเคราะห์และประเมินคุณค่าของสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ การ
ใช้สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 Analyze basic concepts about innovation and digital media in 
social studies; principle of design; Production and development of 
innovation and digital media for social studies content; Analyze and 
evaluate media and innovative learning management; The use of 
digital media and learning management innovation to improve learning 
process of the students 

 
SOE3206 ความเป็นสกลทรรศน์                                                      3 (2-2-5) 

Globalization 
  อธิบายความหมาย และความส าคัญโลกาภิวัตน์ วิเคราะห์ทฤษฎีการจัดการ

ความขัดแย้งความเป็นพลเมือง หลักการอยู่ร่วมกันของมนุษยชาติ ความสัมพันธ์และ
การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ค่านิยมและการตระหนักรับรู้สภาพการณ์ การพัฒนาที่
ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคและการยอมรับความแตกต่างแนวทางการ
จัดการเรียนรู้สังคมศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของพลเมืองโลก 

 Explain the meaning and importance of the globalization, analysis 
of conflict Management theory. Citizenship; Principles of coexistence of 
mankind. Relations and mutual dependency values and a recognized 
condition; Sustainable development, human rights, equality and the 
acceptance of the learning social studies management to enhance the 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
features of world citizens 
 

SOE4207 การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา                                  3 (2-2-5) 
Action research in social studies  

  อธิบายความหมาย ขอบเขตของการวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา 
วิเคราะห์ทฤษฎีระเบียบวิธีวิจัยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลายทางสังคมศึกษา 

 Explain the meaning.; The scope of action research in social 
studies; analyze theory of research methodology; action research 
process. Research for development of various learning in social studies  
 

SOE4208  อาเซียนศึกษา                                                           3 (3-0-6) 
 Asian Studies  

  สถานการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงยุคสงครามเย็นที่น าไปสู่การก่อตัว
ของอาเซียน บทบาทและการท างานของอาเซียนที่มีผลกระทบต่อการเมืองและ
เศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน บรรทัดฐานการปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลงของ
อาเซียนที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค การ
วิเคราะห์ความส าเร็จและความล้มเหลวของอาเซียน  

 The situation in Southeast Asia during the Cold War. that led to the 
formation of the ASEAN; The role and functioning of ASEAN the impact 
of political and economic of the region. Norms and transformation of 
the region that is affected. Changes in regional and sub-regional; 
analyze the successes and failures of ASEAN 

 
SOE4209 ท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม                                          3 (2-2-5) 

Arts and Culture Conservation  
 ลักษณะทั่วไปในการประกอบอาชีพ ศิลปหัตถกรรมของชาวบ้าน ในท้องถิ่น

เพ่ือให้ทราบสภาพปัจจุบัน ปัญหา และอุปสรรค ในการประกอบอาชีพแต่ละอย่าง 
ศึกษาบทบาทหน้าที่ของหน่วยราชการและองค์กร เอกชน ที่ เกี่ยวข้องกับการ
สนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ศิลปหัตถกรรมของชาวบ้าน ศึกษาวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น รวมทั้งเสนอความคิดเห็นและแนวทางในการท านุบ ารุงและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

General characteristics in occupation, arts and crafts of the people. 
In locally to know the current situation, problems and obstacles.; study 
the government and private organization involving with the occupation 
supporting; arts and crafts of the villagers Study on local culture as 
well as opinions and the way to preserve and promote local culture 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
 

 
OE4210 มนุษย์กับสังคม                                                               3 (3-0-6) 

Man and Society  
 ความหมายและความส าคัญของสังคม โครงสร้างและองค์ประกอบของสังคม

การจัดระเบียบทางสังคม การเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของสังคมอันเป็นผล
เนื่องมาจากความเจริญทางเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของประชากร 
พฤติกรรมและความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่อยู่รวมกันเป็นสังคม อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม 
และเทคโนโลยีที่มีผลต่อบุคคล กลุ่มและสถาบันต่างๆ ในสังคม วิเคราะห์ปัญหาและ
การแก้ไขปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน 

The meaning and significance of society; structure and 
composition of society; social order, social changes and the evolution 
of society resulting from technology and the changing of population; 
behavior and relationships of human society, the influence of the 
environment and technology that affected to individuals, groups and 
institutions in society; analyze the problem and the solution of social 
problems 

 
 

SOE4211 จริยธรรมสิ่งแวดล้อม                                                       3 (3-0-6) 
Morality and Environment  

 ชีวิตและสิ่งแวดล้อม สิทธิของธรรมชาติ การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ สมดุลของ
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และการพัฒนาธรรมชาติ ปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์
ธรรมชาติ  

Life and the environment. The rights of nature; coexistence with 
nature. The balance of the environment. Nature conservation and 
natural development; Problem and obstacles in natural conservation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 
 

 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
SOE4212 พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตและสังคม                                        3 (3-0-6) 

Buddhist Ethic for life and society  
 พุทธจริยธรรมในฐานะเป็นธรรมนูญส าหรับการด าเนินชีวิตที่ดีงาม เพ่ือความเป็น

สมาชิกท่ีดีของมนุษยชาติ สังคม ชุมชนและรัฐ ตลอดจนเป็นผู้น ารัฐที่ดี การด าเนินชีวิต
ที่ดี มีความมั่นใจและประสบความส าเร็จ คุณสมบัติและบทบาทที่ถูกต้องของผู้ที่อยู่ใน
ฐานะเป็นผู้ครองเรือน คู่ครอง หัวหน้าครอบครัว ทายาท มิตรสหาย ลูกจ้าง นายจ้างครู
อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา อุบาสก อุบาสิกาและพระภิกษุสงฆ์ ตลอดจนลักษณะการ
ด าเนินชีวิตของผู้บรรลุจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพาน  

Buddhist ethics, as the basic law for the good life, to be a good 
member of humanity. social, community and state as well as a great 
state leader; The good life with confidence and success. Features and 
roles as householder, spouse, the heirs, the friends, employer, 
employee, teachers, students, upasakas, ubasika, and monk including 
the characteristics of those who achieving the destination of nirvana. 

 
SOE4213 ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน                                                   3 (3-0-6)  

Geography of Settlement  
 แนวคิดการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ รูปแบบการตั้งถิ่นฐานและการเปลี่ยนแปลง 

แนวโน้มประชากรและการตั้งถิ่นฐานในอนาคต โครงสร้างการตั้งถิ่นฐาน และสังคม 
รูปแบบการจ้างงานและการลงทุน การอพยพและการกลายเป็นเมืองการลงทุนด้าน
โครงสร้าง พ้ืนฐาน ปัญหาการตั้งถิ่นฐานและการแก้ไข รูปแบบการขยายตัวของการ
ตั้งถิ่นฐานของประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนา 

The concept of human settlements; settlement patterns and 
changes. Population trends and settlement in the future. The structure 
settlement and social; employment and investment; migration and 
urbanization; Investment in infrastructure, the problem of settlement 
and correction; settlement expansion of the developed countries and 
the developing countries 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
SOE4214 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์                                         3 (2-2-5) 

Social Science Research Methodology  
 ความหมาย ประเภท ความส าคัญการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ก าหนดปัญหาหาร

วิจัย การรวบรวมข้อมูล การออกแบบเทคนิคและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และสรุป
วิเคราะห์ผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย เพ่ือน าไปใช้ในการแก้ปัญหาในสังคม 
และเป็นพ้ืนฐานในการท าวิจัยในศาสตร์ต่างๆ   

Meaning, types of social science research, significance, Define the 
research problem, research design, data collection techniques.and 
collect data method, summarize research results, writing research 
report; for solving problems as the basic for research in various science 
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 3.5 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
  3.5.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ - สาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 
1 นางสาวอัธยา เมิดไธสง 

1- 4603- 0012 XXXX 
อาจารย ์ ศษ.ม. (หลักสตูรและการสอนสังคมศึกษา) 

ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2557 
2555 

14 12 16 12 

2 นางทิพย์สุดา ปรีดาพันธุ์ 
3-4599-0002 XXXX 

อาจารย ์ ปร.ด. (สังคมวิทยา) 
กศ.ม. (สังคมศึกษา) 
ศศ.บ. (การท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

2560 
2548 
2542 

14 12 16 12 

3 นายประสาร ศรีพงษ์เพลิด 
3 4603 0082 XXXX 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) 
พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย 

2548 
2542 

14 14 12 12 

4 นายปริญ  รสจันทร์ 
3-4514-0056 XXXX 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

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

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2550 
2544 

14 12 14 14 

5 นายวันชาติ ชาญวิจิตร 
1-3499-0003 XXXX 

อาจารย ์ ปร.ด. (ปรัชญา) 
ศศ.ม. (ปรัชญา) 
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2562 
2553 
2550 

12 12 12 12 
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3.5.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ - สาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 2566 
1 นางสาวอัธยา เมิดไธสง 

1- 4603- 0012 XXXX 
อาจารย ์ ศษ.ม. (หลักสตูรและการสอนสังคมศึกษา) 

ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2557 
2555 

15 12 16 12 1 

2 นางทิพย์สุดา ปรีดาพันธุ์ 
3-4599-0002 XXXX 

อาจารย ์ ปร.ด. (สังคมวิทยา) 
กศ.ม. (สังคมศึกษา) 
ศศ.บ. (การท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัรังสติ 

2560 
2548 
2542 

14 12 16 12 2 

3 นายประสาร ศรีพงษ์เพลิด 
3 4603 0082 XXXX 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) 
พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

2548 
2542 

14 14 12 12 3 

4 นายปริญ  รสจันทร์ 
3-4514-0056 XXXX 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

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

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2550 
2544 

14 12 14 14 4 

5 นายวันชาติ ชาญวิจิตร 
1-3499-0003 XXXX 

อาจารย ์ ปร.ด. (ปรัชญา) 
ศศ.ม. (ปรัชญา) 
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2553 
2550 

12 12 12 12 5 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ - สาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา 
ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 2566 
6 นางสาวเกษินี   ศรีวงค์ษา 

1-4704-0001 XXXX 
อาจารย ์ ศศ.ม.(ประวัติศาสตรศ์ิลปะ) 

ศศ.บ.(ประวตัิศาสตร์ศลิปะ) 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

14 12 12 14 12 

7 นายคชษิณ  สุวชิา 
3-4402-0006 XXXX 

อาจารย ์ ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) 
ศศ.บ.(ประวตัิศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

12 12 12 14 12 

8 นางขวัญชนก อ าภา 
3 -7007 -0074 XXXX 

อาจารย ์ ผ.ม. (การวางผังเมือง) 
อ.บ. (ภูมิศาสตร์) 
P.G. Diploma Remote Sensing and GIS 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
Indian Institute of Remote 
Sensing (IIRS), Dehra Dun, 
India 

12 12 14 12 14 

9 นางกัญญาวดี แสงงาม 
3 4501 0025 XXXX 

อาจารย ์ ปร.ด.(หลักสตูรและการเรียนการสอน) 
กศ.ม.(จิตวิทยาแนะแนวและการให้ 
ค าปรึกษา) 
วท.บ.(จิตวิทยา) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 

12 14 14 12 12 

10 นายชยธร ไชยวิเศษ 
3 4510 0027 XXXX 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

น.ม.(นิติศาสตรมหาบณัฑิต) 
น.บ.(นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

12 12 14 16 18 

11 นายพรชัย  ผาดไธสง 
3 4510 0062 XXXX 

อาจารย ์ ศศ.ด.(หลักสูตรและการสอน) 
ค.ม. (การพัฒนาหลักสูตรและการเรียน 
การสอน) 
ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
สถาบันราชภฏัอุบลราชธานี 

 
12 12 14 16 18 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ - สาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา 
ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 2566 
12 นายเกรียงศักดิ์ ศรีสมบัต ิ

3 3417 0016 XXXX 
อาจารย ์ ศษ.ด.(การบรหิารการศึกษา) 

ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) 
ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันราชภฏับุรรีัมย ์

12 14 16 18 20 

13 นางสาวนฤมล แสงพรหม 
3 4603 00109 XXXX 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

ปร.ด.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา) 
กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) 
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกจิ) 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

12 14 16 18 20 
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  3.5.4 เกณฑ์คุณสมบัติคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  

   คุณวุฒิของคณาจารย์ คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน  
 นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูยังจะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้  
  1) ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใดระดับ
หนึ่ง คือ ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ดับปริญญาเอก หรือต้องผ่านการอบรมและ
ผ่านการประเมินศาสตร์วิชาชีพครูตามที่ก าหนด ได้แก่ คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้และ
ทักษะด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการและการแนะแนว สื่อเทคโนโลยีและ
การวัดและประเมินเพ่ือการจัดการเรียนรู้ความรู้ตามกรอบ TPCK แนวคิด STEM กระบวนการ PLC 
ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะทางเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัด
ประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง และ 
  2) มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี และกรณีที่ผู้สอนมี
ประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอน
ที่มีประสบการณ์ การสอนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และ 
  3) ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชา จะต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน
และมีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน เช่น ต ารา หนังสือ 
งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
กรณบีทความอย่างน้อย 3 บทความ ภายใน 5 ปีย้อนหลัง และ  
  4) มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่าง
น้อย 1 ปี กรณีที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษา
จะต้องมีประสบการณ์ การสอนอย่างน้อย 1 ปี ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษา
ภายใน 3 ปีการศึกษา ทั้งนี้ให้นับรวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย 
  หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมาก่อน มคอ. 1 นี้ใช้บังคับ ให้
ยกเว้นเกณฑ์คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครูข้อ 2 – 4 
 บุคลากรสนับสนุน สถาบันควรมีบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถ 
ทักษะด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความจ าเป็นและความต้องการของการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอ 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพครูก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้น
หลักสูตรได้ก าหนดกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นวิชาบังคับและให้มีแผนการเรียนส าหรับ
นักศึกษาที่ต้องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นักศึกษาจะต้องลงเรียนรายวิชาและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู แต่กรณีท่ีนักศึกษามีปัญหาไม่สามารถไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาได้ จะให้
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในเทอมถัดไป 
 การด าเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจ าเป็นต้องอาศัยครูพ่ีเลี้ยงใน สถานศึกษามีความ
พร้อมที่จะร่วมพัฒนาความเป็นครูให้กับนักศึกษา จึงต้องด าเนินการดังนี้ 
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  (1) คัดเลือกสถานศึกษาและคัดเลือกครูที่มีความพร้อม มีระบบการตอบแทนในรูป
ของการช่วยพัฒนาครูและพัฒนาสถานศึกษาหรือค่าตอบแทน 
  (2) ท าความตกลงกับสถานศึกษาให้ถือว่าการเป็นพ่ีเลี้ยงการฝึกประสบการณวิชาชีพ
ให้แก่นักศึกษาเป็นงานในหน้าที่ครูและเป็นภาระหน้าที่ (Work load) ของครูเช่นเดียวกับงานอื่นๆ ใน
สถานศกึษานั้นๆ 
  (3) ให้ครูพ่ีเลี้ยงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ในสถาบันหรือมหาวิทยาลัย 
  (4) คณาจารย์ของคณะครุศาสตร์ท างานวิจัยร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงและสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้แห่งวิชาชีพครู  
  (5) ส่งเสริมให้มีการน าเสนอผลงานของครูพ่ีเลี้ยงและผลงานของสถานศึกษาร่วม
พัฒนาวิชาชีพครูต่อสภาวิชาชีพครูเพ่ือประกาศเกียรติคุณหรือรางวัล 

 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จะต้องให้นักศึกษาฝึกในสถานการณ์จริง และ

เสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์ เพ่ือให้พร้อมทีจ่ะเป็นผู้เริ่มต้นวิชาชีพครูที่ดี คือ 
 4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตร

และความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้  
  1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการ
จัดการเรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียน 

  2) สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ บันทึก/รายงานผลการจัดการสอน และท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

  3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการ
เรียนรู้ ที่อบอุ่น มั่นคง ปลอดภัย 

   4) ตระหนักถึงคุณค่าของการน าแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับ
การสอน การวัดและการประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียน
การสอนและการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคลมีสมรรถภาพด้านคุณลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้ตั้งมั่น
อยู่ในคณุธรรม และมีจิตส านึกในการพัฒนาสังคม 

 
 4.2 การจัดเวลาและตารางสอน 
  นักศึกษาต้องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขของมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งก าหนดผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอน 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 
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 4.3 กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities) 
  ให้หลักสูตรก าหนดกิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปีการศึกษา โดยอาจมีการจัด
กิจกรรม/โครงการเป็นการเฉพาะหรืออาจบริหารจัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา
ต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อย
กว่า 2 กิจกรรม อาทิ 
 (1) กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพเป็นครู 
 (2) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบ าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
 (3) กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 
 (4) กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา 
 (5) กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
 (6) กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา 
 (7) กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง  
 (8) กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
 (9) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
 (10) กิจกรรมทางวิชาการ 
 (11) กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  ก าหนดให้ท าวิจัยในชั้นเรียนที่มีองค์ประกอบการวิจัยครบถ้วน หัวข้อของงานวิจัย
จะต้องเกี่ยวกับภาระงานที่รับผิดชอบในขณะปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นงานที่มุ่งแก้ปัญหา
และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษาหรือชุมชนที่เป็นรูปธรรม มีรายงานการวิจัยที่
ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  5.2.1 มีศักยภาพทางด้านการวิจัยทางการศึกษา สามารถศึกษาต่อและท าวิจัยใน
ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นได้ 
  5.2.2 มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (ประสบการณ์
วิชาชีพครูและปฏิบัติการวิชาชีพครู) 
  5.2.3 มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการท าวิจัยในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนและพัฒนาผู้เรียน 
 
 5.3 ช่วงเวลา  
  ภาคปลาย  ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
  ภาคต้น   ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
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 5.4 การเตรียมการ 
  มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการท าวิจัยชั้นเรียน มีการก าหนดชั่วโมงการให้
ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษาให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์หรือออนไลน์ 
และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานวิจัยให้ศึกษา 
 
 5.5 กระบวนการประเมินผล 
  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน หรือวิจัย ที่บันทึกในสมุดให้
ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามเวลา
ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการที่สาขาวิชามอบหมาย 
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หมวดที่ 4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรม
ของนักศึกษา 

ด้านบุคลิกภาพ  - สอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจา 
สื่อสาร การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  
บุคลิกภาพอันเหมาะสมของนักศึกษาครู ในกิจกรรมปฐมนิเทศ
ก่อนทีน่ักศึกษาจะเข้าศึกษาและ 
ปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาพร้อมทั้งสอดแทรก
บุคลิกภาพในรายวิชาเรียน 
หรือชั่วโมงพบอาจารย์ที่ปรึกษา 

ด้านภาวะผู้น า ความ
รับผิดชอบการสร้าง
วินัยในตนเอง 
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 - ให้แต่ละรายวิชาต้องมีการก าหนดให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม และมีการ
ก าหนด 
หัวหน้ากลุ่มในการท ารายงาน ตลอดจนก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
น าเสนอรายงาน  
โดยมีการหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม ไม่ให้นักศึกษาคนเดิม
ท าหน้าที่เดิม  
เพ่ือให้นักศึกษาได้สร้างทั้งภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
 - ฝึกการสร้างวินัยในตัวเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
 การส่งแบบฝึกหัดให้ครบและทันเวลา การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้า 
ในการแสดงความคิดเห็นรวมถึงการแต่งกายเรียบร้อยในชั้นเรียน 
 - ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างภาวะผู้น าและ
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 - สอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรมและจริยธรรมในกระบวนการเรียนการสอน
อย่างสม่ าเสมอ 

ด้านความสามารถใน
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีในการ
สื่อสาร 

 - จัดกิจกรรมที่มีการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี 
 - จัดให้เรียนรายวิชาการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 - จัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) 
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
      2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

     1) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
     2) มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร และความอดทน 
     3) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เคารพกติกาขององค์กรและสังคม ยึดมั่น
ในหลักประชาธิปไตย  
     4) มีจิตส านึกที่ดีต่อการช่วยเหลือเพ่ือมนุษย์และสังคม มีน้ าใจและความเสียสละ 
จิตอาสา จิตสาธารณะ 
 
            2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกกิจกรรมที่ได้พัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรมในทุกรายวิชา 
     2) เน้นการเรียนรู้ในกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติในสถานการณ์จริง โดยน า
สิ่งที่เรียนรู้ในรายวิชาไปปฏิบัติจริงในการปฏิบัติงาน 
     3) เรียนรู้และฝึกจากกรณีตัวอย่างที่ครอบคลุมประเด็นปัญหาทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อให้นักศึกษาฝึกแก้ปัญหา 

      2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงานตามก าหนด 
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
     2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม 
     3) ประเมินจากการปฏิบัติงานหรือสร้างผลงานที่เป็นความรู้ความสามารถของ
ตนเองโดยไม่แอบอ้างหรือลอกเลียนแบบผลงานบุคคลอ่ืน 
     4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.2 ความรู้ 
      2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

     1) มีความรู้เกี่ยวกับตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ได้แก่ ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพ 
อาหาร อารมณ์ การออกก าลังกาย การพักผ่อน และการพัฒนาตนเองเพ่ือยกระดับจิตวิญญาณ 
     2) มีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานด้านกายภาพ ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ สิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ทางกายภาพของโลก และจักรวาล  
     3) มีความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม ได้แก่ ความรู้พ้ืนฐานด้านกฎหมาย 
มานุษยวิทยาและสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ การเมือง การปกครอง 
     4) มีความรอบรู้สากลที่จ าเป็น ทั้งด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทั้งในประเทศ 
อาเซียนและโลก 
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      2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     จัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการบรรยาย อภิปราย การปฏิบัติงานกลุ่ม 
การลงมือปฏิบัติจริงในสถานศึกษา โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งนี้เป็นไปตามลักษณะของวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของวิชานั้นๆ 
และจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง
มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 

      2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาด้านต่างๆ คือ 
     1) การทดสอบย่อย 
     2) การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
     3) การประเมินจากรายงานที่นักศึกษาท า 
     4) ประเมินจากการน าเสนอผลงานหรือโครงการ 
     5) ประเมินจากรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
     2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     1) สามารถควบคุมและพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้ดี 
     2) สามารถค้นหาข้อมูล/หลักฐาน รวบรวมข้อมูล แปลความหมาย ลงความเห็น
และสื่อความหมาย ข้อมูลได้อย่างน่าเชื่อถือ 
     3) มีทักษะการคิดอย่างเป็นองค์รวม มีวิจารณญาณ สามารถคิดวิเคราะห์ และ
บูรณาการความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตได้อย่างเป็นระบบ มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
     4) มีทักษะในการท างาน สามารถวางแผน จัดการ และปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วง
ได้อย่างดี สามารถบูรณาการความรู้และน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

      2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     1) การวิเคราะห์และน ามาสู่การอภิปรายกลุ่ม 
     2) ศึกษาดูงาน และการเรียนรู้จากสภาพจริง 
     3) ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง 

      2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางทางปัญญา 
     ประเมินจากสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจาก
การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน จากการปฏิบัติงานกลุ่มและผลงานกลุ่ม การทดสอบโดยใช้การสอบ
กลางภาคและปลายภาค โดยข้อสอบมีการวิเคราะห์แนวคิด 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
      2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     1) เข้าใจตนเองและผู้อ่ืน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
     2) มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  
รับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม มีจิตสาธารณะ 
     3) มีทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล  
ยอมรับความคิดเห็นและเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอ่ืนและเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 
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      2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
     1) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับ
ผู้สอน ผู้เรียนกับบุคคลอื่นที่มีส่วนร่วมสนับสนุน และผู้เรียนกับผู้ที่ร่วมท างาน 
     2) กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และผู้อ่ืนเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานในฐานนะผู้น า ผู้ตามที่ดี 
     (3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน
ในองค์กรและบุคคลทั่วไป 

      2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 
     1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการปฏิบัติงานตาม
กิจกรรมการเรียนการสอน 
     2) ประเมินจากทักษะการแสดงออกในภาวะผู้น า ผู้ตามจากสถานการณ์การเรียน
การสอนที่ก าหนดให้ท า 
     3) ประเมินความสามารถในการท างานเป็นทีมและการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน 
 
 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
อย่างสร้างสรรค์ 

   2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และ  
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

   3) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
   4) สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

และใช้ภาษาต่างประเทศอ่ืนที่สนใจในการสื่อสารที่จ าเป็นได้ 
      2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
     1) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ 
     2) จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ใช้การสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และบุคคลอ่ืน 
     3) จัดประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ในสถานการณ์ที่ต้องใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
และสื่อสารข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
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      2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     จากการประเมินเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกทฤษฎีการเรียนรู้หรือ
คณิตศาสตร์และสถิติที่เก่ียวข้อง 

   1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้  
ทฤษฎีการสอน การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
     2) ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัด 
     3) ประเมินจากการวิเคราะห์ข้อมูลการท ารายงานและกิจกรรมในห้องเรียน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1.คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                    
GEN1102    ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

     English for Beginners 
                   

GEN1103    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาต ิ
     English for International  
     Communication 

                   

GEN1104    ภาษาญี่ปุนพ้ืนฐาน 
                 Japanese for Beginners 

                   

GEN1105    ภาษาจีนพื้นฐาน 
                 Chinese for Beginners 

                   

GEN1106    ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 
                 Vietnamese for Beginners 

                   

GEN1107    ภาษาลาวพ้ืนฐาน 
                 Lao for Beginners 

                   

GEN1108    ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 
                 Thai for Communication  

                   

 
GEN1109    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ 
                 English for Professional  
                 Communication 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

2. กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์                    
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1.คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
GEN2104    สุนทรียภาพ 
                Aesthetics 

                   

GEN2105    จริยธรรมกับชีวิต 
     Morality and Life 

                   

GEN2106    ทักษะชีวิต 
     Life Skills  

                   

GEN2107    ทักษะการรู้สารสนเทศส าหรับการเรียนรู ้
                 ในศตวรรษที่ 21 

          Information Literacy Skill for 
Learning in 21st Century 

                   

GEN2108    ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 
     21st Century Skills for Living and 
     Occupations 

                   

GEN2109    การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสาร 
                 ในที่สาธารณะ 

     Personality Development and Art in 
     Public Communication 
 

                   

GEN2110    การเตรียมเข้าสู่วิชาชีพ 
                 Introduction to Profession 

                   

GEN2111    สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต                    
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1.คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
                Meditation for Life Progress 
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                    

GEN3101   สังคมและวิถีโลก 
   Global Society and Living 

                   

GEN3102   กฎหมายส าหรับการด าเนินชีวิต 
    Law for Living  

                   

GEN3103   การเมืองการปกครองไทย 
   Thai Politics and Government 

                   

GEN3104   พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
               Citizenship and Social Responsibility 

                   

GEN3105   ร้อยเอ็ดศึกษา 
                Roi Et Studies 

                   

GEN3106    ศาสตร์พระราชาเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น 
                The King’s Wisdom for Local 
                Development 
 

                   

GEN3107    สภาพแวดล้อมในพลวัตของชีวิต 
                 Life Dynamics in Environment 

                   

GEN3108    การจัดการส านักงานสมัยใหม ่
                 Modern Office Management 

                   

GEN3109    ผู้ประกอบการสมัยใหม ่                    
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1.คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
                 Modern Entrepreneur 
GEN3110    ทักษะชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลยั 
                 Life Skills for Undergraduates 

                   

GEN3111    การรู้เท่าทันสื่อ 
     Media Literacy 

                   

GEN3112    การพยากรณ์ทางสังคม 
    Social Forecasting 

                   

GEN3113    ภูมิปัญญาไทยและการบ าบัดเสรมิ 
     Thai Wisdom and Complementary  

                 Therapy 
                   

GEN3114    กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
                 Laws and Professional Ethics 
 
 

                   

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    

GEN4101    การออกก าลังกายและนันทนาการเพื่อ
สุขภาพ   
                 Exercise and Recreation for Health 

                   

GEN4106    วิทยาศาสตร์ และสิง่แวดล้อมเพื่อคณุภาพ
ชีวิต 
                   Science and Environment for Quality of life          
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1.คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
GEN4107    ชีวิตและเทคโนโลยสีารสนเทศสมัยใหม่     

     Life and Modern Technology 
                   

GEN4108    การคิดและการตดัสนิใจ 
     Thinking and Decision Making 

                   

GEN4109    การคิดเชิงเหตุผล 
     Logical Thinking 

                   

GEN4110    การเกษตรกับคุณภาพชีวิต 
                 Agriculture and Quality of Life 

                   

GEN4111    การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและ  
                 สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
                 Sustainable Agricultural Resources     
and   Environment Management 

                   

GEN4112    เกษตรวิถีไทย 
                 Thai Lives Agriculture 
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3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาเฉพาะด้าน) 
 3.1 คุณธรรม จริยธรรม 
  3.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความ
เป็นครู และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
   2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและ
ซื่อสัตย์ต่องาน ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
   3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้
เกียรติคนอ่ืน มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและ
การตัดสินใจ 
   4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย 
จัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและ
สภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม 
ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและ
ประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียน
ผลงาน 
  3.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรม
จริยธรรมของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
   2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interaction Action 
Learning) 
   3) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case Study) 
   4) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม (Value Clarification) 
   5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-
Integrated Learning: WIL)  
   6) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive lecture )  
   7) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning )  
   8) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
   9) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 
  3.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะท างานตามสภาพจริง 
(Authentic Approach) 
   2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
   3) วัดและประเมินจากกลุ่มเพ่ือน 
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   4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
   5) วัดและประเมินโดยใช้แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 
   6) วัดและประเมินค่านิยมและความเป็นครูจากผลการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
   7) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 
 
 3.2 ความรู้ 
  3.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 
    1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู
อาทิ ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู  จิตวิทยา
ส าหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา 
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้การวิจัย
และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครูทักษะการนิเทศและ
การสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือ
สร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริง
และการบูรณาการข้ามศาสตร์อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content 
Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทาง
วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering and Mathematics Education: 
STEM Education) ชุมชนแห่ งการเรียนรู้  (Professional Learning Community: PLC) และมี
ความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
   2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเนื้อหาสาระทางสังคมศึกษา มี
ความรู้ความเข้าใจในการด ารงชีวิตทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม เข้าใจถึงการ
พัฒนาและการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย สามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา การ
ผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา 
พัฒนานวัตกรรมทางสังคมศึกษา สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพและ
รว่มสร้างสังคมท่ียั่งยืนอย่างสร้างสรรค ์ตลอดจนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 
   3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบน
พ้ืนฐานความแตกต่างทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และ
สามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน 
พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 
   4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารตามมาตรฐาน 
   5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราซาเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมซน 
  3.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี สรรสร้างนิยม (Constructivism) 
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โดยให้ผู้เรียนวิเคราะห์และ สังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
   2) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ (Inquiry-Based Learning) 
   3) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative Learning)  
   4) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
   5) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
   6) การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการ
เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนร่วมกันในชั้นเรียน  
   7) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)  
   8) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-
Integrated Learning: WIL)  
   9) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning )  
   8) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
   9) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based 
learning ) 
   10) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  3.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
   1) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ 
   2) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
   3) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระส าคัญของ
ความรู้ 
   4) วัดและประเมินจากการน าเสนอโครงงานหรือรายงานการค้นคว้า 
   5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 
 
 3.3 ทักษะทางปัญญา 
  3.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์  โดยค านึงถึง
ความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
   2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
   3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม 
รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
  3.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
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   1) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning) 
   2) การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking skills) 
   3) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-Based Learning) 
   4) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน (Scenario-Based Learning)  
   5) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-Based Learning) 
   6) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL)  
   7) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Research and Innovation  
Development ) 
   8) การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-Directed 
Learning) 
   9) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
   10) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ( Project-based learning) 
   11) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส (Socrates method ) 
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  3.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
   1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤต
ทางวิชาการ วิชาชีพและทางสังคม 
   2) วัดและประเมินจากผลการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
   3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
   4) วัดและประเมินจากการน าเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  
   5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 
 
 3.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  3.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเซิงบวก มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์และทางสังคม 
   2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพ
ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดขอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
   3) มีความรับผิดขอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อ
ส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ป้ญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
   4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทาง
จริยธรรม สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ขุมซนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
  3.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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   1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
   2) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative Learning through 
Action) 
   3) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Shared Leadership) ในการน าเสนองาน
วิชาการ 
   4) การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร่ตรอง 
(Reflective thinking) 
   5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-
Integrated Learning: WIL) 
   6) การเรียนรู้แบบรวมพลัง(Collaborative learning)  
   7) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  3.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
   1) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
   2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา 
   3) วัดและประเมินจากผลการน าเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้น าและผู้
ตามท่ีดีใน การปฏิบัติงานร่วมกัน 
   4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   5) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 
 
 3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
   2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และ
ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือ
การน าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
   3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การ
จัดการเรียนรู้ การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูล
และสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดี ในการตรวจสอบความน าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้ง
ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
  3.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) การติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษา
จากข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์ 
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   2) การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาโดยบูรณา
การการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
   3) การจัดท าอินโฟกราฟิกเพ่ือสรุปประเด็นสาระส าคัญของงานที่น าเสนอ 
   4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-
Integrated Learning: WIL) 
   5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  3.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็น
ส าคัญด้านการศึกษา 
   2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ
การศึกษาที่มีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
   3) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 
 
 3.6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
  3.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
   1) สามารถเลือกใช้ปรัซญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิซา การ
ออกแบบ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมิน
ผู้เรียน การบริหาร จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
   2) สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไข
และส่งเสริมพัฒนา ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียน
ที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่
มีข้อจ ากัดทางกาย 
   3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์เรียนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด 
การท างาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการ
การท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไข
ปัญหา และพัฒนาด้วยความความชื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยและรับผิดขอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญ
ที่สุด 
   4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ 
เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้  มีความสามารถในการ
ประสานงานและสร้างความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวย
ความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
ให้เต็มตามศักยภาพ 
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   5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น 
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการ
ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถน าทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
 
   3.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  
   1) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-
integrated learning: WIL) 
   2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะ
ผนวก วิธีสอนกับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 
   3) การท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-
Integrated Learning: WIL) 
   5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
    6) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experience-Based Approach) 
   7) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive based learning ) 
  3.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
   1) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง 
   2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   3) วัดและประเมินจากรายงานการท าวิจัยในชั้นเรียน 
   4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาชีพครู 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. 
ความรู ้

3. 
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. 
ทักษะ

ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะ 

การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู ้

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
TEP1101 จิตวิทยาส าหรับคร ู

Psychology for Teachers 
                        

TEP1102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 
Thai Language for Communication for 
Teachers 

                        

TEP1103 ปรัชญาการศึกษา 
Philosophy of Education 

                        

TEP1104 อุดมการณ์และจิตวญิญาณความเป็นคร ู
Ideology and Spirituality of Teachers 
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

วิชาชีพครู 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. 
ความรู ้

3. 
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. 
ทักษะ

ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะ 

การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู ้

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
Educational Innovation and Technology 

                        

TEP2106 การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development 

                        

TEP2107 ศาสตร์การสอน 
Science of Pedagogy 

                        

TEP3108 การประกันคณุภาพการศึกษา 
Quality Assurance in Education 

                        

TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
Learning Measurement and Evaluation 
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 
1. 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

 
2. 

ความรู ้

 
3. 

ทักษะทาง
ปัญญา 

 
4. 

ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 
5. 

ทักษะ 
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
6. 

วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู ้

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
TEP3110 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้

Research and Development in Innovation 
and Learning 

                        

รวมรายข้อ 
 

หลัก 6 3 3 4 7 7 1 1 2 7 5 4 2 6 5 4 4 2 4 4 3 6 4 6 
รอง 3 2 4 2 0 0 2 5 1 1 2 0 0 2 2 2 2 1 4 2 1 0 2 2 

รวมรายด้าน 
 

หลัก 16 (59.26) 18 (69.23) 16 (84.21) 17 (73.91) 10 (58.82) 23 (76.67) 
รอง 11 (40.74) 8 (30.77) 3 (15.79)  6 (26.09) 7 (41.18) 7 (23.33) 

รวม 27 26 19 23 17 30 

อันดับความส าคัญ 2 3 5 4 6 1 
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. 
ความรู ้

3. 
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. 
ทักษะ

ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะ 

การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู ้

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
TEP2201 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

Internship 1 
                        

TEP3202 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
Internship 2 

                        

TEP3203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 
Internship 3 

                        

TEP4204 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 
Internship 4 

                        

รวมรายข้อ 
 

หลัก 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 3 3 4 4 2 2 4 3 3 4 3 3 4 
รอง 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 1 1 0 0 2 2 0 01 1 0 1 1 0 

รวมรายด้าน 
 

หลัก 16 (100.00) 14 (70.00) 7 58.33) 11 (68.75) 9 (75.00) 17 (85.00) 
รอง 0 (0.00) 6 (30.00) 5 (41.66) 5 (31.25) 3 (25.00) 3 (15.00) 

รวม 16 16 20 12 16 12 

อันดับความส าคัญ 2 2 1 3 2 3 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 

หมวดวชิาเฉพาะดา้น 
วิชาเอกบังคบั 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. 
ความรู้ 

3. 
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. 
ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะ 

การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช ้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
SOE1101 

 
หลักสังคมวิทยา 
Principles of Sociology 

  
  

              
 

      
  

SOE1102 ประวัติศาสตร์ไทย 
Thai History 

  
  

     
 
              

 
 

 
 

SOE1103 ภูมิศาสตร์กายภาพ 
Physical Geography 

  
  

           
 

      
 
 

 

SOE1104 
 

การเมืองการปกครองไทย 
Thai Politics and Governments 

  
 
 

 
    

 
         

 
 

 
     

  
 

SOE1105 
 

ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ 
History of Southeast Asia 

  
 
 

 
            

 
       

  
 

SOE1106 
 

ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
Geography of Thailand 

  
  

    
 

             
 

 

SOE2107 
 

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Economic 

  
  

              
 

      
  

SOE2108 
 

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 
Tools of Geography and Geoinformatics   
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หมวดวชิาเฉพาะดา้น 
วิชาเอกบังคบั 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. 
ความรู้ 

3. 
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. 
ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะ 

การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
SOE2109 

 
อารยธรรมโลก 
Civilization 

  
  

            
 

      
  

SOE2110 
 

วัฒนธรรมสงัคมดิจิทัล 
Cultural social Digitization 

  
 
 

 
    

 
               

  
 

SOE2111 
 

กฎหมายเบื้องต้น 
Introduction to Law 

               
 

        

SOE2112 
 

ศาสนาศึกษา 
Religious Studies 

 
 
    

 
   

 
    

 
   

 
        

SOE3113 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา 
Buddhist principle and Dhammavidya 

 
 
    

 
 

 
  

 
 

 
   

 
          

 
 

 
 

SOE3114 สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา 
Environment and Population 

     
 
 

 
   

 
      

 
        

รวมรายข้อ หลัก 1 2 4 4 0 7 8 0 0 7 1 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 4 0 0 
รอง 0 8 0 4 0 4 5 1 5 3 9 4 2 6 8 1 2 4 4 5 0 9 1 4 

รวมรายดา้น 
 

หลัก 11 (47.9) 15 (50.0) 9 (36.0) 4 (19.1) 4 (28.6) 6 (21.0) 
รอง 12 (52.1) 15 (50.0) 16 (64.0) 17 (80.9) 10 (71.4) 19(79.0) 

รวม 23 30 25 21 14 25 
อันดับความส าคัญ 3 1 2 4 5 2 
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หมวดวชิาเฉพาะดา้น 
วิชาเอกบังคบั 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. 
ความรู้ 

3. 
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. 
ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะ 

การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
SOE3201 การพัฒนาหลกัสูตรสังคมศึกษา 

Curriculum Development for social studies 
 

 
 

  
           

 
       

  
 

SOE3202 ท้องถิ่นศึกษา  
Local Studies 

 
 
 

  
     

 
          

 
 

 
   

  

SOE3203 เศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลก 
Thai economic and world economy 

 
 
 

  
           

 
      

  

SOE3204 วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา 
Method of Teaching Social Studied 

  
   

 
 
   

 
           

 
 

 
 

 
 

 
 

SOE3205 นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา 
Innovation and Digital Media in Social 
Studied 

  

  

           

 
       

  
 

SOE3206 ความเป็นสกลทรรศน์ 
Globalization 

 
 
 

  
  

 
  

 
             

 
 

SOE4207 การวิจยัเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา 
Action research in social studies 

 
 
 

  
  

 
  

 
     

 
 

 
        

 
 

SOE4208 อาเซียนศึกษา 
Asian Studies 

 
 
 

  
    

 
       

 
  

 
    

  

SOE4209 ท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
Arts and Culture Conservation 
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หมวดวชิาเฉพาะดา้น 
วิชาเอกบังคบั 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. 
ความรู้ 

3. 
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. 
ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะ 

การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
SOE4210 มนุษย์กับสังคม 

Man and Society 
  

 
 

 
      

 
      

 
  

 
    

  

SOE4211 จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
Morality and Environment 

  
  

     
  

     
 
 

 
       

 
  

SOE4212 พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตและสังคม  
Buddhist Ethic for life and society 

 
 

     
 
         

 
     

 
   

SOE4213 ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน 
Geography of Settlement 

      
 
  

 
 

 
 

 
  

 
 

 
  

 
     

 
   

SOE4214 ระเบียบวธิีวิจยัทางสังคมศาสตร์  
Social Science Research 
Methodology 

      

 
         

  
        

รวมรายข้อ หลัก 2 1 1 3 2 4 9 1 1 1 1 4 1 1 0 3 3 2 2 4 0 1 0 0 
รอง 1 6 2 2 0 3 2 1 3 4 5 1 2 6 6 1 0 1 5 2 3 8 3 5 

รวมรายดา้น 
 

หลัก 7 (38.9) 17 (65.4 ) 6 (37.5) 5 (25.0) 7 (53.8) 6 (22.2) 
รอง 11 (61.1) 9 (34.6) 10 (62.5) 15 (75.0) 6 (46.2) 21 (77.8) 

รวม 18 26 16 20 13 27 
อันดับความส าคัญ 4 2 5 3 6 1 
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4. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
ชั้นปี ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่นักศึกษาจะได้รับเมื่อเรียนจบแต่ละช้ันปี 
ปีที่ 1 มีความเข้าใจหลักจิตวิทยาส าหรับครู หลักปรัชญาการศึกษา สามารถใช้ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เป็นผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรู้และ
ความเข้าใจเนื้อหาสังคมศึกษาโดยใช้การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning) 

ปีที่ 2 สามารถน านวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านการสอน  
มีความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและศาสตร์ด้านการสอน ตลอดจนสามารถพัฒนา
หลักสูตรสังคมศึกษาตามแนวทางสากล และจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้การจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning ) 

ปีที่ 3 มีความเข้าใจหลักการประกันคุณภาพการศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เข้าใจ
หลักวิธีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และสามารถฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการด้านสังคมศึกษา และศาสตร์อ่ืน ๆ และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ ใน
สถานศึกษา 

ปีที่ 4 สามารถปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในหน้าที่ครูได้อย่างมีคุณภาพ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน และการปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา ตลอดจนฝึกปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action 
Research)ทางสังคมศึกษา 
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หมวดที่ 5 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนนผลการเรียน 
 1.1 การวัดผลการศึกษา 
  การวัดผลการศึกษา ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 การประเมินผลการศึกษา ต้องกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาใน
แต่ละภาคการศึกษา โดยให้ผลของการประเมินแต่ละวิชาเป็นระดับคะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมาย ระดับคะแนน 
A 
B+ 
B 
C+ 
C 
D+ 
D 
F 
S 
 
U 
 
I 
 
Au 
 
W 
 
R 

ดีเยี่ยม (Excellent) 
ดีมาก (Very Good) 

ดี (Good) 
ดีพอใช้ (Fairly Good) 

พอใช้ (Fair) 
อ่อน (Poor) 

อ่อนมาก (Very Poor) 
ตก (Fail) 

ผลประเมินผ่านเกณฑ์ 
(Satisfactory) 

ผลประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ 
(Unsatisfactory) 

ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ 
(Incomplete) 

การลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
(Audit) 

การได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชา
เรียน (Withdrawn) 
การเรียนรายวิชาซ้ า 

(Repeated) 

4.0 
3.5 
3.0 
2.5 
2.0 
1.5 
1.0 
0 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 * หมายเหตุ การแบ่งระดับคะแนนเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
 1.2 ระยะเวลาการศึกษา 
  ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ใช้เวลาในการศึกษาไม่
น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา   
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม และกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการก ากับให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
 2.2 มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
 2.3 สถานศึกษาที่รับนิสิต / นักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอก 
มีการประเมินนิสิต / นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และสถาบันควรมีการทวนสอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติ การสอนของแต่ละสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามท่ีคุรุสภา
ก าหนด 
 
3. คุณสมบัติผูเขาศึกษา การเทียบโอนผลการเรียนรู ระบบและกลไกการผลิต และเกณฑ์ส าเร็จ
การศึกษา 
  3.1 ผูเขาศึกษาตองส าเร็จการศึกษาไมต่ ากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา มีคานิยม
เจตคติ ที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผานขอสอบวัดคุณลักษณะความเปนครู 
และผานเกณฑของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเปนไปตามระเบียบขอบังคับการ
คัดเลือกซ่ึงสถาบันอุดมศึกษา เปนผูก าหนด    
  3.2 การเทียบโอนผลการเรียนรู การเทียบโอนผลการเรียนรูในสาขาวิชาในสถาบันและระหว
างสถาบันสามารถกระท าได โดยใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และขอแนะน าเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตามประกาศ/ขอบังคับ/ระเบียบที่เกี่ยวของ
ของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามขอบังคับของแตละ สถาบันอุดมศึกษา    
  3.3 มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูใหไดผูมีจิตวิญญาณ
ของ ความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง 

3.4 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
          3.4.1 เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในหลักสูตร 
          3.4.2 คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 2.00 
          3.4.3 ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 16 ภาค

การศึกษา 
          3.4.4 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดว่า

ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวด 9 การส าเร็จการศึกษา การขอรับปริญญา และ
การอนุมัติปริญญา 
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หมวดที่ 6 

การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับคณาจารย์ 
 1.1 คณาจารย์ใหม่ 
  1.1.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศ 
  1.1.2 ฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้านศาสตร์
วิชาชีพครู การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
  1.1.3 พัฒนาด้านการวิจัย ควรมีการจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิตผล
งานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ หรือการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 
  1.1.4 จัดให้เป็นผู้สอนร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในรายวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์
กับคุณวุฒิและการแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานทาง
วิชาการ 
 
 1.2 คณาจารย์ประจ า 
  1.2.1 พัฒนาด้านการเรียนการสอน เช่น การอบรมความรู้จากหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่าง ๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 
  1.2.2 พัฒนาด้านวิชาการ ส่งเสริมการจัดท าผลงานเพ่ือพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ ส่งเสริมให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ 
  1.2.3 พัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเพ่ือให้มีผลงานตีพีมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 
  1.2.4 พัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
   2.1.1 ก าหนดให้อาจารย์ต้องศึกษาดูงาน หรือ เข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาอาจารย์
ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัยและการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  2.1.2 ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้อาจารย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้าน
การจัด การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ
ระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร 
 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
   2.2.1 พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและด้านวิชาชีพและต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ 
ด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและการท าผลงานก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 
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   2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม ประชุมสัมมนา น าเสนอผลงานทาง
วิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ศึกษาดูงานในสถานศึกษาหรือองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  
  2.2.3 พัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเพ่ือให้มีผลงานตีพีมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 
  2.2.4 พัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ 
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หมวดที่ 7 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การก ากับมาตรฐาน 
 การก ากับมาตรฐานและการบริหารหลักสูตรจะมีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
ประกอบด้วย ประธานสาขาวิชาเป็นประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีคณบดี
และรองคณบดีฝ่ายวิชาการท าหน้าที่เป็นผู้ก ากับดูแลให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายให้แก่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะด าเนินการวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้สอน 
ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมยัโดย
อาจารย์และนักศึกษาสามารถก้าว
ทันหรือเป็นผู้น าในการสร้างองค์
ความรู้ใหม ่
ทางด้านสังคมศึกษา 
2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่
รู้ มีแนวทางการเรยีนที่สรา้งทั้ง
ความรู้ความสามารถในวิชาการ
วิชาชีพท่ีทันสมัย 
3. ตรวจสอบ และปรับปรุง
หลักสตูรให้มีคณุภาพมาตรฐาน 
4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสตูรอย่างสม่ าเสมอ 

1. จัดให้หลักสตูรสอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพด้านสังคมศึกษาใน
ระดับสากลหรือระดับชาต ิ
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมี
การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 
ปี 
3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียน
ให้มีท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตัิ
และมีแนวทางการเรียนหรือกิจกรรม
ประจ าวิชาให้นักศึกษาได้ศึกษา 
ความรู้ที่ทันสมยัด้วยตนเอง 
4. จัดให้มีผูส้นับสนุนการเรยีนรู้ 
และ / หรือผู้ช่วยสอน เพื่อกระตุ้น
ให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู ้
5. ก าหนดให้อาจารย์ทีส่อนมีคณุวุฒิ
ไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเป็นผูม้ี
ประสบการณ์หลายปีมีจ านวน
คณาจารย์ประจ าไม่น้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 
6. สนับสนุนให้อาจารย์ผูส้อนเป็น
ผู้น าในทางวิชาการ และ/หรือเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในด้านที่เกีย่วข้อง 
7. ส่งเสรมิอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ให้ดูงานในหลักสตูรหรือวิชาที่
เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
8. มีการประเมินหลักสตูรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
ทุกปี และภายนอกอย่างน้อยทุก 
4 ป ี
9. จัดท าฐานข้อมูลทางด้าน
นักศึกษา อาจารย์ อุปกรณ์ 

1. หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงกับ
มาตรฐานที่ก าหนดโดยหน่วยงาน 
วิชาชีพทางสังคมศึกษามีความทันสมัย
และมีการปรับปรุงสม่ าเสมอ 
2. จ านวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัตแิละ
วิชาเรียนที่มีแนวทางให้นักศึกษาได้ 
ศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง 
3. จ านวนและรายชื่อคณาจารย์ประจ า 
ประวัติอาจารย์ดา้นคุณวุฒิ
ประสบการณ์และการพัฒนาอบรมของ
อาจารย ์
4. จ านวนบุคลากรผู้สนับสนุนการ
เรียนรู้และบันทึกกิจกรรมให้การ 
สนับสนุนการเรยีนรู ้
5. ผลการประเมินการเรียนการสอน
อาจารยผ์ู้สอน และการสนับสนุน 
การเรยีนรู้ของผู้สนบัสนุนการเรยีนรู้
โดยนักศึกษา 
6. ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
ประกอบด้วยอาจารย์ในคณะทุก 2 ปี 
7. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุก ๆ 4 ปี 
8. ประเมินผลโดยบณัฑติผูส้ าเรจ็
การศึกษาทุก ๆ 2 ปี 



101 
 

 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ความ
ร่วมมือกับ 
ต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการทกุ
ภาคการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ 
10. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสตูรและการเรียนการสื่อ โดย
บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา 

 
2. บัณฑิต 
 คุณภาพบัณฑิตในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา เป็นไปตามคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยได้ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ใน มคอ. 2 ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2)
ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ด้านวิธี
วิทยาการจัดการเรียนรู้ และคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตรพิจารณาจากภาวะการมีงานท า โดยพิจารณา
จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ 
ส าเร็จการศึกษาเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น 
 
3. นักศึกษา 
 การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกที่มีความโปร่งใส ชัดเจน และ 
สอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของ
หลักสูตร ตามแนวคิดปรัชญาหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษา
ให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอ เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ในช่วงปีแรกของการศึกษา มีกลไกในการพัฒนาความรู้ 
พ้ืนฐานหรือการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัด
กิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียนมี
กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษา
จากอาจารย์ที่ปรึกษา ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือให้
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่ง เสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตรา
การคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึง 
พอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
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4. อาจารย ์
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
  มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดย
อาจารย์ใหม่จะต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท ด้านสังคมศึกษาหรือสาขาวิชาอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง มีกลไกการคัดเลือก อาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส มีระบบการบริหารอาจารย์เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีระบบการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ที่ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและ
ต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูน 
ความรู้ความสามารถของอาจารย์ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
 4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมรวมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอนประเมินผล การจัดท า มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6 และให้ความเห็นชอบการ 
ประเมินผลทุกรายวิชาเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจน
ปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค ์
 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
  หลักสูตรมีอัตราก าลังอาจารย์ที่มีความเหมาะสมกับจ านวนของนักศึกษา ที่รับเข้า 
ศึกษาในหลักสูตร มีอัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 
5. หลักสูตรและการเรียนการสอน 
 หลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ 3 ด้าน
ส าคัญ คือ สาระของรายวิชาในหลักสูตร การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน และการ 
ประเมินผู้เรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด หลักสูตรการก าหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้ าวทันความก้าวหน้าทาง
วิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการวางระบบผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นบุคคลมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนาให้เต็มศักยภาพ นักศึกษาจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  ประสานงานกับศูนย์วิทยบริการ ในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
บริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการ
จัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจน
สื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ในส่วนของอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางด้านสังคมศึกษา เช่น สื่อการสอนทางสังคม หนังสือ
ต ารา เป็นต้น สาขาวิชาได้ด าเนินการส่งค าขอครุภัณฑ์เพ่ือด าเนินการจัดซื้อในทุกปีงบประมาณ 
เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการและการใช้จัดการเรียนการสอนของนักศึกษา 
 6.2 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  1) ส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ า 
  2) ประเมินความเพียงพอและความพึงพอใจของทรัพยากรการเรียนการสอน 
  3) สรุปแหล่งทรัพยากรการเรียนการสอนที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้บริการได้ 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ
ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1 -5 
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1. คณาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ 
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด
ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 X X X X 

8. คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ อบรมหรือค าแนะน าด้านศาสตร์
วิชาครูและวิธีวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 

X X X X X 

9. คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

    X 

13. นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ร้อยละ 50 ขึ้นไป มีสมรรถนะทางภาษาอังกฤษไม่
ต่ ากว่า B1 ตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบเท่าระดับน 

   X  

 
ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1 - 5 จากตารางตัวบ่งชี้การด าเนินงาน 

และ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที ่8 
การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ 
หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจาก
ที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้
ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนหรือ
ปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหา
ก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในด้านทักษะกลยุทธ์การสอน 
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และ
การใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท า เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร และจะต้อง
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จ านวน 1 ภาค
การศึกษา โดยปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูทุกอย่างเสมือนเป็นครูประจ าการคนหนึ่งในสถานการณ์จริง
ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องกัน เป็นเวลาอย่างน้อย 12 สัปดาห์ หรือ 450 ชั่วโมง ซึ่งจะเป็นช่วงเวลา
ที่อาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้
หรือไม่ มีความรับผิดชอบ และขาดคุณสมบัติในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวม
และในแต่ละรายวิชา 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุก
หลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
ตลอดจนมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 4 ปี 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 หลักสูตรด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาและผู้ใช้
บัณฑิต จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบ
ปัญหาของรายวิชาก็สามารถด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย 
ในการปรับปรุงย่อยควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับจะกระท า
ไดทุ้ก 4 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 

ศักยภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



108 
 

 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
1. ชื่อ   นางสาวอัธยา นามสกุล  เมิดไธสง  

1.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
1.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ส าเร็จการศึกษา 
สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอนสังคม
ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2557 

ปริญญาตรี ศศ.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2555 

 
1.2.1 หนังสือ ต ารา (ย้อนหลัง 5 ปี)  

- 
         1.2.2    งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

อัธยา  เมิดไธสง. (2561). กระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาในรายวิชาระเบียบ
 วิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, 12 
 (1), (เดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน) , 177-186. 
  

          1.2.3    บทความทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
 - 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



109 
 

 

 
 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
1. ชื่อ   นางทิพย์สุดา   นามสกุล  ปรีดาพันธุ์ 

1.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
1.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ส าเร็จการศึกษา 
สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาเอก ปร.ด. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560 

ปริญญาโท กศ.ม. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

2548 
 

ปริญญาตรี ศศ.บ. (การท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยรังสิต 2542 

 
1.2.1 หนังสือ ต ารา (ย้อนหลัง 5 ปี)  

  - 
        1.2.2    งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
                          - 
       1.2.3     บทความทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
 พินโย พรมเมือง, สมศักดิ์ มงคลขจรกิตติ, ประสาร ศรีพงษ์เพลิด, ทิพย์สุดา ปรีดาพันธุ์,  
  กิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา, และ กษิดิษ นวเสรี. (2562). การสังเคราะห์งานวิจัย 
  จิตวิญญาณความเป็นครูระหว่างปี พ.ศ.2551-2561. ใน การประชุมและน าเสนอ
  ผลงานทางวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6. วันที่ 12-13 มกราคม 2562 
  (หน้า 26-35). นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล. 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
1. ชื่อ   นายประสาร    นามสกุล  ศรีพงษ์เพลิด  

1.1 ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
1.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ส าเร็จการศึกษา 
สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท กศ.ม (จิตวิทยาการศึกษา) 
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2548 

ปริญญาตรี พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย 

2542 

 
1.2.1 หนังสือ ต ารา (ย้อนหลัง 5 ปี)  

- 
1.2.2  งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
          - 

  1.2.3  บทความทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
 พินโย พรมเมือง, สมศักดิ์ มงคลขจรกิตติ, ประสาร ศรีพงษ์เพลิด, ทิพย์สุดา ปรีดาพันธุ์,  
  กิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา, และ กษิดิษ นวเสรี. (2562). การสังเคราะห์งานวิจัย 
  จิตวิญญาณความเป็นครูระหว่างปี พ.ศ.2551-2561. ใน การประชุมและน าเสนอ
  ผลงานทางวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6. วันที่ 12-13 มกราคม 2562 
  (หน้า 26-35). นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล. 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
1.  ชื่อ   นายปริญ     นามสกุล  รสจันทร์            

1.1 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
1.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ส าเร็จการศึกษา 
สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท อ.ม. (ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2550 
ปริญญาตรี ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2544 

 
1.2.1 หนังสือ ต ารา (ย้อนหลัง 5 ปี)  

- 
 

1.2.2  งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
 - 

 
1.2.2 บทความทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
  ปริญ รสจันทร์ (2559). การสร้างความปรองดองระหว่างสยามและท้องถิ่นหลัง 

  ความขัดแย้งกรณีกบฏผู้มีบุญอีสาน พุทธศักราช 2444-2455. วารสาร 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, 10 (2), (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม) 
  181-190. 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
1.  ชื่อ   นายวันชาติ      นามสกุล  ชาญวิจิตร 

1.2 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
1.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ส าเร็จการศึกษา 
สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาเอก ปร.ด. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562 
ปริญญาโท ศศ.ม.(ปรัชญา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553 
ปริญญาตรี ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2550 

 
1.2.3 หนังสือ ต ารา (ย้อนหลัง 5 ปี)  

- 
1.2.2   งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

    วันชาติ  ชาญวิจิตร, หอมหวน บัวระภา.(2561). บทบาทพระสงฆ์กับการ 
  จัดการวัฒนธรรมท้องถิ่น: กรณีศึกษาพระครูบุญชยากร (วสันต์ มหาปุญฺ
  โญ) วัดไชยศรี ต าบลสาวะถี อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น,  
  วารสารพื้นถ่ินโขงชีมูล 4 (1), (เดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน) , 25-62. 

    
     บทความทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
         - 
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ภาคผนวก ข 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ค 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้ทักษะ 

และประสบการณ์ ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ง 
 

ค าสั่งที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ 022 / 2561 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต 

4 ปี อิงสมรรถนะ มหาวทิยาลัยราชภัฏ 
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ภาคผนวก จ 
 

ค าสั่งที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ 023 / 2561 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต 

4 ปี อิงสมรรถนะ มหาวทิยาลัยราชภัฏ 
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ภาคผนวก ฉ 
 

ค าสั่งที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ 024 / 2561 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ภาคผนวก ช 
 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาเอกกับตารางแนบท้าย มคอ. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

การเปรียบเทียบวิชาเอกกับข้อเสนอสาระความรู้ใน มคอ. 1 
ข้อเสนอแนะความรู้สาขาวิชา 

(แนบท้าย มคอ.1) 
วิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือก 

1.ปรัชญา ความเชื่อ และศาสนา 
   1.1ประวัติของพระพุทธเจ้าและ
ศาสดาแห่งศาสนาอ่ืนๆ  
    1.2หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
และศาสนาอ่ืนๆ  

-ศาสนาศึกษา 

-หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา 
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ข้อเสนอแนะความรู้สาขาวิชา 
(แนบท้าย มคอ.1) 

วิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือก 

    1.3การเผยแพรพ่ระพุทธศาสนา
และศาสนาอ่ืนๆ 
    1.4พุทธจริยศาสตร์และจริย
ศาสตร์แห่งศาสนาอ่ืนๆ 
    1.5ศาสนาเปรียบเทียบหรือ
ศาสนาสากล 
 
2. ประวัติศาสตร์ 
   2.1ประวัติศาสตร์ไทย 
   2.2ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  
   2.3ประวัติศาสตร์สากล 
   2.4วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 

-ประวัติศาสตร์ไทย 

-ประวัติศาสตร์เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
-อารยธรรมโลก 

-ท้องถิ่นศึกษา 

3. ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และ
ประชากร 
  3.1ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
  3.2ภูมิศาสตร์กายภาพ 
  3.3ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/
แผนที่ 
  3.4สิ่งแวดล้อมและประชากร 

 

-ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
-ภูมิศาสตร์กายภาพ 

-เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และ
ภูมิสารสนเทศ 
-- สิ่งแวดล้อมและประชากร
ศึกษา 

 

4. รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
   4.1 ความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์ 
   4.2 ความรู้พื้นฐานทางกฎหมาย
ทั่วไป 
   4.3 การเมืองการปกครองไทย 
 

-การเมืองการปกครองไทย 

--กฎหมายเบื้องต้น 

 

5.สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
  5.1 ความรู้พืน้ฐานทางสังคมวิทยา 
   5.2การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมในยุคดิจิทัล 
   5.3พัฒนาการของสังคมสมัยใหม่/
ยุคดิจิทัล 

 

-หลักสังคมวิทยา 

-วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล 
 

-ความเป็นสกลทรรศน์ 

6.เศรษฐศาสตร์ 
   6.1ความรู้พื้นฐานทาง
เศรษฐศาสตร์ 

-เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น -เศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจโลก 
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ข้อเสนอแนะความรู้สาขาวิชา 
(แนบท้าย มคอ.1) 

วิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือก 

   6.2 เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจ
โลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
 

การวิเคราะห์เนื้อหาวิชาที่เปิดสอนเทียบกบัสาระความรู้ตามที่คุรุสภาก าหนด 
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การวิเคราะห์เนื้อหาวิชาที่เปิดสอนเทียบกับสาระความรู้ตามท่ีคุรุสภาก าหนด 
 

1. ตารางวิเคราะห์ความรู้ตามรายวิชาที่เปิดสอนเทียบกับมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 
มาตรฐานความรู้ ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 

1. การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม 
และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

GEN2108 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ  
             21st Century Skill for Living and Occupations               3 (2-2-5) 

ความหมายและความส าคัญของทักษะในศตวรรษที่ 21 การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงตาม
บริบทสังคมโลก การสืบค้น วิเคราะห์แนวคิดที่เกี่ยวกับทักษะ 5Cs โดยบูรณาการเพ่ือใช้พัฒนา
ชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
 
GEN3106  ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
              The King Wisdom for Local Development                  3 (2-2-5) 

พระราชประวัติ แนวคิด ปรัชญา พระราชกรณียกิจ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ     
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้
หลักการทรงงานเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ครบตามมาตรฐาน 

2. จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา
การศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษาใน
การวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ   

TEP1101   จิตวิทยาส าหรับครู                                                     3 (3-0-6) 
               Psychology for Teachers                                          
        ความส าคัญของจิตวิทยาต่อวิชาชีพครู การวิเคราะห์พฤติกรรมและธรรมชาติผู้เรียน
ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพในแตล่ะช่วงวัยโดยอาศัยหลักการ แนวคิด ทฤษฏีทางจิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ จิตวิทยาการแนะแนว
และการให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฏีทางจิตวิทยาเพื่อ
การจัดการเรียนการสอน 

ครบตามมาตรฐาน 

3. เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร ศาสตร์
การสอนและเทคโนโลยีดิจิทัลในการ

TEP2106 การพัฒนาหลักสูตร 
             Curriculum Development                                        3 (2-2-5) 

ครบตามมาตรฐาน 
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มาตรฐานความรู้ ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 
จัดการเรียนรู้  ความหมาย องค์ประกอบ ความส าคัญของหลักสูตร ปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา

หลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน หลักสูตรที่ใช้ในการศึกษาใน
สถานศึกษาระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดการหลักสูตรและการน าหลักสูตรมาใช้ในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้  
การประเมินหลักสูตร การวางแผนการใช้หลักสูตรในสถานศึกษา ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนา
หลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

 
TEP2107 ศาสตร์การสอน 
             Science of Pedagogy                                         3 (2-2-5) 

ศาสตร์การสอน แนวคิดการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่  21 ทฤษฏีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์และแก้ปัญหา หลักการแนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ การน า
แผนการจัดการเรียนรู้ไปจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การใช้ทักษะและเทคนิคการสอนเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ การออกแบบพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีการศึกษา และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 
การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียนและสร้างบรรยากาศเพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ 

 
 

TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
             Innovation and Educational Technology                      3 (2-2-5) 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา    
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ การออกแบบสื่อการสอนและ
ระบบการสอนตามธรรมชาติ การจัดการเรียนรู้สาขาวิชาเอกกับบริบทและความแตกต่างระหว่าง
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มาตรฐานความรู้ ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 
บุคคล การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คิด มีความเป็นนวัตกร มีจรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การสะท้อนคิดในการพัฒนาตนเอง มีความรอบรู้และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 

4. การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และ
การวิจัยเพื่อแก้ปัญหา 

TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
             Learning Measurement and Evaluation                         3 (2-2-5) 

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล คุณธรรมนักวัดผล การพัฒนาและหาคุณภาพ
เครื่องมือวัดและประเมินผล การใช้ผลการประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหารและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีความรอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 
TEP3110 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 

    Research and Development in Innovation and Learning      3 (2-2-5) 
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน แนวคิดทางการวิจัย  จรรยาบรรณของนักวิจัย 

การศึกษาสภาพปัญหา การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน  
การออกแบบการวิจัย การสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน การสร้างและหา
คุณภาพของเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย 
การใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีความรอบรู้ และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ครบตามมาตรฐาน 

5. การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการศึกษา 

TEP1102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 
             Thai Language for Communication for Teachers          3 (2-2-5) 

วาทวิทยาส าหรับครู หลักการและเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย การฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียนและภาษาท่าทาง เพ่ือการสื่อความหมายในการเรียนการสอน การสื่อสาร การ

ครบตามมาตรฐาน 



166 
 

 

166 

มาตรฐานความรู้ ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 
สืบค้นสารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง การใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การ
อ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

 
GEN1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  
             English for International Communication                      3 (2-2-5) 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในระดับที่สูงขึ้น การใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ในการสื่อสารในบริบทสังคมต่างๆ เช่น การแนะน าสถานที่ การ
แสดงความคิดเห็น  การเปรียบเทียบ การวางแผนอนาคต การตอบรับและปฏิเสธค าเชิญ และการ
เขียนจดหมายสมัครงาน 
 
TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
             Innovation and Educational Technology                    3 (2-2-5) 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา    
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ การออกแบบสื่อการสอนและ
ระบบการสอนตามธรรมชาติ การจัดการเรียนรู้สาขาวิชาเอกกับบริบทและความแตกต่างระหว่าง
บุคคล การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คิด มีความเป็นนวัตกร มีจรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การสะท้อนคิดในการพัฒนาตนเอง มีความรอบรู้และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 

6. การออกแบบและการด าเนินการ
เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

TEP3108 การประกันคุณภาพการศึกษา 
             Quality Assurance in Education                             3 (3-0-6) 

ความหมาย แนวคิด หลักการ เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา กระบวนการเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา เครื่องมือและเทคนิคในการพัฒนาคุณภาพ ระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ครบตามมาตรฐาน 
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มาตรฐานความรู้ ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก การก ากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา บทบาทของผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษา การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การลงมือฝึกท า
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การออกแบบและการด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา และการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีความรอบรู้ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
2. ตารางวิเคราะห์ความรู้ตามรายวิชาที่เปิดสอนเทียบกับสาระกลุ่มวิชาชีพครู ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
   (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 

สาระกลุ่มวิชาชีพครู ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 
1. ค่านิยม อุดมการณ์ และจิต
วิญญาณความเป็นครู คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพีครู 

TEP1104 อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู 
             Ideology and Spirituality of Teachers                         3 (2-2-5) 

ความส าคัญและพัฒนาการของวิชาชีพครู สภาพงานครู ค่านิยม อุดมการณ์ คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูและการปลูกจิตวิญญาณของความเป็นครู การสร้างความก้าวหน้า
และพัฒนาวิชาชีพครู การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพ่ือประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรู้
และก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

ครบตามมาตรฐาน 

2. ปรัชญาการศึกษา TEP1103 ปรัชญาการศึกษา 
             Philosophy of Education                                            2 (2-0-4) 

วิวัฒนาการของการศึกษาไทยและการศึกษาโลก การประยุกต์ใช้ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎี
ทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมส าหรับพัฒนาสถานศึกษา การวิเคราะห์ 

ครบตามมาตรฐาน 
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สาระกลุ่มวิชาชีพครู ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 
การศึกษาอย่างสร้างสรรค์และเป็นไปตามหลักการของปรัชญา แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน บทบัญญัติว่าด้วยการศึกษาในรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ 

3. จิตวิทยาสาหรับครูเพื่อจัดการ
เรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา 
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 

TEP1101 จิตวิทยาส าหรับครู 
             Psychology for Teachers                                            3 (3-0-6) 

ความส าคัญของจิตวิทยาต่อวิชาชีพครู การวิเคราะห์พฤติกรรมและธรรมชาติผู้เรียนตลอดจน
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัยโดยอาศัยหลักการ แนวคิด ทฤษฏีทางจิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้
ค าปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฏีทางจิตวิทยาเพ่ือการจัดการเรียน
การสอน 

 

ครบตามมาตรฐาน 

4. หลักสูตรและวิทยาการการ
จัดการเรียนรู้ 
 

TEP2106 การพัฒนาหลักสูตร 
             Curriculum Development         3 (2-2-5) 

ความหมาย องค์ประกอบ ความส าคัญของหลักสูตร ปัจจัยพ้ืนฐานที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
หลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน หลักสูตรที่ใช้ในการศึกษาในสถานศึกษา
ระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การ
จัดการหลักสูตรและการน าหลักสูตรมาใช้ในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินหลักสูตร 
การวางแผนการใช้หลักสูตรในสถานศึกษา ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

 
TEP2107 ศาสตร์การสอน 
             Science of Pedagogy    3 (2-2-5) 

ศาสตร์การสอน แนวคิดการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ใน

ครบตามมาตรฐาน 
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สาระกลุ่มวิชาชีพครู ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 
ศตวรรษที่ 21 ทฤษฏีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
และแก้ปัญหา หลักการแนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ การน าแผนการจัดการ
เรียนรู้ไปจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การใช้ทักษะและเทคนิคการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การออกแบบ
พัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีการศึกษา และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้
แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียนและสร้างบรรยากาศเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

5. นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ 

TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
             Innovation and Educational Technology 3 (2-2-5) 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ การออกแบบสื่อการสอนและระบบ
การสอนตามธรรมชาติ การจัดการเรียนรู้สาขาวิชาเอกกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคล การ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คิด มีความเป็นนวัตกร มีจรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล การสะท้อนคิดในการพัฒนาตนเอง มีความรอบรู้และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

ครบตามมาตรฐาน 

6. การวัดและประเมินการศึกษา
และการเรียนรู้ 

TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
             Learning Measurement and Evaluation       3 (2-2-5) 

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล คุณธรรมนักวัดผล การพัฒนาและหาคุณภาพเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล การใช้ผลการประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มี
ความรอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ครบตามมาตรฐาน 

7. การวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

TEP3110 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
      Research and Development in Innovation and Learning 3 (2-2-5) 
วิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน แนวคิดทางการวิจัย  จรรยาบรรณของนักวิจัย การศึกษา

สภาพปัญหา การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน  การออกแบบ
การวิจัย การสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก 

ครบตามมาตรฐาน 
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สาระกลุ่มวิชาชีพครู ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 
บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การใช้ผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
ผู้สอน ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีความรอบรู้ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

8. ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู TEP1102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 
             Thai Language for Communication for Teachers       3 (2-2-5) 

วาทวิทยาส าหรับครู หลักการและเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย การฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การ
อ่าน การเขียนและภาษาท่าทาง เพ่ือการสื่อความหมายในการเรียนการสอน การสื่อสาร การสืบค้น
สารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และ
ภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

 
GEN1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  
             English for International Communication           3 (2-2-5) 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในระดับที่สูงขึ้น การใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการสื่อสารในบริบทสังคมต่างๆ เช่น การแนะน าสถานที่ การแสดงความคิดเห็น 
การเปรียบเทียบ การวางแผนอนาคต การตอบรับและปฏิเสธค าเชิญ และการเขียนจดหมายสมัครงาน 

ครบตามมาตรฐาน 
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การเปรียบเทียบวิชาในหลักสูตรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง 
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การเปรียบเทียบวิชาในหลักสูตรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ( 4 ปี ) สาระส าคัญของการปรับปรุง
หลักสูตร 

1. รหัสวิชา 
    ประกอบด้วยตัวอักษร SOS และตัวเลข 4 หลัก  

1. รหัสวิชา 
    ประกอบด้วยตัวอักษร SOE และตัวเลข 4 หลัก 

เปลี่ยนรหัสวิชาเพื่อสอดคล้องกับการ
ปรับปรุงหลักสูตรและง่ายต่อการ
ตรวจสอบจบการศึกษา 

2. ปรัชญาและความส าคญัของหลกัสูตร 
    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา และมีศรัทธาใน
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู รวมถึงมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน
วิชาชีพครูและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นการใช้
พลังองค์ความรู้จากการวิจัย เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมทาง
การศึกษาสนองความต้องการของท้องถิ่นและรับใช้สังคมได้อย่างมีคุณภาพ 

2. ปรัชญาและความส าคัญของหลักสูตร 
ผลิตครูสังคมศึกษาที่มีคุณภาพสูงมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถ

บูรณาการความรู้ ทักษะ  เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่
การจัดการศึกษาและพัฒนาครู ให้เป็นคนดี มีสติปัญญาความสามารถและ
อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและ
สามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา 

         

1. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีองค์ความรู้ 
มีความเช่ียวชาญในศาสตร์การสอน
ทางสังคมศึกษา 
 2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถบูรณาการ
และจัดการความรู้ในสถานศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสาและส านึกรับผดิชอบต่อสังคม 
2.  มีความรู้ความเข้าใจและทักษะสามารถวิเคราะห์ประเด็นทางสังคม

ทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ ภูมภิาคและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
3. มีทักษะทางปัญญาน าความรู้ทางสาขาสังคมศึกษาไปประยุกต์ใช้กับ

สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
4. รู้จักและเข้าใจตนเองพร้อมมีทกัษะการท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง

มีความสุขอันจะน าไปสู่การเป็นพลังที่ดีในการสร้างสรรคส์ังคมให้เปน็สุข
ต่อไป 

5. มีทักษะการจัดการการเรียนรู้ การวิจัย การพัฒนา สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และนวัตกรรมทางการศึกษาที่สอดคล้องกับการจดัการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21  

 

3. วัตถุประสงคข์องหลกัสูตร 
      1. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านสังคมศึกษา สามารถ

ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบตัิงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม 
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 

     2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และ
การพัฒนาหลักสูตร ท่ีส่งผลใหเ้ปน็ครูที่มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ
และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 

   3. เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีความ
รับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพ มีความอดทนใจกว้าง และมีความ
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พรอ้มท่ีจะประกอบวิชาชีพครูอย่างมคีุณภาพ
และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 

4. เป็นผู้มีความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน และบูรณาการความรู้ในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

5. เป็นผู้มีความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนสามารถ

พัฒนาเป็นหลักสูตรวิชาชีพท่ีทันสมัย 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนใหม้ีศักยภาพอยา่ง
ต่อเนื่อง โดยมุ่งพัฒนาผูเ้รียนใหม้ี
คุณลักษณะความเป็นครูคุณภาพ มี
ความรู้ความสามารถท้ังภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตัิ สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และเน้น
ทักษะและกระบวนการทางสังคม
ศึกษาในศตวรรษที่ 21  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ( 4 ปี ) สาระส าคัญของการปรับปรุง
หลักสูตร 

ประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยเพื่อ
สร้างความรู้ใหม่ส าหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้น
ในอนาคต 

4. แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา : จ านวนนักศกึษา ปี
การศึกษาละ 90 คน 

4. แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา : จ านวนนักศึกษา ปี
การศึกษาละ 60 คน 

1. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมี
คุณภาพและผลติบัณฑติที่มีคณุภาพ 
2. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคุรุ
สภา 

5. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  
   ไม่น้อยกว่า  166  หน่วยกิต 

5. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
    ไม่น้อยกว่า  138  หน่วยกิต 

เพื่อปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาสงัคม
ศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
( 4 ปี) 
 

 
  
 
 
 
 
6. โครงสร้างหลักสูตร 6. โครงสร้างหลักสูตร  
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเฉพาะ          ไม่น้อยกว่า  130 หน่วยกิต 
      - วิชาชีพครู     ไม่น้อยกว่า   49 หน่วยกิต 
      - วิชาเอก        ไม่น้อยกว่า   81 หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือกเสรี        ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเฉพาะ          ไม่น้อยกว่า  102 หน่วยกิต 
      - วิชาชีพครู     ไม่น้อยกว่า   41 หน่วยกิต 
      - วิชาเอก        ไม่น้อยกว่า   61 หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือกเสรี        ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 

 

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    ไม่นอ้ยกว่า  12   หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์      ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   ไม่นอ้ยกว่า   12   หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์      ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

ปรับปรุงตามส านักวิชาการและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 
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    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์      ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์       
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์      ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์       
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

 หมวดวิชาเฉพาะ         ไม่น้อยกว่า  130   หน่วยกิต 
       วิชาชีพครู                              49   หน่วยกิต 
       กลุ่มวิชาบังคับ (วิชาชีพครู)        32   หน่วยกิต 
       กลุ่มวิชาเลือก (วิชาชีพครูเลือก)      3   หน่วยกิต 
       กลุ่มวิชาปฏิบัติและฝึกประสบการณ์    
       วิชาชีพครู                               14 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาเอก                                81 หน่วยกิต 
       กลุ่มวิชาเอก                             69 หน่วยกิต 
       กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก            6 หน่วยกิต 
       เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี                            6 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาเฉพาะ         ไม่น้อยกว่า    102   หน่วยกิต 
       วิชาชีพครู                                 41   หน่วยกิต 
       กลุ่มวิชาบังคับ (วิชาชีพครู)           29   หน่วยกิต 
       กลุ่มวิชาปฏิบัติและฝึกประสบการณ์    
       วิชาชีพครู                               12 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาเอก                                61 หน่วยกิต 
       กลุ่มวิชาเอกบังคับ                      41 หน่วยกิต 
       เลือกวิชาเอกเลือก                        20 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือกเสรี                          6 หน่วยกิต 

เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาสังคม
ศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ( 
4 ปี) 

 
ตารางเปรียบเทียบ รหัส ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตร พ.ศ. 2560 และหมวดวิชาเอกบังคับและเอกเลือก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หลักสูตร พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ( 4 ปี ) 
สาระส าคัญของการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า   81   หน่วยกิต วิชาเอกบังคับ   ไม่น้อยกว่า   61   หน่วยกิต  
SOS1301    ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมวิทยาและมานษุยวิทยา     3(3-0-6) 
      นิยาม ขอบเขต ประวัติความเป็นมาและแนวคิดของนักสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา วิธีการศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ความส าคัญของสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยาในฐานะที่เป็นแขนงหนึ่งของสังคมศาสตร์ ทฤษฎีหลัก
ของสังคมวิทยาและมานุษวิทยา การจัดระเบียบทางสังคม การจัดช่วงช้ันทาง
สังคม กลุ่มสังคม สถาบันสังคม วัฒนธรรม การขัดเกลาทางสังคม กระบวนการ
ทางสังคม พฤติกรรมรวมหมู่ พฤติกรรมเบี่ยงเบน การเสียระเบียบทางสังคม 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

SOE1101 หลักสังคมวิทยา                                3 (2-2-5) 
        อธิบายความหมาย ลักษณะ ขอบข่าย ประวัติความเป็นมา แนวคิด
และทฤษฎีสังคมวิทยา องค์ประกอบ และหลักการส าคัญ ประยุกต์ใช้วิธีการ
ศึกษาทางสังคมวิทยา วิเคราะห์กลุ่มสังคม โครงสร้างทางสังคม ลักษณะของ
สังคม โครงสร้างหน้าท่ี การจัดระเบียบสังคม สถาบันทางสังคม การขัดเกลา
ทางสังคม การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ช่วงช้ันทางสังคม วัฒนธรรม ความเช่ือ 
กระบวนการทางสังคม พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมเพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา 

ปรับรหสัวิชา ช่ือวิชา จ านวน
หน่วยกิตและค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้องเหมาะสม
กับการเรยีนการสอน 
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หลักสูตร พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ( 4 ปี ) 
สาระส าคัญของการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

SOS2202     ประวัติศาสตร์ไทย                                             3 (3-0-6) 
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทยสมัยประวัติศาสตร์ 
กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร์ 

SOE1102        ประวัติศาสตร์ไทย                          3 (2-2-5) 
       วิเคราะห์พัฒนาการของประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อนประวัติศาสตร์และ
สมัยประวัติศาสตร์ อธิบายการพัฒนาและผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการ
ด้านเมืองการปกครอง เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมผ่านวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 

 

ปรับรหสัวิชา จ านวนหน่วยกิต
และค าอธิบายรายวิชาให้
เหมาะสมกับการเรยีนการสอน 

 
 
 
 

หลักสูตร พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ( 4 ปี ) 
สาระส าคัญของการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า   81   หน่วยกิต วิชาเอกบังคับ   ไม่น้อยกว่า   61   หน่วยกิต  
SOS1401   พ้ืนฐานภูมิศาสตร์กายภาพ                           3 (2-2-5)  
       กระบวนการพื้นฐานของระบบการไหลเวียนของพลังงานโลก ลักษณะ

ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ดิน น้ าและพืชพรรณธรรมชาติ รวมทั้งการอธิบายถึง
ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ  ระบบนิ เวศและสิ่ งแวดล้อม โครงสร้างและ
องค์ประกอบของระบบนิเวศทางธรรมชาติ  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม 
 

SOE1103     ภูมิศาสตร์กายภาพ                                3 (2-2-5) 
          วิ เคราะห์ สัณ ฐานของโลกและปรากฏการณ์ ที่ เกิ ดขึ้ นจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ อธิบายลักษณะทาง
กายภาพและการเปลี่ยนแปลงของธรณีภาค อุทกภาค บรรยากาศ ชีวภาค
และฝึกปฏิบัติการภาคสนาม 

ปรับรหสัวิชา ช่ือวิชา จ านวน
หน่วยกิตและค าอธิบาย
รายวิชาใหเ้หมาะสมกับการ
เรียนการสอน 

 SOE1105   ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้           3 (2-2-5) 
วิเคราะห์พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในยุคต่างๆอิทธิพลของชาติ

ตะวันตกท่ีมีผลต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อธิบายการเปลี่ยนแปลง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 จนถึงปัจจุบัน แสดง
ความคิดเห็นในความสัมพันธ์ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับประเทศ

เพิ่มรายวิชาใหม่ เพ่ือเน้น
การศึกษาเนื้อหาประวัติศาสตร์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้      



176 
 

 

176 

หลักสูตร พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ( 4 ปี ) 
สาระส าคัญของการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

มหาอ านาจของโลกและประเทศเพื่ อนบ้ าน  โดยผ่ านวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 

SOS1402   ภูมิศาสตร์ประเทศไทย                               3(2-2-5) 
        องค์ประกอบทางกายภาพ  เศรษฐกิจ สังคมและประชากรของประเทศไทย 
ปัญหาและลักษณะความสัมพันธ์ของปัจจัยภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ 
 

SOE1106    ภูมิศาสตร์ประเทศไทย                             3 (2-2-5) 
      วิเคราะห์ลักษณะภูมศิาสตร์ของประเทศไทยเกี่ยวกับลักษณะทาง
กายภาพประชากร เศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
รวมถึงความสมัพันธ์ในปัจจัยทางภูมิศาสตรภ์ูมภิาคโลก วิเคราะห์การ
กระจายเชิงพื้นที่และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ และฝึกปฏิบตัิการ
ภาคสนาม 

ปรับรหสัวิชา ช่ือวิชา จ านวน
หน่วยกิตและค าอธิบาย
รายวิชาให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน 

 

หลักสูตร พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ( 4 ปี ) 
สาระส าคัญของการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า   81   หน่วยกิต วิชาเอกบังคับ   ไม่น้อยกว่า   61   หน่วยกิต  
SOS3305   หลักเศรษฐศาสตร์                                      3 (3-0-6)                              
    ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์และอุปทาน ดุลยภาพและความ 

ยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน อุปสงค์และอุปทานในทางปฏิบตัิ ทฤษฎีการ
ผลิตทฤษฎีการบริโภคทรัพยากรและการจัดสรรทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ   

SOE2107     เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น                        3 (2-2-5) 
      อธิบายความหมาย ความส าคัญ ประวัติความเป็นมาของเศรษฐศาสตร์ 
วิเคราะห์ทฤษฎีการผลิต พฤติกรรมของผู้บริโภค ตลาด ทฤษฎีราคา รายได้
ประชาชาติ การเงินการธนาคาร การคลัง การค้าระหว่างประเทศ ระบบ
สหกรณ์  ประยุกต์ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิ เคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 

ปรับรหสัวิชา ช่ือวิชา จ านวน
หน่วยกิตและค าอธิบาย
รายวิชาใหส้อดคล้องกับการ
เรียนการสอนและสถานการณ์
ปัจจุบัน 

SOS2403 เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์เเละภูมิสารสนเทศศาสตร์พ้ืนฐาน    3(2-2-
5) 
       เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เพื่อการให้ข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์ ความรู้พื้นฐานการรับรู้ระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบ
ก าหนดต าแหน่งบนโลก โครงสร้างและรูปแบบของฐานข้อมูลเชิงพื้นท่ี โครงสร้าง
ข้อมูลแบบเวกเตอร์และราสเตอร์ การน าเข้าข้อมูลและการแก้ไข การแสดง ข้อมูล
เชิงพื้นที่ เส้นโครงแผนที่ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ แบบจ าลองความสูงเชิงเลข 
การประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

SOE2108    เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ        3 (2-2-5) 
     อธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การแปลความหมายการสืบค้นและประยุกต์ใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 

ปรับรหสัวิชา ช่ือวิชา 
ค าอธิบายรายวิชาใหม้ีความ
กระชับ สามารถน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได้จริง 
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หลักสูตร พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ( 4 ปี ) 
สาระส าคัญของการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

SOS1201   อารยธรรมโลก                           3(3-0-6) 
          วิวัฒนาการของมนุษย์และพัฒนาการของอารยธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นในยุค
โบราณทั้งทางด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา 

SOE2109      อารยธรรมโลก                                     3 (2-2-5) 
      วิเคราะห์พัฒนาการของอารยธรรมโลกตะวันตก และโลกตะวันออก
โดยสังเขป ในด้านต่าง ๆ เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปของ
สังคมโลก อิทธิพลของตะวันตกและตะวันออกที่มีผลต่อสังคมโลกและ
สามารถปรับตัวของสังคมโลกสมัยใหม่ผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

ปรับรหสัวิชา ช่ือวิชา จ านวน
หน่วยกิตและค าอธิบาย
รายวิชาใหส้อดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู ้

 
 

หลักสูตร พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ( 4 ปี ) 
สาระส าคัญของการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า   81   หน่วยกิต วิชาเอกบังคับ   ไม่น้อยกว่า   61   หน่วยกิต  
 SOE2110 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล                     3 (2-2-5) 

      วิเคราะห์แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมพหุวัฒนธรรมและความ
เป็นพลเมืองดิจิทัลในปัจจุบันและอนาคต ผลกระทบของเทคโนโลยีดจิิทัลทีม่ี
ต่อสังคมทักษะการรู้ดิจิทัล สร้างแนวปฏิบัติให้เป็นพลเมืองที่เรียนรู้แบบน า
ตนเองและปกป้องตนเอง การเคารพสิทธิของตนเอง ความรับผิดชอบสังคม
โลกหลังสมัยใหม่ สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงสร้างสรรค์ 

เพิ่มรายวิชาใหม่ เพื่อพัฒนา
ทักษะด้านสังคมดิจิทัล  

SOS3304     พ้ืนฐานกฎหมายทั่วไป                              3(3-0-6)      
        แนวหลักเกณฑ์พื้นฐานของกฎหมายโดยทั่วไป การแยกประเภทของกฎหมาย 
ขอบเขตที่กฎหมายบังคับใช้ ศัพท์กฎหมายที่ควรรู้ หลักส าคัญในการกระท าผิดทาง
อาญาและกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ของครอบครัว                                         

SOE2111 กฎหมายเบ้ืองต้น                            3 (2-2-5) 
     อธิบายความหมาย ความส าคัญ ประเภท ล าดับศักดิ์ของกฎหมาย 
วิเคราะห์การจัดท า การใช้ การตีความทางกฎหมาย อธิบายกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง 
และอธิบายกระบวนการยุติธรรม ประยุกต์ใช้และบูรณาการกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 

ปรับรหสัวิชา ช่ือวิชา จ านวน
หน่วยกิตและค าอธิบาย
รายวิชาให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน 

SOS3103      ศาสนาเปรียบเทียบ                                       3(3-0-6)    
      ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา  ภูมิหลังและแนวคิดทฤษฏีการก าเนิดศาสนา  
ความหมายและความส าคัญของความเช่ือ ลัทธิและศาสนา ประวัติของศาสนาต่าง 
ๆ โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม คริสตศาสนา ศาสนาพราหมณ์ ศาสนา

SOE2112          ศาสนศึกษา                                3 (2-2-5) 
      อธิบายความหมายของปรัชญาและศาสนา วิเคราะห์องค์ประกอบของ
ศาสนาและความเชื่อ ประเภทของศาสนา ประวัติความเป็นมา หลักค าสอน 
ศาสนพิธี สาวก และวันส าคัญทางศาสนา วิเคราะห์หลักการของศาสนา

ปรับรหสัวิชา ช่ือวิชา จ านวน
หน่วยกิตและค าอธิบาย
รายวิชาใหส้อดคล้องกับการ
เรียนการสอน 
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หลักสูตร พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ( 4 ปี ) 
สาระส าคัญของการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

ขงจื้อ การเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างในเรื่องศาสดา คัมภีร์ พิธีกรรม 
นิกาย ค าสอน และวิถีปฏิบัติที่น าไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุด   

สากลที่เกี่ยวกับปรัชญา วัฒนธรรม และจริยศาสตร์ การเปรียบเทียบศาสนา
สากล วิเคราะห์สภาพการณ์และปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรมสิ่งแวดล้อมและ
สังคมปัจจุบัน 

 
 

หลักสูตร พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ( 4 ปี ) 
สาระส าคัญของการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า   81   หน่วยกิต วิชาเอกบังคับ   ไม่น้อยกว่า   61   หน่วยกิต  
SOS3102     หลักธรรมส าคัญทางพุทธศาสนา            3(3-0-6)     
      หลักธรรมส าคญัของพุทธศาสนา อริยสัจ4  ธาตุ4 ขันธ์ 5  ฆราวาสธรรม 

4  อบายมุข 6  ศีล 5  อายตนะ12  ไตรลักษณ์   ไตรสิกขา อิทธิบาท 4  อคติ 
4  พรหมวิหาร 4  ปฏิจจสมุปบาท กรรม  อริยมรรค 8  โพธิปักขิยธรรม37  
มงคล38 และแนวทางการประยุกต์หลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน                                    

SOE3113        หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา             2 (1-2-3) 
     อธิบายพัฒนาการ ความส าคัญ องค์ประกอบ และโครงสร้างของ
พระพุทธศาสนาและศาสนาในท้องถิ่น เกี่ยวกับ ประวัติ คัมภีร์ของศาสนา 
การปฏิรูป นิกาย การเผยแผ่ วันส าคัญ ศาสนพิธี การปฏิบัติตนของศาสนิก
ชน หลักธรรมส าคัญ ฝึกภาวะผู้น าในพิธีกรรมทางศาสนา และน ามาพัฒนา
ชีวิตและสังคม 

ปรับรหสัวิชา ช่ือวิชา จ านวน
หน่วยกิตและค าอธิบาย
รายวิชาให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน 

 SOE3114       สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา           3 (2-2-5)  
      วิ เคราะห์ ความรู้ เบื้ อ งต้น เกี่ ย วกั บสิ่ งแวดล้อมและประชากร 
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับประชากร วิเคราะห์ผลกระทบของ
ภาวะประชากรที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมต่อสังคมและคุณภาพชีวิต อธิบาย
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน 
อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สภาพการเกิดภัยพิบัติ
ในประเทศไทยและโลก วิเคราะห์สาเหตุการเกิด ผลกระทบและการจัดการ
ภัยพิบัติธรรมชาติ 

เพิ่มรายวิชาใหม่ใหม้ีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 

SOS2302         ความรู้พ้ืนฐานทางรัฐศาสตร์                         3 (3-0-6)     
        ความหมาย ความเป็นมา แนวคิดหลักทางรัฐศาสตร์ได้แก่  การเมือง
เปรียบเทียบ รัฐและระบบราชการ การก าหนดนโยบายสาธารณะ การเมืองระหว่าง
ประเทศ ความคิดทางการเมือง ระบบการเมือง ลัทธิและอุดมการณ์ทางการเมือง 

 ตัดออก 
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สาระส าคัญของการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
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 SOE3201   การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา                    3 (2-2-5) 

               วิเคราะห์แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสังคม
ศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย อธิบายวิวัฒนาการทางด้าน
หลักสูตรสังคมศึกษา ในระดับชาติและสากล วิเคราะห์กระบวนการจัดท า
หลักสูตรสังคมศึกษา การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินผลหลักสูตร ภาวะ
ผู้น าหลักสูตรสังคมศึกษาฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 

เพิ่มรายวิชาใหมเ่พื่อพัฒนา
ทักษะเฉพาะด้านการพัฒนา
หลักสตูรทางสังคมศึกษา 

SOS2203      ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น                                      3 (3-0-6) 
        ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ความหมาย ปรัชญา วิธีการ 
และแนวทางในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

 SOE3202   ท้องถิ่นศึกษา                                         3 (2-2-5) 
               อธิบายความหมาย ความส าคัญ และประวัติความเป็นมาของ
ท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม ประเพณีและมรดกทางวัฒนธรรม วิเคราะห์
ความคิด ความเชื่อของท้องถิ่น วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมต่างๆ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นประยุกต์ใช้กระบวนการศึกษาสังคม 

ปรับรหสัวิชา ช่ือวิชา จ านวน
หน่วยกิตและค าอธิบาย
รายวิชาใหส้อดคล้องกับการ
จัดการเรียนการสอน 

SOS2303   ความเป็นพลเมืองกับประชาสังคม                  3 (3-0-6)  
         แนวคิดและแนวทางปฏิบัติ เรื่องสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ของพลเมือง 
บรรทัดฐานในเรื่องสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมืองและสิทธิมนุษยชน ปัจจัยส าคัญ
ที่ ส่ งเสริมและเป็ นอุปสรรคในการสร้ างความเข้มแข็ งของประชาสั งคม  
ความสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองและประชาสังคม บทบาทการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการสังคม  

 ตัดออก โดยน าเนื้อหารวมกบั
รายวิชาความเป็นสกลทรรศน์                                                    
(SOE3206) 
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สาระส าคัญของการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
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 SOE3203       เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก                2 (1-2-3)  

          ความหมาย แนวคิด การวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจ ความเป็นมาของ
ระบบเศรษฐกิจ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจไทย การเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจและผลกระทบ แนวโน้มและทิศทางของระบบเศรษฐกิจ การใช้
นโยบายเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและนโยบายทางเศรษฐกิจอื่น การ
ร่วมมือ ขัดแย้งในระบบเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก                                 

เพิ่มรายวิชาใหม่ ให้เนื้อหา
กระชับ ครอบคลมุเนื้อหาที่ทัน
ต่อสถานการณ์ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

SOS3306     พลวัตสังคมไทย                                 3(3-0-6)       
               วิวัฒนาการของสังคมไทย ด้านการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม
และวัฒนธรรม เหตุการณ์และบุคคลส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม  ลักษณะพิเศษของสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย แนวทางการด าเนินชีวิตใน
สังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                      

 ตัดออก โดยน าเนื้อหารวมกบั
รายวิชาประวตัิศาสตรไ์ทย 

SOS4002 การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    3 (2-2-5) 
            จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา  มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้  โครงสร้าง อัตราเวลาเรียน  
การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร  การ
จัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้  การจัดการช้ันเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ส าหรับครูสังคมศึกษาให้สอดคล้องในแต่ละ
ระดับช้ัน การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน 

SOE3204 วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา               3 (2-2-5) 
      วิเคราะห์ทฤษฎีรูปแบบการสอน วิธีการสอน ทักษะและเทคนิคการ
สอนสังคมศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรสังคมศึกษา ออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล 
ฝึกปฏิบัติการสอนในช้ันเรียน 
 
  

ปรับรหสัวิชา ช่ือวิชา จ านวน
หน่วยกิตและค าอธิบาย
รายวิชาใหส้อดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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หลักสูตร พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ( 4 ปี ) 
สาระส าคัญของการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

SOS330        พลวัตสังคมโลก                                             3(3-0-6) 
               วิวัฒนาการของมนุษย์และสังคม ระบบเศรษฐกิจ การเมืองและการ

ปกครอง  สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่างๆของสังคมโลก ผลกระทบต่อ
สังคมไทยและสังคมโลก               

 ตัดออก โดยน าเนื้อหารวมกบั
รายวิชาอารยธรรมโลก 

 SOE3205  นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา            3 (2-2-5) 
              วิเคราะห์แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทาง
สังคมศึกษา  หลักการออกแบบ การผลิตและพัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัล
ที่เหมาะสมกับเนื้อหาสังคมศึกษา วิเคราะห์และประเมินคุณค่าของสื่อและ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

เพิ่มรายวิชาใหมเ่พื่อพัฒนา
ทักษะการสร้างนวัตกรรมและ
สื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา 

SOS3404   สภาพแวดล้อมเมืองและการพัฒนาอย่างยั่งยืน            3 (2-2-5) 
             หลักการ แนวคิดและทฤษฎีในการวางแผนและจัดการด้านระบบนิเวศ
เมืองและสภาพแวดล้อมในเขตเมือง มาตรการ นโยบายและแนวปฏิบัติที่ดี แนวคิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืนและกรณีศึกษา 

 ตัดออก 

SOS3104  จริยศาสตร์                                                          3(3-0-6) 
             ความหมายความส าคัญ ขอบข่ายของวิชาจริยศาสตร์ เกณฑ์ตัดสินทาง 
จริยศาสตร์ อุดมคติแห่งชีวิต หลักจริยศาสตร์ในลัทธิและศาสนาที่ส าคัญ  จริยธรรม
ในอาชีพต่าง ๆ 

 ตัดออก 

 
 
 

หลักสูตร พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ( 4 ปี ) 
สาระส าคัญของการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
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 SOE3206    ความเป็นสกลทรรศน์                               3 (2-2-5)      

           อธิบายความหมาย และความส าคัญโลกาภิวัตน์ วิเคราะห์ทฤษฎี
เพิ่มรายวิชาใหมเ่น้นการเรียนรู้
หลักการสากลทรรศน์และการ
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หลักสูตร พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ( 4 ปี ) 
สาระส าคัญของการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

การจัดการความขัดแย้งความเป็นพลเมือง หลักการอยู่ ร่วมกันของ
มนุษยชาติ ความสัมพันธ์และการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ค่านิยมและการ
ตระหนักรับรู้สภาพการณ์ การพัฒนาท่ียั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค
และการยอมรับความแตกต่างแนวทางการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างคุณลักษณะของพลเมืองโลก                                    

อยู่ร่วมกันในสังคมโลก 

                                                      SOE4207    การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา            3 (2-2-5)  
            อธิบายความหมาย ขอบเขตของการวิจัยเชิงปฏิบตัิการทางสังคม
ศึกษา วิเคราะห์ทฤษฎรีะเบียบ วิธีวิจัยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบตัิการ ฝึก
ปฏิบัติการวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลายทางสังคมศึกษา                          

เพิ่มรายวิชาใหม่ เพื่อพัฒนา
ทักษะการวจิัยเชิงปฏิบตัิการ
ทางสังคมศึกษา  

SOS4206      อาเซียนศึกษา                                                  3 (3-0-6)                                                     
           สถานการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงยุคสงครามเย็นที่น าไปสู่การ
ก่อตัวของอาเซียน บทบาทและการท างานของอาเซียนท่ีมีผลกระทบต่อการเมือง
และเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน บรรทัดฐานการปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลงของ
อาเซียนที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค การ
วิเคราะห์ความส าเร็จและความล้มเหลวของอาเซียน 

SOE4208     อาเซียนศึกษา                                       3 (3-0-6) 
            สถานการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงยุคสงครามเย็นที่
น าไปสู่การก่อตัวของอาเซียน บทบาทและการท างานของอาเซียนที่มี
ผลกระทบต่อการเมืองและเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน บรรทัดฐานการ
ปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลงของอาเซียนที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค การวิเคราะห์ความส าเร็จและความล้มเหลว
ของอาเซียน                                                     

 ปรับรหสัวิชา 

 
 
 

หลักสูตร พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ( 4 ปี ) 
สาระส าคัญของการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า   81   หน่วยกิต วิชาเอกบังคับ   ไม่น้อยกว่า   61   หน่วยกิต  
SOS4309     การสัมมนาทางสังคมศึกษา                                  3 (3-0-6) 
            การอภิปรายสรุปถึงภาพรวมของการศึกษา การเตรียมความพร้อมในการ 

เป็นครูสอนสังคมศึกษา การตั้งหัวข้อค้นคว้า การอภิปรายถึงปัญหาด้านต่างๆใน
การจัดการเรียนการสอนพร้อมหาแนวทางการแก้ไข                                    

 ตัดออก 
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หลักสูตร พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ( 4 ปี ) 
สาระส าคัญของการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

SOS2101   ประวัติพระพุทธศาสนา                   3(3-0-6)     
             ประวัติของพุทธศาสนา ความส าคัญและลักษณะเด่นของพุทธ
ศาสนา การแยกนิกายของพุทธศาสนา การเผยแผ่พุทธศาสนาในนานาประเทศ 
อิทธิพลของพุทธศาสนาต่อวัฒนธรรม  วิธีคิด 10 ประการของพระพุทธเจ้า 

 ตัดออก น าเนื้อหารวมกบั
รายวิชาหลักพุทธธรรมและ
ธรรมวิทยา 

SOS3204    ประวัติศาสตร์โลก                             3(3-0-6)       
                  พัฒนาการของประวัติศาสตร์โลก สมัยคลาสสิค ยุคกลาง การฟื้นฟู
ศิลปวิทยาการ การค้นพบอเมริกา การปฏิวัติฝรั่งเศส การปฏิวัติอุตสาหกรรม 
สงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามเย็น การก่อการร้ายสหรัฐ ความ
ขัดแย้งในตะวันออกกลาง สงครามต่อต้านการก่อการร้าย การขยายอ านาจของจีน 
และรัสเซีย สหรัฐอเมริกาในยุคสมัยของโดนัลด์ ทรัมป์ 

 ตัดออก น าเนื้อหารวมกบัวิชา
อารยธรรมโลก 

  SOE4209 ท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม           3 (2-2-5) 
        ลักษณะทั่วไปในการประกอบอาชีพ ศิลปหัตถกรรมของชาวบ้าน ใน
ท้องถิ่นเพื่อให้ทราบสภาพปัจจุบัน ปัญหา และอุปสรรค ในการประกอบ
อาชีพแต่ละอย่าง ศึกษาบทบาทหน้าที่ของหน่วยราชการและองค์กรเอกชน 
ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ศิลปหัตถกรรมของ
ชาวบ้าน ศึกษาวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมทั้งเสนอความคิดเห็นและ
แนวทางในการท านุบ ารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น                                      

เพิ่มรายวิชาใหม่ เพื่อส่งเสริม
การเรยีนรู้ท้องถิ่น และการ
ท านุบ ารุงส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

 

หลักสูตร พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ( 4 ปี ) 
สาระส าคัญของการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า   81   หน่วยกิต วิชาเอกบังคับ   ไม่น้อยกว่า   61   หน่วยกิต  
 SOE4210     มนุษย์กับสังคม                                3 (3-0-6)                                                        

 ความหมายและความส าคัญ ของสั งคม  โครงสร้ างและ
องค์ประกอบของสังคมการจัดระเบียบทางสังคม การเปลี่ยนแปลงและ
วิวัฒนาการของสังคมอันเป็นผลเนื่องมาจากความเจริญทางเทคโนโลยี และ
การเปลี่ยนแปลงของประชากร พฤติกรรมและความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่อยู่

เพิ่มรายวิชาใหม่  
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หลักสูตร พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ( 4 ปี ) 
สาระส าคัญของการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

รวมกันเป็นสังคม อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีที่มีผลต่อบุคคล 
กลุ่มและสถาบันต่างๆ ในสังคม วิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหา
สังคมไทยในปัจจุบัน 
 

SOS4105    จริยธรรมสิ่งแวดล้อม                     3 (3-0-6) 
         ชีวิตและสิ่งแวดล้อม สิทธิของธรรมชาติ การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ สมดุลของ
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และการพัฒนาธรรมชาติ ปัญหาและอุปสรรคในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ 

SOE4211     จริยธรรมสิ่งแวดล้อม                         3 (3-0-6) 
         ชีวิตและสิ่งแวดล้อม สิทธิของธรรมชาติ การอยูร่่วมกับธรรมชาติ 
สมดลุของสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และการพัฒนาธรรมชาติ ปัญหาและ
อุปสรรคในการอนุรักษ์ธรรมชาติ                                 

ปรับรหสัวิชา ให้สอดคล้องกับ
การจัดการเรยีนารสอน 

SOS3205    ประวัติศาสตร์เอเชีย                                   3(3-0-6) 
       พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆในทวีปเอเชีย ตั้งแต่ยุคโบราณ
จนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 ระเบียบแบบแผนของสถาบันการเมืองและเศรษฐกิจ 
อิทธิพลของลัทธิความเช่ือและศาสนาต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 ตัดออก น าเนื้อหารวมกับ
รายวิชาอาเซียนศึกษา 

 
 

หลักสูตร พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ( 4 ปี ) 
สาระส าคัญของการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า   81   หน่วยกิต วิชาเอกบังคับ   ไม่น้อยกว่า   61   หน่วยกิต  
SOS4209   ประวัติศาสตร์ศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้             3(3-0-6) 
               อิทธิพลศิลปะภายนอกที่มีผลต่อศิลปกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
แนวความคิด รูปแบบศิลปะ และการก าหนดอายุของโบราณวัตถุในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

 ตัดออก น าเนื้อหารวมกับ
รายวิชาอาเซียนศึกษา 

SOS4207  ประวัติศาสตร์อเมริกา                          3 (3-0-6) 
          พัฒนาการของสหรัฐอเมรกิา สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ สงคราม
ประกาศอิสรภาพ สหรัฐอเมริกาในสงครามโลกครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 และสงคราม
เย็น บทบาทของสหรัฐอเมริกาที่มตี่อสังคมโลก 

 ตัดออก 
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หลักสูตร พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ( 4 ปี ) 
สาระส าคัญของการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

SOS4210  ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย                              3 (3-0-6) 
                  แนวความคิด รูปแบบศิลปะ และการก าหนดอายุของศิลปกรรมใน
ประเทศไทย การท านุบ ารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยในยุคโลกาภิวัตน์  

 ตัดออก  

SOS4001  การจัดชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้สังคมศึกษา  3(2-2-5) 
           ความหมาย ความส าคัญของการจัดการช้ันเรียน แนวคิดและทฤษฏี 
เกี่ยวกับการจัดการช้ันเรียน การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 
เทคนิควิธีและกระบวนการจัดการชั้นเรียน  การจัดกิจกรรมในการแก้ปัญหาช้ัน
เรียน การส่งเสริมประชาธิปไตยในช้ันเรียน การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียน จัดการ
ช้ันเรียนได้อย่างเหมาะสม 
 

 ตัดออก 

 
 
 

หลักสูตร พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ( 4 ปี ) 
สาระส าคัญของการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า   81   หน่วยกิต วิชาเอกบังคับ   ไม่น้อยกว่า   61   หน่วยกิต  
 SOE4212 พุทธจริยธรรมเพ่ือชีวิตและสังคม    3 (3-0-6) 

              พุทธจริยธรรมในฐานะเป็นธรรมนูญส าหรับการด าเนินชีวิตที่ดี
งาม เพื่อความเป็นสมาชิกที่ดีของมนุษยชาติ สังคม ชุมชนและรัฐ ตลอดจน
เป็นผู้น ารัฐที่ดี การด าเนินชีวิตที่ดี มีความมั่นใจและประสบความส าเร็จ 
คุณสมบัติและบทบาทที่ถูกต้องของผู้ที่อยู่ในฐานะเป็นผู้ครองเรือน คู่ครอง 
หัวหน้าครอบครัว ทายาท มิตรสหาย ลูกจ้าง นายจ้างครูอาจารย์ นักเรียน 
นักศึกษา อุบาสก อุบาสิกาและพระภิกษุสงฆ์ ตลอดจนลักษณะการด าเนิน
ชีวิตของผู้บรรลุจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพาน                                   

เพิ่มรายวิชาใหม ่

 SOE4213 ภูมิศาสตร์การต้ังถิ่นฐาน             3 (3-0-6) 
         แนวคิดการตั้งถ่ินฐานมนุษย์ รูปแบบการตั้งถ่ินฐานและการ

เพิ่มรายวิชา 
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หลักสูตร พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ( 4 ปี ) 
สาระส าคัญของการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

เปลี่ยนแปลง แนวโน้มประชากรและการตั้งถ่ินฐานในอนาคต โครงสร้างการ
ตั้งถ่ินฐาน และสังคม รูปแบบการจ้างงานและการลงทุน การอพยพและการ
กลายเป็นเมืองการลงทุนด้านโครงสร้าง พ้ืนฐาน ปัญหาการตั้งถิ่นฐานและ
การแก้ไข รูปแบบการขยายตัวของการตั้งถิ่นฐานของประเทศพัฒนาแล้ว
และประเทศก าลังพัฒนา                                     

 SOE4214 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์         3 (2-2-5) 
             ความหมาย ประเภท ความส าคญัการวิจยัทางสังคมศาสตร์ 
ก าหนดปัญหาหารวิจยั การรวบรวมข้อมูล การออกแบบเทคนคิและวิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล และสรุปวิเคราะห์ผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย 
เพื่อน าไปใช้ในการแก้ปัญหาในสังคม และเป็นพื้นฐานในการท าวิจัยใน
ศาสตร์ต่างๆ                             

เพิ่มรายวิชา 
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ภาคผนวก ญ 
สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปีในหลักสูตร 
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ตารางสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง รายวิชา 

สมรรถนะหลักที่ 1 
มีความรู้และความเข้าใจเนื้อหาสังคมศึกษา
โด ย ใช้ ก าร เรี ย น รู้ ผ่ าน ป ระส บ ก ารณ์ 
(Experiential Learning) 

1. อธิบาย/วิเคราะห์และสรุปความรู้ความ
เข้าใจปรัชญา ความเชื่อ ศาสนา หลักพุทธ
ธรรมศลีธรรม และจริยธรรม 
2. อธิบาย/วิเคราะห์และสรุปความรู้อ านาจ 
การบริหาร การเมืองการปกครอง การเป็น
พลเมืองโลก วัฒนธรรม ประเพณแีละการ
ด าเนินชีวิตในสังคม 
3. อธิบาย/วิเคราะห์และสรุปความรู้ความรู้
เศรษฐศาสตร์การผลิต การแจกจ่าย การ
บริโภค ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ประยุกต์การเรียนการสอนในสถานศึกษา 
4. อธิบาย/วิเคราะห์และสรุปความรู้
ประวัติศาสตร์ไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และอารยธรรมโลกเพื่อน ามโนทัศน์ 
(concept) ไปใช้สอนในสถานศึกษา 
5. อธิบาย/วิเคราะห์และสรุปความรู ้
ภูมิศาสตร์ เครืองมือทางภูมิศาสตร์ ภูมิ
สารสนเทศ ประชากรและสิ่งแวดล้อม และ
ให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์เพื่อการตดัสินใจ
เชิงภูมิศาสตร์อย่างเป็นระบบ    

ภาคเรียนที่ 1 
เอกบังคับ 
หลักสังคมวิทยา 
ประวัติศาสตร์ไทย 
ภูมิศาสตร์กายภาพ 
 
ภาคเรียนที่ 2 
เอกบังคับ 
การเมืองการปกครองไทย 
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ 
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 

สมรรถนะหลักที่ 2  
พัฒนาหลักสตูรสังคมศึกษาตามแนวทาง
สากลและจดัการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้
การจัดการเรยีนรู้เชิงรุก (Active Learning ) 
 

1. อธิบาย/วิเคราะห์และสรุปความรู้การ
พัฒนาหลักสตูรสังคมศึกษาตามแนวทาง
สากล 
2. ออกแบบหลักสูตรสังคมศึกษาให้
สอดคล้องกับความก้าวหน้าด้านวทิยาการ
และน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
 

ภาคเรียนที่ 1 
เอกบังคับ 
เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น 
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิ
สารสนเทศ 
อารยธรรมโลก 
วัฒนธรรมสังคมดิจิทลั 
 
ภาคเรียนที่ 2 
เอกบังคับ 
กฎหมายเบื้องต้น 
ศาสนศึกษา 

สมรรถนะหลักท่ี 3 
ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ด้านสังคมศึกษาและศาสตร์อื่น ๆ และ
ประยุกต์ ใช้ ในการปฏิบั ติ งานต่ าง ๆ ใน
สถานศึกษา 

1. อธิบาย/วิเคราะห์และสรุปความรู้ในการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและบูรณาการ
การเรยีนการสอนกับการปฏบิัติจรงิและ
การบูรณาการข้ามศาสตร ์
2. ประยุกต์ใช้เทคนิควิทยาการจัดการ
เรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านสังคม
ศึกษาและบรูณาการข้ามศาสตร ์

ภาคเรียนที่ 1 
เอกเลือก 
การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา 
ท้องถิ่นศึกษา 
เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก 
ภาคเรียนที่ 2 
เอกบังคับ 
หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง รายวิชา 
3. วิเคราะห์และวางแผนและจดัการเรยีนรู้
แบบบูรณาการทางสังคมศึกษากับศาสตร์
อื่น ๆ และท้องถิ่น 

สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา 
เอกเลือก 
วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา 
นวัตกรรมและสื่อดิจิทลัทางสังคมศึกษา 
ความเป็นสกลทรรศน ์

สมรรถนะหลักท่ี 4 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ
จัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการช้ัน
เรียนและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
 
สมรรถนะหลักท่ี 5 
ฝึกปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน
(Classroom Action Research)ทางสังคม
ศึกษา 

1. อธิบาย/วิเคราะห์และสรุปความรู้ความ
เข้าใจด้านข้อมูล สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อน ามาจัดการ
เรียนรูส้ังคมศึกษา  
2.ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
จัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้สังคม
ศึกษาและการปฏิบัติงานต่าง ๆใน
สถานศึกษา  
 
1.อธิบาย/วิเคราะห์และสรุปความรู้ระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการส าหรับการพฒันาการ
เรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนสังคม
ศึกษา 
2.ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา 

ภาคเรียนที่ 1 
- 
 
ภาคเรียนที่ 2 
เอกเลือก 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศกึษา 
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