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ค าน า 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการโดยใช้
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษบางรายวิชาในการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงรับนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดว่าด้วย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดทีใ่ห้ปริญญา
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาเพียงสาขาวิชาเดียว จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 166 หน่วยกิต 
หลักสูตรออกแบบไว้เพ่ือพัฒนานักศึกษา เมื่อจบการศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาแล้วสามารถท างานใน
สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชนในบทบาทท่ีเกี่ยวข้องด้านการสอน          
การวางแผน การพัฒนา และในสาขาท่ีใกล้เคียง ได้แก่ ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาท้ังในภาครัฐและเอกชน นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 
นักพัฒนาชุมชน นักขับเคลื่อนทางสังคม นักเขียน ผู้สื่อข่าว นักวิจัยท้องถิ่น  
 ลักษณะส าคัญของหลักสูตรนี้ คือความสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลที่ได้มุ่งเน้นให้
สถาบันการศึกษาสร้างพลเมืองที่รักชาติบ้านเมือง รู้รักสามัคคี สามารถอยู่ในกติกาประชาธิปไตย มีความรู้
เรื่องอาเซียนและโลก โดยให้ความส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างความรักความภาคภูมิใจในชาติ       
รู้หน้าที่ในฐานะพลเมือง และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งก าหนดให้การศึกษาข้ันพื้นฐานเพิ่มเติม
เนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และอาเซียน อย่างกว้างขวางและลุ่มลึก เพ่ือให้เป็นไปตามความ
มุ่งหวังของนโยบายดังกล่าว สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นการพัฒนาของมนุษย์ ด้วยการ
ระบุกรอบปรัชญา คือ “หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด    
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา และมีศรัทธาในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู รวมถึงมี
ทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานวิชาชีพครูและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21         
ที่มุ่งเน้นการใช้พลังองค์ความรู้จากการวิจัย เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมทางการศึกษาสนอง
ความต้องการของท้องถิ่นและรับใช้สังคมได้อย่างมีคุณภาพ” ซึ่งภายใต้ปรัชญาดังกล่าวสาขาสังคมศึกษาเชื่อ
ว่าจะเป็นพลังหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมให้เคารพตัวเองและเพ่ือนมนุษย์และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร 5 ปี) 
สาขาวิชาสังคมศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด  
คณะ   :   คณะครุศาสตร์ 

 
หมวดที ่1  

ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร       

รหัสหลักสูตร  :    25531581101062 
ภาษาไทย  :    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ :          Bachelor of Education Program in Social Studies 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม  :    ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) 
 ชื่อย่อ   :    ค.บ. (สังคมศึกษา) 

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :    Bachelor of Education (Social Studies) 
 ชื่อย่อ   :    B.Ed. (Social Studies) 

 
3. วิชาเอก หรือ ความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร  

  - 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

              จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 166 หน่วยกิต  
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) 
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5.2 ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี)  
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ  

5.3 ภาษาที่ใช้  
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษบางรายวิชา 

5.4 การรับเข้าศึกษา  
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี และให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ดว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวด 4 ข้อ 12  
(ภาคผนวก ข) 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                   

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2560  
 ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เมื่อคราวประชุม วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้ความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 2 / 2560 
             เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2 (113) / 2560  
 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) ในปีการศึกษา 2563 

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  หลักสูตรออกแบบไว้เพ่ือพัฒนานักศึกษา เมื่อจบการศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาแล้ว  สามารถ
ท างานในสถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชนในบทบาทที่เก่ียวข้องด้านการสอน 
การวางแผน การพัฒนา และในสาขาท่ีใกล้เคียง ได้แก่ 
 

8.1  ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทั้งในภาครัฐและเอกชน 
8.2. นักวิชาการศึกษา 
8.3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
8.4  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 
8.5 นักพัฒนาชุมชน /นักขับเคลื่อนทางสังคม 
8.6 นักเขียน ผู้สื่อข่าว 
8.7 นักวิจัยท้องถิ่น 
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9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีท่ีจบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับ ชื่อ-สกุล/เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

1 
นายปริญ  รสจันทร์ 
3-4514-0056 XXXX 

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

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2550 
    2544 

2 
นายคชษิณ  สุวิชา 
3-4402-0006 XXXX 

อาจารย์ 
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2552 
2542 

3 
นางสาวอัธยา เมิดไธสง 
1- 4603- 0012 XXXX 

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

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

    2557 
    2555 

4 
นายประสาร ศรีพงษ์เพลิด 
3-4603-0082 XXXX อาจารย์ 

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

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

2548 
    2544 

5 
 
 
 

นายสมเกียรติ  ศรีปัดถา 
3-4504-0008 XXXX 

อาจารย์ 

Ph.D.(Environmental Economics) 
วท.ม (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
ค.บ.(สังคมศึกษา) 

Cochin University of 
Science  and Technology 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาลัยครูมหาสารคาม 

    2543 
 
    2527 
    2521 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน   
 10.1  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 (1)  อาคารคณะครุศาสตร์ 
 (2)  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
 (3)  อาคารบรรณราชนครินทร์  
 (4)  ศูนย์คอมพิวเตอร์เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เครื่องคอมพิวเตอร์      

จ านวน 60 เครื่อง 
 (5)  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 100 เครื่อง 
 (6)  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  
 (7)  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
 (8)  ห้องปฏิบัติการ 
 

10.2  ศูนย์วิทยบริการ  
นักศึกษาในสาขาวิชาสังคมศึกษาสามารถใช้บริการสืบค้นข้อมูลได้จากศูนย์วิทยบริการ รวมทั้ง

ศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งมีการให้บริการทางด้านวิชาการต่างๆ ในการศึกษาหาความรู้
และข้อมูลต่างๆในการเรียนและการวิจัย ดังนี้ 

10.2.1  สิ่งตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ศูนย์วิทยบริการ)  
 หนังสือและต าราเรียนสังคมศึกษา 2,521 เล่ม 
 หนังสือและต าราเรียนภาษาอังกฤษ 5,500 เล่ม 
 วารสารต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   180 รายชื่อ 

วารสารวิชาการเย็บเล่ม     43 รายชื่อ 
  จุลสาร   112 แฟูม 

หนังสือพิมพ์ภาษาไทย   16 ฉบับ 
หนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ    3 ฉบับ 
กฤตภาค   655 รายการ 

 แผ่นซีดี   200 แผ่น 

10.2.2  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 
ฐานข้อมูล ACM Digital Library 
ฐานข้อมูล H.W. Wilson, IEEE/IET Electronic Library (IEL) 
ฐานข้อมูล LexisNexisR และ NexisR 
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ฐานข้อมูล ProQuest Dissertation & Thesis 
ฐานข้อมูล Web of Science 
ฐานข้อมูล ThaiLIS 

 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
สถานการณ์การขับเคลื่อนการพัฒนาระดับโลกได้ก้าวย่างมาสู่ยุค 4.0 อันเป็นจังหวะก้าวย่างจาก

ยุค 1.0 คือยุคแห่งสังคมเกษตรกรรม ยุค2.0 มุ่งเน้นอุตสาหกรรมเบา ยุค3.0 ให้ความส าคัญไปที่
อุตสาหกรรมที่ซับซ้อนขึ้นหรือเรียกอีกอย่างว่า“ยุคอุตสาหกรรมหนัก” และปัจจุบัน ยุค 4.0 ซึ่งเป็นยุค
กระแสแห่งการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในการใช้ชีวิตของผู้คนในโลกนี้ โดยประเทศไทยได้ก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศเป็นไทยแลนด์ 4.0 ซ่ึงมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนากรอบการพัฒนา
ประเทศใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1.) เกษตรดั้งเดิมเปน็เกษตรกรรมใหม่ 2.) SME เป็น Smart SME 3.) 
บริการมูลค่าต่ าเป็นบริการมูลค่าสูง และ4.) แรงงานทักษะต่ าเป็นแรงงานที่มีความรู้ เพ่ือขับเคลื่อนประเทศ
ไทยสู่การเป็นประเทศท่ีมีรายได้สูงหรือประเทศท่ีพัฒนาแล้วภายในปี 2475 ซึ่งสอดคล้องกับกรอบวิสัยทัศน์
และเปูาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยให้
เป็นประเทศท่ีมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งหากพิจารณาจากสถานการณ์ข้างต้น การเตรียมคนเข้าสู่ภาวะ
สังคมดังกล่าวจึงเป็นสิ่งส าคัญและเป็นภารกิจที่ต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ  โดยเฉพาะระบบการศึกษา 
ทีม่ีหน้าที่ในการพัฒนาผู้คนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในโลกแห่ง
ศตวรรษท่ี 21   

การศึกษาแห่งโลกศตวรรษท่ี 21 ซึ่งให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะการคิดท่ีหลากหลาย การ
เรียนรู้นวัตกรรม สารสนเทศ และการสื่อสาร รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ ต้องเป็นการศึกษาที่มุ่งสร้างให้
ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจสามารถเรียนรู้ได้อย่างความคิดสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะ
พลเมืองที่ด ีภูมิใจในเอกลักษณ์ตัวเอง  เห็นพลังและศักยภาพในตัวเองเป็นสิ่งส าคัญ ดั้งนั้นการจัด
กระบวนการเรียนรู้จึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความมุ่งหวังดังกล่าว โดยต้องเน้นให้ความส าคัญกับ 
Learning Society Creation ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งปลูกฝังการใช้ความรักในการท างานแทน
การท าตามหน้าที่ เน้นความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดมากกว่าการค านึงถึงข้อจ ากัด เรียนรู้เพื่อการใช้งาน
มากกว่าการเรียนรู้โดยไร้จุดหมาย การปรับเปลี่ยนบทบาทของครูจากผู้สอนกลายเป็นผู้จัดกระบวนการ
เรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง Active Learning ให้ความส าคัญการท างานร่วมกัน
เป็น Team Learning มากกว่าการสร้างผลงานเฉพาะบุคคล เปลี่ยนจากการจูงใจให้แข่งขันสู่การสูงใจให้
แบ่งปัน เปลี่ยนการเรียนรู้ทางทฤษฎีสู่การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในการจัดการ
แก้ปัญหาแทนการจดบันทึก (Project - Base Learning) และวัดผลงานตามผลความส าเร็จแทนการวัดผล
งานตามความเสร็จสิ้นตามเวลามากขึ้น ซึ่งกระบวนการดังกล่าวน่าจะเป็นอีกหนึ่งพลังในการจะน าพาให้
สังคมและประเทศชาติไปสู่ที่เข้มแข็งกลายเป็นประเทศท่ีรายได้สูงหรือประเทศท่ีพัฒนาแล้วภายในปี 2475 
ดังเปูาหมายที่ตั้งไว้คือความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนต่อไป 

 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

   จากร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)ทีท่ิศทางมุ่งเน้น
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งจะเกิดข้ึนได้ต้องอาศัยพลเมืองที่รู้จักหน้าที่และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น
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สถาบันการศึกษาจึงต้องสร้างพลเมืองที่รักชาติบ้านเมือง รู้รักสามัคคี สามารถอยู่ในกติกาประชาธิปไตยได้
เคารพตัวเองและผู้อ่ืน มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถปรับตัวในวัฒนธรรมสากล พร้อม
ทั้งมีความรักความภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งความส าคัญดังกล่าวสถาบันการศึกษาจึงได้ก าหนดให้
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ิมเติมเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และอาเซียน อย่างกว้างขวางและลุ่ม
ลึก เพื่อให้เป็นไปตามความมุ่งหวังของนโยบายดังกล่าว สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด จึงพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศท่ีมุ่งเน้นการ
พัฒนาของมนุษย์ ด้วยการระบุกรอบปรัชญา คือ พัฒนาบัณฑิตให้มีความเข้าใจตนเอง เข้าใจสังคม และเท่า
ทันความเปลี่ยนแปลงของโลก และมีศรัทธาในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ
เป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพตนเอง เคารพผู้อื่น มีจิตอาสา และมีความรอบรู้ในศาสตร์แห่งสังคม
ศึกษา ตลอดจนมีทักษะสามารถประยุกต์วิชาความรู้สู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม และศรัทธาใน
จรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้รับใช้สังคม สร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข บน
พ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจต่อความเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากโลกาภิวัฒน์ 

 
11.3  ผลการประเมินการด าเนินงานหลักสูตรเดิม 

   ตามผลการประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ใน
การประเมินคุณภาพทางการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ได้ผลการประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรดังนี้  

1) ด้านบัณฑิต ควรหาวิธีการเพ่ิมช่องทางในการติดตามการใช้บัณฑิตให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ 
2) ด้านนักศึกษา ควรมีการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ก่อนมีการจัดการเรียนการสอน

ในปีการศึกษาแรก 
3) ด้านอาจารย์ ส่งเสริมให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ และเสนอขอผลงานทางวิชาการให้

มากขึ้น 
4) ด้านหลักสูตร การเรียน  การสอน และการประเมินผล ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ

ทันสมัยสอดคล้องกับ Thailand 4.0 พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโลกในยุคศตวรรษท่ี 21 
5) ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ควรมีการจัดท าแผนเพ่ือจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ส าหรับการปฏิบัติการ

ภาคสนาม (Social Lab)  
นอกจากนี้ จากข้อมูลการประเมินของผู้ใช้บัณฑิตพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้เพิ่มเติมความรู้ใน

เนื้อหารายวิชาประวัติศาสตร์ ความรู้ทางด้านอาเซียนและหน้าที่พลเมือง  
อีกท้ังจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชาของหลักสูตร ไม่ครอบคลุมตามแผนที่แสดงการ

กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  ซึ่งจาก
เหตุผลดังกล่าวจึงน ามาสู่การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการน าไปสู่การผลิตบัณฑิตรับใช้
สังคมต่อไป 
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12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
12.1 ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตร 

 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปรับปรุง
หลักสูตร 

สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรปรับปรุง 

1. สถานการณ์ภายนอกหรือ
การพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อ
ก า ร ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต  เ พ่ื อ ใ ห้
สอดคล้องกับระบบการผลิต
ครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยุค Thailand 4.0 พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงโลกในยุค
ศตวรรษท่ี 21  

ครูสังคมต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์
สามารถพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ       
มีความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมืองที่ดี จึงต้องเปลี่ยนกรอบของ
การศึกษาให้เป็น Learning Society Creation การปรับเปลี่ยนบทบาท
ของครูจากผู้สอนกลายเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง Active Learning เน้นการท างานร่วมกันเป็น 
Team Learning มากกว่าการสร้างผลงานเฉพาะบุคคล ประกอบกับ    
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะการคิด   
ที่หลากหลาย การเรียนรู้นวัตกรรม สารสนเทศ และการสื่อสาร รวมถึง
ทักษะชีวิตและอาชีพ หลักสูตรสังคมศึกษาจึงต้องพัฒนาสู่การเรียนน้อย  
แต่เรียนรู้มาก 

2. รายงานผลการด าเนินงาน
หลักสูตร (มคอ. 7) 

1. มีการปรับปรุงหมวดวิชาเฉพาะให้สอดคล้องกับ มคอ.1 และให้สอดคล้อง
กับความต้องการของนักศึกษาท่ีจะน าไปใช้ได้จริงในการท างาน 
2. สนับสนุนให้มีการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้สู่การน าไปใช้จริงให้มากขึ้น   
3. มีการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ก่อนมีการจัดการเรียนการ
สอนในปีการศึกษาแรก 
4. ส่งเสริมให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ และเสนอขอผลงานทาง
วิชาการให้มากข้ึน 
5. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับ  Thailand 4.0 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโลกในยุคศตวรรษท่ี 21 
6. จัดท าแผนเพ่ือจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ส าหรับการปฏิบัติการภาคสนาม 
(Social Lab) 
 

3. ผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ 

1. พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ที่มีรายละเอียดของ
เกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนที่ต้องประเมินงานให้
เป็นไปในทางเดียวกัน  
2. พัฒนารูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
ตามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด  
3. ปรับปรุง มคอ.3 ที่มีการก าหนดจุดมุ่งหมายของรายวิชา ในหมวดที่ 2 
การพัฒนาผลการเรียนรู้รายวิชา ในหมวด 4 และแผนการสอนและการ
ประเมินผลใน หมวด 5 ให้สอดคล้องกับ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและ
การประเมินผล และ curriculum mapping ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร หรือ 
มคอ 2 หมวดที ่4 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปรับปรุง
หลักสูตร 

สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรปรับปรุง 

 

4. มาตรฐานความรู้และ
มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
ก าหนด คือ    11 มาตรฐาน
ความรู้  และ 2 มาตรฐาน
ประสบการณ์วิชาชีพ 

ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาชีพครูตามมาตรฐานของคุรุสภา โดยกลุ่ม
วิชาชีพครูได้ประชุมจัดท าร่างรายวิชาในหมวดวิชาชีพครู โดยใช้สาระความรู้
และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐาน 
 

 
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูข้อที่ 7 เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
จึงพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา เพ่ือสร้างครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถ
จัดการศึกษา โดยครอบคลุมมาตรฐานความรู้ทั้ง 11 มาตรฐาน ตามมาตรฐานวิชาชีพและเกณฑ์การรับรอง
ปริญญาของคุรุสภา และมุ่งพัฒนาบัณฑิตครูให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตลอดจนสามารถเป็นผู้ปฏิบัติงานหรือ
เป็นผู้น าทางวิชาการให้กับหน่วยงานทางการศึกษา สามารถพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุนการวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการศึกษา และการบริการทางวิชาการให้แก่ชุมชน 
 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
     หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  หมวดวิชาเฉพาะ: กลุ่มวิชาชีพครู และกุล่มวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชาสังคมศึกษา 
         หมวดวิชาเลือกเสรี  
 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
   บางรายวิชาในสาขาวิชาสังคมศึกษานักศึกษาหลักสูตรอ่ืนสามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได ้
 
13.3 การบริหารจัดการ  

 การบริหารการเรียนการสอนร่วมกับหลักสูตรอื่น มิได้ก าหนดเฉพาะหรือเจาะจงกับคณะใด แต่
ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นของหลักสูตรอื่น และถ้ามี จะมีการเรียนและประเมินผลเป็นปกติ ส่วนการคิดภาระ
งานให้แก่หลักสูตรใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยการเรียนการสอนที่ต้องพ่ึงพาคณะอื่น เช่น 
วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาภาษาต่างประเทศ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการโดยให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากภาควิชาอ่ืนๆ ในคณะที่เกี่ยวข้องในการจัดการด้าน
เนื้อหาสาระของวิชา การจัดตารางเวลาเรียนและสอบ การจัดกลุ่มนักศึกษาตามระดับพ้ืนฐานความรู้ 
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หมวดที่ 2  
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร   
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มุ่งผลิตบัณฑิตที่มี

ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา และมีศรัทธาในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู รวมถึงมีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ที่ได้มาตรฐานวิชาชีพครูและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นการใช้พลังองค์
ความรู้จากการวิจัย เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมทางการศึกษาสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและรับใช้สังคมได้อย่างมีคุณภาพ  

 
1.2  ความส าคัญของหลักสูตร   

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้ผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและเป็นการยกระดับวิชาชีพให้มีมาตรฐาน
วิชาชีพชั้นสูง พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดระดับคุณภาพ
มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยสถาบันการศึกษาท่ีผลิตบัณฑิตทางการศึกษาต้องผลิต
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญ ตามระดับ มาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คุรุสภาก าหนด อีกท้ังเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มุ่งให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาของชาติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือก ากับส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ให้มี
ลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามกรอบมาตรฐานและ
จรรยาบรรณท่ีก าหนด สามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและ
สากล สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงได้พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมรวมถึงการแสดง
บทบาทของมหาวิทยาลัยที่มีต่อการรับใช้สังคม เพ่ือให้หลักสูตรครอบคลุมมาตรฐานความรู้ และแสดงสาระ
ความรู้ตามมาตรฐานดังกล่าวอย่างชัดเจน โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะความเป็นครูคุณภาพโดยมี
ความรู้ความสามารถท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีคุณธรรมจริยธรรมและยึดมั่นการอยู่รว่มกันใน
สังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 
 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

 1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสาและส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 
1.3.2 มีความรู้ความเข้าใจและทักษะสามารถวิเคราะห์ประเด็นทางสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น 

ประเทศ ภูมิภาคและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก  
1.3.3 มีทักษะทางปัญญาน าความรู้ทางสาขาสังคมศึกษาไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้

อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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1.3.4 รู้จักและเข้าใจตนเองพร้อมมีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขอันจะน าไปสู่
การเป็นพลังที่ดีในการสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสุขต่อไป 

1.3.5  มีทักษะการจัดการการเรียนรู้  การวิจัย การพัฒนา สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นวัตกรรมทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 
2. แผนพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  
 
 

แผนการพัฒนา/ 
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1.ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ 
สาขาวิชาสังคมศึกษา ให้มี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. 
ก าหนด 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
หลักสูตรในระดับสากล  
2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร    
2. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม  หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงความ
ต้องการของหน่วยงานที่บัณฑิตเข้า
ท างานทั้งในหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 

1. รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้
บัณฑิตของหน่วยงานที่บัณฑิต
เข้าท างาน 
2. ความพึงพอใจในทักษะ
ความรู้ ความสามารถในการ
ท างานของบัณฑิต โดยเฉลี่ย
ในระดับด ี

3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการให้
มีประสบการณ์ 

1. สนับสนุนบุคลากรให้เข้ารับการ
ฝึกอบรมความรู้ด้านการเรียนการ
สอนที่ส าคัญและให้ท างานบริการ
วิชาการแก่องค์กรภายนอก 

1. โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านการเรียนการสอน
แก่บุคลากร 
2. ปริมาณงานบริการวิชาการ
ต่ออาจารย์ในหลักสูตร 
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หมวดที ่3  
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ  
การจัดการศึกษาเป็นแบบระบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 

คือ ภาคต้นและภาคปลาย มีระยะเวลาเรียนและละภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจจัดให้มี
ภาคฤดูร้อน โดยก าหนดระยะเวลาให้มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์  

 
1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

ไม่มี 
  

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
 ไม่มี 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศมหาวิทยาลัย) 

ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคต้น  ปีการศึกษา 2560 
ภาคต้น   เดือน มิถุนายน – กันยายน 
ภาคปลาย   เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
2.2.2 ไม่เป็นคนวิกลจริต 

          2.2.3 มีคุณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติมตามที่คณะหรือมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
2.3.1 นักศึกษามีพ้ืนฐานความสามารถทางวิชาการและทักษะที่แตกต่างกัน  
2.3.2 นักศึกษาขาดทักษะในการ ฟัง สรุปประเด็น ตั้งค าถาม และวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ  
2.3.3 นักศึกษาขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าข้อมูล และขาด

ทักษะในการน าเสนอรวมถึงการขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
2.3.3 นักศึกษายังไมส่ามารถปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา 
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2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเปูาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 
2.4.2 จัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะ การฟัง การจับประเด็น การตั้งค าถามและการสรุป

ความให้นักศึกษาก่อนจัดการเรียนการสอน และมีการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เครื่องมือในการค้นคว้าข้อมูล และขาดทักษะในการน าเสนอรวมถึงการขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

2.4.3 หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้ค าปรึกษา 
แนะน าในการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา ในระยะเวลา 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปีที่ 1 90 90 90 90 90 

ชั้นปีที่ 2 - 90 90 90 90 

ชั้นปีที่ 3 - - 90 90 90 

ชั้นปีที่ 4 - - - 90 90 

ชั้นปีที่ 5 - - - - 90 

รวม 90 180 270 360 450 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 90 

 
2.6  งบประมาณตามแผน 
 ใช้งบประมาณของคณะครุศาสตร์ ดังนี้ 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. ค่าลงทะเบียน 1,350,000 2,700,000 2,340,000 5,400,000 6,750,000 

2. ได้รับจัดสรรคืนคณะ   72,000 144,000 216,000 288,000 360,000 

3. ไดร้ับจัดสรรจากงบรายได ้ 94,500 189,000 283,500 378,000 472,500 

รวมรายรับ 1,516,500 3,033,000 4,549,000 6,066,000 7,582,500 
   หมายเหตุ      1. ค่าลงทะเบียน = จ านวนรับนักศึกษา  x ค่าลงทะเบียน x 2 เทอม  

2. ได้รับจัดสรรคืนคณะ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) 
- มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  800 บาท / ปี /คน 
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3,000 บาท / ปี / คน 
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ (พยาบาลศาสตร์) 6,000 บาท / ปี /คน 

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

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. งบด าเนินการ           
   1.1 ค่าตอบแทน 1,320,000 1,325,000 1,330,000 1,335,000 1,340,000 
   1.2 ค่าใช้สอย 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 
   1.3 ค่าวัสดุ     30,000 50,000 70,000 90,000 110,000 
2. เงินอุดหนุน           
   2.1 การท าวิจัย 50,000 80,000 110,000 140,000 170,000 
   2.2 การบริการ
วิชาการ 

30,000 60,000 90,000 120,000 150,000 

รวมรายจ่าย 1,480,000 1,615,000 1,750,000 1,885,000 2,020,000 
 
งบประมาณ : ใช้งบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
2.7  ระบบการศึกษา  

ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และข้อบังคับที่ประกาศเพ่ิมเติม (ภาคผนวก ข)   

 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 

การเทียบโอนหนว่ยกิตและรายวิชาเปน็ไปตามประกาศ มหาวทิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าดว้ยการโอนผล
การเรียน การเทียบโอนผลการเรียนและและเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2559 และข้อบังคับที่ประกาศเพ่ิมเติม (ภาคผนวก ค)  

  
2.9 การลงทะเบียนเรียน 

2.9.1 ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนได้ไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต (ยกเว้น
ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา) แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละ
ภาคการศึกษาปกติหรือได้รับความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หรือประกาศเพ่ิมเติม 

2.9.2 การศึกษาบางรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดหน่วยกิต โดยใช้
หลักเกณฑ์อ่ืนได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 

หมายเหตุ    : ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาตลอดหลักสูตร 70,400 บาท/คน  
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร  
 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 166 หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
1.4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต 

   
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 

(ท-ป-อ) 
2.1) วิชาชีพครู 
     2.1.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา        

49 
35 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

    (1) กลุ่มวิชาบังคับ (วิชาชีพครู) 32 หน่วยกิต 
    (2) กลุ่มวิชาเลือก (วิชาชีพครูเลือก) 3 หน่วยกิต 
2.1.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู 14  

2.2) วิชาเอก                 
       2.2.1)  กลุ่มวิชาเอก                                                                               
       2.2.2)  กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก  
      2.2.3)  เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก                            

81 
69 
6 
6 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
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3.2 รายวิชาในหลักสูตร 
 3.2.1 เกณฑ์การก าหนดรหัสวิชาในหลักสูตร ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง

การก าหนดรหัสวิชาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2558 

1. ให้ใช้รหัสวิชาประกอบด้วยสัญลักษณ์ 7  ตัว  โดย 
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัวแรก หมายถึง สาขาวิชาหรือคณะที่สังกัด  
ตัวเลข ตัวที่  4     หมายถึง ระดับชั้นปี  
ตัวเลข ตัวที่  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 
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           3.2.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป               30  หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    เรียนไม่น้อยกว่า     12      หน่วยกิต 

ก) บังคับเรียน 3 รายวิชา       9   หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
GEN1101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Thai for Communication  
GEN1102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
 English for Beginners  
GEN1103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 3(2-2-5) 
 English for International Communication  

   
ข) เลือกเรียน 1 รายวิชา       3  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
GEN1104 ภาษาญี่ปุุนพ้ืนฐาน 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  

 
2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  เรียนไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 

ก) บังคับเรียน  (ไม่มี) 
ข) เลือกเรียน 2 รายวิชา     6  หน่วยกติ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
GEN2101 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 
 Aesthetic Appreciation  
GEN2102 จริยธรรมกับชีวิต  3(3-0-6) 
 Morality and Life  
GEN2103 ทักษะชีวิต  3(3-0-6) 
 Life Skills  
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3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   เรียนไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 
ก)   บังคับเรียน  (ไม่มี) 
ข)   เลือกเรียน 2 รายวิชา     6  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 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  

 
     4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เรียนไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 

  ก)   บังคับเรียน  (ไม่มี) 
ข)  เลือกเรียน 2 รายวิชา       6  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชือ่วิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
GEN4101 การออกก าลังกายและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Exercise and Recreation for Health  
GEN4102  วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพ่ือคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Science and Environment for Quality of Life  
GEN4103 การศึกษาค้นคว้าและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

ปฏิบัติงาน 
3(2-2-5) 

 Individual Studies and Information 
Technology for Work 

 

GEN4104 การคิดและการตัดสินใจ  3(3-0-6) 
 Thinking and Decision Making  
GEN4105 คณิตศาสตร์เพ่ือชีวิต  3(3-0-6) 
 Mathematics for Life  
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          3.2.3 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จ านวนหน่วยกิต   ไม่น้อยกว่า   130  หน่วยกิต 
  1) วิชาชีพครู  จ านวนหน่วยกิต   ไม่น้อยกว่า    49  หน่วยกิต 
     1.1) กลุ่มวิชาบังคับ (วิชาชีพครู) จ านวนหน่วยกิต   32  หน่วยกิต 
  ให้ศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
TED1101 จิตวิทยาส าหรับครู 3(3-0-6) 
 Psychology for Teachers  
TED1102   ภาษาและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Language and Culture  
TED1103    หลักการศึกษาและความเป็นครู 3(2-2-5) 
 Principles of Education and Self 

Actualization for Teachers 
 

TED1104 ปรัชญาการศึกษา 2(2-0-4) 
 Philosophy of Education  
TED2105  เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Information Technology  
TED2106  การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
 Curriculum Development  
TED3107  หลักการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Principles of Learning Management  
TED3108  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Learning Measurement and Evaluation  
TED4109  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Research for Learning Development  
TED4110  คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Morality and Ethics for Teachers  
TED4111  การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 
 Educational Quality Assurance  

 
 

1.2) กลุ่มวิชาชีพครูเลือก จ านวนหน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกติ 
      ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
TED3201   การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม 

Special and Inclusive Education 
 2(1-2-3) 

TED3202   เพศศึกษารอบด้าน  2(1-2-3) 
 Comprehensive Sexuality Education  
TED3203         แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2(1-2-3) 
 Learning Resources and Local Wisdom   
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
TED3204   นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Innovation of Learning Management  
TED3205 ทักษะและเทคนิคการสอน 2(1-2-3) 
 Teaching Skills and Teaching Techniques    
TED3206 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น  2(1-2-3) 
 Basic Unit Leader Training for Scouts 

Course (B.T.C.) 
 

TED3207 กฎหมายการศึกษา 2(2-0-4) 
 Educational Law  
TED3208 สัมมนาปัญหาการศึกษา 3(3-0-6) 
 Seminar on problem in Education  
TED3209 การศึกษาเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
 Comparative Study  

1.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้ฝึกปฏิบัติและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 14  หน่วยกิต 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชม.) 
TED3301   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(45) 
 Practicum 1  
TED4302 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1(45) 
 Practicum 2  
TED5303  ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 1      6(450) 
 Internship 1  
TED5304   ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 2   6(450) 
 Internship 2  
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  2) วิชาเอก  จ านวนหน่วยกิต    81  หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาเอก จ านวนหน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า    69   หน่วยกิต 
  เรียนให้ครบทั้ง 4 กลุ่มวิชา ( ข้อ 2.1.1-2.1.4) ดังต่อไปนี้  
  2.1.1) กลุ่มวิชาปรัชญา ศาสนา   

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
SOS2101 ประวัติพุทธศาสนา 3(3-0-6)    
 History  of  Buddhism    
SOS3102 หลักธรรมส าคัญทางพระพุทธศาสนา 3(3-0-6)    
 Buddhism’s Essential Doctrines  
SOS3103 ศาสนาเปรียบเทียบ      3(3-0-6)   
 Comparative Religions  
SOS3104 จริยศาสตร์      3(3-0-6)   
 Ethics  
SOS4105 จริยธรรมสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6)   
 Environmental  Ethics  

 
2.1.2) กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์   

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ (ท-ป-อ) 
SOS1201 อารยธรรมโลก 3(3-0-6)    
 World  Civilization   
SOS2202 ประวัติศาสตร์ไทย   3(3-0-6)   
 Thai History    
SOS2203 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 3(3-0-6)   
 Local History   
SOS3204 ประวัติศาสตร์โลก 3(3-0-6)    
 World History  
SOS3205 ประวัติศาสตร์เอเชีย 3(3-0-6)   
 Asian History  
SOS4206 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6)   
 ASEAN Studies  
SOS4207 ประวัติศาสตร์อเมริกา 3(3-0-6)    
 American History   
SOS4208 ประวัติศาสตร์อีสาน 3(3-0-6)    
 Isan History   
SOS4209 ประวัติศาสตร์ศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ 3(3-0-6)    
 Art History in Southeast Asia  
SOS4210 ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย 3(3-0-6)    
 Art History in Thailand  
SOS4211 ประวัติศาสตร์ศิลปะในอีสาน 3(3-0-6)    
 Art History in Isan  
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2.1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และ
เศรษฐศาสตร์) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
SOC1301 พ้ืนฐานสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   3(3-0-6)    
 Fundamentals of Sociology and 

Anthropology  
 

SOS2302 พ้ืนฐานทางรัฐศาสตร์   3(3-0-6)    
 Fundamentals of Political Science  
SOS2303  ความเป็นพลเมืองกับประชาสังคม   3(3-0-6) 
 Citizenship and Civil society  
SOS3304 พ้ืนฐานกฎหมายทั่วไป 3(3-0-6)   
 Fundamentals of General Law   
SOS3305 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)      
 Principles of Economics   
SOS3306 พลวัตสังคมไทย 3(3-0-6)     
 Dynamics of Thai Society  
SOS3307 พลวัตสังคมโลก  3(3-0-6)     
 Dynamics of Global Society  
SOS3308 อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงร่วมสมัย   3(3-0-6)     
 Contemporary Mekong Sub-regions   
SOS4309 การสัมมนาทางสังคมศึกษา   3(3-0-6)     
 Seminar on Social Studies 

 
 

2.1.4) กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
SOS1401 พ้ืนฐานภูมิศาสตร์กายภาพ  3(2-2-5) 
 Fundamentals of Physical Geography  
SOS1402 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3(2-2-5) 
 Geography of Thailand  
SOS2403 
 

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เเละภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์พ้ืนฐาน 

3(2-2-5) 
 

 Geographic Tools and Fundamentals of 
Geo-informatics 

 

SOS3404 สภาพแวดล้อมเมืองและการพัฒนาอย่างยั่งยืน             3(2-2-5) 
 Urban Environment and Sustainable 

Development 
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2.2) กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก จ านวนหน่วยกิต    6   หน่วยกิต 
รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
SOS4001 การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้

สังคมศึกษา 
3(2-2-5) 

 Classroom and Environment 
Management for Social Studies Learning 

 

SOS4002 
 

การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

3(2-2-5) 

 
 

Learning  Social Studies for Basic 
Education 

 
 

        
2.3) เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า  6   หน่วยกิต 

ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาเอกโดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว โดยมี
รายวิชาที่สามารถเลือกได้ดังนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
SOS3205 ประวัติศาสตร์เอเชีย 3(3-0-6)    
 Asia History  
SOS3308 อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงร่วมสมัย   3(3-0-6)     
 Contemporary Mekong Sub-regions   
SOS4206 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6)   
 ASEAN Studies  
SOS4207 ประวัติศาสตร์อเมริกา 3(3-0-6)    
 American History   
SOS4208 ประวัติศาสตร์อีสาน 3(3-0-6)    
 Isan History  
SOS4211 ประวัติศาสตร์ศิลปะในอีสาน 3(3-0-6)    
 Art History in Isan  

     
  3.2.4 หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวนไม่น้อยกว่า      6   หน่วยกิต   

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม ในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้ 
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3.3 การจัดแผนการศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

ศึกษาทั่วไป GENXXXX กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    3(2-2-5) 
 GENXXXX กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     3(3-0-6) 
 GENXXXX กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     3(3-0-6) 
วิชาเอก SOS1201 

SOS1401 
อารยธรรมโลก 
พ้ืนฐานภูมิศาสตร์กายภาพ 

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 

วิชาชีพครูบังคับ TED1103 
TED1104 

หลักการศึกษาและความเป็นคร ู
ปรัชญาการศึกษา 

3(2-2-5) 
2(2-0-4) 

  รวมหน่วยกิตประจ าภาคเรียน 20 หน่วยกิต 
 
 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

ศึกษาทั่วไป GENXXXX กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    3(3-0-6) 
 GENXXXX กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(2-2-5) 
 GENXXXX กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3(3-0-6) 
วิชาเอก SOS1301 

SOS1402 
ความรู้พื้นฐานทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 

3(3-0-6)  
3(2-2-5) 

วิชาชีพครูบังคับ TED1101 
TED1102 

จิตวิทยาส าหรับครู 
ภาษาและวัฒนธรรม 

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

  รวมหน่วยกิตประจ าภาคเรียน 21 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

ศึกษาทั่วไป GENXXXX 
GENXXXX 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   

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

วิชาเอก SOS2101 
SOS2202 
SOS2302 

ประวัติพระพุทธศาสนา 
ประวัติศาสตร์ไทย 
ความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์ 

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

วิชาชีพครูบังคับ TED2106 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)  

วิชาเลือกเสรี xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1 3(x-x-x) 
  รวมหน่วยกิตประจ าภาคเรียน 21 หน่วยกิต 

 
 
 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

ศึกษาทั่วไป GENXXXX 
GENXXXX 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   

3(2-2-5)  
3(3-0-6) 

วิชาเอก SOS2203 
SOS2303 
SOS2403 

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
ความเป็นพลเมืองกับประชาสังคม  
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เเละภูมิสารสนเทศศาสตร์
พ้ืนฐาน 

3(3-0-6)  
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 

 
วิชาชีพครูบังคับ TED2105 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
วิชาเลือกเสรี xxxxxxx วิชาเลือกเสรี2 3(x-x-x) 

  รวมหน่วยกิตประจ าภาคเรียน 21 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

วิชาเอก SOS3102 
SOS3103 
SOS3304 
SOS3306 
SOS3404 

หลักธรรมส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
ศาสนาเปรียบเทียบ 
พ้ืนฐานกฎหมายทั่วไป 
พลวัตสังคมไทย 
สภาพแวดล้อมเมืองและการพัฒนาอย่างยั่งยืน        

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 

วิชาชีพครูบังคับ TED3108 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
วิชาชีพครูเลือก TEDxxxx xxxx 3(x-x-x) 
  รวมหน่วยกิตประจ าภาคเรียน 21 หน่วยกิต 

 
 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

วิชาเอก 
 

SOS3104 
SOS3204 
SOS3305 
SOS3307 

จริยศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์โลก 
หลักเศรษฐศาสตร์ 
พลวัตสังคมโลก 

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

วิชาชีพครูบังคับ TED3107 หลักการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
ฝึกประสบการณ์    TED3301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1         1(45) 
เลือกวิชาเอกหรือ
วิชาการสอนวิชาเอก   

SOS3205 ประวัติศาสตร์เอเชีย  3(3-0-6) 

  รวมหน่วยกิตประจ าภาคเรียน 19 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

วิชาชีพครูบังคับ TED4111 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 
ฝึกประสบการณ์ TED4302 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1(45) 
วิชาเอก SOS4209 

SOS4309  
ประวัติศาสตร์ศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การ
สัมมนาทางสังคมศึกษา 

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

วิชาการสอนวิชาเอก SOS4001 การจัดชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้สังคม
ศึกษา 

3(2-2-5) 

เลือกวิชาเอกหรือ
วิชาการสอนวิชาเอก   

SOS4207 
 

ประวัติศาสตร์อเมริกา 3(3-0-6) 

  รวมหน่วยกิตประจ าภาคเรียน 16 หน่วยกิต 
 
 
 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

วิชาชีพครูบังคับ TED4109 
    TED4110 

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับครู  

3(2-2-5) 
3(1-2-3) 

วิชาเอก S0S4105 
SOS4210 

จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย 

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

วิชาการสอนวิชาเอก SOS4002 การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

3(2-2-5) 

  รวมหน่วยกิตประจ าภาคเรียน 15 หน่วยกิต 
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ชัน้ปีท่ี 5 ภาคต้น 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

ฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพครู 

TED5303 ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา1   6(450) 

  รวมหน่วยกิตประจ าภาคเรียน 6 หน่วยกิต 
 
 

 
ชั้นปีท่ี 5 ภาคปลาย 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
ฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพครู 

TED5304 ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 2   6(450) 

  รวมหน่วยกิตประจ าภาคเรียน 6 หน่วยกิต 
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3.4 ค าอธิบายรายวิชา 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
GEN1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Thai for Communication  
 ความส าคัญของภาษาไทย หลักภาษาไทย ปัญหาการใช้ภาษาไทย การ

เสริมทักษะด้านการฟัง การอ่าน การพูดและการเขียนภาษาไทย และทักษะการ
ใช้ภาษาไทยในบริบททางสังคมเพ่ือการสื่อสารอย่างเหมาะสม 

Significance of Thai language, principles, problems of Thai 
language use; development of language skills: listening,  reading,  
speak ing and wr i t ing ;  and sk i l l s  in us ing of  appropriate 
Thai for communication in social contexts  
 

GEN1102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                        3(2-2-5) 
 English for Beginners 
        ทักษะในการศึกษาภาษาอังกฤษเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน 

ค าศัพท์ โครงสร้างประโยค ไวยากรณ์พื้นฐาน การออกเสียงและบทสนทนา
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  ได้แก่  การทักทายและ การกล่าวลา 
การบอกเวลา การซื้อและขายสิ่งของ การพูดคุยเกี่ยวกับครอบครัว กิจวัตร
ประจ าวัน และกิจกรรมในวันหยุด การถามทิศทาง และการบรรยายลักษณะ
ของคน เพ่ือความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์สังคมโลกปัจจุบัน 

Bas ic  Engl i sh  sk i l l s : l i s ten ing ,  speak ing,  read ing  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 for current and modern world society 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
GEN1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ                                3(2-2-5) 
 English for International Communication 
 ทักษะในการศึกษาภาษาอังกฤษเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน 

ค าศัพท์ โครงสร้างประโยค ไวยากรณ์พ้ืนฐาน การออกเสียงและบทสนทนา
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การทักทายและการกล่าวลา การบอกเวลา 
การซื้อและขายสิ่งของ การพูดคุยเกี่ยวกับครอบครัว กิจวัตรประจ าวัน และ
กิจกรรมในวันหยุด การถามทิศทาง และการบรรยายลักษณะของคน เพ่ือความ
ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์สังคมโลกปัจจุบัน 

Basic English 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 for current 
and modern world society 

GEN1104 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน                                                    3(2-2-5) 
 Japanese for Beginners 
 ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุุนอย่างบูรณาการ  ศึกษา

ค า ศ ัพท ์แ ล ะ ร ูป ป ร ะ โ ย คแ ละ ไ ว ย าก รณ ์พื ้น ฐ าน  ฝ ึก สน ทนา ที ่ใ ช ้ใ น
ชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การทักทายการแนะน าตน การบอกเวลา การซื้อของ ฝึก
การอ่านข้อความสั้นๆ สรุปและตอบค าถามได้ และการเขียนประโยคง่ายๆ ได้ 
       Integrated Japanese 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 
 ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนอย่างบูรณาการ การสนทนาขั้น

พ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะน าการขอบคุณแ ละการขอ
โทษ เขียนตามค าบอกและเขียนประโยคง่ายๆ ฝึกอ่านเนื้อหาข้อความสั้นๆ การ
อ่านเพื่อสรุปและตอบค าถาม 

Integrated Chinese 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 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
GEN1106 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน                                                     3(2-2-5) 
 Vietnamese for Beginners 
 ทักษะการฟังพูดอ่านและเขียนภาษาเวียดนามอย่างบูรณาการ  ศึกษารูป

ประโยคและไวยากรณ์ เรียนรู้ภาษาเวียดนามพ้ืนฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ 
การแนะน าตน การบอกเวลา การซื้อของ การฝึกอ่านข้อความสั้นๆ การอ่านเพ่ือ
สรุปความและตอบค าถามและการเขียนประโยคง่ายๆ 

Integrated Vietnamese 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 

 
GEN1107 ภาษาลาวพื้นฐาน                                                            3(2-2-5) 
 Lao for Beginners 
 ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาลาวอย่างบูรณาการ รูปประโยคและ

ไวยากรณ์พ้ืนฐาน การสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การทักทาย การ
แนะน าตนเอง การบอกเวลา การซื้อของ เป็นต้น หลักการอ่านข้อความสั้นๆ อ่าน
เพ่ือสรุปความและตอบค าถามและการเขียนประโยคง่ายๆ        

Integrated Lao 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 

 
 

1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
GEN2101 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 
 Aesthetic Appreciation  
 การเข้าใจศาสตร์ทางความงาม และเห็นคุณค่าความงามตามธรรมชาติ และ

ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง และการด าเนินชีวิต    

Understanding the science of aesthetics and appreciating the 
aesthetics of nature and art and culture for gaining experiences of 
aesthetic appreciation applicable for personal development and 
living. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
GEN2102 จริยธรรมกับชีวิต                                                    3(3-0-6) 
 Morality and Life 
 ความหมาย คุณค่า และเปูาหมายของชีวิต ปรัชญา และแนวคิดในการ

ด าเนินชีวิต ความหมายของจริยธรรม หลักการพัฒนาจริยธรรม  การพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมในตนเอง การด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมการแก้ไขปัญหา
ของชีวิตโดยอาศัยหลักศาสนธรรม 

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

GEN2103 ทักษะชีวิต                                          3(3-0-6) 
 Life Skills 
 ทักษะการด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน โดยอาศัยพื้นฐานทางจิตวิทยา การ

เข้าใจตนเองและผู้อื่น การพัฒนาบุคลิกภาพ การสื่อสารและการสร้างมนุษย
สัมพันธ์ กระบวนการคิด กระบวนการการคิดแก้ปัญหาและการคิด อย่างมี
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.  

1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
GEN3101 สังคมและวิถีโลก  3(3-0-6) 
 Global Society and Living  
 การด าเนินชีวิตของมนุษย์ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ในด้าน

สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยีพลวัตของการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมโลกที่ส่งผลกระทบต่อประชากรโลก และประเทศไทย การ
ปรับตัวของไทยในการเป็นประชาคมโลกและประชาคมอาเซียนสภาพปัญหาและ
แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอันเป็นผลมาจากกระแส
โลกาภิวัฒน์และประชาคมอาเซียน        

The 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 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
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 แนวโน้มบริบททางการเมืองการปกครอง
ของสังคมไทย 
       History and development of Thai politics and government, political 
institutions and important political events, trends in the context of 
Thai politics and government. 

GEN3104 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม                                3(3-0-6) 
 Citizenship and Social Responsibility 
 หลักการพ้ืนฐานของประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน นิติรัฐและนิติธรรม 

ความหมายของ “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย พัฒนาตนเองให้เป็น
พลเมืองที ่ตื ่นตัวในสังคมประชาธิปไตยและให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ตลอดจนปลูกฝังจิตส านึก บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการ
เป็นสมาชิกที่ดีในสังคมในฐานะพลเมืองโลก 

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 and 
to take responsibility to their society, building social conscience 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 ประเพณีพิธีกรรม ภูมิ
ปัญญา วรรณกรรม ศิลปะ บุคคลส าคัญ พระเจ้าอยู่หัวกับจังหวัดร้อยเอ็ด  

Geography of Roi Et province, historical development, society 
and economy, culture, lifestyle, beliefs, rituals, traditions, wisdom, 
literature, arts and dignitaries; and relationship between the King 
and Roi Et 
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1.4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
GEN4101    การออกก าลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Exercise and Recreation for Health  
 ความหมาย ความรู้เบื้องต้น ประเภท หลักการ และประโยชน์ของการออก

ก าลังกายและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ การฝึกปฏิบัติการออกก าลังกายชนิดต่างๆ 
และการจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือสุขภาพ 

Meaning, basic knowledge, types, principles and benefits of 
exercises and recreational activities for health; practices of different 
types of exercises and recreational activities management for health 

GEN4102 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิต                      3(3-0-6) 
 Science and Environment for Quality of Life 
 กระบวนการและการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักการพัฒนา

คุณภาพชีวิต การส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันโรค ความส าคัญและผลกระทบ
ของการ พัฒนา ทาง วิ ท ย าศาสตร์ แล ะ เทค โน โลยี ที่ มี ต่ อ ร ะบบนิ เ ว ศ
ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ การน าความรู้
ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ด ารงอยู่อย่างเป็นสุข        

Processes and development of science and technology, 
principles of quality of life development, health promotion and 
disease prevention, importance and impacts of scientific and 
technological development on ecosystem, natural resources, 
biodiversity and conservation; application of science knowledge for 
improving quality of life to be healthy living 
 

GEN4103 การศึกษาค้นคว้าและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน        3(2-2-5) 
 Individual Studies and Information Technology for Work 
        ความส าคัญของการรู้สารสนเทศ กระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะ

สารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ 
องค์ประกอบทางด้านฮาร์ดแวร์ การใช้โปรแกรมระบบ การใช้โปรแกรมประยุกต์
เพ่ือการจัดท าเอกสาร การท าตารางค านวณ การน าเสนอ และการจัดการ
ฐานข้อมูล การใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลบนระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเคารพในทรัพย์สินทางปัญญา 
       The importance of information literacy, development 
processes of knowledge and information skills, retrieving information 
using information technology as a tool, elements of hardware, usage 
of system programs, usage of application program to create 
documents, calculation tables, presentations, and data base 
management; computer networks usages, data exchange on 
computer network; the respect for intellectual property copyrights 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
GEN4104 การคิดและการตัดสินใจ                                                    3(3-0-6) 
 Thinking and Decision Making 
        หลักการ และกระบวนการคิดและแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ ข่าวสาร 

การน าเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
และร้อยละ ความน่าจะเป็น ตรรกศาสตร์ และการใช้เหตุผล ล าดับและอนุกรม 
       Principles and thinking and solving processes in mathematics, 
information, data presentation and basic data analysis, and 
percentage, probability, logic, and reasoning, order  and series 

GEN4105 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต                                                        3(3-0-6) 
 Mathematics for Life 
       หลักการและวิธีทางคณิตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 

นิติกรรมสัญญาและตราสารหนี้ต่างๆ ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือโปรแกรม
ส าเร็จรูปอย่างง่าย 
       Mathematical principles and approaches to daily life activities, 
making legal contracts and bonds via electronic devices or ready-
made programs 

 
3.5  หมวดวิชาเฉพาะด้าน    

1) วิชาชีพครู   
1.1) กลุ่มวิชาบังคับ (วิชาชีพครู) 

 

รหสัวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
TED1101  จิตวิทยาส าหรับครู            3(3-0-6) 
 Psychology for Teachers  
 จิตวิทยาพ้ืนฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้และ

จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาแนะแนวและการให้ค าปรึกษา แนวความคิดและ
กระบวนการเรียนรู้ตามพัฒนาการในแต่ละวัย การใช้จิตวิทยาเพ่ือความเข้าใจ
และสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ การให้ค าแนะน าช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยอาศัยทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยา 

Basic psychology and human development; learning 
psychology and  educational psychology; guidance and counseling 
psychology; concepts and learning process regarding each 
development stage, usage of psychology for understanding and 
supporting  student’s learning to reach their full potentials; 
providing students with guidance for their better quality of life 
based on psychological theories and concepts 
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รหสัวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
TED1102  ภาษาและวัฒนธรรม            3(3-0-6) 
 Language and Culture  
 ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเป็นครู  ภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนา

วิชาชีพครู การฝึกปฏิบัติให้สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง เพ่ือน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันและพัฒนาวิชาชีพ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยและ
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมต่างชาติ บทบาทของครูในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็น
ความส าคัญของภาษาในการสืบสานวัฒนธรรมไทย การใช้ภาษาและวัฒนธรรม
เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

Language and Thai culture for becoming a teacher; foreign 
language for teacher professional development; practice of listening, 
speaking, reading, and writing skills in both Thai and foreign 
languages for proper usage in real life situation; relationship 
between Thai language and Thai culture and foreign culture; teacher 
roles in encouraging students to appreciate language significance for 
Thai culture inheritance; usage of language and culture for peaceful 
living 

TED1103   หลักการศึกษาและความเป็นครู            3(2-2-5) 
 Principles of Education and Self Actualization for Teachers 
  ความส าคัญและพัฒนาการของวิชาชีพครู สภาพงานของครู คุณลักษณะ

และมาตรฐานวิชาชีพครู การปลูกฝังจิตวิญญาณของความเป็นครู กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู มีความรอบรู้
ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน เพ่ือให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพ่ือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง การ
สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

Importance and professional development of teachers; 
teachers’ working conditions; features and teacher professional 
standards; inculcation of teacher spirituality;  laws related to 
teachers and teaching profession; knowledge management related 
to teaching profession; having good content knowledge in the 
subjects taught and teaching strategies equipping students with 
analytical, synthetic, and creative thinking; searching and selecting 
data and information relevant to current changes; advancing 
continuous professional development of teaching profession; 
developing interactions between teachers and students to 
encourage learners’ potentials 
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รหสัวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
TED1104  ปรัชญาการศึกษา            2(2-0-4) 
 Philosophy of Education    
 วิวัฒนาการของการศึกษาไทยและการศึกษาโลก การประยุกต์ใช้ปรัชญา 

แนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษา การวิเคราะห์ การศึกษาอย่างสร้างสรรค์และเป็นไปตามหลักการของ
ปรัชญาที่ก าหนด ทศวรรษสหประชาชาติว่าด้วยการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
บทบัญญัติว่าด้วยการศึกษาในรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
แนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

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; United Nations Decade of Education for 
Sustainable Development; educational provisions in the 
constitution, and National Education Act; concepts and strategies of 
educational management to strengthen sustainable development 

 

TED2105  เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา            3(2-2-5) 
 Educational Information Technology  
 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา เพ่ือ

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้, หลักการ แนวคิด การออกแบบ การ
ประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
และเครือข่ายการเรียนรู้  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู
เพ่ือการเรียนรู้ วิเคราะห์ปัญหาการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา 
ประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู้ 

Concepts and theories of information technology in education 
for promoting learning quality development; principles, concepts, 
designs, applications and evaluation of media, innovations, 
information and technologies for learning and learning network; use 
of information technology in support of teachers’ communication 
for learning; analysis of  problems of information and technology in 
education; application and evaluation  of media, innovation and 
information and technology for learning 
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รหสัวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
TED2106  การพัฒนาหลักสูตร             3(2-2-5) 
 Curriculum Development  
 ทฤษฏีหลักสูตร พ้ืนฐาน การพัฒนาหลักสูตร หลักการ และแนวคิดในการ

จัดท าหลักสูตร ประเภทของหลักสูตร ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับการ
จัดการเรียนรู้ กระบวนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ปัญหา และแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร การน าหลักสูตร
ไปใช้ วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าหลักสูตร ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและน าผล
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 

Curriculum theories; basis of curriculum development; 
principles and concepts in curriculum development; types of 
curriculum; relationship between curriculum and learning 
management; process of basic educational curriculum 
development;  school-based curriculum development; problems 
and trends in curriculum development; curriculum implementation; 
curriculum analysis; curriculum making; practices of curriculum 
evaluation and the use of the results for curriculum modification 

TED3107  หลักการจัดการเรียนรู้            3(2-2-5) 
 Principles of Learning  Management  
 หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ การ

จัดการเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้  ทฤษฎีและ
รูปแบบการเรียนรู้ และการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ การออกแบบและ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การบูรณาการเนื้อหาในและระหว่างกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียน การใช้และการ
ผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ การประเมินผลการเรียนรู้ การจัดท าแผนการจัดการการเรียนรู้และ
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การบูรณาการแบบเรียนรวม การพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ในสถานศึกษา การสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน 

Principles, concepts and guidelines for making learning plans; 
management of learning and environment for learning; theories and 
models of learning management that equip learners with analytical 
and creative thinking and problem solving; theories and learning 
models and development of learning model management; 
designing and organizing learning experiences; integration of inner 
and outer learning content clusters;  techniques and methods of 
learning management, classroom management; use and production 
of materials and learning innovation development; child-centered 
learning management; learning assessment; making learning 
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รหสัวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
management plan and its implementation; integration of inclusive 
learning; development of school learning center; creating learning 
atmosphere; being a role model of learners 

TED3108  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้            3(2-2-5) 
 Learning Measurement and Evaluation  
 หลักการ แนวคิดและแนวปฏิบัติในการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้

ของผู้เรียน การประเมินผลประเภทต่างๆ เครื่องมือการวัดผล และการฝึก
ปฏิบัติการวัดและการประเมินผล การพัฒนาและใช้เครื่องมือ การสร้างข้อสอบ 
การวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือการวัดและประเมินผล การแปลความหมาย
คะแนนและการให้ระดับคะแนน การน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  

Principles, concepts, and practical guidelines of learning 
measurement and evaluation of learners; types of measurement; 
measurement tool; practice of measurement and evaluation; tool 
development and its implementation; test construction; quality 
analysis of measurement and evaluation tool; interpreting and 
grading; using assessment result for learner development 
 

TED4109 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้            3(2-2-5) 
 Research for Learning Development  
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวิจัย วิจัยในชั้นเรียน ขั้นตอนการ
วิจัย การวางแผนการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ความเที่ยงตรง
และความเชื่อถือได้ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนและพัฒนาผู้เรียน การประเมินงานวิจัย การใช้และน าผลการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอน 

Principles, concepts and guidelines for classroom research; 
classroom based research including research procedure; research 
planning, sampling, research instruments, instrument validity and 
reliability, statistics for data analysis; conducting research to improve 
teaching and learning for  learner development; research evaluation; 
use of research findings for learning development and its application 
to teaching and learning management 
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รหสัวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
TED4110  คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับครู                                          3(2-2-5) 
 Morality and Ethics for Teachers 
 ความส าคัญและการพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด                 

หลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู          
จิตวิญาณความเป็นครู น าไปสู่การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และการ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม 

Importance and development of professional ethics according 
to Teacher Council’s requirement; good governance principle and 
integrity; morality and ethics of the teaching profession; teacher 
spirituality leading to teacher ethical behaviors; behaving as a role 
model with public awareness  and social sacrifice 
 

TED4111 การประกันคุณภาพการศึกษา            3(3-0-6) 
 Educational Quality Assurance  
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ

การศึกษา หลักการ และกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและภายนอก การก ากับติดตามการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา นวัตกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา บทบาทของ
ครูในการประกันคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษาหรือแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การด าเนินการจัดกิจกรรมประเมิน
คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

Principles and concepts of educational quality; educational 
quality assurance; principles and procedures for educational quality 
assurance; internal and external quality assurance systems; 
controlling and auditing educational quality; information system for 
educational quality assurance; development of educational quality 
assurance system; innovation in quality assurance; roles of teachers 
in educational quality assurance; case study or good practice in 
educational quality assurance; quality management of  learning 
activities and development of continuous learning quality; operating 
activities to assess quality of learning activities 
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1.2) กลุ่มวิชาเลือก (วิชาชีพครูเลือก)  
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
TED3201 การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม 2(1-2-3) 
 Special and Inclusive Education   
 แนวคิด ทฤษฏี ของการศึกษาพิเศษและการศึกษา ปรัชญาการจัด

การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการคัดกรองผู้เรียน การ
จัดท าแผนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม 
โครงสร้าง SEAT และการน าไปใช้ในกระบวนการจัดการศึกษาพิเศษและ
การศึกษาแบบเรียนรวม การร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม 

Concepts and theories of special education and education; 
philosophy of special education and inclusive education 
management; learner screening technique; making of learning plans 
in accordance with the special education and inclusive education 
management; SEAT Framework and its application to inclusive 
learning and special education management process; cooperating 
with guardians, communities and stakeholders involved in special 
education and inclusive education management 

 

TED3202 เพศศึกษารอบด้าน                                                          2(1-2-3)                                                                     
 Comprehensive Sexuality Education 
 ความหมาย และขอบข่ายของเพศศึกษา ความส าคัญและความจ าเป็นใน

การเรียนเพศวิถี  และองค์ประกอบเรื่องเพศได้แก่ พัฒนาการของมนุษย์
สัมพันธภาพทางเพศ ทักษะส่วนบุคคล พฤติกรรมทางเพศและการแสดงออก 
สุขภาพทางเพศ สังคมและวัฒนธรรมที่มีบทบาทในการหล่อหลอมวิถีทางเพศ 
กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเพศ กระบวนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาใน
สถานศึกษา การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
เพศศึกษา 

 
Meanings and scopes of sex education; importance and 

necessity in a study of sexuality and elements of sexuality including 
human development, sexual relationship, personal sexual behavior, 
and expression; sexual health, social and cultural roles influencing 
sexuality instruction, promoting processes of sex education, 
organization process of sex education in school, design of learning 
activities and practices of sex education organization 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
 

TED3203 แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น                                    2(1-2-3) 
 Learning Resources and Local Wisdom  
 แหล่งการเรียนรู้  และภูมิปัญญาการศึกษา ประเภทของแหล่งเรียนรู้ที่

ส าคัญในท้องถิ่น โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเรียนรู้  ความรู้และทักษะในการ
ถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทรัพยากรแห่งการเรียนรู้  บทบาทของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีต่อการถ่ายทอดความรู้  จุดมุ่งหมาย ระบบเนื้อหา และ
กระบวนการเรียนรู้ 

Learning resources and wisdom education; types of important 
local learning sources; learning infrastructure; knowledge and skills 
in knowledge transmission; local wisdom as a resource for learning; 
roles of local wisdom on knowledge for transmission, purposes, 
content system, and learning processes 

 
TED3204 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้                                                 3(2-2-5) 
 Innovation of Learning Management 
 ความหมาย ขอบข่าย และความส าคัญของนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

ทักษะต่างๆ ของการจัดการเรียนรู้ การสอนกลุ่มใหญ่ การสอนกลุ่มย่อย การสอน
รายบุคคล การใช้เพลงประกอบการเรียนการสอน บทบาทสมมติ เทคนิคการสอน
แบบส่วนร่วม เทคนิคการสอนแบบกระบวนการคิด เทคนิคและวิธีการอ่ืนๆ การ
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้โรงเรียน การจัดท าแฟูมการเรียนรู้ การสร้างและพัฒนา
นวัตกรรม การใช้วิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 

Meanings, scopes, and importance of learning organization 
innovation; various skills in learning organization: large group 
teaching, small group teaching, individual teaching, use of songs for 
learning, role play; participatory teaching techniques; teaching 
techniques using thinking processes; techniques and other methods, 
development of a school learning center, preparation of learning 
file; innovation construction and development; use of related 
research for development of learning innovation 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
TED3205 ทักษะและเทคนิคการสอน                                                  2(1-2-3) 
 Teaching Skills and Teaching Techniques   
 ความหมาย ขอบข่าย และความส าคัญของทักษะและเทคนิคการสอน 

ทักษะการน าเข้าสู่บทเรียน การเร้าความสนใจ การตั้งค าถาม การใช้สื่อการเรียน
การสอน การเล่าเรื่อง การเสริมแรง การใช้กิริยาท่าทางและวาจา  การใช้
กระดานด า การอธิบายยกตัวอย่าง และสรุปบทเรียน การสอนกลุ่มใหญ่ การสอน
กลุ่มย่อย การสอนรายบุคคล การใช้เพลงประกอบการเรียนการสอน บทบาท
สมมต ิเทคนิคการสอนแบบมีส่วนร่วมและเทคนิคการสอนโดยใช้กระบวนการคิด 
เทคนิคและวิธีการอ่ืนๆ 

Meanings, scopes and importance of skills and teaching 
techniques; lesson introduction skills, attentive arousing, 
questioning, instructional media use, storytelling, reinforcement, use 
of verbal and non-verbal communication, use of blackboard, 
explanation and giving example, and lesson conclusion; large group 
teaching, small group teaching, individual instruction, use of songs in 
teaching, role playing; participatory learning techniques; teaching 
techniques using thinking processes; techniques and other teaching 
methods 

TED3206 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น                      2(1-2-3) 
 Basic Unit Leader Training for Scouts Course (B.T.C.) 
 จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  สาระส าคัญของ

การลูกเสือ ภูมิหลังการลูกเสือและกิจการขององค์การลูกเสือโลก ประวัติและ
โครงสร้างของลูกเสือไทย  วิธีการบริหารในกองลูกเสือ  ลูกเสือสามัญ การ
ฝึกอบรมลูกเสือสามัญ  ระเบียบวินัย  ความว่องไว  ความรู้ในการร้องเพลง การ
เล่นเกม  บทบาทของนายหมู่ การประชุมกองลูกเสือสามัญ การอยู่ค่ายพักแรม  
การเดินทางไกล  ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  หน้าที่และความรับผิดชอบของ
ผู้ก ากับลูกเสือ  แนวปฏิบัติเพ่ือการชุมนุมรอบกองไฟ  พิธีการลูกเสือ-เนตรนารี 
และฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) 

Objectives of training activity of scouts - girl scouts; 
importance of scout; background and role of World Organization of 
the Scout Movement (WOSM); history and structure of method of 
National Scout Organization of Thailand; scout troop administration; 
scout training including discipline, agility, signing knowledge, playing 
game, the role of Chief, Scout troop meeting,  camping, voyaging; 
Scout oath and rule; duty and responsibility of the leader; practical 
guideline for gathering around the fire camp; scouting - girl scouts 
ceremony; basic training for a director of Scout and Girl Scout (BTC) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
TED3207 กฎหมายการศึกษา                                                          2(2-0-4) 
 Educational  Law 
 แนวคิด หลักการ ความส าคัญ กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศค าสั่ง 

ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ที่ใช้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติ ส าหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

Concepts, principles, importance, ministerial regulations, rules, 
regulations and practical methods used for teachers and 
educational personnel 
 

TED3208 สัมมนาปัญหาการศึกษา                                                    3(3-0-6) 
 Seminar on problem in Education 
 กระบวนการสัมมนาและเทคนิคการประชุมแบบต่างๆ ระบบการจัดสัมมนา

และปฏิบัติการสัมมนาปัญหาการศึกษา  โดยใช้เนื้อหาจากการศึกษา  วิเคราะห์  
บริบทประเด็นปัญหาและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญตั้งแต่ระดับสากล  ระดับชาติ  
จนถึงระดับท้องถิ่น  เกี่ยวกับการจัดการศึกษา คุณภาพการศึกษา  หลักสูตร  
การเรียนการสอน และการเรียนรู้ในวิชาชีพครู 

Seminar processes and conference techniques; seminar 
operation system and educational problem seminar applying 
studied contents, contextual analysis; major change issues at 
international to local level regarding organizing of education, 
education quality, curriculum, instruction, and teaching professional 
learning 

 
TED3209 การศึกษาเปรียบเทียบ                                                      3(3-0-6) 
 Comparative Study 
 การเปรียบเทียบการจัดการศึกษาของประเทศไทยกับต่างประเทศ ในเรื่อง

วัตถุประสงค์ โครงสร้างของระบบ การศึกษา นโยบายด้านหลักสูตรและการสอน 
การประเมินผล งบประมาณการลงทุนทางการศึกษา การปฏิรูปการศึกษา 
บทบาทของรัฐ และชุมชนที่มีต่อการบริหารการศึกษา 

Comparative study of educational administration in Thailand 
and foreign countries in terms of education structure system; 
instruction and curriculum policy; teaching assessment; budget for 
investment in education; educational reform; roles of the state and 
the community in educational administration 
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1.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง) 
TED3301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(45) 
 Practicum 1  
 การสังเกตการจัดการเรียนรู้ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้าง

ความรู้ด้วยตนเอง การทดลองสอนในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง การ
ออกแบบทดสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการ
ตัดสินผลการเรียนรู้ การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การจิวัยแก้ปัญหา
ผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ  

learning management through active observation; making 
learning plan for  students’ knowledge construction;  teaching 
practices in a simulation  and real situations; designing tests or 
measurement tools; test scoring; giving score and evaluating learning 
outcomes; practical examination and scoring; doing research for 
solving learner's problems and professional teacher development
สังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ 

TED4302 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2                                      1(45) 
 Practicum 2 
 รายวิชาบังคับก่อน: การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 (TED3310) 

สังเกตการจัดการเรียนรู้ต่อเนื่องจากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 
1 พัฒนาตนเองในด้านการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การทดลองสอนใน
สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์จริง ทั้งในด้านการวิจัย แก้ไขปัญหาผู้เรียน
และการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 

Prerequisite: Practicum 1 (TED3310) 
Learning management through active observation after 

completing the Practicum 1; preparation of lesson plans; teaching 
practices in a simulation and real situations in terms of doing 
research for solving  learners’ problems and professional teacher 
development 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง) 
TED5303 ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 1                                   6(450)                            
 Internship 1 
 ผ่านการเรียนรู้รายวิชา : การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 

ปฏิบัติงานในสถานศึกษาตามระดับช่วงชั้นและสาระการเรียนรู้ของ
สาขาวิชาการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดภาคเรียน อย่างน้อย 1 กลุ่มสาระ
และน าแผนไปปฏิบัติ โดยจัดการเรียนรู้ร่วมกับครูผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์นิเทศใน
ลักษณะของการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา ร่วมประเมิน จัดการเรียนรู้
วิชาเอก 8 -12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมกับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างน้อย 1 โครงการและบันทึกผลการปฏิบัติงานครูด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ งานครูประจ าชั้น งานธุรการชั้นเรียน งานบริการ งานแนะแนว งาน
กิจกรรมนักเรียน และงานความสัมพันธ์กับชุมชนในลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงการ
แก้ไขปัญหา การพัฒนางานและการประเมินการเรียนรู้ของตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
บันทึก วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบเพ่ือวาง
แผนการวิจัยในชั้นเรียน สัมมนาการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
น าเสนอผลการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาและปฏิบัติงานอ่ืนที่
ได้รับมอบหมาย 

Prerequisite : Practicum 2. (TED4302) 
Professional practice in schools according to internal grade 

level and subject content of a field of study; preparation of a whole 
semester lesson plan for at least one central learning cluster and its 
implementation in cooperation with expertise teachers and 
university supervisors in terms of cooperative thinking, working, 
problem-solving and evaluation, with a requirement of 8-12 hours a 
week; organization of learners’ development activities in 
cooperating with school teachers and other educational personnel 
at least 1 project; recording teachers performances including class 
teacher, managerial affairs, service, guidance, student activities, and 
community relation activities to reflect their solution to the 
problems; work development and continuous evaluation of self-
learning; recording, analyzing and synthesizing learners’ learning for 
classroom research plan; seminar on practices of learning 
organization in schools; presentation of practicum performance 
outcomes and completing the assignment 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง) 
TED5304 ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 2                                   6(450)                                           
 Internship 2 
  ผ่านการเรียนรู้รายวิชา : ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 1 

ปฏิบัติงานในสถานศึกษาต่อเนื่องจากปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ ใน
สถานศึกษา1 โดยปฏิบัติงานครูและพัฒนาคุณภาพปฏิบัติการสอนและใช้เวลา
การจัดการเรียนรู้วิชาเอก   8 - 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้และน าผลการเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ประเมิน ปรับปรุงและน า
ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนภาคเรียนที่ผ่านมาวางแผนและด าเนินการแก้ไข
อย่างเป็นระบบในลักษณะการวิจัยในชั้นเรียน วิเคราะห์รายงานผลการปฏิบัติใน
ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยสัมมนาการฝึกปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มและน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา และปฏิบัติงานอื่นทีไ่ด้รับมอบหมาย 

Prerequisite: Internship 1 (TED5303) 
Practicum in school continued from Internship 1;  

development of teaching practice quality with 8-12 hours a week; 
learning measurement and evaluation for learner development; 
systematically planning and solving problems by doing classroom 
research based on  learning problems in the previous semester; 
analysis of performance report in systematic development of 
learning organization by participating the seminar on practicum, 
group learning sharing;  presentation of practicum performance 
outcomes and completing the assignment 
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2) วิชาเอก    
       2.1) กลุ่มวิชาเอก    
  2.1.1) กลุ่มวิชาปรัชญา ศาสนา  
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ)  
SOS2101 ประวัติพุทธศาสนา   3(3-0-6) 
 History  of  Buddhism  
 ประวัติของพุทธศาสนา ความส าคัญและลักษณะเด่นของพุทธศาสนา การ

แยกนิกายของพุทธศาสนา การเผยแผ่พุทธศาสนาในนานาประเทศ อิทธิพลของ
พุทธศาสนาต่อวัฒนธรรม  วิธีคิด 10 ประการของพระพุทธเจ้า  

History of Buddhism, importance and dominant features of 
Buddhism; religious sects of Buddhism; propagation of Buddhism in 
foreign lands; influences of Buddhism on the culture; ten precepts 
of Buddha  
 

SOS3102 หลักธรรมส าคัญทางพุทธศาสนา                                          3(3-0-6) 
 Buddhism’s Essential Doctrines 
 หลักธรรมส าคัญของพุทธศาสนา อริยสัจ4  ธาตุ4 ขันธ์ 5  ฆราวาสธรรม 4  

อบายมุข 6  ศีล5  อายตนะ12  ไตรลักษณ์   ไตรสิกขา อิทธิบาท 4  อคติ 4  
พรหมวิหาร 4  ปฏิจจสมุปบาท กรรม  อริยมรรค 8  โพธิปักขิยธรรม37  มงคล
38 และแนวทางการประยุกต์หลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  

Main doctrines of Buddhism: four noble truths (Cattari 
Ariyasaccani), four elements (Dhatu 4), Five aggregates  
(Pancakkhandha), four virtues (Gharavasa-dhamma 4), six causes of 
Ruin (Apayamukha 6), five precepts (Pancasala), twelve spheres 
(Ayatana), three characteristics (Tilakkhana), threefold learning 
(Sikkhattaya), four paths of accomplishment (Iddhipada), four biases 
(Agati 4), four noble sentiments (Brahmavihara), twelve factors of 
the Dharma's Origination (Paticcasamuppada), volitional action 
(Kamma), eight noble paths (Ariyamagga), thirty-seven virtues 
contributing to enlightenment (Bodhipakkhiya-dhamma), thirty-eight 
belessings (Mangala); application of the doctrines in daily life   
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ)  
SOS3103 ศาสนาเปรียบเทียบ                                                     3(3-0-6) 
 Comparative Religions 
 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา  ภูมิหลังและแนวคิดทฤษฏีการก าเนิด

ศาสนา  ความหมายและความส าคัญของความเชื่อ ลัทธิและศาสนา ประวัติของ
ศาสนาต่าง ๆ โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม คริสตศาสนา ศาสนา
พราหมณ์ ศาสนาขงจื้อ การเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างในเรื่อง
ศาสดา คัมภีร์ พิธีกรรม นิกาย ค าสอน และวิถีปฏิบัติที่น าไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุด  

Basic knowledge of religions, background, concepts and 
theories  of religions origin; meaning and importance of believing;  
doctrines and religion; history of various religions: Buddhism, Islam, 
Christianity, Hinduism, Confucianism; comparison of similarities and 
differences in prophet, scripture, ceremonies, denomination, 
doctrines and practical ways leading to ultimate aim 

 
SOS3104 จริยศาสตร์                                                                    3(3-0-6) 
 Ethics 
 ความหมายความส าคัญ ขอบข่ายของวิชาจริยศาสตร์ เกณฑ์ตัดสินทางจริย

ศาสตร์ อุดมคติแห่งชีวิต หลักจริยศาสตร์ในลัทธิและศาสนาที่ส าคัญ  จริยธรรมใน
อาชีพต่าง ๆ  

Meaning, importance, and scope of ethics; ethical criteria; ideal 
life, principles of ethics in important religious cults and religions; 
ethics in different professions 
 

SOS4105 จริยธรรมสิ่งแวดล้อม                                            3(3-0-6) 
 Environmental Ethics 
 ชีวิตและสิ่งแวดล้อม สิทธิของธรรมชาติ การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ สมดุล

ของสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และการพัฒนาธรรมชาติ ปัญหาและอุปสรรคในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ  
       Life and environment; natural right; living with nature; 
environmental equilibrium; nature conservation and development; 
problems and obstacles in nature conservation 
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  2.1.2) กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ 
                       

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ)  
SOS1201 อารยธรรมโลก  3(3-0-6) 
 World Civilization  
        วิวัฒนาการของมนุษย์และพัฒนาการของอารยธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นใน

ยุคโบราณทัง้ทางด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา  
       Human evolution and development of human civilization in 
ancient era: social, politics, economy, arts and culture, and 
wisdom 
 

SOS2202   ประวัติศาสตร์ไทย                                                    3(3-0-6) 
 Thai History   
        ประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทยสมัยประวัติศาสตร์ 

กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร์  
       Thailand prehistoric history: Ayudhya, Thonburi, Rattanakosin period 
 

SOS2203 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น                                               3(3-0-6) 
 Local History 
        ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ความหมาย ปรัชญา 

วิธีการ และแนวทางในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
       Basic knowledge of local history, meaning, philosophy, 
methods, and guidelines for local history study 
 

SOS3204 ประวัติศาสตร์โลก                                                    3(3-0-6) 
 World History 
        พัฒนาการของประวัติศาสตร์โลก สมัยคลาสสิค ยุคกลาง การฟ้ืนฟูศิลป

วิทยาการ การค้นพบอเมริกา การปฏิวัติฝรั่งเศส การปฏิวัติอุตสาหกรรม 
สงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามเย็น การก่อการร้ายสหรัฐ 
ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง สงครามต่อต้านการก่อการร้าย การขยาย
อ านาจของจีน และรัสเซีย สหรัฐอเมริกาในยุคสมัยของโดนัลด์ ทรัมป์ 

Development of world history: classical period, middle ages 
and Renaissance; discovery of America; French revolution; 
industrial revolution; World War 1; World War 2; cold war; US war 
on terrorism; conflicts in the Middle East; war on terror; extending 
the power of Chinese and Russian; United States of America on 
Donald Trump era 
 



55 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ)  
SOS3205 ประวัติศาสตร์เอเชีย                                                 3(3-0-6) 
 Asian History  
 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆในทวีปเอเชีย ตั้งแต่ยุค

โบราณจนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 ระเบียบแบบแผนของสถาบันการเมืองและ
เศรษฐกิจ อิทธิพลของลัทธิความเชื่อและศาสนาต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

Historical development of different regions in Asia from the 
ancient time to World War II; regulations of political and economic 
institutions; influences of cults, beliefs, and religions; international 
relations 

SOS4206 อาเซียนศึกษา                                              3(3-0-6) 
 ASEAN Studies 
 สถานการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงยุคสงครามเย็นที่น าไปสู่การ

ก่อตัวของอาเซียน บทบาทและการท างานของอาเซียนที่มผีลกระทบต่อ
การเมืองและเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน บรรทัดฐานการปฏิบัติและการ
เปลี่ยนแปลงของอาเซียนที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค
และอนุภูมิภาค การวิเคราะห์ความส าเร็จและความล้มเหลวของอาเซียน 

Situation in Southeast Asia during the cold war period that 
lead to the formation of ASEAN; impacts of roles and functions of 
ASEAN toward regional politics and economy; impacts of norms 
and dynamics of ASEAN toward transformation of ASEAN: regional 
level, and sub-regional level;  analysis of achievement and failures 
of ASEAN 

SOS4207 ประวัติศาสตร์อเมริกา                                       3(3-0-6) 
 American History  
 พัฒนาการของสหรัฐอเมริกา สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ สงครามประกาศ

อิสรภาพ สหรัฐอเมริกาในสงครามโลกครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และสงครามเย็น 
บทบาทของสหรัฐอเมริกาท่ีมีต่อสังคมโลก 
Development of the United States of America; social, politics, and  
economy; independence war; United States in World War I, II and 
cold war; roles of the United States on the world  society 

SOS4208   ประวัติศาสตร์อีสาน                                                 3(3-0-6) 
 Isan History  
 ประวัติศาสตร์อีสานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ อาณาจักรโบราณในอีสาน 

สมัยอาณาจักรล้านช้าง การขยายอ านาจของสยาม การปฏิรูปการปกครอง 
อีสานในสมัยปัจจุบัน 

Isan prehistoric history; ancient kingdom in Isan; Lanxang Kingdom; 
extending of power of Siam; administrative reform; present-day Isan 



56 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ)  
SOS4209 ประวัติศาสตร์ศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้                 3(3-0-6) 
 Art History in Southeast Asia 
        อิทธิพลศิลปะภายนอกที่มีผลต่อศิลปกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

แนวความคิด รูปแบบศิลปะ และการก าหนดอายุของโบราณวัตถุในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  
       External art influences affecting the arts in Southeast Asia; 
concepts, art forms, and determination of  age of artifacts in 
Southeast Asia 
 

SOS4210    ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย                   3(3-0-6) 
 Art History in Thailand 
        แนวความคิด รูปแบบศิลปะ และการก าหนดอายุของศิลปกรรมใน

ประเทศไทย การท านุบ ารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยในยุคโลกาภิวัตน์  
       Concepts, art forms, and age determination of fine arts in 
Thailand; preservation and promotion of Thai art and culture in 
globalization  
 

SOS4211    ประวัติศาสตร์ศิลปะในอีสาน                                     3(3-0-6) 
 Art History in Isan 
        แนวความคิด รูปแบบศิลปะ และการก าหนดอายุของศิลปกรรมในอีสาน 

การท านุบ ารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานในยุคโลกาภิวัฒน์  
       Concepts, art forms and age determination of fine arts in 
Isan; preservation and promotion of local Isan arts and culture in 
globalization  
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2.1.3)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และ
เศรษฐศาสตร)์ 

 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ)  
SOS1301 พื้นฐานสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3(3-0-6) 
 Fundamentals of Sociology and Anthropology  
 นิยาม ขอบเขต ประวัติความเป็นมาและแนวคิดของนักสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา วิธีการศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ความส าคัญของสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยาในฐานะที่เป็นแขนงหนึ่งของสังคมศาสตร์ ทฤษฎีหลักของ
สังคมวิทยาและมานุษวิทยา การจัดระเบียบทางสังคม การจัดช่วงชั้นทางสังคม 
กลุ่มสังคม สถาบันสังคม วัฒนธรรม การขัดเกลาทางสังคม กระบวนการทาง
สังคม พฤติกรรมรวมหมู่ พฤติกรรมเบี่ยงเบน การเสียระเบียบทางสังคม การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  
       Meaning, scopes, background, and concepts of sociologists and 
anthropologists; studying methods for sociology and anthropology; 
importance of sociology and anthropology as a field of social 
science; main theories of sociology and anthropology: social 
organization, social stratification, social group, social institutes, 
culture, socialization, social process, collective behavior, deviant 
behavior, social disorder, social and cultural changes 
 

SOS2302 ความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์                                               3(3-0-6) 
 Fundamentals of Political Science 
        ความหมาย ความเป็นมา แนวคิดหลักทางรัฐศาสตร์ได้แก่ การเมือง

เปรียบเทียบ รัฐและระบบราชการ การก าหนดนโยบายสาธารณะ การเมือง
ระหว่างประเทศ ความคิดทางการเมือง ระบบการเมือง ลัทธิและอุดมการณ์ทาง
การเมือง 
       Meaning, background, main ideas of political science: 
comparative politics, state and official system, public policy setting, 
international politics, political concepts, political system, doctrine 
and political ideology.   
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ)  
SOS2303 ความเป็นพลเมืองกับประชาสังคม                                         3(3-0-6) 
 Citizenship and Civil society  
        แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเรื่องสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ของพลเมือง 

บรรทัดฐานในเรื่องสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมืองและสิทธิมนุษยชน ปัจจัย
ส าคัญที่ส่งเสริมและเป็นอุปสรรคในการสร้างความเข้มแข็งของประชาสังคม  
ความสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองและประชาสังคม บทบาทการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการสังคม 

Concepts and practical guidelines of right, freedom, civic duty, 
and standard of civic right, political rights, and human rights; 
important factors that support and hinder the strength of civil 
society; relationship between citizen and civil society; participation 
of citizens in society management 
 

SOS3304 พื้นฐานกฎหมายทั่วไป                                                     3(3-0-6) 
 Fundamentals of General Law 

 แนวหลักเกณฑ์พ้ืนฐานของกฎหมายโดยทั่วไป การแยกประเภทของ
กฎหมาย ขอบเขตที่กฎหมายบังคับใช้ ศัพท์กฎหมายที่ควรรู้  หลักส าคัญในการ
กระท าผิดทางอาญาและกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ของครอบครัว  
       Basic principles of general law, law categories, scope of laws 
enforcement, law vocabulary, important principles of criminal laws, 
and family laws 
 

SOS3305 หลักเศรษฐศาสตร์                                                           3(3-0-6) 
 Principle Economics  
        ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์และอุปทาน ดุลยภาพและความ 

ยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน อุปสงค์และอุปทานในทางปฏิบัติ ทฤษฎีการผลิต
ทฤษฎีการบริโภคทรัพยากรและการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ   
       Basic knowledge of economics, demand, supply, balance, and 
flexibility of demand and supply; demand and supply in action; 
theories of production; theories of resources consumption and 
effective  resource allocation  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ)  
SOS3306   พลวัตสังคมไทย                                                              3(3-0-6) 
 Dynamics of Thai Society 
        วิวัฒนาการของสังคมไทย ด้านการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม

และวัฒนธรรม เหตุการณ์และบุคคลส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม  ลักษณะพิเศษของสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย แนวทางการด าเนินชีวิต
ในสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

Evolution of Thai society In terms of politics, economy, society 
and culture; events and important people influencing social 
changes; special features of Thai society and culture; way of life in 
society based on the sufficiency economy philosophy. 
 

SOS3307 พลวัตสังคมโลก                                                         3(3-0-6) 
 Dynamics of Global Society 
        วิวัฒนาการของมนุษย์และสังคม ระบบเศรษฐกิจ การเมืองและการ

ปกครอง  สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่างๆของสังคมโลก ผลกระทบต่อ
สังคมไทยและสังคมโลก   
       Evolution of human and society; system of economy and 
politics; changing situations of the world society that effect on Thai 
society and world society  
 

SOS3308 อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงร่วมสมัย                                  3(3-0-6) 
 Contemporary Mekong Sub-regions  
        พัฒนาการอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง บทบาทของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงปัจจุบัน 

ลักษณะทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมและของอนุภาคลุ่มน้ าโขง 
ปัญหาร่วมของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เช่น การค้ามนุษย์ แรงงานข้ามชาติ คนไร้รัฐ 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ยาเสพติด เป็นต้น 
       Development of Mekong Sub-region, present roles of Mekong 
Sub-region, nature of politics, economy, society culture of Mekong 
Sub-region; common problems of  Mekong Sub-region: human 
trafficking, migrant worker, Stateless Persons, natural resource 
management, drugs etc 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ)  
SOS4309 การสัมมนาทางสังคมศึกษา                                                3(3-0-6) 
 Seminar on Social Studies    
        การอภิปรายสรุปถึงภาพรวมของการศึกษา การเตรียมความพร้อมในการ 

เป็นครูสอนสังคมศึกษา การตั้งหัวข้อค้นคว้า การอภิปรายถึงปัญหาด้านต่างๆใน
การจัดการเรียนการสอนพร้อมหาแนวทางการแก้ไข 
       Discussion and conclusion of the study in overall; preparation 
of being a social teacher; generating research topic; discussion of 
teaching problems and finding solutions  
 
2.1.4) กลุ่มวิชาภูมิศาสตร ์ 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ)  
SOS1401 พื้นฐานภูมิศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5)                           
 Fundamentals of Physical Geography  
 กระบวนการพ้ืนฐานของระบบการไหลเวียนของพลังงานโลก ลักษณะภูมิ

ประเทศ ภูมิอากาศ ดิน น้ าและพืชพรรณธรรมชาติ รวมทั้งการอธิบายถึง
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม โครงสร้างและองค์ประกอบ
ของระบบนิเวศทางธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
       Basic processes of flow system of the world energy; 
topography, climate, soil, water and vegetation; explanation of 
natural phenomena, ecosystem, and environment; structure and 
composition of natural ecosystem, relationship between humans 
and the environment 

SOS1402 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย                                                 3(2-2-5) 
 Geography of Thailand 
        องค์ประกอบทางกายภาพ  เศรษฐกิจ สังคมและประชากรของประเทศไทย 

ปัญหาและลักษณะความสัมพันธ์ของปัจจัยภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ 
       Physical, economic, social and demographic compositions of 
Thailand; problems and relationship of geographical factors affecting 
country development 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ)  
SOS2403 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เเละภูมิสารสนเทศศาสตร์พื้นฐาน              3(2-2-5) 
 Geographic Tools and Fundamental of Geo-informatics 
        เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เพ่ือการให้ข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลทาง

ภูมิศาสตร์ ความรู้พ้ืนฐานการรับรู้ระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และ
ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก โครงสร้างและรูปแบบของฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
โครงสร้างข้อมูลแบบเวกเตอร์และราสเตอร ์การน าเขา้ขอ้มูลและการแก้ไข การ
แสดง ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เส้นโครงแผนที่ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ แบบจ าลอง
ความสูงเชิงเลข การประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
       Geographical tools used for providing information and 
collecting geographical data; basic knowledge of Remote Sensing 
(RS); Geographic Information System (GIS), and Global Positioning 
System (GPS); structure and format of spatial database; vector and 
raster data structures; data input and editing; spatial data display 
and query; map projection; spatial data analysis; digital elevation 
model; Geo informatics data applications 
 

SOS3404 สภาพแวดล้อมเมืองและการพัฒนาอย่างยั่งยืน                          3(2-2-5) 
 Urban Environment and Sustainable Development 
        หลักการ แนวคิดและทฤษฎีในการวางแผนและจัดการด้านระบบนิเวศเมือง

และสภาพแวดล้อมในเขตเมือง มาตรการ นโยบายและแนวปฏิบัติที่ดี แนวคิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืนและกรณีศึกษา 
       Principle, concepts and theories in planning and management 
of urban ecological system and urban environment; measures, 
policies and best practice; concepts of sustainable development, 
and case study  
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                     2.2) รายวิชาการสอนวิชาเอก 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ)  
SOS4001   การจัดชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ในวิชา

สังคมศึกษา 
3(2-2-5) 

 Classroom and Environment Management for 
Social Studies Learning 

 

        ความหมาย ความส าคัญของการจัดการชั้นเรียน แนวคิดและทฤษฏี 
เกี่ยวกับการจัดการชั้นเรียน การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 
เทคนิควิธีและกระบวนการจัดการชั้นเรียน  การจัดกิจกรรมในการแก้ปัญหาชั้น
เรียน การส่งเสริมประชาธิปไตยในชั้นเรียน การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียน 
จัดการชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม 
       Meaning and principles of classroom management; concepts 
and theories about classroom management; creating classroom 
atmosphere and environment for learning; techniques and 
classroom management procedures; arranging classroom activity for 
classroom problems solving; promoting democracy in a classroom, 
and analyzing learners’ behaviors; proper classroom management 
 

SOS4002 การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน              3 (2-2-5) 
 Learning Social Studies for Basic Education  
        จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา  มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้  โครงสร้าง อัตราเวลา
เรียน  การวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  การพัฒนา
หลักสูตร  การจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้   การจัดการชั้นเรียนและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ส าหรับครูสังคม
ศึกษาให้สอดคล้องในแต่ละระดับชั้น การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
       Purposes of basic education curriculum; social studies: learning 
standards, indicators, learning contents, forms, learning time 
structure; analysis of learning curriculum for lesson plans 
development, curriculum development, learning management and 
educational materials, classroom management and learning 
environment, learning assessment and evaluation for social teachers 
in accordance with learner’s level; practices of classroom 
management 

 
 
 



63 
 

                     2.3) รายวิชาเลือกเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก     
             รายวิชาเลือกเอก จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต โดยให้เลือกเรียนใน

รายวิชาเอกท่ีไม่ซ้ ากับท่ีเคยเรียนมา (ข้อ 2.11-2.14) 
 
 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 
          นักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาใดก็ได้ ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต โดยเป็นวิชาที่เปิดสอนใน
ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน โดยได้รับความคิดเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา 
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  3.6 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.6.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ล าดับ 
ชื่อ–นามสกุล/ 

เลขที่บัตรประชาชน 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 
ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

2560 2561 2562 2563 2564 
1 นายปริญ  รสจันทร์ 

3-4514-0056 XXXX 
อาจารย์ อ.ม. (ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) 

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2550 
  2544 

12 18 16 16 

2 นายคชษิณ  สุวิชา 
3-4402-0006 XXXX 

อาจารย์ ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2552 
2542 

14 14 16 12 

3 นางสาวอัธยา เมิดไธสง 
1- 4603- 0012 XXXX 

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

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2557 
2555 

12 16 16 14 

4 นายประสาร ศรีพงษ์เพลิด 
3-4603-0082 XXXX 

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

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

2548 
  2544 

16 12 14 12 

5 นายสมเกียรติ  ศรีปัดถา 
3-4504-0008 XXXX 

อาจารย์ Ph.D.(Environmental Economics) 
วท.ม (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
ค.บ.(สังคมศึกษา) 

Cochin University of 
Science and technology 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาลัยครูมหาสารคาม 

2543 
 

2527 
2521 

12 14 16 14 
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3.6.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ 
ชื่อ–นามสกุล/ 

เลขที่บัตรประชาชน 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 
ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

2560 2561 2562 2563 2564 
1 นายปริญ  รสจันทร์ 

3-4514-0056 XXXX 
อาจารย์ อ.ม. (ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) 

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2550 
  2544 

12 18 16 16 

2 นายคชษิณ  สุวิชา 
3-4402-0006 XXXX 

อาจารย์ ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2552 
2542 

14 14 16 12 

3 นางสาวอัธยา เมิดไธสง 
1- 4603- 0012 XXXX 

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

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2557 
2555 

12 16 16 14 

4 นายประสาร ศรีพงษ์เพลิด 
3-4603-0082 XXXX 

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

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

2548 
  2544 

16 12 14 12 

5 นายสมเกียรติ  ศรีปัดถา 
3-4504-0008 XXXX 

อาจารย์ Ph.D.(Environmental Economics) 
วท.ม (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
ค.บ.(สังคมศึกษา) 

Cochin University of 
Science and technology 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาลัยครูมหาสารคาม 

2543 
 

2527 
2521 

12 14 16 14 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
4.1  มาตรฐานของการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จะต้องให้นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์ในสถานการณ์จริง โดยจัด
ทั้งในกิจกรรมการเรียนตามรายวิชาต่าง ๆ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
  4.1.1 การฝึกในสถาบันโดยความร่วมมือของเครือข่ายทั้งสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
องค์กรเอกชน วัด  และหน่วยงานอื่นๆ  โดยเน้นผลลัพธ์ดังนี้ 

(1) ความรู้และปัญญาในการเป็นครูชั้นวิชาชีพ 
(2) การเสริมสร้างบุคลิกภาพความเป็นครูสังคมศึกษา 
(3) ความตื่นตัวในการเรียนรู้และการแก้ปัญหา 
(4) การท างานเป็นทีม 
(5) ความเป็นผู้น า 
(6) คุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพครู 
(7) การด าเนินชีวิตด้วยปัญญา 

 4.1.2 การฝึกในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการฝึกโดยใช้สถานศึกษาเป็นแหล่งฝึก
การปฏิบัติงานจริงโดยมีจุดเน้น 4  ประการ  คือ 

(1)  การเรียนรู้การบริหารจัดการศึกษาและการด าเนินกิจการของสถานศึกษา 
(2)  การเรียนรู้ธรรมชาติ การพัฒนา และการแก้ปัญหาของผู้เรียน 
(3)  การเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาและการพัฒนานักเรียนในทุกด้าน 
(4)  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลา 1 ปี  โดยเน้นการปฏิบัติการสอนในกลุ่ม

สาระที่เลือก 1-2 กลุ่มสาระ  การวิจัยชั้นเรียน การปรับปรุงการสอน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร  
การท าหน้าที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอนภายใต้การดูแลของครูพ่ีเลี้ยงที่มีประสบการณ์ และมีความเป็น
ครูเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 
   การด าเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจ าเป็นต้องอาศัยครูพี่เลี้ยงใน สถานศึกษามีความ
พร้อมที่จะร่วมพัฒนาความเป็นครูให้กับนักศึกษา จึงต้องด าเนินการดังนี้ 

(1) คัดเลือกสถานศึกษาและคัดเลือกครูที่มีความพร้อม มีระบบการตอบแทนในรูปของการ
ช่วยพัฒนาครูและพัฒนาสถานศึกษาหรือค่าตอบแทน 

(2) ท าความตกลงกับสถานศึกษาให้ถือว่าการเป็นพ่ีเลี้ยงการฝึกประสบการณวิชาชีพให้แก่
นักศึกษาเป็นงานในหน้าที่ครูและเป็นภาระหน้าที่ (Work load) ของครูเช่นเดียวกับงานอ่ืนๆ ในสถานศึกษา
นั้นๆ 

(3) ให้ครูพ่ีเลี้ยงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ในสถาบันหรือมหาวิทยาลัย  
(4) คณาจารย์ของคณะครุศาสตร์ท างานวิจัยร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงและสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา

องค์ความรู้แห่งวิชาชีพครู  
(5) ส่งเสริมให้มีการน าเสนอผลงานของครูพ่ีเลี้ยงและผลงานของสถานศึกษาร่วมพัฒนา

วิชาชีพครูต่อสภาวิชาชีพครูเพ่ือประกาศเกียรติคุณหรือรางวัล 
 
4.2 ช่วงเวลา 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปแบบ ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที2่ ของชั้นปีที่ 5 
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอนจัดเต็มเวลาใน  1  ภาคการศึกษา 
นักศึกษาต้องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่  

คณะกรรมการสภาวิชาชีพครูก าหนดในปีที่ 5 เป็นเวลา 1 ปี ภายใต้การแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพ
ครู (อาจารย์นิเทศ ครูพี่เลี้ยง ครูแกนน า ครูช านาญการ ครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ ครูดีเด่นฯลฯ) 

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงการหรืองานวิจัย   

ข้อก าหนดในการท าโครงการ ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน หรือเพ่ือท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยต้องมีธุรกิจที่อ้างอิงและคาดว่าจะน าไปใช้งานหากโครงการส าเร็จ โดยมีจ านวนผู้ร่วมท า
โครงการ 2 – 3 คน และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด อย่างเคร่งครัด 
หรือเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเรียนการสอน 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

 โครงการวิจัยในชั้นเรียนที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาใช้ในการท าโครงการ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าโครงการ มีขอบเขตท่ีสามารถท าส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือในการวิจัย ในการท า
โครงการ และสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 
 5.3 ช่วงเวลาภาค 
  ภาคต้น และ ภาคปลาย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 
 5.4 การเตรียมการ 
 มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงการทางเว็บไซต์  และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ  อีกทั้งมีตัวอย่างโครงการให้ศึกษา  
       5.5 กระบวนการประเมินผล 
 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงการ ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่
ปรึกษาและประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลาที่ก าหนด โดย
คณะกรรมการที่สาขาวิชามอบหมาย 
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       หมวดที่ 4 
      ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล 

 
1.   การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจา 

สื่อสาร การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่
นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา 

ด้านภาวะผู้น า และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม และมีการ
ก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงานตลอดจนก าหนดให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน เพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้
สร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็น

หัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบ 
- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตัวเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้า

เรียนอย่างสม่ าเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าใน
การแสดงความคิดเห็น   
- นักศึกษาสามารถรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลก  

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
  (2) มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร และอดทน 
  (3) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เคารพกติกาขององค์และสังคม ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย 
  (4) มีจิตส านึกท่ีดีต่อการช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์และสังคม มีน้ าใจและความเสียสละจิต
อาสา จิตสาธารณะ 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  (1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกกิจกรรมที่ได้พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม
ในทุกรายวิชา 
  (2) เน้นการเรียนรู้ในกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติในสถานการณ์จริงโดยน าสิ่งที่เรียนรู้
ในรายวิชาไปปฏิบัติจริงในการปฏิบัติงาน 
  (3) เรียนรู้และฝึกจากกรณีตัวอย่างที่ครอบคลุมประเด็นปัญหาทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อให้นักศึกษาฝึกแก้ปัญหา 
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 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  (1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงานตามก าหนด 
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
  (2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม 
  (3) ประเมินจากการปฏิบัติงานหรือสร้างผลงานที่เป็นความรู้ความสามารถของตนเองโดย
ไม่แอบอ้างหรือลอกเลียนแบบผลงานบุคคลอื่น 
  (4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.2 ความรู้ 
 2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  (1) มีความรู้เกี่ยวกับตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ได้แก่ ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพ 
อาหาร อารมณ์ การออกก าลังกาย การพักผ่อน และการพัฒนาตนเองเพ่ือยกระดับจิตวิญญาณ 
  (2) มีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานด้านกายภาพ ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์และด้าน
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ สิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ทางกายภาพของโลก และจักรวาล  
  (3) มีความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม ได้แก่ ความรู้พ้ืนฐานด้านกฎหมาย 
มานุษยวิทยาและสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ การเมือง การปกครอง 
  (4) มีความรอบรู้สากลที่จ าเป็น ทั้งด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทั้งในประเทศ 
อาเซียนและโลก 
 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  จัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการบรรยาย อภิปราย การปฏิบัติงานกลุ่ม
การลงมือปฏิบัติจริงในสถานศึกษา โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริงให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งนี้เป็นไปตามลักษณะของวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของวิชานั้น ๆและ
จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็น
วิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
 
 2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาด้านต่าง ๆ คือ 
  (1) การทดสอบย่อย 
  (2) การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
  (3) การประเมินจากรายงานที่นักศึกษาท า 
  (4) ประเมินจากการน าเสนอผลงานหรือโครงงาน 
  (5) ประเมินจากรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
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2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  (1) สามารถควบคุมและพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้ดี 
  (2) สามารถค้นหาข้อมูล / หลักฐาน รวบรวมข้อมูล แปลความหมาย ลงความเห็นและสื่อ
ความหมาย ข้อมูลได้อย่างน่าเชื่อถือ 
  (3) มีทักษะการคิดอย่างเป็นองค์รวม มีวิจารณญาณ สามารถคิดวิเคราะห์และบูรณาการ
ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตได้อย่างเป็นระบบ มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
  (4) ความรู้และน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
  (1) การวิเคราะห์และน ามาสู่การอภิปรายกลุ่ม 
  (2) ศึกษาดูงานและการเรียนรู้จากสภาพจริง 
  (3) ให้นักศึกษามีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติจริง 
 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางทางปัญญา 
  ประเมินจากสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ
น าเสนอรายงานในชั้นเรียน จากการปฏิบัติงานกลุ่มและผลงานกลุ่ม การทดสอบโดยใช้การสอบกลางภาค
และปลายภาค โดยข้อสอบมีการวิเคราะห์แนวคิด 
 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1) เข้าใจตนเองและผู้อ่ืน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
  (2) มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รับผิดชอบต่อ
ชุมชน และสังคม มีจิตสาธารณะ 
  (3) ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ยอมรับความ
คิดเห็นและเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอ่ืนและเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 
 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
  (1) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน 
ผู้เรียนกับบุคคลอ่ืนที่มีส่วนร่วมสนับสนุน และผู้เรียนกับผู้ที่ร่วมท างาน 
  (2) กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานในฐานะผู้น า ผู้ตามท่ีดี 
  (3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กร
และบุคคลทั่วไป 
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2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 
  (1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการปฏิบัติงานตามกิจกรรม
การเรียนการสอน 
  (2) ประเมินจากทักษะการแสดงออกในภาวะผู้น า ผู้ตามจากสถานการณ์การเรียนการ
สอนที่ก าหนดให้ท า 
  (3) ประเมินความสามารถในการท างานเป็นทีมและการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน 
 

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค ์
  (2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
  (3) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  (4) สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้และใช้
ภาษาต่างประเทศอ่ืนที่สนใจในการสื่อสารที่จ าเป็นได้ 
 
 

 2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี 
  (1) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ 
  (2) จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ใช้การสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียนระหว่างผู้เรียน
กับผู้สอน และบุคคลอ่ืน 
  (3) จัดประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ในสถานการณ์ท่ีต้องใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและ
สื่อสารข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
 

 2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  จากการประเมินเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกทฤษฎีการเรียนรู้หรือ
คณิตศาสตร์และสถิติที่เก่ียวข้อง 
  (1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้ 
ทฤษฎีการสอน การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
  (2) ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัด 
  (3) ประเมินจากการวิเคราะห์ข้อมูลการท ารายงานและกิจกรรมในห้องเรียน 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
   (Curriculum Mapping) 

3.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีความหมายดังนี้ 
3.1.1 คุณธรรมจริยธรรม 

  (1) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
  (2) มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร และความอดทน 
  (3) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เคารพกติกาขององค์กรและสังคม ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย 
  (4) มีจิตส านึกที่ดีต่อการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสังคม มีน้ าใจและความเสียสละจิตอาสา 
จิตสาธารณะ 

 3.1.2 ความรู้ 
  (1) มีความรู้เกี่ยวกับตนเองท้ังด้านร่างกายและจิตใจ ได้แก่ ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพ 
อาหาร อารมณ์ การออกก าลังกาย การพักผ่อน และการพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับจิตวิญญาณ 
  (2) มีความรูค้วามเข้าใจพื้นฐานด้านกายภาพ ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ สิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ทางกายภาพของโลก และจักรวาล 
  (3) มีความรูค้วามเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม ได้แก่ ความรู้พื้นฐานด้านกฎหมาย 
มานุษยวิทยาและสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ การเมือง การปกครอง 
  (4) มีความรอบรู้สากลที่จ าเป็น ทั้งด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมท้ังในประเทศ อาเซียน 
และโลก 
 

 3.1.3 ทักษะทางปัญญา 
  (1) สามารถควบคุมและพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้ดี 
  (2) สามารถค้นหาข้อมูล / หลักฐาน รวบรวมข้อมูล แปลความหมาย ลงความเห็นและสื่อ
ความหมาย ข้อมูลได้อย่างน่าเชื่อถือ 
  (3) มีทักษะการคิดอย่างเป็นองค์รวม มีวิจารณญาณ สามารถคิดวิเคราะห์ และบูรณาการ
ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตได้อย่างเป็นระบบ มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
  (4) มีทักษะในการท างาน สามารถวางแผน จัดการ และปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่าง
ดี สามารถบูรณาการความรู้และน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
 

 3.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (1) เข้าใจตนเองและผู้อ่ืน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
  (2) มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รับผิดชอบต่อ
ชุมชน และสังคม มีจิตสาธารณะ 
  (3) มีทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ยอมรับความ
คิดเห็นและเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอ่ืนและเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 
 
 3.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค ์
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 (2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์
ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
 (3) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 (4) สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้และใช้
ภาษาต่างประเทศอ่ืนที่สนใจในการสื่อสารที่จ าเป็นไ



74 
 

าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  

   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 
 
 

 
 
 

รายวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  

GEN1101 
 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai for Communication                     

GEN1102 
 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
English for Beginners                    

GEN1103 
 

 
 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
นานาชาติ 
English for International  
Communication 

                   

GEN1104 
 

ภาษาญี่ปุุนพ้ืนฐาน 
Japanese for Beginners                    

GEN1105 
 

ภาษาจีนพ้ืนฐาน 
Chinese for Beginners                    
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ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 

รายวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (ต่อ)  

GEN1106   
     

ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 
Vietnamese  for Beginners                    

GEN1107 
 

ภาษาลาวพ้ืนฐาน 
Lao  for Beginners                    

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  

GEN2101 
 

สุนทรียภาพของชีวิต 
Aesthetic Appreciation 

                   

GEN2102 
 

จริยธรรมกับชีวิต 
Morality and Life 

                   

GEN2103 
 

ทักษะชีวิต 
Life Skills  

                   

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  

GEN3101 
 

สังคมและวิถีโลก 
Global Society and Living 

                   

 
ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  

   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (ต่อ)  

GEN3102 
 

กฎหมายส าหรับการด าเนินชีวิต 
Law for Living  

                   

GEN3103 
 

การเมืองการปกครองไทย 
Thai Politics and Government 

                   

GEN3104 
 
 

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
Citizenship and Social   
Responsibility 

                   

GEN3105 
 

ร้อยเอ็ดศึกษา 
Roi Et Studies 

                   

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
GEN4101 
 

การออกก าลังกายและนันทนาการ
เพ่ือสุขภาพ  
Exercise and Recreation for 
Health 

                   

 
 

ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผดิชอบรอง 
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รายวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
GEN4102 
 

 
 

วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพ่ือ 
คุณภาพชีวิต 
Science and Environment for   
Quality of Life 

                   

GEN4103 
 

 
 

การศึกษาค้นคว้าและเทคโนโลยี   
สารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน 
Individual Studies and    
Information Technology for 
Work 

                   

GEN4104 
 

การคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making 

                   

GEN4105 
 

คณิตศาสตร์เพ่ือชีวิต 
Mathematics for Life 
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      3.2 ผลการเรียนรู้รายวิชาเฉพาะด้าน 
 3.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

         3.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู มี

คุณธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลกมีจิต
สาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี 

2) สามารถจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู
เชิงสัมพัทธ์โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม 

    3.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดย

เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่ มและการเป็น
สมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น    

   นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน
ทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท า
ประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 

    3.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
ก าหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 

2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

3) ประเมินปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
5) ประเมินจากการให้ความสนใจและทักษะในการท าการทดลองต่างๆ 

3.2.2  ความรู้ 
 3.2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู  และวิชาสังคมศาสตร์ อย่าง
กว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ 

2) มีความตระหนักรู้หลักการ ทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์และ
ความเชื่อมโยงของเนื้อหาที่จะสอนอย่างบูรณาการ ทั้งการบูรณาการข้ามศาสตร์ และการบูรณาการกับ
โลกแห่งความเป็นจริง 

3) มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาที่จะสอนอย่าง
ลึกซึ้ง ตระหนักถึงความส าคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้ 



79 
 

าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

4) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) การบรรยายภายในชั้นเรียน และการถาม-ตอบ 
2) มอบหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้าและท ารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม 
3) ท ารายงานเปรียบเทียบความรู้จากห้องเรียนกับการท างานจริง ภาคปฏิบัติ 
4) ท าการทดลอง สรุปผลการทดลอง อภิปรายผลการทดลอง 
5) อภิปรายเป็นกลุ่ม โดยให้ผู้สอนตั้งประเด็นปัญหาและยึดระบบผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลางหรือการสอนแบบกระบวนการ 
6) การศึกษานอกสถานที่และท ารายงานหรือการศึกษารายกรณี 
7) สอนโดยการติว (Tutorial Group) 

3.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ 

1) การทดสอบย่อย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงานการศึกษาท่ีนักศึกษาจัดท า 
4) ประเมินจากกรณีศึกษา งานวิจัย หรือโครงการที่น าเสนอ 
5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
6) ประเมินจากการสรุปผลการทดลอง และการอภิปรายผลการทดลอง 
7) ประเมินจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 
 
 
 

  3.2.3 ทักษะทางปัญญา 
3.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศ
และแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และท าการ
วิจัยเพื่อพัฒนางานและพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

2) สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และน าไปสู่การ
แก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบ
จากการตัดสินใจ 

3) มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ 
และการพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาการสอนสังคมศาสตร์อย่างมี
นวัตกรรม 
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3.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) การยกตัวอย่างกรณีศึกษาการจัดการเรียนรู้ในทางวิทยาศาสตร์ 
2) ผู้เรียนท าวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
3) ผู้เรียนได้ท าการทดลองและปฏิบัติจริง 
4) การอภิปรายผลการทดลองเป็นกลุ่มย่อย 
5) การอภิปรายกลุ่ม 
6) ให้นักศึกษามีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น และคิดแก้ปัญหา 

3.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจาก  

การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน ประเมินจากการการน าเสนอผลงานวิจัย การเสนอผลการทดลอง 
การศึกษารายกรณี  การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น 

 
  3.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

3.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืน เข้าใจผู้อ่ืน มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิ

ภาวะทางอารมณ์ และทางสังคม 
2) มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้

อย่างสร้างสรรค์ 
3) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ เรียน เป็นผู้น าและผู้ตามที่มีความรับผิดชอบต่อ

ส่วนรวม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
3.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
จัดการเรียนรู้ที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้อง

ประสานงานกับผู้ อ่ืนข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มี
ประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ดัานทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความสามารถในความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็น

อย่างดี 
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
5) มีภาวะผู้น า 

3.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงาน
กลุ่มในชั้นเรียนและสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วน
ชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล สังเกตทักษะทางสังคม  
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  3.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่ เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือ

คณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่ าง
รวดเร็ว 

2) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และ
เลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

3) มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และ
น าเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับบุคคลและกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน 

3.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จริง แล้ว
น าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลาย
สถานการณ ์

3.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฏี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เก่ียวข้อง 

2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 

 
3.2.6 ทักษะด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

 3.2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็น

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

2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่
มีความสามารพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมี
นวัตกรรม 

3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาสังคมศึกษาที่จะสอนอย่างบูรณาการ 

3.2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ โดยให้นักศึกษาได้ศึกษาจาก
สถานการณ์จริง  
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2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ โดยก าหนดประเด็นปัญหาเพ่ือให้
นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานรายวิชาด้วยกระบวนการและเทคนิคที่เหมาะสมและ
ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอจนเกิดความเชี่ยวชาญ ตลอดจนสามารถน าไปใช้ได้จริงเมื่อฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู  

3) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา  
3.2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

ประเมินจากประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ตามประเด็นปัญหาที่ก าหนดในแต่ละ
รายวิชา ทั้งด้านความถูกต้อง เหมาะสม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ความสามารถในการตัดสินใจ และ
การประยุกต์ใช้ และรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และตามสภาพการเรียนรู้ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping) 
     ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง  

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

                         

รหัส รายวิชา 

 
1. 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ           
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข    
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.ด้านทักษะ        
การจัดการเรยีนรู ้

    1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
วิชาชีพครูบังคับ                   
TED1101 
 

จิตวิทยาส าหรับคร ู
Psychology for Teachers 

                  

TED1102 
 

ภาษาและวัฒนธรรม 
Language and Culture 

                  

TED1103 
 
 

หลักการศึกษาและความเป็นคร ู
Principles of Education and Self 
Actualization for Teachers 

                  

TED1104 
 

ปรัชญาการศึกษา 
Philosophy of Educational   

                  

TED2105 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

Educational Information Technology 
                  

TED2106 
 

การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping) 

   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รหัส รายวิชา 

 
1. 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ           
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข    
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.ด้านทักษะ        
การจัดการเรยีนรู ้

    1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
วิชาชีพครูบังคับ (ต่อ)                   
TED3107 
 

หลักการจดัการเรียนรู ้
Principles of Learning 

                  

TED3108 
 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
Learning Measurement and 
Evaluation 

                  

TED4109 
 

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
Research for Learning Development 

                  

TED4110 
 

คุณธรรมและจรยิธรรมส าหรับครู 
Morality and Ethics for Teachers 

                  

TED4111 
 

การประกันคณุภาพการศึกษา 
Administration and Quality Assurance 

                  

                         

รหัส รายวิชา 

 
1. 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ           
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข    
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.ด้านทักษะ        
การจัดการเรยีนรู ้
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    1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
วิชาชีพครูเลือก                   
TED3201 
 

การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม 
Special and Inclusive Education 

                  

TED3202 
 

เพศศึกษารอบด้าน 
Comprehensive  Sexuality  Education 

                  

TED3203 
 
 

แหล่งการเรียนรู้และภูมิปญัญาท้องถิ่น 
Learning Resources and Local 
Wisdom  

                  

TED3204 
 

นวัตกรรมการจดัการเรียนรู ้
Innovation of Learning Management 

                  

TED3205 
 

ทักษะและเทคนิคการสอน 
Teaching Skills and  Teaching 
Techniques   

                  

รหัส รายวิชา 

 
1. 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ           
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข    
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.ด้านทักษะ        
การจัดการเรยีนรู ้

    1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
วิชาชีพครูเลือก                   
TED3206 
 
 
 

ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารสีามญั ขัน้ความรู้
พื้นฐาน 
Basic Unit Leader Training for Scouts 
Course (B.T.C.) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

TED3207 
 

กฎหมายการศึกษา 

Educational Law 
                  

TED3208 
 

สัมมนาปญัหาการศึกษา 
Seminar on problem in Education 

                  

                    

TED3209 
 

การศึกษาเปรยีบเทียบ 
Comparative Study 

                  

                         

รหัส รายวิชา 
 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ           
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข    
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.ด้านทักษะ        
การจัดการเรยีนรู ้

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

TED3301 
 

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรยีน1 
Practicum 1 

                  

TED4302 
 

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรยีน2 
Practicum 2 

                  

TED5303 ปฏิบัติการจัดการเรยีนรู ้                   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาเอก (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา รายวิชา 1.คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ด้านทักษะ
การจัดการ
เรียนรู้ 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1.กลุ่มปรัชญา ศาสนา                   
SOS2101 ประวัติพุทธศาสนา 

History  of  Buddhism   
                  

SOS3102 หลักธรรมส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
Buddhism’s Essential Doctrines 

                  

SOS3103 ศาสนาเปรียบเทียบ                      

 ในสถานศึกษา 1 
Internship 1 

TED5304 
 
 

ปฏิบัติการจัดการเรยีนรู ้
ในสถานศึกษา 2 
Internship 2 
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รหัสวิชา รายวิชา 1.คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ด้านทักษะ
การจัดการ
เรียนรู้ 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Comparative Religions 

SOS3104 จริยศาสตร์ 
Ethics 

                  

 
  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาเอก (Curriculum Mapping) 

   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 
รหัสวิชา รายวิชา 1.คุณธรรม

จริยธรรม 
2.ความรู ้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 
4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ด้านทักษะ
การจัดการ
เรียนรู ้

1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
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รหัสวิชา รายวิชา 1.คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู ้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ด้านทักษะ
การจัดการ
เรียนรู ้

1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1.กลุ่มปรัชญา ศาสนา (ต่อ)                   
SOS4105 จริยธรรมสิ่งแวดล้อม       

Environmental  Ethic 
                  

2.  กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์                     
SOS1201 อารยธรรมโลก 

World  Civilization 
                  

SOS2202 ประวัติศาสตร์ไทย 
Thai History   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาเอก (Curriculum Mapping) 

รหัสวิชา รายวิชา 1.คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู ้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ด้านทักษะ
การจัดการ
เรียนรู ้

1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
2.  กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์  (ต่อ)                   
SOS2203 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

Local History 
                  

SOS3204 ประวัติศาสตร์โลก 
World History 

                  

SOS3205 ประวัติศาสตร์เอเชีย 
Asia History  

                  

SOS4206 อาเซียนศึกษา 
ASEAN Studies 

                  

SOS4207 ประวัติศาสตร์อเมริกา 
American History  
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   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 
รหัสวิชา รายวิชา 1.คุณธรรม

จริยธรรม 
2.ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 
4.ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ด้านทักษะ
การจัดการ
เรียนรู้ 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
2.  กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์  (ต่อ)                   
SOS3204 ประวัติศาสตร์โลก 

World History 
                  

SOS3205 ประวัติศาสตร์เอเชีย 
Asia History  

                  

SOS4206 อาเซียนศึกษา 
ASEAN Studies 

                  

SOS4207 ประวัติศาสตร์อเมริกา (American History)                   

 

                 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาเอก (Curriculum Mapping) 

   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 
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รหัสวิชา รายวิชา 1.คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ด้านทักษะ
การจัดการ
เรียนรู้ 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
2.  กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์  (ต่อ)                   
SOS4208 ประวัติศาสตร์อีสาน 

Isan History 
                  

SOS4209 ประวัติศาสตร์ศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
Art History in Southeast Asia 

                  

SOS4210 ประวัติศาสตร์ศิลปะในประไทย  
Art History in Thai 

                  

SOS4211 ประวัติศาสตร์ศิลปะในอีสาน (Art History in Isan)                    

 

                
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาเอก (Curriculum Mapping) 

   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 
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รหัสวิชา รายวิชา 1.คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ด้านทักษะ
การจัดการ
เรียนรู้ 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
3.  กลุ่มสังคมศาสตร์                     
SOC1301 พ้ืนฐานสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   

Fundamental of Sociology and Anthropology 
                  

SOS2302 พ้ืนฐานทางรัฐศาสตร์   
Fundamental of Political Science 

                  

SOS2303 ความเป็นพลเมืองกับประชาสังคม   
Citizenship and Civil society 

                  

SOS3304 พ้ืนฐานกฎหมายทั่วไป (Fundamental of General Law)                   

 

                 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาเอก (Curriculum Mapping) 

   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 
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รหัสวิชา รายวิชา 1.คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ด้านทักษะ
การจัดการ
เรียนรู้ 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
3.  กลุ่มสังคมศาสตร์  ( ต่อ )                   
SOS3305 หลักเศรษฐศาสตร์ 

Principle Economics 
                  

SOS3306 พลวัตสังคมไทย 
Dynamics of Thai Society 

                  

SOS3307 พลวัตสังคมโลก  
Dynamics of Global Society 
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รหัสวิชา รายวิชา 1.คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ด้านทักษะ
การจัดการ
เรียนรู้ 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
3.  กลุ่มสังคมศาสตร์  ( ต่อ )                   
SOS3308 อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงร่วมสมัย   

Contemporary Mekong Sub-regions 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

  
 

   
 

 

SOS4309 การสัมมนาทางสังคมศึกษา   
Seminar on Social Studies 

  
 

   
 

   
 

 
 

 
 

    
 

  
 

  

4.  กลุ่มภูมิศาสตร์                     
SOS1401 พ้ืนฐานภูมิศาสตร์กายภาพ 

Fundamental of Physical Geography 
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รหัสวิชา รายวิชา 1.คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู ้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ด้านทักษะ
การจัดการ
เรียนรู ้

1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
4. กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ (ต่อ)                   
SOS1402 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยGeography of Thailand                   

SOS2403 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เเละภูมิสารสนเทศศาสตร์
พ้ืนฐาน 
Geographic Tools and Fundamental of Geo-informatics 

                  

SOS3404 สภาพแวดล้อมเมืองและการพัฒนาอย่างยั่งยืน             
Urban Environment and Sustainable Development 
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รหัสวิชา รายวิชา 1.คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ด้านทักษะ
การจัดการ
เรียนรู้ 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
4. กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก                   
SOS4001 การจัดชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้สังคม

ศึกษา 
Classroom and Environment Management for Social 
studies learning 

                  

SOS4002 การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
Learning Social studies for Basic Education 
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หมวดที ่5 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

1.1  การวัดผลการศึกษา 
การวัดผลการศึกษา  ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 การประเมินผลการศึกษา  ต้องกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาในแต่ละภาค
การศึกษา โดยให้ผลของการประเมินแต่ละวิชาเป็นระดับคะแนน  (Grade)  ดังนี้ 

ระดับคะแนน (Grade) ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิจ ผลการศึกษา 
A 
B+ 
B 
C+ 
C 
D+ 
D 
F 
S 
 

U 
 
I 
 

Au 
 

W 
 
R 

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

      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) 
การลงทะเบียนโดยไม่นับ
หน่วยกิต (Audit) 
การได้รับอนุมัติให้ยกเลิก
รายวิชาเรียน(Withdrawn) 
การเรียนรายวิชาซ้ า 
(Repeated) 

หมายเหตุ   การแบ่งระดับคะแนนเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
 

1.2  ระยะเวลาการศึกษา    
นักศึกษาตามคุณสมบัติ  หมวด 3 ข้อ 11.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ใช้เวลาในการศึกษา

ไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา  
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2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา    
2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไปด าเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้  การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้
นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดบัรายวิชามีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้
เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  การทวนสอบในระดับหลักสูตร
สามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้และรายงานผล 

 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจัยสัมฤทธิ์ผล

ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการ
การเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดย
องค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะท าด าเนินการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

(1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการ
งานอาชีพ 

(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม    เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลา
ต่างๆ เช่น ปีที่ 1  ปีที่ 5  เป็นต้น 

(3) การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับ

ความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษา
เพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

(5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขา วิชา ที่
เรียนรวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อความพร้อม
ของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้
ของนักศึกษา 
 

3.  การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยต้องศึกษารายวิชา 
ต่าง ๆ  ครบถ้วนตามหลักสูตรและสอบผ่านทุกรายวิชาตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดยได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  2.00  เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม ที่ไม่ขัดต่อระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดว่าด้วยการ
จัดกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2550 และผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 
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หมวดที ่6 
การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
 1.1 จัดหลักสูตรอบรมส าหรับอาจารย์ใหม่ ในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ 
 1.2 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ 
 1.3 จัดระบบแนะน า/ระบบพ่ีเลี้ยง (mentoring system) แก่อาจารย์ใหม่ 
 1.4 จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่ 
 1.5 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ รายละเอียดหลักสูตร และการ
จัดท าประมวลรายวิชา (course syllabus) 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์   

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 2.1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอนกลยุทธ์ในการ
สอน และการวัดและการประเมินผลในรายวิชา 
 2.1.2 สนับสนุนให้ผู้สอนร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในด้านการเรียนการสอน เพ่ือแลกเปลี่ยนทัศนะ
ความคิดเห็นกับผู้สอนอื่นหรือผู้ช านาญการ 
 
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
 2.2.1 สนับสนุนให้ผู้สอนท างานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
 2.2.2 พัฒนาให้ผู้สอนได้ศึกษาต่อเมื่อท างานได้ระยะหนึ่ง และมีผลงานดีเด่น 
 2.2.3 ให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชา หรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
 2.2.4 สนับสนุนให้ผู้สอนให้บริการทางวิชาการที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม 
เพ่ือให้สามารถน าประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอน 
 2.2.5 เปิดโอกาสหรือจัดงบประมาณให้ผู้สอนซื้อต าราเรียนใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
รวมทั้งอ านวยความสะดวกในด้านการจัดหาอุปกรณ์ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการให้เพียงพอ 
 2.2.6 จัดโครงการเยี่ยมหรือศึกษาดูงานต่างมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
 2.2.7 มีการประกาศเกียรติคุณและให้รางวัล เพ่ือธ ารงรักษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพ  
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หมวดที ่7 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การก ากับมาตรฐาน  

ในการก ากับมาตรฐานหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร อันประกอบด้วย ประธาน
สาขาวิชาเป็นประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  โดยมีคณบดีและรองคณบดี 
ฝุายวิชาการท าหน้าที่เป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผู้บริหารของคณะครุ
ศาสตร์และอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดย
กระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
 

เป้าหมาย การด าเนินงาน การประเมินผล 
1. หลักสูตรทันสมัยโดยอาจารย์
และนักศึกษาสามารถก้าวทัน
หรือเปน็ผู้น าในการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านสังคม
ศึกษา 
 
2.นักศึกษาเป็นผู้มีจิตอาสา มี
ทักษะทางปัญญาสามารถพัฒนา
และประยุกต์องค์ความรู้
ทางด้านสังคมรับใช้ท้องถิ่นและ
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3 .มีระบบตรวจสอบ การ
ประเมินมาตรฐานของ หลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอเพ่ือน าไปสู่
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน 
 

1. จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพด้านการจัดการเรียนการสอนทาง
สังคมศึกษาในระดับสากลหรือระดับชาติ 
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี 
3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให้มี
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และมี
แนวทางการเรียนหรือกิจกรรมประจ า
วิชาให้นักศึกษาได้ศึกษาความรู้ที่
ทันสมัยด้วยตนเอง 
4.ก าหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่ต่ า
กว่าปริญญาโทหรือเป็นผู้มีประสบการณ์
การจัดการเรียนรู้ทางด้านสังคมมาหลาย
ปีและต้องมีจ านวนคณาจารย์ประจ าไม่
น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานก าหนดไว้ 
6. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนพัฒนา
ผลงานทางวิชาการ และ/หรือ เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในด้านที่เก่ียวข้อง 
7. ส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ไป
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร ทั้งในเรื่องการพัฒนาอาจารย์ 
การพัฒนานักศึกษา หลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน  รวมถึงงาน
สนับสนุนบัณฑิตที่ออกไปรับใช้สังคมใน
องค์กรหรือที่เกี่ยวข้องทั้งในและ

1. หลักสูตรที่สามารถอ้างอิง
กับมาตรฐานที่ก าหนดโดย
หน่วยงานวิชาชีพทาง
ศิลปศึกษา มีความทันสมัย
และมีการปรับปรุงสม่ าเสมอ 
2. จ านวนวิชาเรียนที่มีทั้ง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
รวมถึงวิชาเรียนที่มีแนวทาง
ให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า
ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง 
3.จ านวนและรายชื่ออาจารย์
ประจ า ประวัติอาจารย์ด้าน
คุณวุฒิ ประสบการณ์ และ
การพัฒนาอบรมของอาจารย์ 
4.ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ า 
5.แผนการพัฒนาและ
สนับสนุนอาจารย์ของ
หลักสูตรสังคมศึกษา 
6. ผลการประเมินการเรียน
การสอนอาจารย์ผู้สอน และ
การสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู้สนับสนุนการเรียนรู้โดย
นักศึกษา 
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เป้าหมาย การด าเนินงาน การประเมินผล 
ต่างประเทศ 
8. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในทุกปี 
และภายนอกอย่างน้อยทุก 4 ปี 
9. จัดท าฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา 
อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย 
งบประมาณ ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการทุกภาค
การศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมิน
ของคณะกรรมการ 
10. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร
และการเรียนการสื่อ โดยบัณฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

7.ผลการประเมินโดยคณะ 
กรรมการที่ประกอบด้วย
อาจารย์ภายในคณะทุก 2 ปี 
8.ผลการประเมินโดยคณะ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ทุก ๆ 4 ปี 
9.ผลการประเมินโดยบัณฑิต
ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกๆ 2 ปี 

 
2. บัณฑิต 

ความคาดหวังที่อยากเห็นสังคมสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขนั้น ต้องอยู่ภายใต้พ้ืนฐานความเชื่อ
สังคมต้องอุดมด้วยก าลังคนที่มีคุณภาพ มีจิตส านึกเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม  และมี
ศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองบนฐาน ภูมิปัญญาไทย  ภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม  เพ่ือน าพา
ประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและทัดเทียม มาตรฐานสากล   ซึ่งหากพิจารณาเปูาหมายดังกล่าวความ
ต้องการก าลังคนสาขาวิชาสังคมศึกษา เพ่ือเป็นผู้จัดการบวนการเรียนรู้น าสังคมไปสู่สังคมที่มีคุณภาพจึงเป็น
สิ่งที่ต้องตระหนักและให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจากข้อมูลของคุรุสภาฯ พบว่าความต้องการบุคคลากร
หรือก าลังคนทางสังคมศึกษาได้ก าหนดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของสถานศึกษา โดยเฉลี่ยอยู่ ใน
ระดับดี ทั้งนี้คณะครุศาสตร์โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยจัดการส ารวจความต้องการแรงงานและความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประกอบการร่างหลักสูตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัย อัน
เกี่ยวเนื่องกับการประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา 

 
 

3. นักศึกษา 
การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร มีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือที่ใช้ใน

การคัดเลือกนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน 
และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด มีโครงการ
ปรับพ้ืนฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข 
ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้  และทักษะความสามารถในรูปแบบต่างๆ ทั้ง
กิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ตามช่วงชั้น อาทิ กิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสาร กิจกรรม
ประวัติศาสตร์นอกห้องเรียน กิจกรรมวันสังคมศึกษา กิจกรรมสังคมสัมพันธ์ และการศึกษาดูงานใน
โครงการสัมมนา ตลอดจนโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 

 



109 

 

าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ที่ 21 มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา และโครงการบันทึกความดีเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถเล่าเรียนอย่างมีความสุข 

 
4. อาจารย ์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้อง

ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโทด้านสังคมศึกษาหรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มีกลไกการคัดเลือก 
อาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส มีระบบการบริหารอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดย
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพอาจารย์ที่เหมาะสม
สอดคล้องกับปรัชญาหลักสูตรทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  

 
4.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

     คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนจะต้องประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอนประเมินผลการจัดท า มคอ 3 , 4 , 5, 6 และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเปูาหมาย
ตามหลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

 
4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

 หลักสูตรมีอัตราก าลังอาจารย์ที่มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตรมีอัตรา
คงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

หลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ 3 ด้านที่ส าคัญ คือ 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด หลักสูตรมี
การก าหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการ
วางระบบผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นบุคคลมีความรู้ ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ และมีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

6.1 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
ประสานงานกับส านักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้องเพ่ือบริการให้อาจารย์

และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น  
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6.2 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
1) ส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีจากผู้สอนและผู้เรียน 
2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
3) สรุปแหล่งทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชาที่ผู้สอนและผู้เรียน

สามารถใช้บริการได้ 
 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2564 
1. อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสตูร 

      

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา       

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภ์าคสนาม (ถ้า
มี)ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

      

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณ์ภาคสนาม  (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 & 6 ภายใน
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

      

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

      

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 & 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

      

7. มีการพัฒนาปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปทีี่แล้ว 

-      

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

      

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

      

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับ
การพัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อ
ปี 

      

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายและบณัฑิต
ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 
5.0 

- - - -   

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - - -  
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หมวดที ่8 

การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน   

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1.1.1 การประชุมร่วมกันของอาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอ 

ค าแนะน า ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน เพ่ือน าไปวางแผนกลยุทธ์การสอน
ส าหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ 

1.1.2 การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้วิธีการสนทนา
กับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน 

1.1.3 การประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรมผลการ
สอบ 

1.1.4 การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ในกรณีที่ต้อง 
พัฒนา/ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในรายวิชาที่ต้องการสมรรถนะและทักษะอาชีพในระดับสากล 
  

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านักทะเบียนและ

ประมวลผล 
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรมงานที่

มอบหมายแกน่ักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา 
1.2.3 การประเมินการสอนโดยผู้สอน โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของกลยุทธ์ ผลการเรียนของ

นักศึกษาและเขียนไว้ในรายงานรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   

2.1 ประเมินจากนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร โดยใช้แบบสอบถามนักศึกษาชั้นปี
ที่ 5 ในโครงการปัจฉิมนิเทศ การสัมภาษณ์ตัวแทนของนักศึกษา/บัณฑิต กับตัวแทนคณาจารย์ และการเปิด
เว็บไซต์ (web site) เฟซบุ๊ค เพ่ือรับข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาและผู้ที่เก่ียวข้อง 

2.2 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเองของ
ผู้สอนและรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร และการเยี่ยมชม 

2.3 ประเมินจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต
การวิพากษ์หลักสูตร และการส ารวจอัตราการว่าจ้างแรงงานและความก้าวหน้าของบัณฑิตที่    ก้าวขึ้นไปสู่
ต าแหน่งระดับผู้น าในองค์กร 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร   
 ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่าง
น้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน (ควรเป็น
คณะกรรมการการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน   

4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้
บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 

4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประธาน
หลักสูตร 

4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี โดยรวบรวมข้อมูลการ
ประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการของการ
ฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวก รายงานผลการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปีเสนอหัวหน้าสาขาวิชา 

4.4 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร เพ่ือวางแผน
ปรับปรุงการด าเนินงาน เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์เพ่ือใช้ในปีการศึกษาต่อไป และจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอต่อคณบดี    
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 

ศักยภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
1.  ชื่อ   นายปริญ     นามสกุล  รสจันทร์            

1.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  

1.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ส าเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท อ.ม. (ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2553 
ปริญญาตรี ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 
2550 

 
1.2.1 หนังสือ ต ารา   

- 
 

1.2.2    งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  
  - 
 

1.2.2 บทความทางวิชาการ  

  ปริญ รสจันทร์. (2559). ว่านอนสอนง่าย : ความเป็นคนอีสานที่ถูกสร้างโดยรัฐชาติ.  
ในชยันต์ วรรธนะภูติ และคณะ (บรรณาธิการ.), รวมบทความการประชุม
ระดับชาติ วิถีชาติพันธุ์ในอีสาน:“ภาวการณ์กลายเป็น”ในกระแสการ
เปลี่ยนแปลงสู่เสรีนิยมใหม่ 7-8 เมษายน 2559 ณ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (น. 430-448). เชียงใหม่: ศูนย์ศึกษาชาติ
พันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
1. ชื่อ   นายคชษิณ  นามสกุล  สุวิชา  

1.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

1.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ส าเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท ศศ.ม.พัฒนาสังคม 

 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2552 

ปริญญาตรี ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2542 

 
1.2.1 หนังสือ ต ารา  

- 
 

1.2.2    งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  
  - 
 

1.2.2 บทความทางวิชาการ  

คชษิณ สุวิชาและคณะ(2557). แรงงานข้ามชาติในอีสาน ใน ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และกาญจนี    
        ละอองศรี (บรรณาธิการ.), เอกสารสรุปการสัมมนา วิชาการประจ าปี 2556 อีสาน-ลาว-  
        ขแมร์ศึกษาในกรอบประชาคมอาเซียน Isan-Laos-Khmer Studies in ASEAN  
        Community 28-29 พฤศจิกายน2556 ณ โรงแรม U-Place อาคารเทพรัตนศิริปภา  
        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (น. 329-364). กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์ 
        และมนุษยศาสตร์. 
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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  

- 
 

1.2.2    งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  
  - 
 

1.2.2 บทความทางวิชาการ  

Attaya Merdthaisong, Pisit Pinitsakul. (2016). Social Skills in the 21st Century for  
 Fundamental Education Students: Classroom Application and  
 Pragmatics Competence. Proceedings of the 12th International  
 Conference on Humanities and Social Sciences 2016. Khonkaen Thailand,  
 November 2016. pp.1105-1114 
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ผลทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
1. ชื่อ   นายประสาร    นามสกุล  ศรีพงเพลิด  

1.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  

1.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ส าเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท กศ.ม(จิตวิทยาการศึกษา) 

 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2548 

ปริญญาตรี พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

2544 

 
1.2.1 หนังสือ ต ารา   

- 
 

1.2.2    งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  
  - 
 

1.2.2 บทความทางวิชาการ  

Prasarn Sripongplerd. (2015). Guidelines for Community Development to 
Sustainability: A Case Study of Ban Tharsee, Kokaeo  

Sub-District, Selaphum District, Roi Et Province. Proceedings of 
the 5th International Conference on Sciences and Social Sciences 
2015 (ICSSS 2015): Research and Innovation for Community and 
Regional Development. Maha Sarakham Thailand, September 2015. 
pp. 752-756 
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ผลทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
1. ชื่อ   นายสมเกียรติ   นามสกุล  ศรีปัดถา 

1.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  

1.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ส าเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก Ph.D.Environmental Economics Cochin University 2543 

ปริญญาโท วท.ม (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2537 
ปริญญาตรี ค.บ.(สังคมศึกษา) วิทยาลัยครูมหาสารคาม 2521 

 
1.2.1 หนังสือ ต ารา (ย้อนหลัง 5 ปี)  

- 
 

1.2.2    งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
  - 
 

1.2.2 บทความทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

 Subchat Untachai & Somkiat Sripathara. (2015). The Antecedents and  
  Consequences of the Capability in Smes. Journal of Supply Chain  
  Management: Research & Practice. Vol. 9(2), December 2015. Assumption 

University, Thailand. pp. 12-27 
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ภาคผนวก ข 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย  
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



121 

 

าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
 
 



122 

 

าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
 



123 

 

าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 



124 

 

าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 



125 

 

าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
 
 
 



126 

 

าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 



127 

 

าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
 



128 

 

าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
 



129 

 

าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 



130 

 

าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
 
 
 
 
 



131 

 

าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
 
 



132 

 

าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
 



133 

 

าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
 



134 

 

าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
 
 



135 

 

าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
 
 
 
 



136 

 

าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
 
 
 



137 

 

าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
 
 



138 

 

าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
 
 



139 

 

าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
 
 
 
 



140 

 

าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



141 

 

าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
 

ภาคผนวก ค 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้ทักษะและ

ประสบการณ์ ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ง 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา 
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           153 
          
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ   
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์วิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสังคมศึกษา และรายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
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สรุป 
รายงานการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีรกุล 
และ ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ชชัภูมิ ศรีชมภู 

_____________________________________ 
สาระส าคัญแบ่งเป็น 2 ส่วน 
 
1.เรื่องหลักสูตร 
 1.1. ชื่อหลักสูตร/ปริญญา       ถูกต้อง 
 1.2 หน่วยงานรับผิดชอบ      มีความเหมาะสม 
 1.3 ปรัชญา/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร    มีความเหมาะสม 
 1.4 ก าหนดการเปิดสอน      มีความเหมาะสม 
 1.5 คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา     มีความเหมาะสม 
 1.6 การคัดเลือกบุคคลผู้เข้ารับการศึกษา    มีความเหมาะสม 
 1.7 ระบบการศึกษาและการก าหนดหน่วยกิต   มีความเหมาะสม 
 1.8 ระยะเวลาการศึกษา      มีความเหมาะสม 
 1.9 การลงทะเบียนและแผนการจัดการเรียน   มีความเหมาะสม 
 1.10 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา    มีความเหมาะสม 
 1.11 อาจารย์ประจ าหลักสูตร    เพ่ิมผลงานวิชาการให้ชัดขึ้น 
 1.12 จ านวนนักศึกษา      มีความเหมาะสม  
 1.13 สถานที่และอุปกรณ์การสอน/ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้า มีความเหมาะสม 
 1.14 งบประมาณ      มีความเหมาะสม 
 1.15 โครงสร้างของหลักสูตร     มีความเหมาะสม 
 1.16 การจัดการเรียนการสอน     มีความเหมาะสม 
 1.17 ค าอธิบายรายวิชา     ปรับแก้ภาษาอังกฤษให้ชัดเจนขึ้น 
   
2.เรื่องข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 2.1 การเขียนค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ต้องเป็น วลี (phrase) ดังนั้นไม่ควรมีจุด (Full 
stop) และควรมีการปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับภาษาไทย 
 2.2 ควรเพิ่มเติมประวัติผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ชัดเจน 
 2.3 หลักสูตรควรมีการเน้นให้ผู้เรียนได้มีการค้นคว้าและสามารถท าวิจัยในระหว่างเรียนได้ 
 2.4 เนื้อหารายวิชาประวัติศาสตร์ควรแยกให้ชัดเจนเพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่เข้มข้นและ
ลึกซึ้ง เช่น ประวัติศาสตร์เอเชีย ประวัติศาสตร์ยุโรป ประวัติศาสตร์ไทย เป็นต้น 
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ภาคผนวก ฉ   

 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 กับ 

หลักสูตรครุศาสตบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560  
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ตารางเปรียบเทียบ 

หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาเหตุการเปลี่ยนแปลง 

1. รหัสวิชา 
    ประกอบด้วยตัวอักษร SOCและตัวเลข 4 หลัก  

1. รหัสวิชา 
    ประกอบด้วยตัวอักษร SOS และตัวเลข 4 หลัก 

เปลี่ยนรหัสวิชาเพ่ือสอดคล้องกับการ
ปรับปรุงหลักสูตรและง่ายต่อการ
ตรวจสอบจบการศึกษา 

2. ปรัชญาและความส าคัญของหลักสูตร 
    เพ่ือผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้ เป็นผู้รอบรู้ ในศาสตร์    
แห่งสังคมศึกษา ตลอดจนมีทักษะและ สามารถประยุกต์
วิชาความรู้สู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม และ
ศรัทธาในจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพ่ือก้าวสู่การเป็นครูมือ
อาชีพ ที่มีความรู้ความเข้าใจและต่อความเปลี่ยนแปลงอัน
เนื่องจากโลกาภิวัฒน์  

2. ปรัชญาและความส าคัญของหลักสูตร 
  หลั กสู ตรครุ ศาสต รบัณฑิ ต  ส าขาวิ ช าสั ง คมศึ กษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มุ่ งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา และมีศรัทธาในจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพครู รวมถึงมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน
วิชาชีพครูและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ที่มุ่งเน้นการใช้พลังองค์ความรู้จากการวิจัย เพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้และนวัตกรรมทางการศึกษาสนองความต้องการ
ของท้องถิ่นและรับใช้สังคมได้อย่างมีคุณภาพ 

1. เพ่ือพัฒนานักศึกษาเพ่ิมเติมในด้าน
ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2. มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักวิจัย คิดค้น
พัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรม 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางเปรียบเทียบ (ต่อ) 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาเหตุการเปลี่ยนแปลง 
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ของ
สังคมศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้
เป็นอยา่งดี  
2) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถวิเคราะห์ เหตุการณ์ต่างๆที่
เป็นประเด็นทางสังคมได้อย่างมี วิจารณญาณบนพ้ืนฐาน
ของความรู้ เหตุผล คุณธรรมอันน าไปสู่การมีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกลและมีเจตคติที่ดีต่อสังคม  
3) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างองค์
ความรู้ ด้วยการวิจัย การพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษามี
ทักษะในการจัดการเรียนรู้และประเมินผล สามารถเลือกใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรม และแหล่งวิทยาการในชุมชนเพ่ือการ
จัดการเรียนรู้ไดอ้ย่างเหมาะสม 
4) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ 
และความศรัทธาในวิชาชีพครู ตลอดจนสามารถบูรณาการ
ความรู้  น าไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น 
สังคมและ ประเทศชาติ  

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. บัณฑิตมคีุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสาและส านึกรับผิดชอบ
ต่อสังคม 
2. บัณฑิตมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะสามารถวิเคราะห์
ประเด็นทางสังคมท้ังในระดับท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาคและเท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก  
3. บัณฑิตมีทักษะทางปัญญาน าความรู้ทางสาขาสังคมศึกษาไป
ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
4. บัณฑิตรู้จักและเข้าใจตัวเองพร้อมมีทักษะการท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขอันจะน าไปสู่การเป็นพลังที่ดีในการ
สร้างสรรค์สังคมให้เป็นสุขต่อไป 
5. บัณฑิตให้มีทักษะการจัดการการเรียนรู้ การวิจัย การพัฒนา 
สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมทางการศึกษาที่
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

 
แก้ไขให้สอดคล้องกับการผลิตครูที่เน้น
ทักษะและกระบวนการทางสังคมใน
ศตวรรษท่ี 21  

 
 



161 

 

าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
ตารางเปรียบเทียบ (ต่อ) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาเหตุการเปลี่ยนแปลง 

 
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (ต่อ) 
5) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ไดอ้ย่างมี ประสิทธิภาพ  
6) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในสภาพการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน เพ่ือสร้างความพร้อมในการด ารงชีวิตภายใต้
ประชาคมอาเซียนอย่างมี ความสุข 

 
 

 
แก้ไขให้สอดคล้องกับการผลิตครูที่เน้น
ทักษะและกระบวนการทางสังคมใน
ศตวรรษท่ี 21 

4. แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา : จ านวน
นักศึกษา ปีการศึกษาละ 160 คน 

4. แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา : จ านวน
นักศึกษา ปีการศึกษาละ 90 คน 

1. เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมี
คุณภาพและผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
2. เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของ      
คุรุสภา 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางเปรียบเทียบ (ต่อ) 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาเหตุการเปลี่ยนแปลง 

5. การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วน
ตามหลักสูตรและสอบผ่านทุกรายวิชาตามเกณฑ์ที่ก าหนด
โดยได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อย
กว่า  2.00  เป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ไม่ขัดต่อระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดว่าด้วยการจัดกิจกรรม
นักศึกษา พ.ศ.  2550 และผ่ านการทดสอบความ รู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 
 

5. การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ด  โดยต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตาม
หลักสูตรและสอบผ่านทุกรายวิชาตามเกณฑ์ที่ก าหนด ให้
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  และเป็นผู้ที่มี
ความประพฤติที่ไม่ขัดต่อระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
และต้องผ่านการเข้ าร่ วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

 

6. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
   ไมน่้อยกว่า  168  หน่วยกติ 

6. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
    ไม่น้อยกว่า  166  หน่วยกิต 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของคุรุสภาและหลักสูตรเดิม 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 
เกณฑ์ขัน้ต่ าของสกอ.
(หน่วยกิต) 

เกณฑ์ขัน้ต่ าของ  
คุรุสภา (หน่วยกิต) 

หลักสูตร 
พ.ศ. 2555 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตร  
พ.ศ 2560 
(หน่วยกิต) 

สาเหตุการ 
เปลี่ยนแปลง 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 30 30 30 - ปรับปรุงตามส านักวิชาการ 
และประมวลผล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   12 12 

   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์   6 6 

   1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์   6 6 

   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี       6 6 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 90 124 132 130 - เพื่อให้สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับการจัดการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 
21  
 

 

   2.1 หมวดวิชาชีพครู   - 46 54 49 

2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ   30 32 

2.1.2 วิชาชีพครูเลือก   10 3 

2.1.3 วิชาปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   14 14 

   2.2 หมวดวิชาเอก   - 76 78 81 

2.2.1 รายวิชาเอก     68 69 

2.2.2 รายวิชาการสอนวิชาเอก   6 6 

2.2.3 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก   4 6 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 6  

รวม 150 160 168 166  
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

  
ตารางเปรียบเทียบ รหัส ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตร พ.ศ. 2555 และหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 

กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกติ   
1) กลุ่มวิชาปรัชญา ศาสนา     
SOC1101  ปรัชญาเบื้องต้น                              3(3-0-6) 
               Introduction to Philosophy 
ความหมาย ขอบเขต และวิธีการปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปรัชญา ศาสนา และวิทยาศาสตร์ ปัญหาพ้ืนฐานทางปรัชญา และ
ความสัมพันธ์ต่อความเป็นไปในโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 

 น าออก เนื่องจากไม่มี
การเรียนจัดการเรียน
การสอนใน 5 ปีที่ผ่านมา 

 
 

SOS2101  ประวัติพุทธศาสนา                               3(3-0-6) 
             History  of  Buddhism 

ประวัติของพุทธศาสนา ความส าคัญและลักษณะเด่นของพุทธศาสนา 
การแยกนิกายของพุทธศาสนา การเผยแผ่พุทธศาสนาในนานา
ประเทศ อิทธิพลของพุทธศาสนาต่อวัฒนธรรม  วิธีคิด 10 ประการ
ของพระพุทธเจ้า  
 

เพ่ิมเติมรายวิชาจากการ
น ารายวิชาที่สอดคล้อง
มารวมกันให้ตรงกับ 
มคอ.1 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางเปรียบเทียบ รหัส ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตร พ.ศ. 2555 และหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกติ   
1) กลุ่มวิชาปรัชญา ศาสนา     
SOC1102  หลักธรรมส าคัญทางพระพุทธศาสนา       2(2-0-4) 
               Buddhist Essential Teachings 
หลักธรรมส าคัญที่เป็นแกนกลางของพุทธธรรมหรือหลักค าสอนของ
พระพุทธศาสนา ได้แก่ อริยสัจ4 ขันธ์ 5 อายตนะ 12 ไตรลักษณ์
ปฏิจจสมุปบาทกรรม  สังสารวัฏอริยมรรคมีองค์ 8  ไตรสิกขาโพธิ
ปักขิยธรรม 37 และนิพพาน  ทั้งนี้โดยให้ทราบความหมาย  ฐานะ
และความส าคัญ การน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน  ตลอดจนแง่มุ ม
ทางด้านสังคมของหลักธรรมนั้น  

SOS3102  หลักธรรมส าคัญทางพุทธศาสนา                3(3-0-6) 
     Buddhism’s Essential Doctrines  

หลักธรรมส าคัญของพุทธศาสนา อริยสัจ4  ธาตุ4 ขันธ์ 5  ฆราวาส
ธรรม 4  อบายมุข 6  ศีล5  อายตนะ12  ไตรลักษณ์   ไตรสิกขา อิทธิ
บาท 4  อคต ิ4  พรหมวิหาร 4  ปฏิจจสมุปบาท กรรม  อริยมรรค 8  
โพธิปักขิยธรรม37  มงคล38 และแนวทางการประยุกต์หลักธรรมไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  
  

ปรับปรุงรหัส/ค าอธิบาย
รายวิชา/น้ าหนักหน่วย
กิต 

SOC1103  พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตและสังคม           2(2-0-4) 
               Buddhist Ethics for Life and Society 
พุทธจริยธรรมในฐานะเป็นธรรมนูญส าหรับการด าเนินชีวิตที่ดีงาม
เพ่ือความเป็นสมาชิกที่ดีของมนุษยชาติ สังคม  ชุมชนและรัฐ  
ตลอดจนเป็นผู้น ารัฐที่ดี  การด าเนินชีวิตที่ดี  มีความมั่นใจและ 

 น าออก เนื่องจากไม่มี
การเรียนจัดการเรียน
การสอนใน 5 ปีที่ผ่านมา 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางเปรียบเทียบ รหัส ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตร พ.ศ. 2555 และหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกติ   
1) กลุ่มวิชาปรัชญา ศาสนา     

SOC1103  พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตและสังคม (ต่อ)       2(2-0-4) 
               Buddhist Ethics for Life and Society 
ประสบความส าเร็จ คุณสมบัติและบทบาทที่ถูกต้องของผู้ที่อยู่ใน
ฐานะเป็นผู้ครองเรือน คู่ครองหัวหน้าครอบครัว ทายาท  มิตรสหาย 
ลูกจ้าง นายจ้าง ครูอาจารย์  นักเรียน  นักศึกษา อุบาสก อุบาสิกาและ
พระภิกษุสงฆ์  ตลอดจนลักษณะการด าเนินชีวิตของผู้บรรลุจุดหมาย
สูงสุดคือพระนิพพาน 

  

SOC2101  ปรัชญาและศาสนา                           3(3-0-6) 
               Philosophy and Religion 
องค์ประกอบ ความหมาย  ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับศาสนา 
ส าคัญของโลก อาทิ พุทธศาสนา  คริสต์ศาสนา อิสลาม พราหมณ์-
ฮินดู  หลักจริยธรรมส าคัญของศาสนาดังกล่าวในชีวิตประจ าวัน 

 น าออก เนื่องจากไม่มี
การเรียนจัดการเรียน
การสอนใน 5 ปีที่ผ่านมา 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางเปรียบเทียบ รหัส ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตร พ.ศ. 2555 และหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกติ   
1) กลุ่มวิชาปรัชญา ศาสนา     
SOC2102  วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม                    3(2-2-5) 
               Buddhist Methods of Thinking 
วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม ฐานะของความคิดในระบบการด าเนินชีวิต
ที่ดีและในกระบวนการของการศึกษา  ความส าคัญและความหมาย
ของโยนิโสมนสิการ 10 แบบ  พร้อมทั้งให้ผู้ศึกษาท ากิจกรรมเพ่ือทดลอง
น าโยนิโสมนสิการ 10แบบนั้นมาใช้ในการเรียนการสอนและการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 น าออก เนื่องจากไม่มี
การเรียนจัดการเรียน
การสอนใน 5 ปีที่ผ่านมา 

SOC2103  ปรัชญาไทย                                    3(3-0-6) 
               Thai Philosophy 
แนวคิดภูมิปัญญาไทยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เช่น แนวคิดของนักปราชญ์ท้องถิ่น และภูมิ
ปัญญาชาวบ้านที่ได้รับอิทธิพลจากค าสอนของศาสนาพราหมณ์และ
พระพุทธศาสนา 

 น าออก เนื่องจากไม่มี
การเรียนจัดการเรียน
การสอนใน 5 ปีที่ผ่านมา 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางเปรียบเทียบ รหัส ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตร พ.ศ. 2555 และหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกติ   
1) กลุ่มวิชาปรัชญา ศาสนา     
SOC3101  ศาสนาเปรียบเทียบ                           3(3-0-6) 
               Comparative Religions 
ประวัติของศาสนาต่าง ๆ รวมทั้งศาสดา หลักค าสอน เปูาหมาย 
วิธีการโดยการศึกษาเปรียบเทียบศาสนาที่มีความนับถือมากใน
ประเทศไทย หลักการของศาสนาต่างๆ ในปัจจุบัน ความเหมือนและ
ความต่างในเรื่องศาสดา คัมภีร์ พิธีกรรม นิกาย ค าสอน จุดมุ่งหมาย
สูงสุด และข้อปฏิบัติที่น าไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุด ประเด็นถกส าคัญ
ร่วมสมัยเกี่ยวกับศาสนา 
 

SOS3103  ศาสนาเปรียบเทียบ                              3(3-0-6) 
    Comparative Religions 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา  ภูมิหลังและแนวคิดทฤษฏีการก าเนิด
ศาสนา  ความหมายและความส าคัญของความเชื่อ ลัทธิและศาสนา 
ประวัติของศาสนาต่าง ๆ โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม 
คริสตศาสนา ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาขงจื้อ การเปรียบเทียบความ
เหมือนและความต่างในเรื่องศาสดา คัมภีร์ พิธีกรรม นิกาย ค าสอน 
และวิถีปฏิบัติที่น าไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุด  
 

ปรับปรุงรหัส/ค าอธิบาย
รายวิชา 

SOC3102  จริยศาสตร์   Ethics                       3(3-0-6) 
ความหมายและขอบข่ายของวิชาจริยศาสตร์ เกณฑ์ตัดสินทางจริยศาสตร์
อุดมคติแห่งชีวิตหลักจริยศาสตร์ในลัทธิและศาสนาที่ส าคัญและ
จริยธรรมในอาชีพต่างๆโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง และยึดมั่นเป็นหลักในการปฏิบัติตนต่อไป 

SOS3104  จริยศาสตร์        Ethics             3(3-0-6) 
ความหมายความส าคัญ ขอบข่ายของวิชาจริยศาสตร์ เกณฑ์ตัดสิน
ทางจริยศาสตร์ อุดมคติแห่งชีวิต หลักจริยศาสตร์ในลัทธิและศาสนาที่
ส าคัญ  จริยธรรมในอาชีพต่าง ๆ  
 

ปรับปรุงหัส 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางเปรียบเทียบ รหัส ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ หลกัสูตร พ.ศ. 2555 และหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกติ   
1) กลุ่มวิชาปรัชญา ศาสนา     
SOC3103  ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่                    3(3-0-6) 
               Modern Western Philosophy 
แนวคิดของนักปรัชญา ในลัทธิเหตุผลนิยม และศึกษาประวัติและ
แนวคิดของนักปรัชญาร่วมสมัยในส านักจิตนิยมอังกฤษ ส านักจิต
นิยมอิตาลีและอเมริกันส านักปฏิบัตินิยม ส านักวิวัฒนาการนิยม 
ส านักสัจนิยม และส านักอัตถิภาวนิยม 

 น าออก เนื่องจากไม่มี
การเรียนจัดการเรียน
การสอนใน 5 ปีที่ผ่านมา 

SOC3104  วิธีสอนของพระพุทธเจ้า                     2(2-0-4) 
               Buddha’s Teaching Methods  
ในเชิงวิเคราะห์ถึงวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าในประเด็นต่างๆ  คือ
ปรัชญาพ้ืนฐาน  คุณสมบัติผู้สอนในด้านบุคลิกภาพและคุณธรรม 
หลักทั่วไปในการสอนในแง่เกี่ยวกับเนื้อหาที่สอน  ผู้ เรียนและ
ตัวอย่างการสอน ลีลาการสอน  วิธีการสอนแบบต่างๆ 

 น าออก เนื่องจากไม่มี
การเรียนจัดการเรียน
การสอนใน 5 ปีที่ผ่านมา 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางเปรียบเทียบ รหัส ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตร พ.ศ. 2555 และหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกติ   
1) กลุ่มวิชาปรัชญา ศาสนา     
SOC4101  พุทธปรัชญา                                   3(3-0-6) 
               Buddhism Philosophy 
ความหมาย และขอบข่ายของพุทธปรัชญา ลักษณะทั่วไปของพุทธ 
ปรัชญาโดยเปรียบเทียบกับปรัชญาสาขาอ่ืนๆ สาระส าคัญของพุทธ 
ปรัชญา โดยเฉพาะทรรศนะเกี่ยวกับโลกและชีวิต ความสุข ความ
หลุดพ้นแนวคิดท่ีเป็นพื้นฐานของจริยธรรม 

 น าออก เนื่องจากไม่มี
การเรียนจัดการเรียน
การสอนใน 5 ปีที่ผ่านมา 

SOC4102  ปรัชญาการศึกษา                             3(3-0-6) 
     Philosophy of Education 

ประวัติและแนวคิดทางการศึกษาของปรัชญาตะวันตกและ 
ตะวันออก ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มีส านักของโซฟิสต์ โสกราตีส 
เพลโต ตลอดถึงลัทธิต่าง ๆ เช่น ลัทธิพิพัฒนาการ และลัทธิสาร 
นิยม และปรัชญา การศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาไทย 

 น าออก เนื่องจากไม่มี
การเรียนจัดการเรียน
การสอนใน 5 ปีที่ผ่านมา 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางเปรียบเทียบ รหัส ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตร พ.ศ. 2555 และหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกติ   
1) กลุ่มวิชาปรัชญา ศาสนา     
SOC4103  ปรัชญาสังคม                                   3(3-0-6) 
               Social Philosophy 
ความหมายและขอบเขตของปรัชญาสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างจริย
ศาสตร์ ปรัชญาสังคมและการเมือง แนวคิดเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และ
ยุติธรรม พัฒนาการของปรัชญาสังคม ปัญหาพ้ืนฐานของปรัชญา
สังคม ปัญหาจริยธรรมกับปรากฏการณ์สังคมในโลกร่วมสมัย 

 น าออก เนื่องจากไม่มี
การเรียนจัดการเรียน
การสอนใน 5 ปีที่ผ่านมา 

SOC4104  จริยธรรมสิ่งแวดล้อม                         3(3-0-6) 
               Environmental Ethic  
ความหมายและความส าคัญของจริยธรรม  ความสัมพันธ์ระหว่าง
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม เรียนรู้สิทธิของธรรมชาติว่าทุกชีวิตมีสิทธิเท่า
เทียมกัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง จากความเข้าใจในการอยู่รวมกับ
ธรรมชาติ  เพ่ือให้เกิดดุลยภาพของสิ่งแวดล้อม  การคิดหาค าตอบหา
เหตุผลจากธรรมชาติ การอนุรักษ์และการพัฒนาธรรมชาติอย่างเป็น
ระบบ  ปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

SOS4105  จริยธรรมสิ่งแวดล้อม                             3(3-0-6) 
               Environmental Ethic 
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม สิทธิของธรรมชาติ การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
สมดุลของสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และการพัฒนาธรรมชาติ ปัญหา
และอุปสรรคในการอนุรักษ์ธรรมชาติ  
 
 

ปรับปรุงรหัส 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางเปรียบเทียบ รหัส ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตร พ.ศ. 2555 และหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกติ   
2) กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์   
SOC1201  อารยธรรมโลก                                 3(3-0-6) 
              World  Civilization 
ก าเนิดและวิวัฒนาการของอารยธรรมตะวันออก และอารยธรรม
ตะวันตก ในช่วงสมัยต่าง ๆ โดยเน้นศึกษารากฐานของความคิด 
ปรัชญา ศาสนา ลัทธิความเชื่อต่าง ๆ และศิลปวิทยาการ ที่เกิดขึ้น
แต่ละยุคสมัย ความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างโครงสร้างทาง
สังคม เศรษฐกิจและการเมือง ของสังคมตะวันออกและตะวันตกที่
ก่อให้เกิดปัญหา และความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้ง
การแลกเปลี่ยนกันระหว่างอารยธรรมตะวันออก และอารยธรรม
ตะวันตก อิทธิพลของอารยธรรมทั้งสองที่มีต่อสังคม และวัฒนธรรม
ไทย 
 

SOS1201  อารยธรรมโลก                                      3(3-0-6) 

              World Civilization 

วิวัฒนาการของมนุษย์และพัฒนาการของอารยธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น
ในยุคโบราณท้ังทางด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา 

ปรับปรุงรหัส/ค าอธิบาย
รายวิชา 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางเปรียบเทียบ รหัส ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตร พ.ศ. 2555 และหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกติ   
2) กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์   
SOC1202  ประวัติศาสตร์เอเชีย                          3(3-0-6) 
               History of  Asia 
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของ
ภูมิภาคเอเชียบ่อเกิดอารยธรรม จีน อินเดีย อาหรับ การผสมผสาน
ทางวัฒนธรรม โลกทัศน์ ภูมิปัญญา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม ศาสนา  
และความเชื่อ ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงการ 
ก่อตั้งรัฐชาติ 

SOS3205  ประวัติศาสตร์เอเชีย                            3(3-0-6) 
              Asian History    
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆในทวีปเอเชีย ตั้งแต่ยุค
โบราณจนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 ระเบียบแบบแผนของสถาบัน
การเมืองและเศรษฐกิจ อิทธิพลของลัทธิความเชื่อและศาสนาต่างๆ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 

ปรับปรุงรหัส/ค าอธิบาย
รายวิชา 

SOC1203  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย           3(3-0-6) 
              Thai History and Culture 
ประวัติความเป็นมาของไทย เมืองส าคัญ สถานท่ีส าคัญ บุคคลส าคัญ  ของไทย 
ประวัติศาสตร์และต านานท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมของคนไทยโดยส่วนรวมและ
ของท้องถิ่น การละเล่นในท้องถิ่นต่าง ๆ ของไทยวิวัฒนาการการด ารงชีวิตของ
คนไทย ให้มีความรู้ในสิ่งเหล่านี้จนสามารถอธิบายความเป็นมาแสดงความ
คิดเห็นและให้ทัศนวิจารณ์ได้    

 น าออก เนื่องจากไม่มี
การเรียนจัดการเรียน
การสอนใน 5 ปีที่ผ่านมา 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางเปรียบเทียบ รหัส ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตร พ.ศ. 2555 และหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกติ   
2) กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์   
SOC1204   ประวัติศาสตร์อีสาน                         3(3-0-6) 
                History of Northeastern Thailand 
การวิเคราะห์สถานภาพและแนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์อีสาน 
ปัญหาเกี่ยวกับหลักฐานประวัติศาสตร์ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษร พัฒนาการบ้านเมืองในภูมิภาคนี้ตั้งแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยที่วัฒนธรรมทวารวดีและกัมพูชา
เข้ามามีอิทธิพลระหว่างคริสต์ศตวรรษท่ี 6-13 พัฒนาการทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน
ความสัมพันธ์กับศูนย์อ านาจต่างๆในลุ่มแม่น้ าโขงตอนกลางและลุ่ม
แม่น้ าเจ้าพระยาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงปัจจุบัน 

SOS4208  ประวัติศาสตร์อีสาน                        3(3-0-6) 
             Isan History  
ประวัติศาสตร์อีสานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ อาณาจักรโบราณใน
อีสาน สมัยอาณาจักรล้านช้าง การขยายอ านาจของสยาม การปฏิรูป
การปกครอง อีสานในสมัยปัจจุบัน 
 
 

ปรับปรุงรหัส/ค าอธิบาย 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางเปรียบเทียบ รหัส ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตร พ.ศ. 2555 และหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกติ   
2) กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์   
SOC2201  ประวัติศาสตร์ไทย                            3(3-0-6) 
               Thai History   
วิเคราะห์เหตุการณต่์าง  ๆทางประวัติศาสตร์พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ของรัฐไทยตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน ศึกษารูปแบบการ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ วัฒนธรรม 
และวิถีชี วิตในสมัยต่างๆ โดยเลือกศึกษา ประเด็นส าคัญใน
ประวัติศาสตร์ไทย   

SOS2202   ประวัติศาสตร์ไทย                             3(3-0-6) 
                Thai History   
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทยสมัย
ประวัติศาสตร์ กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร์  

ปรับปรุงรหัส/ค าอธิบาย
รายวิชา 

SOC2202  ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น                        3(3-0-6) 
               Local History 
ความหมายของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ความรู้เบื้องต้น แนวทาง และ
วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  ประเด็นในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การตรวจสอบหลักฐาน การตีความ วิเคราะห์ 
และเชื่อมโยงหลักฐานในการเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

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

 
 
ปรับปรุงรหัส/ค าอธิบาย
รายวิชา 

 
 
 
 
 



176 

 

าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางเปรียบเทียบ รหัส ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตร พ.ศ. 2555 และหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกติ   
 2) กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์   
 SOS4204   ประวัติศาสตร์โลก                                  3(3-0-6) 

               World History  
พัฒนาการของประวัติศาสตร์โลก สมัยคลาสสิค ยุคกลาง การฟื้นฟูศลิป
วิทยาการ การค้นพบอเมริกา การปฏิวัติฝรั่งเศส การปฏิวตัิอุตสาหกรรม 
สงครามโลกครั้งท่ี 1 สงครามโลกครั้งท่ี 2 สงครามเย็น การก่อการรา้ยสหรัฐ 
ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง สงครามต่อต้านการก่อการร้าย การขยาย
อ านาจของจีน และรสัเซีย สหรัฐอเมริกาในยุคสมัยของโดนัลด์ ทรัมป์ 

เพิ่มเตมิรายวิชาจากการน า
รายวิชาที่สอดคล้องมา
รวมกันให้ตรงกับ มคอ.1 

SOC2203  ความรู้เกี่ยวกับโบราณวัตถุโบราณสถานในท้องถิ่น 
Knowledge of the Local Ancient Places       3(3-0-6)                                                                                   
             มุ่งศึกษาความหมาย ความส าคัญ ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับ
โบราณวัตถุ โบราณสถานในท้องถิ่น ความเกี่ยวเนื่องของท้องถิ่นกับ
โบราณสถาน การใช้ประโยชน์โบราณวัตถุโบราณสถานอย่างถูกวิธี การสร้าง
จิตส านึก ให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของโบราณวัตถุโบราณสถานในท้องถิ่น 
 

 น าออก เนื่องจากไม่มีการ
เรียนจดัการเรียนการสอนใน 
5 ปีท่ีผ่านมา 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางเปรียบเทียบ รหัส ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตร พ.ศ. 2555 และหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกติ   
2) กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์   
SOC3201  หลักฐานและเอกสารทางประวัติศาสตร์   3(3-0-6) 
               Ex Post Facto Studies 
หลักฐานโบราณคดีและเอกสารทางประวัติศาสตร์ วิวัฒนาการ 
ของปรัชญาประวัติศาสตร์ตะวันตก ปรัชญาประวัติศาสตร์ 
ตะวันออก และปรัชญาประวัติศาสตร์ไทย โดยเน้นการศึกษา 
 วิเคราะห์ การวิพากษ์และการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปสู่การ 
สร้างองค์ความรู้และมีความสามารถในการวิจัยทาง 
ประวัติศาสตร์ 

 น าออก เนื่องจากไม่มีการเรียนจัดการเรียน
การสอนใน 5 ปีที่ผ่านมา 

SOC3202   ประวัติศาสตร์ยุโรป                         3(3-0-6) 
                History of Europe 
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของกลุม่ประเทศในยโุรปท่ีส าคัญโดยศึกษาอารย
ธรรมลุ่มทะเลเมดิเตอร์เรเนียน การตั้งอาณาจักรโบราณ ตลอดจนความเจรญิ
ในสมัยกลางพอสังเขป โดยเน้นศึกษาความเปลีย่นแปลงทางการเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม เข้าสู่ประวัติศาสตร์ยุคใหม ่ท่ีเกิดจาก
ความเจรญิทางปรัชญาทางการเมอืง เศรษฐกิจ และความเจรญิทางวิทยาการ
ท าให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม เกิดการปฏิวตัิเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็น
ระบอบประชาธิปไตย การเกดิลัทธิอาณานิคม ความขดัแย้งภายในทวีป ลัทธิ
ชาตินิยมการรวมประเทศอิตาลีและเยอรมนี สงครามโลก ความร่วมมือใน
ภูมิภาคและบทบาทในสังคมโลกปจัจุบัน 
 

SOC3202   ประวัติศาสตร์ยุโรป                         3(3-0-6) 
                History of Europe 
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของกลุม่ประเทศในยโุรปท่ีส าคัญโดยศึกษา
อารยธรรมลุม่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน การตั้งอาณาจักรโบราณ 
ตลอดจนความเจริญในสมัยกลางพอสังเขป โดยเน้นศึกษาความ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม
วัฒนธรรม เข้าสู่ประวตัิศาสตรย์ุคใหม่ ท่ีเกิดจากความเจรญิทาง
ปรัชญาทางการเมือง เศรษฐกิจ และความเจรญิทางวิทยาการท าให้
เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม เกดิการปฏิวัตเิปลีย่นแปลงการปกครอง
เป็นระบอบประชาธิปไตย การเกิดลัทธิอาณานิคม ความขัดแย้งภายใน
ทวีป ลัทธิชาตินิยมการรวมประเทศอิตาลีและเยอรมนี สงครามโลก 
ความร่วมมือในภูมิภาคและบทบาทในสังคมโลกปัจจุบัน 

SOC3202   ประวัติศาสตร์ยุโรป                         
3(3-0-6) 
                History of Europe 
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของกลุม่ประเทศใน
ยุโรปที่ส าคัญโดยศึกษาอารยธรรมลุ่มทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียน การตั้งอาณาจักรโบราณ ตลอดจน
ความเจรญิในสมัยกลางพอสังเขป โดยเน้นศึกษา
ความเปลีย่นแปลงทางการเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม เขา้สู่
ประวัติศาสตร์ยุคใหม่ ท่ีเกดิจากความเจรญิทาง
ปรัชญาทางการเมือง เศรษฐกิจ และความเจรญิ
ทางวิทยาการท าให้เกิดการปฏิวัตอิุตสาหกรรม 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
 เกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็น

ระบอบประชาธิปไตย การเกดิลัทธิอาณานิคม 
ความขัดแย้งภายในทวีป ลัทธิชาตินิยมการรวม
ประเทศอิตาลีและเยอรมนี สงครามโลก ความ
ร่วมมือในภูมภิาคและบทบาทในสงัคมโลกปัจจบุัน 

2) กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์   
SOC3203   ประวัติศาสตร์อเมริกา                             3(3-0-6) 
                History of the United States 
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา  การค้นพบโลกใหม่ของคริสโต
เฟอร์ โคลัมบัส การบุกเบิกดินแดนอาณานิคมของชาวยุโรปสู่สงครามประกาศ
เอกราช สงครามกลางเมือง  การขยายอ านาจและดินแดนสู่ บทบาทผู้น าค่าย
เสรีนิยมในยุคสงครามเย็น จนถึงการเป็นมหาอ านาจหนึ่งเดียวในโลก 

SOS4207   ประวัติศาสตร์อเมริกา                       3(3-0-6) 
                  American History  
พัฒนาการของสหรัฐอเมริกา สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ สงคราม
ประกาศอิสรภาพ สหรัฐอเมริกาในสงครามโลกครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 และ
สงครามเย็น บทบาทของสหรัฐอเมริกาท่ีมีต่อสังคมโลก 
 

ปรับปรุงรหสั/ค าอธิบาย/ภาษาอังกฤษ 
 

SOC3204   เหตุการณ์โลกปัจจบุัน                       3(3-0-6) 
                Contemporary world Affairs 
เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดในสังคมโลกและสังคมไทยทั้งด้านการเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งความขัดแย้ง ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
โดยเช่ือมโยงความสัมพันธ์ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต เพื่อ
ศึกษาเหตุการณ์ปัจจุบันของโลกแบบบูรณาการ โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์
สังเคราะห์ให้เป็นความรู้แบบองค์รวม 

SOC3204   เหตุการณ์โลกปัจจบุัน                       3(3-0-6) 
                Contemporary world Affairs 
เหตุการณ์ปัจจุบันท่ีเกิดในสังคมโลกและสงัคมไทยทั้งด้านการเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งความขัดแย้งต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นโดยเช่ือมโยงความสัมพันธ์ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มใน
อนาคต เพื่อศึกษาเหตุการณ์ปัจจุบันของโลกแบบบูรณาการ โดยใช้
กระบวนการวิเคราะห์สังเคราะห์ให้เป็นความรู้แบบองค์รวม 

SOC3204   เหตุการณ์โลกปัจจบุัน   3(3-0-6)             
Contemporary world Affairs 
เหตุการณ์ปัจจุบันท่ีเกิดในสังคมโลกและสังคมไทย
ทั้งด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม รวมทั้งความขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
โดยเช่ือมโยงความสัมพันธ์ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน 
และแนวโน้มในอนาคต เพื่อศึกษาเหตุการณ์
ปั จ จุ บั น ข อ ง โ ล ก แ บ บ บู ร ณ า ก า ร  โ ด ย ใ ช้
กระบวนการวิเคราะห์สังเคราะห์ให้เป็นความรู้
แบบองค์รวม 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวชิาเอก   ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต กลุ่มวชิาเอก   ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกิต   
 2) กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์   
SOC4201   อาเซียนศึกษา       ASEAN Studies 3(3-0-6) 
หลักการ ท่ีมา และความส าคญั ของการรวมกลุม่ประชาคม ทฤษฎี
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บรบิททางสังคม วัฒนธรรม  กระบวนทัศน์ 
เศรษฐกิจ และภูมริัฐศึกษาของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน การเจรจาและความ
ร่วมมือในประชาคมอาเซียน  กฎบัตรอาเซยีนและข้อตกลงต่างๆ ศักยภาพ 
ความเข้มแข็งและความพร้อมของอาเซียนในการก้าวสู่เวทีโลกตลอดจน
ความสัมพันธ์กับยโุรป อเมริกา และเอเชีย 

SOS4206  อาเซียนศึกษา       ASEAN Studies       3(3-0-6) 
สถานการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ในช่วงยุคสงครามเย็นที่น าไปสู่การก่อ
ตัวของอาเซียน บทบาทและการท างานของอาเซียนที่มผีลกระทบตอ่
การเมืองและเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน บรรทัดฐานการปฏิบัติและการ
เปลี่ยนแปลงของอาเซียนที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค
และอนุภูมภิาค การวิเคราะห์ความส าเร็จและความล้มเหลวของอาเซียน 
 

ปรับปรุงรหสั/ค าอธิบาย/ภาษาอังกฤษ 

SOS4209 ประวัติศาสตร์ศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
3(3-0-6) Art History in Southeast Asia 
อิทธิพลศิลปะภายนอกท่ีมีผลต่อศลิปกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
แนวความคิด รูปแบบศิลปะ และการก าหนดอายุของโบราณวตัถุในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้

SOS4209 ประวัติศาสตร์ศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Art History 
in Southeast Asia                                        3(3-0-6) 
อิทธิพลศิลปะภายนอกท่ีมีผลต่อศลิปกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
แนวความคิด รูปแบบศิลปะ และการก าหนดอายุของโบราณวตัถุในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้

SOS4209 ประวัติศาสตร์ศิลปะในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้                                             
Art History in Southeast Asia 3(3-0-
6)      
อิทธิพลศิลปะภายนอกท่ีมีผลต่อศลิปกรรม
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แนวความคิด 
รูปแบบศิลปะ และการก าหนดอายุของ
โบราณวัตถุในเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางเปรียบเทียบ รหัส ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตร พ.ศ. 2555 และหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกติ   
 2) กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์   
 SOS4210   ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย          3(3-0-6) 

               Art History in Thailand 
แนวความคิด รูปแบบศิลปะ และการก าหนดอายุของศิลปกรรมใน
ประเทศไทย การท านุบ ารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยในยุคโลกา
ภิวัตน์  

เพ่ิมเติมรายวิชาจากการ
น ารายวิชาที่สอดคล้อง
มารวมกันให้ตรงกับ 
มคอ.1 

 SOS4211  ประวัติศาสตร์ศิลปะในอีสาน         3(3-0-6) 
              Art History in Isan  
แนวความคิด รูปแบบศิลปะ และการก าหนดอายุของศิลปกรรมใน
อีสาน การท านุบ ารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานในยุค
โลกาภิวัฒน์  
 
 
 

เพ่ิมเติมรายวิชาจากการ
น ารายวิชาที่สอดคล้อง
มารวมกันให้ตรงกับ 
มคอ.1 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางเปรียบเทียบ รหัส ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตร พ.ศ. 2555 และหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกติ   
3) กลุ่มวิชาสังคมวิทยา   
SOC1301 พ้ืนฐานทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  3(3-0-6) 

Fundamental of Sociology and Anthropology 
ความหมาย ขอบเขต ประวัติความเป็นมาของสังคมวิทยาและ 
มานุษยวิทยา ทฤษฎีและแนวคิดทางสังคมวิทยา มานุษยวิทยา 
มานุษยวิทยากายภาพวิวัฒนาการด้านคุณภาพของมนุษย์ การ 
ปรับตัวของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เชื้อชาติของมนุษย์ การ 
เปลี่ยนแปลงทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม โครงสร้าง 
ทางสังคม ลักษณะทั่วไปของสังคมและวัฒนธรรม การ 
เปลี่ยนแปลง ทางวัฒนธรรมในโลกปัจจุบัน ปัญหาสังคมและ 
แนวทางแก้ไข 

SOS1301   พ้ืนฐานสังคมวิทยาและมานษุยวิทยา     3(3-0-6) 
Fundamentals of Sociology and   Anthropology 

นิยาม ขอบเขต ประวัติความเป็นมาและแนวคดิของนักสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา วิธีการศึกษาสังคมวทิยาและมานุษยวิทยา ความส าคญัของสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยาในฐานะที่เป็นแขนงหนึ่งของสังคมศาสตร์ ทฤษฎีหลัก
ของสังคมวิทยาและมานุษวิทยา การจัดระเบยีบทางสังคม การจดัช่วงช้ันทาง
สังคม กลุ่มสังคม สถาบันสังคม วัฒนธรรม การขดัเกลาทางสังคม กระบวนการ
ทางสังคม พฤติกรรมรวมหมู่ พฤตกิรรมเบี่ยงเบน การเสียระเบยีบทางสังคม 
การเปลีย่นแปลงทางสังคมและวฒันธรรม  

 

 SOS2302  ความรู้พ้ืนฐานทางรัฐศาสตร์                    3(3-0-6) 
            Fundamentals of Political Science 

ความหมาย ความเป็นมา แนวคิดหลักทางรัฐศาสตรไ์ด้แก่ การเมืองเปรียบเทยีบ 
รัฐและระบบราชการ การก าหนดนโยบายสาธารณะ การเมืองระหวา่งประเทศ 
ความคิดทางการเมือง ระบบการเมือง ลัทธิและอุดมการณ์ทางการเมือง 
 

เพิ่มเตมิรายวิชาจากการน า
รายวิชาที่สอดคล้องมา
รวมกันให้ตรงกับ มคอ.1 

 
 
 
 



182 

 

าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางเปรียบเทียบ รหัส ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตร พ.ศ. 2555 และหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกติ   
3) กลุ่มวิชาสังคมวิทยา   
 SOS2303   ความเป็นพลเมืองกบัประชาสังคม            3(3-0-6) 

               Citizenship and Civil society 
แนวคิดและแนวทางปฏิบตัิเรื่องสทิธิ เสรีภาพและหน้าที่ของพลเมือง บรรทัด
ฐานในเรื่องสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมืองและสิทธิมนุษยชน ปัจจยัส าคัญที่
ส่งเสริมและเป็นอุปสรรคในการสรา้งความเข้มแข็งของประชาสังคม  
ความสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองและประชาสังคม บทบาทการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการสังคม 

เพิ่มเตมิรายวิชาจากการน า
รายวิชาที่สอดคล้องมา
รวมกันใหต้รงกับ มคอ.1 

 SOS3304   พ้ืนฐานกฎหมายทั่วไป                         3(3-0-6) 
               Fundamentals of General Law 

แนวหลักเกณฑ์พื้นฐานของกฎหมายโดยทั่วไป การแยกประเภทของ
กฎหมาย ขอบเขตที่กฎหมายบังคับใช้ ศัพท์กฎหมายที่ควรรู้ หลักส าคัญในการ
กระท าผดิทางอาญาและกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ของครอบครวั  

เพิ่มเตมิรายวิชาจากการน า
รายวิชาที่สอดคล้องมา
รวมกันให้ตรงกับ มคอ.1 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางเปรียบเทียบ รหัส ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตร พ.ศ. 2555 และหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกติ   
3) กลุ่มวิชาสังคมวิทยา   
 SOS3305   หลักเศรษฐศาสตร์                             3(3-0-6) 

               Principle Economics    
ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์และอุปทาน ดลุยภาพและความ 
ยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน อุปสงค์และอุปทานในทางปฏิบตัิ ทฤษฎีการ
ผลิตทฤษฎีการบริโภคทรัพยากรและการจัดสรรทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ   

เพิ่มเตมิรายวิชาจากการน า
รายวิชาที่สอดคล้องมา
รวมกันให้ตรงกับ มคอ.1 
 

 

 SOS3306  พลวัตสังคมไทย                                  3(3-0-6) 
              Dynamics of Thai Society 
วิวัฒนาการของสังคมไทย ด้านการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคมและ
วัฒนธรรม เหตุการณ์และบุคคลส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
ลักษณะพิเศษของสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย แนวทางการด าเนินชีวิตใน
สังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

เพิ่มเตมิรายวิชาจากการน า
รายวิชาที่สอดคล้องมา
รวมกันให้ตรงกับ มคอ.1 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางเปรียบเทียบ รหัส ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตร พ.ศ. 2555 และหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกติ   
3) กลุ่มวิชาสังคมวิทยา   
 SOS3307  พลวัตสังคมโลก                                   3(3-0-6) 

               Dynamics of Global Society 
วิวัฒนาการของมนุษย์และสังคม ระบบเศรษฐกิจ การเมืองและการ
ปกครอง  สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่างๆของสังคมโลก 
ผลกระทบต่อสังคมไทยและสังคมโลก   

เพ่ิมเติมรายวิชาจากการ
น ารายวิชาที่สอดคล้อง
มารวมกันให้ตรงกับ 
มคอ.1 

 SOS3308  อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงร่วมสมัย               3(3-0-6) 
              Contemporary Mekong Sub-regions 
พัฒนาการอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง บทบาทของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
ปัจจุบัน ลักษณะทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมและ
ของอนุภาคลุ่มน้ าโขง ปัญหาร่วมของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เช่น การค้า
มนุษย์ แรงงานข้ามชาติ คนไร้รัฐ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ยา
เสพติด เป็นต้น 

เพ่ิมเติมรายวิชาจากการ
น ารายวิชาที่สอดคล้อง
มารวมกันให้ตรงกับ 
มคอ.1 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางเปรียบเทียบ รหัส ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตร พ.ศ. 2555 และหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกติ   
3) กลุ่มวิชาสังคมวิทยา   
SOC1302   พัฒนาการสังคมมนษุย ์                       3(3-0-6) 

              Human Society Development 
โครงสร้างของสังคมและการจัดระเบียบสังคม ปัญหาที่เกิดขึ้น 
จากการขาดระเบียบทางสังคม เทคนิคและวิธีการ ปัจจัยที่มี 
อิทธิพล ผลและแนวโน้มต่อการพัฒนาสังคม มีปฏิบัติการ 
ภาคสนามเพื่อรวบรวมข้อมูลมาสรุปวิเคราะห์ 

 น าออก เนื่องจากไม่มีการ
เรียนจดัการเรียนการสอนใน 
5 ปีท่ีผ่านมา 

SOC1303   มนุษย์กบัสังคม                               3(3-0-6) 
  Man and Society 

ความหมายและความส าคัญของสังคม โครงสร้างและองค์ประกอบของสังคม
การจัดระเบียบทางสังคม การเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของสังคมอันเป็น
ผลเนื่องมาจากความเจริญทางเทคโนโลยี  และการเปลี่ยนแปลงของประชากร  
พฤติกรรมและความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่อยู่รวมกันเป็นสังคม อิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีที่มีผลต่อบุคคล  กลุ่มและสถาบันต่างๆ ในสังคม  
วิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน 

 น าออก เนื่องจากไม่มีการ
เรียนจดัการเรียนการสอนใน 
5 ปีท่ีผ่านมา 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางเปรียบเทียบ รหัส ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตร พ.ศ. 2555 และหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกติ   
3) กลุ่มวิชาสังคมวิทยา   
SOC1304   พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย                      3(3-0-6) 

  Foundations of Thai Culture 
ความหมาย ประเภท องค์ประกอบและลักษณะของวัฒนธรรม ลักษณะส าคัญ
ของวัฒนธรรมไทยท้ังระดับชาติและระดับท้องถิ่น การปลูกฝังค่านิยม  อิทธิพล
ของอารยธรรมตะวันตก วิวัฒนาการของอารยธรรมไทย  และมรดกทาง
ความคิดของคนไทย  ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ วันส าคัญต่างๆ ของชาติ
พิธีราษฎร์และพิธีรัฐ 

 น าออก เนื่องจากไม่มีการ
เรียนจดัการเรียนการสอนใน 
5 ปีท่ีผ่านมา 

SOC1305   มรดกไทย                                     3(3-0-6) 
               Thai Heritage 
วัฒนธรรมไทยและโครงสร้างสังคมของไทย ค่านิยม บุคลิกภาพ วิถีชีวิต 
ส่วนรวมของคนไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เอกลักษณ์ของไทยในด้าน
ศิลปวัฒนธรรม การปกครอง ตลอดจนการธ ารง และรักษามรดกไทย ศึกษา
จากแหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์และมรดกของชาติ        
                 

 น าออก เนื่องจากไม่มีการ
เรียนจดัการเรียนการสอนใน 
5 ปีท่ีผ่านมา 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางเปรียบเทียบ รหัส ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตร พ.ศ. 2555 และหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกติ   
3) กลุ่มวิชาสังคมวิทยา   
SOC2301   สังคมและวัฒนธรรมไทย                    3(3-0-6) 
               Thai Society and Culture 
ลักษณะทั่วไปของสังคมและวัฒนธรรมไทย เอกลักษณ์ของสังคมไทย 
การรักษาเสถียรภาพของสังคม วัฒนธรรมของชาติ และวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น ที่ส าคัญการพัฒนาและการสืบทอดวัฒนธรรม การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรมไทย 

 น าออก เนื่องจากไม่มี
การเรียนจัดการเรียน
การสอนใน 5 ปีที่ผ่านมา 

SOC2302   มานุษยวิทยาเบื้องต้น                       3(3-0-6) 
                Introduction to Anthropology 
ขอบข่ายของมานุษยวิทยาโดยทั่วไป ศึกษาพัฒนาการของมนุษย์ 
ในด้านของสถาบันและในด้านวิวัฒนาการ การปรับตัวของบุคคล 
กับสิ่งแวดล้อม และวิถีของมนุษย์ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีใน 
สังคมดั้งเดิมจนถึงปัจจุบัน  
 

 น าออก เนื่องจากไม่มี
การเรียนจัดการเรียน
การสอนใน 5 ปีที่ผ่านมา 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางเปรียบเทียบ รหัส ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตร พ.ศ. 2555 และหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกติ   
3) กลุ่มวิชาสังคมวิทยา   
SOC2303   หลักมานุษยวิทยา                           3(3-0-6) 
                Principle of Anthropology 
ความหมาย ลักษณะขอบข่าย และประวัติความเป็นมาของ 
มานุษยวิทยา  มานุษยวิทยากายภาพ วิวัฒนาการทางด้านคุณภาพ
และของมนุษย์ การปรับตัวของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เชื้อชาติของ
มนุษย์ มนุษยวิทยาวัฒนธรรม การจัดระเบียบสังคมมนุษย์ ระบบ 
ความเชื่อศาสนาและพิธีกรรม การสมรส ครอบครัวและระบบเครือ
ญาติ การเปลี่ยนแปวัฒนธรรมในโลกปัจจุบัน ระเบียบวิธีการวิจัยทาง
มานุษยวิทยา 
 

 น าออก เนื่องจากไม่มี
การเรียนจัดการเรียน
การสอนใน 5 ปีที่ผ่านมา 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางเปรียบเทียบ รหัส ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตร พ.ศ. 2555 และหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกติ   
3) กลุ่มวิชาสังคมวิทยา   
SOC2304   สังคมศาสตร์กับการพัฒนา                 3(3-0-6) 

  Social Sciences and Development 
ความหมาย ขอบข่าย และบทบาทของวิชาสังคมศาสตร์ การใช้
ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ในการวางแผนพัฒนาแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย  โดยเน้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันเป็นกรณีศึกษา          

 น าออก เนื่องจากไม่มี
การเรียนจัดการเรียน
การสอนใน 5 ปีที่ผ่านมา 

SOC2305    ครอบครัวและชุมชนไทย                  3(3-0-6) 
  Thai Family and Community 

แนวคิดความหมาย หลักการของครอบครัวและชุมชนไท ย 
วิวัฒนาการของครอบครัวและชุมชนไทย  ปัจจัยที่ส่งเสริมให้
ครอบครัวอบอุ่น และชุมชนไทยเข้มแข็ง เพ่ือพัฒนาชีวิตและคุณภาพ
คนในชุมชน  บทบาทของภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาชุมชน การ
พิทักษ์ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ  ของบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน 

 น าออก เนื่องจากไม่มี
การเรียนจัดการเรียน
การสอนใน 5 ปีที่ผ่านมา 

 
 
 
 



190 

 

าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางเปรียบเทียบ รหัส ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตร พ.ศ. 2555 และหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกติ   
3) กลุ่มวิชาสังคมวิทยา   
SOC3301 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบ้ืองต้น              3(3-0-6) 
Introduction to Social Science Research Methodology 

     แนวคิด                    แนวความคิดที่เป็นรากฐานของการวิจยั ลักษณะของความเป็นจริง
ทางสังคม ประเภทของการวิจัย ลกัษณะส าคัญของการวิจัย การ
เตรียมตัวท างานภาคสนาม เทคนคิและวิธีการก าหนดปญัหาและ
เก็บรวบรวมข้อมูล        

 ประยุกต์ให้อยู่ในรายวิชา
ด้านสังคมวิทยา 

SOC3302  การท านุบ ารุงและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น 
                Local Arts and Culture Promotion           3(3-0-6) 
          ลักษณะทั่วไปในการประกอบอาชีพ ศิลปหัตถกรรมของชาวบ้านใน
ท้องถิ่นเพื่อให้ทราบสภาพปัจจุบัน ปัญหา และอุปสรรคในการ ประกอบอาชีพ
แต่ละอยา่ง ศึกษาบทบาทหน้าท่ีของหน่วยราชการและองค์กรเอกชนท่ี
เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนส่งเสริม การประกอบอาชีพศิลปหตัถกรรมของ
ชาวบ้าน ศึกษาวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมทั้งเสนอความคิดเห็นและแนวทาง
ในการท าน ุบ ารุงและส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

 น าออก เนื่องจากไม่มีการ
เรียนจดัการเรียนการสอนใน 
5 ปีท่ีผ่านมา 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางเปรียบเทียบ รหัส ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตร พ.ศ. 2555 และหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกิต   
3) กลุ่มวิชาสังคมวิทยา   
SOC3303    สังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น               3(3-0-6)  
                Local Society and Culture 
มนุษย์ในเชิงสังคมและวัฒนธรรม โดยเน้นโครงสร้างวิวัฒนาการของระบบ
สังคมแบบดั้งเดิมของท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของสังคมกับ
ค่านิยม ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติและความเจริญเติบโตของวัฒนธรรมเน้นถึง
ปัญหาร่วมสมัยของวัฒนธรรมและสังคมของท้องถิ่น ตลอดจนอิทธิพลของ
วัฒนธรรมต่างชาติที่ปรากฏในสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

 น าออก เนื่องจากไม่มีการ
เรียนจดัการเรียนการสอนใน 
5 ปีท่ีผ่านมา 

SOC3304   ปัญหาสังคม                                  3(3-0-6) 
  Social Problems 

ความหมาย และขอบเขตของปัญหาสังคม หลักการ ทฤษฎีและวิธีวิเคราะห์
ปัญหาสังคม สาเหตุของปัญหาสังคม ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมทั่วไป 
สังคมชนบท สังคมเมือง ผลกระทบของปัญหาสังคมที่มีต่อบุคคล กลุ่มคน และ
สังคม วิธีด าเนินการแก้ไขปัญหาสังคม 
 

 น าออก เนื่องจากไม่มีการ
เรียนจดัการเรียนการสอนใน 
5 ปีท่ีผ่านมา 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางเปรียบเทียบ รหัส ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตร พ.ศ. 2555 และหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกติ   
3) กลุ่มวิชาสังคมวิทยา   
SOC3305 ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต        3(3-0-6) 
Population and Development of Quality of Life 
     ลักษณะชีวิตที่มีคุณภาพ  ผลกระทบของภาวะต่าง ๆ ในสังคม  
ซึ่งได้แก่ การเปลี่ยนแปลงประชากร ปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง 
สังคม การจัดการศึกษา จริยธรรม ทรัพยากรต่อคุณภาพชีวิต  การ
แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทั้งในระดับบุคคลและระดับชาติ 

 น าออก เนื่องจากไม่มี
การเรียนจัดการเรียน
การสอนใน 5 ปีที่ผ่านมา 
 

SOC4301   การสัมมนาทางสังคมศึกษา                3(3-0-6) 
                Seminar in Social Studies 
การอภิปรายสรุปถึงภาพรวมของการศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การเป็นครูสอนสังคมศึกษา โดยตั้งหัวข้อ ค้นคว้า และอภิปราย ถึง
ปัญหาด้านต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน พร้อมหาแนวทางการ
แก้ไข เพ่ือการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

SOS4309   การสัมมนาทางสังคมศึกษา                   3(3-0-6)       
               Seminar on Social Studies    
การอภิปรายสรุปถึงภาพรวมของการศึกษา การเตรียมความพร้อมใน
การ เป็นครูสอนสังคมศึกษา การตั้งหัวข้อค้นคว้า การอภิปรายถึง
ปัญหาด้านต่าง ๆในการจัดการเรียนการสอนพร้อมหาแนวทางการ
แก้ไข 

ปรับปรุงรหัส 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกติ   
3) กลุ่มวิชาสังคมวิทยา   
SOC4302   หลักสังคมวิทยา                             3(3-0-6) 

P                  Principles of Sociology 
นิยาม ขอบเขต ประวัติความเป็นมา และแนวคิดของนักสังคมวิทยา วิธี
การศึกษาสังคมวิทยา ความส าคัญของสังคมวิทยาในฐานะที่เป็นแขนงหนึ่งของ
สังคมศาสตร์ ทฤษฎีหลักของสังคมวิทยา การจัดระเบียบทางสังคม การจัดช่วง
ช้ันทางสังคม กลุ่มสังคม สถาบันสังคม วัฒนธรรม การขัดเกลาทางสังคม 
กระบวนการทางสังคม พฤติกรรมรวมหมู่ พฤติกรรมเบี่ยงเบน การเสียระเบียบ
ทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเน้นการศึกษาทั้งในเชิง
ทฤษฎีและการวิเคราะห์  สังคมสมัยใหม่ในแต่ละพื้นที่ และก าเนิดกับการ
พัฒนาการของรัฐ เศรษฐกิจ และสังคมสมัยใหม่ 

 น าออก เนื่องจากไม่มีการ
เรียนจดัการเรียนการสอนใน 
5 ปีท่ีผ่านมา 

SOC4303   ประชากรศึกษา                              3(3-0-6) 
                Population Education 
ความหมายและประวัตคิวามเป็นมาของประชากรศึกษา  ภาวะประชากร  
ได้แก่ขยายองค์ประกอบการขยายตัวของประชากรและการเปลี่ยนแปลง
ประชากร  การเกดิ การตาย และการย้ายถิ่น  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะกับ
ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม  ปัญหาและนโยบายประชากร  ประชากรศึกษา
กับการแก้ไขปัญหาประชากร  เทคนิคและวิธีการทางประชากรศึกษาประชากร
ศึกษากับการแก้ไขของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชนและประเทศชาต ิ

  
น าออก เนื่องจากไม่มีการ
เรียนจดัการเรียนการสอนใน 
5 ปีท่ีผ่านมา 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางเปรียบเทียบ รหัส ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตร พ.ศ. 2555 และหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกติ   
3) กลุ่มวิชาสังคมวิทยา   
SOC4304   สังคมวิทยาการศึกษา                       3(3-0-6) 

  Educational Sociology    
ความหมายและขอบเขตของสังคมวิทยาการศึกษาระบบและ
กระบวนการทางการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษา
กับสถาบันทางสังคมอ่ืนๆรวมทั้งลักษณะประชากรบทบาทของ
สถาบันการศึกษาในการเปลี่ยนแปลงของสังคม ความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษากับองค์การทางสังคมอ่ืน 
 

 น าออก เนื่องจากไม่มี
การเรียนจัดการเรียน
การสอนใน 5 ปีที่ผ่านมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



195 

 

าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางเปรียบเทียบ รหัส ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตร พ.ศ. 2555 และหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกติ   
4) กลุ่มวิชาภูมิศาสตร ์   
SOC1401  ภูมิศาสตร์กายภาพ                           3(2-2-5) 
               Physical Geography 
แนวคิดและขอบเขตของภูมิศาสตร์กายภาพ ระบบพลังงานของ 
โลก ระบบภูมิอากาศของโลก การกระจายของพืชพรรณและสัตว์ 
ตามธรรมชาติ ลักษณะและวัฏจักรของเปลือกโลก แร่และดิน น้ า 
ใต้ดินและวัฏจักรของน้ า ลักษณะภูมิประเทศท่ีเกิดจากการกร่อน 
และการทับถมอันเนื่องมาจากการกระท าของน้ า น้ าใต้ดิน คลื่น 
 ลม และธารน้ าแข็ง 

SOS1401   พ้ืนฐานภูมิศาสตร์กายภาพ                       3(2-2-5)    
                Fundamentals of Physical Geography 
กระบวนการพื้นฐานของระบบการไหลเวียนของพลังงานโลก ลักษณะภมูิ
ประเทศ ภมูิอากาศ ดิน น้ าและพชืพรรณธรรมชาติ รวมทั้งการอธิบายถึง
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม โครงสร้างและองค์ประกอบ
ของระบบนิเวศทางธรรมชาต ิความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
 
 

ปรับปรุงรหสั /ช่ือ/
ค าอธิบาย 

SOC1402    ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก                      3(2-2-5) 
                 World Regional Geography 
สภาพภูมิศาสตร์เกี่ยวกับเกณฑ์ในการพิจารณาแบ่งภูมิภาคต่างๆ ของโลก ลักษณะ
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประชากรทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของประชากร
กับสิ่งแวดล้อมและเปรียบเทียบปัจจัยทางภูมิศาสตร์ทีม่ีผลต่อการพฒันา
เศรษฐกิจสังคมในแต่ละภูมภิาค 
 

 น าออกเนื่องจากน าเนื้อหา
ไปรวมกับบางรายวิชาที่
สอดคล้อง 

 
 
 
 



196 

 

าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกติ   
4) กลุ่มวิชาภูมิศาสตร ์   
SOC2401   ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์       3(2-2-5) 

  Analytical Geography of Thailand 
วิเคราะห์สภาพภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ทั้งทางด้านที่ตั้งอาณา 
เขต ลักษณะทางด้านกายภาพ ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ 
ประชากรวิเคราะห์ความสามารถในการผลิตเชิงการเกษตร 
อุตสาหกรรมการค้า การคมนาคมขนส่ง และการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันให้ 
ปฏิบัติการภาคสนาม เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ตามสภาพที่เป็น 
จริง 

SOS1402   ภูมิศาสตร์ประเทศไทย                         3(2-2-5)  
               Geography of Thailand 
องค์ประกอบทางกายภาพ  เศรษฐกิจ สังคมและประชากรของประเทศไทย 
ปัญหาและลักษณะความสมัพันธ์ของปัจจัยภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนา
ประเทศ 

ปรับปรุงรหสั/ช่ือ/ค าอธิบาย 

SOC2402   ภูมิศาสตร์การต้ังถิ่นฐาน               3(3-0-6) 
                Settlement Geography 
แนวคิดการตั้งถ่ินฐานมนุษย์ รูปแบบการตั้งถิ่นฐานและการเปลี่ยนแปลง 
แนวโน้มประชากรและการตั้งถ่ินฐานในอนาคต โครงสร้างการตั้งถ่ินฐานและ
สังคม รูปแบบการจ้างงานและการลงทุน การอพยพและการกลายเป็นเมือง
การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปัญหาการตั้งถ่ินฐานและการแก้ไข รูปแบบ
การขยายตัวของการตั้งถ่ินฐานของประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลัง
พัฒนา 

 น าออก เนื่องจากไม่มีการ
เรียนจดัการเรียนการสอนใน 
5 ปีท่ีผ่านมา 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 ตารางเปรียบเทียบ รหัส ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตร พ.ศ. 2555 และหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกติ   
4) กลุ่มวิชาภูมิศาสตร ์   
SOC2403   ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น                            3(2-2-5) 
                Local Geography 
สภาพภูมิศาสตร์ของท้องถิ่นทางสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจประชากร ระบบ
โครงสร้างพื้นฐานและสถาบันทางสังคม วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ท้องถิ่น ให้นักศึกษาฝึกเก็บข้อมูลในภาคสนามแล้วน ามาวิเคราะห์สภาพ
ท้องถิ่น 

 น าออก เนื่องจากไม่มีการ
เรียนจดัการเรียนการสอนใน 
5 ปีท่ีผ่านมา 

SOC2404   ภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้         3(3-0-6) 
               Geography of Southeast Asia 
สภาพภูมิศาสตร์ของภูมิภาคโดยภาพรวม และสภาพภูมิศาสตร์รายประเทศ 
เกี่ยวกับลักษณะทางด้านกายภาพ ประชากร เศรษฐกิจ สังคมการเมืองการ
ปกครอง และปัญหาต่าง ๆ ในภูมิภาค 
 

 น าออกเนื่องจากน าเนื้อหา
ไปรวมกับบางรายวิชาที่
สอดคล้อง 

 
 
  

ตารางเปรียบเทียบ รหัส ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตร พ.ศ. 2555 และหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกติ   
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
4) กลุ่มวิชาภูมิศาสตร ์   
SOC2405   ภูมิศาสตร์เอเชีย                                    3(3-0-6) 

      Geography of Asia 
สภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคในเอเชียโดยภาพรวม และให้การศึกษา
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวกับลักษณะทางด้านกายภาพ 
ประชากร เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง 

 น าออกเนื่องจากน าเนื้อหา
ไปรวมกับบางรายวิชาที่
สอดคล้อง 

SOC2406   ภูมิศาสตร์กลุ่มประเทศสมาคมอาเซียน         3(3-0-6) 
                Geography of ASEAN Countries 
ที่ตั้ง ขนาด รูปร่าง พรมแดนของประเทศในกลุ่มสมาคม อาเซียน 
ลักษณะทางด้านกายภาพ ทรัพยากร ประชากรที่มีผลต่อลักษณะ 
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของแต่ละประเทศในกลุ่ม 
สมาคมอาเซียน และการพึ่งพากันทางด้านเศรษฐกิจและ 
วัฒนธรรม 
 

 น าออกเนื่องจากน าเนื้อหา
ไปรวมกับบางรายวิชาที่
สอดคล้อง 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกติ   
4) กลุ่มวิชาภูมิศาสตร ์   
 SOS2403  เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์เเละภูมิสารสนเทศศาสตร์

พ้ืนฐาน                                                       3(2-2-5)                                              
   Geographic Tools and Fundamental of Geo-
informatics 
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เพื่อการให้ข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมลูทาง
ภูมิศาสตร์ ความรู้พื้นฐานการรับรูร้ะยะไกล ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก โครงสร้างและรูปแบบ
ของฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ โครงสร้างขอ้มูลแบบเวกเตอร์และราสเตอร์ 
การน าเข้าขอ้มลูและการแกไ้ข การแสดง ข้อมูลเชิงพื้นที่ เส้นโครง
แผนท่ี การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพื้นที่ แบบจ าลองความสูงเชิงเลข การ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมสิารสนเทศ 
 

SOS2403  เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์เเละภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์พ้ืนฐาน                                                                                              
3(2-2-5) Geographic Tools and Fundamental 
of Geo-informatics 
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เพื่อการให้ข้อมูลและเก็บรวบรวม
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ความรู้พื้นฐานการรับรูร้ะยะไกล 
ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ และระบบก าหนดต าแหน่งบน
โลก โครงสร้างและรูปแบบของฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ 
โครงสร้างขอ้มูลแบบเวกเตอร์และราสเตอร์ การน าเข้า
ข้อมูลและการแกไ้ข การแสดง ข้อมูลเชิงพื้นที่ เส้นโครง
แผนที่ การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพื้นที่ แบบจ าลองความสูง
เชิงเลข การประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมสิารสนเทศ 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางเปรียบเทียบ รหัส ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตร พ.ศ. 2555 และหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกติ   
4) กลุ่มวิชาภูมิศาสตร ์   
SOC3401  แผนที่และการใช้ประโยชน์จากแผนที่      3(2-2-5) 
              Map and Map Utilization 
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับแผนที่ องค์ประกอบของแผนที่ การอ่าน การ
วิเคราะห์ การตีความ การแปลความหมายและวิธีการใช้แผนที่เพ่ือน า
แผนที่ไปใช้ในการส่งเสริมการศึกษาและการปฏิบัติงานทางด้านต่าง 
ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ 

 น าออกเนื่องจากน า
เนื้อหาไปรวมกับบาง
รายวิชาที่สอดคล้อง 

SOC3402 การแปลความหมายรูปถ่ายทางอากาศ     3(2-2-5) 
              Aerial Photo Interpretations 
ความหมาย หลักการถ่าย การผลิต และวิธีใช้รูปถ่ายทางอากาศ เน้น
การใช้เทคนิคและหลักการแปลความหมายรูปถ่ายทางอากาศ 

 น าออกเนื่องจากน า
เนื้อหาไปรวมกับบาง
รายวิชาที่สอดคล้อง 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกติ   
4) กลุ่มวิชาภูมิศาสตร ์   
SOC3403   ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์            3(2-2-5) 
               Geographic Information System 
ความรู้เกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
แผนที่และการอ่านแผนที่ แบบจ าลองข้อมูลภูมิศาสตร์ แหล่งข้อมูล ภูมิ
สารสนเทศ การรับรู้จากระยะไกล ระบบหาพิกัดต าแหน่งบนพื้นโลกด้วย
ดาวเทียม การประมวลผลข้อมูลภูมิสารสนเทศ การประยุกต์ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ การแสดงผลข้อมูลภูมิสารสนเทศภูมิ ความถูกต้องของข้อมูล 
แนวโน้มของพัฒนาการของภูมิสารสนเทศ 

 น าออกเนื่องจากน าเนื้อหา
ไปรวมกับบางรายวิชาที่
สอดคล้อง 

SOC3404  สิ่งแวดล้อมและประชากร                   3(3-0-6) 
              Environment and Population 
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ความจ าเป็นที่ต้องมีการเรียนการ
สอนด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนาศักยภาพของความเป็นมนุษย์ กิจกรรมของมนุษย์ในระดับชาติและ
นานาชาติ การใช้ทรัพยากรของมนุษย์ มลพิษและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
กฎหมายสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปรับตัวของมนุษย์
ในลักษณะต่างๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ    ความสัมพันธ์ระหว่าง
การเพิ่มจ านวนประชากรและจ านวนทรัพยากรที่มีอยู่  การจัดการระบบนิเวศ
ให้เหมาะสมกับจ านวนประชากร 

SOS3404    สภาพแวดล้อมเมืองและการพัฒนาอย่างย่ังยืน  3(2-2-5)                                                                                            
   Urban Environment and Sustainable Development  

หลักการ แนวคิดและทฤษฎีในการวางแผนและจัดการด้านระบบนิเวศเมืองและ
สภาพแวดล้อมในเขตเมือง มาตรการ นโยบายและแนวปฏิบัติที่ดี แนวคิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนและกรณีศึกษา        
 

ปรับปรุงช่ือ/ค าอธิบาย 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางเปรียบเทียบ รหัส ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตร พ.ศ. 2555 และหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกติ   
4) กลุ่มวิชาภูมิศาสตร ์   
SOC3405   ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม                        3(3-0-6) 
                Cultural Geography 
องค์ประกอบทางด้านภูมิศาสตร์ กับลักษณะทางดา้นสังคมวัฒนธรรมของ
มนุษย์ท่ีส่งผลให้เกิดรูปแบบการด ารงชีวิตของมนุษย์ในภูมิภาคต่างๆของโลก 
ได้แก่ การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ระดับความก้าวหน้าทางวิทยาการ 
การใช้ที่ดิน ความแตกต่างทางเศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง 
 

SOC3405   ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม                        3(3-0-6) 
                Cultural Geography 
องค์ประกอบทางด้านภูมิศาสตร์ กับลักษณะทางดา้นสังคมวัฒนธรรม
ของมนุษย์ท่ีส่งผลให้เกดิรูปแบบการด ารงชีวิตของมนุษย์ในภูมิภาคตา่งๆ
ของโลก ได้แก่ การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ระดับความก้าวหน้า
ทางวิทยาการ การใช้ที่ดิน ความแตกต่างทางเศรษฐกิจ สังคม และการ
ปกครอง 
 

SOC3405   ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม                           
Cultural Geography 3(3-0-6) 
องค์ประกอบทางด้านภูมิศาสตร์ กับ
ลักษณะทางดา้นสังคมวัฒนธรรม
ของมนุษย์ท่ีส่งผลให้เกดิรูปแบบการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ในภูมิภาคต่างๆ
ของโลก ได้แก่ การปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อม ระดับความก้าวหน้า
ทางวิทยาการ การใช้ที่ดิน ความ
แตกต่างทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การปกครอง 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 ตารางเปรียบเทียบ รหัส ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตร พ.ศ. 2555 และหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกติ   
4) กลุ่มวิชาภูมิศาสตร ์   
SOC3406    ภูมิศาสตร์เศรษฐกจิ                        3(3-0-6) 
                 Economic Geography  
หลักภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ ประชากรกับการพัฒนา การพัฒนา 
เศรษฐกิจ  การกระท าระหว่างกันทางพื้นที่ ภาคเกษตร 
  ภาคอุตสาหกรรม  ภาคบริการ  การค้าระหว่างประเทศ 

 น าออก เนื่องจากไม่มีการเรียน
จัดการเรียนการสอนใน 5 ปีที่ผ่าน
มา 

SOC4402   เทคนิคและวิธีการทางภูมิศาสตร์          3(2-2-5) 
               Techniques and Method in Geography 
ฝึกฝนใช้และออกแบบเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การเก็บรวบรวม 
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและเสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์ และฝึก 
ปฏิบัติในพื้นที่จริง 

 น าออกเนื่องจากน าเนื้อหาไปรวม
กับบางรายวิชาที่สอดคล้อง 

SOC4404   ภูมิศาสตร์การพัฒนาประชากร            3(2-2-5) 
                Population Development Geography 
ประชากรในภมูิภาคต่างๆ ของโลก โดยพิจารณาถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องหรือมีผลต่อชีวิตความเปน็อยู่ของประชากรในภูมิภาคนั้นๆ เช่น 
จ านวน การกระจาย ความหนาแน่น การย้ายถิ่น คุณภาพ และปัญหาของ
ประชากร 

 น าออก เนื่องจากไม่มีการเรียน
จัดการเรียนการสอนใน 5 ปีท่ีผ่าน
มา 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางเปรียบเทียบ รหัส ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตร พ.ศ. 2555 และหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกติ   
5) กลุ่มวิชารัฐศาสตร์-นิติศาสตร์   

ฆ  SOC1501   ความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์               3(3-0-6) 
In                 Introduction to Political Science 

 ขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิชา
รัฐศาสตร์กับสาขาวิชาอ่ืน ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน 
และระหว่างอ านาจกับกฎหมาย กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล 
รัฐสภา พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ ลัทธิและอุดมการณ์ทาง
การเมืองที่ส าคัญตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยสังเขป 

 น าออกเพ่ือไปรวมกับกลุ่ม
สังคมวิทยาตาม มคอ.1 

SOC1502    ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย                2(2-0-4) 
   History of Thai law 

พัฒนาการกฎหมายไทย จากรัฐจารีตสู่รัฐชาติ และรัฐธรรมนูญหลัง
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปี 2475 กฎหมายโบราณ วิธีคิดและ
โลกทัศน์ของคนในอดีตท่ีมีต่อความยุติธรรมในแต่ละยุคสมัย 

 น าออกเพ่ือไปรวมกับกลุ่ม
สังคมวิทยาตาม มคอ.1 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางเปรียบเทียบ รหัส ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตร พ.ศ. 2555 และหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกติ   
5) กลุ่มวิชารัฐศาสตร์-นิติศาสตร์   
SOC1503   พัฒนาทางการเมือง                         3(3-0-6) 
                Political Development 
ความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ที่มีต่อความ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ความหมายความส าคัญ รูปแบบ และ
แนวทางในการพัฒนาทางการเมือง บทเรียนจากการพัฒนาทาง
การเมืองในนานาประเทศ 

 น าออกเพ่ือไปรวมกับกลุ่ม
สังคมวิทยาตาม มคอ.1 

SOC1504   รัฐธรรมนูญเบื้องต้น                         3(3-0-6) 
  Introduction to Constitution 

ศึกษาความหมาย ประวัติ ปรัชญา แนวความคิด หลักการและ
พัฒนาการของรัฐธรรมนูญ ประเภทของรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญกับ
การเมือง ศาลรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญของประเทศต่าง ๆ 
 

 น าออกเพ่ือไปรวมกับกลุ่ม
สังคมวิทยาตาม มคอ.1 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางเปรียบเทียบ รหัส ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตร พ.ศ. 2555 และหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกติ   
5) กลุ่มวิชารัฐศาสตร์-นิติศาสตร์   
SOC2502    การเมืองท้องถิ่น                            3(3-0-6) 

   Local Politics  
ความหมาย แนวความคิด หลักการและพัฒนาการของการเมือง
ท้องถิ่นข้อดี และปัญหาจากการเมืองท้องถิ่น กฎหมายเกี่ยวกับ
การเมืองท้องถิ่น การเลือกตั้งท้องถิ่น การก้าวจากการเมืองระดับ
ท้องถิ่นสู่สนามการเมืองระดับชาติ 

 น าออกเพ่ือไปรวมกับกลุ่ม
สังคมวิทยาตาม มคอ.1 

SOC2503    องค์การสหประชาชาติ                     3(3-0-6) 
                 United Nations 
ความหมาย ประวัติ โครงสร้าง และหลักการขององค์การ
สหประชาชาติบทบาทและผลงาน การน าพาประชาคมโลกผ่านพ้น
ห้วงแห่งสงครามเย็น กฎบัตรสหประชาชาติ สหรัฐอเมริกากับ
สหประชาชาติ และประเทศไทยกับสหประชาชาติ 
 

 น าออกเพ่ือไปรวมกับกลุ่ม
สังคมวิทยาตาม มคอ.1 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 ตารางเปรียบเทียบ รหัส ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตร พ.ศ. 2555 และหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกติ   
5) กลุ่มวิชารัฐศาสตร์-นิติศาสตร์   
SOC3501   ภูมิปัญญาท้องถิ่น                            3(3-0-6) 

  Folk Wisdom 
ความหมาย ที่มา ปรัชญา แนวความคิด และหลักการของการสืบ
สานภูมิปัญญาท้องถิ่น กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิด
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน และความสัมพันธ์ของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นท่ามกลางโลกาภิวัตน์ 

 น าออกเพ่ือไปรวมกับกลุ่ม
สังคมวิทยาตาม มคอ.1 

SOC3502   รัฐประศาสนศาสตร์                         3(3-0-6) 
                Public Administration 
ความหมายทฤษฎีแนวความคิดขอบเขต และพัฒนาการของวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ความสัมพันธ์ของการบริหารภาครัฐกับการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนศึกษาเรื่องธรรมมาภิบาลขององค์กร 
และนักบริหาร 
 

 น าออกเพ่ือไปรวมกับกลุ่ม
สังคมวิทยาตาม มคอ.1 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางเปรียบเทียบ รหัส ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตร พ.ศ. 2555 และหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกติ   
5) กลุ่มวิชารัฐศาสตร์-นิติศาสตร์   
SOC3503    องค์กรอิสระ                                 3(3-0-6) 
                 Independent Entity 
ความหมาย แนวความคิด หลักการ ความส าคัญ และพัฒนาการ 
ขององค์กรอิสระบทบาทขององค์กรอิสระทั้งในประเทศไทยและ 
ต่างประเทศ ประเด็นปัญหาที่มีต่อการปฏิบัติงานขององค์กรอิสระ  
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรอิสระกับสังคมไทย 

 น าออกเพ่ือไปรวมกับกลุ่ม
สังคมวิทยาตาม มคอ.1 

SOC4501    อุตมรัฐ                                       3(3-0-6)  
   The Republic  

ความหมาย ที่มา ปรัชญา แนวความคิด หลักการและการแสวงหา
รูปแบบการปกครองที่ดีที่สุด หน้าที่ของรัฐ โอกาสศักยภาพและ
คุณค่าของมนุษย์ ความยุติธรรมในสังคม ความร่ ารวยและความ
ยากจน ยูโทเปีย โลกพระศรีอารย์ หน้าที่ของผู้มีปัญญากับสังคม การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

 น าออกเพ่ือไปรวมกับกลุ่ม
สังคมวิทยาตาม มคอ.1 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางเปรียบเทียบ รหัส ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตร พ.ศ. 2555 และหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกติ   
5) กลุ่มวิชารัฐศาสตร์-นิติศาสตร์   
SOC4502    การปกครองท้องถิ่น                       3(3-0-6) 

   Local Government 
ความหมายของการปกครองท้องถิ่น ประวัติ ปรัชญา แนวความคิด 
หลักการและพัฒนาการของการปกครองท้องถิ่นโครงสร้างการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ความแตกต่างระหว่างการปกครองส่วนท้องถิ่น
กับการปกครองส่วนท้องที่  ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับ
ส่วนกลาง นโยบายสาธารณะ และกฎหมายการปกครองท้องถิ่น 

 น าออกเพ่ือไปรวมกับกลุ่ม
สังคมวิทยาตาม มคอ.1 

6) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์   
SOC1601    หลักเศรษฐศาสตร์                          3(3-0-6) 

       Principle Economics 
ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพและ
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทานอุปสงค์และอุปทานในทาง
ปฏิบัติ ทฤษฎีการผลิตทฤษฎีการบริโภค ทรัพยากร และการจัดสรร
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 น าออกเพ่ือไปรวมกับกลุ่ม
สังคมวิทยาตาม มคอ.1 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางเปรียบเทียบ รหัส ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตร พ.ศ. 2555 และหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกติ   
6) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์   
SOC1602   เศรษฐกิจประเทศไทย                       3(3-0-6) 

      Economy of Thailand 
ความหมาย แนวความคิด หลักการ ความส าคัญ และพัฒนาการ
ของเศรษฐกิจไทย โครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทย นโยบาย
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การกระจายทรัพยากร และปัญหาทาง
เศรษฐกิจไทย 

 น าออกเพ่ือไปรวมกับกลุ่ม
สังคมวิทยาตาม มคอ.1 
 
 
 

SOC1603   ธุรกิจการท่องเที่ยว                          3(3-0-6) 
      Tourism Business 

ความหมาย แนวความคิด หลักการ ความส าคัญ และพัฒนาการของ
ธุรกิจการท่องเที่ยว ประเภทของธุรกิจท่องเที่ยว การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
  

  
น าออกเพ่ือไปรวมกับกลุ่ม
สังคมวิทยาตาม มคอ.1 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางเปรียบเทียบ รหัส ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตร พ.ศ. 2555 และหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกติ   
6) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์   
SOC2601   เศรษฐศาสตร์จุลภาค                        3(3-0-6) 
               Microeconomics 
ความหมาย แนวความคิด หลักการ ความส าคัญ และพัฒนาการ
ของวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค การจัดสรรทรัพยากร ทฤษฎีราคา
พฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต อุปสงค์อุปทาน การตลาด
ตลอดจนการก าหนดราคาและปริมาณการผลิต 

 น าออกเพ่ือไปรวมกับกลุ่ม
สังคมวิทยาตาม มคอ.1 

SOC2602    เศรษฐศาสตร์มหภาค                      3(3-0-6) 
   Macroeconomics 

ความหมาย แนวความคิด หลักการ ความส าคัญ และพัฒนาการของ
วิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค ระบบเศรษฐกิจ ปัญหาพ้ืนฐานทางด้าน
เศรษฐกิจ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ การบริโภค การ
ออมและการลงทุน การคลัง การค้าระหว่างประเทศ การเงินและการ
ธนาคาร วัฏจักรธุรกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ของรัฐกับ
เศรษฐกิจ 
 

 น าออกเพ่ือไปรวมกับกลุ่ม
สังคมวิทยาตาม มคอ.1 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางเปรียบเทียบ รหัส ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตร พ.ศ. 2555 และหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกติ   
6) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์   
SOC3601    เศรษฐกิจที่ไม่เป็นทางการ                 3(3-0-6) 

   Informal Economy 
ความหมาย หลักการ ความส าคัญ และพัฒนาการของแนวความคิด
เกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ไม่เป็นทางการ สถานภาพการอยู่นอกขั้วรัฐและ
นอกขั้วทุน ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับการด ารงชีวิต 
เศรษฐกิจครัวเรือน เศรษฐกิจการให้และเครือข่ายทางสังคม 
จุดมุ่งหมายของเศรษฐกิจที่ไม่เป็นทางการ 

 น าออกเพ่ือไปรวมกับกลุ่ม
สังคมวิทยาตาม มคอ.1 

SOC3602   เศรษฐศาสตร์การเมือง                      3(3-0-6) 
  Political Economy 

ความหมาย หลักการ ความส าคัญ และพัฒนาการของแนวคิด
เศรษฐศาสตร์การเมืองทฤษฎีการเมืองปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ อาทิ 
สังคม วัฒนธรรม ประเพณี พฤติกรรมของคน กฎหมาย การเมือง
การศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางเปรียบเทียบ รหัส ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ หลกัสูตร พ.ศ. 2555 และหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกติ   
6) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์   
SOC4601   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                 3(3-0-6) 
               The Philosophy of Sufficiency Economy 
แนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจในอดีตของสังคมไทย ปญัหา ผลกระทบท่ีเกิด
จากการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีผ่านมา เหตุผลของการน าแนวคดิเศรษฐกจิพอเพียง
มาใช้ในสังคมไทย แนวคิด ความหมาย และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงในรูปแบบต่างๆที่สอดคล้องกบัวิถีชีวิตใน
ระดับบุคคล ชุมชน องค์กร และประเทศ รวมไปถึงกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องและ
กรณีศึกษาตามโครงการพระราชด าร ิ

 น าออกเพื่อไปรวมกับกลุ่มสังคม
วิทยาตาม มคอ.1 

SOC4602  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ       3(3-0-6) 
           Royal Development Projects 

ความหมาย แนวคิด และที่มาของโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด าริ ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตของราษฎรกับโครงการ 
เกี่ยวกับดิน น้ า ปุา และวิศวกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
โครงการในพระราชด าริ  
 

 น าออกเพื่อไปรวมกับกลุ่มสังคม
วิทยาตาม มคอ.1 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางเปรียบเทียบ รหัส ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตร พ.ศ. 2555 และหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกติ   
7) รายวิชาการสอนวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต   
SOC4001  การจัดชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้สังคม 
               ศึกษา                                              3(2-2-5) 
Classroom and Environment Management for Social 
study learning 
ความหมาย ความส าคัญของการจัดการชั้นเรียน ปรัชญา แนวคิด  
การจัดบรรยากาศและ สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  เทคนิควิธีและ
กระบวนการจัดการชั้นเรียน การจัดกิจกรรมในการแก้ปัญหาชั้นเรียน 
การพัฒนาประชาธิปไตยในชั้นเรียน  การปฏิบัติการวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้เรียนกับการจัดชั้นเรียนที่เหมาะสม 

SOS4001    การจัดชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
ในวิชาสังคมศึกษา                                    3(2-2-5)                                                            
Classroom and Environment Management for 
Social Studies Learning  
ความหมาย ความส าคัญของการจัดการชั้นเรียน แนวคิดและ
ทฤษฎี เกี่ยวกับการจัดการชั้นเรียน การจัดบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ เทคนิควิธีและกระบวนการจัดการ
ชั้นเรียน  การจัดกิจกรรมในการแก้ปัญหาชั้นเรียน การส่งเสริม
ประชาธิปไตยในชั้นเรียน การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียน 
จัดการชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 

ปรับปรุงรหัส 
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ตารางเปรียบเทียบ รหัส ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตร พ.ศ. 2555 และหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกติ   
7) รายวิชาการสอนวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต   
SOC4002   การเรียนรู้สังคมศึกษาระดับการศึกษาขั้น 
                พื้นฐาน                                       3(2-2-5)                                                          
                Learning the Social study for Basic Education 
            การศึกษาจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการ
เรียนรู้  โครงสร้าง อัตราเวลาเรียน  การวิเคราะห์หลักสูตรสู่แผนการ
จัดการเรียนรู้  การบูรณาการเรื่องจิตวิทยา การพัฒนาหลักสูตร  การ
จัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การเรียนรู้  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  การวิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ส าหรับครูสังคมศึกษาในประเด็นที่
เกี่ยวกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา  และผู้เรียนที่มีความสามารถ
แตกต่างกันและฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ 
 

SOS4002   การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน                               3 (2-2-5)               
 Learning Social Studies for Basic Education          
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา  มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด สาระการ
เรียนรู้  โครงสร้าง อัตราเวลาเรียน  การวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร  การจัดการ
เรียนรู้และสื่อการเรียนรู้  การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ส าหรับครู
สังคมศึกษาให้สอดคล้องในแต่ละระดับชั้น การฝึกปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

 
ปรับปรุงรหัส/ค าอธิบาย 
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ภาคผนวก ช 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
เรื่อง  การก าหนดรหัสวิชาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวก ซ 

 
ตารางวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ตามรายวิชาที่เปิดสอนเทียบกับสาระความรู้ 

ตามมาตรฐานที่คุรุสภาก าหนด 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
ตารางวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ตามรายวิชาที่เปิดสอนเทียบกับสาระความรู้ตามมาตรฐานที่คุรุสภาก าหนด 

 
มาตรฐาน
ความรู้ 

สาระความรู้ตามมาตรฐาน สมรรถนะตามมาตรฐาน ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา 
ผลการ

วิเคราะห์ 
1. ความ
เป็นครู 

(1)   สภ าพ ง า นข อง ค รู 
คุณลักษณะและมาตรฐาน
วิชาชีพครู 
(2) การปลูกฝังจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู 
(3) กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ครูและวิชาชีพคร ู
(4)  ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้
เกี่ยวกับวิชาชีพครู 
(5) การสร้างความก้าวหน้า
และพัฒนาวิชาชีพครูอย่าง
ต่อเนื่อง 

(1)  รอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน
และกลยุทธ์การสอน เพ่ือให้
ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้ 
(2) แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูล
ข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
(3) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
ผู้ เ รี ยนที่ ส่ ง เสริมการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 
(4) มีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 

TED1103    หลักการศึกษาและความเป็นครู                 3(2-2-5) 
Principles of Education and Self  Actualization 

for Teachers  
ความส าคัญและพัฒนาการของวิชาชีพครู สภาพงานของครู 

คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู (ม1.1/1) การปลูกฝังจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู (ม1.1/2) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู (ม1.1/3) 
การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู (ม1.1/4) มีความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่
สอนและกลยุทธ์การสอน เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ ได้ (ม1.2/1) แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพ่ือให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง (ม1.2/2) การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครู
อย่างต่อเนื่อง (ม1.1/5) การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

ครบตาม
มาตรฐาน 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ตามรายวิชาที่เปิดสอนเทียบกับสาระความรู้ตามมาตรฐานที่คุรุสภาก าหนด (ต่อ) 
มาตรฐาน
ความรู้ 

สาระความรู้ตามมาตรฐาน สมรรถนะตามมาตรฐาน ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา 
ผลการ

วิเคราะห์ 
2. ปรัชญา
การศึกษา      

(1) ปรัชญา แนวคิด และ
ทฤษฏีทางการศึกษา 
ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม 
(2) แนวคิด และกลวิธีการ
จัดการศึกษา  

(1)  ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษา 
(2) วิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษา
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

TED1104  ปรัชญาการศึกษา                                     2(2-0-4) 
Philosophy of Education   
วิวัฒนาการของการศึกษาไทยและการศึกษาโลก การ

ประยุกต์ใช้ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา (ม2.1/1, ม2.2/1)  วิเคราะห์
เกี่ยวกับการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ และเป็นไปตามหลักการของปรัชญาที่
ก าหนด ทศวรรษสหประชาชาติว่าด้วยการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ( ม
2.2/2)  บทบัญญัติว่าด้วยการศึกษาในรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ แนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษา (ม2.1/2) เพ่ือ
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ตามรายวิชาที่เปิดสอนเทียบกับสาระความรู้ตามมาตรฐานที่คุรุสภาก าหนด (ต่อ) 
มาตรฐาน
ความรู้ 

สาระความรู้ตามมาตรฐาน สมรรถนะตามมาตรฐาน ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา 
ผลการ

วิเคราะห์ 
3. ภาษา
และ
วัฒนธรรม    

(1)  ภาษาและวัฒนธรรม
ไทยเพ่ือการเป็นครู 
(2) ภาษาต่างประเทศเพ่ือ
พัฒนาวิชาชีพครู 
 

 
 

(1)  สามารถใช้ทักษะการฟัง 
การพูด การอ่าน การเขียน
ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อ
ความหมายอย่างถูกต้อง 
(2) ใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

 
 

TED1102   ภาษาและวัฒนธรรม                                     3(3-0-6) 
 Language and Culture    
ภาษาและวัฒนธ ร รม ไทย เ พ่ื อก าร เ ป็ น ครู  ( ม 3 . 1 / 1 ) 

ภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู (ม3.1/1)  การฝึกปฏิบัติให้สามารถ
ใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
เพ่ือการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง (ม3.2/1)  เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
และพัฒนาวิชาชีพ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมต่างชาติ บทบาทของครูในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญ
ของภาษาในการสืบสานวัฒนธรรมไทย การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ืออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข (ม3.2/2)   

ครบตาม
มาตรฐาน 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ตามรายวิชาที่เปิดสอนเทียบกับสาระความรู้ตามมาตรฐานที่คุรุสภาก าหนด (ต่อ) 
มาตรฐาน
ความรู้ 

สาระความรู้ตามมาตรฐาน สมรรถนะตามมาตรฐาน ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา 
ผลการ

วิเคราะห์ 
4.  
จิตวิทยา
ส าหรับคร ู
 

(1) จิตวิทยาพ้ืนฐานและ
จิตวิทยาพัฒนาการของ
มนุษย์ 
(2) จิตวิทยาการเรียนรู้
และจิตวิทยาการศึกษา 
(3) จิตวิทยาการแนะแนว
และการให้ค าปรึกษา 

(1) สามารถให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 
(2) ใช้จิตวิทยาเพ่ือความเข้าใจ
และสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  
  
   

TED1101 จิตวิทยาส าหรับครู                                     3(3-0-6) 
Psychology for Teacher   
 จิตวิทยาพ้ืนฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์  (ม4.1/1) 

จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา (ม4.1/2) จิตวิทยาการแนะแนว
และการให้ค าปรึกษา (ม4.1/3) ความคิดและกระบวนการเรียนรู้ตาม
พัฒนาการในแต่ละวัย การใช้จิตวิทยาเพ่ือความเข้าใจและสนับสนุนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ (ม4.2/2) การให้ค าแนะน าช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ม4.2/1) โดยอาศัยทฤษฎีและแนวคิดทาง
จิตวิทยา 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ตามรายวิชาที่เปิดสอนเทียบกับสาระความรู้ตามมาตรฐานที่คุรุสภาก าหนด (ต่อ) 
มาตรฐาน
ความรู้ 

สาระความรู้ตามมาตรฐาน สมรรถนะตามมาตรฐาน ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา 
ผลการ

วิเคราะห์ 
5. 
หลักสูตร 
 

(1) หลักการแนวคิดในการ
จัดท าหลักสูตร 
(2) การน าหลักสูตรไปใช้ 

  (3) การพัฒนาหลักสูตร 
   
 
 

(1) วิเคราะห์หลักสูตรและ
สามารถจัดท าหลักสูตรได้ 
(2) ปฏิบัติการประเมินหลักสูตร
และน าผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาหลักสูตร 
 
 

TED2106  การพัฒนาหลักสูตร                                     3(2-2-5) 
Curriculum Development  
ทฤษฏีหลักสูตรพ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตร หลักการ แนวคิดใน

การจัดท าหลักสูตร (ม5.1/1) ประเภทของหลักสูตรความสัมพันธ์ระหว่าง
หลักสูตรกับการจัดการเรียนรู้ กระบวนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ม5.1/3) ปัญหา และแนวโน้มใน
การพัฒนาหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ (ม5.1/2) การวิเคราะห์หลักสูตร 
และสามารถจัดท าหลักสูตรได้  (ม5.2/1) และการปฏิบัติการประเมิน
หลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร (ม5.2/2)     

ครบตาม
มาตรฐาน 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ตามรายวิชาที่เปิดสอนเทียบกับสาระความรู้ตามมาตรฐานที่คุรุสภาก าหนด (ต่อ) 
มาตรฐาน
ความรู้ 

สาระความรู้ตามมาตรฐาน สมรรถนะตามมาตรฐาน ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา 
ผลการ

วิเคราะห์ 

6. การ
จัดการ
เรียนรู้และ
การจัดการ
ชั้นเรียน 

 

(1) หลักการ แนวคิด แนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท า

แผนการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

การเรียนรู้ 
    (2) ทฤษฏีและรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้

ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้ 
(3) การบูรณาการเรียนรู้

แบบเรียนรวม   
    (4) การจัดการชั้นเรียน 
(5) การพัฒนาศูนย์การ

เรียนในสถานศึกษา 

(1) สามารถจัดท าแผนการ
เรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติให้

เกิดผลจริง 
(2) สามารถสร้างบรรยากาศ
การจัดชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิด

การเรียนรู้  
 
 

TED3107  หลักการจัดการเรียนรู้                           3(2-2-5) 
Principles of Learning  Management  

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ (ม6.1/1) ทฤษฎีและรูปแบบการ

จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้ (ม
6.1/2) ทฤษฎีและรูปแบบการเรียนรู้ และการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การบูรณาการ

เนื้อหาในและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ 
การจัดการชั้นเรียน (ม6.1/4) การใช้และการผลิตสื่อและการพัฒนา

นวัตกรรมในการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ การพัฒนาความสามารถจัดท าแผนการจัดการการ
เรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง  (ม6.2/1) การบูรณาการเรียนรู้

แบบเรียนรวม  (ม.6 1/3) การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา (ม6.1/5) 
การสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ (ม6.2/2) 

การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 

ครบตาม
มาตรฐาน 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ตามรายวิชาที่เปิดสอนเทียบกับสาระความรู้ตามมาตรฐานที่คุรุสภาก าหนด (ต่อ) 
 

มาตรฐาน
ความรู้ 

สาระความรู้ตามมาตรฐาน สมรรถนะตามมาตรฐาน ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา 
ผลการ

วิเคราะห์ 
7. การวิจัย
เพ่ือ
พัฒนาการ
เรียนรู้ 

 

 (1) หลักการ แนวคิด แนว
ปฏิบัติในการวิจัย 
 (2) การใช้และผลิต
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้  

(1) สามารถน าผลการวิจัยไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 
(2) สามารถท าวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนและ
พัฒนาผู้เรียน  

TED4109  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                           3(2-2-5) 
Research for Learning Development 

หลักการแนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย (ม7.1/1)  วิจัยในชั้นเรียน ขั้นตอน
การวิจัย การวางแผนการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ความ
ตรงและความเที่ยงถือได้ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การท าวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน (ม7.2/2) การประเมินงานวิจัย 
และการใช้และน าผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  (ม7.1/2) และจัดการ
เรียนการสอน (ม7.2/1) 

ครบตาม
มาตรฐาน 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ตามรายวิชาที่เปิดสอนเทียบกับสาระความรู้ตามมาตรฐานที่คุรุสภาก าหนด (ต่อ) 
 

มาตรฐาน
ความรู้ 

สาระความรู้ตามมาตรฐาน สมรรถนะตามมาตรฐาน ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา 
ผลการ

วิเคราะห์ 
8. นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทาง
การศึกษา 

 

(1) หลักการ แนวคิด การ
ออกแบบ การประยุกต์ใช้ และ
การประเมินสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู ้
(2) เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การสื่อสาร 

(1) ประยุกต์ใช้และประเมินสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การสื่อสาร 
(2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสาร 
 
 

TED2105  เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา                 3(2-2-5) 
Educational Information Technology 
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เพื่อส่งเสริม

การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการ
ประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (ม8.1/1) และเครือข่ายการ
เรียนรู้  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (ม8.1/2, ม8.2/2) ส าหรับครูเพื่อ
การเรียนรู้ วิเคราะห์ปัญหาการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ประยุกต์ใช้ 
และการประเมินสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (ม8.2/1) 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ตามรายวิชาที่เปิดสอนเทียบกับสาระความรู้ตามมาตรฐานที่คุรุสภาก าหนด (ต่อ) 
มาตรฐาน
ความรู้ 

สาระความรู้ตามมาตรฐาน สมรรถนะตามมาตรฐาน ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา 
ผลการ

วิเคราะห์ 
9. การวัด
และ
ประเมินผล
การเรียนรู้ 
 

(1) หลักการแนวคิด และ
แนวปฏิบัติในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
(2) ปฏิบัติการวัดและการ
ประเมินผล 

(1) สามารถวัดและประเมินผล
ได้ 
(2) สามารถน าผลการประเมิน
ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
 

ED3108  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้                 3(2-2-5) 
Learning Measurement and Evaluation  
หลักการและแนวคิดและแนวปฏิบัติ ในการวัดและการ

ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน (ม9.1/1) การประเมินผลประเภทต่างๆ 
เครื่องมือการวัดผล และการฝึกปฏิบัติการวัดและการประเมินผล (ม9.1/2) 
การพัฒนาและใช้เครื่องมือ การสร้างข้อสอบ การวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ
การวัดและประเมินผล รวมคะแนนและการให้ระดับคะแนน  (ม9.2/1) 
สามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน (ม9.2/2) 

 

ครบตาม
มาตรฐาน 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ตามรายวิชาที่เปิดสอนเทียบกับสาระความรู้ตามมาตรฐานที่คุรุสภาก าหนด (ต่อ) 
 

มาตรฐาน
ความรู้ 

สาระความรู้ตามมาตรฐาน สมรรถนะตามมาตรฐาน ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา 
ผลการ

วิเคราะห์ 
10. การ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
 

(1) หลักการ แนวคิด แนว
ปฏิบัติเกีย่วกับการจัดการ
คุณภาพการศึกษา 
(2) การประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

(1)  สามารถจัดการคุณภาพ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
(2) สามารถด าเนินการจัด
กิจกรรมประเมินคุณภาพการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 

TED4111  การประกันคุณภาพการศึกษา                           3(3-0-6) 
Educational Quality Assurance 
หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา (ม10.1/1) การ

ประกันคุณภาพการศึกษา (ม10.1/2)  หลักการ และกระบวนการในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก การก ากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา นวัตกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา บทบาทของครู
ในการประกันคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษาหรือแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (ม10.1/1) การจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (ม10.2/1) การ
ด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ม10.2/2) 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตารางวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ตามรายวิชาที่เปิดสอนเทียบกับสาระความรู้ตามมาตรฐานที่คุรุสภาก าหนด (ต่อ) 
มาตรฐาน
ความรู้ 

สาระความรู้ตามมาตรฐาน สมรรถนะตามมาตรฐาน ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา 
ผลการ

วิเคราะห์ 
๑๑. 
คุณธรรม
จริยธรรม
และ
จรรยาบรรณ 
 

(1) หลักธรรมาภิบาล และ
ความซื่อสัตย์สุจริต  
(2) คุณธรรม และจรยิธรรม
ของวิชาชีพครู 
(3) จรรยาบรรณของวิชาชีพครู
ที่คุรุสภาก าหนด 

(๑)  ปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มี
จิตส านึกสาธารณะ และเสียสละให้
สังคม 
(๒) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 
 

TED4110  คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับครู                      3(2-2-5) 
Ethics for Teachers 

     ความส าคัญและการพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภา
ก าหนด หลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริต (ม11.1/1) คุณธรรมและ
จริยธรรมของวิชาชีพครู (ม11.1/2) จิตวิญญาณความเป็นครู (ม1.2/4) 
น าไปสู่การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู (ม11.2/2) และการปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม (ม11.2/1) 
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ภาคผนวก ฌ 
 

การวิเคราะห์รายวิชาที่เปิดสอนเทียบกับสาระความรู้ตามมาตรฐานที่คุรุสภาก าหนด 
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าทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

การวิเคราะห์รายวิชาที่เปิดสอนเทียบกับ 
สาระความรู้ตามมาตรฐานที่คุรุสภาก าหนด 

 
รายวิชา หน่วยกิต 

(ท-ป-ต) 
สาระความรู้ตามมาตรฐานคุรุสภา  

11 มาตรฐาน 

TED1103  หลักการศึกษาและความเป็นคร ู  3(2-2-5) ความเป็นคร ู
TED1104  ปรัชญาการศึกษา  2(2-0-4) ปรัชญาการศึกษา 
TED1102  ภาษาและวัฒนธรรม             3(3-0-6) ภาษาและวัฒนธรรม 
TED1101  จิตวิทยาส าหรับคร ู  3(3-0-6) จิตวิทยาส าหรับคร ู
TED2106  การพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) หลักสตูร 
TED3107  หลักการจัดการเรยีนรู ้  3(2-2-5) การจัดการเรยีนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
TED4109 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้  3(2-2-5) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
TED2105  เทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 
TED3108 การวัดและการประเมนิผลการเรยีนรู้  3(2-2-5) การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
TED4111 การประกันคณุภาพการศึกษา           3(3-0-6) การประกันคณุภาพการศึกษา 
TED4110 คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับครู       3(2-2-5) คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
TED3301  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(45) 

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน  
TED4302  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1(45) 
TED5303 ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา1 6(450) 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ  
TED5304  ปฏิบัติการจัดการเรยีนรู้ในสถานศึกษา 2 6(450) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


