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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 
 
 
 
 

 
 
 

คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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สารบัญ 
เรื่อง  หน้า 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ๑ 

 ๑)  รหัสและชื่อหลักสูตร ๑ 

 ๒)  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ๑ 

 ๓)  วิชาเอก ๑ 

 ๔)  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร ๑ 

 ๕)  รูปแบบของหลักสูตร ๑ 

 ๖)  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ๒ 

 ๗)  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน ๒ 

 ๘)  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา ๒ 

 ๙)  ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของ 
      อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร 

๓ 

 ๑๐) สถานที่จัดการเรียนการสอน ๔ 
 ๑๑) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 

 ในการวางแผนหลักสูตร 
๔ 

 ๑๒) ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับ 
 พันธกิจของสถาบัน 

๕ 

 ๑๓) ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของ 
 สถาบัน 

๖ 

หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ๗ 

 ๑) ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ๗ 

 ๒) แผนพัฒนาปรับปรุง ๘ 

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร ๙ 

 ๑) ระบบการจัดการศึกษา ๙ 

 ๒) การด าเนินการหลักสูตร ๙ 

 ๓) หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ๑๑ 

 ๔) องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน สหกิจศึกษา   
    หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 

๒๔ 

 ๕) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 

๒๗ 
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 สารบัญ (ต่อ) 
 

 

เรื่อง  หน้า 
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ๓๐ 

 ๑) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ๓๐ 

 ๒) การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ๓๐ 

 ๓) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก 
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

๓๗ 

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ๕๐ 

 ๑) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรดและผลการเรียน) ๕๐ 

 ๒) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ๕๐ 

 ๓) เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ๕๑ 

หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ ๕๒ 

 ๑) การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ ๕๒ 

 ๒) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ ๕๒ 

หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ๕๓ 

 ๑) การก ากับมาตรฐาน ๕๓ 

 ๒) บัณฑิต ๕๔ 

 ๓) นักศึกษา ๕๔ 

 ๔) อาจารย์ ๕๕ 

 ๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ๕๖ 

 ๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ๕๗ 

 ๗) ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ๖๒ 

หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร ๖๔ 

 ๑) การประเมินประสิทธิผลของการสอน ๖๔ 

 ๒) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ๖๔ 

 ๓) การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร ๖๔ 

 ๔) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง ๖๕ 
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 สารบัญ(ต่อ) 
 

 

เรื่อง  หน้า 
ภาคผนวก  ๖๖ 

 ภาคผนวก ก ค าอธิบายรายวิชา ๖๗ 
 ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ และ 

                 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๙๗ 

 ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙  
                 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๐๖ 

 ภาคผนวก ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ 
                ปริญญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑๙๑ 

 ภาคผนวก จ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวดัและประเมินผล 
                 การศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑๙๙ 

 ภาคผนวก ฉ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการเทียบโอนผลการ 
                 เรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒๐๗ 

 ภาคผนวก ช ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจดัการศึกษาในภาค 
                 ฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒๑๓ 

 ภาคผนวก ซ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการบริหารงานวิชาการ 
                 ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒๑๖ 

 ภาคผนวก ฌ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครู 
                 คุณภาพ ๔ ปี จ านวน ๑๖ หลักสูตร (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.  
                 ๒๕๖๒) 

๒๒๑ 

 ภาคผนวก ญ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลางครุศาสตร 
                 บัณฑิต ๔ ปี อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

๒๒๘ 

 ภาคผนวก ฎ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร 
                 ครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

๒๓๓ 

 ภาคผนวก ฏ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
                 ๔ ปี อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

๒๓๘ 

 ภาคผนวก ฐ  ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ 
                 ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

๒๔๘ 
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 สารบัญ(ต่อ) 
 

 

เรื่อง  หน้า 
 ภาคผนวก ฑ ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ  

                 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ  
                 (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๕๔ 

 ภาคผนวก ฒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
                 ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 
                  สี่ป)ี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๗๐ 

 ภาคผนวก ณ ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาแต่ละชั้นปีและ 
                 สมรรถนะหลักในแต่ละหมวดวิชา 

๓๑๗ 

 



 

๑ 

รายละเอียดของหลักสูตร  
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
คณะ    ครุศาสตร์ 

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและช่ือหลักสูตร 

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

 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ภาษาไทย ชื่อเต็ม (ไทย) :     ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) 

ชื่อย่อ (ไทย) :     ค.บ. (สังคมศึกษา)  
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :   Bachelor of Education (Social Studies) 

    ชื่อย่อ (อังกฤษ) :     B.Ed. (Social Studies) 
 

๓. วิชาเอก (ถ้ามี)   -  
 

๔. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
       ไม่น้อยกว่า ๑๔๒ หน่วยกิต 
 

๕. รูปแบบของหลักสตูร 
     ๕.๑ รูปแบบ  
      เป็นหลักสูตรคุณวุฒิปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕.๒ ประเภทของหลักสูตร  
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
๕.๓ ภาษาที่ใช้  

ภาษาไทย 
 



 

๒ 

๕.๔ การรับเข้าศึกษา  
รับนักศกึษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  

๕.๕ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
๕.๖ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา  
  (๕ ปี) พ.ศ. ๒๕๕๙ ก าหนดการเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
       คณะกรรมการวิชาการประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
        ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
       คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่  
       ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
       สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  
 วันที่ ๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
       สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที ่๒๑ 
       เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมที่จะเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 ๘.๑  ครผูู้สอนวิชาสังคมศึกษาในสถานศึกษาทุกสังกัด 

๘.๒  นักวิชาการทางด้านการศึกษา 
๘.๓  บุคลากรทางการศึกษา 
๘.๔  ศึกษานิเทศก์ 
๘.๕  นักสังคมสงเคราะห์  นักสังคมวิทยา เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมหรือพัฒนาชุมชน 
๘.๖  เจ้าหน้าที่ฝุายบุคคลหรือฝุายพัฒนาบุคคล 
๘.๗  ผู้ประกอบการเอกชนสถาบันการสอนสังคมศึกษา  
๘.๘  ประกอบกิจการส่วนตัว และอาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 



 

๓ 

๙. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 
๑ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
นายบุญวัฒน์  บุญทะวงศ ์ M.A. 

พธ.บ. 
Philosophy 

ปรัชญา 
Madras University, India 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๓๗ 
๒๕๓๕ 

๒ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางสาวยิ่งศักดิ์  คชโคตร ปร.ด. 
กศ.ม. 
ค.บ. 

สิ่งแวดล้อมศึกษา 
ภูมิศาสตร ์
สังคมศึกษา 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
วิทยาลัยครเูลย  

๒๕๕๖ 
๒๕๓๙ 
๒๕๓๕ 

๓ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายสาคร  พรหมโคตร Ph.D. 
ร.ม. 
M.A. 
พธ.บ. 

Philosophy 
รัฐศาสตร์การปกครองท้องถิ่น 

Philosophy 
ปรัชญา 

Madras University, India 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
Madras University, India 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๑ 
๒๕๕๗ 
๒๕๔๖ 
๒๕๔๓ 

๔ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวธิติญา  เหล่าอัน ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ประวัติศาสตร ์
ประวัติศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

๒๕๕๔ 
๒๕๕๑ 

๕ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นายธีระวัฒน์  แสนค า พธ.ด. 
ศศ.ม. 
บธ.บ. 
ศศ.บ. 

รัฐประศาสนศาสตร ์
ประวัติศาสตร ์
การท่องเที่ยว 
ประวัติศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

๒๕๖๑ 
๒๕๕๕ 
๒๕๕๓ 
๒๕๕๒ 

 
 



 

๔ 

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
     ๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ปัจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแข่งขันกันสูง ดังนั้นประเทศไทยถือเป็นประเทศหนึ่งที่
เป็นสมาชิกของอาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและเป็นตัวอย่างของการ
รวมตัวของกลุ่มประเทศที่มีพลังต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศทั้งนี้ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความมั่นคง มั่งคั่งและสามารถแข่งขันกับ
ภูมิภาคอ่ืนๆ ได้ โดย (๑) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุนการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ าทางสังคม (๒) ท าให้อาเซียนเป็นตลาดและฐาน
การผลิตเดียว (Single Market and Production Base) โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบัติ
ตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว (๓) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพ่ือลดช่องว่าง
การพัฒนาและช่วยให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน (๔) ส่งเสริมความ
ร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงินและตลาดทุน การประกันภัยและภาษีอากร การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม พัฒนาความร่วมมือ ด้านกฎหมาย การเกษตร พลังงาน การ
ท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

โดยทั่วไปว่าการพัฒนาเศรษฐกิจให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน ประเทศ
ไทยต้องพัฒนาบุคคลผู้เป็นสมาชิกของสังคมให้มีการศึกษาที่ดี มีการตั้งเปูาหมายที่จะพัฒนาแนวคิดกิจกรรมและ
การจัดการศึกษาร่วมกันในภูมิภาคบนรากฐานภูมิปัญญาระดับชาติและภูมิภาคและเพ่ือปูองกันสภาพไม่สมดุล
จากการไหลบ่าเพียงด้านเดียวของกระแสโลกาภิวัตน์จากตะวันตก จึงต้องเน้นการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน
ทั้ง๓เสาหลักสะท้อนการจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยง การหลอมรวมความหลากหลายบนพ้ืนฐานของเอกลักษณ์
และความแตกต่างการพัฒนาและประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างชาติในภูมิภาคบน
พ้ืนฐานของประโยชน์ร่วมกันทั้งใน กรอบซีมีโออาเซียนและยูเนสโกจะท าให้บุคคลที่ได้รับการศึกษาในยุคใหม่นี้
ด ารงตนอยู่ในสังคม ระบบเศรษฐกิจแบบนี้ได้เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น 
     ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ปัจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติการ
ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขา เช่น ความร่วมมือด้านการ
ปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่งแวดล้อมการศึกษา วัฒนธรรม สตรี 
สาธารณสุข โรคเอดส์ และเยาวชน เป็นต้น เป็นกลไกส าคัญเพ่ือการบรรลุจุดมุ่งหมายของประชาคมนี้ และ
รองรับการเป็นประชาคมซึ่งเน้นใน ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) การสร้างประชาคมแห่งสังคมที่เอ้ืออาทร (๒) แก้ไข
ผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ (๓) ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการ



 

๕ 

จัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และ (๔) ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้า การ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งการรับรู้ข่าวสารซึ่งเป็นรากฐานที่จะน าไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
เมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่ างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของที่ดีงามของไทย 
     ๑๑.๓ สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 

ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดยปฏิรูป
ระบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู 
ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้าของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ที่
อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครูในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนให้
ก้าวหน้าและก้าวไกลเพ่ือน าประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและ
ความเข้มแข็งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และภาษา เป็นต้น 
 

๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
     ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
  ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกการพัฒนาหลักสูตรจะมุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่ที่เน้นผลลัพธ์การ
เรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพให้มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่
มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งใฝุรู้ เป็นครูดีครูเก่งมีความรู้และใฝุรู้มี
ทักษะความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพมีคุณธรรมและเป็นผู้มีจริยธรรม
ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพตรง
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงมีความรอบรู้และรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพ
ของการประกอบวิชาชีพ ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา จะเตรียมความพร้อมให้กับ
สถานศึกษาเพ่ือให้มีครูที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าว และ
เพ่ือให้สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู โดยเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนตั้งแต่ขั้นพ้ืนฐาน มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทั้งทางด้านสังคมธุรกิจและ
ศิลปวัฒนธรรม 



 

๖ 

     ๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าและพัฒนาท้องถิ่นสถานการณ์
ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ (๑) แสวงหาความจริงเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล (๒) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมส านึก
ในความเป็นไทยมีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนใน
ท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการ
ผลิตบัณฑิตของประเทศ (๓) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าความส านึกและความภูมิใจ ในวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและของชาติ และ (๔) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูบุคลากรทาง
การศึกษาใหม้ีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
 

๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 
      ๑๓.๑ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 

     ๑๓.๒ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร นักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 
     ๑๓.๓ การบริหารจัดการ  
 ๑๓.๓.๑ แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับสาขา/คณะ อาจารย์
ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการ
ด าเนินการ 
   ๑๓.๓.๒ มีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับดูแล โดยประสานงานกับส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และควบคุมการ
ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
 



 

๗ 

หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     ๑.๑ ปรัชญา 

ผลิตครูสังคมศึกษาที่มีคุณภาพสูง มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ เจตคติ 
คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาครู ให้เป็นคนดี มีสติปัญญาความสามารถ
และอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้
ด้วยสติปัญญา 
     ๑.๒ ความส าคัญ   
  ปัจจุบันอาชีพครูสังคมศึกษาถือว่าส าคัญยิ่ง เพราะครูสังคมศึกษามีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
ประเทศให้เจริญมั่นคงให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันแต่ก่อนที่จะพัฒนา
บ้านเมืองให้เจริญได้นั้นจะต้องพัฒนาคน ซึ่งได้แก่ เยาวชนของชาติเสียก่อน เพ่ือให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี
มีคุณภาพและมีความสมบูรณ์ครบทุกด้านจึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้  และหน้าที่ที่มี
ความส าคัญยิ่งของครูสังคมศึกษาก็คือการปลูกฝังความรู้ความคิดและจิตใจแก่เยาวชน เพ่ือให้เติบโตขึ้นเป็น
พลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้า ผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่าง
ส าคัญในการสร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง 
     ๑.๓ วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  ๑.๓.๑ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านสังคมศึกษา สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 
  ๑.๓.๒ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการ
เรียนการสอนการสอนที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
การศึกษาของชาติ 
 ๑.๓.๓ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและ
วิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครูอย่างมี
คุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 
 ๑.๓.๔ เป็นผู้มีความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน และบูรณาการความรู้
ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๑.๓.๕ เป็นผู้มีความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนสามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ใน
ทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ส าหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูง
ขึ้นในอนาคต 
 



 

๘ 

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
๑. แผนปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิตให้มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ 
สกอ. และคุรุสภาก าหนด 

 

๑. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
แผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติและ
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพของบุคลากรทาง
การศึกษา  
๒. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

๑. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

๒. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 
 

๒. แผนปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมเศรษฐกิจ การเมืองและ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

 
 

 

๑ . ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
สังคมและวิชาการอย่างสม่ าเสมอ 
 

๑. รายงานความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 
๒. แผนปรับปรุงหลักสูตรที่
สอดคล้ อ งกั บคว าม เปลี่ ยน   
แป ล ง ทา ง สั ง ค ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
การเมืองและความก้าวหน้าทาง
วิ ช า ก า ร  ซึ่ ง ป ร ะ ก อบ ด้ ว ย
ผู้ ท รงคุณวุฒิ ทั้ งภายในและ
ภายนอก 

๓. แผนพัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนและบริการวิชาการ
ให้มีความรู้ สมรรถนะและเจตคติที่
ทั น ส มั ย แ ล ะ เ ห ม า ะ ส ม ต า ม
มาตรฐานและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 
 

๑. สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้ท างานบริการแก่องค์กร
ภายนอก 
๒. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
ของบุคลากรด้านการเรียนการสอน
ให้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๑. ปริมาณงานบริการวิชาการ
ต่อบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนในหลักสูตร 
๒. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
 

 

 



 

๙ 

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

๑.  ระบบการจัดการศึกษา 
     ๑.๑ ระบบ 

ระบบการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง หมวด ๕)  
     ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 ก าหนดให้มีระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ และใช้ระยะเวลา
เรียนไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง หมวด ๕) และให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่า
ด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕o และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ (ภาคผนวก ช) 
     ๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ และ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ภาคผนวก ง หมวด ๕) 
 

๒.  การด าเนินการหลักสูตร 
     ๒.๑  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
 ภาคการศึกษาท่ี ๑  เดอืน กรกฎาคม - พฤศจิกายน 
 ภาคการศึกษาท่ี ๒  เดอืน ธันวาคม - เมษายน 
 ภาคฤดูร้อน     เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 
 ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง หมวด ๕) 
     ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

๒.๒.๑ ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
๒.๒.๒ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง หมวด ๑) 
     ๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
  ๒.๓.๑ การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตนเอง 

๒.๓.๒ นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้ในระดับที่แตกต่างกัน อาจเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบทางการ
ศึกษา 
     ๒.๔ กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓ 

๒.๔.๑ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุมผู้ปกครอง
จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและฝุายกิจการนักศึกษาดูแลประสานงานกับคณาจารย์
ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา 



 

๑๐ 

๒.๔.๒ จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพ้ืนฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส าหรับนักศึกษา
แรกเข้าทุกคน กรณีที่นักศึกษาสอบวัดระดับได้คะแนนไม่เป็นไปตามที่คณะก าหนด  นักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียน วิชาปรับพื้นฐาน 
     ๒.๕  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี  
 

ชั้นปีที่ 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
ชั้นปีที่ ๑ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

ชั้นปีที่ ๒ - ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

ชั้นปีที่ ๓ - - ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

ชั้นปีที่ ๔ - - - ๖๐ ๖๐ 
รวม ๖๐ ๑๒๐ ๑๘๐ ๒๔๐ ๒๔๐ 

คาดว่าจะจบการศึกษา - - - ๖๐ ๖๐ 
 

     ๒.๖  งบประมาณตามแผน 
 

หมวดเงิน 
งบประมาณที่ต้องการ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
งบด าเนินการ  ๕๑๐,๐๐๐ ๑,๐๒๐,๐๐๐ ๑,๕๓๐,๐๐๐ ๒,๐๔๐,๐๐๐ ๒,๕๕๐,๐๐๐ 
งบลงทุน ๓๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 

รวม ๕๔๐,๐๐๐ ๑,๐๘๐,๐๐๐ ๑,๖๒๐,๐๐๐ ๒,๑๖๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ 
 
   หมายเหตุ  ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร ๑๘,๐๐๐ บาท  
 



 

๑๑ 

 

     ๒.๗  ระบบการศึกษา  
          แบบชั้นเรียน  
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
  อ่ืน ๆ (ระบุ) ................    
     ๒.๘. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
    ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ และ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ภาคผนวก ฉ) 
 

 
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
     ๓.๑  หลักสูตร 
  ๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า       ๑๔๒  หน่วยกิต 
 ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐาน มคอ.๑ 

ไม่น้อยกว่า 
โครงสร้างหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 
ก. หมวดศึกษาทั่วไป 
     (๑) กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
     (๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
     (๓) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
     (๔) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๓๐ หน่วยกิต 
 

๓๐ หน่วยกิต 
๑๒ หน่วยกิต 
๓  หน่วยกิต 

             ๖  หนว่ยกิต 
๙  หน่วยกิต 

 
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
    ๑) กลุ่มวิชาชีพครู 
         ๑.๑) วิชาชีพครูบังคับ 
         ๑.๒) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
    ๒) กลุ่มวิชาเอก 
         ๒.๑) วิชาเอกบังคับ 
         ๒.๒) วิชาเอกเลือก 

      ๙๔ หน่วยกิต 
๓๔ หน่วยกิต 
๒๒ หน่วยกิต 
๑๒ หน่วยกิต 
๖๐ หน่วยกิต 
๔๐ หน่วยกิต 
๒๐ หน่วยกิต 

         ๑๐๖ หน่วยกิต 
๔๓ หน่วยกิต 
๒๘ หน่วยกิต 
๑๕ หน่วยกิต 
๖๓ หน่วยกิต 
๔๒ หน่วยกิต 
๒๑ หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี    ๖ หน่วยกิต    ๖ หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวม      ๑๓๐ หน่วยกิต           ๑๔๒ หน่วยกิต 

      

 

 

 

 

 



 

๑๒ 

๓.๑.๓ รายวิชา 
   ๑. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม 
   ๒. การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International 
Standard Classification Education) เป็นแนวทาง 
   ๓. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก ๓ ประการ คือ  
    ๓.๑ ยึดสาระส าคัญ (Concept) ของค าอธิบายรายวิชา 
    ๓.๒ ยึดฐานก าเนิดของรายวิชา 
    ๓.๓ อาศัยผู้เชี่ยวชาญ 
   ๔. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข ๗ ตัว 
     เลข ๓ ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
     เลขตัวที ่๔ บ่งบอกถงึระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
     เลขตัวที ่๕ บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
  เลขตัวที ่๖, ๗ บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา  
 
  ดังแผนภาพประกอบต่อไปนี้ 
 
    

                    

            ล าดับก่อนหลัง 
                     ลักษณะเนื้อหา 
                                        ระดับความยากง่าย หรือช้ันปี 
                หมวดวิชาและหมู่วิชา 

 
 ๑) รหัสหมวดและหมู่วิชา 

รหัส หมวดและหมู่วิชา รหัส หมวดและหมู่วิชา 
๑๐๐ วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ ๑๒๕ ประวัติศาสตร์ 
๑๐๑ หลักการศึกษา ๑๒๖ มานษุยวิทยาและสังคมวิทยา 
๑๐๒ หลักสูตรและการสอน ๑๒๗ ภูมิศาสตร์ 
๑๐๓ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ๑๒๘ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
๑๐๔ ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ๑๒๙ เศรษฐศาสตร์ 
๑๐๕ จิตวิทยาและการแนะแนว ๑๓๐ อุตสาหกรรมศิลป์ 
๑๐๖ การบริหารการศึกษา ๑๓๑  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 



 

๑๓ 

รหัส หมวดและหมู่วิชา รหัส หมวดและหมู่วิชา 
๑๐๗ การศึกษาปฐมวัย ๑๓๒  
๑๐๘ การศึกษาพิเศษ ๑๓๓  
๑๐๙ พลศึกษาและนันทนาการ ๑๓๔  
๑๑๐  ๑๓๕  
๑๑๑ วิทยาศาสตร์ทั่วไป  ๑๓๕  
๑๑๒ ฟิสิกส์ ๑๓๗  
๑๑๓ เคมี ๑๓๘  
๑๑๔ ชีววิทยา ๑๓๙  
๑๑๕ คณิตศาสตร์และสถิติ  ๑๔๐  
๑๑๖ คอมพิวเตอร์ ๑๔๑ ศิลปศึกษา 
๑๑๗  ๑๔๒ วิจิตรศิลป์ 
๑๑๘  ๑๔๓ ประยุกต์ศิลป์ 
๑๑๙  ๑๔๔ นาฏศิลป์และการแสดง 
๑๒๐  ๑๔๕ ดุริยางคศิลป์ 
๑๒๑ ปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา ๑๔๖  
๑๒๒ ภาษาศาสตร์ ๑๔๗  
๑๒๓ ภาษาไทย ๑๔๘  
๑๒๓ ภาษาอังกฤษ ๑๔๙  

 
     ๒) ลักษณะเนื้อหาวิชา 
       ตัวเลข  ๑  หมายถึง  ลักษณะเนื้อหาเป็นทฤษฎีเน้นการบรรยาย 
        ตัวเลข  ๒  หมายถึง  ลักษณะเนื้อหาเป็นทฤษฎีเน้นการบรรยายและปฏิบัติงาน 
      ตัวเลข  ๓  หมายถึง  ลักษณะเนื้อหาเป็นการปฏิบัติงานเพียงอย่างเดียว 
      ตัวเลข  ๔  หมายถึง  ลักษณะเนื้อหาเป็นการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  
 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า      ๓๐ หน่วยกิต 
    ๑) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับเรียน      ๑๒ หน่วยกิต 

๐๐๐๕๑๐๑-๖๒ ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 
English Speaking and Listening Skills 

๓(๒-๒-๕) 

๐๐๐๕๑๐๓-๖๒ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

Thai for Communication 
๓(๒-๒-๕) 



 

๑๔ 

๐๐๐๕๑๐๖-๖๒ การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

English Usage for Communication 
๓(๒-๒-๕) 

๐๐๐๕๑๑๐-๖๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ   
English for Professional Purposes 

๓(๒-๒-๕) 

    ๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    บังคับเรียน     ๓ หน่วยกิต 
๐๐๐๕๑๐๗-๖๒ สุนทรียะ 

Aesthetics 
๓(๒-๒-๕) 

    ๓) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    บังคับเรียน      ๖ หน่วยกิต 
๐๐๐๕๑๐๒-๖๒ พลเมืองที่เข้มแข็ง 

Potency Citizenship 
๓(๒-๒-๕) 

๐๐๐๕๑๐๘-๖๒ ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
The King Wisdom for Local Development 

๓(๒-๒-๕) 

    ๔) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บังคับเรียน      ๙ หน่วยกิต 
๐๐๐๕๑๐๔-๖๒ การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 

Health Promotion and Care 
๓(๒-๒-๕) 

๐๐๐๕๑๐๕-๖๒ ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือชีวิตและอาชีพ 
21st Century Skills for Living and Occupations 

๓(๒-๒-๕) 

๐๐๐๕๑๐๙-๖๒ การคิดเชิงเหตุผล 
Logical thinking 

๓(๒-๒-๕) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                          ไม่น้อยกว่า    ๑๐๖ หน่วยกิต 
    ๑) กลุ่มวิชาชีพครู                                                             ๔๓ หน่วยกิต 
      ๑.๑) วิชาชีพครูบังคับ                                                             ๒๘      หน่วยกิต 

๑๐๐๔๓๐๓-๖๒ ครุนิพนธ์  
Individual Development Plan 

๑(๐-๒-๑) 

๑๐๑๑๒๐๑-๖๒ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความ
เป็นครู  
Ethics and Spirituality for Teachers 

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๒๑๒๐๑-๖๒ การพัฒนาหลักสูตร  
Curriculum Development 

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๒๒๒๐๑-๖๒ วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  
Learning Management Science 

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๓๑๒๐๑-๖๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้  
Innovation and Information Technology for 
Educational Communication and Learning 

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๔๒๒๐๑-๖๒ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
Learning Measurement and Evaluation 

๓(๒-๒-๕) 



 

๑๕ 

๑๐๔๓๒๐๒-๖๒ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  
Research and Development in Innovation and 
Learning  

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๕๑๒๐๑-๖๒ จิตวิทยาส าหรับครู  
Psychology for Teacher 

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๖๒๒๐๑-๖๒ การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  
Education Administration and Quality Assurance 
in Education 

๓(๒-๒-๕) 

๑๒๒๑๒๐๑-๖๒ ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
Language for Communication 

๓(๒-๒-๕) 

       ๑.๒) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  บังคับเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ ๑๕     หน่วยกิต 
 

๑๐๐๑๘๐๑-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑ 
Practicum Teaching 1   

 ๑(๙๐) 

๑๐๐๒๘๐๒-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒ 
Practicum Teaching 2   

 ๑(๙๐) 

๑๐๐๓๘๐๓-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๓ 
Practicum Teaching 3   

 ๑(๙๐) 

๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ 
Internship 1 

๖(๕๔๐) 

๑๐๐๔๘๐๕-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ 
Internship 2 

๖(๕๔๐) 

 
    ๒) กลุ่มวิชาเอก                                        ไม่น้อยกว่า     ๖๓       หน่วยกิต 
       ๒.๑) วิชาเอกบังคับ                                                          ๔๒ หน่วยกิต 
                        บังคับเรียน จากรายวิชาต่อไปนี้                                     ๔๒  หน่วยกิต 

๑๐๒๑๒๐๒-๖๒ การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา 
Social Studies Curriculum Development 

๓ (๒-๒-๕) 

๑๐๑๓๒๐๑-๖๒ วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา 
Social Studies Teaching Method 

๓ (๒-๒-๕) 

๑๐๓๓๒๐๑-๖๒ นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา 
Innovation and Digital Media in Social 
Studies 

๓ (๒-๒-๕) 

๑๐๔๓๒๐๑-๖๒ การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา 
Social Studies Action Research 

๓ (๒-๒-๕) 



 

๑๖ 

๑๒๑๒๒๐๑-๖๒ ศาสนศึกษา 
Religious Studies 

๓ (๒-๒-๕) 

๑๒๑๓๒๐๒-๖๒ หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา 
Buddhist Principle and Dhammology 

๓ (๒-๒-๕) 

๑๒๕๑๒๐๑-๖๒ ประวัติศาสตร์ไทย 
Thai History 

๓ (๒-๒-๕) 

๑๒๕๒๒๐๓-๖๒ อารยธรรมโลก 
World Civilization 

๓ (๒-๒-๕) 

๑๒๖๑๒๐๑-๖๒ หลักสังคมวิทยา 
Principle Socialogy 

๓ (๒-๒-๕) 

๑๒๗๑๒๐๑-๖๒ ภูมิศาสตร์กายภาพ 
Physical Geography 

๓ (๒-๒-๕) 

๑๒๗๑๒๐๒-๖๒ ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
Geography of Thailand 

๓ (๒-๒-๕) 

๑๒๘๑๒๐๑-๖๒ การเมืองการปกครองไทย 
Thai Politics and Government 

๓ (๒-๒-๕) 

๑๒๘๒๒๐๒-๖๒ กฎหมายเบื้องต้น 
Introduction to Laws 

๓ (๒-๒-๕) 

๑๒๙๒๒๐๑-๖๒ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Economics 

๓ (๒-๒-๕) 

       ๒.๒) วิชาเอกเลือก                                      ไม่น้อยกว่า      ๒๑   หน่วยกิต 
                     เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้                     ไม่น้อยกว่า      ๒๑   หน่วยกิต 

๑๒๑๓๒๐๓-๖๒ จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
Environmental Ethics 

๓(๒-๒-๕) 

๑๒๕๑๒๐๒-๖๒ ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
Southeast Asia History 

๓(๒-๒-๕) 

๑๒๕๓๒๐๔-๖๒ ท้องถิ่นศึกษา 
Local  Studies 

๓(๒-๒-๕) 

๑๒๕๓๒๐๕-๖๒ ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ 
East Asia and South Asia History 

๓(๒-๒-๕) 

๑๒๖๔๒๐๒-๖๒ วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล 
Digital Culture 
 

๓(๒-๒-๕) 



 

๑๗ 

๑๒๖๔๒๐๓-๖๒ ความเป็นสกลทรรศน์ 
Luminosity 

๓(๒-๒-๕) 

๑๒๖๔๒๐๔-๖๒ พัฒนาการของสังคมสมัยใหม่ 
Evolution of Modern Society 

๓(๒-๒-๕) 

๑๒๗๒๒๐๓-๖๒ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 
Geographic Tools and Geoinformatics 

๓(๒-๒-๕) 

๑๒๗๒๒๐๔-๖๒ สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา 
Environment and Population Education 

๓(๒-๒-๕) 

๑๒๗๓๒๐๕-๖๒ ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก 
Regional Geography of the World 

๓(๒-๒-๕) 

๑๒๙๔๒๐๒-๖๒ การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทย 
Thai Economic Change 

๓(๒-๒-๕) 

๑๒๙๔๒๐๓-๖๒ การวิเคราะห์เศรษฐกิจไทย 
Analysis of Thai Economies 

๓(๒-๒-๕) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า       ๖      หน่วยกิต 
                ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้   
  
 
 



 

๑๘ 

    ๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา 
 

ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

หมวดวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๐๐๐๕๑๐๒-๖๒ พลเมืองที่เข้มแข็ง ๓(๒-๒-๕) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครู) 
๑๐๒๑๒๐๑-๖๒ การพัฒนาหลักสูตร ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๓๑๒๐๑-๖๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอก) 

๑๒๕๑๒๐๑-๖๒ ประวัติศาสตร์ไทย ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๖๑๒๐๑-๖๒ หลักสังคมวิทยา ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๗๑๒๐๑-๖๒ ภูมิศาสตร์กายภาพ ๓(๒-๒-๕) 

xxxx วิชาเอกเลือก ๑ ๓( -  - ) 
  รวมหน่วยกิต ๒๑ 

 
 
 

ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๐๐๐๕๑๐๑-๖๒ ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ ๓(๒-๒-๕) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครู) 
๑๐๑๑๒๐๑-๖๒ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และ 

จิตวิญญาณความเป็นครู 
๓(๒-๒-๕) 

๑๐๕๑๒๐๑-๖๒ จิตวิทยาส าหรับครู ๓(๒-๒-๕) 
 ๑๒๒๑๒๐๑-๖๒ ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอก) 

๑๒๗๑๒๐๒-๖๒ ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๘๑๒๐๑-๖๒ การเมืองการปกครองไทย ๓(๒-๒-๕) 

xxxx วิชาเอกเลือก ๒ ๓( -  - ) 
วิชาปฏิบัติการ ๑๐๐๑๘๐๑-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑  ๑(๙๐) 

  รวมหน่วยกิต ๒๒ 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๙ 

 
 

ชัน้ปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๐๐๐๕๑๐๕-๖๒ ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือชีวิตและอาชีพ ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

๑๐๖๒๒๐๑-๖๒ การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน ๑๒๑๒๒๐๑-๖๒ ศาสนศึกษา ๓(๒-๒-๕) 
(วิชาเอก) ๑๒๕๒๒๐๓-๖๒ อารยธรรมโลก ๓(๒-๒-๕) 

 ๑๒๙๒๒๐๑-๖๒ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ๓(๒-๒-๕) 
 xxxx วิชาเอกเลือก ๓ ๓( -  - ) 
 xxxx วิชาเอกเลือก ๔ ๓( -  - ) 

  รวมหน่วยกิต ๒๑ 
 
 
 

ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๐๐๐๕๑๐๔-๖๒ การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๑๐๖-๖๒ การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู) 

๑๐๒๒๒๐๑-๖๒ วิทยาการจัดการเรียนรู้ ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๔๒๒๐๑-๖๒ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน ๑๒๘๒๒๐๒-๖๒ กฎหมายเบื้องต้น ๓(๒-๒-๕) 
(วิชาเอก) xxxx วิชาเอกเลือก ๕ ๓( -  - ) 

xxxx วิชาเอกเลือก ๖ ๓( -  - ) 
วิชาปฏิบัติการ ๑๐๐๒๘๐๒-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒   ๑(๙๐) 

  รวมหน่วยกิต ๒๒ 
 
 
 
 
 



 

๒๐ 

 
 

ชั้นปีที ่๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๐๐๐๕๑๐๘-๖๒ ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ๓(๒-๒-๕) 
 ๐๐๐๕๑๐๙-๖๒ การคิดเชิงเหตุผล ๓(๒-๒-๕) 

๐๐๐๕๑๑๐-๖๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ ๓(๒-๒-๕) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ๑๐๑๓๒๐๑-๖๒ วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

(วิชาเอก) ๑๐๒๑๒๐๒-๖๒ การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา ๓(๒-๒-๕) 
 ๑๐๓๓๒๐๑-๖๒ นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

เลือกเสรี xxxx วิชาเลือกเสรี ๑ ๓( -  - ) 
  รวมหน่วยกิต ๒๑ 

 
 
 

ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๐๐๐๕๑๐๓-๖๒ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) 
 ๐๐๐๕๑๐๗-๖๒ สุนทรียะ ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู) 

๑๐๔๓๒๐๒-๖๒ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน ๑๐๔๓๒๐๑-๖๒ การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา ๓(๒-๒-๕) 
(วิชาเอก) ๑๒๑๓๒๐๒-๖๒ หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา ๓(๒-๒-๕) 

xxxx วิชาเอกเลือก ๗ ๓( -  - ) 
เลือกเสรี xxxx วิชาเลือกเสรี ๒ ๓( -  - ) 

วิชาปฏิบัติการ ๑๐๐๓๘๐๓-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๓ ๑(๙๐) 
  รวมหน่วยกิต ๒๒ 

 
 
 
 
 
 



 

๒๑ 

 
 

ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

วิชาปฏิบัติการ ๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ ๖(๕๔๐) 
  รวมหน่วยกิต ๖ 

 
 
 
 

ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

วิชาปฏิบัติการ ๑๐๐๔๘๐๕-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ ๖(๕๔๐) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาชีพครู) 
๑๐๐๔๓๐๓-๖๒ ครุนิพนธ์   ๑(๐-๒-๑) 

  รวมหน่วยกิต ๗ 
 
 
 ๓.๑.๖ ค าอธิบายรายวิชา 
  แสดงในภาคผนวก ก 



 

๒๒ 

๓.๒ ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน 
  ๓.๒.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ล าดับ

ที ่
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
๑ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
นายบุญวัฒน์  บุญทะวงศ ์ M.A. 

พธ.บ. 
Philosophy 

ปรัชญา 
Madras University, India 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๓๗ 
๒๕๓๕ 

๒ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางสาวยิ่งศักดิ์  คชโคตร ปร.ด. 
กศ.ม. 
ค.บ. 

สิ่งแวดล้อมศึกษา 
ภูมิศาสตร ์
สังคมศึกษา 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
วิทยาลัยครเูลย  

๒๕๕๖ 
๒๕๓๙ 
๒๕๓๕ 

๓ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายสาคร  พรหมโคตร Ph.D. 
ร.ม. 
M.A. 
พธ.บ. 

Philosophy 
รัฐศาสตร์การปกครองท้องถิ่น 

Philosophy 
ปรัชญา 

Madras University, India 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
Madras University, India 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๑ 
๒๕๕๗ 
๒๕๔๖ 
๒๕๔๓ 

๔ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวธิติญา  เหล่าอัน ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ประวัติศาสตร ์
ประวัติศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

๒๕๕๔ 
๒๕๕๑ 

๕ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นายธีระวัฒน์  แสนค า พธ.ด. 
ศศ.ม. 
บธ.บ. 
ศศ.บ. 

รัฐประศาสนศาสตร ์
ประวัติศาสตร ์
การท่องเที่ยว 
ประวัติศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

๒๕๖๑ 
๒๕๕๕ 
๒๕๕๓ 
๒๕๕๒ 

 
                 
 
 



 

๒๓ 

   ๓.๒.๒ อาจารย์พิเศษ 
ล าดับ

ที ่
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
๑ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
นายสุทิน สุขคง D.M.H.-R.M.  

 
กศ.ม. 
กศ.บ. 

Human Resources 
Management  

ภูมิศาสตร์ 
สังคมศึกษา 

University of San Jose-Recoletos, 
Philippines  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 

๒๕๕๐ 
 

๒๕๒๔ 
๒๕๑๗ 

๒ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นายธวัชชัย สีสุกอง M.A. 
พธ.บ 

รัฐศาสตร ์
มานุษยวิทยาสงเคราะห์ศาสตร ์

University of mysore, India 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

๒๕๒๐ 
๒๕๑๗ 

๓ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นายสุรพล สุรนาท
ชยานันท์ 

M.A. 
ค.บ. 

Social Studies 
สังคมศึกษา 

West Virginia University, U.S.A.  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

๒๕๒๑ 
๒๕๑๗ 

 



 

๒๔ 

 ๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ)  
   ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ให้นักศึกษา ได้มีโอกาส ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็น
ประจ าทุกปี ตั้งแต่ระยะแรก ๆ ที่เข้ามาศึกษาเพ่ือให้รู้จักวิชาชีพ และสร้างทัศนคติ ที่ดีต่อวิชาชีพครู และเพ่ิม
ระดับความเข้มข้นของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มากขึ้นตามล าดับจนถึงปีสุดท้าย ควรจัดประสบการณ์ฝึก
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูในสถานศึกษาตลอดภาคการศึกษา ไม่เฉพาะแต่ประสบการณ์ ด้านการสอนเท่านั้น ทั้งนี้ 
สถาบันควรมีความร่วมมือกับสถานศึกษาที่เป็นหน่วยปฏิบัติการสอนท าแผน การปฏิบัติการสอนของนักศึกษา 
เพ่ือที่บัณฑิตครูจะสามารถท าหน้าที่ครูได้ทันทีเมื่อเข้าไปประกอบอาชีพครู ในสถานศึกษา    
      ๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
  ๔.๑.๑ การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   ๑) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ
ปฏิบัติ ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
   ๒) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซื่อสัตย์ ต่อ
งานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
     ๓) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน  
มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ    
     ๔) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ 
คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม  โดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ 
ของสังคมส่วนรวม  มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
  ๔.๑.๒ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   ๑) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู  อาทิ 
ค่านิยม ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู 
จิตวิทยา พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา 
และการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
และภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะ การ
ท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑  มีความรู้ ความเข้าใจ ใน
การบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์  อาทิ การบูรณาการการสอน 
(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering 



 

๒๕ 

and Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning 
Community: PLC)  และมี ความรู้ในการประยุกต์ใช้    
   ๒) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ 
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน   
   ๓) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกต่าง ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิด
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน
    ๔) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน  
   ๕) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
และ น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน  
  ๔.๑.๓ การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   ๑) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูล 
ที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง ใน
โลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และ
วินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์  โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ 
ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
   ๒) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
   ๓) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนา การเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้ แก่ชุมชนและสังคม  
  ๔.๑.๔ การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ๑) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
และทางสังคม    
  ๒) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
  ๓) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์  
  ๔) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
 
  



 

๒๖ 

  ๔.๑.๕ การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  ๑) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
   ๒) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่ม
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบ
ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม  
   ๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน 
การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดี ใน
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน  
  ๔.๑.๖ การเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
    ๑) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ 
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร 
จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิด 
ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
    ๒) สามารถนำความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา ผู้เรียนที่
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัดและศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง บุคคล ทั้ง
ผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย 
 ๓) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การ
จัดการ  การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้
และ คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือปูองกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่
อสัตย์ สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญท่ีสุด 
   ๔) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้  มีความสามารถในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝุาย เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือ 
กันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ  
   ๕) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่  ๒๑ เช่น ทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการ



 

๒๗ 

สื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าทักษะ
เหล่านี้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
     ๔.๒ ช่วงเวลา  
  ๑. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑  ชั้นปีที ่๑ ภาคการศึกษาที่ ๒      

๒. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒  ชั้นปีที ่๒ ภาคการศึกษาที่ ๒      
๓. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๓  ชั้นปีที ่๓ ภาคการศึกษาที่ ๒      
๔. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑  ชั้นปีที ่๔ ภาคการศึกษาที่ ๑      

๕. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒  ชั้นปีที ่๔ ภาคการศึกษาที่ ๒      
 

     ๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน  
ชั้นปีที่ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมง 

๑ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑ ๑ หน่วยกิต    ๙๐ ชั่วโมง 
๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครรูะหว่างเรียน ๒ ๑ หน่วยกิต    ๙๐ ชั่วโมง 
๓ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๓ ๑ หน่วยกิต    ๙๐ ชั่วโมง 
๔ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ ๖ หน่วยกิต  ๕๔๐ ชั่วโมง 
๔ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ ๖ หน่วยกิต  ๕๔๐ ชั่วโมง 

 
๕. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
    ๕.๑ ค าอธิบายโดยย่อ  
          อธิบายความหมาย ขอบเขตของการวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา วิเคราะห์ทฤษฎีระเบียบวิธี
วิจัยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลายทางสังคมศึกษา  ซึ่ง
เป็นการวิจัย แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดย
การศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดย
ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
วิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่
สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพ่ือให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนา
ผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อ
ความเปลี่ยนแปลง 
   ๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     ๕.๒.๑ การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   - รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ
ปฏิบัติ ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 
 



 

๒๘ 

  ๕.๒.๒ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   - มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม 
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยา 
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา และ
การเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และ
ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะ การ
ท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑  มีความรู้ ความเข้าใจ ใน
การบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์  อาทิ การบูรณาการการสอน 
(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering 
and Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning 
Community: PLC)  และมี ความรู้ในการประยุกต์ใช้     
  ๕.๒.๓ การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   - คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูล ที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง ใน
โลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และ
วินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์  โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ 
ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
   - สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
   - สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนา การเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้ แก่ชุมชนและสังคม  
  ๕.๒.๔ การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  - ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
  - มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถ
ชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
  ๕.๒.๕ การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  ๑) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 



 

๒๙ 

   - ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน 
การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดี ใน
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน  
  ๕.๒.๖ การเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
    - สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ 
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร 
จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิด 
ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
   - สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้  มีความสามารถในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝุาย เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือ 
กันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ   
    ๕.๓ ช่วงเวลา  
       - การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ภาคการศึกษาท่ี ๒ ของปีการศึกษาท่ี ๓ 

- การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา ภาคการศึกษาท่ี ๒ ของปีการศึกษาท่ี ๓ 
    ๕.๔ จ านวนหน่วยกิต 

- การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ จ านวน ๓ หน่วยกิต  
- การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา จ านวน ๓ หน่วยกิต 

    ๕.๕ การเตรียมการ  
             มีการเรียนวิชาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และวิชาการวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคม
ศึกษา ในชั้นปีที ่๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ เพ่ือเตรียมพร้อมให้นักศึกษาเข้าใจระเบียบวิธีวิจัยและกระบวนการด าเนินการ
วิจัย เพ่ือจัดท าวิจัยในชั้นเรียน และวิจัยทางสังคมศึกษา มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการท าวิจัย มีการก าหนด
ชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษาให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้
ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างงานวิจัยให้ศึกษา 
      ๕.๖ กระบวนการประเมินผล 
          ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงานหรือวิจัยที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา น าเสนอโปรแกรมและการ
ท างานของระบบโดยโครงงานวิจัยดังกล่าว ต้องสามารถท างานได้ในขั้นต้น โดยเฉพาะการท างานหลักของ
โปรแกรมและการจัดสอบการน าเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า ๓ คน 
 
 



 

๓๐ 

หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
๑. ความสามารถ
ด้านการสอน 

 

นักศึกษาสามารถใช้วิธีการสอนอย่างหลากหลายตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทันเหตุการณ์ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถใช้
คอมพิวเตอร์ รวมถึงโปรแกรมทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้มี
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีความสนใจใฝุรู้ใฝุเรียน
เข้าใจธรรมชาติของนักเรียนซึ่งสอดแทรกไปในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 

๒. ความสามารถ
ด้านวิชาการ 

 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาวิชาของการสอนจนสามารถน าไปใช้
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะ
และมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาตระหนักในคุณค่าของสังคมศึกษา และมีเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพครูรวมทั้งมีความสามารถในการวิจัยการวัดและการประเมินผลการผลิตสื่อ
และนวัตกรรมเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนวิเคราะห์หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและน า
ความรู้ไปบูรณาการกับการสอนวิชาอ่ืนๆ ได้ 

๓. ด้านคุณธรรม 

 
นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครูใช้หลักธรรมในการด าเนินชีวิตมีความอดทน อดกลั้น
ซื่อสัตย์สุจริต และมีศีลธรรม 

๔. ด้านบุคลิกภาพ 

 
มีทักษะทางสังคมท าให้นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  สามารถท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน
ได้ ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนได้ เป็นคนดีมีน้ าใจ/เอ้ืออาทรศิษย์ รักงานสอน ใฝ่รู้ ใฝ่
ก้าวหน้า รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน เสมอต้นเสมอปลาย มีจิตสาธารณะ และ
สามารถบริหารจัดการงานของตนเองได้ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย  

 
๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

    ๒.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   ๒.๑.๑ การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   ๑) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ
ปฏิบัติ ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
   ๒) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซื่อสัตย์ ต่อ
งานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
     ๓) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน  
มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ    
     ๔) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ 
คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม  โดย



 

๓๑ 

อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ 
ของสังคมส่วนรวม  มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
และความไมถู่กต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
   ๒.๑.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   ๑) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของสังคมและ
วิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
  ๒) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ  
  ๓) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา  
  ๔) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม  
  ๕) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  
  ๖) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์  
  ๗) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน   
  ๘) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
   ๙) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  ๒.๑.๓ กลยุทธ์การประเมินที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  ๑) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะท างานตามสภาพจริง  
  ๒) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
  ๓) วัดและประเมินจากกลุ่มเพ่ือน 
  ๔) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
  ๕) วัดและประเมินโดยใช้แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 
  ๖) วัดและประเมินค่านิยมและความเป็นครูจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  ๗) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี ตลอด
หลักสูตร 
    ๒.๒ ด้านความรู้ 
  ๒.๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   ๑) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู  อาทิ 
ค่านิยม ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู 
จิตวิทยา พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา 
และการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
และภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะ การ
ท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑  มีความรู้ ความเข้าใจ ใน
การบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์  อาทิ การบูรณาการการสอน 



 

๓๒ 

(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering 
and Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning 
Community: PLC)  และมี ความรู้ในการประยุกต์ใช้    
   ๒) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ 
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน   
   ๓) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกต่าง ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิด
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน
    ๔) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน  
   ๕) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
และ น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน  
  ๒.๒.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  ๑) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี สรรสร้างนิยม โดยให้ผู้ เรียนวิเคราะห์และ 
สังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
  ๒) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ  
  ๓) การเรียนรู้แบบรวมพลัง   
  ๔) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  
  ๕) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
  ๖) การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการเรียนรู้ด้วย
ตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนร่วมกันในชั้นเรียน  
  ๗) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน   
  ๘) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา   
  ๙) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน   
  ๑๐) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
  ๑๑) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน  
  ๑๒) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  ๒.๒.๓ กลยุทธ์การประเมินที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  ๑) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ 
  ๒) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
  ๓) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระส าคัญของความรู้ 



 

๓๓ 

  ๔) วัดและประเมินจากการน าเสนอโครงงานหรือรายงานการค้นคว้า 
  ๕) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  ๖) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
     ๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา 

   ๒.๓.๑ การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   ๑) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูล 
ที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทนั เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง ใน
โลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และ
วินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์  โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ ์
ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
   ๒) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
   ๓) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนา การเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้ แก่ชุมชนและสังคม  
  ๒.๓.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  ๑) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน  
  ๒) การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง  
  ๓) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  
  ๔) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน   
  ๕) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน  
  ๖) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  
  ๗) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
  ๘) การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
  ๙) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
  ๑๐) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  
  ๑๑) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส  
  ๑๒) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
              ๒.๓.๓ กลยุทธ์การประเมินที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  ๑) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ 
วิชาชีพและทางสังคม 
  ๒) วัดและประเมินจากผลการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
  ๓) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 



 

๓๔ 

  ๔) วัดและประเมินจากการน าเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  
  ๕) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  ๖) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
     ๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  ๒.๔.๑ การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ๑) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
และทางสังคม    
  ๒) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
  ๓) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์  
  ๔) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
 ๒.๔.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
  ๑) การเรียนรู้แบบร่วมมือ  
  ๒) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ  
  ๓) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม ในการน าเสนองานวิชาการ 
  ๔) การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร่ตรอง  
  ๕) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  
  ๖) การเรียนรู้แบบรวมพลัง   
  ๗) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 ๒.๔.๓ กลยุทธ์การประเมินที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
  ๑) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  ๒) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา 
  ๓) วัดและประเมินจากผลการน าเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีใน    การ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
  ๔) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  ๕) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
 



 

๓๕ 

      ๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ๒.๕.๑ การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  ๑) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
   ๒) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่ม
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบ
ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม  
   ๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน 
การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดี ใน
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน  
  ๒.๕.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๑) การติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาจากข่าวสาร
บนสื่อสังคมออนไลน์ 
  ๒) การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาโดยบูรณาการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
  ๓) การจัดท าอินโฟกราฟิกเพ่ือสรุปประเด็นสาระส าคัญของงานที่น าเสนอ 
  ๔) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  
   ๕) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
   ๒.๕.๓ กลยุทธ์การประเมินที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๑) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้าน
การศึกษา 
  ๒) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญการศึกษาที่มี
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
  ๓) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  ๔) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
 
 



 

๓๖ 

      ๒.๖ ด้านวิธีวทิยาการจัดการเรียนรู้ 
    ๒.๖.๑ การเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
    ๑) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา  การออกแบบ 
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร 
จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิด 
ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
    ๒) สามารถนำความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา ผู้เรียนที่
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัดและศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง บุคคล ทั้ง
ผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย 
 ๓) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การ
จัดการ  การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้
และ คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือปูองกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญท่ีสุด 
   ๔) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้  มีความสามารถในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝุาย เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือ 
กันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ  
   ๕) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่  ๒๑ เช่น ทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าทักษะ
เหล่านี้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
  ๒.๖.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
  ๑) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  
  ๒) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวก      
วิธีสอนกับเทคโนโลยี  
  ๓) การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ๔) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
     ๕) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์  
  ๖) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  
  ๒.๖.๓ กลยุทธ์การประเมินที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
  ๑) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง 



 

๓๗ 

  ๒) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  ๓) วัดและประเมินจากรายงานการท าวิจัยในชั้นเรียน 
  ๔) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
 
๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping)  
 ๓.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ทั้ง ๕ ด้าน มีดังนี้ 
  ๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    ๑.๑ รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
    ๑.๒ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องาน 
ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน   
   ๑.๓ มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิและให้เกียรติคนอ่ืน มี
ความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ  
    ๑.๔ มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัย
หลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความ
ไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือนหรือการลอกเลียนผลงาน 
  ๒. ด้านความรู้ 
    ๒.๑ มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึ กษาและ
การเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและ
ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการ
ท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่  ๒๑ มีความรู้ ความเข้าใจใน
การบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน 
(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering 



 

๓๘ 

and Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning 
Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้  
    ๒.๒ มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ 
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน  
    ๒.๓ มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่าง
ทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน  
    ๒.๔ มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน 
    ๒.๕ ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
  ๓. ด้านทักษะทางปัญญา 
    ๓.๑ คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลก
ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
วินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
    ๓.๒ สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  
    ๓.๓ สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
  ๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    ๔.๑ เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
และทางสังคม 
    ๔.๒ ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
    ๔.๓ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
    ๔.๔ มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถ
ชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
    



 

๓๙ 

   ๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ๕.๑ มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือ
เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
    ๕.๒ สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคมและผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียนหรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ 
โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 
    ๕.๓ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน 
การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีใน
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน 



 

๔๐ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ความรับผิดชอบหลัก    
 
 

ชื่อรายวิชา 
หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป 

๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู ้ ๓. ทักษะทางปัญญา 
๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 
๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ 

กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร                    

๐๐๐๕๑๐๑-๖๒ ทักษะการพูดและการฟัง
ภาษาอังกฤษ 

                   

๐๐๐๕๑๐๓-๖๒ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                    

๐๐๐๕๑๐๖-๖๒ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

                   

๐๐๐๕๑๑๐-๖๒ ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ                      

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                    

๐๐๐๕๑๐๗-๖๒ สุนทรียะ                    

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                    

๐๐๐๕๑๐๒-๖๒ พลเมืองที่เขม้แขง็                    

๐๐๐๕๑๐๘-๖๒ ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

                   

 



 

๔๑ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ความรับผิดชอบหลัก    
 

ชื่อรายวิชา 
หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป 

๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู ้ ๓. ทักษะทางปัญญา 
๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี 

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ 

กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร                    

๐๐๐๕๑๐๔-๖๒ การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ                    

๐๐๐๕๑๐๕-๖๒ ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อชีวิต
และอาชีพ 

        
 

          

๐๐๐๕๑๐๙-๖๒ การคิดเชิงเหตุผล          
          

 



 

๔๒ 

 ๓.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
 มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะด้านในกลุ่มวิชาชีพครูและกลุ่มวิชาเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้ง ๖ 
ด้าน มีดังนี ้

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑ รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู  และปฏิบัติ

ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
๑.๒ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องาน ที่

ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน   

๑.๓ มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิและให้เกียรติคนอ่ืน มี
ความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ  

๑.๔ มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัย
หลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความ
ไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือนหรือการลอกเลียนผลงาน 
 ๒. ด้านความรู้ 

๒.๑ มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู  จิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและ
ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการ
ท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู้ ความเข้าใจใน
การบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์  อาทิ การบูรณาการการสอน 
(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering 
and Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning 
Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้  

๒.๒ มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ 
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง  สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน  



 

๔๓ 

๒.๓ มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่าง
ทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน  

๒.๔ มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน 

๒.๕ ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
 ๓. ด้านทักษะทางปัญญา 

๓.๑ คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลก
ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
วินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์  โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

๓.๒ สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  
๓.๓ สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
 ๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑ เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
และทางสังคม 

๔.๒ ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

๔.๓ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

๔.๔ มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถ
ชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑ มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือ

เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
๕.๒ สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคมและผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียนหรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ 
โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 



 

๔๔ 

๕.๓ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน 
การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ  รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีใน
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน 
   ๖. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
    ๖.๑ สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหา
สาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการ
ชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
   ๖.๒ สามารถน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการและกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัดและศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้ง
ผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษหรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย 
   ๖.๓ จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรม
จริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือปูองกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต  มี
วินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 
   ๖.๔ สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้  มีความสามารถในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝุาย เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือกัน
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

   ๖.๕ สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ เช่น ทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถน าทักษะเหล่านี้มาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาตนเอง 



 

๔๕ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

ชื่อรายวิชา 

วิชาชีพครู (บังคับ) 
๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู ้

๓. ทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี 

๖. วิธีวิทยาการจดัการเรียนรู ้

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ 

๑๐๐๔๓๐๓-๖๒ ครุนิพนธ์          
               

๑๐๑๑๒๐๑-๖๒ คุณธรรม จรยิธรรม 
จรรยาบรรณ และจิตวญิญาณความเป็นคร ู

        
 
                

๑๐๒๑๒๐๑-๖๒ การพัฒนาหลักสูตร          
               

๑๐๒๒๒๐๑-๖๒ วิทยาการจัดการเรียนรู ้                         

๑๐๓๑๒๐๑-๖๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการ
เรียนรู ้

        

 

               

๑๐๔๒๒๐๑-๖๒ การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้          
               

๑๐๔๓๒๐๒-๖๒ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การเรยีนรู ้

        
 

               

๑๐๕๑๒๐๑-๖๒ จติวิทยาส าหรับคร ู
                        

๑๐๖๒๒๐๑-๖๒ การบริหารการศกึษาและการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

        
 

               

๑๐๐๑๒๐๑-๖๒ ภาษาเพื่อการสือ่สาร                         



 

๔๖ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ความรับผิดชอบหลัก    
 

ชื่อรายวิชา 

ฝึกปฏิบัติการสอน 
๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู ้

๓. ทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี 

๖. วิธีวิทยาการจดัการเรียนรู ้

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ 

๑๐๐๑๘๐๑-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่าง
เรียน ๑    

        
 

               

๑๐๐๒๘๐๒-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่าง
เรียน ๒    

        
 

               

๑๐๐๓๘๐๓-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่าง
เรียน ๓    

        
 

               

๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑                           

๑๐๐๔๘๐๕-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒                            



 

๔๗ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 
 

ชื่อรายวิชา 

วิชาเอกบังคับ 
๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู ้

๓. ทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

๖. วิธีวิทยาการจดัการเรียนรู ้

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ 

๑๐๒๑๒๐๒-๖๒ การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา                         

๑๐๑๓๒๐๑-๖๒ วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา                         

๑๐๓๓๒๐๑-๖๒ นวัตกรรมและสือ่ดิจิทัลทางสังคม
ศึกษา 

                        

๑๐๔๓๒๐๑-๖๒ การวิจัยเชิงปฏิบตัิการทางสังคม
ศึกษา 

                        

๑๒๑๒๒๐๑-๖๒ ศาสนศึกษา                         

๑๒๑๓๒๐๒-๖๒ หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา                         

๑๒๕๑๒๐๑-๖๒ ประวัติศาสตร์ไทย                         

๑๒๕๒๒๐๓-๖๒ อารยธรรมโลก                         

๑๒๖๑๒๐๑-๖๒ หลักสังคมวิทยา                         

๑๒๗๑๒๐๑-๖๒ ภูมิศาสตร์กายภาพ                         

๑๒๗๑๒๐๒-๖๒ ภูมิศาสตร์ประเทศไทย                         

๑๒๘๑๒๐๑-๖๒ การเมืองการปกครองไทย                         



 

๔๘ 

 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อรายวิชา 

วิชาเอกบังคับ 
๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู ้

๓. ทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

๖. วิธีวิทยาการจดัการเรียนรู ้

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ 

๑๒๘๒๒๐๒-๖๒ กฎหมายเบื้องตน้                         

๑๒๙๒๒๐๑-๖๒ เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น                         



 

๔๙ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

ชื่อรายวิชา 

วิชาเอกบังคับ 
๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู ้

๓. ทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

๖. วิธีวิทยาการจดัการเรียนรู ้

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ 

๑๒๑๓๒๐๓-๖๒ จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม                         

๑๒๕๑๒๐๒-๖๒ ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

                        

๑๒๕๓๒๐๔-๖๒ ท้องถิ่นศึกษา                         

๑๒๕๓๒๐๕-๖๒ ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
และเอเชียใต ้

                        

๑๒๖๔๒๐๒-๖๒ วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล                         

๑๒๖๔๒๐๓-๖๒ ความเป็นสกลทรรศน ์                         

๑๒๖๔๒๐๔-๖๒ พัฒนาการของสงัคมสมัยใหม ่                         

๑๒๗๒๒๐๓-๖๒ เครื่องมือทางภูมศิาสตร์และภูมิ
สารสนเทศ 

                        

๑๒๗๒๒๐๔-๖๒ สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา                         

๑๒๗๓๒๐๕-๖๒ ภูมิศาสตร์ภูมภิาคโลก                         

๑๒๙๔๒๐๒-๖๒ การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทย                         

๑๒๙๔๒๐๓-๖๒ การวิเคราะห์เศรษฐกิจไทย                         



 

๕๐ 

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรดและผลการเรียน) 
       เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยแบ่งค่าระดับคะแนนเป็น ๘ ระดับ ดังนี้  
       ระดับคะแนน            ค่าระดับคะแนน 
  A       ๔.๐๐ 
  B+       ๓.๕๐ 
  B       ๓.๐๐ 
  C+       ๒.๕๐ 
  C       ๒.๐๐ 
  D+       ๑.๕๐ 
  D       ๑.๐๐ 
  E       ๐.๐๐ 
 
  และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก จ) 
 

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 ๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 ๑) ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไปด าเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 
 ๒) การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา  
 ๓) การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้ โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบันการศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง โดยสุ่มวิชาจ านวนอย่างน้อย ๒๕% ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้น 
 ๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจัยสัมฤทธิ์
ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการ
การเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดย
องค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 



 

๕๑ 

 ๑) ภาวะการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ 
 ๒) การตรวจสอบจากหน่วยงานทางการศึกษาผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ ส่ง
แบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้ น ๆ 
ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ ๑ ปีที ่๔ เป็นต้น 
 ๓) การประเมินต าแหน่ง ความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
 ๔) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับ
ความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าศึกษาเพ่ือ
ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 
 ๕) การประเมินจากศิษย์เก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
 ๖) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้  และการพัฒนาองค์
ความรู้ของนักศึกษา 
 ๗) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น จ านวนนวัตกรรมทางการศึกษา จ านวนรางวัล
ทางสังคมและวิชาชีพ จ านวนกิจกรรมเพ่ือสังคมและประเทศชาติ 
 

๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
          เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องเรียนครบจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และ
ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง หมวด ๖) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วย
การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๕ (ภาคผนวก จ หมวด ๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๒ 

หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย ์
 

  แนวทางการพัฒนาอาจารย์ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ (มคอ.๑) ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีดังนี้ 

 

๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
  ๑.๑ มีการปฐมนิเทศหรือแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่  ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
     ๑.๒ ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอน การเขียนแผนการสอน เทคนิคการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์
ใหม ่
   ๑.๓ มีการจัดอาจารย์พี่เลี้ยงเพ่ือดูแลและให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ใหม่ 
 
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
     ๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
       ๒.๑.๑ ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ 

       ๒.๑.๒ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล การวิจัยและการผลิตผลงานทางวิชาการ 

    ๒.๑.๓ ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้อาจารย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัด 
การเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการระหว่างอาจารย์ใน
หลักสูตร 
      ๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
           ๒.๒.๑ พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพและต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ด้านการ
สอนการวิจัย การบริการวิชาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการท าผลงานเพื่อก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ 

         ๒.๒.๒ ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมการประชุมสัมมนา และดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในสถานศึกษาหรือองค์กรต่างๆท่ีเกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

        ๒.๒.๓ ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตและการน าเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ในการ
ประชุมวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

 
 
 
 

 



 

๕๓ 

หมวดที ่๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
๑. การก ากับมาตรฐาน 
  การบริหารจัดการหลักสูตรของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ (มคอ.๑) และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาวิชา โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 
  ๑) การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและมีภาระหน้าที่
ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบจ านวน ๕ คน ต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาและต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ อย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
  ๒) การวางแผน การพัฒนาและการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการวางแผน 
มีการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.๗) และน าข้อมูลที่ได้ไป
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ ๕ ปี 
   ๓) การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้อ ๑-๕ ดังนี้ 
    ๓.๑ ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
    ๓.๒ มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 
    ๓.๓ มีรายละเอียดของรายวิชา และ/หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.๓ และ/หรือ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 
    ๓.๔ มีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ/หรือรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และ/หรือ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
    ๓.๕ จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วันหลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 
   ๔) ในกรณีที่สาขาวิชามีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.๑) ให้สาขาวิชาด าเนินการตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน
กรอบมาตรฐานดังกล่าว 
 



 

๕๔ 

๒. บัณฑิต 
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๖๒ มีคุณลักษณะดังนี้ 
๑) เป็นครูสังคมศึกษาที่มีคุณภาพสูง และมีความรู้คู่คุณธรรม 
๒) เป็นผู้ที่สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัด

การศึกษาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
  ๓) เป็นคนดี มีสติปัญญา มีความสามารถและอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีความสุข 
  ๔) เป็นผู้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา 
  ๕) เป็นพลเมืองทีเ่ข้มแข็ง ใส่ใจสังคม และด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย 
 
๓. นักศึกษา 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ มีกระบวนการรับ
นักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การ
ส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนนักศึกษาดังนี้ 
    ๓.๑ กระบวนการรับนักศึกษา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนดคุณสมบัติของ
ผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรดังนี้ 

๑) ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
๒) มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศหรือเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการ

จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง หมวด ๑) 
   คุณสมบัติต่างๆ ที่ก าหนดไว้นี้เป็นคุณสมบัติขั้นพ้ืนฐานที่จะเอ้ืออ านวยให้นักศึกษามีศักยภาพในการ
เรียนรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรจนสามารถส าเร็จการศึกษาได้ 
  ส าหรับการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ด าเนินการตามกระบวนการต่อไปนี้  
  ๑. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
  ๒. ผ่านการคัดเลือกตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็น
ผู้ด าเนินการคัดเลือกเอง โดยเปิดรับสมัครทั้งรอบรับตรงและรอบทั่วไป 
     ๓.๒ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มีระบบและกลไกเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานโดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนเพ่ือวางกลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือการเตรียมความพร้อมให้
นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แก่อาจารย์ประจ าในสาขาวิชา เพ่ือด าเนินโครงการ
เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ก่อนจะเปิดภาคการศึกษา 



 

๕๕ 

      ๓.๓ การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาเพ่ือให้มีแนวโน้มอัตราการคงอยู่และอัตราการส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูง 
ดังนี้ 

๑) การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือก าหนดระบบและกลไก
การดูแลให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 

๒) การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้จากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาและในกรณีที่นักศึกษาในความดูแลมีปัญหาที่เกิน
ความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้ค าปรึกษาได้ อาจารย์จะส่งต่อไปยังฝุายพัฒนานักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยต่อไป 

๓) การนัดพบนักศึกษา เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษามีนักศึกษาในความดูแล อาจารย์จะเข้าพบนักศึกษาใน
ชั่วโมงที่ปรึกษา หรืออาจารย์จะเป็นผู้นัดหมายนักศึกษาในความดูแลเพ่ือมาพบนอกชั่วโมงที่ปรึกษาเพ่ือให้
ค าปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องอ่ืนๆ ของนักศึกษาต่อไป  
     ๓.๔ ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
  นักศึกษาสามารถยื่นร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบริหารประจ า
หลักสูตรเพ่ือหาทางแก้ไข หากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแก้ไขไม่ได้ให้พิจารณาส่งต่อคณบดีเพ่ือ
หาวิธีการแก้ไขในระดับคณะต่อไป 
 
๔. อาจารย ์
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนด
กระบวนการบริหารอาจารย์และพัฒนาอาจารย์ดังนี้ 
    ๔.๑ ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ 
  ๑. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือวางแผนและตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรจากนั้นจึงส ารวจจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่คงอยู่ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จะเกษียณหรือลาออกเพ่ือวางแผนอัตราก าลังในอนาคต 
  ๒. หากอัตราก าลังไม่เพียงพอ ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา เสนอขออนุมัติรับ
อาจารย์เพ่ิมต่อคณะและมหาวิทยาลัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  ๓. มีการคัดเลือกอาจารยใหม่โดยพิจารณาคุณสมบัติให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ และมีการสอบคัดเลือก โดยสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  
  ๔. นอกจากนี้ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ยังได้มอบหมายให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยงให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
 



 

๕๖ 

     ๔.๒ ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย ์
  คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรในด้าน
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(มคอ.๑) ดังนี้ 
   ๑. คณาจารย์ใหม ่
   ๑) การปฐมนิเทศ     
   ๒) การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้านศาสตร์
วิชาชีพครู  การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล     
   ๓) การพัฒนาด้านการวิจัย ควรมีการจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพ่ือผลิตผล
งานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ หรือการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส     
   ๔) การจัดให้เป็นผู้สอนร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในรายวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์
กับ คุณวุฒิและการแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานทางวิชาการ   
    ๒. คณาจารย์ประจ าการ     
   ๑) การพัฒนาด้านการเรียนการสอน เช่น การอบรมความรู้จากหน่วยงานภายใน
และ หน่วยงานภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่างๆ ศึกษาดูงานทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ 
ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน     
   ๒) การพัฒนาด้านวิชาการ ส่งเสริมการจัดท าผลงานเพ่ือพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ ส่งเสริมให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ     
   ๓) การพัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพ่ือผลิตผลงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเพ่ือให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ     
   ๔) การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ 
 
๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนดการบริหาร
จัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
     ๕.๑ กระบวนการออกแบบหลักสูตร  
  ประกอบไปด้วยการส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การส ารวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานท าของบัณฑิต และการส ารวจความพึงพอใจของศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบันต่อหลักสูตร เพ่ือน าผลมาใช้ในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนถึงการจัดท ารายวิชาให้
ทันสมัย  
     ๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
  เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาแผนการศึกษาของนักศึกษาแต่ละกลุ่มแต่ละชั้นปีเพ่ือวางแผนก าหนดรายวิชา



 

๕๗ 

ที่จะเปิดสอน เวลาเรียน-เวลาสอบ และผู้สอน ทั้งรายวิชาบังคับและวิชาเลือกซึ่งรายวิชาเลือกที่จะเปิดสอนทาง
หลักสูตรได้ให้นักศึกษาเป็นผู้เสนอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา หลังจากรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
รายวิชาที่จะเปิดสอนแล้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดผู้สอน
ในแต่ละรายวิชาโดยการจัดผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษานั้นได้พิจารณาทั้งจากความรู้ ความสามารถใน
เนื้อหาวิชาและประสบการณ์ในการสอน ซึ่งถือว่ามีความส าคัญเป็นอันดับต้นๆ รวมถึงพิจารณาเรื่องเวลาเรียน-
เวลาสอบที่ไม่ซ้ าซ้อนกับวิชาในสาขาอ่ืนๆ ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน  
     ๕.๓ การประเมินผู้เรียน  
  มีระบบ กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยมี
ระบบ/ขั้นตอนการประเมินผู้เรียนซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
และมีกลไก คือคู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้น าระบบ-กลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน โดยมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรเพ่ือก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  มีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน โดยระบุไว้ใน มคอ .๓ ของ
รายวิชาที่เปิดสอนอย่างชัดเจนภายใน ๓๐ วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษา  
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้นๆ ของหลักสูตรฯ จะด าเนินการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ตามกลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ทั้ง ๖ ด้าน หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาแล้ว ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาด าเนินการจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนการสอนหรือ มคอ.๕
ของรายวิชา ภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใต้การก ากับ ติดตามและตรวจสอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
 
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา จัดให้มีการประชุมเพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านก าหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการ
สอน และน าเสนอต่อคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ ที่ผ่านมาพบว่าสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน
ด้านต่างๆ ที่มีอยู่เดิม มีดังนี ้
     ๖.๑ สถานที่และอุปกรณ์การสอน 

คณะครุศาสตร์จัดสรรงบประมาณประจ าปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ เพ่ือจัดชื่อต ารา 
หนังสือ สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์และอาจารย์ประจ า ดังนี้ 

 



 

๕๘ 

 ๖.๑.๑ อาคารสถานที่  อาคารคณะครุศาสตร์ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ และอาคารเรียนรวม ดัง
ตารางต่อไปนี้ 

ที ่ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน หมายเหตุ 
 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 
 

๑ 
๒ 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องเรียนคณะครุศาสตร์ อาคาร ๒  

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้อง ๒๒๓ เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน ๓๕ เครื่อง 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้อง ๒๒๔ เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน ๓๕ เครื่อง 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้อง ๒๒๕ จ านวน ๔๐ ที่น่ัง 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้อง ๒๒๗ เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน ๔๐ เครื่อง 
ห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการ ห้อง ๒๓๑ โตะ๊เขียนแบบ จ านวน ๓๕ ตัว 
ห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการ ห้อง ๒๓๒ โตะ๊เขียนแบบ จ านวน ๓๕ ตัว 
ห้องเรียน ห้อง ๒๓๔ ที่น่ัง จ านวน ๓๕ ที่น่ัง 
ห้องเรียน ห้อง ๒๓๕ ที่น่ัง จ านวน ๓๕ ที่น่ัง 
ห้องเรียนห้อง ๒๓๖ห้อง Microteaching ทีน่ั่ง จ านวน ๔๐ ที่น่ัง 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์ อาคาร ๒๓ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้อง ๒๓๒๐๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน ๔๕ เครื่อง 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้อง ๒๓๒๐๔ เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน ๔๘ เครื่อง 

 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๗ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

 
มีการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันระหว่าง
คณะ 
 
 
 
 
 
 
เฉพาะรายวิชาที่
ไม่มีการปฏิบตัิ ซึ่ง
ใช้ห้องเรียน
ร่วมกัน 

 
๖.๑.๒ อุปกรณ์การเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ 

ที ่ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน หมายเหตุ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 

มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ไมโครโฟน+ล าโพง 
วิชวลไลเซอร์ 
จอ (ฉายภาพ) 
เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 
กล้องดิจิตอล 
กล้องวีดีโอ 
เครื่องสแกนเนอร์ 
เครื่องถ่ายเอกสาร 
เครื่องพิมพ์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 

๒๗ 
๑๘ 
๒ 

๑๐ 
๑๑ 
๒ 
๑ 
๑ 
๓ 
๙ 

๑๐ 

มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ในคณะ 

 



 

๕๙ 

 ๖.๑.๓ ครุภัณฑ์สาขาวิชาสังคมศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนที่สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ 

ที ่ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน (ชุด) 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 

มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ไมโครโฟน+ล าโพง 
วิชวลไลเซอร์ 
จอ (ฉายภาพ) 
เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 
กล้องดิจิตอล 
กล้องวีดีโอ 
เครื่องสแกนเนอร์ 
เครื่องถ่ายเอกสาร 
เครื่องพิมพ์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 

๒๗ 
๑๘ 
๒ 

๑๐ 
๑๑ 
๒ 
๑ 
๑ 
๓ 
๙ 

๑๐ 

 
๖.๑.๔ หอสมุดกลาง ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ที ่ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน (เล่ม) หมายเหตุ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 

หนังสือเก่าชั้น ๔ หมวด ๐๐๐-๙๐๐ 
งานวิจัย ชั้น ๓ 
ศูนย์การศึกษาฯขอนแก่น(ภาษาอังกฤษ) 
ห้องปฏิรูปการศึกษา ชั้น ๒ 
หนังสือภาษาอังกฤษ ชั้น ๓ หมวด ๐๐๐-๙๐๐ 
วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (ล่วงเวลา) 
มุมจีนศึกษา 
หนังสือภาษาไทยชั้น ๓ หมวด ๗๐๐-๙๐๐ 
นวนิยาย/เรื่องสั้น ชั้น ๑ 
วิทยานิพนธ์ ชั้น ๓ 
ห้องไทเลย ชั้น ๑ 
DVD-ROM CD-ROM ชั้น ๑ 
ห้องหนังสืออ้างอิง ชั้น ๓ 
ศูนย์การศึกษาฯขอนแก่น(ภาษาไทย) 
สิ่งพิมพ์รัฐบาล ชั้น ๓ 
หนังสือเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๓ 

 

๒๘,๖๐๘ 

๔,๓๒๑ 

๓๘๙ 

๒๗๙ 

๓,๙๙๑ 

๗๙๖ 

๒๕๓ 

๑๒,๓๖๒ 

๒,๗๙๓ 

๖,๒๑๔ 

๒๘๕ 

๑,๘๗๔ 

๒,๕๕๒ 

๑๓,๖๕๗ 

๓๔๒ 

 

http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%204%20%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%20000-900
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%203
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AF%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99(%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9)
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%202
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%203%20%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%20000-900
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%20(%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2)
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%203%20%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%20700-900
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%201
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%203
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%201
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=DVD-ROM%20CD-ROM%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%201
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%203
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AF%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99(%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%203


 

๖๐ 

ที ่ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน (เล่ม) หมายเหตุ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 

วิทยานิพนธ์ ภาษาอังกฤษ ชั้น ๑ 
สื่อโสตทัศนวัสดุชั้น ๔ 
มุมตลาดหลักทรัพย์ ชั้น ๑ 
หนังสือภาษาไทยชั้น ๒ หมวด ๐๐๐-๖๐๐ 
วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
วิทยานิพนธ์ บัณฑิตศึกษา ชั้น ๑ 
ราชกิจจานุเบกษา ชั้น ๓ 

๙๙๒ 

๘๔๐ 

๑,๓๒๕ 

๖๖ 

๖๐,๖๘๓ 

๑๗๒ 

๒,๒๔๗ 

๔๐๓ 

 
              ๖.๑.๕ อาคารห้องสมุดคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ที ่ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน หมายเหตุ 
๑ หนังสือทั่วไป  ภาษาไทย  หมวด  ๐๐๐ – ๒๐๐  (ความรู้ทั่วไป  

ปรัชญา  ศาสนา) 
๘๒๘   

 
เล่ม  

๒ หนังสือทั่วไป  ภาษาไทย  หมวด  ๓๐๐ – ๔๐๐  (สังคมศาสตร์  
หนังสือเรียนทั้ง  ๘  กลุ่มสาระ  ได้แก่  ๑.กลุ่มสาระการเรียนรู้       
สุขศึกษาและพลศึกษา  ๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๔. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๖. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ๗. กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘. กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  ภาษาศาสตร์) 

๖,๗๔๗  
 

เล่ม  

๓ 
 
 

๔ 
๕ 
๖ 
๗ 

หนังสือทั่วไป  ภาษาไทย  หมวด  ๕๐๐ – ๙๐๐  (วิทยาศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ประยุกต์  ศิลปะและนันทนาการ  วรรณคดี  
ประวัติศาสตร์) 
หนังสือนวนิยาย  เรื่องสั้น 
หนังสือวิทยานิพนธ์ไทย  รายงานการวิจัย 
หนังสืออ้างอิง 
ซีดีรอม 

๑,๙๒๓   
 
 

๓๒๐ 
๘๓๗ 
๒๔๕ 
๓๒๖ 

เล่ม 
 
 

เล่ม 
เล่ม 
เล่ม 

รายการ 

 

 

http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%203
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%201
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%204
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%201%20(SET%20Conner)
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%202%20%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%20000-600
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%20%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%201
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%203


 

๖๑ 

     ๖.๒ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 

การจัดสรรทรัพยากร ๑. อาคารสถานที่ส าหรับการ
เรียนการสอน 

๒. สื่อคอมพิวเตอร์ส าหรับการ
เรียนการสอน 

๓. สื่อการเรียนการสอน 

๔. หนังสือห้องสมุด 

๕. การสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมี
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศให้บริการยืม-คืน
หนังสือ ต ารา และเอกสารทาง
วิชาการด้านการศึกษารวมถึง
ฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น 

๖. โรงเรียนส าหรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

๗. จัดให้มีห้องประจ าหลักสูตร 

๘. จัดให้มีห้องสมุดคณะ/พ้ืนที่ใน
การให้บริการหนังสือวารสาร
เกี่ยวกับสาขา 

๙. จัดพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้ เช่น เว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์มุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการการให้
ค าปรึกษา 

๑๐. จัดสรรคอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ตและระบบ
อินเทอร์เน็ตไร้สายเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอน   

๑. มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับ
การเรียนการสอนและจ านวนนักศึกษา 

๒. มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับ
การเรียนการสอนและจ านวนนักศึกษา 

๓. มีจ านวนเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ ๓ มิติ 
และกระดานอัจฉริยะ และคอมพิวเตอร์
พกพา (Tablet)เพียงพอต่อจ านวน
ห้องเรียนและนักศึกษา 

๔. มีจ านวนเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 

๕. มีการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้บริการยืม-คืนหนังสือ ต ารา และ
เอกสารทางวิชาการด้านการศึกษารวมถึง
ฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น 
๖. มีโรงเรียนส าหรับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพอย่างน้อย๑โรงเรียน และโรงเรียน
ในเครือข่ายเพียงพอตามจ านวนนักศึกษา 

๗. มีห้องประจ าหลักสูตร 

๘. มีห้องสมุดคณะ/พ้ืนที่ในการให้บริการ
หนังสือวารสารเกี่ยวกับสาขา 

๙. มีพ้ืนที่ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น
เว็บไซต์  บอร์ดประชาสัมพันธ์ มุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ การให้
ค าปรึกษา 

๑๐. มีการจัดสรรคอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ต และระบบอินเทอร์เน็ตไร้
สายเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
เพียงพอตามจ านวนนักศึกษา 

 
 

     ๖.๓ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนดังนี้ 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

จัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนและกิจกรรม

๑. จัดให้มีห้องประจ าสาขา 

๒. จัดให้มีห้องสมุดคณะ/พ้ืนที่ ใน
๑. มีห้องประจ าสาขา 

๒. มีห้องสมุดคณะ/พ้ืนที่ในการ



 

๖๒ 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

การเรียนรู้ให้เพียงพอโดยมี
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการของ
บุคลากร พื้นที่ในการให้
ค าปรึกษาห้องสมุดคณะ/พ้ืนที่
ในการให้บริการหนังสือต ารา
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
มีเทคโนโลยีสื่อการเรียนการ
สอนเพ่ือกระตุ้นการใฝ่รู้ 

การให้บริการหนังสือ วารสาร
เกี่ยวกับสาขา 

๓. จัดพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรม   
การเรียนรู้ เช่น บอร์ด
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์มุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ 
การให้ค าปรึกษา 

๔. จัดสรรเทคโนโลยีเพ่ือการ
สนับสนุนการเรียนการสอน เช่น
คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต 

สื่อดิจิทัล 

ให้บริการหนังสือวารสารเกี่ยวกับสาขา 

๓. มีพ้ืนที่ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ 
เช่นบอร์ดประชาสัมพันธ์เว็บไซต์มุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ การให้
ค าปรึกษา 
๔. มีเทคโนโลยีเพ่ือการสนับสนุนการ
เรียนการสอน เช่นคอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต  สื่อดิจิทัล 

 

 
 
๗.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 
 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ ปีที่ ๔ ปีที่ ๕ 
(๑) คณาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
X X X X X 

(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.๒๕๖๒ 

X X X X X 

(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน   แต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

(๔) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล  การด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน 
๓๐ วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(๕) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ 
วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผล  การเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ 
ปีที่แล้ว 

 X X X X 

(๘) คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ อบรมหรือค าแนะน าด้าน
ศาสตร์วิชาครูและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 

X X X X X 

(๙) คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(๑๐) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

X X X X X 

(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

   X X 



 

๖๓ 

 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ ปีที่ ๔ ปีที่ ๕ 
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ 

จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
    X 

(๑๓) นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูครบถ้วนทุก
กิจกรรมที่ก าหนดและเป็นประจ าทุกปี 

X X X X X 

(๑๔) มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติงานวิชาชีพครูใน
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

X X X X X 

(๑๕) นิสิต/นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การประเมินภาษาอังกฤษ
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อย่างน้อยร้อยละ ๓๐ ของ
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

   X X 

 
  ผลการด าเนินการบรรลุตามเปูาหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง ๒ ปีการศึกษาเพ่ือติดตาม
การด าเนินการตาม TQF ตอไป  
 



 

๖๔ 

หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
     ๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
นั้นพิจารณาจากตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆหัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่  โดย
อาจประเมินจากการทดสอบย่อยการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การ
ตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้วก็ควรจะสามารถประเมิน
เบื้องต้นได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ก็จะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนจะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ
หรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใน
โอกาสต่อไป 
     ๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้านทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน 
การตรงต่อเวลาการชี้แจงเป้าหมายวัตถุประสงค์รายวิชาชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาและการใช้สื่อการ
สอนในทุกรายวิชา 
 

๒.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท าเมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตรและจะต้องออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และรายวิชาการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ๒ จ านวน ๑ ปีการศึกษา โดยปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูทุกอย่างเสมือนเป็นครูประจ าการคนหนึ่ง
ในสถานการณ์จริงในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องกัน เป็นเวลาอย่างน้อย  ๑,๐๘๐ ชั่วโมง ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่
อาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่าสามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มี
ความรับผิดชอบและขาดคุณสมบัติในด้านใดซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 
 

๓.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  การประเมินคณุภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ข้อ ๗ โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓ คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 
๑ คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัยแสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี 



 

๖๕ 

๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 จากการรวบรวมข้อมูล การสัมมนา และการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิตจะท า
ให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชากรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็
สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควร
ท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก ๕ ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมี
ความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 



 

๖๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖๘ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 (๑) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา           ชื่อรายวิชา     หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๐๐๐๕๑๐๑-๖๒  ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ      ๓(๒-๒-๕) 
                      English Speaking and Listening Skills     
  พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นส าคัญ ฟังบทสนทนาและข้อความสั้น ๆ แล้ว
จับใจความ ใช้ประโยคและส านวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว (เช่น ข้อมูลพ้ืนฐานและข้อมูลของครอบครัว การซื้อของ 
ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น การจ้างงาน) สื่อสารเรื่องที่ง่ายและเป็นกิจวัตรที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงและไม่
ยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือท าเป็นประจ า ใช้ภาษาและโครงสร้างทางไวยากรณ์ในการพูดโต้ตอบใน
สถานการณ์ท่ีแตกต่างหลากหลาย  โดยใช้ภาษา น้ าเสียง กิริยาท่าทางท่ีเหมาะสมตามมารยาททางสังคม และรู้
ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยเน้นกระบวนการทางภาษา คือ พูด ฟัง อ่าน  เขียน การสื่อสาร การ
สืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล และการฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ 
   Explain and summarize essential topics, listen to conversation and 
short passages for main ideas, use sentences and idioms regarding surroundings (such as 
basic information, family information, shopping, local geography, employment), practice 
communication English using dialogues appropriate to everyday situations, making use of 
communicative activities, Speaking and practice in different situation including using language 
,intonation of words with proper manner, understand English as used in daily life and 
cultural backgrounds of English speaking countries, emphasis on speaking, listening, reading, 
and writing, practice communication skills, inquiry, search for information, and practice in 
communication through several different situations  
 



 

๖๙ 

๐๐๐๕๑๐๓-๖๒  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      ๓(๒-๒-๕) 
   Thai for Communication 
    ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุปประเด็น
หลักจากเรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่างๆ ระดับของภาษา การใช้น้ าเสียงใน
การพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียนประเภทต่างๆ เขียนผลงานประเภท
ต่างๆ ตามหลักการเขียน มีมารยาทในการฟัง พูด อ่านและเขียน 
    Use Thai language to communicate properly according to the 
situation. Analyze and summarize the main points of the story that being heard. Use critical 
thinking in things that being seen, speaking with positive communication on various 
occasions, and in various language levels. Using tones of voice to communicate. Read aloud 
according to orthography. Read for comprehension from various types of writing, writing 
various types of works according to the principles of writing, having manners for listening, 
speaking, reading and writing 
 
๐๐๐๕๑๐๖-๖๒  การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      ๓(๒-๒-๕) 
                     English Usage for Communication 
   เข้าใจข้อมูลที่ได้จากการฟังเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน การศึกษา การสนทนา ค า
บรรยาย บันทึกข้อเท็จจริงโดยใช้ภาษาตามมาตรฐาน สนทนาจากหัวข้อที่คุ้นเคย และสนใจ ให้ค าแนะน า ให้
เหตุผล และกล่าวร้องทุกข์ได้ สนทนาในเหตุการณ์เฉพาะหน้า แสดงความรู้สึก เล่าประสบการณ์ของตนเอง 
โต้แย้งและให้เหตุผล น าเสนอผลงานโดยเชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้นเคย และสรุปข้อมูลได้ อ่านเพ่ือหาใจความส าคัญ 
และจับประเด็นอย่างรวดเร็วและระบุข้อมูลจากสิ่ งที่อ่าน เขียนรายงานในหัวข้อที่คุ้นเคย ประสบการณ์ 
เหตุการณ์ ความคิด ความฝัน และเขียนจดหมายที่เป็นรูปแบบมาตรฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ เพ่ือพัฒนา
ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อการสื่อสาร 
   Use listening skill to understand information related to daily life, 
education, and lecture. Listen and take note with standard English. Talk about personal 
interests or familiar topics, give suggestions and reasons, deal with service problems, talk 
about unexpected incident or accidents, describe experience, auguring with reasons, make a 
presentation connecting with familiar situations and summaries the information. Use reading 
comprehension techniques to find main idea and support details or related information. 
Write a report about familiar topics on experience, situations, thoughts, ideas, and 
expectations. Write letters with standard formats related to interesting topics in order to 
develop listening, speaking, reading, and writing which are needed for communication 
 



 

๗๐ 

๐๐๐๕๑๑๐-๖๒    ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ              ๓(๒-๒-๕) 
  English for Professional Purposes 
    พูดคุยเชิงเทคนิคในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญ โต้ตอบอย่างคล่องแคล่วและเป็น
ธรรมชาติโต้ตอบกับผู้พูดที่เป็นเจ้าของภาษาได้โดยไม่มีความเคร่งเครียด สร้างถ้อยค าที่ชัดเจนและมีความ
ละเอียดในหัวข้อที่หลากหลาย โดยมีความเข้าใจจุดประสงค์ของประเด็นที่มีความซับซ้อนทั้งรูปธรรมและ
นามธรรม อธิบายมุมมองเก่ียวกับปัญหาเฉพาะที่มีความได้เปรียบและเสียเปรียบ ฝึกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษ
ผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
    Practice speaking in natural and realistic setting with native speaker in 
the English saturated atmosphere, practice with text representing spoken language in 
abstract and concrete, describe perspective on problem about advantage and disadvantage, 
practice using English for communication through English Camp 
 
 (๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา           ชื่อรายวิชา     หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๐๐๐๕๑๐๗-๖๒  สุนทรียะ        ๓(๒-๒-๕) 
  Aesthetics 
   ขับร้องเพลงตามจังหวะ ท านอง และเนื้อหาของเพลงไทยสากลแต่ละประเภทและ
เพลงร าวงมาตรฐาน เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบกิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ 
ปฏิบัติการร าวงในเพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงาน
ทัศนศิลป์ หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบปูายนิเทศ ออกแบบฉาก 
เวที สื่อการเรียนรู้ และแฟูมผลงาน จัดท าผลงานทางศิลปะ น าเสนอผลงาน และวิพากษ์ผลงานศิลปะ 
   Sing in rhythm, melody, and lyrics of modern Thai songs and Thai 
standard dance songs, play musical instruments, design and organize recreation activities, 
dance in Thai standard dance, design and organize performances, analyze principles of 
aesthetics in visual arts, principles of visual elements, principles of art composition, and 
principles of bulletin boards, design settings and stages, learning materials and portfolios, 
create art works, present and criticize the art works 
  
  



 

๗๑ 

 (๓) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา           ชื่อรายวิชา     หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๐๐๐๕๑๐๒-๖๒  พลเมืองที่เข้มแข็ง      ๓(๒-๒-๕) 
   Potency Citizenship 
    วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดท าโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการ
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เคารพสิทธิ 
เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติ
ตาม กฎ กติกาของสังคมและกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์และวิถีชี วิต
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและเคารพสิทธิผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล มีจิตส านึก รับผิดชอบต่อหน้าที่
ของตนเอง มีจิตอาสาและจิตและจิตสาธารณะ 
  Analyze, design practice, create projects, and behave that express for human dignity, 
accept individual differences in equality, respecting for freedom and peaceful in Thai society 
and international community in accordance with the principles of tolerance, create and 
comply with social rules and basic laws related to democratic way of life with the King as 
Head of State, have strong citizenship and respect other people’s right, have a volunteer 
spirit and public mind 
 
๐๐๐๕๑๐๘-๖๒  ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                             ๓(๒-๒-๕) 
                    The King Wisdom for Local Development   
   ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนา
แบบยั่งยืนในชีวิตประจ าวันได้ ศึกษาแนวคิด และหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ วิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และ
ร่วมมือกันท างานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 
   Apply the royal working guideline, self-sufficient concept, and 
sustainable development in their daily lives, study concepts and principles of the royal 
projects, as well as analyze the intelligent learning approach for pilot community 
development based on the king wisdom and the integrated participation with related 
sectors 
 
  



 

๗๒ 

 (๔) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา           ชื่อรายวิชา     หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๐๐๐๕๑๐๔-๖๒    การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ         ๓(๒-๒-๕) 
                     Health Promotion and Care 
   สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ความส าคัญของกีฬาและ
นันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปัญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู้ ความ
พร้อมในสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะในด้านที่ส าคัญ  
   Search for information, analyze, summarize health promotion and 
care, the importance of sports and recreation, and public policy of health promotion, create 
and arrange the health promotion and physical, mind, society and wisdom care, create 
sports and recreation for learning management, readiness of health promotion and care of 
main issue  
 
๐๐๐๕๑๐๕-๖๒    ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อชีวิตและอาชีพ    ๓(๒-๒-๕) 
                   21st Century Skills for Living and Occupations 
   สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะ 5C โดยบูรณาการการประยุกต์เพ่ือ
พัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ ๒๑  
   Search, analyze, concepts, and theories related to 5C skill by 
integrating application for important skills development for life and careers in 21st century 
effectively 
 
๐๐๐๕๑๐๙-๖๒  การคิดเชิงเหตุผล      ๓(๒-๒-๕) 
                     Logical thinking 
   วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการค านวณตามล าดับขั้นการด าเนินการตัวเลข สัดส่วน 
ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์ และแบบรูป ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน การวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา การเลือกใช้แนวทางได้อย่าง
เหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน และการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลได้ 
   Analyze, design and present how to calculate in order of steps of 
operations, numbers, proportions, percentages, problems solving, reasoning, giving conditions 
in term of language and symbolic and pattern of explaining the phenomena that occur in 
everyday life. Analysis of problems solving, choosing appropriate approaches, analyze and 
explain information in today' global and making decisions based on data 



 

๗๓ 

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 (๑) กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 
รหัสวิชา           ชื่อรายวิชา     หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๑๐๐๔๓๐๓-๖๒  ครุนิพนธ ์       ๑(๐-๒-๑) 
     Individual Development Plan 
    จัดท าครุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู 
คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้  (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
    Create individual development plan by gathering, analyzing and 
synthesizing capacity of teacher duties together with teachers characteristics through the 
lesson learned from teaching experience in educational institution and self-learning, attend 
the activities to fulfill capacity in after action review (AAR) individually as well as share and 
learn under the context of profession learning community (PLC) to develop oneself to keep 
up with changes 
 
๑๐๑๑๒๐๑-๖๒  คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู ๓(๒-๒-๕) 
     Ethics and Spirituality for Teachers           
    ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิต
วิญญาณความเป็นครู  เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นที่
เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมาย
ส าหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึก
ปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัยและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
    Behave morally, intend to develop learners as a spiritual teacher, be a 
role model with virtues and ethics, and a good citizen, be admired by students and society 
analyzing, synthesizing, integrating knowledge about teacher values, morality, virtues, ethics 
of teachers, spiritual teacher, law for teachers, condition of teacher professional 
development using experiences and case studies, practice using reflection to apply for self-
development to become a good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with 
changes 



 

๗๔ 

๑๐๒๑๒๐๑-๖๒  การพัฒนาหลักสูตร      ๓(๒-๒-๕) 
    Curriculum Development                                  
    พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่
สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน น าหลักสูตรไปใช้และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้ ความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐานการพัฒนา
หลักสูตรทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มใน
การพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
    Develop a school-based curriculumand subjects curriculum in nature 
of major related to school and community context, implement and evaluate curriculum 
through application of curriculum basic knowledge, curriculum evolution, curriculum 
theories and development model, backgrounds of curriculum developmentin educational 
philosophy, psychology, social, culture, technology and other factors; basic education 
curriculum, school-based curriculum development, curriculum implementation, curriculum 
evaluation, problems and trends in curriculum development; and to be a person who know 
broadly, be up-to-date, and keep up with changes 
 



 

๗๕ 

๑๐๒๒๒๐๑-๖๒  วิทยาการจัดการเรียนรู้       ๓(๒-๒-๕) 
       Learning Management Science 
    วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
ปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของ
ผู้เรียน บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ โดย
ใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ การจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการเนื้อหาและภาษา การบูรณา
การสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การชี้แนะผู้เรียน การบริหาร
จัดการชั้นเรียน การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลอง
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เป็นผู้มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
    Instructional plan and management in nature of major to develop 
learners to be an intellectual and innovator, enhancing student learning, attending and 
accepting individual differences among students, creating activities and learning atmosphere 
for promoting students happiness in learning; awareness in learners’ well-being,  integrating 
knowledge, content, curriculum, teaching science and digital technology in instruction by 
using learning theories, instructional innovation for skills development in the 21st century,  
integrated instruction, integrated instruction on sufficiency economy philosophy, content 
and language integrated learning, integrated instruction on media and  learning resources in 
local community,  digital technology media, inclusive education, coaching, classroom 
management, designing and lesson plan writing, micro-teaching, practicum in real situation; 
to be a responsible and committed person in developing learners full fil their potential  
 



 

๗๖ 

๑๐๓๑๒๐๑-๖๒  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา   ๓(๒-๒-๕) 
                        และการเรียนรู้  

Innovation and Information Technology for Educational   
Communication and Learning 

    ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของ
สาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้สามารถเลือกและประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ 
และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
    Apply digital technologies for learning management design in 
accordance with individual major to develop learners’ intellectual and to be innovators 
based on contexts, learner individual differences, and learners with special needs by 
analyzing principals, concepts, and theories being relevant to innovation and information 
technology for educational communication and learning, laws, and ethics in utilizing digital 
technologies in order to be able to select and apply innovation and information technology 
for educational communication and learning effectively, not pirate intellectual properties, 
and use reflection to apply for self-development to become a good teacher, know broadly, 
be up-to-date, and keep up with changes 
 



 

๗๗ 

๑๐๔๒๒๐๑-๖๒  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      ๓(๒-๒-๕) 
   Learning Measurement and Evaluation          
   วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  
โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้าง
เครื่องมือวัดและประเมินผล  การให้ข้อมูลปูอนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัด
และประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี 
มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
   Measure and evaluate through methods which are practical and 
appropriate to the subject matter, context, individual difference of learners, and learners 
with special needs, reflect the evaluation result for learner development and quality 
development of learning management under the concepts and theories of measurement 
and evaluation, authentic assessment, measurement and evaluation instrument design, 
feedback giving for learning promotion in learners, guideline of using measurement and 
evaluation result in learner development, proper and creative measurement and evaluation, 
and use the reflective practice for self-development to be a good teacher who is proficient, 
smart, and up to date 
 



 

๗๘ 

๑๐๔๓๒๐๒-๖๒   การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้    ๓(๒-๒-๕) 
   Research and Development in Innovation and Learning   
   วิจัย แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่
สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบ
การวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหา
คุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพ่ือให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความ
รอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
   Research, solve problems to develop learners, and create innovation 
to develop learners’ learning in accordance with individual major, context of learner 
individual differences, and learners with special needs by studying, analyzing problem 
conditions and needs in learner development in classrooms, design research by applying 
principals, concepts, research theories, researchers’ ethics, research instrumentation, apply 
digital technologies for creating innovation in research to solve problems and develop 
learners, relevant innovation in community in order to be able to implement research 
results in developing learning management and learners, and use reflection to apply for self-
development to become a good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with 
changes 
 



 

๗๙ 

๑๐๕๑๒๐๑-๖๒  จิตวิทยาส าหรับครู      ๓(๒-๒-๕) 
  Psychology for Teacher 
    หลักการ แนวคิด ทฤษฏีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยา
การให้ค าปรึกษา ทักษะทางสมองเพ่ือการเรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย 
เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาส าหรับการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย ผู้เรียนที่มีความต้องจ าเป็นพิเศษ แนวทางการให้ค าปรึกษา
กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพ่ือให้สามารถ
ออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ 
ความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
        Principle, concept, theory, developmental psychology, educational 
psychology, guidance psychology and counseling psychology, executive brain function for 
learning, learning and development promotion by age and individual difference of learners, 
learning management for learners with special needs, analyze, solve problems, apply, design 
learner behavior management to develop learners according to their potential and ages, 
explore the case studies and the reflective practice to design learner assistant and 
development based on individual ability of each learner, persist to develop learners with 
the spirit of being a teacher, well-organized leaner development report system to give the 
advice guideline and feedback to parents and related people which leads to collaboration in 
learner development, use the reflective practice in self-development to be a good teacher 
who is proficient, smart, and up to date 
 



 

๘๐ 

๑๐๖๒๒๐๑-๖๒  การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา   ๓(๒-๒-๕) 
   Education Administration and Quality Assurance in Education  
    ปรัชญาการศึกษา วิเคราะห์บริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพ่ือจัดท าแผนงานและ
โครงการพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน ออกแบบ ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้อง
กับสถานศึกษา ด้วยองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา การ
ประกันคุณภาพการศึกษา และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน การจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับการศึกษาและประเภทของการศึกษา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีทัศนคติที่ดีถูกต้องต่อบ้านเมือง พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีงานท า มีอาชีพ เป็น
พลเมืองดี รอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคมทันสมัย และทันต่อความเปลี่ยนแปลง 
   Educational Philosophy, analyze the context of the strategic policy for 
the preparation of plans and educational development programs and communities, design; 
implement the quality assurance in education work that is consistent with educational 
institutions. With knowledge of educational administration,  information system for school 
administration, quality assurance education, and the philosophy of sufficiency economy to 
create immunity for learners, educational management of educational institutions at each 
level and type of education by using a variety of learning management processes to 
develop oneself to have a good attitude, right base on country, stable life, work, career, 
good citizenship,  understand the  world context wisely, modern society and keeping pace 
with changes 
 



 

๘๑ 

๑๒๒๑๒๐๑-๖๒  ภาษาเพื่อการสื่อสาร      ๓(๒-๒-๕) 
  Language for Communication   
   ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการ
วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช้ ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียน ภาษาท่าทาง เพ่ือสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในชั้นเรียน ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ทักษะการฟัง  การพูด  การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้
รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงส าหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลายหลายเพ่ือการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
   Use Thai-English language for communication in learning management 
appropriately in accordance with context and learner’s differences, learners with special 
needs, by analyzing concepts, theory, speech communication for teachers, principle, and 
techniques of Language Use as well as practice listening, speaking, reading, writing, and 
gestures to transmit meanings in instruction and communication, design learning 
management in listening, speaking, reading, writing, and gestures to develop learners, seek 
for general information for broader, up-to-date self-development and keeping up with the 
changes, practice the language and culture for peaceful living  
 



 

๘๒ 

             (๒) กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
รหัสวิชา           ชื่อรายวิชา     หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๑๐๐๑๘๐๑-๖๒    การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑       ๑(๙๐) 
    Practicum Teaching 1  
    สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจ าชั้นในสถานศึกษา  เข้าใจ
บริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้ เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของ
การศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งใน
และนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์
การเรียนรู้ในสถานศึกษา  สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อน
กลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพ่ือน าไปใช้ใน
การพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
    Conclude self-characteristics and those of teacher that reflect love 
and faith in teaching profession, identify self-ethics and profession ethics, acknowledge 
duties of teacher and homeroom teacher in school, understand community context, 
coordinate with parents to collect the data used to provide learner care, assistance, and 
development to the preferred characteristics, provide well-organized report of learner 
development in form of case study by applying the knowledge of psychology, digital 
technology, and ability based learner development, conclude the guideline and activities for 
teacher profession development both inside and outside educational institutions through 
the process of observation and analysis of teacher performance, conclude the lesson 
learned from learning experience in educational institution, synthesize the body of 
knowledge and use the learning result in after action review (AAR) as well as share and learn 
under the context of profession learning community (PLC) to develop oneself to keep up 
with changes 
 



 

๘๓ 

๑๐๐๒๘๐๒-๖๒    การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒      ๑(๙๐) 
Practicum Teaching 2     

     ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่ อ
และเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้
ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
มีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ 
(AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
    Behave as a good example with morality and conduct according to 
professional ethics, working as a teacher assistant with a mentor by planning content design, 
media and technology, measurement and evaluation according to the learning strand in 
each course, integrated knowledge in educational administration, innovation design, 
implementation of educational quality assurance in accordance with each level of 
education, manage quality learning and create a learning atmosphere for students to enjoy, 
cooperate with parents to develop and help students to have desirable characteristics, 
analyze and present guidelines for self-development to be a professional teacher who is 
able to adjust to keep up with the change of both professional teaching and core major 
sciences, participate in projects related to promoting conservation of culture and local 
wisdom and bringing results from learning in educational institutions to evaluate after action 
review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange knowledge in the form of 
professional learning community (PLC) to develop oneself to keep up with changes 
 



 

๘๔ 

๑๐๐๓๘๐๓-๖๒  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๓       ๑(๙๐) 
    Practicum Teaching 3  
    ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรม
ทางการศึกษาท่ีทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเอง
ได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อน
กลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือ
น าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
    Practice teaching in educational institutions, behave as a good 
example with morality and conduct according to professional ethnics, design a class 
atmosphere that encourages students to learn and be happy, organize learning activities that 
encourage students to create advanced thinking processes by applying digital technology or 
modern educational innovations, collaborate with parents to develop and strive to solve 
students' problems to have the desirable characteristics with the process of the correct 
research methodology, clearly reflecting the changes that have occurred to students 
themselves from participating in activities that promote professional progress, projects 
related to promoting conservation of culture and local wisdom and bringing results from 
learning in educational institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting on an 
individual basis, and exchange knowledge in the form of professional learning community 
(PLC) to develop oneself to keep up with changes 
 



 

๘๕ 

๑๐๐๔๘๐๔-๖๒  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑       ๖(๕๔๐) 
    Internship 1        
    ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและ
น าไปสู่การเป็นนวัตกรรม โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนา
และแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อน
ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
    Work in teacher duties, behave as a good example with morality and 
conduct according to professional ethics, make learners are happy and have advanced 
thinking process and leading them to be innovators by designing modern educational 
innovations integrated in community context with learning activities in and out of the 
classroom, create a network of cooperation with parents and communities to develop, 
promote professional progress and solve students' problems with desirable characteristics 
with the correct research process according to the research methodology, clearly reflecting 
the changes that have occurred to themselves from participation and participate in projects 
related to promoting conservation of culture and local wisdom and bringing results from 
learning in educational institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting on an 
individual basis, and exchange knowledge in the form of professional learning community 
(PLC) to develop oneself to keep up with changes 
 



 

๘๖ 

๑๐๐๔๘๐๕-๖๒  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒       ๖(๕๔๐) 
    Internship 2        
    ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและ
น าไปสู่การเป็นนวัตกรรม โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนา
และแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อน
ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
    Work in teacher duties, behave as a good example with morality and 
conduct according to professional ethics, make learners are happy and have advanced 
thinking process and leading them to be innovators by designing modern educational 
innovations integrated in community context with learning activities in and out of the 
classroom, create a network of cooperation with parents and communities to develop, 
promote professional progress and solve students' problems with desirable characteristics 
with the correct research process according to the research methodology, clearly reflecting 
the changes that have occurred to themselves from participation and participate in projects 
related to promoting conservation of culture and local wisdom and bringing results from 
learning in educational institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting on an 
individual basis, and exchange knowledge in the form of professional learning community 
(PLC) to develop oneself to keep up with changes 
 



 

๘๗ 

 (๓) กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
รหัสวิชา           ชื่อรายวิชา     หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)  
๑๐๒๑๒๐๒-๖๒    การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา      ๓(๒-๒-๕) 
    Social Studies Curriculum Development 
  วิเคราะห์แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษาในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย อธิบายวิวัฒนาการทางด้านหลักสูตรสังคมศึกษา ในระดับชาติและสากล วิเคราะห์
กระบวนการจัดท าหลักสูตรสังคมศึกษา การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินผลหลักสูตร ภาวะผู้น าหลักสูตร
สังคมศึกษาฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
   Analyze basic ideas about social study curriculum development in 
context of formal, non-formal and informal education. Explain evolution of social study 
curriculum both in Thailand and global. Analyze the curriculum development procedure, 
applying the curriculum, curriculum evaluation and leadership in curriculum development. 
Practice in curriculum development according to the core curriculum 
 
๑๐๑๓๒๐๑-๖๒    วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา      ๓(๒-๒-๕) 
    Social Studies Teaching Method 
  วิเคราะห์ทฤษฎีรูปแบบการสอน วิธีการสอน ทักษะและเทคนิคการสอนสังคมศึกษา 
วิเคราะห์หลักสูตรสังคมศึกษา ออกแบบการจัดการเรียนรู้ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และ
การวัดและประเมินผล ฝึกปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน 
   Analyze theories about social study teaching procedure, teaching 
techniques and teaching skills. Analyze the curriculum. Design learning management. Lesson 
plan creation. Media creation. Evaluation and measurement. Teaching practice 
 
๑๐๓๓๒๐๑-๖๒    นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา    ๓(๒-๒-๕) 
    Innovation and Digital Media in Social Studies 
  วิเคราะห์แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับนวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษาหลักการ
ออกแบบ การผลิตและพัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัลที่เหมาะสมกับเนื้อหาสังคมศึกษา วิเคราะห์และประเมิน
คุณค่าของสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   Analyze basic ideas about innovations and digital technology for social 
study. Principal in designing, producing and developing innovations and digital technology 
that are suitablr for social study science. Analyze and evaluate of the media and 
innovations. Applying the media and innovation to develop students’ learning 



 

๘๘ 

 
๑๐๔๓๒๐๑-๖๒   การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา     ๓(๒-๒-๕) 
    Social Studies Action Research 
  อธิบายความหมาย ขอบเขตของการวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา วิเคราะห์
ทฤษฎีระเบียบวิธีวิจัยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลายทาง
สังคมศึกษา 
   Explain meaning and scope of action research in social study. Analyze 
theories and action research methodology. Practice in the research to develop learnings in 
social study 
 
๑๒๑๒๒๐๑-๖๒   ศาสนศึกษา       ๓(๒-๒-๕) 
    Religious Studies 
  อธิบายความหมายของปรัชญาและศาสนา วิเคราะห์องค์ประกอบของศาสนาและ
ความเชื่อ  ประเภทของศาสนา ประวัติความเป็นมา หลักค าสอน ศาสนพิธี สาวก และวันส าคัญทางศาสนา 
วิเคราะห์หลักการของศาสนาสากลที่เกี่ยวกับปรัชญา วัฒนธรรม และจริยศาสตร์ การเปรียบเทียบศาสนา
สากล  วิเคราะห์สภาพการณ์และปัญหาเก่ียวกับจริยธรรมสิ่งแวดล้อมและสังคมปัจจุบัน   
   Explain meaning of philosophy and religion. Analyze elements of 
religions, believes, categories of religion, history, doctrines, ceremonies, disciples and 
important religious days. Analyze principle of global religions in aspects of philosophy, 
culture and ethics. Comparing global religions. Analyze the present situation and problems 
about environment ethics and social ethics 
 
๑๒๑๓๒๐๒-๖๒   หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา     ๓(๒-๒-๕) 
    Buddhist Principle and Dhammology 
  อธิบายพัฒนาการ ความส าคัญ องค์ประกอบ และโครงสร้างของพระพุทธศาสนา
และศาสนาในท้องถิ่น เกี่ยวกับประวัติ คัมภีร์ของศาสนา การปฏิรูป นิกาย การเผยแผ่ วันส าคัญ ศาสนพิธี การ
ปฏิบัติตนของศาสนิกชน หลักธรรมส าคัญ ฝึกภาวะผู้น าในพิธีกรรมทางศาสนา และน ามาพัฒนาชีวิตและสังคม 
   Explain development, importance, elements and structure of 
Buddhism and local religions. Study history, scriptures, reforms, sects, propagation, important 
days, ceremonies, practice, important doctrines. Practice to be religious master ceremony. 
Apply the religions to develop living and society 



 

๘๙ 

๑๒๕๑๒๐๑-๖๒   ประวัติศาสตร์ไทย       ๓(๒-๒-๕) 
    Thai History  
   วิเคราะห์พัฒนาการของประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสมัย
ประวัติศาสตร์  อธิบายการพัฒนาและผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการด้านเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
   Analyze development of Thai history both in pre-historic and historic 
period. Explain about the development and the effects on changes in politics, economics, 
social and culture via historical procedure 
 
๑๒๕๒๒๐๓-๖๒   อารยธรรมโลก       ๓(๒-๒-๕) 
   World Civilization 
   วิเคราะห์พัฒนาการของอารยธรรมโลกตะวันตก และโลกตะวันออกโดยสังเขป ใน
ด้านต่างๆ เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปของสังคมโลก อิทธิพลของตะวันตกและตะวันออกที่มี
ผลต่อสังคมโลก และสามารถปรับตัวของสังคมโลกสมัยใหม่ผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์  
   Analyze development of western and eastern civilization in various 
aspects. Compare global changes and events. Influence of western and eastern to global 
society and adaptability of modern society via historical procedure 
 
๑๒๖๑๒๐๑-๖๒   หลักสังคมวิทยา       ๓(๒-๒-๕) 
      Principle Sociology 
   อธิบายความหมาย ลักษณะ ขอบข่าย ประวัติความเป็นมา แนวคิดและทฤษฎีสังคม
วิทยา องค์ประกอบ และหลักการส าคัญ ประยุกต์ใช้วิธีการศึกษาทางสังคมวิทยา วิเคราะห์กลุ่มสังคม 
โครงสร้างทางสังคม ลักษณะของสังคม โครงสร้างหน้าที่ การจัดระเบียบสังคม สถาบันทางสังคม การขัดเกลา
ทางสังคม การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ช่วงชั้นทางสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ กระบวนการทางสังคม พฤติกรรม
เบี่ยงเบนทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา 
   Explain meaning, characters, scope, history and idea=s and theories of 
Sociology. Apply sociology procedure to analyze social groups, social structure, social 
characters, duty structure, social ordering, social institutes, socialization, social interaction, 
social stratification, culture, believe, social process, social deviational behavior, changes in 
social and culture. Apply the knowledge to learning management 
 



 

๙๐ 

๑๒๗๑๒๐๑-๖๒   ภูมิศาสตร์กายภาพ      ๓(๒-๒-๕) 
   Physical Geography 
   วิเคราะห์สัณฐานของโลกและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างโลก
กับดวงอาทิตย์  และดวงจันทร์  อธิบายลักษณะทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงของธรณีภาค อุทกภาค  
บรรยากาศ ชีวภาคและฝึกปฏิบัติการภาคสนาม 
    Analyze the earth geomorphology and the phenomenon that occur 

because of relation between The Sun and The Earth.  Explain physical characters and 

changes of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. Do practice in field trips 

๑๒๗๑๒๐๒-๖๒    ภูมิศาสตร์ประเทศไทย       ๓(๒-๒-๕) 
    Geography of Thailand 
  วิเคราะห์ลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพประชากร 
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงความสัมพันธ์ในปัจจัยทางภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก 
วิเคราะห์การกระจายเชิงพ้ืนที่และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ และฝึกปฏิบัติการภาคสนาม 
   Analyze Thailand geography in aspect of morphology, population, 
economics, social, natural resources and environment. The relationship with geographic 
factors in global scale. Analyze spatial distribution and relationship between factors. Do 
practice in the field trip 
 
๑๒๘๑๒๐๑-๖๒   การเมืองการปกครองไทย     ๓(๒-๒-๕) 
   Thai Politics and Government 
   วิเคราะห์ความรู้ เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ และระบอบการปกครอง วิวัฒนาการ
การเมืองการปกครองไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อธิบายระบอบการเมืองการปกครองไทย อภิปราย
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม เหตุการณ์ทางการเมืองต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมในอดีตและ
ปัจจุบันและการน าองค์ความรู้ที่ได้บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยและพัฒนาความเป็นพลเมือง 
   Analyze basic knowledge of political sciences and politics, Thai politics 
development. Explain Thai politics system. Debate about interaction between the state and 
social, political events; both in the past and present; that affected the changes of Thai 
society. Integrate the knowledge to learning management that encourage democracy and 
good citizenship 
 
 
 



 

๙๑ 

๑๒๘๒๒๐๒-๖๒   กฎหมายเบื้องต้น      ๓(๒-๒-๕) 
    Introduction to Laws 
  อธิบายความหมาย ความส าคัญ ประเภท ล าดับศักดิ์ของกฎหมาย วิเคราะห์การ
จัดท า การใช้ การตีความทางกฎหมาย อธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา 
กฎหมายปกครอง และอธิบายกระบวนการยุติธรรม ประยุกต์ใช้และบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน 
   Explain meaning, importance, categories and rank of law. Analyze 
legislation, enforcement and interpretation. Explain about the Institution, the Civil and 
Commerce Code, the Criminal Law and the Administrative Law. Explain about judicial 
administration. Apply and integrate law to daily life 
 
๑๒๙๒๒๐๑-๖๒   เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น      ๓(๒-๒-๕) 
    Introduction to Economics 
  อธิบายความหมาย ความส าคัญ ประวัติความเป็นมาของเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์
ทฤษฎีการผลิต พฤติกรรมของผู้บริโภค ตลาด ทฤษฎีราคา รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร การคลัง 
การค้าระหว่างประเทศ ระบบสหกรณ์ ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 
   Explain meaning, importance and history of economics. Analyz 
production theory, consumer behavior, market, price theory, national income, financial, 
treasury, international trading, cooperative system. Apply the Sufficient Economy Theory. 
Analyze changes in Thai and global economics 
 
 



 

๙๒ 

 (๔) กลุ่มวิชาเอกเลือก 
รหัสวิชา           ชื่อรายวิชา     หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)  
๑๒๑๓๒๐๓-๖๒   จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม      ๓(๒-๒-๕) 
   Environmental Ethics 
   ศึกษาความหมายความส าคัญของจริยศาสตร์ บทบาทของจริยธรรมกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม มนุษย์กับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จ าเป็นต้องสร้างจริยธรรมสิ่งแวดล้อม พัฒนาการของแนวคิด
สิ่งแวดล้อมนิยม ปรัชญาและกระแสจริยธรรมสิ่งแวดล้อม แนวคิดและกระบวนทัศน์ใหม่ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ศึกษากรณีตัวอย่างและปฏิบัติการวิเคราะห์และ
จัดท าโครงงานเพ่ือสร้างจริยธรรมและจิตส านึกทางสิ่งแวดล้อม 
   Meaning and importance of morality; roles of morality and 
environmental conservation; human beings and environmental problems and the necessity 
for building environmental morality; the evolution of concepts of environmentalism; 
philosophy and streams of environmental morality; concepts and new paradigm of 
environmental conservation; environmental morality and sustainable development; case 
studies and analysis on practice and projects for building environmental morality and 
consciousness     
 
๑๒๕๑๒๐๒-๖๒   ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้    ๓(๒-๒-๕) 
   Southeast Asia History  
   วิเคราะห์พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในยุคต่างๆอิทธิพลของชาติตะวันตกที่มีผลต่อ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อธิบายการเปลี่ยนแปลงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 
๒ จนถึงปัจจุบัน  แสดงความคิดเห็นในความสัมพันธ์ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับประเทศมหาอ านาจ
ของโลกและประเทศเพ่ือนบ้าน โดยผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
   Analyze the history, influence of the western to the region. Explain 
changes in the region after The World War II until the present. Express opinion about 
relationship between the region and superpower nations and neighbor regions via historical 
procedure 
 



 

๙๓ 

๑๒๕๓๒๐๔-๖๒   ท้องถิ่นศึกษา        ๓(๒-๒-๕) 
   Local  Studies 
  อธิบายความหมาย  ความส าคัญ  และปร ะวั ติ คว าม เป็นมาของท้ องถิ่ น 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและมรดกทางวัฒนธรรม วิเคราะห์ความคิด ความเชื่อของท้องถิ่น วิเคราะห์อิทธิพล
ของอารยธรรมต่างๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่นประยุกต์ใช้กระบวนการศึกษาสังคม 
   Explain meaning, importance and history of local, custom, tradition 
and cultural heritage. Analyze local believes. Analyze civilizations influence and local 
wisdom via sociology procedure      
 
๑๒๕๓๒๐๕-๖๒  ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกและเอเชียใต้   ๓(๒-๒-๕) 
   East Asia and South Asia History 
  ภูมิหลังเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้โดยสังเขป บทบาทจีนและอินเดียในฐานะ
ศูนย์กลางอ านาจของภูมิภาคก่อนการเข้ามาของจักรวรรดินิยมตะวันตก การเผชิญหน้าและการปรับตัวต่อ
จักรวรรดินิยมตะวันตก ขบวนการชาตินิยม สงครามโลกครั้งที่ ๒ การได้รับเอกราชและการแบ่งแยกประเทศ
ในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ 
   Background in brief of East Asia and South Asia; roles of  China and 
India as the central power before western imperialism; the confrontation and adjustment to 
the western imperialism; the movement of patriotism; World War II; independence gains and 
the separation of countries in South Asia and East Asia after World War II  
 
๑๒๖๔๒๐๒-๖๒   วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล      ๓(๒-๒-๕) 
   Digital Culture 
   วิเคราะห์แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมพหุวัฒนธรรมและความเป็นพลเมือง
ดิจิทัลในปัจจุบันและอนาคต ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อสังคมทักษะการรู้ดิจิทัล สร้างแนวปฏิบัติให้
เป็นพลเมืองที่เรียนรู้แบบน าตนเองและปกปูองตนเองการเคารพสิทธิของตนเองความรับผิดชอบสังคมโลกหลัง
สมัยใหม่ สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงสร้างสรรค์ 
   Analyze ideas of changes in multi-cultural society and digital 
citizenship both in current and future context. Effects of digital technology toward society. 
Digital skills. Guideline for being proactive and cautious citizen. Respect in own right. Be 
responsible to modern society. Create creative changes in society 
 



 

๙๔ 

๑๒๖๔๒๐๓-๖๒   ความเป็นสกลทรรศน์      ๓(๒-๒-๕) 
    Luminosity 
  อธิบายความหมาย และความส าคัญโลกาภิวัตน์ วิเคราะห์ทฤษฎีการจัดการความ
ขัดแย้งความเป็นพลเมือง หลักการอยู่ร่วมกันของมนุษยชาติ ความสัมพันธ์และการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
ค่านิยมและการตระหนักรับรู้สภาพการณ์ การพัฒนาที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคและการยอมรับ
ความแตกต่างแนวทางการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของพลเมืองโลก 
   Explain meaning and importance of globalization. Analyze conflict 
management theories. Citizenship and co-existence of humanity. Relationship and 
reciprocity. Value and realization. Sustainable development. Human right. Equality and 
acceptance. Learning design to enhance global citizenship characters 
 
๑๒๖๔๒๐๔-๖๒  พัฒนาการของสังคมสมัยใหม่     ๓(๒-๒-๕) 
   Evolution of Modern Society 
   ความหมายของพัฒนาการของสังคม  การปรับเปลี่ยนสู่สังคมสมัยใหม่ในสังคมโลก
และสังคมไทย สังคมโลกาภิวัตน์  มิติโลกศึกษาในด้านความเป็นพลเมือง  ความยุติธรรมในสังคม  สิทธิ
มนุษยชน  การแก้ปัญหาความขัดแย้ง  การพัฒนาอย่างยั่งยืน  ค่านิยม  ความหลากหลายและการพ่ึงพา  การ
วิเคราะห์สังคมไทยสมัยใหม่ในมิติโลกศึกษา  การวิเคราะห์วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมไทยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฝึกเก็บข้อมูลและปฏิบัติการภาคสนาม 
   Meaning of evolution of society; the adjustment to modern society in 
world and Thai society; globalization society; world education dimensions on civic 
education; social justice, human rights, and conflict solutions; sustainable development; 
values; diversity and dependency; Thai modern society in world education dimension; 
analysis on vision and strategies of development in Thai society of national economic and 
social development plans; practice in data collection and fieldwork 
 
๑๒๗๒๒๐๓-๖๒     เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ    ๓(๒-๒-๕) 
    Geographic Tools and Geoinformatics 
  อธิบายความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับแผนที่ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ การแปลความหมายการสืบค้นและประยุกต์ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
   Explain basic knowledge about map, geoinformatics technology and 
geography instrument. Geography instrument result interpretation, searching and applying 
 



 

๙๕ 

๑๒๗๒๒๐๔-๖๒   สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา      ๓(๒-๒-๕) 
    Environment and Population Education 
  วิเคราะห์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและประชากร ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมกับประชากร วิเคราะห์ผลกระทบของภาวะประชากรที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมต่อสังคมและ
คุณภาพชีวิต อธิบายการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน อธิบายความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สภาพการเกิดภัยพิบัติในประเทศไทยและโลก วิเคราะห์สาเหตุการเกิด 
ผลกระทบและการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ 
   Analyze basic knowledge about environment and population. Relation 
between environment and population. Analyze effects of population toward environment, 
society and living quality. Explain about participation in environment conservation to create 
highest and permanent benefit. Explain basic knowledge about natural disasters, disasters in 
Thailand and global disasters. Analyze causes, effects and of the disasters and disaster 
management 
 
๑๒๗๓๒๐๕-๖๒   ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก      ๓(๒-๒-๕) 
  Regional Geography of the World 
   ความหมายของภูมิศาสตร์ภูมิภาค เกณฑ์การแบ่งภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ของโลก  
ที่ตั้ง รูปร่าง ลักษณะภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  ประชากร  ทรัพยากรธรรมชาติของภูมิภาคต่างๆในโลก  
เปรียบเทียบปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในแต่ละภูมิภาค  ปฏิบัติการฝึก
ทักษะในการเรียนรู้ภูมิภาคโลกผ่านสื่อต่างๆ 
   Meaning of regional geography; the criteria of regional geography of 
the world classification; locations, shapes, topography, population and natural resources of 
all regions of the world; the comparison of geographic factors that affect economic, social 
and political development in each region; practice in regional geography of the world 
through medias 
 



 

๙๖ 

๑๒๙๔๒๐๒-๖๒    การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทย     ๓(๒-๒-๕) 
   Thai Economic Change 
   กลไก โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยและโลกในอดีตและปัจจุบัน ทฤษฏีการ
พัฒนาเศรษฐกิจ กระกวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ นโยบายและแผนการพัฒนาเศรษฐกิจในอดีตและปัจจุบัน 
ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายและแผนการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่ผ่านมา แนวโน้นเศรษฐกิจไทยตามเศรษฐกิจโลก การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การพัฒนาและ
ปัญหาทางเศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจไทยอันเนื่องจากการพัฒนาตามแนวทางของเศรษฐกิจโลกและแนว
ทางการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจไทย 
   Mechanism and structure of past and present world and Thai 
economic systems; the theories of economic development and economic development 
process; policy and plans of past and present economic development, impacts and changes  
from past economic development policies and plans; trends of Thai economy according to 
World economy and economic associations; the economic development and problems of 
Thai economic system due to world economic development; trends of economic solutions 
of Thai economic system 
 
๑๒๙๔๒๐๓-๖๒   การวิเคราะห์เศรษฐกิจไทย     ๓(๒-๒-๕) 
  Analysis of Thai Economies 
   ความหมายของการวิเคราะห์เศรษฐกิจ ความส าคัญของการวิเคราะห์เศรษฐกิจ  
วิธีการวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจในสาขาต่าง ๆ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
การเลือกปัญหาเพ่ือท าการวิเคราะห์ รวมทั้งการฝึกหัดท าการวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ 
   Meaning and importance of the analysis of economies; methods of 
economic problems analysis in many branches; the analysis of the relationship between 
economic, social and political aspects; the selections of problems analyses and practice in 
economic problems analyses 
 



 

๙๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๙๘ 

สาระส าคัญในการปรับปรุงแก้ไขและโครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุง  
  ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดยปฏิรูป
ระบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู 
ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า ของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ที่
อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลักจึงสมควรปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล โดยมีการปรับปรุงรายวิชารวมทั้งระบบการเรียนการสอนให้ทันสมัยมากขึ้นจากหลักสูตร
เดิมที่ใช้มาตัง้แต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
โครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
 จ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรเปลี่ยนแปลงเป็น ๑๔๒ หน่วยกิต มีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียด
ตามตารางด้านล่าง 
 

รายการ โครงสร้าง 
หลักสูตรเดิม 
 พ.ศ. ๒๕๕๙ 

โครงสร้างหลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. หมวดศึกษาทั่วไป 
๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
๒.๑ กลุ่มวิชาชีพครู 
๒.๑.๑ วิชาชีพครู 
๒.๑.๒ วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
๒.๒ กลุ่มวิชาเอก 
๒.๒.๑ วิชาเอกบังคับ 
๒.๒.๒ วิชาเอกเลือก 
๒.๒.๓ วิชาสอนวิชาเอก 
๒.๒.๔ เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก 
๓ หมวดวิชาเลือกเสรี 

๓๐ 
๑๓๕ 
๕๐ 
๓๖ 
๑๔ 
๘๕ 
๗๔ 
๕ 
๖ 
๕ 
๖ 

๓๐ 
๑๐๖ 
๔๓ 
๒๘ 
๑๕ 
๖๓ 
๔๒ 
๒๑ 
- 
- 
๖ 

จ านวนหน่วยกิตรวม (นก.) ๑๗๑ ๑๔๒ 
 



 

๙๙ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหตุ 
๑. ชื่อหลกัสูตร 
ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสังคมศึกษา  
Bachelor of Education Program in Social Studies 

๑. ชื่อหลกัสูตร 
ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสังคมศึกษา  
Bachelor of Education Program in Social Studies 

- คงเดิม 

๒. ชื่อปริญญา 
ครุศาสตรบณัฑติ (สังคมศึกษา) 
ค.บ. (สังคมศึกษา) 
Bachelor of Education (Social Studies) 
B.Ed. (Social Studies) 

๒. ชื่อปริญญา 
ครุศาสตรบณัฑติ (สังคมศึกษา) 
ค.บ. (สังคมศึกษา) 
Bachelor of Education (Social Studies) 
B.Ed. (Social Studies) 

๓.  โครงสร้างหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                     ๓๐ หน่วยกิต 
(๑) กลุม่วิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า                         ๑๐ หน่วยกิต 
      วิชาบังคับ                                                                 ๖ หน่วยกิต 
รหัส              รายวิชา                                                             หน่วยกิต 
๐๐๐๑๑๐๑    ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                        ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๑๑๐๒    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                   ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๑๑๐๓    สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า                               ๒(๒-๐-๔) 
 
      วิชาเลือก                                                                 ๔ หน่วยกิต 
รหัส             รายวิชา                                                              หน่วยกิต 
๐๐๐๑๑๐๔   การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                  ๒(๒-๐-๔) 
                  ในชีวิตประจ าวัน    
๐๐๐๑๑๐๕   การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร                  ๒(๒-๐-๔) 
                  ในชีวิตประจ าวัน 

๓.  โครงสร้างหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                  ๓๐ หน่วยกิต 
(๑) กลุม่วิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า                       ๑๒ หน่วยกิต 
      วิชาบังคับ                                                             ๑๒ หน่วยกิต 
รหัส                รายวิชา                                                         หน่วยกิต 
๐๐๐๕๑๐๑-๖๒ ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ                     ๓(๒-๒-๕)
๐๐๐๕๑๐๓-๖๒ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                     ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๑๐๖-๖๒ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                         ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๑๑๐-๖๒ ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ                                     ๓(๒-๒-๕) 
      วิชาเลือก                                                               -  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 

- ปรับชื่อวิชาใหม่ทุกวิชา 
- จ านวนหน่วยกิตคงเดิมแต่
ปรับเหลือ ๑๐วิชา แตล่ะวิชา
จ านวน ๓ หน่วยกิต 
- ปรับค าอธิบายรายวิชาใหม่
ทุกวิชา 
- รายวิชาใหม่ ๖ วิชา 
- รายวิชาที่ตัดออก ๒๐ วิชา 
 



 

๑๐๐ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหตุ 
๐๐๐๑๑๐๖   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวัฒนธรรม       ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๑๑๐๗   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ                      ๒(๒-๐-๔) 
(๒) กลุม่วิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า                                      ๖ หน่วยกิต 
      วิชาเลือก                                                                  ๖ หน่วยกิต 
รหัส            รายวิชา                                                             หน่วยกิต 
๐๐๐๒๑๐๑  พระพุทธศาสนาเพือ่การพัฒนาชีวิตและสังคม                  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๒๑๐๒  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                   ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๒๑๐๓  สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต                                     ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๒๑๐๔  ศลิปะและการออกแบบ          ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๒๑๐๕  สุนทรียภาพการแสดง          ๒(๒-๐-๔) 
(๓) กลุม่วิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า                                      ๖ หน่วยกิต 
     วิชาเลือก                                                                   ๖ หน่วยกิต 
รหัส            รายวิชา                                                               หน่วยกิต 
๐๐๐๓๑๐๑  ระบบสังคมไทย          ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๓๑๐๒  ระบบสังคมโลก          ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๓๑๐๓  ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน          ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๓๑๐๔  ไทเลยศึกษา                                 ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๓๑๐๕  ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน                    ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๓๑๐๖  เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน                               ๒(๒-๐-๔) 
(๔) กลุม่วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า      ๘ หน่วยกิต 
      วิชาเลือก                                                                 ๘ หน่วยกิต 
รหัส             รายวิชา                                                              หน่วยกิต 
๐๐๐๔๑๐๑   การคดิและการตัดสินใจ                                           ๒(๒-๐-๔) 

 
 
(๒) กลุม่วิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า                                   ๓ หน่วยกิต 
      วิชาบังคับ                                                               ๓ หน่วยกิต 
รหัส                  รายวิชา                                                      หน่วยกิต 
๐๐๐๕๑๐๗-๖๒   สุนทรียะ                                                     ๓(๒-๒-๕) 
 
 
 
 
(๓) กลุม่วิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า                                    ๖ หน่วยกิต 
      วิชาบังคับ                                                               ๖ หน่วยกิต 
รหัส                 รายวิชา                                                       หน่วยกิต 
๐๐๐๕๑๐๒-๖๒  พลเมืองที่เข้มแข็ง                                           ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๑๐๘-๖๒  ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                  ๓(๒-๒-๕) 
 
 
 
 
(๔) กลุม่วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า   ๙ หน่วยกิต 
      วิชาบังคับ                                                               ๙ หน่วยกิต 
รหัส                 รายวิชา                                                       หน่วยกิต 
๐๐๐๕๑๐๔-๖๒  การสรา้งเสริมและดูแลสุขภาวะ                           ๓(๒-๒-๕) 



 

๑๐๑ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหตุ 
๐๐๐๔๑๐๒   เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์                                ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๓   การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ                               ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๔   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อคุณภาพชีวิต                  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๕   วิทยาศาสตรเ์พื่อสขุภาพ                                          ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๖   ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                                ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๗   เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน              ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๘   การปลูกพืชและเลีย้งสัตว์ในชีวิตประจ าวัน                  ๒(๒-๐-๔) 

๐๐๐๕๑๐๕-๖๒  ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อชีวิตและอาชีพ             ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๑๐๙-๖๒  การคิดเชิงเหตผุล                                            ๓(๒-๒-๕) 
 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                                                      ๑๓๑ หน่วยกิต 
(๑) กลุม่วิชาชีพครู                                                          ๕๐ หน่วยกิต 
     ๑.๑ วิชาชีพครูบังคับ                                                   ๔๔ หน่วยกิต 
รหัส             รายวิชา                                                             หน่วยกิต 
๑๐๑๑๑๐๓   ปรัชญาการศึกษา                                        ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๑๔๑๐๕   ความเป็นครู                                   ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๒๒๒๐๑   การพัฒนาหลักสตูร                               ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๒๓๒๐๒   การจดัการเรียนรู้และการจัดการในช้ันเรียน                   ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๓๓๓๐๑   นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ                            ๓(๒-๒-๕) 
                  ทางการศึกษา  
๑๐๔๓๔๐๑   การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้                     ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๔๔๔๐๔   การวิจยัเพื่อพัฒนาการเรยีนรู้                                    ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๕๑๕๐๑   จิตวิทยาพัฒนาการ                      ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๕๒๕๐๒   จิตวิทยาส าหรับคร ู         ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๖๔๖๐๖   การประกันคณุภาพการศึกษา                                ๒(๑-๒-๓) 
๑๒๓๓๗๐๑   ภาษาไทยส าหรับครู                          ๒(๑-๒-๓) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                             ๑๐๓ หน่วยกิต 
(๑) กลุม่วิชาชีพครู                                               ๔๓ หน่วยกิต 
     ๑.๑ วิชาชีพครูบังคับ                                              ๒๘ หน่วยกิต 
รหัส                  รายวิชา                                                      หน่วยกิต 
๑๐๐๔๓๐๓-๖๒   ครุนิพนธ์                                                     ๑(๐-๒-๑) 
๑๐๑๑๒๐๑-๖๒   คณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ                        ๓(๒-๒-๕) 
                       และจิตวิญญาณความเป็นคร ู
๑๐๒๑๒๐๑-๖๒   การพัฒนาหลกัสูตร                                        ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๒๒๒๐๑-๖๒   วิทยาการจัดการเรยีนรู๓้(๒-๒-๕) 
๑๐๓๑๒๐๑-๖๒   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร   ๓(๒-๒-๕) 
                       การศึกษาและการเรยีนรู ้
๑๐๔๒๒๐๑-๖๒   การวดัและประเมินผลการเรยีนรู้                         ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๔๓๒๐๒-๖๒   การวิจยัและพฒันานวัตกรรมการเรียนรู้                ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๕๑๒๐๑-๖๒   จิตวิทยาส าหรบัครู                                          ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๖๒๒๐๑-๖๒   การบริหารการศึกษาและการประกัน                    ๓(๒-๒-๕) 
                       คุณภาพการศกึษา  

- ปรับหน่วยกิตวิชาชีพครู
บังคับ เป็น ๓(๒-๒-๕) ทุกวิชา
ยกเว้นวิชาครุนิพนธ์ ๑(๐-๒-
๑) 
- ปรับค าอธิบายรายวิชาทุก
วิชา 
- รายวิชาใหม่ ๑ วิชา 
- รายวิชาที่ตัดออก ๑๗ วิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐๒ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหตุ 
๑๒๔๓๗๐๓   ภาษาอังกฤษส าหรบัครู             ๒(๑-๒-๓) 
          ๑.๒ วิชาชีพครูเลือก                                                 ๖ หน่วยกิต 
รหัส             รายวิชา                                                              หน่วยกิต 
๑๐๑๒๑๐๒   การศึกษาแบบเรียนรวม                                           ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๑๓๑๐๔   การจดัการแหล่งการเรยีนรู้และภมูิปัญญาท้องถิ่น             ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๒๓๒๐๔   การจดัการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด                   ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๒๓๒๐๖   กิจกรรมพัฒนาผูเ้รยีน                                             ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๒๔๒๐๕   การจดัการเรียนรู้ตามแนวพระราชด ารเิศรษฐกิจพอเพียง    ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๓๓๓๐๒   การเรียนการสอนผา่นระบบเครือข่าย                  ๒(๑-๒-๓) 
                  เทคโนโลยสีารสนเทศ 
๑๐๓๓๓๐๓   การออกแบบและพฒันาสื่อการสอน                            ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๓๓๓๐๔   การสร้างและน าเสนอสื่อมัลตมิีเดียเพื่อการศึกษา             ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๔๓๔๐๒   การประเมินโครงการ                                              ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๔๓๔๐๓   โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย                                  ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๕๑๕๐๔   มนุษยสัมพันธ์ส าหรับครู                                          ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๕๓๕๐๙   จิตตปัญญาศึกษาส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู                   ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๖๓๖๐๓   หลักการบรหิารการศึกษา                              ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๖๓๖๐๔   ภาวะผู้น า                                            ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๙๒๑๐๙   ผู้ก ากับลูกเสือข้ันความรู้เบื้องต้น                                ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๙๓๙๐๑   นันทนาการเพื่อการเรียนรู้ส าหรับครู                           ๒(๑-๒-๓) 
๑๑๔๓๙๑๐   สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน                             ๒(๑-๒-๓) 
 
 

๑๒๒๑๒๐๑-๖๒    ภาษาเพื่อการสื่อสาร                                     ๓(๒-๒-๕) 
       ๑.๒ วิชาชีพครูเลือก                                                  - หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ตัดออกจากหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐๓ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหตุ 
       ๑.๓ วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                             ๑๔ หน่วยกิต 
รหัส            รายวิชา                                                              หน่วยกิต 
๑๐๐๔๘๐๑  การฝึกปฏิบตัิวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑                           ๑(๖๐) 
๑๐๐๔๘๐๒  การฝึกปฏิบตัิวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒                    ๑(๖๐) 
๑๐๐๕๘๐๑  ปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา ๑                       ๖(๕๔๐) 
๑๐๐๕๘๐๒  ปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา ๒              ๖(๕๔๐) 
 
 
(๒) กลุม่วิชาเอก ไม่น้อยกว่า                                               ๘๑ หน่วยกิต 
      ๒.๑ วิชาเอกบังคับ                                                     ๗๑ หน่วยกิต 
รหัส            รายวิชา                                                               หน่วยกิต 
๑๒๗๑๑๐๑  ภมูิศาสตร์กายภาพ                                                  ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๙๑๑๐๑  เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น                                               ๓(๓-๐-๖) 
๑๒๘๒๓๐๑  ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับกฎหมาย                                  ๓(๓-๐-๖) 
๑๒๑๒๒๐๑  จริยศาสตร์                                                            ๒(๑-๒-๓) 
๑๒๕๓๕๐๒  ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา                                        ๒(๒-๐-๔) 
๑๒๖๔๕๐๑  ภาษาอังกฤษส าหรบัครูสังคมศึกษา                               ๒(๑-๒-๓) 
๑๒๗๔๓๐๒  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์                                   ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๑๓๑๐๓  ศาสนาเปรียบเทียบ                                                 ๒(๒-๐-๔) 
๑๒๑๔๑๐๔  ศาสนปฏิบตัิ                                                          ๒(๑-๒-๓) 
๑๒๕๒๓๐๔  ประวัติศาสตร์เอเชียใต้และเอเชียตะวันออก                     ๒(๒-๐-๔) 
๑๒๗๒๒๐๒  ภมูิศาสตร์ประเทศไทย                                              ๒(๑-๒-๓) 
๑๒๗๓๓๐๑  แผนที่และภาพถ่ายระยะไกล                                      ๓(๒-๒-๕) 

        ๑.๓ วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                         ๑๕ หน่วยกิต 
รหัส                 รายวิชา                                                      หน่วยกิต 
๑๐๐๑๘๐๑-๖๒  การฝึกปฏิบตัิวชิาชีพครูระหว่างเรยีน ๑                   ๑(๙๐) 
๑๐๐๒๘๐๒-๖๒  การฝึกปฏิบตัิวชิาชีพครูระหว่างเรยีน ๒                   ๑(๙๐) 
๑๐๐๓๘๐๓-๖๒  การฝึกปฏิบตัิวชิาชีพครูระหว่างเรยีน ๓                   ๑(๙๐) 
๑๐๐๔๘๐๔-๖๒  ปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา ๑                            ๖(๕๔๐)     
๑๐๐๔๘๐๕-๖๒  ปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา ๒                            ๖(๕๔๐)     
 
(๒) กลุ่มวิชาเอก                                                          ๖๓ หน่วยกิต 
      ๒.๑ วิชาเอกบังคับ                                                   ๔๒ หน่วยกิต 
รหัส                 รายวิชา                                                       หน่วยกิต 
๑๐๒๑๒๐๒-๖๒  การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา                            ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๑๓๒๐๑-๖๒  วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา                               ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๓๓๒๐๑-๖๒  นวัตกรรมและสือ่ดิจิทัลทางสังคมศึกษา                  ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๔๓๒๐๑-๖๒  การวจิัยเชิงปฏบิัติการทางสังคมศึกษา                    ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๑๒๒๐๑-๖๒  ศาสนศึกษา                                                   ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๑๓๒๐๒-๖๒  หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา                             ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๕๑๒๐๑-๖๒  ประวัติศาสตร์ไทย                                           ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๕๒๒๐๓-๖๒  อารยธรรมโลก                                               ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๖๑๒๐๑-๖๒  หลักสังคมวิทยา                                              ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๗๑๒๐๑-๖๒  ภมูิศาสตร์กายภาพ                                          ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๗๑๒๐๒-๖๒  ภมูิศาสตร์ประเทศไทย                                      ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๘๑๒๐๑-๖๒  การเมืองการปกครองไทย                                  ๓(๒-๒-๕) 

- ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่าง
เรียน ตั้งแต่ปี ๑–๓และ
ปฏิบัติการสอนในช้ันปีท่ี๔ทั้ง 
๒ภาคการศึกษา 
- รายวิชาใหม่ ๑ วิชา 
 
 
 
- ปรับตามการวิพากษ์
หลักสตูรกลาง ครุศาสตร
บัณฑิต ๔ ปี  อิงสมรรถนะ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
(ภาคผนวก ฎ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐๔ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหตุ 
๑๒๘๑๑๐๑  ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับรัฐศาสตร์                                 ๓(๓-๐-๖) 
๑๒๕๑๒๐๑  อารยธรรม                                                           ๓(๓-๐-๖) 
๑๒๕๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์ไทย๑                                                ๒(๒-๐-๔) 
๑๒๕๒๑๐๓  ประวัติศาสตร์ไทย ๒                                               ๒(๒-๐-๔) 
๑๒๖๑๑๐๑  ความรู้พื้นฐานทางมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา               ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๗๔๔๐๔  มนุษย์นเิวศและสิ่งแวดล้อมศึกษา                              ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๘๑๑๐๒  การเมืองการปกครองไทย                                         ๒(๒-๐-๔) 
๑๒๖๒๓๐๑  ประชากรศาสตร์และประชากรศึกษา                            ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๙๒๑๐๓  การเปลีย่นแปลงเศรษฐกิจไทย                                   ๓(๓-๐-๖) 
๑๒๕๔๔๐๑  ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่                                      ๓(๓-๐-๖) 
๑๒๗๓๒๐๔  อาเซยีนศึกษา                                                       ๒(๑-๒-๓) 
๑๒๑๓๒๐๒  จริยธรรมสิ่งแวดล้อม                                               ๒(๑-๒-๓) 
๑๒๕๒๓๐๓  ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้                           ๒(๒-๐-๔) 
๑๒๖๓๒๐๓  การเปลีย่นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม                      ๒(๑-๒-๓) 
๑๒๖๔๒๐๕  พัฒนาการของสังคมสมัยใหม่                                     ๒(๑-๒-๓) 
๑๒๑๑๑๐๑  พระพุทธศาสนา                                                    ๓(๓-๐-๖) 
๑๒๖๒๓๐๓  อนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ าโขง                                            ๒(๑-๒-๓) 
๑๒๖๔๙๐๑  สมัมนาสังคมศึกษา                                                 ๓(๒-๒-๕) 
      ๒.๒ วิชาเอกเลือก                                                       ๕ หน่วยกิต 
รหัส            รายวิชา                                                               หน่วยกิต 
๑๒๗๓๑๐๒  ภมูิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย                                       ๒(๑-๒-๓) 
๑๒๘๒๒๐๓  กฎหมายการศึกษาไทย                                            ๒(๒-๐-๔) 
๑๒๗๔๓๐๓  การออกแบบแผนท่ีด้วยคอมพิวเตอร์                            ๓(๒-๒-๕) 

๑๒๘๒๒๐๒-๖๒  กฎหมายเบื้องต้น                                            ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๙๒๒๐๑-๖๒  เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น                                       ๓(๒-๒-๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ๒.๒ วิชาเอกเลือก                                                       ๕ หน่วยกิต 
รหัส                 รายวิชา                                                        หน่วยกิต 
๑๒๑๓๒๐๑-๖๒  จริยศาสตรส์ิ่งแวดล้อม                                      ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๕๑๒๐๒-๖๒  ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้                    ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๕๓๒๐๔-๖๒  ท้องถิ่นศึกษา                                                 ๓(๒-๒-๕) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปรับตามการวิพากษ์
หลักสตูรกลาง ครุศาสตร
บัณฑิต ๔ ปี  อิงสมรรถนะ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
(ภาคผนวก ฎ) 



 

๑๐๕ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหตุ 
๑๒๘๒๒๐๑  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                     ๓(๓-๐-๖) 
๑๒๘๒๓๐๒  กฎหมายเกีย่วกับชีวิตประจ าวัน                                   ๒(๒-๐-๔) 
๑๒๙๓๓๐๓  เศรษฐกิจพอเพียง                                                   ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๕๓๑๐๒  ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น                                          ๒(๑-๒-๓) 
๑๒๑๒๑๐๒  พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม                                      ๒(๒-๐-๔) 
๑๒๗๓๔๐๒  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย            ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๙๑๒๐๑  การสหกรณเ์บื้องต้น                                                ๓(๓-๐-๖) 
๑๒๗๓๔๐๑  ภยัพิบัติทางธรรมชาติกับการอยู่รอด                             ๒(๑-๒-๓) 
๑๒๕๑๒๐๒  เหตุการณ์โลกปัจจุบนั                                              ๒(๑-๒-๓) 
๑๒๗๒๒๐๑  ภมูิศาสตรภ์ูมิภาคโลก                                              ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๘๒๑๐๓  ปรัชญาและลัทธิการเมือง                                         ๓(๓-๐-๖) 
๑๒๙๓๑๐๒  การวเิคราะห์เศรษฐกิจไทย                                        ๓(๓-๐-๖) 
๑๒๑๑๓๐๑  ปรัชญาเบื้องต้น                                                     ๓(๓-๐-๖) 
      ๒.๓ วิชาการสอนวิชาเอก                                               ๖ หน่วยกิต 
รหัส            รายวิชา                                                               หน่วยกิต 
๑๒๖๔๖๐๑  การจัดการเรยีนรู้วิชาสังคมศึกษา ๑                             ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๖๔๖๐๒  การจัดการเรยีนรู้วิชาสังคมศึกษา ๒                             ๓(๒-๒-๕) 

๑๒๘๑๒๐๑-๖๒  ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกและเอเชียใต้             ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๖๔๒๐๒-๖๒  วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล                                      ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๖๔๒๐๓-๖๒  ความเป็นสกลทรรศน์                                       ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๖๔๒๐๒-๖๒  พัฒนาการของสังคมสมัยใหม่                              ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๗๒๒๐๓-๖๒  เครื่องมือทางภมูิศาสตร์และภมูิสารสนเทศ              ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๗๒๒๐๔-๖๒  สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา                           ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๗๓๒๐๕-๖๒  ภมูิศาสตรภ์ูมิภาคโลก                                       ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๙๔๒๐๒-๖๒  การเปลีย่นแปลงเศรษฐกิจไทย                             ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๙๔๒๐๓-๖๒  การวเิคราะห์เศรษฐกิจไทย                                 ๓(๒-๒-๕) 
 
 
 
 
      ๒.๓ วิชาการสอนวิชาเอก                                             -  หน่วยกิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตัดออกจากหลักสูตร 
 
 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า                                         ๖ หน่วยกิต 
     ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสตูรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเปิดสอน โดยไม่
ซ้ ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว ไม่เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปและต้องไม่เป็นรายวิชาที่
ก าหนดให้เรยีนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวนไม่น้อยกว่า                         ๖ หน่วยกิต 
    ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเปิดสอน  โดยไม่
ซ้ ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว ไม่เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปและต้องไม่เป็นรายวิชาที่
ก าหนดให้เรยีนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

- คงเดิม 



 

๑๐๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 



 

๑๐๗ 

ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๑ ๐๐๐๑๑๐๑  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                 ๒(๒-๐-๔) 

      Thai for Communication 
      ความหมายและความส าคัญของภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ทักษะ
การคิด ฟัง พูด อ่าน และเขียน การเลือกใช้รูปแบบในการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม บูรณาการความรู้ เพื่อประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
      The meaning and importance of Thai for 
communication; practice of thinking, listening, speaking, reading, and 
writing skills; appropriate patterns of communication;  effective 
integration of  gained knowledge into daily life 

๐๐๐๕๑๐๓-๖๒   ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร                                    ๓(๒-๒-๕) 
                       Thai for Communication    
            ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ 
และสรุปประเด็นหลักจากเรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกใน
โอกาสต่างๆ ระดับของภาษา การใช้น้ าเสียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตาม
อักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียนประเภทต่างๆ เขียนผลงานประเภทต่างๆ ตาม
หลักการเขียน มีมารยาทในการฟัง พูด อ่านและเขียน 
                      Use Thai language to communicate properly according 
to the situation. Analyze and summarize the main points of the story 
that being heard. Use critical thinking in things that being seen, speaking 
with positive communication on various occasions, and in various 
language levels. Using tones of voice to communicate. Read aloud 
according to orthography. Read for comprehension from various types 
of writing, writing various types of works according to the principles of 
writing, having manners for listening, speaking, reading and writing 

เปลี่ยนรหัสวิชา   
จ านวนหน่วยกิต และ
ค าอธิบายรายวิชา 
 
 

๒ ๐๐๐๑๑๐๒    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                               ๒(๒-๐-๔) 
       English for Communication  
       ภาษาอังกฤษและพัฒนาการสื่อสารขั้นพื้นฐาน การฟัง พูด อ่าน 
และเขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเน้นทักษะการฟัง-พูด เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว 
ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่นและจังหวัด  

๐๐๐๕๑๐๖-๖๒    การใช้ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร                       ๓(๒-๒-๕) 
                       English Usage for Communication 
                       เข้าใจข้อมูลที่ได้จากการฟังเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน การศึกษา การ
สนทนา ค าบรรยาย บันทึกข้อเท็จจริงโดยใช้ภาษาตามมาตรฐาน สนทนาจากหัวข้อที่
คุ้นเคย และสนใจ ให้ค าแนะน า ให้เหตุผล และกล่าวร้องทุกข์ได้ สนทนาในเหตุการณ์

เปลี่ยนรหัสวิชา   
ช่ือวิชา จ านวนหน่วยกิต 
และค าอธิบายรายวิชา 



 

๑๐๘ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
         Fundamental English for communication with four 
skills namely listening, speaking, reading, and writing in various 
situations; English usage of personal information, families, 
communities, and provincial information 

เฉพาะหน้า แสดงความรู้สึก เล่าประสบการณ์ของตนเอง โต้แย้งและให้เหตุผล 
น าเสนอผลงานโดยเช่ือมโยงหัวข้อที่คุ้นเคย และสรุปข้อมูลได้ อ่านเพื่อหาใจความ
ส าคัญ และจับประเด็นอย่างรวดเร็วและระบุข้อมูลจากสิ่งที่อ่าน เขียนรายงานใน
หัวข้อท่ีคุ้นเคย ประสบการณ์ เหตุการณ์ ความคิด ความฝัน และเขียนจดหมายที่เป็น
รูปแบบมาตรฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ เพื่อพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาอังกฤษท่ีจ าเป็นต่อการสื่อสาร 
                         Use listening skill to understand information related 
to daily life, education, and lecture. Listen and take note with standard 
English. Talk about personal interests or familiar topics, give suggestions 
and reasons, deal with service problems, talk about unexpected 
incident or accidents, describe experience, auguring with reasons, make 
a presentation connecting with familiar situations and summaries the 
information. Use reading comprehension techniques to find main idea 
and support details or related information. Write a report about familiar 
topics on experience, situations, thoughts, ideas, and expectations. 
Write letters with standard formats related to interesting topics in order 
to develop listening, speaking, reading, and writing which are needed 
for communication 

๓ ๐๐๐๑๑๐๓  สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า                        ๒(๒-๐-๔)  
      Information Searching for Study 
      ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ 
แหล่งสารสนเทศ ในการศึกษาค้นคว้า วิธีแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง วิธีการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า ตามรูปแบบ

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๐๙ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
และขั้นตอนท่ีเป็นมาตรฐาน 
       The meaning and the importance of information and 
the information resources for study and search; information 
researching and retrieval for self-study; presentation with standard 
approaches 

๔ ๐๐๐๑๑๐๔  การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                  ๒(๒-๐-๔) 
   ในชีวิตประจ าวัน   
   Listening and Speaking English for Daily Life  
                 Communication 
   การฟังและการพูดในระดับประโยคและระดับข้อความที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและสถานการณ์ต่าง ๆ จากสื่อโทรทัศน์ วิดีโอ วิทยุและอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
   Practice of English listening and speaking at the levels 
of sentence and discourse for daily Life communication through 
various media such as television, VDO, radio and so on 

๐๐๐๕๑๐๑-๖๒  ทักษะการพดูและการฟังภาษาอังกฤษ                  ๓(๒-๒-๕)
            English Speaking and Listening Skills 
                     พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นส าคัญ ฟังบทสนทนาและ
ข้อความสั้นๆ แล้วจับใจความ ใช้ประโยคและส านวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว (เช่น ข้อมูล
พื้นฐานและข้อมูลของครอบครัว การซื้อของ ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น การจ้างงาน) สื่อสาร
เรื่องที่ง่ายและเป็นกิจวัตรที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงและไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับ
สิ่งที่คุ้นเคยหรือท าเป็นประจ า ใช้ภาษาและโครงสร้างทางไวยากรณ์ในการพูดโต้ตอบ
ในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย โดยใช้ภาษา น้ าเสียง กิริยาท่าทางที่เหมาะสม
ตามมารยาททางสังคม และรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยเน้นกระบวนการ
ทางภาษา คือ พูด ฟัง อ่าน  เขียน การสื่อสาร การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้น
ข้อมูล และการฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ 
                      Explain and summarize essential topics, listen to 
conversation and short passages for main ideas, use sentences and 
idioms regarding surroundings (such as basic information, family 
information, shopping, local geography, employment), practice 
communication English using dialogues appropriate to everyday 
situations, making use of communicative activities, Speaking and 
practice in different situation including using language ,intonation of 

เปลี่ยนรหัสวิชา   
ช่ือวิชาจ านวนหน่วยกิต 
และค าอธิบายรายวิชา 



 

๑๑๐ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
words with proper manner, understand English as used in daily life and 
cultural backgrounds of English speaking countries, emphasis on 
speaking, listening, reading, and writing, practice communication skills, 
inquiry, search for information, and practice in communication through 
several different situations   

๕ ๐๐๐๑๑๐๕  การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร               ๒(๒-๐-๔) 
     ในชีวิตประจ าวัน    
     Reading and Writing English for Daily Life   
                  Communication  
     การอ่านหนังสือพิมพ์ การอ่านโฆษณา แผ่นพับโฆษณา การอ่าน
ประกาศ การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทักษะการเขียนสรุปความ การย่อความ 
การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนจดหมายส่วนตัว การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
     Skills for reading newspapers, advertisements, 
announcements, brochures, and product labels; skills for note-
taking, summarizing, completing forms, personal correspondence, 
and electronic communication 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 

๖ ๐๐๐๑๑๐๖  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวัฒนธรรม             ๒(๒-๐-๔) 
                English for Cultural Communication 
                ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารประเด็นทางวัฒนธรรม ภูมิประเทศ  
ภูมิอากาศ ค่านิยมทางสังคม ความเช่ือ อาหาร เทศกาลส าคัญทางประเพณีและ
วัฒนธรรมและงานประเพณี 
                English for communication regarding cultural issues, 
geography, climates, social value, beliefs, food, festivals and 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๑๑ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
traditions, and ceremonies 

๗ ๐๐๐๑๑๐๗  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ             ๒(๒-๐-๔) 
                 English for Communication in the Workplace 
                ภาษาอังกฤษในการท างาน การต้อนรับ การนัดหมาย การโทรศัพท์ 
การให้และขอข้อมูล การกรอกแบบฟอร์มประเภทต่างๆ  การเขียนจดหมาย
สมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัว การอ่านประกาศรับสมัครงาน แผนภูมิ 
ตารางประเภทต่างๆ  
               English in the workplace, welcoming, making 
appointment, telephoning, giving and asking information; form 
filling, application letter, resume, job advertisement, charts and 
labels 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 

๘ ๐๐๐๒๑๐๑   พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม          ๒(๒-๐-๔) 
       Buddhism for Living and Social Development 
       โครงสร้างพระพุทธศาสนาหลักธรรม วันส าคัญและพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา การพัฒนาจิตและปัญญา และการประยุกต์หลักพุทธธรรมใน
การด าเนินชีวิต 
       The structure of Buddhism; Dhamma; Buddhist Sabbath 
days and ritual of Buddhism; mind and wisdom development; 
Dhamma application for daily life 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 

๙ ๐๐๐๒๑๐๒  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                        ๒(๒-๐-๔) 
      Human Behavior and Self Development 
     ปัจจัยแห่งพฤติกรรมมนุษย์  การรู้จักและพัฒนาตนเอง  การสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นการวางแผนการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๑๒ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
      The factors affecting human behaviors, self–perception 
for self-development, positive relationships building with others and 
planning for a happy life 

๑๐ ๐๐๐๒๑๐๓    สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต                        ๒(๒-๐-๔) 
       Music and Life Appreciation 
       ความหมายสุนทรียภาพของดนตรี  ประเภทของดนตรี ใน
ชีวิตประจ าวัน บทบาทของดนตรีในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับชีวิต 
การเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ดนตรี 
       The meaning of music aesthetics; types of music in 
daily life; musical role in social context; music and life relationship; 
music skills and experiences improvement 

๐๐๐๕๑๐๗-๖๒  สุนทรียะ                       ๓(๒-๒-๕) 

          Aesthetics 
                      ขับร้องเพลงตามจังหวะ ท านอง และเนื้อหาของเพลงไทยสากลแต่
ละประเภทและเพลงร าวงมาตรฐาน เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบ
กิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ ปฏิบัติการร าวงในเพลงมาตรฐาน 
ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ 
หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบปูายนิเทศ 
ออกแบบฉาก เวที สื่อการเรียนรู้และแฟูมผลงาน จัดท าผลงานทางศิลปะ น าเสนอ
ผลงาน และวิพากษ์ผลงานศิลปะ 
                       Sing in rhythm, melody, and lyrics of modern Thai 
songs and Thai standard dance songs, play musical instruments, design 
and organize recreation activities, dance in Thai standard dance, design 
and organize performances, analyze principles of aesthetics in visual 
arts, principles of visual elements, principles of art composition, and 
principles of bulletin boards, design settings and stages, learning 
materials and portfolios, create art works, present and criticize the art 
works 
 

๑. รวม ๓ รายวิชา 
เข้าด้วยกัน ได้แก ่
๐๐๐๒๑๐๓สุนทรียภาพ
ของดนตรีกับชีวิต
๐๐๐๒๑๐๕ สุนทรียภาพ
การแสดงและ๐๐๐๒๑๐๔
ศิลปะและการออกแบบ 
๒. เปลีย่นรหสัวิชา   
ช่ือวิชา จ านวนหน่วยกิต 
และค าอธิบายรายวิชา 
 
 

๑๑ ๐๐๐๒๑๐๔   ศิลปะและการออกแบบ                         ๒(๒-๐-๔) 
       Arts and Design 
       ความเป็นมา ความหมายและเหตุผลในการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะและการออกแบบของศิลปินและนักออกแบบ หลักการทางศิลปะและการ
ออกแบบ การรับรู้ทางการมองเห็น รสนิยม ความงาม และความคิดสร้างสรรค์ 
การวิเคราะห์ วิจารณ์และการพิจารณาถึงคุณค่าผลงานศิลปะและการออกแบบ
ส าหรับน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
      Background, meaning and reasons for artworks creation; 
the design of the artists and designers; principle of arts and design; 
visual perception; taste, beauty and creativity; analysis, criticism and 
consideration on arts and design value in daily life 
 



 

๑๑๓ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๑๒ ๐๐๐๒๑๐๕  สุนทรียภาพการแสดง              ๒(๒-๐-๔) 

     Art Performance Appreciation 
     ความหมายของสุนทรียศาสตร์การแสดง การแสดงและการละเล่น
ท้องถิ่น ค่านิยมและวิถีชีวิตที่น ามาประยุกต์ใช้ในการแสดง การจัดกิจกรรมการ
แสดงที่สอดคล้องกับค่านิยมและวิถีชีวิตในท้องถิ่น 
     The meaning of aesthetics performances; the folk plays; 
values and lifestyles applied to art performances; activity based on 
local values and ways of life 

๑๓ ๐๐๐๓๑๐๑  ระบบสังคมไทย               ๒(๒-๐-๔) 
      Thai Society System 
      สภาพสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และ
สิ่งแวดล้อมไทย  ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ปัญหาในสังคมไทยและแนวทางแก้ไข ทิศ
ทางการพัฒนาสังคมไทยและการพัฒนาท่ียั่งยืน  การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 
เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเป็นพลเมือง 
ประชาสังคมและธรรมาภิบาล แนวโน้มการพัฒนาสังคมไทยในอนาคต 
     Thai social and cultural, economic, political and 
environmental conditions from past up to present; social problems 
and solutions in Thai society; directions of Thai society 
development and sustainable development; the development of 
the King’s initiatives, sufficiency economy, Thai wisdom and local 
wisdom; civic education, civil society and good governance; trends 
for Thai society development in the future 
 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๑๔ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๑๔ ๐๐๐๓๑๐๒  ระบบสังคมโลก               ๒(๒-๐-๔) 

      Global Society System 
                วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของสังคม
โลกในอดีตถึงปัจจุบัน ทฤษฎีและกระแสที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  สิทธิมนุษยชน สันติศึกษา ประชาคม
อาเซียน กฎหมายและองค์การระหว่างประเทศที่ส าคัญ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 
แนวโน้มในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองในสังคมโลก 
                 Social, economic and political evolution of global 
society from past up to present; theories and streams that influence 
social, economic and political changes; human rights; peace 
education; ASEAN Community; laws and important relevant 
international organizations; current world events; trends for social, 
economic and political development in global society 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 

๑๕ ๐๐๐๓๑๐๓  ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน                         ๒(๒-๐-๔) 
      Business and Daily Life 
      ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจ 
หน้าที่ของธุรกิจ การผลิต การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การ
บัญชีการเงิน สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อการใช้
ชีวิตประจ าวัน นโยบายของรัฐบาล กฎหมายภาษีอากร และการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
      Fundamental business; business model; business 
attributes; business role; production; administrative human 
resources management; marketing; financial accounting, context 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๑๕ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
influencing on business and daily life; government policies; taxation 
law; and applying philosophy of sufficiency economy to daily life 

๑๖ ๐๐๐๓๑๐๔  ไทเลยศึกษา               ๒(๒-๐-๔) 
                Loei Study 
                บริบทจังหวัดเลย ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไทเลย ความเช่ือ
พิธีกรรม ประเพณี วิถีชีวิต การละเล่น ภาษา ศิลปกรรม และภูมิปัญญาพื้นบ้าน 
                Context of Loei province; history and culture, belief, 
ritual, custom, ways of life, amusement, Loei dialect, arts, and folk 
wisdom 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 

๑๗ ๐๐๐๓๑๐๕  ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน             ๒(๒-๐-๔) 
                Thailand and ASEAN Community 
                ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน ข้อมูลพื้นฐานประเทศสมาชิก 
ลักษณะภูมิศาสตร ์เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมวัฒนธรรมของประเทศ
สมาชิก กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ความสัมพันธ์ภายใน
และภายนอกกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเข้าเป็น
สมาชิกอาเซียน 
                 Background of ASEAN community; fundamental 
information of  geographical; economic, political, social and cultural 
aspects of all country members; ASEAN charter; ASEAN political-
security community, ASEAN economic community, ASEAN socio- 
cultural community; the relationships of internal and external 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๑๖ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
groups of ASEAN country members and benefits of Thailand that 
gain from being ASEAN member 

๑๘ ๐๐๐๓๑๐๖   เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน             ๒(๒-๐-๔) 
                 Economy in Daily Life 
       หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ชีวิตประจ าวัน ระบบเศรษฐกิจตลาดและกลไกราคา รายได้ประชาชาติ รายได้
จังหวัด บทบาทภาครัฐและเอกชน ในระบบเศรษฐกิจ เงินและสถาบันการเงิน 
การคลัง การวิเคราะห์เศรษฐกิจปัจจุบัน 
                 Fundamental of economics; economy in daily life; 
economic system; market and price; national income; gross 
provincial product; government and private sector in economic 
system; money and financial institution; Fiscal Policy; analysis of 
economy 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 

๑๙ ๐๐๐๔๑๐๑  การคิดและการตัดสินใจ                         ๒(๒-๐-๔) 
                Thinking and Decision Making 
      หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ทักษะกระบวนการคิด
แบบต่างๆ หลักการ ใช้เหตุผล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการตัดสินใจ การประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์การ
ตัดสินใจ ก าหนดการเชิงเส้นส าหรับการตัดสินใจแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
                 Principles and human thinking process; process of 
thinking skills; logical principles; data collection; data analysis 
through software application for decision making; application of the 
principle of decision-making analysis linear programming for 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๑๗ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
problem solving in daily life 

๒๐ ๐๐๐๔๑๐๒  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์          ๒(๒-๐-๔) 
   Computer Technology 
   ระบบคอมพิวเตอร์ ความส าคัญและผลกระทบของเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ตและอีเมล เครือข่ายสังคมออนไลน์ กฎหมาย จริยธรรมและความ
ปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์ 
   Computer systems; importance and impact of 
computer and information technology in daily life; computer 
networking system; the Internet and e-mail; social network; laws, 
ethics and securities of computer network 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 

๒๑ ๐๐๐๔๑๐๓  การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ             ๒(๒-๐-๔) 
                Exercise for Health 
                ความรู้ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย รูปแบบ กิจกรรม ของการออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพที่ร่วมสมัย เหมาะสมกับเพศ วัย และสมรรถภาพทางกาย
ของแต่ละบุคคล  และการน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิต 
                 Knowledge of physical movement; patterns and 
activities of contemporary healthy exercise according to gender, age 
and individual physical fitness; suitable application to ways of life 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 

๒๒ ๐๐๐๔๑๐๔   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต            ๒(๒-๐-๔) 
       Science and Technology for Quality of Life 
       กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพ

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๑๘ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
ชีวิตในการด ารงอยู่อย่างเป็นสุข ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่
มีต่อการด าเนินชีวิตมนุษย์ 
                  Scientific process; science and technology 
development; applying scientific knowledge to quality of life for 
happy living; effects of advanced science and technology on human 
life 

๒๓ ๐๐๐๔๑๐๕  วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ              ๒(๒-๐-๔) 
                Science for Health 
                ปัจจัยที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ความส าคัญของอาหาร
และโภชนาการ ปริมาณพลังงานและสารอาหารที่ควรได้รับประจ าวัน การ
ประเมินภาวะโภชนาการ หลักการจัดอาหารสมดุลตามธงโภชนาการ หลักการ
เลือกและบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภค 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกิดโรคและการปูองกันโรค การส่งเสริมสุขอนามัยทาง
เพศ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพจิต และหลักการใช้ยาใน
ชีวิตประจ าวัน 
                  Essential  factors  for  human living; significance of food 
and nutrition; daily required energy and nutrients; nutritional 
assessment; principle of balanced food  according to nutrition flag; 
principle of safety food selection and consumer protection; general 
knowledge of diseases and disease prevention; sexual health 
promotion; accident and first aid;  mental health promotion and  
principle of daily medicine use 
 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๑๙ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๒๔ ๐๐๐๔๑๐๖    ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม              ๒(๒-๐-๔) 

                  Life and Environment 
        การก าเนิดโลก ก าเนิดสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการมนุษย์ ความสัมพันธ์
เชิงระบบระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม มลพิษสิ่งแวดล้อมต่อคุณภาพชีวิตและ
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต วิถีชีวิตกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 
สิ่งแวดล้อมกับการท่องเที่ยว กฎหมายและการจัดการความขัดแย้งด้าน
สิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
                   The origin of the Earth; origin of life; human evolution; 
systematic relation between organisms and environment ; 
environmental pollution and its impact on quality of life; ways and 
local natural resources use; environment and tourism; law and 
environmental conflict management ; sustainable natural resources 
and environmental management 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 

๒๕ ๐๐๐๔๑๐๗  เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน          ๒(๒-๐-๔) 
      Household Appliances Maintenance Techniques 
      หลักการท างาน การใช้งาน เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิต
ภายในบ้าน เครื่องมือและการใช้เครื่องมือส าหรับงานไฟฟูา งานครุภัณฑ์ เคหะ
ภัณฑ์ และยานพาหนะ การตระหนักถึงความปลอดภัยและการประหยัดพลังงาน 
      Principle of operation; household kits maintenance 
techniques; tools and electronic tools use; durable goods, hardware 
and vehicles; security and energy conservation awareness 
 
 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๒๐ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๒๖ ๐๐๐๔๑๐๘   การปลูกพืชและเลีย้งสัตว์ในชีวิตประจ าวัน                ๒(๒-๐-๔) 

       Raising Crops and Animals in Daily Life 
      หลักการปลูกพืชเบื้องต้น  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อตกแต่ง
สถานที่ การปลูกผักปลอดสารพิษพืชเครื่องเทศและสมุนไพรเพื่อการบริโภคใน
ครัวเรือน การปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น  หลักการ  เลี้ยงสัตว์เบื้องต้น การเลี้ยง
สัตว์เศรษฐกิจ การเลี้ยงและการดูแลสัตว์เลี้ยง หลักการเกษตรตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
        Principle of plant production; floriculture and 
ornamental plants for decoration; chemical-free vegetables; spices 
and medicinal plants for household consumption; fruit trees and 
perennial plant productions; principle of animal productions; 
economic animal productions; productions and carefulness for 
domestic animals; principle of sufficiency economy in animal 
productions; application of philosophy of sufficiency economy to 
agriculture 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 

๒๗  ๐๐๐๕๑๐๒-๖๒  พลเมืองที่เข้มแข็ง                    ๓(๒-๒-๕) 
                      Potency Citizenship 
                     วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดท าโครงการ และปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล 
ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพและการอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม 
กฎ กติกาของสังคมและกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ 
และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองใน

รายวิชาใหม ่



 

๑๒๑ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
ฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และ
เคารพสิทธิผู้อื่นอย่างมีเหตุผล มีจิตส านึก รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีจิตอาสา
และจิตและจิตสาธารณะ 
                       Analyze, design practice, create projects, and behave 
that express for human dignity, accept individual differences in equality, 
respecting for freedom and peaceful in Thai society and international 
community in accordance with the principles of tolerance, create and 
comply with social rules and basic laws related to democratic way of 
life with the King as Head of State, have strong citizenship and respect 
other people’s right, have a volunteer spirit and public mind 

๒๘  ๐๐๐๕๑๐๔-๖๒  การสรา้งเสริมและดูแลสุขภาวะ                   ๓(๒-๒-๕) 
                      Health Promotion and Care 
                     สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ความส าคัญ
ของกีฬาและนันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพื่อการส่ งเสริมสุขภาพ การ
ออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและ
ปัญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมในสร้าง
เสริมและดูแลสุขภาวะในด้านท่ีส าคัญ  
                      Search for information, analyze, summarize health 
promotion and care, the importance of sports and recreation, and 
public policy of health promotion, create and arrange the health 
promotion and physical, mind, society and wisdom care, create sports 
and recreation for learning management, readiness of health promotion 
and care of main issue 

รายวิชาใหม ่



 

๑๒๒ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๒๙  ๐๐๐๕๑๐๕-๖๒   ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อชีวิตและอาชีพ      ๓(๒-๒-๕) 

                       21st Century Skills for Living and Occupations 
                      สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5Cโดยบูรณาการ
การประยุกต์เพื่อพัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่าง
มีคุณภาพในศตวรรษที่ ๒๑ 
                      Search, analyze, concepts, and theories related to 5C 
skill by integrating application for important skills development for life 
and careers in 21st century effectively 

รายวิชาใหม ่

๓๐  ๐๐๐๕๑๐๘-๖๒   ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                  ๓(๒-๒-๕) 
                      The King Wisdom for Local Development 
            ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจ าวันได้ ศึกษาแนวคิด และหลักการของ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพื่อการพัฒนา
ชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือกัน
ท างานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 
                      Apply the royal working guideline, self-sufficient 
concept, and sustainable development in their daily lives, study 
concepts and principles of the royal projects, as well as analyze the 
intelligent learning approach for pilot community development based 
on the king wisdom and the integrated participation with related 
sectors 
 
 

รายวิชาใหม ่



 

๑๒๓ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๓๑  ๐๐๐๕๑๐๙-๖๒   การคิดเชิงเหตุผล                                            ๓(๒-๒-๕) 

                      Logical thinking    
  วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการค านวณตามล าดับขั้นการ
ด าเนินการตัวเลข สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เง่ือนไข
เชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์ และแบบรูป ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน การวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา การเลือกใช้แนวทางได้อย่าง
เหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน และการตัดสินใจบน
พื้นฐานของข้อมูลได้ 
  Analyze, design and present how to calculate in order 
of steps of operations, numbers, proportions, percentages, problems 
solving, reasoning, giving conditions in term of language and symbolic 
and pattern of explaining the phenomena that occur in everyday life. 
Analysis of problems solving, choosing appropriate approaches, analyze 
and explain information in today's global and making decisions based 
on data 

รายวิชาใหม ่

๓๒  ๐๐๐๕๑๑๐-๖๒    ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ             ๓(๒-๒-๕) 
             English for Professional Purposes 
            พูดคุยเชิงเทคนิคในเรื่องที่มีความเ ช่ียวชาญ โต้ตอบอย่าง
คล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติโต้ตอบกับผู้พูดที่เป็นเจ้าของภาษาได้โดยไม่มี ความ
เคร่งเครียด สร้างถ้อยค าที่ชัดเจนและมีความละเอียดในหัวข้อที่หลากหลาย โดยมี
ความเข้าใจจุดประสงค์ของประเด็นที่มีความซับซ้อนทั้งรูปธรรมและนามธรรม 
อธิบายมุมมองเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะที่มีความได้เปรียบและเสียเปรียบ ฝึกปฏิบัติ
ทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 

รายวิชาใหม ่



 

๑๒๔ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
                           Practice speaking in natural and realistic setting with 
native speaker in the English saturated atmosphere, practice with text 
representing spoken language in abstract and concrete, describe 
perspective on problem about advantage and disadvantage, practice 
using English for communication through English Camp 

 
 



 

๑๒๕ 

ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หมวดวิชาชีพครู 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๑ ๑๐๑๑๑๐๓  ปรัชญาการศึกษา                  ๒(๑-๒-๓) 

                Educational Philosophy 
                ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม พุทธปรัชญาการศึกษา ปรัชญาการศึกษาตามแนวพระราชด าริ ศึกษา 
วิเคราะห์ แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และน ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
                Philosophies, concepts and theories of education, 
religion, economy, society and culture; Buddhist philosophy of 
Education; educational philosophy as initiated by H.M. the King; 
studying, analyzing concepts and strategies for educational 
management to strengthen sustainable development applicable to 
school development 

 รวมเข้ากับรายวิชา 
๑๐๖๓๖๐๓  หลักการ
บริหารการศึกษา 
และวิชา ๑๐๖๔๖๐๖  
การประกันคณุภาพ
การศึกษา   

๒ ๑๐๑๒๑๐๒  การศึกษาแบบเรียนรวม               ๒(๑-๒-๓) 
                Inclusive Education 
                ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม ประเภทและ
ลักษณะอาการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การปรับเปลี่ยนเพื่อการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิควิธีการสอน การปรับพฤติกรรม การศึกษาและ
วิเคราะห์สภาพปัญหาในห้องเรียนรวม สื่อ  สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการ
สนับสนุน 
 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๒๖ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
               Basic knowledge on inclusive education; types and 
characteristics of children with special needs; adjustment and 
changes for management of inclusive education; teaching 
techniques, behavior adjustment; study and analysis of  the 
problems arising in inclusive classroom;  media , facilities  and 
support services 

๓ ๑๐๑๔๑๐๕  ความเป็นครู                 ๓(๒-๒-๕) 
     Self – Actualization for Teachers 
                 สภาพงานครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครูการปลูกฝังจิต
วิญญาณความเป็นครู หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและ
จริยธรรมของวิชาชีพครู การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ที่ดี  มีจิตส านึกสาธารณะ 
และเสียสละให้สังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้
เกี่ยวกับวิชาชีพครู การเป็นผู้รอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนเพื่อให้
ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้  สามารถแสวงหาและ
เลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนการปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนา
วิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง  
                 Teachers’ working, teachers’ traits and professional 
standards for teachers; fostering the spirit of a teacher;  good 
governance and integrity; virtue and ethics of the teaching 
profession; behaving as role models, public consciousness and 
selfless sacrifice for social benefits; laws related to teachers and the 

๑๐๑๑๒๐๑-๖๒  คณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและ                      ๓(๒-๒-๕) 
                      จิตวิญญาณความเป็นคร ู  
                    Ethics and Spirituality for Teachers 
           ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนา
ผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู  เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นท่ีเคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน 
โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้ เกี่ยวกับค่านิยมของครู 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู 
กฎหมายส าหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
                       Behave morally, intend to develop learners as a 
spiritual teacher, be a role model with virtues and ethics, and a good 
citizen, be admired by students and society analyzing, synthesizing, 
integrating knowledge about teacher values, morality, virtues, ethics of 
teachers, spiritual teacher, law for teachers, condition of teacher 
professional development using experiences and case studies, practice 

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือวิชา 
และค าอธิบายรายวิชา 



 

๑๒๗ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
teaching profession; knowledge management on teaching 
profession;  being well-versed in the field of studies and teaching 
strategies that can help students think, analyze, criticize and create 
new things; seeking and choose up-to-dateinformation and 
knowledge;  teacher-student interactions and promote the potential 
of learners; behaving on the codes of the profession issued by the 
teachers council; ongoing professional development for teachers 

using reflection to apply for self-development to become a good 
teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with changes 
 

๔ ๑๐๒๒๒๐๑  การพัฒนาหลักสูตร               ๓(๒-๒-๕)  
                 Curriculum Development 
                ความหมาย ความส าคัญของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร ปรัชญา 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการจัดท าหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตรและสามารถ
จัดท าหลักสูตรได้ การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินผลหลักสูตรการฝึก
ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
                Definitions and significance of curriculum, curriculum 
development, philosophy, principles, concepts and theories of 
curriculum construction in various designs, curriculum analysis, 
ability to create curriculum, implementation and evaluation 
curriculum, practice in curriculum evaluation and apply to 
curriculum development 

๑๐๒๑๒๐๑-๖๒   การพัฒนาหลกัสูตร                   ๓(๒-๒-๕) 
            Curriculum Development 
                      พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติ
ของสาขาวิชาเอกท่ีสอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน น าหลักสูตรไปใช้ และ
ประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร วิวัฒนาการของ
หลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรทาง
ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และที่เกี่ยวข้อง หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การน าหลักสูตรไปใช้ การ
ประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  เพื่อให้เป็นผู้มีความ
รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
                      Develop a school-based curriculumand subjects 
curriculum in nature of major related to school and community 
context, implement and evaluate curriculum through application of 
curriculum basic knowledge, curriculum evolution, curriculum theories 
and development model, backgrounds of curriculum developmentin 
educational philosophy, psychology, social, culture, technology and 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

 



 

๑๒๘ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
other factors; basic education curriculum, school-based curriculum 
development, curriculum implementation, curriculum evaluation, 
problems and trends in curriculum development; and to be a person 
who know broadly, be up-to-date, and keep up with changes 

๕ ๑๐๒๓๒๐๒  การจัดการเรียนรู้และการจัดการในช้ันเรียน               ๓(๒-๒-๕)   

                Management of Learning and Classroom Management 

                ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดอย่างมี
วิจารณญาณคิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา หลักการและแนวคิด แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
เรียนรู้  การจัดการช้ันเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษาและการบูร
ณาการ  การเรียนรู้แบบเรียนรวม การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ให้เกิดผลจริง 
ฝึกปฏิบัติการสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  
                Theories and models of learning management for 
student’s critical and creative thinking; principle, concept and 
practice in writing lesson plans; learning and learning environment 
management; classroom management, learning center development 
in school and integrating of inclusive education; practice in effective 
learning management, and in classroom management for 
constructing learning environment serving learners’ achievement 
learning 
 

 

๑๐๒๒๒๐๑-๖๒    วิทยาการจัดการเรียนรู้                                    ๓(๒-๒-๕) 
                       Instructional Science 
                       วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และ
ยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน บูรณาการ
ความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการเนื้อหาและภาษา การบูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนท้องถิ่น  สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การช้ีแนะผู้เรียน  การ
บริหารจัดการช้ันเรียน การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการ
สอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
และมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
                        Instructional plan and management in nature of major 
to develop learners to be an intellectual and innovator, enhancing 
student learning, attending and accepting individual differences among 
students, creating activities and learning atmosphere for promoting 
students happiness in learning; awareness in learners’ well-being,  

เปลี่ยนรหัสวิชาช่ือวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 



 

๑๒๙ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
integrating knowledge, content, curriculum, teaching science and digital 
technology in instruction by using learning theories, instructional 
innovation for skills development in the 21stcentury, integrated 
instruction,integrated instruction on sufficiency economy philosophy, 
content and language integrated learning, integrated instruction on 
media and learning resources in local community,  digital technology 
media, inclusive education, coaching, classroom management, 
designing and lesson plan writing, micro-teaching, practicum in real 
situation; to be a responsible and committed person in developing 
learners fulfill their potential. 

๖ ๑๐๒๔๒๐๕  การจัดการเรยีนรู้ตามแนวพระราชด าร ิ             ๒(๑-๒-๓) 
     เศรษฐกิจพอเพียง  
     Learning Management Follow Sufficiency Economy 
                Philosophy     
     รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ๑๐๒๓๒๐๒ การจัดการเรียนรู้และ 
     การจัดการในช้ันเรียน 
               ปรัชญา หลักการ แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง การน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิต โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
เกษตรทฤษฎีใหม่ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการ แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ หลักการทรงงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง 
                Philosophy, principle and concept of sufficiency 
economy; application of sufficiency economy in livelihood; royal 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร  



 

๑๓๐ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
initiative projects; the new theory; learning management design by 
integrating sufficiency economy, the new theory, and king’s working 
principles to learning areas; practice in simulation learning 
management and real situation 

๗ ๑๐๓๓๓๐๑ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ๓(๒-๒-๕) 
               Education Innovation and Information Technology 
               หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การออกแบบสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสือ่สารการออกแบบ ผลิต 
ประยุกต์ใช้ ประเมินสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
                Principles, concepts, theories, and designs of educational 
innovation and information technology, information technology for 
communication; design, manufacture, application, and assessment 
of innovative media and information technology for learning, the 
ability to use information technology to communicate properly 

๑๐๓๑๒๐๑-๖๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสื่อสาร       ๓(๒-๒-๕) 
                      การศึกษาและการเรยีนรู้  
                      Innovation and Information Technology for Educational   
                      Communication and Learning 
           ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้ เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็น
นวัตกรรม ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนท่ี
มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่ อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถเลือกและ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้ได้อยา่งเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมดิทรัพย์สนิทางปัญญาและ
ใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ 
และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
                       Apply digital technologies for learning management 
design in accordance with individual major to develop learners’ 
intellectual and to be innovators based on contexts, learner individual 
differences, and learners with special needs by analyzing principals, 
concepts, and theories being relevant to innovation and information 

เปลี่ยนรหัสวิชา  ช่ือวิชา  
และค าอธิบายรายวิชา 



 

๑๓๑ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
technology for educational communication and learning, laws, and 
ethics in utilizing digital technologies in order to be able to select and 
apply innovation and information technology for educational 
communication and learning effectively, not pirate intellectual 
properties, and use reflection to apply for self-development to 
become a good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up 
with changes 

๘ ๑๐๔๓๔๐๑  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                           ๒(๑-๒-๓) 
                Measurement and Evaluation of Learning 
                หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน เครื่องมือท่ีใช้วัดพฤติกรรมการศึกษา การหาคุณภาพเครื่องมือ
วัดผลการศึกษา ปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้และน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
                 Principles, concepts, and practices in learning 
measurement and evaluation; learning behavior’s measuring 
instruments; validation of the educational measurement; practice of 
assessing and evaluating students’ learning, assessing and evaluating 
the students’ learning and implementing the results of the 
measurement in developing students 

๑๐๔๒๒๐๑-๖๒   การวดัและประเมินผลการเรยีนรู้                           ๓(๒-๒-๕) 
                       Learning Measurement and Evaluation  
           วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับลักษณะของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการ
ประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การ
ออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล  การให้ข้อมูลปูอนกลับที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุง
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
                       Measure and evaluate through methods which are 
practical and appropriate to the subject matter, context, individual 
difference of learners, and learners with special needs, reflect the 
evaluation result for learner development and quality development of 

เปลี่ยนรหัสวิชา  ช่ือวิชา
ภาษาอังกฤษ หน่วยกิต 
และค าอธิบายรายวิชา 



 

๑๓๒ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
learning management under the concepts and theories of 
measurement and evaluation, authentic assessment, measurement and 
evaluation instrument design, feedback giving for learning promotion in 
learners, guideline of using measurement and evaluation result in 
learner development, proper and creative measurement and 
evaluation, and use the reflective practice for self-development to be a 
good teacher who is proficient, smart, and up to date 

๙ ๑๐๔๔๔๐๔ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้              ๓(๒-๒-๕) 
               Research for Learning Development 
               หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้  สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
สามารถท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน  สามารถน าเสนอ
ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
               Principles, concepts, and practices in research; use and 
conduction of research for learning development; ability to in 
implement research findings into teaching; ability to conduct 
research to develop teaching and students, ability to present 
research findings for learning development 

๑๐๔๓๒๐๒-๖๒  การวจิัยและพฒันานวัตกรรมการเรียนรู้                   ๓(๒-๒-๕) 
                      Research and Development in Innovation and Learning 
           วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่าง
หลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในช้ันเรียน ออกแบบการวิจัยโดย
ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัยการสร้าง
และหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมใน
การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 
เพื่อให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน 
และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความ
รอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
                       Research, solve problems to develop learners, and 
create innovation to develop learners’ learning in accordance with 
individual major, context of learner individual differences, and learners 
with special needs by studying, analyzing problem conditions and 

เปลี่ยนรหัสวิชา  ช่ือวิชา  
และค าอธิบายรายวิชา 



 

๑๓๓ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
needs in learner development in classrooms, design research by 
applying principals, concepts, research theories, researchers’ ethics, 
research instrumentation, apply digital technologies for creating 
innovation in research to solve problems and develop learners, 
relevant innovation in community in order to be able to implement 
research results in developing learning management and learners, and 
use reflection to apply for self-development to become a good 
teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with changes 

๑๐ ๑๐๕๑๕๐๑  จิตวิทยาพฒันาการ                 ๒(๒-๐-๔) 
                Developmental Psychology 
                จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ อิทธิพลต่างๆ ที่
มีต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการทฤษฎี เกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ  
พัฒนาการโดยรวมของมนุษย์ทุกช่วงวัย การใช้จิตวิทยาพัฒนาการเพื่อความเข้าใจ
และสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
                 Basic psychology and human evolution psychology; 
factors affecting growth  and development; theories concerning 
developmental psychology; developmental processes of human  
life-span; use of developmental psychology for understanding and  
supporting  learners’ potentials 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 

๑๑ ๑๐๕๓๕๐๒ จิตวิทยาส าหรับครู                ๓(๒-๒-๕) 
               Psychology for Teachers 
               จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้ การจัด
สภาพแวดล้อมห้องเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ การใช้จิตวิทยาการเรียนรู้

๑๐๕๑๒๐๑-๖๑    จิตวิทยาส าหรับครู                                         ๓(๒-๒-๕) 
                       Psychology for Teacher  
                       หลักการ แนวคิด ทฤษฏีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา
การศึกษา และจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา ทักษะทางสมองเพื่อการเรียนรู้ การส่งเสริม

เปลี่ยนรหัสวิชา   
และค าอธิบายรายวิชา 



 

๑๓๔ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
และจิตวิทยาการศึกษาเพื่อความเข้าใจ และสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ให้สามารถช่วยเหลือผู้เรียนในการวางแผนการศึกษาอาชีพและการ
ปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนสามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
                   Learning psychology and educational psychology;  
learning theories, classroom environmental management for  
learning  community; use of  learning  psychology and educational 
psychology  for understanding  and  supporting  learner’s potentials, 
Guidance and counseling psychology; student care and support 
system to be able to help students in educational planning,  
occupational planning and adjusting oneself into society also be 
able to advise  learner  to  obtain  best life  quality 

พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาส าหรับการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย ผู้เรียนที่มีความต้องจ าเป็นพิเศษ แนวทางการ
ให้ค าปรึกษากับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษาราย
กรณี การสะท้อนคิด เพื่อให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ ความเป็นครู รายงานผล
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพื่อ
น าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 
                       Principle, concept, theory, developmental psychology, 
educational psychology, guidance psychology and counseling 
psychology, executive brain function for learning, learning and 
development promotion by age and individual difference of learners, 
learning management for learners with special needs, analyze, solve 
problems, apply, design learner behavior management to develop 
learners according to their potential and ages, explore the case studies 
and the reflective practice to design learner assistant and development 
based on individual ability of each learner, persist to develop learners 
with the spirit of being a teacher, well-organized leaner development 
report system to give the advice guideline and feedback to parents and 
related people which leads to collaboration in learner development, 
use the reflective practice in self-development to be a good teacher 



 

๑๓๕ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
who is proficient, smart, and up to date 

๑๒ ๑๐๖๓๖๐๓  หลักการบริหารการศึกษา                          ๒(๒-๐-๔) 
                Principles of Educational Administration 
                ความหมายการบริหารการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การบริหารการศึกษา กระบวนการบริหารการศึกษา ระบบการบริหารการศึกษา 
การจัดระบบภายในหน่วยงานทางการศึกษาวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร
การศึกษา 
                Definitions of Educational administration; concepts and 
theories of educational administration; the process of educational 
administration; educational administration system; institutional 
organization; problems solving relate to education administration 

๑๐๖๒๒๐๑-๖๒  การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 
                     Education Administration and Quality Assurance in  
                     Education 
                      ปรัชญาการศึกษา วิเคราะห์บริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อจัดท า
แผนงานและโครงการพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน ออกแบบ ด าเนินการเกี่ยวกับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษา ด้วยองค์ความรู้ทางการบริหาร
การศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับการศึกษาและประเภทของการศึกษา 
โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาตนเองให้มีทัศนคติที่ดี
ถูกต้องต่อบ้านเมือง พื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีงานท า มีอาชีพ เป็นพลเมืองดี รอบรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคมทันสมัย และทันต่อความเปลี่ยนแปลง 
                     Educational Philosophy, analyze the context of the 
strategic policy for the preparation of plans and educational 
development programs and communities, design; implement the 
quality assurance in education work that is consistent with educational 
institutions. With knowledge of educational administration,  information 
system for school administration, quality assurance education, and the 
philosophy of sufficiency economy to create immunity for learners, 
educational management of educational institutions at each level and 
type of education by using a variety of learning management processes 
to develop oneself to have a good attitude, right base on country, 

๑. รวม  ๓ รายวิชาเข้า
ด้วยกัน ได้แก่

๑๐๑๑๑๐๓ ปรัชญา
การศึกษา๑๐๖๓๖๐๓  

หลักการบริหารการศึกษา 
๑๐๖๔๖๐๖  การประกัน
คุณภาพการศึกษา   
๒. เปลีย่นรหสัวิชา   
ช่ือวิชา จ านวนหน่วยกิต  
และค าอธิบายรายวิชา 
 ๑๓ ๑๐๖๔๖๐๖ การประกันคุณภาพการศึกษา                ๒(๑-๒-๓) 

               Educational Quality Assurance 
               หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา  
การประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถ
จัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และสามารถด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้   
               Principles, concepts, and regulations regarding 
management of educational quality assurance,  education quality 
assurance; internal quality assurance; ability to manage quality of 
learning activities and develop learning quality continuously; and 
ability to organize activities for quality assessment of learning 



 

๑๓๖ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
activities stable life, work, career, good citizenship,  understand the  world 

context wisely, modern society and keeping pace with changes 
๑๔ ๑๒๓๓๗๐๑  ภาษาไทยส าหรับครู                  ๒(๑-๒-๓) 

                Thai Language for Teachers 
                ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู การใช้ทักษะการฟัง การ
พูด  การอ่าน การเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้องการใช้
ภาษาไทยและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
                Thai language and Thai culture for teacher, usage 
listening, speaking, reading, and writing skills meaningfully, usage of 
Thai language and cultures for peaceful life 

๑๒๒๑๒๐๑-๖๑    ภาษาเพื่อการสื่อสาร                                        ๓(๒-๒-๕) 
                       Language for Communication  
                        ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยา
ส าหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช้ ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
ภาษาท่าทาง เพื่อสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในช้ันเรียน 
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การเขียนและภาษาท่าทาง เพื่อ
พัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงส าหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลายหลายเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ 
                       Use Thai-English language for communication in 
learning management appropriately in accordance with context and 
learner’s differences, learners with special needs, by analyzing 
concepts, theory, speech communication for teachers, principle, and 
techniques of Language Use as well as practice listening, speaking, 
reading, writing, and gestures to transmit meanings in instruction and 
communication, design learning management in listening, speaking, 
reading, writing, and gestures to develop learners, seek for general 
information for broader, up-to-date self-development and keeping up 
with the changes, practice the language and culture for peaceful living 

๑. รวม ๒ รายวิชาเข้า
ด้วยกัน ได้แก๑่๒๓๓๗๐๑  
ภาษาไทยส าหรบัครู    
และ ๑๒๔๒๗๐๓
ภาษาอังกฤษส าหรับครู      
๒. เปลีย่นรหสัวิชา ช่ือวิชา  
จ านวนหน่วยกิต และ 
ค าอธิบายรายวิชา 

๑๕ ๑๒๔๒๗๐๓ ภาษาอังกฤษส าหรับครู                   ๒(๑-๒-๓) 
               English Language for Teachers 
               ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู การใช้ทักษะ การฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียนเพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมประเพณี 
วิถีชีวิตและความเช่ือ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
                English language for professional development; usage of 
English language for communication regarding, listening, speaking, 
reading, and writing skills; usage of English language and culture, 
tradition, way of life, and belief for peaceful life 



 

๑๓๗ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๑๖ ๑๐๑๓๑๐๔  การจัดการแหล่งการเรียนรู้และภมูิปัญญาท้องถิ่น         ๒(๑-๒-๓) 

                 Learning Resources and Local Wisdom Management  
                ความหมาย ความส าคัญ ขอบเขตของแหล่งการเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ประเภทของแหล่งการเรียนรู้ที่ส าคัญในท้องถิ่น โครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อการเรียนรู้ องค์ความรู้และทักษะใน การถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ฐานะทรัพยากรการเรียนรู้ บทบาทของภูมิปัญญาที่มีต่อการถ่ายทอดความรู้ 
จุดมุ่งหมายระบบเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการศึกษา การใช้แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการจัด
การศึกษา 
               Definitions, significance, and scope of learning resources 
and local wisdom; types of important local resources; Infrastructure 
for Learning; knowledge and skills for transferring knowledge; local 
wisdom as a learning resource; role of wisdom on transferring 
knowledge; the aims of content system and learning process for 
local wisdom liable to apply in education; utilizing learning 
resources and local wisdom in education management 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 

๑๗ ๑๐๒๓๒๐๔   การจดัการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด              ๒(๑-๒-๓) 
                 Instruction for Thinking Process Development  
      รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ๑๐๒๓๒๐๒ การจัดการเรียนรู้และการ
จัดการในช้ันเรยีน 
                 ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดและการพัฒนาสติปัญญาเทคนิคการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระบวนการคิดแก้ปัญหา 
และกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๓๘ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
กระบวนการคิดในกลุ่มสาระการเรียนรู ้การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
กระบวนการคิดแบบต่างๆ 
                  Theories of thinking and cognitive development, activity 
management techniques to develop creative thinking process, 
problem solving process, and critical thinking process;  learning 
management to develop thinking process in learning areas, practice 
in learning management to develop various kinds of thinking process 

๑๘ ๑๐๒๓๒๐๖  กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน                                    ๒(๑-๒-๓) 
                Learner Development Activities 
     รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ๑๐๒๒๒๐๑ การพัฒนาหลักสูตร  
                ความหมาย ความมุ่งหมาย และประโยชน์ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หลักการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ลักษณะและแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมลูกเสือ 
ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์การ
ประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การฝึกจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
               Definitions, purposes, and benefit of learner development 
activities; types of learner development activities; principle of 
administer in learner development activities, characteristics and 
methods of management in counseling activities, student activities, 
boy scout, junior red cross, girl guides, social service and territorial 
defiance, activities for social and public interest; learner 
development activities evaluation; practice to manage learner 
development activities projects 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๓๙ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๑๙ ๑๐๓๓๓๐๒    การเรียนการสอนผา่นระบบเครอืข่ายเทคโนโลยี         ๒(๑-๒-๓)

       สารสนเทศ 
                  Information Communication Technology Instruction 
                  ศึกษาหลักการ ความส าคัญ และบทบาทของการเรียนการสอน
ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอนผ่านระบบเครือข่าย รูปแบบของการเรียนการสอน กิจกรรมและบริการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ฝึกปฏิบัติการใช้การเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                   Principles and the role of teaching and learning 
through networking, information technology concepts related to 
teaching and learning through networking. The format of the course. 
Activities and Services to support teaching and learning through 
networking.  Practice using electronic learning (E-learning) in teaching 
and learning through networking, information technology. 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 

๒๐ ๑๐๓๓๓๐๓ การออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน                       ๒(๑-๒-๓) 
                Design and Development Instruction Media 
               ความหมาย ประเภทและประโยชน์ของสื่อการสอน การเลือกใช้สื่อ
การสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา การวิเคราะห์เนื้อหา ออกแบบและพัฒนาสื่อ
การสอน การหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน ฝึกปฏิบัติการสร้างและหา
ประสิทธิภาพสื่อการสอน 
      Definition, types, and benefits of teaching materials; the 
appropriate selection of teaching materials for the subjects, content 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๔๐ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
analysis, design and development of teaching materials; the 
efficiency validation of teaching materials; practice of the creation 
and efficiency validation of teaching materials   

๒๑ ๑๐๓๓๓๐๔   การสร้างและน าเสนอสื่อมัลตมิีเดียเพื่อการศึกษา         ๒(๑-๒-๓) 
                Multimedia Construction and Presentation for   
                Education 
                ความหมาย หลักการ ทฤษฎีและความส าคัญของการใช้สื่อ
มัลติมีเดียในการจัดการเรียนการสอน หลักการสร้างสื่อมัลติมีเดีย และการ
น าเสนอสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
ออกแบบ สร้าง และน าเสนอผลงานรูปแบบต่าง ๆ  
                Definitions, principles, theories, and significance of 
multimedia using in teaching management; principles of multimedia 
materials creation, and presentation for education; practice of using 
computer programs to design, create, and present in various forms 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 

๒๒ ๑๐๔๓๔๐๒ การประเมินโครงการ                                           ๒(๑-๒-๓)   
               Program Evaluation 
               กรอบความคิดในการประเมินโครงการและการวางแผนโครงการ  
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของโครงการ 
                 Conceptual framework in project evaluation, and project 
plan; analysis of possibility of project; evaluation of efficiency, and 
effectiveness of project 
 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๔๑ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๒๓ ๑๐๔๓๔๐๓  โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย                 ๒(๑-๒-๓)   

                Computer Program for Conducting Research 
      ความรู้พื้นฐานของการใช้คอมพิวเตอร์ ประเภทและลักษณะส าคัญ
ของโปรแกรมส าเร็จรูป โปรแกรมส าเร็จรูปทางการวิจัย แนวคิดเบื้องต้นส าหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย การสร้างแฟูมข้อมูลและการเลือกใช้ค าสั่งต่างๆ ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูล 
                Basic knowledge of using computer, types, and 
important characteristic of computer program; computer program 
for research; basic concept for analysis in research data; creation of 
file data, and the selection of using commands in analysis, and 
interpretation data 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 

๒๔ ๑๐๕๑๕๐๔  มนุษยสัมพันธ์ส าหรบัครู                               ๒(๒-๐-๔) 
                 Human Relations for Teachers 
                 ความหมายและความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ส าหรับครู หลักการ 
องค์ประกอบ กระบวนการและเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ส าหรับครู บทบาท
ของครูในการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน 
                Definitions and significance of human relations for 
teachers, principles, components,  process and techniques of 
building the human relations for teacher; the role of teacher in 
promoting human relations in school and community 

  รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 

๒๕ ๑๐๕๓๕๐๙ จิตตปัญญาศึกษาส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู              ๒(๒-๐-๔) 
                 Contemplative Education for Student Teachers 
               ความหมาย ความส าคัญ ประวัติความเป็นมา แนวคิดจิตตปัญญา

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๔๒ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
ศึกษาและการฝึกฝนตนเองตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเพื่อความเป็นครูที่แท้ 
                Definitions, significance, and background; concepts of 
contemplative education and self-practice through contemplative 
education 

๒๖ ๑๐๖๓๖๐๔ ภาวะผู้น า                ๒(๒-๐-๔) 
               Leadership 
               ความหมาย ความส าคัญของผู้น าและภาวะผู้น า แบบของผู้น าและ
ภาวะผู้น า บทบาทหน้าที่ของผู้น า คุณลักษณะของผู้น าที่ดี  จิตวิทยาของผู้น า 
การเสริมสร้างภาวะผู้น า การพัฒนาความสร้างสรรค์ของผู้น า ผู้น ากับการตัดสินใจ 
ฝึกทักษะการเป็นผู้น า เทคนิคการเสริมสร้างความเป็นผู้น าที่ดี 
                Definitions, significance of leaders and leadership; model 
of leaders and leadership;  role and duty of leaders; the 
characteristics of a good leader; psychology of leadership;  
strengthening leadership; developing creative leadership; leader and 
decision making; practice leadership skills; technical strengthen  
good leadership 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 

๒๗ ๑๐๙๒๙๐๑ ผู้ก ากับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น              ๒(๑-๒-๓) 
               Basic Unit Leader Training Course (B.T.C.)  
               ประวัติ ความเป็นมา หลักการ จุดมุ่งหมายและสาระส าคัญต่างๆ 
ของกิจการลูกเสือ ทักษะและกิจกรรมต่างๆ ของลูกเสือ ฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับ
ลูกเสือประเภทใดประเภทหนึ่งในขั้นความรู้เบื้องต้น ตามหลักสูตรของคณะ
กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนลูกเสือใน
โรงเรียน 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๔๓ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
                  History, principles, aim, and concept of scout activities; 
skills and activities of scouts; train a basic of scout subject based on 
National Scout Organization of Thailand to apply scout instructional 
in school 

๒๘ ๑๐๙๓๙๐๑  นันทนาการเพื่อการเรียนรู้ส าหรับครู              ๒(๑-๒-๓) 
                Learning Recreation for Teachers 
                 ความหมาย ความส าคัญของกิจกรรมนันทนาการ เป็นผู้น ากิจกรรม
นันทนาการประเภทต่างๆ วิเคราะห์และประยุกต์ใช้กิจกรรมนันทนาการเพื่อการ
จัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามกลุ่มสาระจัดโครงการนันทนาการ
ในโรงเรียนและชุมชน 
                Definitions, significance of the recreational activities; 
being leader in varities of recreational activities;  analysis and 
application of various types of recreational activities in learning 
management based on child-centre as follow subject area;  recreate 
project in schools and community 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 

๒๙ ๑๑๔๓๙๑๐ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน                                     ๒(๑-๒-๓) 
                School Botanical Garden 
                เรียนรู้พระราชปรารภ พระราชด าริ ความเป็นมา องค์ประกอบสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน การสร้างและจัดปัจจัยพื้นฐานในโรงเรียนให้เป็นปัจจัยแห่ง
การเรียนรู้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแนวทางการด าเนินงาน การจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน การประเมินผลติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนด้านต่างๆ ได้ และการบูรณาการสู่การเรียนการสอน 
               Learning in Royal speech, idea, background and the 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๔๔ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
element of school botanical garden; the creating and managing 
basic factor set of school to be a learning factor of nature and 
environment; the progressive guidelines; making an operation plan; 
the evaluation and tracking the progress of school botanical garden 
in many aspects and integration to teaching 

๓๐  ๑๐๐๔๓๐๓-๖๒  ครุนิพนธ์                      ๑(๐-๒-๑) 
           Individual Development Plan : ID Plan 
          จัดท าครุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะ
การปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจาก
การปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเองเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ 
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
                    Create individual development plan by gathering, 
analyzing and synthesizing capacity of teacher duties together with 
teachers characteristics through the lesson learned from teaching 
experience in educational institution and self-learning, attend the 
activities to fulfill capacity in after action review (AAR) individually as 
well as share and learn under the context of profession learning 
community (PLC) to develop oneself to keep up with changes 

รายวิชาใหม ่

 

 

 



 

๑๔๕ 

ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๑ ๑๐๐๔๘๐๑  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑                ๑(๖๐) 

                Practicum in Teaching 1 
                ปฏิบัติการสังเกตการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบ 
จัดท าแผนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความแตกต่างของผู้เรียน จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
จุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย โดยเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองตามยุคสมัยและ
วัฒนธรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้น สร้าง พัฒนา เลือก ใช้นวัตกรรมการศึกษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
จากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน  
                Practicum experiences in teaching: observation on 
management process of learning; curriculum analysis; course design; 
lesson plans based on a wide range of activities serving a variety of 
purposes, focusing on students as the center and knowledge 
exchanging for self-development in response to any changes arise 
both socially and culturally; creating teaching materials, innovation, 
and educational technology for improving and developing a 
learning management program 

๑๐๐๑๘๐๑-๖๒  การฝึกปฏิบตัิวชิาชีพครูระหว่างเรยีน ๑                     ๑(๙๐) 
            Practicum in Teaching 1 
           สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่
ครูผู้สอนและครูประจ าช้ันในสถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบใน
รูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
จิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ สรุป
แนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา 
ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจาก
ประสบการณ์การเรยีนรูใ้นสถานศึกษาสงัเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้
ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
                        Conclude self-characteristics and those of teacher that 
reflect love and faith in teaching profession, identify self-ethics and 
profession ethics, acknowledge duties of teacher and homeroom 
teacher in school, understand community context, coordinate with 
parents to collect the data used to provide learner care, assistance, 

เปลี่ยนรหัสวิชา จ านวน
ช่ัวโมงและค าอธิบาย
รายวิชา 
 
 



 

๑๔๖ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
and development to the preferred characteristics, provide well-
organized report of learner development in form of case study by 
applying the knowledge of psychology, digital technology, and ability 
based learner development, conclude the guideline and activities for 
teacher profession development both inside and outside educational 
institutions through the process of observation and analysis of teacher 
performance, conclude the lesson learned from learning experience in 
educational institution, synthesize the body of knowledge and use the 
learning result in after action review (AAR) as well as share and learn 
under the context of profession learning community (PLC) to develop 
oneself to keep up with changes 

๒ ๑๐๐๔๘๐๒    การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒              ๑(๖๐) 
             Practicum in Teaching 2 
             ปฏิบัติการทดลองสอนในสถานการณ์จริง การทดลองสอนใน
สถานการณ์จ าลอง การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 
การออกแบบทดสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและ
การตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวัดและ
ประเมินผลผู้เรียน 
                   Actual teaching practice in classroom and simulation 
contexts; research on solutions for learners’ problems; 
development of professional teaching skills; designing testing or 
measuring instruments; checking, scoring, and grading learning’s 
result; practicum experiences in teaching and grading; measuring & 

๑๐๐๒๘๐๒-๖๒  การฝึกปฏิบตัิวชิาชีพครูระหว่างเรยีน ๒          ๑(๙๐) 
           Practicum in Teaching 2 
          ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบ
เนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผล
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหาร
การศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการ
พัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอ
แนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับ

เปลี่ยนรหัสวิชา จ านวน
ช่ัวโมงและค าอธิบาย
รายวิชา 
 
 



 

๑๔๗ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
evaluating learners การส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ใน

สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบ
รู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
                       Behave as a good example with morality and conduct 
according to professional ethics, working as a teacher assistant with a 
mentor by planning content design, media and technology, 
measurement and evaluation according to the learning strand in each 
course, integrated knowledge in educational administration, innovation 
design, implementation of educational quality assurance in accordance 
with each level of education, manage quality learning and create a 
learning atmosphere for students to enjoy, cooperate with parents to 
develop and help students to have desirable characteristics, analyze 
and present guidelines for self-development to be a professional 
teacher who is able to adjust to keep up with the change of both 
professional teaching and core major sciences, participate in projects 
related to promoting conservation of culture and local wisdom and 
bringing results from learning in educational institutions to evaluate 
after action review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange 
knowledge in the form of professional learning community (PLC) to 
develop oneself to keep up with changes 
 
 



 

๑๔๘ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๓  ๑๐๐๓๘๐๓-๖๒  การฝึกปฏิบตัิวชิาชีพครูระหว่างเรยีน ๓  ๑(๙๐) 

           Practicum in Teaching 3 
                    ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมี
คุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศช้ันเรียน
ที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิด
กระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่
ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อน
ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
                       Practice teaching in educational institutions, behave as 
a good example with morality and conduct according to professional 
ethnics, design a class atmosphere that encourages students to learn 
and be happy, organize learning activities that encourage students to 
create advanced thinking processes by applying digital technology or 
modern educational innovations, collaborate with parents to develop 
and strive to solve students' problems to have the desirable 
characteristics with the process of the correct research methodology, 
clearly reflecting the changes that have occurred to students 

รายวิชาใหม ่



 

๑๔๙ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
themselves from participating in activities that promote professional 
progress, projects related to promoting conservation of culture and 
local wisdom and bringing results from learning in educational 
institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting on an 
individual basis, and exchange knowledge in the form of professional 
learning community (PLC) to develop oneself to keep up with changes 

๔ ๑๐๐๕๘๐๑  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑                          ๖(๕๔๐) 
       Internship 1 
                 ปฏิบัติการสอนวิชาเอก วัดและประเมินผล และน าผลไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน ท าการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  หรือแบ่งปัน
ความรู้ ในการสัมมนาการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นที่ ได้รับมอบหมายใน
สถานศึกษา             
                 Practicum internship experiences in major subject: 
measuring and evaluating,  and apply the result for developing 
learners; conducting research for learners’ development; 
exchanging knowledge, or sharing knowledge in educational 
seminars, and fulfilling other educational assignments 

๑๐๐๔๘๐๔-๖๒  ปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา ๑       ๖(๕๔๐) 
            Internship 1   
           ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรม
และจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมี
ความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบ
นวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย  บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนใน
การพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่
ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่าง
ชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  โครงการที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
Work in teacher duties, behave as a good example with morality and 
conduct according to professional ethics, make learners are happy and 
have advanced thinking process and leading them to be innovators by 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 
 

 



 

๑๕๐ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
designing modern educational innovations integrated in community 
context with learning activities in and out of the classroom, create a 
network of cooperation with parents and communities to develop, 
promote professional progress and solve students' problems with 
desirable characteristics with the correct research process according to 
the research methodology, clearly reflecting the changes that have 
occurred to themselves from participation and participate in projects 
related to promoting conservation of culture and local wisdom and 
bringing results from learning in educational institutions to evaluate 
after action review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange 
knowledge in the form of professional learning community (PLC) to 
develop oneself to keep up with changes 

๕ ๑๐๐๕๘๐๒  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒               ๖(๕๔๐) 
       Internship 2 
                ปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก วัดและประเมินผล 
และน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการ
สัมมนาการศึกษาประเมิน ปรับปรุงและศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้ เรียนใน
สถานศึกษา และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมายในสถานศึกษา 
                Practicum internship experiences in major subject: 
measuring and evaluating, and apply the result for developing 
learners; exchanging or sharing knowledge in educational seminars; 
evaluating, improving, and studying research for developing learners 
in school; and fulfilling other educational assignments 

๑๐๐๔๘๐๕-๖๒  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒                   ๖(๕๔๐) 

              Internship 2   
              ปฏิบัติงานในหน้าท่ีครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรม
และจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมี
ความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบ
นวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย  บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนใน
การพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่
ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่าง
ชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  โครงการที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการ

เปลี่ยนรหัสวิชาและ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 

 



 

๑๕๑ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
เรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
                          Work in teacher duties, behave as a good example 
with morality and conduct according to professional ethics, make 
learners are happy and have advanced thinking process and leading 
them to be innovators by designing modern educational innovations 
integrated in community context with learning activities in and out of 
the classroom, create a network of cooperation with parents and 
communities to develop, promote professional progress and solve 
students' problems with desirable characteristics with the correct 
research process according to the research methodology, clearly 
reflecting the changes that have occurred to themselves from 
participation and participate in projects related to promoting 
conservation of culture and local wisdom and bringing results from 
learning in educational institutions to evaluate after action review (AAR) 
reflecting on an individual basis, and exchange knowledge in the form 
of professional learning community (PLC) to develop oneself to keep 
up with changes 

 
 

 



 

๑๕๒ 

ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

 
ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๑ ๑๒๑๑๑๐๑        พระพุทธศาสนา                                        ๓(๓-๐-๖) 

  Buddhism 
                      องค์ประกอบและโครงสร้างของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ 
คัมภีร์ของพระพุทธศาสนา การสังคายนา นิกายต่างๆ ในพระพุทธศาสนา การเผย
แผ่พระพุทธศาสนาในยุคต่างๆ ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา หลักธรรมต่างๆ เช่น 
ไตรสิกขา อริยสัจ เบญจศีล ปฏิจจสมุปบาท ไตรลักษณ์ กรรม นิพาน เป็นต้น การ
น าหลักค าสอนของพระพุทธศาสนามาแก้ไขปัญหาชีวิตและสังคม  
Components and structure of Buddhism; Buddha biography; scripture 
of Buddhism; recondition and sects of Buddhism; the eras of 
Buddhism propagation; the Buddhism terms; the principles of 
dharma such as Three studies, Four noble truths, Five 
commandments, Dependent origination, Three characteristics, deeds 
and salvation; the application of Buddhist principles for life and 
social solutions 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 

๒ ๑๒๑๒๒๐๑  จริยศาสตร์               ๒(๑-๒-๓) 
  Ethics 
                       ความหมายของปรัชญา  แนวคิดของศาสนาต่างๆ  และปรัชญา
เมธีเกี่ยวกับคุณค่าของชีวิต  ความดี  ความช่ัว  ความถูก  ความผิด  บาป  บุญ  
ความเหมาะสม  ไม่เหมาะสมทางจริยธรรม  เกณฑ์การตัดสินค่าทางจริยธรรม  
วิเคราะห์สภาพปัญหาทางด้านจริยธรรมในสังคมไทย  ฝึกเก็บข้อมูลและปฏิบัติการ

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๕๓ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
ภาคสนาม 
                      Meaning of philosophy; concepts of religions and 
philosophers of life values; goodness, badness, rightness, wrongness, 
sin, merit, appropriateness, inappropriateness of ethics; the criteria of 
ethical judgment; the analysis of ethical problem solutions in Thai 
society; practice in data collection and fieldwork 

๓ ๑๒๑๓๑๐๓  ศาสนาเปรียบเทียบ                ๒(๒-๐-๔) 
  Comparative Religions 
                        หลักการของศาสนาต่างๆ เน้นศาสดา คัมภีร์  พิธีกรรม  นิกาย  
ค าสอน ทั้งระดับศีลธรรมและระดับปรมัตถธรรม  เปรียบเทียบความเหมือนกัน 
ความคล้ายคลึงกัน ความแตกต่างกัน และจุดร่วมของจุดหมายสูงสุดและข้อปฏิบัติ
ของศาสนาต่างๆ อภิปรายสภาพการณ์และปัญหาเกี่ยวกับศาสนาในสถานการณ์
ปัจจุบัน  
                       Principles of religions, focus on prophets, scripture, 
rituals, sects, and preaches of both at moral and ultimate realities 
(Paramartha)levels; comparison of the sameness, similarity, 
differences and the shared ultimate goals and practices of religions; 
discussion on conditions and problems of religions in current 
situations 

๑๒๑๒๒๐๑-๖๒  ศาสนศึกษา    ๓(๒-๒-๕) 
    Religious Studies 
  อธิบายความหมายของปรั ชญาและศาสนา วิ เ คราะห์
องค์ประกอบของศาสนาและความเช่ือ  ประเภทของศาสนา ประวัติความเป็นมา 
หลักค าสอน ศาสนพิธี สาวก และวันส าคัญทางศาสนา วิเคราะห์หลักการของ
ศาสนาสากลที่เกี่ยวกับปรัชญา วัฒนธรรม และจริยศาสตร์ การเปรียบเทียบศาสนา
สากล  วิเคราะห์สภาพการณ์และปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรมสิ่ งแวดล้อมและสังคม
ปัจจุบัน   
   Explain meaning of philosophy and religion. Analyze 
elements of religions, believes, categories of religion, history, 
doctrines, ceremonies, disciples and important religious days. Analyze 
principle of global religions in aspects of philosophy, culture and 
ethics. Comparing global religions. Analyze the present situation and 
problems about environment ethics and social ethics 

๑. ปรับปรุงรหัสวิชา ช่ือ
วิชา  จ านวนหน่วยกิต 
และค าอธิบายรายวิชา 
 

๔ ๑๒๑๓๒๐๒ จริยธรรมสิ่งแวดล้อม               ๒(๑-๒-๓) 
  Environmental Ethics 
                       ความหมายความส าคัญของจริยธรรม บทบาทของจริยธรรมกับ

 ๑. ปรับปรุงรหัสวิชา   
ช่ือวิชา จ านวนหน่วยกิต 
และใช้เป็นวิชาเอกเลือก 



 

๑๕๔ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มนุษย์กับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จ าเป็นต้องสร้างจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม พัฒนาการของแนวคิดสิ่งแวดล้อมนิยม ปรัชญาและกระแสจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม แนวคิดและกระบวนทัศน์ใหม่ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จริยธรรม
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ศึกษากรณีตัวอย่างและปฏิบัติการวิเคราะห์
และจัดท า โครงงานเพื่อสร้างจริยธรรมและจิตส านึกทางสิ่งแวดล้อม 
                     Meaning and importance of morality; roles of morality 
and environmental conservation; human beings and environmental 
problems and the necessity for building environmental morality; the 
evolution of concepts of environmentalism; philosophy and streams 
of environmental morality; concepts and new paradigm of 
environmental conservation; environmental morality and sustainable 
development; case studies and analysis on practice and projects for 
building environmental morality and consciousness 

 

๕ ๑๒๑๔๑๐๔  ศาสนปฏิบัติ                ๒(๑-๒-๓) 
  Religious Rites 
สมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน วิธีปฏิบัติสมาธิตามหลักพุทธวิธี และวิธีของ
ส านักต่างๆศึกษาความหมาย ประเภท และประโยชน์ของพิธีกรรม พิธีกรรมต่างๆ
ในประเทศไทย เช่น พิธีอุปสมบท พิธีทอดกฐิน พิธีท าบุญทั้งในงานมงคล และ
อวมงคล เป็นต้น   
                      Tranquility and insight meditations; meditation 
practices according to Buddhist principles and other schools of 
priests; meaning, categories, and benefits of rituals; rituals in Thailand 
such as ordination ceremony, Kathin ceremony and other rituals in 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๕๕ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
both auspicious and misfortune ceremonies   

๖ ๑๒๕๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์ไทย ๑               ๒(๒-๐-๔) 
  Thai History 1 
                      ความหมายและความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ 
หลักฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์ สภาพแวดล้อมและการตั้งถิ่นฐานของผู้คน
ในดินแดนประเทศไทย รัฐโบราณในดินแดนประเทศไทย การสถาปนา สภาพ
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมและวัฒนธรรมของกรุงสุโขทัย และกรุงศรี
อยุธยาจนถึงการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยา  
                      Meaning and importance of the studies of history; 
evidences and historical methods; environmental and settlement of 
people in the territory of Thailand; archaic states in the territory of 
Thailand; the foundation of economic, political and government , 
social and cultural conditions of Sukhothai and Ayutthaya periods up 
to the collapse of Ayutthaya period 

๑๒๕๑๒๐๑-๖๒  ประวัติศาสตร์ไทย     ๓(๒-๒-๕) 
    Thai History  
   วิ เ คร าะห์พัฒนาการของประวัติ ศาสตร์ ไ ทยสมั ยก่อน
ประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์  อธิบายการพัฒนาและผลกระทบการ
เปลี่ยนแปลงการด้านเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมผ่านวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ 
   Analyze development of Thai history both in pre-
historic and historic period. Explain about the development and the 
effects on changes in politics, economics, social and culture via 
historical procedure 
 

๑. ปรับปรุงรหัสวิชา   
ช่ือวิชา จ านวนหน่วยกิต  
ค าอธิบายรายวิชา 
๒. รวมวิชาประวัติศาสตร์
ไทย ๑ และประวัติศาสตร์
ไทย ๒ เข้าด้วยกัน 
 

๗ ๑๒๕๒๑๐๓  ประวัติศาสตร์ไทย ๒              ๒(๒-๐-๔) 
  Thai History 2 
                      การสถาปนากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ การเปลี่ยนแปลง
และความสืบเนื่องทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น การขยายตัวของลัทธิจักรวรรดินิยมกับการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัย 
พัฒนาการของประเทศไทยตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ จนถึง
ปัจจุบัน 
  The foundation of Thonburi and Rattanakosin 
periods; changes and consequences of political, economic, social 



 

๑๕๖ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
and cultural conditions of early Rattanakosin period; the expansion 
of Imperialism and the  modernization of the country; the evolution 
of Thailand since 1923 Change of Regime up to present 

๘ ๑๒๕๑๒๐๑  อารยธรรม                    ๓(๓-๐-๖) 
  Civilization 
  อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
โดยเน้นศึกษารากฐานของความคิด ปรัชญา  ศาสนา  ลัทธิความเช่ือต่าง ๆ และ
ศิลปวิทยาการในเชิงวิวัฒนาการและบูรณาการ   เพื่อเข้าใจกระบวนการเกิด  การ
คลี่คลาย  ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง  ตลอดจนแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอารยธรรมโลกท่ีมีผล
ต่อความเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปของสังคมโลกในด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นหลักฐานประวัติศาสตร์
สากล 
                      Eastern and western civilizations from past up to 
present focusing on studying the roots of concepts, philosophy, 
religions, beliefs, doctrines and evolution and integration of 
renaissance for originating and unwinding; the relationship between 
the social, economic and political structure and changes, trends of 
the world civilizations movement that affected the world changes on 
political, economic and social aspects; the historical methods for 
investigating universal historical evidences 
 
 

๑๒๕๒๒๐๓-๖๒  อารยธรรมโลก    ๓(๒-๒-๕) 
   World Civilization 
   วิเคราะห์พัฒนาการของอารยธรรมโลกตะวันตก และโลก
ตะวันออกโดยสังเขป ในด้านต่างๆ เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและความเป็นไป
ของสังคมโลก อิทธิพลของตะวันตกและตะวันออกที่มีผลต่อสังคมโลก และสามารถ
ปรับตัวของสังคมโลกสมัยใหม่ผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์  
   Analyze development of western and eastern 
civilization in various aspects. Compare global changes and events. 
Influence of western and eastern to global society and adaptability of 
modern society via historical procedure 
 

๑. ปรับปรุงรหัสวิชา   
ช่ือวิชา  จ านวนหน่วยกิต  
ค าอธิบายรายวิชา 
 



 

๑๕๗ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๙ ๑๒๕๒๓๐๓  ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้             ๒(๒-๐-๔) 

  Southeast Asia History 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงสมัยจักรวรรดินิยม 
การยึดครองและอิทธิพลของจักรวรรดินิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขบวนการ
ชาตินิยมและการยึดครองของญี่ปุุนระหว่างสงครามโลกครั้งที่  ๒ การได้เอกราช 
ความขัดแย้งและการรวมกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคสงครามเย็น 
  The inception  of Southeast Asia  up to the 
Imperialism period; the occupation and influences of Imperialism in 
Southeast Asia; the movement of patriotism and the occupation of 
Japan  during World War II; the independence gains, conflicts and the 
collaboration of the nations in Southeast Asia  in Cold War era 

 ๑. ปรับปรุงรหัสวิชา   
จ านวนหน่วยกิต  
ค าอธิบายรายวิชา และใช้
เป็นวิชาเอกเลือก 
 

๑๐ ๑๒๕๒๓๐๔  ประวัติศาสตร์เอเชียใต้และเอเชียตะวันออก        ๒(๒-๐-๔) 
  South Asia and East Asia History 
  ภูมิหลังเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกโดยสังเขป บทบาท
อินเดียและจีนในฐานะศูนย์กลางอ านาจของภูมิภาคก่อนการเข้ามาของจักรวรรดิ
นิยมตะวันตก การเผชิญหน้าและการปรับตัวต่อจักรวรรดินิยมตะวันตก ขบวนการ
ชาตินิยม สงครามโลกครั้งท่ี ๒ การได้รับเอกราชและการแบ่งแยกประเทศในเอเชีย
ใต้และเอเชียตะวันออกหลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒ 
                       Background in brief of South Asia and East Asia; roles 
of  India and China as the central power before western imperialism; 
the confrontation and adjustment to the western imperialism; the 
movement of patriotism; World War II; independence gains and the 
separation of countries in South Asia and East Asia after World War II   

 ๑. ปรับปรุงรหัสวิชา   
จ านวนหน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา และใช้
เป็นวิชาเอกเลือก 
 



 

๑๕๘ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๑๑ ๑๒๕๓๕๐๒  ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา                ๒(๒-๐-๔) 

  History of The United States of America  
ภูมิหลังของอเมริกา  การค้นพบและตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรปในทวีปอเมริกาเหนือ  
การตั้งอาณานิคมและการประกาศอิสรภาพจากอังกฤษ  ลัทธิมอนโร  การขยายตัว
ไปทางตะวันตก  สงครามกลางเมือง  การบูรณะฟื้นฟูภาคใต้  การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  การเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒  
สงครามเย็น  บทบาทของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อสังคมโลกจนถึงปัจจุบัน 
  Background of America ; discovery and settlement 
of European people in North America ; settlement of colony and 
declaration of independence  from England ; Monroe Doctrine ; the 
expansion to the West ; civil war and the rehabilitation of the South ; 
the development of economic , social and political aspects ; 
participation in World War I and II ; Cold War ; roles of the United 
States  on world society up to present 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 

๑๒ ๑๒๕๔๔๐๑ ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่                ๓(๓-๐-๖) 
  History of Modern Europe 
                      สภาพการณ์ด้านสังคมและการเมืองของยุโรปหลังปี ค.ศ. 
๑๘๑๕ อิทธิพลของลัทธิชาตินิยมท าให้เกิดการรวมประเทศอิตาลีและเยอรมนี   
บทบาทของประเทศท้ังสองหลังการรวมประเทศจนน าไปสู่วิกฤติการณ์ต่าง ๆ ก่อน
สงครามโลกครั้งที่ ๑  ความส าคัญของสงครามโลกครั้งที่ ๑ ที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของยุโรป  ก าเนิดลัทธิฟาสซิสต์และนาซี  ความสัมพันธ์ของประเทศ
ต่าง ๆ ก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ และความร่วมมือของนานาประเทศก่อน
สงครามยุติ  บทบาทของยุโรปทางเศรษฐกิจ การเมืองในปัจจุบัน 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๕๙ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
                     The social and political situations of Europe after 
๑๘๑๕ A.D; the influence of patriotism that caused gathering of Italy 
and Germany, roles of the two countries after gathering countries 
leading to the crises before World War I; the importance of World 
War ๑ that affected the changes in Europe; the origin of Fascism and 
Nazism; the relationship of other countries before World War II and 
the collaboration of other countries before the end of War; roles of 
Europe on contemporary economic and political aspects 

๑๓ ๑๒๖๑๑๐๑   ความรู้พื้นฐานทางมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา  ๓(๓-๐-๖) 
  Foundation of Anthropology and Sociology 
          ความหมาย ลักษณะขอบเขตของมานุษยวิทยาและสงัคมวิทยา  
เชื้อชาติของมนุษย์ วัฒนธรรม การจัดระเบียบสังคม  ระบบความเช่ือ ศาสนาและ
พิธีกรรม  การสมรส  ครอบครัวและระบบเครือญาติ   ทฤษฎีหลักของ
มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา กลุ่มสังคม สถาบันสังคม การขัดเกลาทางสังคม 
กระบวนการทางสังคม และการเสียระเบียบทางสังคม  
                      Meaning, characteristics, areas of anthropology and 
sociology; human races, cultures, social orders, beliefs system, 
religions and rituals, marriage, family and kinship; principle theories of 
anthropology and sociology; social organizations and institutions; 
socialization, social processes and social dysfunctions 

๑๒๖๑๒๐๑-๖๒  หลักสังคมวิทยา    ๓(๒-๒-๕) 
      Principle Sociology 
   อธิบายความหมาย ลักษณะ ขอบข่าย ประวัติความเป็นมา 
แนวคิดและทฤษฎีสังคมวิทยา องค์ประกอบ และหลักการส าคัญ ประยุกต์ใช้วิธีการ
ศึกษาทางสังคมวิทยา วิเคราะห์กลุ่มสังคม โครงสร้างทางสังคม ลักษณะของสังคม 
โครงสร้างหน้าท่ี การจัดระเบียบสังคม สถาบันทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม การ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ช่วงช้ันทางสังคม วัฒนธรรม ความเช่ือ กระบวนการทางสังคม 
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา 
   Explain meaning, characters, scope, history and 
idea=s and theories of Sociology. Apply sociology procedure to 
analyze social groups, social structure, social characters, duty 
structure, social ordering, social institutes, socialization, social 
interaction, social stratification, culture, believe, social process, social 
deviational behavior, changes in social and culture. Apply the 

๑. ปรับปรุงรหัสวิชา   
ช่ือวิชา  จ านวนหน่วยกิต  
ค าอธิบายรายวิชา 
 



 

๑๖๐ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
knowledge to learning management 

๑๔ ๑๒๖๒๓๐๑   ประชากรศาสตร์และประชากรศึกษา                ๓(๒-๒-๕) 
  Demography and Population Education 
  ความรู้ และองค์ประกอบเกี่ยวกับภาวะประชากร  ผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงประชากรต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  การเมือง 
การศึกษา สิ่งแวดล้อมและนโยบาย แนวทางการแก้ไขปัญหาประชากร  การเกิด
สังคมผู้สูงอายุ การวางแผนครอบครัว การบูรณาการแนวความคิดทางประชาสังคม 
เง่ือนไขการเกิดขึ้น การด ารงอยู่ และพลังของประชาสังคมต่อการพัฒนาคุณภาพ
ประชากร ปฏิบัติการศึกษาเฉพาะเจาะจงปัญหาประชากรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
                      Knowledge and components of demographic 
conditions; effects of demographic changes on economic, social, 
cultural, political, educational and environmental and policy aspects; 
guidelines for demographic solutions; aging society; family planning; 
the conceptual integrations of civil society, conditions of emergence 
and existence and the civil society synergy for quality of population 
development; practices in specific study on groups of population 
problems     

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 

๑๕ ๑๒๖๒๓๐๓ อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง              ๒(๑-๒-๓) 
  Greater Mekong Subregion                  
                     สภาพภูมิศาสตร์และภูมิหลังของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของ กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า
โขง 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๖๑ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
                     The geographical conditions and background of the 
Greater Mekong Sub region countries; the international relationship of 
the countries in Greater Mekong Sub region; The collaboration of all 
economic, social and cultural aspects of countries in Greater Mekong 
Sub region 

๑๖ ๑๒๖๓๒๐๓  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม         ๒(๑-๒-๓) 
  Social and Cultural Change 
  ความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  
ปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  วิวัฒนาการทางสังคม
และวัฒนธรรมไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน ภูมิปัญญากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมไทย  สังคมไทยในกระแสโลกาภิวัตน์  การเปลี่ยนแปลงสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ผลกระทบและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมไทย ฝึก
เก็บข้อมูลและปฏิบัติการภาคสนาม และเสนอโครงงานเกี่ยวกับปัญหาสังคมที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม. 
                      Meaning of social and cultural change; factors that 
cause social and cultural change; social and cultural revolution in 
Thailand from past up to present; wisdom and social and cultural 
change, Thai society in globalization stream; aging society; effects and 
trends of social and cultural changes in Thailand; practice in data 
collection and fieldwork; project proposal on social problems that 
affect from social and cultural changes 
 
 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๖๒ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๑๗ ๑๒๖๔๒๐๕  พัฒนาการของสังคมสมัยใหม่              ๒(๑-๒-๓) 

  Evolution of Modern Society 
  ความหมายของพัฒนาการของสังคม การปรับเปลี่ยนสู่สังคม
สมัยใหม่ในสังคมโลกและสังคมไทย สังคมโลกาภิวัตน์  มิติโลกศึกษาในด้านความ
เป็นพลเมือง  ความยุติธรรมในสังคม  สิทธิมนุษยชน  การแก้ปัญหาความขัดแย้ง  
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  ค่านิยม  ความหลากหลายและการพึ่งพา  การวิเคราะห์
สังคมไทยสมัยใหม่ในมิติโลกศึกษา  การวิเคราะห์วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฝึกเก็บข้อมูลและ
ปฏิบัติการภาคสนาม 
                      Meaning of evolution of society; the adjustment to 
modern society in world and Thai society; globalization society; 
world education dimensions on civic education; social justice, human 
rights, and conflict solutions; sustainable development; values; 
diversity and dependency; Thai modern society in world education 
dimension; analysis on vision and strategies of development in Thai 
society of national economic and social development plans; practice 
in data collection and fieldwork 

 ๑. ปรับปรุงรหัสวิชา   
จ านวนหน่วยกิต และใช้
เป็นวิชาเอกเลือก 
 

๑๘ ๑๒๖๔๕๐๑ ภาษาอังกฤษส าหรับครูสังคมศึกษา            ๒(๑-๒-๓) 
  English for Social Studies Teacher 
  ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนด้านสังคมศึกษา ค าศัพท์
วิชาการด้านสังคมศึกษา หลักและเทคนิคการอ่าน งานวิชาการทางสังคมศึกษา ฝึก
การอ่านงานวิชาการทางสังคมศึกษาจากต ารา วารสาร และการสืบค้นจาก
อินเตอร์เน็ต น าเสนองานวิชาการด้านสังคมศึกษา 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๖๓ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
  Listening, speaking, reading and writing skills of 
Social Studies; academic terms of Social Studies; principles and 
techniques of academic reading on Social Studies; academic reading 
practice from texts, journals and internet searches; academic Social 
Studies presentations 

๑๙ ๑๒๖๔๙๐๑  สัมมนาสังคมศึกษา                ๓(๒-๒-๕) 
  Seminar in Social Studies 
  วิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับสภาพทางเศรษฐกิจ  สังคม  
การเมือง  การศึกษา  สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม  เหตุการณ์ส าคัญของสังคมไทย
และโลก รวมทั้งการจัดการศึกษาทางสังคมศึกษา โดยใช้รูปแบบการศึกษาด้วย
โครงการหรือโครงงานหรือการวิจัย ที่ใช้ความรู้และวิธีการศึกษาเชิงบูรณาการ
และสหวิทยาการ ฝึกเก็บข้อมูลและปฏิบัติการภาคสนาม 
Analysis and discussion on economic, social, political, educational , 
environmental and cultural conditions and important events in Thai 
and world society; instructional management in Social Studies by 
applying projects and researches, knowledge and integrated methods 
and interdisciplinary application; practice in data collection and 
fieldwork 

๑๐๔๓๒๐๑-๖๒  การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา   ๓(๒-๒-๕) 
    Social Studies Action Research 
  อธิบายความหมาย ขอบเขตของการวิจัยเชิงปฏิบัติการทาง
สังคมศึกษา วิเคราะห์ทฤษฎีระเบียบวิธีวิจัยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ฝึก
ปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลายทางสังคมศึกษา 
   Explain meaning and scope of action research in 
social study. Analyze theories and action research methodology. 
Practice in the research to develop learnings in social study 
 

๑. ปรับปรุงรหัสวิชา   
ช่ือวิชา  จ านวนหน่วยกิต  
ค าอธิบายรายวิชา 
 

๒๐ ๑๒๗๑๑๐๑  ภูมิศาสตร์กายภาพ               ๓(๒–๒–๕) 
  Physical Geography 
    ความหมายของภูมิศาสตร์กายภาพ สัณฐานของโลกและ
ปรากฏการณ์ที่เกิดเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์และดวง
จันทร์ สมบัติทางด้านกายภาพและการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาค(Lithosphere) 

๑๒๗๑๒๐๑-๖๒  ภูมิศาสตร์กายภาพ    ๓(๒-๒-๕) 
   Physical Geography 
   วิเคราะห์สัณฐานของโลกและปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์  และดวงจันทร์  อธิบายลักษณะทาง
กายภาพและการเปลี่ยนแปลงของธรณีภาค อุทกภาค  บรรยากาศ ชีวภาคและฝึก

๑. ปรับปรุงรหัสวิชา   
จ านวนหน่วยกิต  
ค าอธิบายรายวิชา 
 



 

๑๖๔ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
อุทกภาค (Hydrosphere) บรรยากาศ (Atmosphere) และชีวมณฑล 
(Biosphere) ฝึกเก็บข้อมูล น าเสนอโครงงาน และปฏิบัติการภาคสนาม 
                       Meaning of physical geography; global ridge base and 
the phenomenal occurs due to the relationship between the planet 
earth, the sun and the moon; physical attributes and changes of the 
lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere; practice in 
data collection, project proposal and fieldwork 

ปฏิบัติการภาคสนาม 
   Analyze the earth geomorphology and the 
phenomenon that occur because of relation between The Sun and 
The Earth.  Explain physical characters and changes of lithosphere, 
hydrosphere, atmosphere and biosphere. Do practice in field trips 
 

๒๑ ๑๒๗๒๒๐๒  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย              ๒(๑-๒-๓)   
  Geography of Thailand 
  ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเกี่ยวกับลักษณะที่ตั้ง 
ขนาด รูปร่าง  อาณาเขต   เกณฑ์การแบ่งภูมิภาค ภูมิประเทศและธรณีสัณฐาน
วิทยา ภูมิอากาศ  ทรัพยากรธรรมชาติ ประชากรและสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม  ฝึกเก็บข้อมูล น าเสนอโครงงาน และปฏิบัติการภาคสนาม 
                        Characteristics of location, size, shape, and territory 
of geography of Thailand; the criteria of regional classification; 
topology, geomorphology, climate, natural resources, population and 
economic, social and cultural conditions; practice in data collection, 
project proposal and fieldwork 

๑๒๗๑๒๐๒-๖๒  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย    ๓(๒-๒-๕) 
    Geography of Thailand 
  วิเคราะห์ลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเกี่ยวกับลักษณะ
ทางกายภาพประชากร เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม รวมถึง
ความสัมพันธ์ในปัจจัยทางภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก วิเคราะห์การกระจายเชิงพื้นที่และ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ และฝึกปฏิบัติการภาคสนาม 
   Analyze Thailand geography in aspect of morphology, 
population, economics, social, natural resources and environment. 
The relationship with geographic factors in global scale. Analyze 
spatial distribution and relationship between factors. Do practice in 
the field trip 

๑. ปรับปรุงรหัสวิชา   
จ านวนหน่วยกิต  
ค าอธิบายรายวิชา 
 

๒๒ ๑๒๗๓๒๐๔  อาเซียนศึกษา              ๒(๑-๒-๓) 
  ASEAN Studies 
    สภาพภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
การเมืองและความมั่นคงของประชาคมอาเซียน  หลักการ พัฒนาการและการ
เชื่อมโยงความเป็นประชาคมอาเซียน  โครงสร้าง  ข้อตกลง   แผนการพัฒนาและ

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๖๕ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
เปูาหมายของประชาคมอาเซียน  ส านึกและการปรับตัวในความเป็นประชาชน
อาเซียน ฝึกเก็บข้อมูล น าเสนอโครงงาน และปฏิบัติการภาคสนาม 
                       The geographic and environmental, economic, social 
and cultural, political and security conditions of ASEAN community; 
principles, evolution and the connection as ASEAN community; 
structure, agreement, development plans and target of ASEAN 
community; conscience and adjustment of ASEAN people; practice in 
data collection, project proposal and fieldwork 

๒๓ ๑๒๗๓๓๐๑  แผนที่และภาพถ่ายระยะไกล              ๓(๒-๒-๕)  
  Maps and Remote Sensing 
                      ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่ องค์ประกอบแผนที่ การอ่าน การ
ตีความ การใช้แผนที่ภูมิประเทศมาตราสว่น ๑: ๕๐,๐๐๐ และ ๑: ๒๕๐,๐๐๐ การ
ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ความรู้พื้นฐานของการถ่ายภาพระยะไกล รูปถ่ายทาง
อากาศ ภาพจากดาวเทียม การแปลความหมายจากภาพ ได้แก่ ลักษณะทาง
กายภาพและทางสังคม ฝึกปฏิบัติการภาคสนามโดยใช้แผนที่ภูมิประเทศและ
ภาพถ่ายระยะไกลประกอบการศึกษา 
                      Fundamental knowledge of maps and mapping 
characteristics; mapping reading, interpretation and uses of mapping 
topology of 1:500,000 and 1: 250,000 scales ; geographic tools uses; 
fundamental knowledge of remote sensing, aerial photos, satellite 
photos; photographic meaning interpretation such physical and social 
characteristics; fieldwork practice in topological maps and remote 
sensing 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๖๖ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๒๔ ๑๒๗๔๓๐๒  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์             ๓(๒-๒-๕) 

  Geographic Information System   
  ความหมายและความส าคัญของระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ แหล่งและระเบียบวิธีการรวบรวมข้อมูลสถิติด้านภูมิศาสตร์ ด้วยวิธีการ
ต่างๆหรือใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมส าเร็จรูปทางภูมิศาสตร์ การใช้เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ เทคนิคการประยุกต์เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ในพ้ืนท่ีอย่างมี
ระบบ อีกทั้งความส าคัญของการน าระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้
ในด้านต่างๆ ฝึกเก็บข้อมูลและปฏิบัติการภาคสนาม 
                      Meaning and importance of geographic information 
system; sources and various methods and computer application of 
collecting statistical geographic information, geographic processed 
program; geographic instrument application; applied techniques for 
systematic information collection; the importance of geographic 
information system applications; practice in information collection 
and fieldwork 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 

๒๕ ๑๒๗๔๔๐๔  มนุษย์นิเวศและสิ่งแวดล้อมศึกษา            ๓(๒-๒-๕) 
  Human Ecology and Environmental Education 
     ความส าคัญและสภาพนิเวศวิทยาในโลก  สภาพการตั้งถิ่นฐาน
ของมนุษย์ในนิเวศวิทยาของสังคมมนุษย์ในที่ราบ  ที่สูงและชายฝั่งทะเล   วัฏจักร
ของแร่ธาตุในระบบนิเวศและปัจจัยจ ากัด ปัญหาสิ่งแวดล้อมและพิบัติภัยกับ
นิเวศวิทยาของสังคมมนุษย์ บทบาทของมนุษย์กับการจัดการสิ่งแวดล้อมและพิบัติ
ภัยด้วยสิ่งแวดล้อมศึกษา ความส าคัญ พัฒนาการและหลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
รูปแบบ กระบวนการและวิธีการจัดสิ่งแวดล้อมศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอก

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 
 



 

๑๖๗ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
ระบบและตามอัธยาศัย การจัดการและใช้แหล่งเรียนรู้และสื่อสิ่งแวดล้อม กรณี
ตัวอย่างการจัดสิ่งแวดล้อมศึกษาในระดบัท้องถิ่นและสากล  ปฏิบัติการศึกษาดูงาน 
วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและจัดท าโครงงานสิ่งแวดล้อมศึกษา 
                         Importance and world ecological conditions; 
human settlement conditions in human ecological societies in plains, 
highlands and coastal areas; cycles of minerals in ecosystem and 
limited factors , and environmental problems, and the disasters and 
human ecological societies; roles of humans on environmental and 
disaster management with environmental education; importance, 
evolution, and principles of environmental education; patterns, 
processes and methods of formal, non-formal and informal 
environmental  education; management, learning resource uses and 
environmental medias; case studies of environmental education at 
local and international levels; practice in fieldtrip, environmental 
analysis and environmental education project proposal 

๒๖ ๑๒๘๑๑๐๑  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์            ๓(๓-๐-๖) 
  Introduction to Political Science 
  ลักษณะทั่วไปของรัฐศาสตร์ แนวความคิดเกี่ยวกับรัฐ การเมือง 
การปกครอง ปรัชญา อุดมการณ์และลัทธิทางการเมือง ระบบการเมือง
เปรียบเทียบ พร้อมทั้งสถาบันทางการเมือง กฎหมาย ตลอดจนความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และรัฐประศาสนศาสตร์ พอสังเขป 
  Characteristics of Political Science; ideas of political, 
philosophical, ideological and political doctrine; comparative political 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 
 



 

๑๖๘ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
systems legal and political institutions; introduction to international 
relations;  Public Administration in brief 

๒๗ ๑๒๘๑๑๐๒ การเมืองการปกครองไทย              ๒(๒-๐-๔) 
  Thai Politics and Government 
  การเมืองการปกครองไทยโดยสังเขป สถาบันทางการเมือง 
การบริหาร การปกครองส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น การเมืองการ
ปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
                      Thai politics and government in brief; political 
institutions, administration, central, provincial and local governments; 
Thai political and government under the present constitution   

๑๒๘๑๒๐๑-๖๒  การเมืองการปกครองไทย   ๓(๒-๒-๕) 
   Thai Politics and Government 
   วิเคราะห์ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ และระบอบการปกครอง 
วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อธิบายระบอบ
การเมืองการปกครองไทย อภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม เหตุการณ์ทาง
การเมืองต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมในอดีตและปัจจุบันและการน าองค์
ความรู้ที่ได้บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยและพัฒนาความเป็นพลเมือง 
   Analyze basic knowledge of political sciences and 
politics, Thai politics development. Explain Thai politics system. 
Debate about interaction between the state and social, political 
events; both in the past and present; that affected the changes of 
Thai society. Integrate the knowledge to learning management that 
encourage democracy and good citizenship 

๑. ปรับปรุงรหัสวิชา   
จ านวนหน่วยกิต  
ค าอธิบายรายวิชา 
 

๒๘ ๑๒๘๒๓๐๑  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย               ๓(๓-๐-๖) 
  Introduction to Laws 
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ได้แก่ ความหมาย ประเภท  
ความส าคัญ การจัดท า การใช้ การยกเลิก การตีความและกระบวนการยุติธรรม  
ฯลฯ  ศึกษากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งและอาญา  เฉพาะในส่วนท่ีเป็นความรู้เบื้องต้น 
                      General knowledge of laws such as  meaning, 
categories, importance, making, application, cancellation, 

๑๒๘๒๒๐๒-๖๒  กฎหมายเบื้องต้น    ๓(๒-๒-๕) 
    Introduction to Laws 
  อธิบายความหมาย ความส าคัญ ประเภท ล าดับศักดิ์ของ
กฎหมาย วิเคราะห์การจัดท า การใช้ การตีความทางกฎหมาย อธิบายกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง และ
อธิบายกระบวนการยุติธรรม ประยุกต์ใช้และบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน 
   Explain meaning, importance, categories and rank of 

๑. ปรับปรุงรหัสวิชา   
ช่ือวิชา  จ านวนหน่วยกิต  
ค าอธิบายรายวิชา 
 



 

๑๖๙ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
interpretation and justice procedure; civil, commercial and criminal 
laws; introduction to procedure laws of civil and criminal cases   

law. Analyze legislation, enforcement and interpretation. Explain 
about the Institution, the Civil and Commerce Code, the Criminal Law 
and the Administrative Law. Explain about judicial administration. 
Apply and integrate law to daily life 

๒๙ ๑๒๙๑๑๐๑  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น              ๓(๓-๐-๖) 
  Introduction to Economics 
                       ความหมาย ความส าคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยการผลิต
ในทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมผู้ผลิต อุปสงค์ อุปทาน ตลาด
และการก าหนดราคาในทางเศรษฐศาสตร์ การท างานของกลไกราคา การเงินการ
ธนาคาร การคลังสาธารณะ การค้าระหว่างประเทศ รายได้ประชาชาติ การพัฒนา
เศรษฐกิจ และบทบาทของรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
                        Meaning and importance of economics; production 
factors of economics; behaviors of consumers and producers;  
demand and supply; marketing and price in economics, price 
mechanism; finance and banking, public finance; international trade, 
national income; economic development and roles of government in 
national economic development 

๑๒๙๒๒๐๑-๖๒  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น   ๓(๒-๒-๕) 
    Introduction to Economics 
  อธิบายความหมาย ความส าคัญ ประวัติความเป็นมาของ
เศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ทฤษฎีการผลิต พฤติกรรมของผู้บริโภค ตลาด ทฤษฎีราคา 
รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร การคลัง การค้าระหว่างประเทศ ระบบ
สหกรณ์ ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 
   Explain meaning, importance and history of 
economics. Analyz production theory, consumer behavior, market, 
price theory, national income, financial, treasury, international trading, 
cooperative system. Apply the Sufficient Economy Theory. Analyze 
changes in Thai and global economics 
 

๑. ปรับปรุงรหัสวิชา   
จ านวนหน่วยกิต  
ค าอธิบายรายวิชา 
 

๓๐ ๑๒๙๒๑๐๓  การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทย            ๓(๓-๐-๖) 
  Thai Economic Change 
  กลไก โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยและโลกในอดีตและ
ปัจจุบัน ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ กระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ นโยบาย
และแผนการพัฒนาเศรษฐกิจในอดีตและปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายและแผนการ

 ๑. ปรับปรุงรหัสวิชา   
จ านวนหน่วยกิต และใช้
เป็นวิชาเอกเลือก 
 



 

๑๗๐ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
พัฒนาเศรษฐกิจที่ผ่านมา แนวโน้มเศรษฐกิจไทยตามเศรษฐกิจโลก การรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาและปัญหาทางเศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจไทยอัน
เนื่องมาจากการพัฒนาตามแนวทางของเศรษฐกิจโลกและ แนวทางการแก้ปัญหา
ทางเศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจไทย 
                       Mechanism and structure of past and present world 
and Thai economic systems; the theories of economic development 
and economic development process; policy and plans of past and 
present economic development, impacts and changes  from past 
economic development policies and plans; trends of Thai economy 
according to World economy and economic associations; the 
economic development and problems of Thai economic system due 
to world economic development; trends of economic solutions of 
Thai economic system 

๓๑  ๑๒๑๓๒๐๒-๖๒  หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา  ๓(๒-๒-๕) 
    Buddhist Principle andDhammology 
  อธิบายพัฒนาการ ความส าคัญ องค์ประกอบ และโครงสร้าง
ของพระพุทธศาสนาและศาสนาในท้องถิ่น เกี่ยวกับประวัติ คัมภีร์ของศาสนา การ
ปฏิรูป นิกาย การเผยแผ่ วันส าคัญ ศาสนพิธี การปฏิบัติตนของศาสนิ กชน 
หลักธรรมส าคัญ ฝึกภาวะผู้น าในพิธีกรรมทางศาสนา และน ามาพัฒนาชีวิตและ
สังคม 
   Explain development, importance, elements and 
structure of Buddhism and local religions. Study history, scriptures, 
reforms, sects, propagation, important days, ceremonies, practice, 

รายวิชาใหม ่



 

๑๗๑ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
important doctrines. Practice to be religious master ceremony. Apply 
the religions to develop living and society 

๓๒  ๑๐๒๑๒๐๒-๖๒  การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา   ๓(๒-๒-๕) 
    Social Studies Curriculum Development 
  วิเคราะห์แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสังคม
ศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย อธิบายวิวัฒนาการทางด้านหลักสูตร
สังคมศึกษา ในระดับชาติและสากล วิเคราะห์กระบวนการจัดท าหลักสูตรสังคม
ศึกษา การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินผลหลักสูตร ภาวะผู้น าหลักสูตรสังคม
ศึกษาฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสงัคมศึกษาให้สอดคล้องกับหลกัสูตรสถานศึกษา 
   Analyze basic ideas about social study curriculum 
development in context of formal, non-formal and informal 
education. Explain evolution of social study curriculum both in 
Thailand and global. Analyze the curriculum development procedure, 
applying the curriculum, curriculum evaluation and leadership in 
curriculum development. Practice in curriculum development 
according to the core curriculum 

รายวิชาใหม ่

๓๓  ๑๐๑๓๒๐๑-๖๒  วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา    ๓(๒-๒-๕) 
    Social Studies Teaching Method 
  วิเคราะห์ทฤษฎีรูปแบบการสอน วิธีการสอน ทักษะและเทคนิค
การสอนสังคมศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรสังคมศึกษา ออกแบบการจัดการเรียนรู้ การ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  สื่อการเรียนรู้  และการวัดและประเมินผล ฝึก
ปฏิบัติการสอนในช้ันเรียน 
   Analyze theories about social study teaching 

รายวิชาใหม ่



 

๑๗๒ 

ที ่ รหัสวิชาชื่อและค าอธบิายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
procedure, teaching techniques and teaching skills. Analyze the 
curriculum. Design learning management. Lesson plan creation. Media 
creation. Evaluation and measurement. Teaching practice 

๓๔  ๑๐๓๓๒๐๑-๖๒  นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา  ๓(๒-๒-๕) 
    Innovation and digital media in social studies 
  วิเคราะห์แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทาง
สังคมศึกษาหลักการออกแบบ การผลิตและพัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัลที่
เหมาะสมกับเนื้อหาสังคมศึกษา วิเคราะห์และประเมินคุณค่าของสื่อและนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   Analyze basic ideas about innovations and digital 
technology for social study. Principal in designing, producing and 
developing innovations and digital technology that are suitablr for 
social study science. Analyze and evaluate of the media and 
innovations. Applying the media and innovation to develop students’ 
learning 

รายวิชาใหม ่



 

๑๗๓ 

ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก 

 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๑ ๑๒๑๑๓๐๑  ปรัชญาเบื้องต้น            ๓(๓-๐-๖) 

  Introduction to Philosophy 
    ความหมาย ประเภท บ่อเกิด และลักษณะของปรัชญา 
อภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ หลักและแนวคิดส าคัญของ
ปรัชญาตะวันตก และปรัชญาตะวันออกในยุคต่างๆ  
                     Meaning, categories, origin and characteristics of 
philosophy, metaphysics, epistemology, ethics and aesthetics; 
principles and concepts of western and eastern philosophies in many 
eras 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 

๒ ๑๒๑๒๑๐๒  พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม           ๒(๒-๐-๔) 
  Buddhist Principles for Life and Society 
พุทธธรรมในฐานะเป็นธรรมนูญของชีวิตที่ดีงาม การน าหลักพุทธธรรมมาพัฒนา
การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง  
  Buddhist principles as good and beautiful 
constitutions of life; the application of Buddhist principles for 
educational, economic, social and political development   

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 

๓ ๑๒๕๑๒๐๒ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน           ๒(๑-๒-๓) 
  Contemporary World Affairs 
  วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นหลัง

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๗๔ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
สงครามโลกครั้งที่ ๒ จากความขัดแย้งทางอุดมการณ์  ทางการเมือง สังคม และ
เศรษฐกิจ ซึ่งก่อให้เกิดภาวะวิกฤตในส่วนต่างๆของโลก  การรวมกลุ่มเพื่อใช้เป็น
อ านาจต่อรองทางการเมืองระหว่างประเทศของประเทศต่าง ๆ ทางการเมือง สังคม 
และเศรษฐกิจ เพื่อร่วมมือกันแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ และเพื่อใช้เป็น
อ านาจต่อรองทางการเมืองระหว่างประเทศในการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มในแต่
ละภูมิภาค รวมทั้งวิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบันทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดย
ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
                     The movement and important events analyses that 
occurred after World War 2 from the conflicts of ideal, political, social 
and economic aspects that caused the crises in parts of the world; the 
associations that became the international political negotiation on 
political, social and economic conditions for collaborative solutions 
and political power negotiation for regional benefits; contemporary 
affairs analyses in domestic and oversea countries by applying 
historical methods 

๔ ๑๒๕๓๑๐๒      ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น                      ๒(๑-๒-๓) 
           Local History 
                     ความหมาย ความส าคัญของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความคิดความเช่ือของท้องถิ่น  อิทธิพล
ของอารยธรรมต่ างๆที่มี ต่ อท้องถิ่น   ระ เบียบวิธี วิ จั ยทางประวัติศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์บอกเล่า  ปฏิบัติการภาคสนามในการจัดเก็บข้อมูลในท้องถิ่นอย่างมี
ระบบ 

๑๒๕๓๒๐๔-๖๒  ท้องถิ่นศึกษา        ๓(๒-๒-๕) 
   Local  Studies 
  อธิบายความหมาย ความส าคัญ และประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและมรดกทางวัฒนธรรม วิเคราะห์ความคิด ความเช่ือของ
ท้องถิ่น วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมต่างๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่นประยุกต์ใช้
กระบวนการศึกษาสังคม 
   Explain meaning, importance and history of local, custom, 

๑. ปรับปรุงรหัสวิชา   
ช่ือวิชา  จ านวนหน่วย
กิต  ค าอธิบายรายวิชา 
 



 

๑๗๕ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
                      Meaning and importance of local history; historical 
evidences; traditions and cultural heritages; local concepts and beliefs; 
the influences of civilizations that affect locality; the historical 
research methodology; narratives history; field practice in systematic 
local data collection 

tradition and cultural heritage. Analyze local believes. Analyze civilizations 
influence and local wisdom via sociology procedure           
 

๕ ๑๒๗๒๒๐๑  ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก           ๓(๒-๒-๕) 
  Regional Geography of the World 
  ความหมายของภูมิศาสตร์ภูมิภาค เกณฑ์การแบ่งภูมิภาคทาง
ภูมิศาสตร์ของโลก  ที่ตั้ง รูปร่าง ลักษณะภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  ประชากร  
ทรัพยากรธรรมชาติของภูมิภาคต่างๆในโลก  เปรียบเทียบปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มี
ผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในแต่ละภูมิภาค  ปฏิบัติการฝึกทักษะใน
การเรียนรู้ภูมิภาคโลกผ่านสื่อต่างๆ 
                     Meaning of regional geography; the criteria of regional 
geography of the world classification; locations, shapes, topography, 
population and natural resources of all regions of the world; the 
comparison of geographic factors that affect economic, social and 
political development in each region; practice in regional geography of 
the world through medias 

๑๒๗๓๒๐๕-๖๒  ภูมิศาสตรภ์ูมภิาคโลก   ๓(๒-๒-๕) 
  Regional Geography of the World 
   ความหมายของภูมิศาสตร์ภูมิภาค เกณฑ์การแบ่งภูมิภาคทาง
ภูมิศาสตร์ของโลก  ที่ตั้ ง  รูปร่ าง ลักษณะภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  ประชากร  
ทรัพยากรธรรมชาติของภูมิภาคต่างๆในโลก  เปรียบเทียบปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในแต่ละภูมิภาค  ปฏิบัติการฝึกทักษะในการเรียนรู้
ภูมิภาคโลกผ่านสื่อต่างๆ 
   Meaning of regional geography; the criteria of regional 
geography of the world classification; locations, shapes, topography, 
population and natural resources of all regions of the world; the 
comparison of geographic factors that affect economic, social and political 
development in each region; practice in regional geography of the world 
through medias 

๑. ปรับปรุงรหัสวิชา   
  

๖ ๑๒๗๓๑๐๒ ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย          ๒(๑-๒-๓) 
  Geography of Thai Tourism 
  สภาพทางภูมิศาสตร์ของแหล่ งท่องเที่ยวในประเทศไทย 
เกี่ยวกับที่ตั้ง การเข้าถึงเส้นทางคมนาคม สภาพทางธรรมชาติและการก าเนิดของ

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๗๖ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
แหล่งท่องเที่ยว สภาพทางด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยว 
ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว องค์ประกอบท่ีเหมาะสมกับการท่องเที่ยว สถานบริการ
และหน่วยงานท่ีด าเนินงานท่องเที่ยว นโยบายการท่องเที่ยว การวางแผนส าหรับการ
จัดการท่องเที่ยว และการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 
  Geographic features of tourist sites in Thailand; 
location, transportations, natural conditions, and the origins tourist 
sites, cultural condition and their histories; types of tourist sites, 
essential component for tourism, service location and organizations; 
policy for tourism, planning for tourism management; and fieldwork 
practice 

๗ ๑๒๗๓๔๐๑  ภัยพิบัติทางธรรมชาติกับการอยู่รอด            ๒(๑-๒-๓) 
  Natural Disasters and Survivals 
                     ความหมาย  ประเภทภัยพิบัติทางธรรมชาติ   ความส าคัญของภัย
พิบัติจากภูเขาไฟ แผ่นดินไหว  พายุ   น้ าท่วม  สภาวะแห้งแล้ง  สึนามิ ไฟปุา  ดิน
โคลนถล่มและอื่นๆ สภาพการเกิดภัยพิบัติในโลกและไทย  สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ
และผลกระทบ  การก าหนดมาตรการ  การวางแผนและการมีส่วนร่วมในการ
ปูองกัน แก้ไข และฟื้นฟูเมื่อเกิดภัยพิบัติ การปรับตัวเพื่อการอยู่รอดจากภัยพิบัติ  
ศึกษารายกรณี น าเสนอโครงงาน และฝึกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ 
                     Meaning, categories of natural disasters; importance of 
disasters of volcanoes, earthquakes, storms, floods, droughts, 
tsunamis, forest fires, mud and landslides and others; the conditions 
of disasters in the world and in Thailand, the causes and effects of the 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๗๗ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
disasters; the criteria determination, planning and participation in 
prevention, solution and rehabilitation of disasters; the survival 
adjustment from disasters; case studies, project proposal and practice 
in solution of disasters 

๘ ๑๒๗๓๔๐๒  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ               ๓(๒-๒-๕) 
                        สิ่งแวดล้อมไทย                           
  Natural Resources and Environmental 
                        Management of Thailand 
  ความหมาย ประเภททรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ลักษณะและปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมของประเทศไทย  การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
ประเทศ  โครงสร้าง บทบาท ของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน  กฎหมาย
และมาตรการในการจัดการสิ่งแวดล้อมไทย การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
ไทย การใช้แนวคิดและทฤษฎีในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ทั้งภายในประเทศและร่วมมือกับนานาชาติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
การปฏิบัติภาคสนาม เพื่อการศึกษาและแก้ปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมไทย 
                      Meaning and categories of natural resources and 
environment; characteristics and problems of natural resources and 
environment in Thailand; natural resources and environmental 
management in Thailand according to national strategies and national 
plans; structure and roles of government, non-government and people 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๗๘ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
sectors and laws and criteria in environmental management of 
Thailand; analysis of effects on environment in Thailand; the 
application of the concepts and theories of the environmental 
management according to the King’s initiatives; network and 
collaboration of environmental management both at national and 
international levels for sustainable development; fieldwork practice in 
studying and solving problems of environmental management in 
Thailand 

๙ ๑๒๗๔๓๐๓ การออกแบบแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์           ๓(๒-๒-๕) 
  Computer Cartography Design 
  ประวัติและพัฒนาการของการท าแผนที่ องค์ประกอบของแผน
ที่ ชนิดของแผนที่ กระบวนการท าแผนที่ พื้นฐานการท าแผนที่ หลักการออกแบบ
แผนที่โดยการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ในการท าแผนท่ี การจัดเตรียม
ข้อมูลเชิงพื้นที่ส าหรับการท าแผนที่ การออกแบบแผนที่เฉพาะเรื่อง การออกแบบ
แผนที่เชิงปริมาณ การน าเสนอแผนที่ในแบบต่างๆ ฝึกเก็บข้อมูลและปฏิบัติการ
ภาคสนาม 
                      History and evolution of cartography; components, 
categories and processes of cartography; foundation of cartography 
making; the principles of cartography design by applying information 
system programs, geography of cartography making; area data 
preparation for cartography making; specific cartography designs; 
quantitative cartography designs; cartography design presentations; 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๗๙ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
data collection practice and fieldwork  
 
 

๑๐ ๑๒๘๒๑๐๓  ปรัชญาและลัทธิการเมือง            ๓(๓-๐-๖) 
  Political Philosophy and Doctrine 
  ก าเนิดความคิดทางการเมืองและสังคมในยุคสมัยนครรัฐกรีก -
เอเธนส์ เริ่มตั้งแต่ความคิดของโสเครตีส เพลโต และอริสโตเติล   ความคิดการเมือง
ของนิคโคโล แม็คเคียเวลลี่และคนอื่น ๆ ทฤษฎีสัญญาประชาคมของโทมัส ฮอบส์   
จอห์น ล็อค และจังจาคส์ รุสโซ ลัทธิทางการการเมืองแบบประชาธิปไตย ลัทธิ
คอมมิวนิสต์ และระบอบเผด็จการ แนวคิดการเมืองแบบซ้ายจัด หรือเสรีนิยม และ
ขวาจัดหรืออนุรักษ์นิยม รวมถึงลัทธิและอุดมการณ์ทางการเมืองแบบต่าง ๆ  
                    Origin of political and social ideas in Greek –Athens state 
era, the concepts of Socratis, Plato and Aristotle ; the political ideas of 
Nicolo Machiavellii and others; Contract Social of Thomas Hobbs, John 
Locks and Jean Jacques Rousseau; democratic political doctrine, 
communism and tyranny; absolute left political ideas or liberalism and 
absolute right political ideas or conservative, other patterns of political 
doctrines and ideals   

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 

๑๑ ๑๒๘๒๒๐๑  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ              ๓(๓-๐-๖) 
  International Relations 
  ความหมาย ขอบเขต วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีของ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การก าหนดนโยบายต่างประเทศ เครื่องมือและแบบ

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๘๐ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
แผนในการด าเนินนโยบายต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ และกฎหมาย
ระหว่างประเทศ 
                        Meaning, areas, evolution, concepts and theories of 
international relations; international policies determination; 
instruments and patterns of international relations implementations; 
international organizations; international laws 

๑๒ ๑๒๘๒๓๐๒ กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน          ๒(๒-๐-๔) 
  Public Laws in Daily Life 
  กฎหมายทั่วไปที่ประชาชนควรทราบและจ าเป็นต้องใช้ใน
ชีวิตประจ าวันเป็นต้นว่า     ป.พ.พ.ว่าด้วยบุคคล  ละเมิด  และมรดก  พ.ร.บ.การ
ทะเบียนราษฎร์  พ.ร.บ.ช่ือบุคคล  พ.ร.บ.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ร.บ.โรคติดต่อ  
พ.ร.บ.อาวุธปืน  พ.ร.บ.จราจร  และ  พ.ร.บ.ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค 
กฎหมายการเลือกตั้งและองค์กรอิสระ  เป็นต้น 
   General laws that are necessary for people for daily 
life such as personal , tort, law of succession  , Registration of 
Residential Inhabitant Act,  Name Act, Fundamental Education Act, 
Communicable Diseases Act, Firearm Act, Land Traffic Act, the Act 
promulgating liability for misuse of cheques; election laws and 
independent entity 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 

๑๓ ๑๒๘๒๒๐๓ กฎหมายการศึกษาไทย            ๒(๒-๐-๔) 
  Thai Education Laws 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันส่วนที่เกี่ยวข้อง

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๘๑ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
กับการศึกษา พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน  กฎหมาย  กฎกระทรวง  
ข้อบังคับ  ระเบียบที่เกี่ยวกับการศึกษาที่ครู  ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาพึง
ทราบ  ปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามกฎหมายการศึกษา 
                     The current constitution of the kingdom of Thailand, 
the current education act; the educational laws, the ministry 
regulation, the rules and regulations for the educational administrators 
and personnel; problems and recommendations of Thai education 
laws practice  

๑๔ ๑๒๙๑๒๐๑  การสหกรณ์เบื้องต้น            ๓(๓-๐-๖) 
  Introduction to Co-operatives 
  ความส าคัญของการร่วมมือกันต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม การ
ก่อเกิด ประวัติ ความหมาย อุดมการณ์ และความคิดทางสหกรณ์ ลักษณะส าคัญ
ของสหกรณ์ เปรียบเทียบสหกรณ์กับองค์กรเศรษฐกิจอื่น สหกรณ์กับระบบเศรษฐกจิ 
ความส าคัญของสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม บทบาทของรัฐในการ
พัฒนาสหกรณ์ ความสัมพันธ์ของสหกรณ์กับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายสหกรณ์ 
                     Importance of the cooperation for life and social 
development; origin, history, meaning, ideal and concepts of co-
operatives, important characteristics of co-operatives; the comparison 
of co-operatives and other economic organizations; co-operatives and 
economic system, the importance of co-operatives in economic and 
social development; roles of government in development of co-

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๘๒ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
operatives; the relationship of co-operatives and the Sufficiency 
Economy; rules, regulations and laws of co-operatives   
 

๑๕ ๑๒๙๓๑๐๒ การวิเคราะห์เศรษฐกิจไทย           ๓(๓-๐-๖) 
  Analysis of Thai Economies 
                       ความหมายของการวิเคราะห์เศรษฐกิจ ความส าคัญของการ
วิเคราะห์เศรษฐกิจ วิธีการวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจในสาขาต่างๆ วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การเลือกปัญหาเพื่อท าการ
วิเคราะห์รวมทั้งการฝึกหัดท าการวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ 
                       Meaning and importance of the analysis of 
economies; methods of economic problems analysis in many 
branches; the analysis of the relationship between economic, social 
and political aspects; the selections of problems analyses and practice 
in economic problems analyses 

๑๒๙๔๒๐๓-๖๒  การวิเคราะห์เศรษฐกิจไทย   ๓(๒-๒-๕) 
  Analysis of Thai Economies 
   ความหมายของการวิเคราะห์เศรษฐกิจ ความส าคัญของการวิเคราะห์
เศรษฐกิจ  วิธีการวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจในสาขาต่าง ๆ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การเลือกปัญหาเพื่อท าการวิเคราะห์ รวมทั้งการฝึกหัดท า
การวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ 
   Meaning and importance of the analysis of economies; 
methods of economic problems analysis in many branches; the analysis of 
the relationship between economic, social and political aspects; the 
selections of problems analyses and practice in economic problems 
analyses 

๑. ปรับปรุงรหัสวิชา   
 

๑๖ ๑๒๙๓๓๐๓ เศรษฐกิจพอเพียง            ๓(๒-๒-๕)  
  Sufficiency Economy 
  ความหมาย ความเป็นมา องค์ประกอบ  และเง่ือนไขของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  วิเคราะห์สังคม  วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ที่น าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงการผลิต การบริโภคและการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการที่เกิดขึ้น
ในประเทศไทย โดยเน้นให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันที่มีต่อระบบ
สังคมและเศรษฐกิจ ศึกษาผลกระทบของการพัฒนาตามแนวคิดทุนนิยมเสรีในอดีต  
ศึกษากรณีศึกษาจากองค์กร  หน่วยงาน ชุมชน และบุคคลที่น าปรัชญาเศรษฐกิจ

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๘๓ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
พอเพียงมาใช้  ฝึกเก็บข้อมูลและปฏิบัติการภาคสนาม 
  Meaning, background, component and conditions of 
the Sufficiency Economy; analysis on social, cultural and economic 
aspects that lead to the changes of production, consumption and 
trade exchange and services in Thailand focusing on the influences of 
culture and institutions on social and economic systems; impacts of 
the development on capitalism in the past; case studies of 
organizations, agencies, communities and personnel that apply the 
Sufficiency Economy; practice in data collection and fieldwork 

๑๗  ๑๒๑๓๒๐๓-๖๒  จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม   ๓(๒-๒-๕) 
   Environmental Ethics 
   ศึกษาความหมายความส าคัญของจริยศาสตร์ บทบาทของจริยธรรม
กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มนุษย์กับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จ าเป็นต้ องสร้างจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม พัฒนาการของแนวคิดสิ่งแวดล้อมนิยม ปรัชญาและกระแสจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม แนวคิดและกระบวนทัศน์ใหม่ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จริยศาสตร์
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ศึกษากรณีตัวอย่างและปฏิบัติการวิเคราะห์และ
จัดท าโครงงานเพื่อสร้างจริยธรรมและจิตส านึกทางสิ่งแวดล้อม 
   Meaning and importance of morality; roles of morality and 
environmental conservation; human beings and environmental problems 
and the necessity for building environmental morality; the evolution of 
concepts of environmentalism; philosophy and streams of environmental 
morality; concepts and new paradigm of environmental conservation; 

๑. ปรับปรุงรหัสวิชา   
จ านวนหน่วยกิต  และ
ปรับจากวิชาเอกบังคับ
เป็นวิชาเอกเลือก 



 

๑๘๔ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
environmental morality and sustainable development; case studies and 
analysis on practice and projects for building environmental morality and 
consciousness 

๑๘  ๑๒๕๑๒๐๒-๖๒  ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ๓(๒-๒-๕) 
   Southeast Asia History  
   วิเคราะห์พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในยุคต่างๆอิทธิพลของชาติ
ตะวันตกที่มีผลต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อธิบายการเปลี่ยนแปลงเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ จนถึงปัจจุบัน  แสดงความคิดเห็นใน
ความสัมพันธ์ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับประเทศมหาอ านาจของโลกและประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
   Analyze the history, influence of the western to the 
region. Explain changes in the region after The World War II until the 
present. Express opinion about relationship between the region and 
superpower nations and neighbor regions via historical procedure 

๑. ปรับปรุงรหัสวิชา   
จ านวนหน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา และ 
และปรับจากวิชาเอก
บังคับเป็นวิชาเอกเลือก 

๑๙  ๑๒๕๓๒๐๕-๖๒ ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกและเอเชียใต ้ ๓(๒-๒-๕) 
   East Asia and South Asia History 
  ภูมิหลังเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้โดยสังเขป บทบาทจีนและ
อินเดียในฐานะศูนย์กลางอ านาจของภูมิภาคก่อนการเข้ามาของจักรวรรดินิยมตะวันตก 
การเผชิญหน้าและการปรับตัวต่อจักรวรรดินิยมตะวันตก ขบวนการชาตินิยม สงครามโลก
ครั้งท่ี ๒ การได้รับเอกราชและการแบ่งแยกประเทศในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกหลัง
สงครามโลกครั้งท่ี ๒ 
   Background in brief of East Asia and South Asia; roles of  

๑. ปรับปรุงรหัสวิชา   
ช่ือวิชา  จ านวนหน่วย
กิต ค าอธิบายรายวิชา 
และปรับจากวิชาเอก
บังคับเป็นวิชาเอกเลือก 



 

๑๘๕ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
China and India as the central power before western imperialism; the 
confrontation and adjustment to the western imperialism; the movement 
of patriotism; World War II; independence gains and the separation of 
countries in South Asia and East Asia after World War II  

๒๐  ๑๒๖๔๒๐๒-๖๒  วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล   ๓(๒-๒-๕) 
   Digital culture 
   วิเคราะห์แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมพหุวัฒนธรรมและความ
เป็นพลเมืองดิจิทัลในปัจจุบันและอนาคต ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อสังคม
ทักษะการรู้ดิจิทัล สร้างแนวปฏิบัติให้เป็นพลเมืองที่เรียนรู้แบบน าตนเองและปกปูอง
ตนเองการเคารพสิทธิของตนเองความรับผิดชอบสังคมโลกหลังสมัยใหม่ สร้างการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงสร้างสรรค์ 
   Analyze ideas of changes in multi-cultural society and 
digital citizenship both in current and future context. Effects of digital 
technology toward society. Digital skills. Guideline for being proactive and 
cautious citizen. Respect in own right. Be responsible to modern society. 
Create creative changes in society 

รายวิชาใหม ่

๒๑  ๑๒๖๔๒๐๓-๖๒  ความเป็นสกลทรรศน์   ๓(๒-๒-๕) 
    Luminosity 
  อธิบายความหมาย และความส าคัญโลกาภิวัตน์ วิเคราะห์ทฤษฎีการ
จัดการความขัดแย้งความเป็นพลเมือง หลักการอยู่ร่วมกันของมนุษยชาติ ความสัมพันธ์
และการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ค่านิยมและการตระหนักรับรู้สภาพการณ์ การพัฒนาที่
ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคและการยอมรับความแตกต่างแนวทางการจัดการ

รายวิชาใหม ่



 

๑๘๖ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
เรียนรู้สังคมศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของพลเมืองโลก 
   Explain meaning and importance of globalization. Analyze 
conflict management theories. Citizenship and co-existence of humanity. 
Relationship and reciprocity. Value and realization. Sustainable 
development. Human right. Equality and acceptance. Learning design to 
enhance global citizenship characters 

๒๒  ๑๒๖๔๒๐๔-๖๒ พัฒนาการของสังคมสมัยใหม่   ๓(๒-๒-๕) 
   Evolution of Modern Society 
   ความหมายของพัฒนาการของสังคม  การปรับเปลี่ยนสู่สังคมสมัยใหม่
ในสังคมโลกและสังคมไทย สังคมโลกาภิวัตน์  มิติโลกศึกษาในด้ านความเป็นพลเมือง  
ความยุติธรรมในสังคม  สิทธิมนุษยชน  การแก้ปัญหาความขัดแย้ง  การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ค่านิยม  ความหลากหลายและการพึ่งพา  การวิเคราะห์สังคมไทยสมัยใหม่ในมิตโิลกศึกษา  
การวิเคราะห์วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ฝึกเก็บข้อมูลและปฏิบัติการภาคสนาม 
   Meaning of evolution of society; the adjustment to 
modern society in world and Thai society; globalization society; world 
education dimensions on civic education; social justice, human rights, and 
conflict solutions; sustainable development; values; diversity and 
dependency; Thai modern society in world education dimension; analysis 
on vision and strategies of development in Thai society of national 
economic and social development plans; practice in data collection and 
fieldwork 

๑. ปรับปรุงรหัสวิชา   
ช่ือวิชา  จ านวนหน่วย
กิต  และปรับจาก
วิชาเอกบังคับเป็น
วิชาเอกเลือก 



 

๑๘๗ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๒๓  ๑๒๗๒๒๐๓-๖๒   เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ๓(๒-๒-๕) 

    Geographic Tools and Geoinformatics 
  อธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การแปลความหมายการสืบค้นและประยุกต์ใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ 
   Explain basic knowledge about map, geoinformatics 
technology and geography instrument. Geography instrument result 
interpretation, searching and applying 

รายวิชาใหม ่

๒๔  ๑๒๗๒๒๐๔-๖๒  สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา   ๓(๒-๒-๕) 
    Environment and Population Education 
  วิ เคราะห์ความรู้ เบื้ องต้นเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมและประชากร 
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับประชากร วิเคราะห์ผลกระทบของภาวะประชากรที่มี
ผลต่อสภาพแวดล้อมต่อสังคมและคุณภาพชีวิต อธิบายการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ สภาพการเกิดภัยพิบัติในประเทศไทยและโลก วิเคราะห์สาเหตุการเกิด 
ผลกระทบและการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ 
   Analyze basic knowledge about environment and 
population. Relation between environment and population. Analyze effects 
of population toward environment, society and living quality. Explain about 
participation in environment conservation to create highest and permanent 
benefit. Explain basic knowledge about natural disasters, disasters in 
Thailand and global disasters. Analyze causes, effects and of the disasters 

รายวิชาใหม ่



 

๑๘๘ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
and disaster management 

๒๕  ๑๒๙๔๒๐๒-๖๒  การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทย  ๓(๒-๒-๕) 
   Thai Economic Change 
   กลไก โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยและโลกในอดีตและปัจจุบัน 
ทฤษฏีการพัฒนาเศรษฐกิจ กระกวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ นโยบายและแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจในอดีตและปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายและแผนการพัฒนาเศรษฐกิจที่ผ่านมา แนว
โน้นเศรษฐกิจไทยตามเศรษฐกิจโลก การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การพัฒนาและปัญหาทาง
เศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจไทยอันเนื่องจากการพัฒนาตามแนวทางของเศรษฐกิจโลก
และแนวทางการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจไทย 
   Mechanism and structure of past and present world and 
Thai economic systems; the theories of economic development and 
economic development process; policy and plans of past and present 
economic development, impacts and changes  from past economic 
development policies and plans; trends of Thai economy according to 
World economy and economic associations; the economic development 
and problems of Thai economic system due to world economic 
development; trends of economic solutions of Thai economic system 

๑. ปรับปรุงรหัสวิชา   
จ านวนหน่วยกิต  และ
ปรับจากวิชาเอกบังคับ
เป็นวิชาเอกเลือก 



 

๑๘๙ 

 ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก 

 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๑  ๑๒๖๔๖๐๑  การจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ๑            ๓(๒-๒-๕) 

  Instructional Methodology and Management in 
                        Social Studies 1 
  วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาระดับ
ประถมศึกษา เอกสารประกอบหลักสูตร จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาพัฒนาการ
ของเด็กระดับประถมศึกษา รูปแบบการสอน วิธีสอน และเทคนิคการสอน  แนว
ทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาสังคมศึกษา การพัฒนาสื่อและแหล่งการ
เรียนรู้  การใช้เทคโนโลยี  การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้  การวางแผนการจัดการ
เรียนรู้  และการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์
จริง 
  Social Studies curriculum analysis at primary school 
level; study on curriculum documents; learning psychology and 
developmental psychology of primary students; patterns of teaching, 
methods of teaching and techniques of teaching; guidelines for 
learning activities in Social Studies subjects; media and learning 
resource development, technological application; learning assessment 
and evaluation; instructional management planning ; practices in 
instructional methodology and management in simulated and real 
situations. 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๙๐ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
 

๒ ๑๒๖๔๖๐๒  การจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ๒           ๓(๒-๒-๕) 
  Instructional Methodology and Management in 
                          Social Studies 2 
  วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เอกสารประกอบหลักสูตร จิตวิทยา
การเรียนรู้และจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กระดับมัธยมศึกษา  รูปแบบการสอน  วิ ธี
สอน  และเทคนิคการสอน  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาสังคม
ศึกษา การพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้  การใช้เทคโนโลยี  การวัดผลประเมินผล
การเรียนรู้  การวางแผนการจัดการเรียนรู้  แนวโน้มของการจัดการเรียนรู้และการ
พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้การวิจัย  การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์
จ าลองและสถานการณ์จริง 
                               Social Studies curriculum analysis at secondary  
and high school levels; study on curriculum documents; learning 
psychology and developmental psychology of secondary and high 
school students; patterns of teaching, methods of teaching and 
techniques of teaching; guidelines for learning activities in Social 
Studies subjects; media and learning resource development, 
technological application; learning assessment and evaluation; 
instructional management planning; research on instructional 
management and development trends; practices in instructional 
methodology and management in simulated and real situations. 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๙๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๕ 



 

๑๙๒ 



 

๑๙๓ 



 

๑๙๔ 



 

๑๙๕ 



 

๑๙๖ 



 

๑๙๗ 



 

๑๙๘ 

 



 

๑๙๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 



 

๒๐๐ 



 

๒๐๑ 



 

๒๐๒ 



 

๒๐๓ 



 

๒๐๔ 



 

๒๐๕ 



 

๒๐๖ 

 
 



 

๒๐๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 



 

๒๐๘ 



 

๒๐๙ 



 

๒๑๐ 



 

๒๑๑ 

 
 



 

๒๑๒ 



 

๒๑๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



 

๒๑๔ 

 

 



 

๒๑๕ 

 



 

๒๑๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 



 

๒๑๗ 



 

๒๑๘ 



 

๒๑๙ 



 

๒๒๐ 

 



 

๒๒๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ฌ 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครูคุณภาพ ๔ ปีจ านวน ๑๖ หลักสูตร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๒๒ 

 

 



 

๒๒๓ 

 



 

๒๒๔ 

 



 

๒๒๕ 

 



 

๒๒๖ 

 



 

๒๒๗ 

 
 



 

๒๒๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 

 

 

 



 

๒๒๙ 

 



 

๒๓๐ 

 



 

๒๓๑ 

 



 

๒๓๒ 

 
 
 
 
 

 

 



 

๒๓๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี อิงสมรรถนะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 



 

๒๓๔ 
 



 

๒๓๕ 
 



 

๒๓๖ 

 



 

๒๓๗ 

 



 

๒๓๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี อิงสมรรถนะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 



 

๒๓๙ 

 



 

๒๔๐ 

 



 

๒๔๑ 

 



 

๒๔๒ 

 



 

๒๔๓ 

 



 

๒๔๔ 

 



 

๒๔๕ 

 



 

๒๔๖ 

 



 

๒๔๗ 

 
 
 
 
 
 



 

๒๔๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฐ 
ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 



 

๒๔๙ 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ประวัติ 
ชื่อ -สกุล : นายบุญวัฒน์   บุญทะวงศ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา  

คุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
M.A. Philosophy Madras University, India ๒๕๓๗ 
พธ.บ. ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
๒๕๓๕ 

 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
บุญวัฒน์ บุญทะวงศ์.  (๒๕๖๐).  ศึกษาเชิงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมใน 

พระสุตตันตปิฎก. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์, ๕(๓) : หน้า ๙๑- 
๑๐๔. 

 



 

๒๕๐ 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ประวัติ 

ชื่อ -สกุล : นางสาวยิ่งศักดิ์ คชโคตร 
ต าแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 
 

คุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
ปร .ด.  สิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒๕๕๖ 
กศ .ม.  ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒๕๓๙ 
ค .บ.  สังคมศึกษา วิทยาลัยครูเลย ๒๕๓๕ 

 
ผลงานทางวิชาการ 
 
ยิ่งศักดิ์ คชโคตร.  (๒๕๕๘).  ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียของครูผู้สอน

กลุ่มวิชาสังคมศึกษาช่วงชั้นที่ ๑-๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๒. ใน รายงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ ๒, หน้า ๑๔-๒๕. ๑๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘. ศรีสะเกษ : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. 

 
 



 

๒๕๑ 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ประวัติ 

ชื่อ -สกุล : นายสาคร พรหมโคตร 
ต าแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา  

คุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
Ph.D. Philosophy Madras University, India ๒๕๕๑ 
ร.ม. รัฐศาสตร์การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ๒๕๕๗ 
M.A. Philosophy Madras University, India ๒๕๔๖ 
พธ.บ. ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
๒๕๔๓ 

 
ผลงานทางวิชาการ 
 
สาคร พรหมโคตร. (๒๕๖๐). มองสังคมไทยผ่านจารวาก ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑

เล่ม ๑ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , หน้า ๘๐-๙๐. ๙ 
กันยายน  ๒๕๖๐. น่าน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ. 



 

๒๕๒ 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สาขาวิชาสังคมศึกษา 

 
ประวัติ 
ชื่อ -สกุล : นางสาวธิติญา เหล่าอัน 
ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย ์
วุฒิการศึกษา  

คุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ .ศ.  
ศศ.ม. ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๕๔ 
ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒๕๕๑ 

 
ผลงานทางวิชาการ 
 
ธิติญา เหล่าอัน.  (๒๕๕๙).  แรงงานอีสานสมัยใหม่ในภาคเหนือ. วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง. ๔ (๑) : ๖๐-๘๓. 
 
 
 
 
 
 



 

๒๕๓ 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สาขาวิชาสังคมศึกษา 

 
ประวัติ 
ชื่อ -สกุล : นายธีระวัฒน์ แสนค า 
ต าแหน่งวิชาการ: อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 
 

คุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ .ศ.  

พธ .ด.  รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๒๕๖๑ 

ศศ .ม.  ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๕๕ 
บธ .บ.  การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๕๓ 
ศศ .บ.  ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๕๒ 

 
ผลงานทางวิชาการ 
 
ธีระวัฒน์ แสนค า.  (๒๕๕๘).  เมืองหนองบัวล าภู : การศึกษาพัฒนาการของชื่อเมืองโบราณส าคัญในลุ่มแม่น้ า 
  โขง. วารสารด ารงวิชาการ. ๑๔ (๒) : ๑๑๓-๑๓๖.  
ธีระวัฒน์ แสนค า.  (๒๕๖๐).  ความส าคัญของช่องข้าวสารในประวัติศาสตร์ล้านช้าง. ใน เอกสารประกอบการ 

ประชุมวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ ๓. หน้า ๑๗๙-๑๙๔. ๒๕ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ อุดรธานี : ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.  

ธีระวัฒน์ แสนค า.  (๒๕๖๑).  ชุมชนโบราณบ้านล าภูกับประวัติศาสตร์เมืองหนองบัวล าภู. วารสารพื้นถิ่น 
 โขง ชี มูล. ๔ (๒) : ๑-๒๒. 

 
 
 
 

 
 
 



 

๒๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฑ 
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  

และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๕๕ 

 
 
 
 

ข้อบังคับคุรุสภา 
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพพ.ศ. ๒๕๕๖ 
............................................................... 

  โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.
๒๕๔๘ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๑) (๑๑) (ฉ) และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันที่ 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และครั้งที ่๑๑/๒๕๕๖ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการคณะกรรมการคุรุสภาจึงออกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพพ.ศ.๒๕๕๖” 
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

   (๑) ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  พ.ศ.
๒๕๔๘ 
    (๒) ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๔ 

(๓) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเรื่องมาตรฐานความรู้มาตรฐานประสบการณ์ 
วิชาชีพสาระความรู้สมรรถนะและมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 

(๔) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเรื่องมาตรฐานความรู้มาตรฐานประสบการณ์ 
วิชาชีพสาระความรู้สมรรถนะและมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ (ฉบับที๒่)  
   ข้อบังคับคุรุสภาฉบับใดอ้างอิงข้อบังคับคุรุสภาฉบับที่ยกเลิกแล้วตามวรรคหนึ่งรวมทั้งระเบียบ
หรือประกาศใดที่ออกภายใต้ข้อบังคับดังกล่าวให้ถือว่าอ้างอิงข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  พ.ศ.
๒๕๕๖ หรือข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๕๖ แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี ้
   “วิชาชีพ” หมายความว่า วิชาชีพทางการศึกษาที่ท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน
และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ  รวมทั้งการรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาใน
สถานศึกษาปฐมวัยขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน และการบริหารการศึกษา
นอกสถานศึกษา ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษาให้บริการหรือปฏิบัติงาน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนการนิเทศและการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ 



 

๒๕๖ 

   “สถาบัน” หมายความว่า มหาวิทยาลัยวิทยาลัยสถาบันบัณฑิตวิทยาลัยคณะหรือหน่วยงานทีj
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าซึ่งจัดการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
   “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า ครูผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.๒๕๔๖ 
   “ครู” หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาปฐมวัยขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญา
ทั้งของรัฐและเอกชน 

“ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาอ่ืนที่จัดการศึกษาปฐมวัยขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญา
ทั้งของรัฐและเอกชน 
   “ผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้บริหารนอกสถานศึกษา
ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   “บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน” หมายความว่า บุคคลซึ่งท าหน้าที่สนับสนุนการศึกษาให้บริการ
หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนการนิเทศและการบริหารการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาต่างๆซึ่งหน่วยงานการศึกษาก าหนดต าแหน่งให้ต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษา 
   “มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพ
ที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตาม 
ประกอบด้วยมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตน 

“มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ” หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับความรู้และ 
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษาซึ่งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมี
เพียงพอที่สามารถน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ 
   “มาตรฐานการปฏิบัติงาน”หมายความว่าข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการแสดง
พฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางานซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามเพ่ือให้เกิดผล
ตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษารวมทั้งต้องฝึกฝนให้มีทักษะหรือความช านาญ
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
   “มาตรฐานการปฏิบัติตน”หมายความว่าจรรยาบรรณของวิชาชีพที่ก าหนดขึ้นเป็นแบบแผน
ในการประพฤติตนซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามเพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง
และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคมอันจะน ามาซึ่ง
เกียรติและศักด์ิศรีแห่งวิชาชีพ 
   ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการคุรุสภารักษาการตามข้อบังคับนี้และให้มีอ านาจออกระเบียบ
ประกาศหรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้รวมทั้งให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ ยวกับการ
ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ 



 

๒๕๗ 

หมวด ๑ 
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

 
ข้อ ๖ ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า 

หรือมีคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรองโดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพดังต่อไปนี้ 
(ก) มาตรฐานความรู้ประกอบด้วยความรู้ดังต่อไปนี้ 

๑) ความเป็นครู 
๒) ปรัชญาการศึกษา 
๓) ภาษาและวัฒนธรรม 
๔) จิตวิทยาส าหรับครู 
๕) หลักสูตร 
๖) การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
๗) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
๘) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
๙) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
๑๐) การประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๑) คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

    (ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีและผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตาม
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนดดังต่อไปนี้ 

๑) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
๒) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

   ข้อ ๗ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการบริหาร
การศึกษาหรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรองโดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ดังต่อไปนี้ 

(ก) มาตรฐานความรู้ประกอบด้วยความรู้ดังต่อไปนี้ 
๑) การพัฒนาวิชาชีพ 
๒) ความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
๓) การบริหารสถานศึกษา 
๔) หลักสูตรการสอนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
๕) กิจการและกิจกรรมนักเรียน 
๖) การประกันคุณภาพการศึกษา 
๗) คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 



 

๒๕๘ 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพดังต่อไปนี้ 
๑) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีหรือ 
๒) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและต้องมีประสบการณ์ในต าแหน่ง

หัวหน้า หมวดหรือหัวหน้าสายหรือหัวหน้างานหรือต าแหน่งบริหารอื่นๆในสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
   ข้อ ๘ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการบริหาร
การศึกษาหรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรองโดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ดังต่อไปนี้ 

(ก) มาตรฐานความรู้ประกอบด้วยความรู้ดังต่อไปนี้ 
๑) การพัฒนาวิชาชีพ 
๒) ความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
๓) การบริหารการศึกษา 
๔) การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
๕) การประกันคุณภาพการศึกษา 
๖) คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพดังต่อไปนี้ 
๑) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าแปดปีหรือ 
๒) มีประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีหรือ 
๓) มีประสบการณ์ในต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามที่ก าหนดใน 

กฎกระทรวงมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีหรือ 
       ๔) มีประสบการณ์ในต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนที่มีประสบการณ์การ
บริหารไม่ต่ ากว่าหัวหน้ากลุ่มหรือผู้อ านวยการกลุ่มหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีหรือ 
       ๕) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาหรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงหรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนที่มี
ประสบการณ์การบริหารไม่ต่ ากว่าหัวหน้ากลุ่มหรือผู้อ านวยการกลุ่มหรือเทียบเท่ารวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า
แปดป ี

ข้อ ๙ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางการศึกษา 
หรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรองโดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพดังต่อไปนี้ 

(ก) มาตรฐานความรู้ประกอบด้วยความรู้ดังต่อไปนี้ 
๑) การพัฒนาวิชาชีพ 
๒) การนิเทศการศึกษา 
๓) แผนและกิจกรรมการนิเทศ 
๔) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
๕) การวิจัยทางการศึกษา 



 

๒๕๙ 

๖) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
๗) การประกนัคุณภาพการศึกษา 
๘) คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพดังต่อไปนี้ 
๑) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีหรือ 

มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหาร 
การศึกษารวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

๒) มีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพและมีการเผยแพร่ 
ข้อ ๑๐ สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐาน 

ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 
ข้อ ๑๑ ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 

๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 
๓) มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ 
๔) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริงในชั้นเรียน 
๕) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
๖) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์   

 โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 
๗) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
๙) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
๑๐) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
๑๑) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
๑๒) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 

ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาต้องมีมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 
          ๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาให้ก้าวหน้าอยู่
เสมอ 

๒)ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดยค านึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนกับการพัฒนาของ 



 

๒๖๐ 

ผู้เรียนบุคลากรและชุมชน 
๓) มุ่งม่ันพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ 
๔) พัฒนาแผนงานขององค์การให้มีคุณภาพสูงสามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง 
๕) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นล าดับ 
๖) ปฏิบัติงานขององค์การโดยเน้นผลถาวร 
๗) ด าเนินการและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 
๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีด ี
๙) ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์ 
๑๐) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
๑๑) เป็นผู้น าและสร้างผู้น าทางวิชาการในหน่วยงานของตนได้ 
๑๒) สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์ 

ข้อ ๑๓ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 
          ๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาการนิเทศการศึกษาเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
วิชาชีพทางการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการ
นิเทศ 
 
         ๓) มุ่งมั่นพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างมี
คุณภาพเต็มศักยภาพ 

๔) พัฒนาแผนการนิเทศให้มีคุณภาพสูงสามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง 
๕) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็น

ล าดับ 
๖) จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้รับการนิเทศ 
๗) ด าเนินการและรายงานผลการนิเทศการศึกษาให้มีคุณภาพสูงได้อย่างเป็นระบบ 
๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
๙) ร่วมพัฒนางานกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
๑๐) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
๑๑) เป็นผู้น าและสร้างผู้น าทางวิชาการ 
๑๒) สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ ์

 
 
 
 



 

๒๖๑ 

หมวด ๓ 
มาตรฐานการปฏิบัติตน 

 
ข้อ ๑๔ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติตนตามข้อบังคับคุรุสภา 

ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 

หมวด ๔ 
บทเฉพาะกาล 

 
   ข้อ ๑๕ ข้อบังคับนี้ไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของบรรดาผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาท่ีใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  พ.ศ.
๒๕๔๘ 
   ข้อ ๑๖ ให้สถาบันที่ยังปรับปรุงหลักสูตรไม่แล้วเสร็จตามข้อบังคับนี้ยังคงใช้หลักสูตรตาม
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพพ.ศ. ๒๕๔๘ไปพลางก่อน ทั้งนี้ต้องไม่เกินสาม
ปีหลังจากวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 
   ข้อ ๑๗ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพพ.ศ. ๒๕๔๘ที่ต้องการขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาตให้มาขอขึ้น
ทะเบียนใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในห้าปีนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา 
   ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภาให้การ
รับรองตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพพ .ศ.๒๕๔๘ สามารถใช้เป็น
คุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ภายในห้าปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 
   ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษาหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภา
ให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพพ .ศ.๒๕๔๘สามารถใช้
เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาได้ภายในห้าปี
นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 
   ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางการศึกษาหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภาให้การ
รับรองตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพพ .ศ.๒๕๔๘สามารถใช้เป็น
คุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ได้ภายในห้าปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

 
          ประกาศ ณ วันที่   กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ 

 
    (ศาสตราจารย์ไพฑูรย์  สินลารัตน์) 

                           ประธานกรรมการคุรุสภา 



 

๒๖๒ 

หน้า ๑๓ 
เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๔๗ง      ราชกิจจานุเบกษา   ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 

ข้อบังคับคุรุสภา 
ว่าดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพพ.ศ. ๒๕๕๖ 
อาศัยอานาจตามความในมาตรา๙ (๑) และ (๑๑) (ฉ) และมาตรา๔๙แห่งพระราชบัญญัติสภาครู

และบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๖ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมครั้งที่๑๐/
๒๕๖๑วันที่๒๔กนัยายน๒๕๖๑โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธกิารคณะกรรมการ
คุรุสภาจึงออกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ๑ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่๒)พ.ศ. ๒๕๖๑” 
ข้อ๒ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่๔ตุลาคม๒๕๖๑เป็นต้นไป 
ข้อ๓ให้ยกเลิกความในข้อ๑๗แห่งข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพพ.ศ. ๒๕๕๖และให้ใช้

ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ๑๗ผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย

มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพพ.ศ. ๒๕๔๘ที่ต้องการขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาตให้มา
ขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในห้าปีนับตั้งแต่วันที่สาเร็จการศึกษา 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีและผ่านการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูตาม
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพพ.ศ. ๒๕๔๘สามารถใช้เป็นคุณวุฒิ
ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ภายในห้าปีตามที่กาหนดในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพพ.ศ. ๒๕๕๖หากพ้นกาหนดแล้วไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ 

กรณีผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีและผ่านการรับรองมาตรฐานความรู้ครบเก้ามาตรฐานแต่ยัง
ขาดประสบการณ์วิชาชีพครูตามที่กาหนดในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพเพ่ือการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๐เมื่อได้ผ่านการรับรองประสบการณ์วิชาชีพครู
แล้วให้สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ภายในวันที่ ๓ตุลาคม๒๕๖๓
หากพ้นกาหนดแล้วไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษาหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภาให้
การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพพ .ศ. ๒๕๔๘
สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร
การศึกษาได้ภายในห้าปีนับแต่วันที่ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพพ.ศ. ๒๕๕๖ ใช้บังคับ 



 

๒๖๓ 

  หน้า ๑๔ 
เล่ม๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๔๗ง      ราชกิจจานุเบกษา   ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 
ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโททางการศึกษาหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภาให้การรับรอง

ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพพ.ศ.๒๕๔๘สามารถใช้เป็น
คุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ได้ภายในห้าปีนับแต่วันที่ข้อบังคับคุรุสภาว่า
ด้วยมาตรฐานวิชาชีพพ.ศ. ๒๕๕๖ใช้บังคับ” 

 
 

ประกาศณวันที ่๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

 ธีระเกียรต ิ  เจริญเศรษฐศลิป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

         ประธานกรรมการครุุสภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๒๖๔ 

หน้า ๒๗ 
เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๙๙ง        ราชกิจจานุเบกษา         ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 

ข้อบังคับคุรุสภา 
ว่าดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที ่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙ (๑) และ (๑๑) (ฉ) และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติสภา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๖ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมครั้งที่  
๑๑/๒๕๖๑ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคบันีเ้รียกว่า “ข้อบังคับครุุสภาวา่ดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที ่๓) พ.ศ.๒๕๖๑” 
ข้อ ๒ ข้อบังคบันี้ให้ใช้บังคบัตั้งแตว่ันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน็ต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ๑๗แห่งข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่ง

แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๑๗ ผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตให้มาขอรับ
ใบอนุญาตได้ 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีและผ่านการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูตาม
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถใช้เป็น
คุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ภายในห้าปีตามที่กาหนดในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ หากพ้นกำหนดแล้วไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ 

กรณีผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีและผ่านการรับรองมาตรฐานความรู้ครบเก้ามาตรฐานแต่ยัง
ขาดประสบการณ์วิชาชีพครูตามที่กาหนดในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพเพ่ือการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อได้ผ่านการรับรองประสบการณ์วิชาชีพ
ครูแล้วให้สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ภายในวันที่ ๓ ตุลาคม
๒๕๖๓ หากพ้นกำหนดแล้วไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษาหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภาให้
การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถ
ใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาได้ 

 



 

๒๖๕ 

หน้า ๒๘ 
เล่ม๑๓๕  ตอนพิเศษ ๒๙๙ง        ราชกิจจานุเบกษา         ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 
ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโททางการศึกษาหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภาให้การรับรอง

ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพพ .ศ. ๒๕๔๘สามารถใช้เป็น
คุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ได้”  

 
 

ประกาศ ณ วนัที ่๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ธีระเกียรติ  เจรญิเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธานกรรมการคุรุสภา 
 



 

๒๖๖ 

 
ข้อบังคับคุรุสภา 

ว่าดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
…………………………………………………. 

 

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖                 
ในส่วนของวิชาชีพครูเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการศึกษาของชาติ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา๙ (๑) และ (๑๑) (ฉ) และมาตรา๔๙แห่งพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภาในการประชุม ครั้งที่ ๑๓/
๒๕๖๑ วันที่  ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ คุ รุ สภา โดยได้ รับความ เห็นชอบจากรั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการจึงออกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒” 
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า “มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ” 

“มาตรฐานการปฏิบัติงาน” และ “มาตรฐานการปฏิบัติตน” ในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
   “มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับ
ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
รวมทั้งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีเพียงพอที่สามารถน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ
ได้” 
   “มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือ
การแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งผู้
ต้องการประกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ และเปูาหมายการ
เรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองให้มีทักษะหรือความช านาญสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง” 
   “มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายความว่าจรรยาบรรณของวิชาชีพที่ก าหนดขึ้น  
เป็นแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติตน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งผู้ต้องการประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาต้องยึดถือปฏิบัติตาม เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของผู้



 

๒๖๗ 

ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม อันจะน ามาซึ่งเกียรติและ
ศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ” 

 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖       
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ ๖ ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือ
เทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพดังต่อไปนี้” 

(ก) มาตรฐานความรู้ ต้องมีความรอบรู้และเข้าใจในเรื่อง 
(๑) การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง 
(๒) จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษา 

ในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
(๓) เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ 

จัดการเรียนรู้ 
(๔) การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
(๕) การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

เพื่อการศึกษา  
(๖) การออกแบบและการด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอน 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด ดังต่อไปนี้ 

(๑) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
(๒) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับครุุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ ๑๐ รายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับครุุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ ๑๑ ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้” 
(ก) การปฏิบัติหน้าที่ครู 

(๑) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู 



 

๒๖๘ 

(๒) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นพลเมือง      
ที่เข้มแข็ง 

(๓) ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
(๔) สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝุเรียนรู้ และผู้สร้างนวัตกรรม 
(๕) พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

(ข) การจัดการเรียนรู้ 
(๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผล       

การเรียนรู้ 
(๒) บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการวางแผนและจัดการเรียนรู้ที่

สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด และมีความเป็นวัตกร 
(๓) ดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ สามารถรายงาน

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ 
(๔) จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน โดย

ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 
(๕) วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์            

ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา

วิชาชีพ 
(ค) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 

(๑) ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะ             
ที่พึงประสงค์ 

(๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมอืกับผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพของผู้เรียน 

(๓) ศึกษา เข้าถึงบริบทชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม 

(๔) ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 



 

๒๖๙ 

ข้อ ๗ ข้อบังคับฉบับนี้ไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของผู้ได้รับและผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

ประกาศ ณ วันที ่๑๓ กมุภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ธีระเกียรต ิเจริญเศรษฐศิลป ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธานกรรมการคุรุสภา 



 

๒๗๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฒ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒



 

๒๗๑ 

หน้า ๑๒ 
เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๕๖ ง            ราชกิจจานุเบกษา       ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
ก าหนดให้จัดท ามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปจัดท าหลักสูตรหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับ
คุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน จึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกล่าว 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่
ปี) ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ การจัดท าหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยมีหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอนและองค์ประกอบอ่ืนๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๓ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้  หรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณาและ
ให้ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
 
 



 

๒๗๒ 

 
 

 
 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสีป่ี) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เอกสารแนบท้าย 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เร่ืองมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสตูรสี่ป)ี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 



 

๒๗๓ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 
 

๑. ชื่อสาขา สาขาครุศาสตรแ์ละสาขาศึกษาศาสตร์ 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์มีหลายกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งแต่ละกลุ่มสาขาวิชายังมีสาขาวิชา

(วิชาเอก วิชาโท) อีกหลายสาขาวิชามากน้อยเป็นไปตามขอบข่ายของศาสตร์แต่ละกลุ่มสาขาวิชาและหลักสูตร
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษา รวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถจัดท ารายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้  ตลอดจน
จัดการศึกษาเป็นสาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) ได้อย่างอิสระ สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ.๑ ตามบริบทและศักยภาพของสถาบัน กลุ่มสาขาวิชาต่างๆ มีดังต่อไปนี้ 

๑.๑ กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
๑.๒ กลุ่มสาขาวิชาการประถมศึกษา 
๑.๓ กลุ่มสาขาวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
๑.๔ กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
๑.๕ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑.๖ กลุ่มสาขาวิชาสังคมศึกษา 
๑.๗ กลุ่มสาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ 
๑.๘ กลุ่มสาขาวิชาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา และนาฏศิลป์ศึกษา 
๑.๙ กลุ่มสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
๑.๑๐ กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
๑.๑๑ กลุ่มสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา 
๑.๑๒ กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
๑.๑๓ กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพ่ือชุมชน 
๑.๑๔ กลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา 
๑.๑๕ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการอาชีพ 
๑.๑๖ กลุ่มสาขาวิชาทางการศึกษาอ่ืนๆ ทีอ่าจมีการจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิวิชาเอกอ่ืนๆ 

เพ่ิมเติมในอนาคต 
 

รายละเอียด กลุ่มสาขาวิชา ตัวอย่างสาขาวิชาและตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้สาขาวิชา 
ดูที่เอกสารแนบท้าย มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 

 

๒. ชื่อปริญญาและวิชาเอก 
การระบุชื่อปริญญาให้เป็นไปตาม "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อ

ปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและ
อักษรย่อส าหรับสาขาวิชาไว้แล้วให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น  ในกรณีที่ปริญญาใดยัง



 

๒๗๔ 

มิได้ก าหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกาหรือสถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาใน
สาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๓. ลักษณะของสาขา 

สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนประจ าการและส่งเสริมการพัฒนาครูประจ าการและนอกประจ าการให้มีความรู้และมี
สมรรถนะทางวิชาชีพ เป็นผู้ยึดมั่นในค่านิยม อุดมการณ์ มีจิตวิญญาณความเป็นครู และสมรรถนะทางวิชาชีพ
ครูประกอบกับรัฐได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี โดยเน้นเปูาหมายการสร้างก าลังคนที่มีคุณภาพ เป็น
คนเก่งและคนดี มีขีดความสามารถในการแข่งขันและความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  การปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในเอกสารฉบับนี้ จึงมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตครูให้
เป็นวิชาชีพชั้นสูงมีบทบาทในการสร้างครูที่มีคุณภาพที่น าไปสู่การสร้างก าลังคนที่มีคุณภาพและตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัต และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งกระทบ             
ต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของมนุษย์ ตลอดจนพัฒนาการของวิทยาการใหม่ที่เป็นศาสตร์บูรณาการ และ 
ข้ามวัฒนธรรม เปูาหมายของการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ครั้งนี้จึงมุ่งเน้นที่การสร้าง 
หลักสูตรให้มีความทันสมัย ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล ลักษณะของ
หลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (มคอ. ๑) ฉบับนี้ จึงจัดท าขึ้นโดยอิงงานวิจัยในอดีตที่พบว่ามีความซ้าซ้อน    
ของโครงสร้างรายวิชา รวมทั้งอิงงานวิจัยจากบทเรียนการผลิตครูของประเทศต่างๆ ในสากลที่มีความก้าวหน้า   
ในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู ตลอดจนการระดมความคิดและประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนา    
คุณภาพการศึกษาของประเทศ การจัดท าหลักสูตรวิชาชีพครู (มคอ. ๑) นี้อยู่ภายใต้หลักการส าคัญหลาย
ประการได้แก่ ๑) แนวคิดของการจัดท าหลักสูตรวิชาชีพครูเป็นหลักสูตรบูรณาการ  และเป็นหลักสูตรอิง
สมรรถนะมากกว่าหลักสูตรอิงเนื้อหา เน้นสมรรถนะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรม
การพัฒนาผู้เรียน ๒) การก าหนดโครงสร้างหลักสูตรมีความยืดหยุ่น และตอบสนองความต้องการของการใช้ครู
ในโลกปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งความต้องการของผู้เรียน ๓) การก าหนดโครงสร้างหลักสูตร ได้ให้สถาบัน
ผลิตครูมีอิสระในการสร้างหลักสูตรผลิตครูที่เหมาะสมกับอัตลักษณ์และสภาพบริบทเชิงพ้ืนที่ของสถานศึกษา 
โดยยึดผลลัพธ์การเรียนรู้ซึ่งก าหนดขึ้นส าหรับแต่ละกลุ่มสาขาเป็นเปูาหมายร่วม ตลอดจนก าหนดโครงสร้าง
หลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นและสะท้อนอัตลักษณ์ของผู้เรียน ๔) การส่งเสริมการจัดท าหลักสูตรรายวิชา             
ที่ทันสมัยตามสากล มีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อเทคโนโลยีซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล           
๕) การส่งเสริมการบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน การปฏิบัติการสอนที่ท าให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ     
ทางวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และคุณสมบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู 
และ  ๖) การส่งเสริมการวางระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรที่เข้มข้นเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตาม
เปูาหมายของหลักสูตร 
 



 

๒๗๕ 

๔. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
๔.๑ มีค่านิยมร่วม ตระหนักและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการท างานของครู การพัฒนาความรู้สึก

ถึงตัวตนความเป็นครูและมีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่เข้มแข็ง มีจิตบริการต่อวิชาชีพครูและชุมชน 
๔.๒ เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดม่ันในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณครูและยึดมั่นในจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพครู ปฏิบัติหน้าที่ตามอุดมการณ์ความเป็นครูด้วยความรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อ
วิชาชีพ อุทิศตนและทุ่มเทในการเอาใจใส่ สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาการเรียนรู้และผลประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียน มีความพอเพียงและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีท้ังทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 

๔.๓ เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ และมีปัญญา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดขั้น
สูง มีความรอบรู้ด้านการเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก 
การสร้างสัมมาชีพและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีความเพียร มุ่งมั่น 
มานะ บากบั่น ใฝุเรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่เรียนรู้และรอบรู้ 
ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

๔.๔ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถคิดวิเคราะห์          
การคิดขั้นสูง มีความฉลาดดิจิทัล ทักษะการท างานเป็นทีม มีทักษะข้ามวัฒนธรรม รู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก มีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าให้กับ
วิชาชีพครู สามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ งานวิจัย และสร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาตนเอง ผู้เรียนให้เต็ม
ตามศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๔.๕ เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้  เป็นผู้มีความสามารถในการจัดเนื้อหาสาระ   
ออกแบบกิจกรรม วางแผนและจัดการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียน         
เกิดการเรียนรู้และมีความสุขในการเรียน โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงวิธีการใช้เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้  
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สื่อ แหล่งเรียนรู้ ชุมชน ภูมิปัญญาในชุมชนที่เหมาะสมกับสาระวิชาและ
ผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน สามารถบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม และการวิจัย สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี (TPCK) 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาตนเอง ผู้เรียนและสังคม 

๔.๖ เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และใส่ใจสังคม มีความรักชาติ รักท้องถิ่น มีจิตส านึกไทยและจิตส านึก  
สากล รู้คุณค่าและมีส่วนร่วมในการพัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น มีจิต
อาสา และด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความ
ถูกต้อง รู้ถูก รู้ผิด รู้ชอบ ชั่ว ดี กล้าปฏิเสธและต่อต้านการกระท าที่ไม่ถูกต้อง เคารพสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย ์มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

 รวมทั้งมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาก าหนด 
 



 

๒๗๖ 

๕. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   ๕.๑.๑ รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติ 
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
    ๕.๑.๒ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซื่อสัตย์ ต่องานที่
ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   ๕.๑.๓ มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน  มี
ความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ    
   ๕.๑.๔ มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ คิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม  โดยอาศัย
หลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ ของสังคม
ส่วนรวม  มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และความ
ไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
 ๕.๒ ด้านความรู้ 

 ๕.๒.๑ มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม 
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยา 
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา และ
การเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และ
ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะ การ
ท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑  มีความรู้ ความเข้าใจ ใน
การบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์  อาทิ การบูรณาการการสอน 
(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering 
and Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning 
Community: PLC)  และมี ความรู้ในการประยุกต์ใช้    

 ๕.๒.๒ มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ 
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนา ผู้เรียน  โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้าย    

 ๕.๒.๓ มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่าง 
ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญา ของ



 

๒๗๗ 

เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน   
  ๕.๒.๔ มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน  

 ๕.๒.๕ ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและ 
น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน  
 ๕.๓ ด้านทักษะทางปัญญา 
  ๕.๓.๑ คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูล ที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง ใน
โลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และ
วินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์  โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ 
ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
  ๕.๓.๒ สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
  ๕.๓.๓ สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา 
การเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ แก่
ชุมชนและสังคม  
 ๕.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ๕.๔.๑ เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
และทางสังคม    
  ๕.๔.๒ ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
  ๕.๔.๓ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์  
  ๕.๔.๔ มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถ
ชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค ์
 ๕.๕ การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๕.๕.๑ มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  เพ่ือ
เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
  ๕.๕.๒ สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ 
โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม  
  ๕.๕.๓ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน 
การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดี ใน



 

๒๗๘ 

การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน  
 ๕.๖ การเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

 ๕.๖.๑ สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ เนื้อหา
สาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร จัดการ
ชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิด ได้
อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

 ๕.๖.๒ สามารถนำความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา ผู้เรียนที่
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัดและศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง บุคคล ทั้ง
ผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย 
  ๕.๖.๓ จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้ 
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ  การ
เผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และ คุณธรรม
จริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือปูองกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์ สุจริต มี
วินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญท่ีสุด 
  ๕.๖.๔ สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและสร้าง
ความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝุาย เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือ กัน
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ  
  ๕.๖.๕ สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่  ๒๑ เช่น ทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าทักษะเหล่านี้ มา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
 

๖. องค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 
คุรุสภา 

 

๗. โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างของหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาชีพครูและ

วิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรี มีจ านวนหน่วยกิตแต่ละหมวดและหน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตร ดังนี้ 
 ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้เรียนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 

๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ประกอบด้วย ๒ ส่วนคือ 
๒.๑ วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๓๔ หน่วยกิต 



 

๒๗๙ 

๒.๑.๑ เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า ๒๒ หน่วยกิต 
๒.๑.๒ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยมีจ านวนหน่วยกิต      

ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
๒.๒ วิชาเอกและวิชาเอก–โท มีดังนี้ 

๒.๒.๑ วิชาเอก แบ่งเป็น ๒ แบบ ดังนี้ 
๑) วิชาเอกเดี่ยว ให้เรียนไม่น้อยกว่า ๔๐ หน่วยกิต และให้ผู้เรียนเลือกเรียนในรายวิชา

ที่เสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึกในวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า  ๒๐ 
หน่วยกิต รวมกันไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต 

๒) วิชาเอกคู่ ให้เรียนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ ๔๐ หน่วยกิต (รวมแล้วไม่น้อยกว่า  
๘๐ หน่วยกิต) 

๒.๒.๒ วิชาเอก-โท ก าหนดจ านวนหน่วยกิตให้เรียน ดังนี้ 
๑) วิชาเอก ให้เรียนไม่น้อยกว่า ๔๐ หน่วยกิต 
๒) วิชาโท ให้เรียนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรโปรแกรมวิชาเอกเดี่ยววิชาเอกคู่และวิชาเอก-โทมีดังนี้ 
๑. โปรแกรมวิชาเอกเดี่ยว หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต 
๒. โปรแกรมวิชาเอกคู่ หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต 
๓. โปรแกรมวิชาเอก-โท หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ หน่วยกิต 

 

หมายเหตุ : การจัดการเรียนการสอนวิชาเอกเดี่ยวที่เตรียมผู้จะไปเป็นครูระดับมัธยมศึกษาต้องเรียนวิชาเอก    
จากคณะที่เปิดสอนสาขาวิชานั้น หรือสอนโดยคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรืออย่างน้อยด ารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการในสาขาวิชานั้น เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
เชิงเนื้อหาสาระวิชาแก่นิสิต/นักศึกษา และสามารถศึกษาต่อในสาขาวิชาเอกเพ่ือเพ่ิมพูนคุณวุฒิต่อไป 
 
๘. เนื้อหาสาระส าคัญของสาขาวิชา 

การก าหนดเนื้อหาสาระส าคัญของสาขาวิชาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ต้องให้ความส าคัญกับ
การออกแบบหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิชาครู วิชาในสาขาวิชาเอก/โท และมีการออกแบบหลักสูตรที่เน้น
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบในการออกแบบสาระของหลักสูตรต้องมีการศึกษา การจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาครูจากบทเรียนที่ผ่านมาของประเทศและบทเรียนจากประเทศที่มีความก้าวหน้าในการผลิตครูหลักสูตร
ผลิตครูต้องมีจุดเน้นที่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ในวิชาเอก/โทที่ทันสมัย และมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เพ่ือให้ก้าวทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีทักษะการสะท้อนคิด (reflection skills) ที่เป็น
สมรรถนะส าคัญในการสร้างประสิทธิผลของการท างานโดยใช้ชุมชนทางวิชาชีพครูในโลกการท างานจริง
นอกจากการหล่อหลอมจิตวิญญาณความเป็นครู แนวคิดส าคัญในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียน



 

๒๘๐ 

มีความยืดหยุ่น ปรับตัว สามารถท างานได้ในทุกสภาพบริบทของผู้เรียนและพ้ืนที่ การบริหารจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาต่างๆ จึงต้องอิงการท างานแบบร่วมมือและความรับผิดชอบร่วมกันของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และผู้สอนให้มีมีเอกภาพ และมีเปูาหมายร่วม 
 

๘.๑ กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาชีพครูบังคับ 
ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาศึกษา จิตวิทยาการศึกษา ศาสตร์การสอน ความรู้

ตามกรอบ TPCK แนวคิด STEM ความรอบรู้ด้านดิจิทัล ทักษะวิจัย สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพครูมาใช้ในการออกแบบหลักสูตรรายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยี การวัดและ
ประเมินการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับลักษณะธรรมชาติและสภาพบริบทของผู้เรียนที่แตกต่างกัน 

กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาชีพครูบังคับมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
๑) ค่านิยม อุดมการณ์ และจิตวิญญาณความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
๒) ปรัชญาการศึกษา 
๓) จิตวิทยาส าหรับครูเพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
๔) หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 
๕) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
๖) การวัดและประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ 
๗) การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
๘) ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 
 

๘.๒ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 

๘.๓ กิจกรรมเสริมความเป็นครู 
ให้สถาบันการศึกษาก าหนดกิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี โดยอาจจัดกิจกรรม/โครงการ

เป็นการเฉพาะหรืออาจบริหารจัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ  เพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะความเป็นครูและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่าสองกิจกรรม อาท ิ

๑) กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งม่ันและรักในอาชีพครู 
๒) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรอืจิตสาธารณะ/การบาเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
๓) กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 
๔) กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา 
๕) กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
๖) กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การปูองกันโรค และเพศศึกษา 
๗) กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง 
๘) กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 



 

๒๘๑ 

๙) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
๑๐) กิจกรรมทางวิชาการ 
๑๑) กิจกรรมอ่ืนๆที่สถานศึกษาเห็นสมควร 

 

๘.๔ สาขาวิชาเฉพาะ 
สาขาวิชาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ มีหลายกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งแต่ละกลุ่มสาขาวิชายังมี

สาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) อีกหลายสาขาวิชามากน้อยเป็นไปตามขอบข่ายของศาสตร์แต่ละกลุ่มสาขาวิชาและ
หลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถจัดท ารายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตลอดจนจัดการศึกษาเป็นสาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) ได้อย่างอิสระ สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดไว้ใน มคอ.๑ ตามบริบทและศักยภาพของสถาบัน รายละเอียดสาขาวิชาตัวอย่างสาขาวิชาและ
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้สาขาวิชาดูที่เอกสารแนบท้ายมคอ.๑สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรสี่ปี) 

 

๘.๕ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้

อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความ
เปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือ
เพ่ือนมนุษย ์และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

ในการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้ด าเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙.๑ ทั้งนี้ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
 

๙. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ 
๙.๑ กลยุทธ์การสอน เป็นกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การสร้างแรงบันดาลใจและ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงการใช้เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้และ
สื่อเทคโนโลยี และรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียนที่มีความ
แตกต่างกันโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม และนำมาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง ๖ ด้านคือ ๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ๒) ด้าน
ความรู้ ๓) ด้านทักษะทางปัญญา ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ๕) ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี และ๖) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ อาท ิ

(๑) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
(๒) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม 
(๓) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 



 

๒๘๒ 

(๔) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 
(๕) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(๖) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ 
(๗) การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม (Constructivism) 
(๘) การเรียนรู้แบบผสมผสานโดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล 
(๙) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
(๑๐) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์/ปรากฏการณ์/ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน 
(๑๑) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
(๑๒) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
(๑๓) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(๑๕) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(๑๖) การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
(๑๗) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส 
(๑๘) Team-based Learning 
(๑๙) Workplace-based Learning 
(๒๐) MOOC (Massive Open Online Course) 

 

๙.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบวิธีการวัดและประเมินโดยใช้แนวคิดการประเมิน

ตามสภาพจริงวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับเนื้อหา กิจกรรม และบริบทรายวิชา มีเปูาหมายของการวัด
และประเมินเพ่ือใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน การเรียนการสอน และการตัดสินผลการเรียน ใช้การวัดและ
ประเมินเป็นกลไกหรือเครื่องมือที่ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเป็น ท าให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง และมี
ข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุงพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และท าให้ผู้เกี่ยวข้องในหลักสูตรมี
ข้อมูลสารสนเทศในการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนในการประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จ
การศึกษา โดยมีกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง  ๖ ด้านคือ ๑) ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ๒) ด้านความรู้ ๓) ด้านทักษะทางปัญญา ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี  และ ๖) ด้านวิธีวิทยาการ
จัดการเรียนรู้ อาท ิ

(๑)  การสังเกต เช่น พฤติกรรมการเรียน การท างานตามสภาพจริง การปฏิบัติตามสภาพจริงหรือ
หรือ ในห้องปฏิบัติการการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็น
คร ูฯลฯ 

(๒) การประเมินโดยเพื่อน พ่อแม่ผู้ปกครอง 
(๓) การประเมินกรณีศึกษา 



 

๒๘๓ 

(๔) การใช้แบบวัดทางจิตวิทยา เช่น แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม อุดมการณ์ จิตวิญญาณ
ความเป็นครู ทักษะการเรียนรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ ทักษะดิจิทัล ฯลฯ 

(๕) การทดสอบความรู้ เช่น การทดสอบความรู้ในเนื้อหารายวิชาที่เน้นทฤษฎี 
(๖) การวัดผลภาคปฏิบัติ/ทักษะการปฏิบัติ เช่น การน าเสนองาน โครงงาน รายงานการศึกษา

ค้นคว้า การวิจัยในชั้นเรียน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ฯลฯ 
(๗) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 

 

๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ให้มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและรายวิชา 
๑๐.๑ มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม

และกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการก ากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตร 

๑๐.๒ มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
๑๐.๓ สถานศึกษาที่รับนิสิต/นักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอก มีการ

ประเมินนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และสถาบันควรมีการทวนสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติการสอนของแต่ละสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามท่ีคุรุสภาก าหนด 
 

๑๑. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา การเทียบโอนผลการเรียนรู้ ระบบและกลไกการผลิต 
๑๑.๑ ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติที่

ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษา
เป็นผู้ก าหนด 

๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
                 การเทียบโอนผลการเรียนรู้ในสาขาวิชาในสถาบันและระหว่างสถาบันสามารถกระท าได้  โดยให้
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาตามประกาศ/ข้อบังคับ/ระเบียบที่เก่ียวข้องของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามข้อบังคับของแต่ละ
สถาบันอุดมศึกษา 

๑๑.๓ มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง 

 

๑๒. คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
๑๒.๑ คุณวุฒิของคณาจารย์ คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร และอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน 

นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูยังจะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 



 

๒๘๔ 

๑) ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใดระดับหนึ่ง คือ 
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือต้องผ่านการอบรมและผ่านการประเมิน
ศาสตร์วิชาชีพครูตามที่ก าหนด ได้แก่ คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้และทักษะด้านหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการและการแนะแนว สื่อเทคโนโลยีและการวัดและประเมินเพ่ือการจัดการ
เรียนรู้ความรู้ตามกรอบ TPCK แนวคิด STEM กระบวนการ PLC ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะทาง
เทคโนโลยีแลสื่อดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 
๖๐ ชั่วโมง และ 

๒) มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และกรณีที่ผู้สอนมีประสบการณ์
น้อยกว่า ๑ ปี ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอนที่มีประสบการณ์การ
สอนตั้งแต ่๓ ปีขึ้นไป และ 

๓) ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชา จะต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนและมีผลงาน
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน เช่น ตำรา หนังสือ งานวิจัย นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ อย่างน้อย ๑ ชิ้นงาน ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง กรณีบทความอย่างน้อย ๓ บทความ
ภายใน ๕ ปีย้อนหลังและ 

๔) มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่างน้อย ๑ ปี
กรณีที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาจะต้องมีประสบการณ์
การสอนอย่างน้อย ๑ ปี ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาภายใน ๓ ปีการศึกษา ทั้งนี้ให้นับ
รวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย 

หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมาก่อน มคอ. ๑ นี้ใช้บังคับ ให้ยกเว้นเกณฑ์
คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครู ข้อ ๒–๔ 

๑๒.๒ บุคลากรสนับสนุน สถาบันควรมีบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถทักษะ
ด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับความจ าเป็นและความต้องการของการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
 

๑๓. แนวทางการพัฒนาคณาจารย์ 
๑๓.๑คณาจารย์ใหม่ 

๑) การปฐมนิเทศ 
๒) การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้านศาสตร์วิชาชีพครู การ 

จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
๓) การพัฒนาด้านการวิจัย ควรมีการจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่ 

เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ หรือการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 
๔) การจัดให้เป็นผู้สอนร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในรายวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับคุณวุฒิ 

และการแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้คาแนะนาและให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานทางวิชาการ 
๑๓.๒ คณาจารย์ประจ าการ 

๑) การพัฒนาด้านการเรียนการสอน เช่น การอบรมความรู้จากหน่วยงานภายในและหน่วยงาน 



 

๒๘๕ 

ภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่างๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมให้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมชุมชน 

๒) การพัฒนาด้านวิชาการ ส่งเสริมการจัดท าผลงานเพ่ือพัฒนาเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ 
ส่งเสริมให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ 

๓) การพัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 
วิชาชีพเพ่ือให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 

๔) การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ 
 
๑๔. สถาบันผลิตและพัฒนาครูทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 

๑๔.๑ สถาบันผลิตและพัฒนาครูหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีบทบาทหน้าที่หลักในการผลิตครู
ต้องมีความพร้อมและมีความเชี่ยวชาญในการผลิตครู 

๑๔.๒ หน่วยงานที่เป็นสถาบันการผลิตและพัฒนาครูต้องก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ มีแผนกล
ยุทธ์และมีบทบาทหน้าที่โดยตรงในการผลิตและพัฒนาครูเป็นภารกิจหลัก 

๑๔.๓ กรณีมีหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ได้ท าหน้าที่โดยตรงในการผลิตและพัฒนาครูเป็นภารกิจหลัก เปิดสอน
หลักสูตรสาขาวิชาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาก่อนที่  มคอ.๑ ฉบับนี้ประกาศใช้ให้
สามารถด าเนินการต่อไปได้ โดยให้สถาบันผลิตและพัฒนาครูที่มีหน้าที่โดยตรงในการผลิตและพัฒนาครูเป็น
ภารกิจหลักเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครู 

๑๔.๔ สถาบันผลิตและพัฒนาครูต้องมีทรัพยากรเพียงพอและทันสมัยเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์และตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 

๑) ห้องเรียนที่มีสื่อการเรียนการสอนเหมาะสม ทันสมัย ได้แก่ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ในการ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 

๒) ห้องปฏิบัติการ อาทิ ห้องปฏิบัติการสอนจุลภาค (Micro-Teaching) ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อ
การสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการภาษา ห้องปฏิบัติการดนตรีและนาฏศิลป์ ห้องปฏิบัติการ
ศิลปะ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รวมทั้งห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ ที่จ าเป็นตามหลักสูตรวิชาเอกท่ีเปิดสอน 

๓) การเรียนการสอนและการนิเทศแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
๔) ห้องสมุด ที่ประกอบไปด้วยสื่อต่างๆ เช่น ตำราเรียน หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลข่าวการศึกษา ฐานข้อมูลวารสารทางการศึกษา เป็นต้น โดยสื่อต่างๆ มี
ความทันสมัย มีจ านวนเพียงพอตามวิชาเอกท่ีเปิดสอน 

๕) มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและเป็นระบบระหว่างหน่วยงานที่เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู
กับสถานศึกษาที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติการสอนโดยมีอาจารย์นิเทศก์  ครูพ่ีเลี้ยงและ/
หรือผู้สอนงานที่มีคุณภาพ เป็นสถานศึกษาที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ



 

๒๘๖ 

ปฏิบัติการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดยร่วมมือกันบูรณาการความรู้และเนื้อหาสา ระกับ
ประสบการณ์การท างานในสถานศึกษา (Work Integrated Learning: WIL) อย่างหลากหลาย 

๖) มีและจัดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปราชญ์ชาวบ้าน 
๗) ทรัพยากรอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

๑๔.๕ สถาบันผลิตและพัฒนาครูมีกลไก ระบบการผลิต การคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู/
อาจารย์ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง รวมทั้ง
มีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู/อาจารย์ 
๑๕. การประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  การประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษา ต้องก าหนดมาตรฐานการศึกษาที่
สอดคล้องกับกฏกระทรวงและประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีระบบการประกันคุณภาพ ๓ ระดับ คือ
ระดับสถาบันการศึกษา ระดับหน่วยงาน และระดับหลักสูตร ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพครูโดยให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพหลักสูตร  การประกันผลลัพธ์ด้านผู้เรียนการ
ประกันคุณภาพอาจารย์ การประกันคุณภาพการจัดการเรียนรู้สื่อทรัพยากร และการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาท่ีเป็นหน่วยปฏิบัติการสอนของผู้เรียน 
  ทั้งนี ้ให้แต่ละหลักสูตรมีอิสระในการก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ใช้
ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละปี ซึ่งระบุไว้ในหมวด ๑-๖ ของแต่ละหลักสูตร
ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันหรืออาจใช้ตัวบ่งชี้
ผลการด าเนินงานตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดเป็นตัวอย่าง 
  สถาบันสามารถก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามจุดเน้นได้ และมีการประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องมีผลการด าเนินการบรรลุตามเปูาหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ใน
เกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษา เพ่ือติดตามการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ต่อไป 
  เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียนให้สถาบันก าหนดเกณฑ์
ขั้นต่ าของทักษะภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา และบริบทของสถาบัน รวมทั้ง
สอดคล้องกับความต้องการของการใช้ครูของประเทศ 
  ให้สถาบันจัดท าแผนระยะสั้นและระยะยาวในการยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้ผ่าน
เกณฑ์ขั้นต่ าตามที่สถาบันก าหนด และก าหนดอัตราส่วนร้อยละของผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาซึ่งมีทักษะ
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าตามท่ีแต่ละหลักสูตรก าหนด เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหากผลการ
ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียน พบว่า อัตราส่วนร้อยละของผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษต่า
กว่าเกณฑ์ขั้นต่ าที่สถาบันก าหนดให้สถาบันรายงานกระบวนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้ เรียนตาม
แนวทางท่ีเหมาะสม 
  ในปีที ่๕ ของวงรอบการใช้หลักสูตรให้สถาบัน/หลักสูตรทบทวนการปรับเกณฑ์ข้ันต่ าของภาษาอังกฤษ
ให้สูงขึ้นกว่าเดิมและควรเป็นเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งก าหนดอัตราส่วนร้อยละ



 

๒๘๗ 

ของผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาซึ่งมีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าตามที่หลักสูตรก าหนด เพ่ือใช้
ในการกำกับ ติดตาม และส่งเสริมให้บัณฑิตที่ประกอบวิชาชีพครูมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้
ในการปฏิบัติงานจริง 
  ให้สถาบันก าหนดเปูาหมายระยะยาว โดยระบุระยะเวลา (จ านวนปี) ที่ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคนมีทักษะ
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าตามนโยบายของรัฐบาล 
 
๑๖. การน ามาตรฐานคุณวุฒิสาขาสู่การปฏิบัติ 
  การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ควรให้ความส าคัญกับการก าหนดปรัชญาการศึกษาที่
เป็นฐานการจัดการเรียนรู้ เช่น ปรัชญาการศึกษาแบบพิพัฒนาการนิยม (progressivism) แบบปฏิรูปนิยม (re-
constructionism) และอัตถิภาวนิยม (existentialism) ซึ่งต้องเหมาะสมกับคุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
ตัวอย่างแนวคิดปรัชญาสาหัรบการจัดการศึกษามีดังนี้ 

๑๖.๑ การจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร (Program Specifications) 
   ๑) สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อย ๕ คนซึ่งประกอบด้วย
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย ๒ คน ผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการด้วยอย่างน้อย ๑ คนเพ่ือด าเนิน
กาพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ โดยมีหัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่ก าหนดไว้ในแบบ 
มคอ. ๒ (รายละเอียดของหลักสูตร) 
   ๒) การพัฒนาหลักสูตรตามข้อ ๑) นั้น ในหัวข้อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒินั้นแล้ว สถาบันฯ อาจเพ่ิมเติมผลการเรียนรู้ซึ่งสถาบันฯ ต้องการให้
บัณฑิตสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์มีคุณลักษณะเด่นหรือพิเศษกว่าบัณฑิตระดับคุณวุฒิเดียวกันของสถาบันฯ 
อ่ืนๆ เพ่ือให้เป็นไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ และเป็นที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตร
ของสถาบันฯหรือผู้ใช้บัณฑิตสนใจที่จะรับบัณฑิตเข้าท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา  โดยให้แสดงแผนที่การ
กระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) เพ่ือให้เห็นว่าแต่ละ
รายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใด ทั้งนี้ต้อง
จัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๑๖.๒ การจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (Field Experience Specification) 
  สถาบันอุดมศึกษาต้องมอบหมายให้คณาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา
ทุกรายวิชาในหลักสูตร และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม มคอ.๓ 
รายละเอียดของรายวิชา และ มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
   ๑๖.๓ การขออนุมัติหลักสูตรต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา 



 

๒๘๘ 

   สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตร ซึ่งได้จัดท าอย่างถูกต้อง
สมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรก าหนดระบบและกลไกของการจัดท าและอนุมัติรายละเอียด
ของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนามหรือฝึกงานให้ชัดเจน 
  ๑๖.๔ การเสนอหลักสูตรต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติให้เปิดสอนแล้วให้
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่สภาสถาบันฯ อนุมัต ิ
  ๑๖.๕ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
   ๑) สถาบันอุดมศึกษาต้องพัฒนาอาจารย์ทั้งด้านวิชาการ ทักษะภาษาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และวิธีการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตอย่างน้อยตามที่กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก าหนดอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนา
อาจารย์อย่างชัดเจน 
   ๒) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยให้เพียงพอที่จะ
จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งอาจประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและ/หรือหน่วยงานอ่ืนเพ่ือใช้
ทรัพยากรร่วมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
   ๓) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต/นักศึกษาที่ครอบคลุม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในทุกๆด้านตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรนั้นๆ 
   ๔) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดท าแผนระยะสั้นและระยะยาวในการส่งเสริมพัฒนาทักษะ
ภาษาไทยและอังกฤษของผู้สอนและผู้เรียนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
และเพ่ือใช้ในการกำกับติดตามประเมินและส่งเสริมอาจารย์และนิสิต/นักศึกษาให้สามารถสื่อสารได้ในโลก
ปัจจุบันและอนาคต 
   ๕) ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในวิชาเอกเดี่ยว ให้หลักสูตรจัดท ารายวิชาบังคับส าหรับ
กลุ่มวิชาเอกจ านวน ๔๐ หน่วยกิต และจัดท ากลุ่มรายวิชาให้ผู้เรียนเลือกเรียนหรือให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียน
ได้อย่างอิสระทั้งจากในหน่วยงาน ในสถาบันหรือนอกสถาบันตามความสนใจ อีกจ านวนไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วย
กิต ทั้งนี ้การเลือกเรียนรายวิชาเลือกต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือให้รายวิชา
ที่เลือกเรียนช่วยเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึกในวิชาเอกอย่างแท้จริง 
   ๖) ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สถาบันอุดมศึกษาควรให้นิสิต/นักศึกษา ได้มีโอกาสฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่ระยะแรกๆที่เข้ามาศึกษาเพ่ือให้รู้จักวิชาชีพ และสร้างทัศนคติที่ดี
ต่อวิชาชีพครู และเพ่ิมระดับความเข้มข้นของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มากขึ้นตามลาดับจนถึงปีสุดท้าย
ควรจัดประสบการณ์ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูในสถานศึกษาตลอดภาคการศึกษา ไม่เฉพาะแต่ประสบการณ์
ด้านการสอนเท่านั้น ทั้งนี้ สถาบันควรมีความร่วมมือกับสถานศึกษาที่เป็นหน่วยปฏิบัติการสอนทาแผนการ
ปฏิบัติการสอนของนิสิต/นักศึกษา เพ่ือที่บัณฑิตครูจะสามารถท าหน้าที่ครูได้ทันทีเมื่อเข้าไปประกอบอาชีพครู
ในสถานศึกษา 



 

๒๘๙ 

  ๑๖.๖ การจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (Course Report) รายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Report) และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
(Program Report) 
   ๑) เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนของแต่ละภาคการศึกษา/ปีการศึกษาและประสบการณ์ 
ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษา ให้ผู้สอนแต่ละรายวิชาจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาที่สอน
การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนูร้ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา/อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห์ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงาน
และจัดท ารายงานประจ าภาคการศึกษาของแต่ละภาคการศึกษา โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม มคอ.๕ (รายงาน
ผลการด าเนินการของรายวิชา) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตาม มคอ.๖ และ
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาให้จัดท ารายงานในภาพรวมประจ าปีการศึกษา เพ่ือใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์
การสอน กลยุทธ์การประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหากจ าเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตร
หรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระท าได้ โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม มคอ.๗ (รายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร) 
   ๒) การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและ
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ 
อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร 
๑๗. การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register : TQR) 
  การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติให้
เป็นไปตามการก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 
 

กลุ่มสาขาวิชาตัวอย่างสาขาวิชาและตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้สาขาวิชา 
 

สาขาวิชาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ มีหลายกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งแต่ละกลุ่มสาขาวิชายังมีสาขาวิชา
(วิชาเอก วิชาโท) อีกหลายสาขาวิชามากน้อยเป็นไปตามขอบข่ายของศาสตร์แต่ละกลุ่มสาขาวิชาและหลักสูตร
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถจัดท ารายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้  ตลอดจน
จัดการศึกษาเป็นสาขาวิชา(วิชาเอก วิชาโท) ได้อย่างอิสระ สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ.๑ ตามบริบทและศักยภาพของสถาบัน กลุ่มสาขาวิชาต่างๆ มีดังต่อไปนี้ 

กลุ่มสาขาวิชาต่างๆมีดังนี้ 
๑. กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
๒. กลุ่มสาขาวิชาการประถมศึกษา 
๓. กลุ่มสาขาวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 



 

๒๙๐ 

๔. กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
๕. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. กลุ่มสาขาวิชาสังคมศึกษา 
๗. กลุ่มสาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ 
๘. กลุ่มสาขาวิชาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา และนาฏศิลป์ศึกษา 
๙. กลุ่มสาขาวิชาจิตวิทยา การศึกษา และการแนะแนว 
๑๐. กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
๑๑. กลุ่มสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา 
๑๒. กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
๑๓. กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อชุมชน 
๑๔. กลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา 
๑๕. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการอาชีพ 
๑๖. กลุ่มสาขาวิชาอ่ืนๆที่อาจเกิดข้ึนภายหลัง 
 

ตัวอย่างสาขาวิชาและตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้สาขาวิชา ดังนี้ 
 

๑. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด ปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาเพ่ือพัฒนาเด็กเล็ก การจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม รวมทั้งสื่อเทคโนโลยีและการวัดประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย โภชนาการและ
การจัดโภชนาการส าหรับเด็ก ความร่วมมือกับครอบครัว ชุมชนและผู้ปกครอง เพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาการรอบ
ด้านและสมดุล สนใจเรียนรู้และก ากับตัวเองให้ท าสิ่งต่างๆ ที่เหมาะสมตามช่วงวัยได้ส าเร็จ 

ตัวอย่างสาขาวิชา 

 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) ปรัชญา ทฤษฎี หลักการการศึกษาปฐมวัย 
๒) จิตวิทยาเด็กปฐมวัย จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย 
๓) การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กเล็ก 
๔) การพัฒนาความคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 
๕) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาร่างกาย อารมณ์และสังคม การจัดระบบนิเวศน์ของ

การเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
๖) โภชนาการและการจัดโภชนาการส าหรับเด็ก 
๗) การจัดการศึกษาส าหรับเด็กกลุ่มเปูาหมายเฉพาะ การศึกษาพิเศษส าหรับเด็กปฐมวัย 



 

๒๙๑ 

๘) เทคโนโลยีและการวัดและประเมินผลส าหรับเด็กปฐมวัย และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัด 
    การศึกษาปฐมวัย 
๙) งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๑๐) ความร่วมมือกับครอบครัว ชุมชน และสังคมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๑๑) การบริหาร การนิเทศและการประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษาปฐมวัย 
 

๒. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาการประถมศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการประถมศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กวัย

ประถมศึกษา มีความรู้พ้ืนฐานส าหรับการสอนเด็กวัยประถมศึกษาและสามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู้
และการประเมินผลการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนประถมศึกษาค้นพบศักยภาพของ
ตนเองและเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาให้รักและรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะสมรรถนะทางภาษา การ
ค านวณ เทคโนโลยีดิจิตัล ความคิดสร้างสรรค์ ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร เป็นผู้มีเหตุผล มีนิสัยและสุขภาพที่
ดี แยกแยะผิดถูก ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของตนโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม มีจิต
อาสา รักท้องถิ่นและประเทศ มีสุนทรียภาพในความงามรอบตัว มีความสามารถในการท าวิจัยเพ่ือพัฒนา การ
เรียนรู้และแก้ปัญหาผู้เรียนระดับประถมศึกษา รวมทั้งท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษาให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม 

ตัวอย่างสาขาวิชา 

 สาขาวิชาการประถมศึกษา 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) ปรัชญาหลักการแนวคิด ทฤษฎี การประถมศึกษา และการศึกษาเด็ก 
๒) พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กวัยประถมศึกษาและการวิเคราะห์ผู้เรียน 
๓) ภาษาไทยส าหรับครู 
๔) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 
๕) คณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา 
๖) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับครูประถมศึกษา 
๗) สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาไทยส าหรับครูประถมศึกษา 
๘) ศิลปะ ดนตรี กีฬา และกิจกรรมเข้าจังหวะส าหรับครูประถมศึกษา 
๙) การศึกษาพิเศษส าหรับเด็ก 
๑๐) หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กระดับประถมศึกษา 
๑๑) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาค่านิยมและคุณธรรม จริยธรรม 
๑๒) การจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาการรู้หนังสือส าหรับผู้เริ่มเรียน 
๑๓) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา (การฟัง พูด อ่านและเขียน) 
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๑๔) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและสเต็มศึกษา (การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนา 
ด้านตัวเลข คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

๑๕) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสังคมและประสบการณ์ชีวิต 
๑๖) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุขภาพ ร่างกาย ดนตรี กีฬาและศิลปะ และ

วัฒนธรรม 
๑๗) ละครวรรณกรรมและการสร้างสรรค์วรรณกรรมส าหรับเด็ก 
๑๘) สื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา 
๑๙) การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองในการพัฒนาเด็ก 

 

๓. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาวิชาภาษาไทยและ 
ภาษาต่างประเทศ 

ตัวอย่างสาขาวิชา 

 สาขาวิชาภาษาไทย 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

     ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทางภาษาไทย สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ความรู้ความ
เข้าใจโครงสร้างภาษาไทยและเลือกใช้วิธี/รูปแบบการสอนภาษาแบบต่างๆ ที่เน้นทักษะสัมพันธ์และวรรณคดี/
วรรณกรรมเป็นฐาน เพ่ือพัฒนาการรู้หนังสือและวิจารณญาณในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนได้การ
ผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและ
การประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยและ
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางภาษาไทย 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาท ิ
๑) หลักภาษา 

(๑.๑) ลักษณะและโครงสร้างของภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ 
(๑.๒) ระบบเสียงระบบค าประโยค 
(๑.๓) อรรถศาสตร์ 
(๑.๔) ฉันทลักษณ์ 
(๑.๕) ลักษณะโครงสร้างของภาษาต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย เช่น ภาษาบาลี 

สันสกฤตเขมรฯลฯ 
(๑.๖) วิวัฒนาการภาษาไทย 

๒) วรรณคดี วรรณกรรมและวัฒนธรรมไทย 
(๒.๑) วรรณคดีไทยสมัยต่างๆ วรรณกรรมปัจจุบัน วรรณกรรมท้องถิ่น วรรณกรรมทางการ 
        ศึกษา วรรณกรรมทางศาสนา บทละครไทย ฯลฯ 
(๒.๒) วิถีชีวิตไทย คุณธรรม จริยธรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมกับภาษา และ 

วรรณคดี 
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๓) ทักษะการใช้ภาษา 
(๓.๑) หลักเกณฑ์และลักษณะการใช้ภาษาไทย ปัญหา และการแก้ปัญหาการใช้ภาษาไทย 
(๓.๒) ทักษะ ศิลปะและวัฒนธรรมในการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน 
(๓.๓) พลังภาษา (ศิลปะการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ) เช่น การพูดในโอกาสต่างๆ 

การใช้ภาษาโน้มน้าวจูงใจ การพูดเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ ฯลฯ 
(๓.๔) ร้อยแก้วและร้อยกรองเพ่ือสร้างสุนทีรยภาพทางภาษา 
(๓.๕) การเขียนเรียงความ บทความ ย่อความ การแต่งค าประพันธ์ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

การเขียนเชิงวิชาการ การเขียนหนังสือราชการ 
(๓.๖) ทักษะการคิดและการใช้ภาษาอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ภาษาในชีวิตประจ าวันและ 

ทักษะการใช้ภาษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(๓.๗) การใช้ภาษาเพ่ือวิชาการและวิชาชีพ 

๔) ทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
(๔.๑) การจัดการเรียนรู้หลักภาษาไทย 
(๔.๒) การจัดการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาไทย 
(๔.๓) การจัดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมไทย 

 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์ มีทักษะทางภาษา วัฒนธรรม วรรณคดี การแปลภาษา

ต่างประเทศสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โดยใช้ความรู้ความเข้าใจโครงสร้าง
ภาษาต่างประเทศและเลือกใช้วิธี/รูปแบบการสอนภาษาแบบต่างๆ ที่เน้นทักษะสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนาการรู้
หนังสือและวิจารณญาณในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนได้ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางภาษาต่างประเทศ 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) ทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

(๑.๑) การจัดการเรียนรู้หลักภาษาต่างประเทศ 
(๑.๒) การจัดการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 
(๑.๓) การจัดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมต่างประเทศ 

๒) ภาษาศาสตร์เพ่ือการสอนภาษาต่างประเทศ 
(๒.๑) แนวคิดพ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์ ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา (Language) 

โดยเฉพาะคุณสมบัติของภาษา วัจนะภาษา ระบบหน่วยเสียง (Phonological System) 
ระบบหน่วยคำ (Morphological System) วากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ (Syntactic 
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and Semantic System) 
(๒.๒) แนวคิดพ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
(๒.๓) พ้ืนฐานการศึกษาภาษาต่างประเทศด้วยวิธีการทางภาษาศาสตร์ 

๓) วัฒนธรรม 
(๓.๑) วัฒนธรรมของภาษาเปูาหมาย (Target Culture) 
(๓.๒) วัฒนธรรมไทย (Thai Culture) 
(๓.๓) วัฒนธรรมนานาชาติ (International Culture) 

๔) วรรณคดี 
(๔.๑) วรรณคดีภาษาต่างประเทศเบื้องต้นในยุคสมัยต่างๆ จนถึงร่วมสมัย 
(๔.๒) องค์ประกอบของวรรณศิลป์ ร้อยแก้ว ร้อยกรองภาษาต่างประเทศ 

๕) การแปลภาษาต่างประเทศ 
 

๔. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระคณิตศาสตร์และโครงสร้างนามธรรมที่ถูก

ก าหนดขึ้นผ่านทางกลุ่มของสัจพจน์ซึ่งมีการให้เหตุผลที่แน่นอนโดยใช้ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์และสัญกรณ์
คณิตศาสตร์ รูปแบบและโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงและปริภูมิมีองค์ความรู้ที่เป็นสากลเทียบเท่านานาชาติ
สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอีกทั้งเชื่อมโยงความรู้
และกระบวนการเรียนรู้โดยให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด สามารถออกแบบและ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การวิจัย
เพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางคณิตศาสตร์ 

ตัวอยา่งสาขาวิชา (วิชาเอก) 

 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) จ านวนและการด าเนินการ 
๒) การวัด 
๓) เรขาคณิต 
๔) พีชคณิต 
๕) สถิติและความน่าจะเป็น 
๖) แคลคูลัส 
๗) ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของเนื้อหาคณิตศาสตร์ 
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๕. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ อันได้แก่ วิทยาศาสตร์

ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และเทคโนโลยี ผู้เรียนมีองค์ความรู้ที่เป็นสากลเทียบเท่านานาชาติ สามารถติดตาม
และรู้เท่าทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีและ
ศาสตร์อ่ืนเข้าด้วยกัน อีกทั้งเชื่อมโยงความรู้และกระบวนการเรียนรู้โดยให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาความคิด สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์ การ
ผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การวิจัยเพ่ือ
แก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

ตัวอย่างสาขาวิชา 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 

(๑.๑) คณิตศาสตร์ 
(๑.๒) ฟิสิกส์ 
(๑.๓) เคมี 
(๑.๔) ชีววิทยา 

๒) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
(๒.๑) วิทยาศาสตร์โลก 
(๒.๒) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
(๒.๓) ดาราศาสตร์ 
(๒.๔) ไฟฟูาและพลังงาน 
(๒.๕) วิทยาการสมัยใหม่เก่ียวกับวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 

 สาขาวิชาฟิสิกส์ 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้อาทิ 
๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
๒) ความรู้เฉพาะสาขาฟิสิกส ์

(๒.๑) คณิตศาสตร์ที่จ าเป็นส าหรับฟิสิกส์ 
(๒.๒) กลศาสตร์ 
(๒.๓) อุณหพลศาสตร์ 
(๒.๔) คลื่น 



 

๒๙๖ 

(๒.๕) พลังงาน 
(๒.๖) ไฟฟูาแม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ 
(๒.๗) ฟิสิกส์ยุคใหม่ 
(๒.๘) วิทยาการสมัยใหม่เก่ียวกับฟิสิกส์ 
 

  สาขาวิชาเคมี 
 ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้อาทิ 
 ๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
 ๒) ความรู้เฉพาะสาขาเคมี 

(๒.๑) เคมีอินทรีย์ 
 (๒.๒) เคมีอนินทรีย์ 
 (๒.๓) เคมีวิเคราะห์ 
 (๒.๔) วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับเคมี 
 

  สาขาวิชาชีววิทยา 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้อาทิ 
๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
๒) ความรู้เฉพาะสาขาชีววิทยา 

 (๒.๑) พฤษศาสตร์ 
 (๒.๒) พันธุศาสตร์ 
 (๒.๓) จุลชีววิทยา 
 (๒.๔) สัตววิทยา 
 (๒.๕) นิเวศวิทยา 
 (๒.๖) วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับชีววิทยา 

   สาขาวิชาเทคโนโลยี 
 ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้อาทิ 
 ๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
 ๒) ความรู้เฉพาะสาขาเทคโนโลยี 

 (๒.๑) พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 (๒.๒) หลักการคิดเชิงค านวณ การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงค านวณ ฟังชั่น 
 (๒.๓) การออกแบบ เทคโนโลยี การวางแผน และการด าเนินการ และการใช้เทคโนโลยี 

   สารสนเทศอย่างปลอดภัย 
 (๒.๔) การใช้อินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์และการพัฒนาแอปพลิเคชัน การเขียนโปรแกรม 
 (๒.๕) เครื่องมือทางฮาร์ดแวร์ การใช้งานโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์ และสมองกล 



 

๒๙๗ 

 (๒.๖) การสืบค้น การรวบรวม การวิเคราะห์ การประมวลผล การเลือกใช้แหล่งข้อมูล 
    ประเมินและน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ 

 (๒.๗) ออกแบบ พัฒนาระบบสารสนเทศ การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม การพัฒนา 
            โครงงาน 
 (๒.๘) การน าแนวคิดเชิงค านวณไปพัฒนาโครงงานที่เก่ียวกับชีวิตประจ าวัน ธุรกิจและบริการ 
 (๒.๙) การเพ่ิมมูลค่าให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ 
 (๒.๑๐) วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยี การรู้เท่าทัน 
 (๒.๑๑) กฎหมายคอมพิวเตอร์และการใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม 

 
๖. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาสังคมศึกษา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระสังคมศึกษา ความรู้ ความเข้าใจในการ

ด ารงชีวิต ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม เข้าใจถึงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงตามยุค
สมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ ท าให้เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับใน
ความแตกต่าง รู้จักการสร้างสมานฉันท์ มีจิตส านึกร่วมที่ดีและมีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับชาติบ้านเมือง มี
คุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือการปรับตัวตาม
สภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด และเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา สามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู้การผลิตและใช้
สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและ
การประเมินผลการเรียนรู้ สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้
สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางสังคมศึกษา สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ
และร่วมสร้างสังคมที่ม่ังคั่งและยั่งยืนอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 

 ตัวอย่างสาขาวิชา 
  สาขาวิชาสังคมศึกษา 

  ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความความรู้ อาทิ 
 ๑) ปรัชญาความเชื่อและศาสนา 

(๑.๑) ประวัติของพระพุทธเจ้าและศาสดาแห่งศาสนาอ่ืนๆ 
(๑.๒) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ 
(๑.๓) การเผยแพร่พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ 
(๑.๔) พุทธจริยศาสตร์และจริยศาสตร์แห่งศาสนาอ่ืนๆ 
(๑.๕) ศาสนาเปรียบเทียบหรือศาสนาสากล 

 ๒) ประวัติศาสตร์ 
(๒.๑) ประวัติศาสตร์ไทย 



 

๒๙๘ 

(๒.๒) ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
(๒.๓) ประวัติศาสตร์สากล 
(๒.๔) วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

 ๓) ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมและประชากร 
(๓.๑) ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
(๓.๒) ภูมิศาสตร์กายภาพ 
(๓.๓) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/แผนที่ 
(๓.๔) สิ่งแวดล้อมและประชากร 

 ๔) รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
  (๔.๑) ความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์ 

(๔.๒) ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป 
(๔.๓) การเมืองการปกครองไทย 

 ๕) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
(๕.๑) ความรู้พื้นฐานทางสังคมวิทยา 
(๕.๒) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล 
(๕.๓) พัฒนาการของสังคมสมัยใหม่/ยุคดิจิทัล 

 ๖) เศรษฐศาสตร์ 
(๖.๑) ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ 
(๖.๒) เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 

 
๗. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา 
และนันทนาการ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการแนวคิดทฤษฎีเนื้อหาสาระวิชาสุขศึกษาพลศึกษาและนันทนาการมี

พัฒนาการทางกายและทางจิตมีความรูทักษะเจตคติคุณธรรมค่านิยมและการปฏิบัติและพฤติกรรมเกี่ยวกับ
สุขภาพการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมการออกก าลังกายและปฏิบัติกิจกรรมในเวลาว่างเพ่ือการเสริมสร้าง
สุขภาพสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มี
สุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีมีคุณภาพเหมาะสมสอดคล้องและตอบสนองความสนใจและความแตกต่างของผู้เรียน
โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตลอดจนข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนทุกช่วงวั ยผู้เรียนมีความ
ตระหนักรู้มีเจตคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพมีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัยมีสุขภาวะที่ดีทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจแข็งแรงสมบูรณ์ 

 
 



 

๒๙๙ 

ตัวอย่างสาขาวิชา 
         สาขาวิชาสุขศึกษา 

  ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
 ๑) การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 

  (๑.๑) ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต 
 (๑.๒) การท างานของระบบต่างๆของร่างกายและความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
 (๑.๓) การปฏิบัติตนเพื่อให้เจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย 

 (๑.๔) การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ 
 ๒) เพศศึกษา 

 (๒.๑) อารมณ์ความรูสึกทางเพศ 
 (๒.๒) สุขปฏิบัติทางเพศ 
 (๒.๓) การสร้างและการรักษาสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน 
 (๒.๔) การตั้งครรภ์และการปูองกัน 

 ๓) โรค โรคติดต่อและการปูองกันโรค 
 ๔) อาหาร ยาและการบริการสุขภาพ 

 (๔.๑) ยารักษาโรค 
 (๔.๒) สารเสพติด 
 (๔.๓) ความรุนแรง อันตรายจากการใช้ยาและสารเสพติด 
 (๔.๔) ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพและการเลือกบริโภค 

 ๕) สวัสดิศึกษา 
 (๕.๑) อุบัติเหตุ 
 (๕.๒) ความปลอดภัยในชีวิตและการสร้างเสริมทักษะความปลอดภัยในชีวิต 
 (๕.๓) การปฐมพยาบาล 
 (๕.๔) การปูองกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ 
 (๕.๕) ความปลอดภัยและการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาและชุมชน 

 ๖) การดูแลสุขภาพตนเองครอบครัวและชุมชน 
 (๖.๑) การเตรียมพร้อมเพ่ือเข้าสู่สังคมสูงวัยและการดูแล 

 ๗) โครงการสุขศึกษาและโครงการสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน 
 

  สาขาวิชาพลศึกษา 
    เป็นการศึกษาเพ่ือพัฒนากาย ใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความมีน้ำใจนักกีฬา โดยใช้กีฬา

และออกก าลังกายเป็นเครื่องมือในการพัฒนา 
  ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 

 ๑) ประวัติ ปรัชญา หลักการก ารเล่นกีฬาและออกก าลังกาย 



 

๓๐๐ 

 ๒) การออกแบบโปรแกรม การฝึกกีฬา ไทยและ/หรือกีฬาสากล 
 ๓) ระบบการท างานของร่างกายที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนไหวร่างกาย 
 ๔) วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวร่างกาย และการพัฒนาประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวร่างกาย 

    การออกก าลังกาย การเล่นเก มและการเล่นกีฬา 
 ๕) การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและทักษะการเล่นกีฬา 
 ๖) การเขารวมกิจกรรมกีฬา การปฏิบัติตามกฎ กติกา ระเบียบ และข้อตกลงในการเข้าร่วมและ 

    การประยุกต์ใช้ 
 ๗) ความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาและการปูองกันและหลีกเลี่ยง 
 ๘) การส่งเสริมการออกก าลังกายและการเสริมสร้างศักยภาพการเล่นกีฬา 

 (๘.๑) การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาส าหรับผู้เรียน 
 (๘.๒) การจัดโครงการแข่งขันกีฬาภายในและระหว่างโรงเรียน 
 (๘.๓) การจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาแก่ผู้เรียน 

     ทั้งท่ีปกติและมีความบกพร่องทางด้านร่างกาย 
   (๘.๔) โครงการเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 

 สาขาวิชานันทนาการศึกษา 
 ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
 ๑) แนวคิด ทฤษฎีและหลักการ ทางนันทนาการและการประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา 
 ๒) การท างานของระบบต่างๆ ของรางกายและความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
 ๓) การเล่น การพักผ่อนหย่อนใจ เวลาว่างและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยซน์ 
 ๔) กิจกรรมนันทนาการประเภทต่างๆ ส าหรับคนวัยต่างๆ และการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และการ 
        ท างาน 
 ๕) ผู้น านันทนาการและการบริหารจัดการนันทนาการ 
 ๖) นันทนาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
 ๗) สุขภาพกายและสุขภาพจิต และนันทนาการเพ่ือสุขภาพ 
 ๘) นันทนาการในชุมชน ภูมิปัญญา วัฒนธรรม บริบทชุมชน ความเป็นไทย และการอนุรักษ์ 

แหล่งนันทนาการในชุมชนอย่างยั่งยืน 
 ๙) ความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ 
 ๑๐) นันทนาการในโรงเรียน 

 (๑๐.๑) การออกแบบกิจกรรมนันทนาการในหลักสูตร เสรมิหลักสูตร นอกหลักสูตรเพื่อพัฒนา   
            ผู้เรียน 
 (๑๐.๒) โครงการและกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียน 
 



 

๓๐๑ 

๘. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาวิชาศิลปศึกษา ดนตรี
ศึกษา และนาฏศิลป์ศึกษา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาชีพทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ มี

สุนทรียภาพ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์งาน ออกแบบและสร้างสรรค์และแสดงผลงานศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาขาและบูรณาการข้าม
ศาสตร์ข้ามวัฒนธรรม การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ มีความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย งานสร้างสรรค์แ ละงานนวัตกรรม สู่นวัตศิลป์ การวิจัย
เพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้ สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าทางด้านศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ สามารถวิเคราะห์ความรู้ เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน และการปฏิบัติงานวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง 

ตัวอย่างสาขาวิชา 
     สาขาวิชาศิลปะ 

  ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
 ๑) ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางศิลปวัฒนธรรม 
 ๒) ประวัติศาสตร์ศิลปะ ความสัมพันธ์ของทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
 ๓) หลักการ รูปแบบ องค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ 
 ๔) ศิลปวัฒนธรรมอาเซ่ียน 
 ๕) ศิลปะไทย ศิลปะร่วมสมัยและเทคโนโลยี 
 ๖) จิตรกรรม 
 ๗) ประติมากรรม 
 ๘) ภาพพิมพ์ 
 ๙) สื่อวัสดุศิลปะและกลวิธีสร้างสรรค์ทางจิตรกรรม 
 ๑๐) การออกแบบและการเขียนแบบ 
 ๑๑) คอมพิวเตอร์อาร์ตจิตรกรรมร่วมสมัยกับสื่อดิจิทัล 
 ๑๒) ปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะจินตทัศน์ ทักษะพื้นฐาน ทักษะศิลปะ ที่เป็นแบบแผนพ้ืนบ้าน  
          พ้ืนเมืองและสากลนิยม 
 ๑๓) สร้างและน าเสนอผลงานทางทัศนศิลป์ 
 ๑๔) การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์ 
 ๑๕) หลักการวิจารณ์ วิเคราะห์ วิพากษ์งานศิลปะ กฎเกณฑ์ด้านศิลปะ 
 ๑๖) ทัศนศิลป์ นิพนธ์ 
 



 

๓๐๒ 

  สาขาวิชาดนตรี 
 ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
 ๑) สุนทรียศาสตร์กับดนตรีศึกษา 
 ๒) ทฤษฎีดนตรี 
 ๓) ประวัติ ปรัชญา ดนตรี 

  (๓.๑) ดนตรีในยุคต่างๆ 
 (๓.๒) ความสัมพันธ์ของดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

 ๔) ดนตรีระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา 
 ๕) การจัดการเรียนรู้ดนตรี 
 ๖) จิตวิทยาการจัดเรียนรู้ดนตรี 
 ๗) เทคโนโลยีในดนตรีศึกษา 
 ๘) ทักษะดนตรี 

 (๘.๑) การอ่านออกเสียงโน้ตและพัฒนาโสตประสาท 
 (๘.๒) การขับร้องและการขับร้องประสานเสียง 
 (๘.๓) การบรรเลงและการแสดงและการถ่ายทอดความรู้สึกทางดนตรี 

 ๙) หลักการวิจารณ์ วิเคราะห์ วิพากษ์ กฎเกณฑ์ด้านดนตรี 
 ๑๐) การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี 
  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
   ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
 ๑) ประวัติ แนวคิด ทฤษฎีการสอนนาฏศิลปะ 
 ๒) พ้ืนฐานการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์ 
 ๓) นาฏศิลป์ไทยส าหรับครู 
 ๔) นาฎศิลป์ไทยพ้ืนบ้านส าหรับครู 
 ๕) นาฏศิลป์ร่วมสมัย 
 ๖) ดนตรีส าหรับครูนาฏศิลป์ 
 ๗) ทฤษฎี หลักการและการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ 
 ๘) การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเฉพาะ 
๙) สื่อและนวัตกรรมการสอนศิลปะการแสดงส าหรับครู 
๑๐) นาฏศิลป์อาเซียน 
๑๑) การสร้างผลงานนาฏศิลป์ 
๑๒) การเขียนบทละครเบื้องต้น 
๑๓) การออกแบบเพื่อศิลปะการแสดงภูมิปัญญาไทยกับศิลปะการแสดง 
๑๔) การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ 



 

๓๐๓ 

๑๕) สุนทรียและการวิจารณ์งานศิลปะการแสดง 
๑๖) การวิจัยทางการสอนนาฏศิลป์ไทย 

 
๙. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 
และการแนะแนว 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าในด้านจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว เนื้อหาวิชาธรรมชาติของผู้เรียน

และความแตกต่างของบุคคล เป็นผู้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถวิเคราะห์ผู้เรียน
และมีความพร้อมในการช่วยเหลือ แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้วยความเต็มใจ สามารถบริหาร
และจัดบริการแนะแนวและกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา การให้บริการด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาอย่าง
เป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสุขและประสบความส าเร็จในการเรียนรู้และ
การด ารงชีวิตสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อม
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือช่วยเหลือ แก้ปัญหา
และพัฒนาผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม 

ตัวอย่างสาขาวิชา 

 สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) จิตวิทยา 

(๑.๑) จิตวิทยาทั่วไป 
(๑.๒) จิตวิทยาครอบครัว 
(๑.๓) จิตวิทยาพัฒนาการ 
(๑.๔) จิตวิทยาสังคม 

๒) จิตวิทยาการศึกษา 
(๒.๑) จิตวิทยาการเรียนรู้ 
(๒.๒) การปรับพฤติกรรมเบื้องต้น 

๓) การแนะแนว 
(๓.๑) หลักการแนะแนวเบื้องต้น 
(๓.๒) การแนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพ การแนะแนวส่วนบุคคล 
(๓.๓) การจัดบริการแนะแนว 
(๓.๔) การจัดกิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษาโดยบูรณาการ 

 หลักการด้านจิตวิทยาแบบองค์รวม 
(๓.๕) การเก็บข้อมูลเป็นรายบุคคล 
(๓.๖) การจัดบริการสนเทศ 



 

๓๐๔ 

(๓.๗) การจัดบริการวางตัวบุคคล 
(๓.๘) กระบวนการกลุ่ม 
(๓.๙) อาชีพศึกษาและพัฒนาการทางอาชีพ 

๔) จิตวิทยาการให้การปรึกษา 
(๔.๑) ทฤษฎีหลักการการให้การปรึกษา 
(๔.๒) คุณสมบัติผู้ให้การปรึกษา 
(๔.๓) การให้ค าปรึกษาเบื้องต้น เปูาหมายของการให้การปรึกษา กระบวนการให้การปรึกษา 

เทคนิคการให้การปรึกษา ฝึกปฏิบัติการให้การปรึกษา 
๕) การติดตามและประเมินผลการให้บริการทางจิตวิทยา การแนะแนวและให้ค าปรึกษา 
 

๑๐. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร 
การศึกษา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในแนวคิด หลักการ พัฒนาการ ทฤษฎี และวิทยวิธีด้านเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินความรู้ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอย่างลึกซึ้ง
สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษารู้เท่าทันและน าไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน สามารถจัดระบบ วิเคราะห์และก าหนดพฤติกรรมครูและผู้เรียน ออกแบบวิธีการและเทคนิค
การศึกษา การสื่อสารการ จัดสภาพแวดล้อม การบริหารและการจัดการ และการประเมินเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา เพ่ือออกแบบและจัดการเรียนรู้ การผลิตและใช้เทคโนโลยีทันสมัย พัฒนาการเรียนรู้ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วม
สร้างนวัตกรรม 

ตัวอย่างสาขาวิชา 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) การจัดระบบการศึกษา (Systems Approach in Education) 

(๑.๑) ระบบและการจัดระบบการศึกษา 
(๑.๒) วิธีการจัดระบบและการออกแบบระบบการเรียนการสอนใหม่ 
(๑.๓) การประยุกต์ระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
(๑.๔) การออกแบบระบบการสอน และการออกแบบการสอนให้สอดคล้องกับบริบทไทย 
(๑.๕) การศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านระบบและการจัดระบบ 
(๑.๖) การออกแบบระบบการสอนประจ าตัวครู (Teacher’s Personal Instructional 

System-TPIS) การก าหนดองค์ประกอบขั้นตอน และแบบจำลองระบบ ประจ าตัวครู 
(ไม่ใช่แผนการสอน) 

๒) การวิเคราะห์และก าหนดพฤติกรรม (Behavioral Performance Analytics) 



 

๓๐๕ 

(๒.๑) การประยุกต์หลักการทฤษฎีจิตวิทยาในการเรียนการสอน 
(๒.๒) การวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครูอาจารย์และผู้เรียน 
(๒.๓) การพัฒนาโมเดลพฤติกรรมส าหรับครูอาจารย์และผู้เรียน 
(๒.๔) การศึกษาค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมโมเดลพฤติกรรมใหม่ส าหรับครูอาจารย์ในสถานศึกษา 

๓) วิทยวิธีและเทคนิค (Methods and Techniques) 
(๓.๑) วิธีการและเทคนิคส าหรับการศึกษา การเผยแพร่และฝึกอบรม 
(๓.๒) การศึกษานวัตกรรมด้านวิธีการและเทคนิคใหม่ 
(๓.๓) การสารวจและการใช้วิธีการสอนแบบดั้งเดิมและวิธีการสอนใหม่ 
(๓.๔) วิธีการสอนแบบเผชิญหน้า 
(๓.๕) วิธีการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ 
(๓.๖) การศึกษาวิจัยและการประยุกต์วิธีการสอนแบบใหม่ 
(๓.๗) ระบบการสอนสมัยใหม่ 
(๓.๘) ระบบการสอนแบบอิงประสบการณ์ 
(๓.๙) ระบบการสอนแบบอิงสมรรถนะ 
(๓.๑๐) ระบบการสอนแบบศูนย์การเรียน 
(๓.๑๑) การสอนแบบมีส่วนร่วม 

๔) การสื่อสารการศึกษา (Educational Communications) 
(๔.๑) การสื่อสารพื้นฐานเพ่ือการศึกษา (Basic Educational Communication) 

หรือสื่อการศึกษา (Educational Media) 
- สื่อโสตทัศน์ (Audio-visual Media) 
- ภาพชุดภาพเคลื่อนไหว (Stills and Moving Images) 
- สไลด์คอมพิวเตอร์ (Computer Slides: PowerPoint presentation) 
- โปสเตอร์และปูายโฆษณา (Posters and Billboards) 
- นิทรรศการ (Exhibitions and Expositions) 
- การจัดแสดง (Event Organizing) 

(๔.๒) สื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา (Educational Mass Communication) 
 อาจประกอบด้วยสาระวิชาดังนี้ 
- สื่อพิมพ์การศึกษา 
- วิทยุกระจายเสียงการศึกษา 
- วิทยุโทรทัศน์การศึกษา 
- ภาพยนตร์การศึกษา 

(๔.๓) คอมพิวเตอร์ศึกษา 
- การสอนคอมพิวเตอร์ 



 

๓๐๖ 

- บทเรียนคอมพิวเตอร์ศึกษา 
- บทเรียนดิจิทัลออนไลน์และออฟไลน์ผ่าน OER, MOOC 
- การศึกษาบนฝุามือ (On Palm Education : OPE Model) 
- ระบบสอนเสริมอัจฉริยะ (AI-Tutorial System) 

(๔.๔) เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 
- การจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
- การพัฒนาระบบจัดการจัดหาจัดเก็บ และให้บริการสืบค้นข้อมูล 
เครือข่ายบริการศูนย์ความรู้อัจฉริยะส าหรับศูนย์ความรู้ 

(๔.๕) เทคโนโลยีการศึกษาภควันภาพ (Ubiquitous Educational Technology) 
- การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) 
- การเรียนทางคอมพิวเตอร์พกพา (Mobile Learning) 
- เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Educational Technology) 

(๔.๖) สื่อสารพื้นบ้านเพ่ือการศึกษา เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
และขนบธรรมเนียมประเพณี ดังนี้ 
- นาฏศิลป์เพื่อการศึกษา 
- การแสดงละคร ลิเก หมอล าเพ่ือการศึกษา 
- ดนตรีพื้นเมือง และเพลงเพื่อการศึกษา 
- การศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาสื่อสารพื้นบ้านเพ่ือการศึกษา 
- การใช้นวัตกรรมการสื่อสารการศึกษาพ้ืนบ้านที่เหมาะสมกับครูอาจารย์และผู้เรียน 
  ในบริบทไทยและวิถีไทย 

๕) การจัดสภาพแวดล้อมการศึกษา (Educational Environment) 
(๕.๑) การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

- การจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
- อุทยานการศึกษา 
- พิพิธภัณฑ์การศึกษา พิพิธภัณฑ์โรงเรียน พิพิธภัณฑ์ในชุมชน พิพิธภัณฑ์ชีวิต 
(Life Museum) ของครูอาจารย์และผู้เรียน 

(๕.๒) การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตภาพ 
- การพัฒนาบรรยากาศการเรียนการสอน 
- การพัฒนาแบบจ าลองการพัฒนาจิตวิญญาณครู 
- การจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมภาพ 
- มนุษยสัมพันธ์การอยู่ร่วมกันในสังคมเทคโนโลยีการสื่อสาร 
- การพัฒนาสภาพแวดล้อมการศึกษาตามวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี วิถ ีศาสนาและ

ความเชื่อ 



 

๓๐๗ 

(๕.๓) การจัดสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (Virtual Learning Environment) 
- การจัดการเรียนการสอนเสมือนจริงผ่านอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ผ่านไวไฟ 
- และออฟไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์พกพา แท็บเล็ต และมือถืออัจฉริยะ 
- การจัดโรงเรียนอัจฉริยะ ห้องเรียนอัจริยะ และอุปกรณ์อัจฉริยะ อาทิ 
  กระดานอัจฉริยะและโต๊ะอัจฉริยะ 
- การพัฒนาสถานจ าลองเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และการฝึกทักษะการสอน 
  แบบจุลภาค 
- การจัดงานนิทรรศการการประชุมวิชาการ (Academic Conferences) 
- การจัดสัมมนาและการจัดแสดงทางการศึกษา (Educational Meeting, Incentives, 
   Conferencing and Exhibitions: MICE) 
- การศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดสภาพแวดล้อมการศึกษา 

๖) การบริหารและการจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Administration and Management 
of Educational Technology and Communication) 
- การบริหารและการจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษารูปแบบการบริหารและการจัดการ 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแนวดั้งเดิมและการบริหารจัดการแนววิทยาศาสตร์ 
แบบพหุผู้น า 

- แบบจาลองการบริหารและการจัดการแบบไทยและแบบสากลอาทิ POSCoRB Model, 
POSDCARE Model, CASPERLA Model เน้นการประยุกต์ 
- ภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
- การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารและการจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

๗) การประเมินเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Assessment of Educational Technology 
and Communication) 
- การวัดและการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
- การประเมินและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องมือและวิธีการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
(บทเรียน ชุดการสอน สื่อการสอน และบทเรียนสื่อประสม) 
- การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินโครงการการศึกษาและการประเมินโครงการเทคโนโลยี 
  และสื่อสารการศึกษา 
- ภาวะผู้น าด้านการพัฒนานวัตกรรมการประเมินการศึกษา 
- การวิจัยพฒันาและใช้นวัตกรรมด้านการประเมินเทคโนโลยีและสื่อสาร 
 



 

๓๐๘ 

๑๑. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาการวัดและประเมินทาง 
การศึกษา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดหลักการวัดและประเมินส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่  ๒๑ 

เข้าใจและรู้จักใช้การวัดและประเมินเพ่ือเปูาหมายที่หลากหลาย เช่น การประเมินผลของการเรียนรู้ การ
ประเมินเพ่ือการเรียนรู้ การประเมินในฐานะการเรียนรู้ การประเมินเพ่ือการพัฒนา การประเมินเพ่ือสรุปผล
การเรียนรู้ การประเมินเพ่ือวินิจฉัย การวัดแบบอิงเกณฑ์ อิงกลุ่ม และอิงตนเอง สามารถออกแบบ สร้างและ
เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินทั้งที่เป็นเครื่องมือแบบดั้งเดิม/แอนะล็อก และเครื่องมือดิจิทัลหรือ
แอปพลิเคชันด้านการวัดและประเมินแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ สิ่งที่ต้องการประเมินสามารถวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินตามทฤษฎีการทดสอบ
แบบดั้งเดิม และทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากการวัดและประเมินเพ่ือให้ข้อมูล
ปูอนกลับที่เป็นประโยชน์ และใช้เป็นประเด็นวิจัยในการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนได้ ออกแบบและเลือก
วิธีการวัดและประเมินได้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน หรือการศึกษาทางไกลมี
สมรรถนะในการวิจัยในบริบทการศึกษาท่ีเป็นสังคมยุคดิจิทัล 

ตัวอย่างสาขาวิชา 

 สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา 
๒) เปูาหมายของการประเมินผลการเรียนรู้ (เช่น การประเมินผลของการเรียนรู้ (assessmentof 

learning) การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ (assessment for learning) การประเมินในฐานะการ
เรียนรู้ (assessment as learning) การประเมินเพ่ือการพัฒนา (formative assessment)การ
ประเมินเพ่ือสรุปผลการเรียนรู้ (summative assessment) การประเมินเพ่ือวินิจฉัย(diagnostic 
assessment) การวัดแบบอิงเกณฑ์อิงกลุ่มและอิงตนเอง (criterion-, norm-, self-referenced 
assessment) ฯลฯ 

๓) ประเภทของเครื่องมือวัดผล การประเมินพุทธิพิสัย การประเมินจิตพิสัย การประเมินภาคปฏิบัติ
การประเมินตามสภาพจริง และการประเมินจากแฟูมสะสมงาน 

๔) การสร้างและการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม/แอนะล็อก (เช่น  
paper-based test) และเครื่องมือดิจิทัล เช่น computer-based assessment,e-portfolio, 
ClassDojo, Kahoot!, Plicker หรือแอปพลิเคชันด้านการวัดและประเมินอ่ืนๆ) 

๕) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือรายข้อ (ความยาก-อำนาจจำแนก) 
๖) ทฤษฎีการทดสอบเเบบดั้งเดิมและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทั้งฉบับ (ความตรง) 
๗) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทั้งฉบับ (ความเที่ยง) 
๘) คลังข้อสอบ 



 

๓๐๙ 

๙) การตัดสินผลการเรียนรู้  การรายงานผลการเรียนรู้  การให้ข้อมูลปูอนกลับที่เป็นประโยชน์
(productive feedback) 

 

 สาขาวิชาการประเมินและประกันคุณภาพทางการศึกษา 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้อาทิ 
๑) แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับการประเมินทางการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การ

ประเมินหลักสูตรและการประเมินโครงการทางการศึกษาและการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือ
พัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 

๒) การประเมินประกันทางการศึกษาระดับภายในหน่วยงาน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
๓) นโยบายเกี่ยวกับการประเมินทางการศึกษา การประเมินเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

องค์การหรือสถาบันการศึกษา 
 

 สาขาวิชาการวิจัยทางการศึกษา 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา ประเภทของการวิจัย การออกแบบการ

วิจัย สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 
๒) เทคโนโลยีในการวิจัยทางการศึกษา 
๓) สมรรถนะการวิจัยในบริบทการศึกษาสมัยใหม่ในโลกยุคดิจัล 
๔) แนวโน้มและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการศึกษา การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้แก้ปัญหา 

และพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ของครู  คุณภาพการศึกษาขององค์การหรือสถาบัน 
การศึกษา 

๕) มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้การวิจัย การเรียนการสอนกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และ
การบูรณาการข้ามศาสตร์ 

๖) การวิเคราะห์และใช้ข้อมูลสถิติสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน/การพัฒนาโรงเรียนการ
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การวิจัยวิจัยสถาบัน 

 
๑๒. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการศึกษาพิเศษ เนื้อหาวิชาธรรมชาติของผู้เรียนและความ

แตกต่างของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เป็นผู้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ มี
ความเมตตา กรุณา มีความสามารถวิเคราะห์และคัดกรองผู้เรียน มีความพร้อมในการช่วยเหลือ แก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้วยความเต็มใจและเห็นอกเห็นใจ สามารถบริหารและจัดการการศึกษาและให้การ
บริการทางการศึกษาพิเศษโดยใช้เครื่องมือทางการศึกษาพิเศษ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสุขและประสบ
ความส าเร็จในการเรียนรู้และการด ารงชีวิต สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่



 

๓๑๐ 

ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ สามารถท าวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือช่วยเหลือ แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และพัฒนาผู้เรียนให้
สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม 

ตัวอย่างสาขาวิชา 

 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ 
๑) ความรู้พื้นฐาน 

(๑.๑) มโนทัศน์เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ ปรัชญา ทฤษฎีพ้ืนฐาน กฎหมาย นโยบาย หลักการ
การศึกษาพิเศษ การจัดการศึกษาเรียนรวม การให้การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early 
Intervention) 

(๑.๒) จิตวิทยาประยุกต์ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
(๑.๓) บทบาทครอบครัว องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ชุมชน ค่านิยมและวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม

และรับผิดชอบร่วม 
๒) ประเภทและลักษณะของผู้เรียนที่มีความจ าเป็นพิเศษ 

(๒.๑) พัฒนาการปกติและพัฒนาการล่าช้าในเด็ก 
(๒.๒) ความเหมือนและความแตกต่างของบุคคลและผลกระทบต่อการจัดการศึกษา 
(๒.๓) ประเภท ลักษณะ สาเหตุความพิการ และการช่วยเหลือทางการศึกษา 
(๒.๔) ระบบครอบครัวและบทบาทของครอบครัวร่วมกับครูและนักสหวิชาชีพในการส่งเสริม

พัฒนาการ 
๓) หลักสูตร การสอน และการเรียนรู้ 

(๓.๑)  การคัดกรอง ประเมิน เทคนิค วิธีการ และการน าไปใช้ในการจัดท า 
                       แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individualize Family Service Plan :  
                       IFSP) 

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualize Education Program : IEP) 
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individualize Implementation Plan : IIP) 
และแผนการเปลี่ยนผ่าน (Individualize Transition Plan : ITP) 

(๓.๒) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ใช้การวิจัยเป็นฐานหรือวิทยาการวิจัย
ทางการศึกษาพิเศษ 

(๓.๓) การสร้าง/การพัฒนาหลักสูตรอิงหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรเพ่ือการด ารงชีวิต
(Expanded or Functional Curriculum) 

(๓.๔) การวางแผนและบริหารจัดการการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลเชิงบูรณาการ 



 

๓๑๑ 

(๓.๕) การสอน เทคนิคการสอน การอ านวยความสะดวก การประเมินและเลือกใช้เทคโนโลยีสิ่ง
อ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลักการการ
ออกแบบการเรียนรู้เพ่ือคนทั้งมวล (Universal Design : UD) 

(๓.๖) การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การจัดการพฤติกรรม และการเสริมแรง 
(๓.๗) การจัดสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ให้เหมาะสมการจัดการชั้นเรียนและการปรับตัว 
(๓.๘) เจตคติบุคลิกภาพและทักษะทางสังคมของครู 
(๓.๙) การเตรียมพร้อมในวิกฤตการณ์ฉุกเฉิน 

๔) การสื่อสาร 
(๔.๑) การสื่อสารที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการ 
(๔.๒) ยุทธวิธีต่างๆ ในการช่วยเหลือในการสื่อสาร 

๕) ความร่วมมือ ประกอบด้วย รูปแบบและยุทธศาสตร์ในการให้ค าปรึกษาและสร้างความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และนักสหวิชาชีพ เพ่ือการจัดการศึกษา และการพ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (Community-based Rehabilitation: CBR) 

๖) ความรับผิดชอบในวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ 
(๖.๑) ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลและสังคมเชิงจริยธรรม 
(๖.๒) วัฒนธรรมส่วนบุคคล ความล าเอียง และความแตกต่างทางแนวคิดที่มีผลต่อการท างาน 
(๖.๓) ต้นแบบครูที่ดี และแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมและความเชื่อของครูการศึกษาพิเศษ 
 

๑๓. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
และการศึกษาเพื่อชุมชน 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระเก่ียวกับการศึกษาในระบบ การศึกษานอก

ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาเพ่ือชุมชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความรู้ท้องถิ่น
แบบมีส่วนร่วม การจัดการเรียนรู้ส าหรับคนทุกช่วงวัย จริยธรรมและค่านิยมของคนในชุมชน สามารถบูรณา
การขอบข่ายสาระความรู้ การรู้เท่าทันและใช้สื่อเทคโนโลยีสื่อสารสังคม สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้
และการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานของเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ วัยท างานและผู้สูงอายุ สามารถจัดกิจกรรม
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพตนเองของคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งในสังคม การจัดสภาพแวดล้อม
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การประเมินผลการเรียนรู้ สามารถท าวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนและผู้เรียนทุกช่วงวัย และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้และเป็นผู้ร่วมสร้าง
นวัตกรรม 

ตัวอย่างสาขาวิชา 

 สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ 
๑) การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต 



 

๓๑๒ 

๒) หน่วยงานและองค์กรการศึกษา และการบริหาร การบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิตของรัฐ เอกชน 

๓) การศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรู้ผู้ใหญ่ 
๔) การศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุ 
๕) การวิจัยการศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
๖) สื่อและเทคโนโลยีการเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุ 
๗) การวัดและการประเมินการเรียนรู้ 
๘) ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต 
๙) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรม นันทนาการในการฝึกอบรม 
๑๐) การศึกษานอกระบบส าหรับกลุ่มเปูาหมายพิเศษ 
๑๑) การจัดการความรู้ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม 
๑๒) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบอย่างยั่งยืน 
๑๓) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการศึกษาตลอดชีวิต 
 

 สาขาวิชาการศึกษาเพื่อชุมชน 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ 
๑) การจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาชุมชน 
๒) จริยธรรมและค่านิยมของคนในชุมชน 
๓) การจัดการศึกษาระหว่างวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมอาเซียน 
๔) แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาในชุมชน 
๕) การจัดการทรัพยากรการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดกิจกรรมและ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๖) การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนรู้ 
๗) เกษตรทฤษฎีใหม่ การจัดการพ้ืนที่เพ่ือการเกษตร 
๘) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาร่วมสมัย 
๙) สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาชุมชน 
๑๐) การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน 
๑๑) การถอดบทเรียนชุมชน 
๑๒) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม 
 



 

๓๑๓ 

๑๔. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ 
สารสนเทศศึกษา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาแนวโน้มของวิชาชีพครูบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวข้องกับห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ นโยบายสารสนเทศแห่งชาติระบบ
สารสนเทศ บทบาทของสารสนเทศที่มีต่อสังคม องค์กรที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศมีความรู้
ความเข้าใจเนื้อหาวิชาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มีความรู้ความสามารถในการบริหาร
และการบริการห้องสมุดโรงเรียนในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สมัยใหม่ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ การ
ผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ 
สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือช่วยเหลือ แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
เป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม 

ตัวอย่างสาขาวิชา 

 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) การบริหารห้องสมุดโรงเรียนสมัยใหม่ การก าหนดกลยุทธ์การบริหารห้องสมุดโรงเรียนให้สอดคล้อง

กับแผนและนโยบายการพัฒนาการศึกษาของชาติและของโรงเรียน รวมทั้งแนวโน้มและทิศทางการ
พัฒนาสมรรถนะของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒) การก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ และการออกแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่ เชื่อมโยงกับ
บทบาทของห้องสมุดในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 

๓) การวิเคราะห์ความต้องการของนักเรียนและครู ในการใช้ห้องสมุดเพ่ือการศึกษาค้นคว้า และการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการดำเนินงานและการบริการของ
ห้องสมุด 

๔) การรวบรวม จัดหา จัดระบบ และจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกห้องสมุด 
ที่ตรงกับความต้องการของครูและนักเรียน และสร้างกลไกการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕) การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุด ให้เป็นแหล่งส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันของ
นักเรียน ทั้งท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตามหลักสูตร และการส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน 

๖) การสอนและการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศและทักษะการเรียนรู้  รวมทั้งการ
ร่วมมือกับครูผู้สอนในการบูรณาการการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาต่างๆ 

๗) ความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายภายในและชุมชน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่งเสริมการใช้ห้องสมุดแก่ผู้เรียน คร ูอาจารย์ ในโรงเรียนและชุมชน 



 

๓๑๔ 

๘) วิจัยออกแบบการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  การวิจัยพัฒนานวัตกรรมสื่อ
การเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์ การทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา 
สถิติ การเขียนอ้างอิง และเขียนรายงานการวิจัย 

 

๑๕. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการอาชีพ 
ตัวอย่างสาขาวิชา 

 สาขาวิชาเกษตรกรรมศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาเกษตรกรรมศึกษา ครอบคลุมทั้งทฤษฎีและ

ปฏิบัติ ทั้งด้านพืช สัตว์ อุตสาหกรรมเกษตร การเพาะเลี้ยง และการแปรรูป การบริหารจัดการและการบริการ
ทางการเกษตร การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานเกษตรกรรม การออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ
นวัตกรรมต่างๆ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือให้ทันกับเหตุการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงจากแหล่ง
สารสนเทศต่างๆ การพัฒนาผู้ เรียนให้เกิดความรักในอาชีพเกษตรกรรม มีกิจนิสัยในการท างาน และ
จรรยาบรรณในอาชีพ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้เกษตรกรรมศึกษา การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยี
เกษตรกรรมศึกษาท่ีทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เกษตรกรรมศึกษา การประเมินผลการ
เรียนรู้สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเกษตรกรรมศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้าง
นวัตกรรมเกษตรกรรมศึกษา 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) แนวคิดทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องเกษตรกรรมทั้งด้านพืชสัตว์ 
๒) อุตสาหกรรมเกษตรการเพาะเลี้ยงและการแปรรูป 
๓) การบริหารจัดการและการบริการทางการเกษตร 
๔) การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานเกษตรกรรมการออกแบบ 
๕) การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมทางการเกษตร 
 

 สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาคหกรรมศาสตร์ครอบคลุมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 

ทั้งด้านกับคหกรรม การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานคหกรรม การออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ
นวัตกรรมต่างๆ การบริหารจัดการและการบริการทางคหกรรม การพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
หลักการงานอาชีพ อาชีพทางคหกรรมศาสตร์ การตลาด การเป็นผู้ประกอบการ สามารถออกแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยบูรณาการศาสตร์การสอนในการจัดการเรียนรู้  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ความมั่นคงของสถาบัน
ครอบครัวและสังคม การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ร่วมกับวิชาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับคหกรรม สามารถ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้คหกรรมศาสตรศึกษา การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรศึกษาที่ทันสมัย 
การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้คหกรรมศาสตรศึกษา การประเมินผลการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน



 

๓๑๕ 

ให้มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทันกับเหตุการณ์ มีกิจนิสัยในการท างาน
เกิดความรักในอาชีพคหกรรม มีจรรยาบรรณในอาชีพ และร่วมมือกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการหรือ
หน่วยงาน หรือองค์กรภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาแบบร่วมมือกัน  สามารถท าวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมด้านคหกรรมศาสตรศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมคหกรรม 
ศาสตรศึกษา สามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะของผู้ใฝุรู้  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรักในอาชีพคหกรรม
ศาสตร์ และมีทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ 
๑) ปรัชญา แนวคิด และหลักการทางด้านคหกรรมศาสตร์ 
๒) ขอบเขตและแนวคิดส าคัญของวิชาคหกรรมศาสตร์ 
๓) บทบาทและความส าคัญของคหกรรมศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๔) หลักการงานอาชีพการวิเคราะห์งานอาชีพ แนวโน้มของงานอาชีพคหกรรมศาสตร์ 
๕) การตลาด การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ จรรยาบรรณวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 
 

 สาขาวิชาพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษาครอบคลุม

ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เนื้อหาสาระครอบคลุมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ด้านการควบคุม การตรวจสอบ การบริหาร
จัดการ การบริการ การตลาด การเป็นผู้ประกอบการ และการบัญชี การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องสามารถ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ พาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีพาณิชยศาสตร
ศึกษาและธุรกิจศึกษาที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้พาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจ
ศึกษา การประเมินผลการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยทันกับเหตุการณ์ มีกิจนิสัยในการท างาน เกิดความรักในอาชีพพาณิชยศาสตรศึกษาและ
ธุรกิจศึกษา มีจรรยาบรรณในอาชีพ และร่วมมือกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการหรือหน่วยงาน หรือ
องค์กรภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาแบบร่วมมือกัน สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมพาณิชยศาสตร
ศึกษาและธุรกิจศึกษา 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ 
๑) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาทางด้านพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา 
๒) ธุรกิจการเงินและการบัญชี 
๓) เศรษฐศาสตร์ 
๔) การขายและการตลาด 
๕) การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 
๖) การอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ 
 



 

๓๑๖ 

 สาขาวิชาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพพื้นฐานอาชีพ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหากับอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพโดยมี

เนื้อหาที่เกี่ยวกับการด ารงชีวิตและครอบครัว ทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต การรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง การน าความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิต อาชีพ มาใช้ประโยชน์ในการท างานอย่างสร้างสรรค์และ
ทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ สามารถออกแบบการเรียนรู้โดยบูรณาการศาสตร์การสอนในการจัดการ
เรียนรู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ความมั่นคงของสถาบันครอบครัวและสังคม การบูรณาการการจัดการเรียนรู้
ร่วมกับวิชาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ  สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้
อาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพการผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีเกี่ยวกับอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐาน
อาชีพที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้อาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ  การ
ประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ทันกับเหตุการณ์มีกิจนิสัยการท างานเกิดความรักในอาชีพทางด้านอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ  มี
จรรยาบรรณในอาชีพและร่วมมือกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการหรือหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกใน
การพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาแบบร่วมมือกัน สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอาชีวศึกษาและ
การงานพ้ืนฐานอาชีพ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมด้านอาชีวศึกษาและการงาน
พ้ืนฐานอาชีพสามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะของผู้ใฝุรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรักในอาชีพทางด้าน
อาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพและมีทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอแนะสาระความรู้ 
๑) หลักการอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ 
๒) งานช่างส าหรับครู อาท ิงานไม ้งานไฟฟูา งานโลหะ งานเครื่องยนต์ และงานอุตสาหกรรมประดิษฐ์

เป็นต้น 
๓) บทบาทและความส าคัญของอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๔) แนวโน้มของงานอาชีพทางด้านอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ 
๕) จรรยาบรรณวิชาชีพทางด้านอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ 

 

๑๖. กลุ่มสาขาวิชาอื่นๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายหลัง 
 

*************************************** 
 

 



 

๓๑๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ณ 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาแต่ละชั้นปีและสมรรถนะหลักในแต่ละหมวดวิชา 



 

๓๑๘ 

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละช้ันปี 
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 

 

ชั้นป ี ความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลัก 
ภาค

การศึกษา 
รายวิชา 

๑ นักศึกษาครูมีความรู้ มีความเข้าใจ
บทบาทหน้ าที่ ขอ งความ เป็ น
พลเมืองตามหลักประชา  ธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีจิตอาสาจิตสาธารณะ
และเกิดทักษะในการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 

สมรรถนะหลักท่ี ๑ ทักษะการฟัง 
สมรรถนะหลักท่ี ๒ ทักษะการพดู 
สมรรถนะหลักท่ี ๓ ทักษะการอ่าน 
สมรรถนะหลักท่ี ๔ ทักษะการเขียน 
สมรรถนะหลักท่ี ๕ เคารพศักดิ์ศรคีวามเป็น
มนุษย ์
สมรรถนะหลักท่ี ๖ เคารพสิทธิ เสรีภาพและ
การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคม
โลกอย่างสันต ิ
สมรรถนะหลักท่ี ๗ เคารพกฎ กตกิาของ
สังคมและกฎหมาย 
สมรรถนะหลักท่ี ๙ มีจติอาสาและจิต
สาธารณะ 

๑ - ๐๐๐๕๑๐๒-๖๒พลเมือง
ที่เข้มแข็ง 

๒ - ๐๐๐๕๑๐๑-๖๒ทักษะ
การพูดและการฟัง
ภาษาอังกฤษ   

๒ ผู้ ช่วยสอนที่พัฒนาตนเองให้มี
ค ว า ม ร อ บ รู้ เ ท่ า ทั น ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงมีสุขภาวะที่ดีทั้งกาย
และใจสู่บทบาทของครูมืออาชีพ 

สมรรถนะหลกัที่ ๑ ทักษะการฟัง 
สมรรถนะหลกัที่ ๒ ทักษะการพูด 
สมรรถนะหลกัที่ ๓ ทักษะการอ่าน 
สมรรถนะหลกัที่ ๔ ทักษะการเขียน 
สมรรถนะหลักท่ี ๑๐ มีความรู้และความเข้าใจ
การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 
สมรรถนะหลักท่ี ๑๑ มีความสามารถในการ
ออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะในการจัดการเรยีนรู ้
สมรรถนะหลักท่ี ๑๒ มีความพร้อมในการ
สร้างเสริมและดูแลสุขภาวะในด้านท่ีส าคัญ 
สมรรถนะหลักท่ี ๑๓ มีความรู้และความเข้าใจ
ในความส าคญัของกีฬาและนันทนาการ 
สมรรถนะหลักท่ี ๑๔ มีความสามารถในการ
ออกแบบและจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนา 
การในการจัดการเรียนรู ้
สมรรถนะหลักท่ี ๑๕ อธิบายแนวคิดของ
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และแนวคิดของ
ทักษะ 5Cs ได ้
สมรรถนะหลักท่ี ๑๖ พัฒนาทักษะที่ส าคัญ

๑ - ๐๐๐๕๑๐๕-๖๒ทักษะ
ในศตวรรษที่ ๒๑เพื่อชีวิต
และอาชีพ 
 

๒ - ๐๐๐๕๑๐๖-๖๒การใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 
- ๐๐๐๕๑๐๔-๖๒ 
การสร้างเสริมและดูแลสุข
ภาวะ 



 

๓๑๙ 

ตามแนวคิดทฤษฎีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑
และทักษะ 5Cs เพื่อการด าเนินชีวติและการ
ท างานอย่างมีคุณภาพ 

๓ - ผู้ สอนร่ วมที่ เ ป็นผู้ น า ในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามศาสตร์
พระราชาและน านโยบายสู่การ
พัฒนาผู้เรียน ท้องถิ่นและชุมชน 
- มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาอั งกฤษเทียบเท่า เกณฑ์
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

สมรรถนะหลักท่ี ๑ ทักษะการฟัง 
สมรรถนะหลักท่ี ๒ ทักษะการพดู 
สมรรถนะหลักท่ี ๓ทักษะการอ่าน 
สมรรถนะหลักท่ี ๔ ทักษะการเขียน 
สมรรถนะหลักท่ี ๑๗ มีทักษะในการจัด
กิจกรรมนันทนาการ 
สมรรถนะหลักท่ี ๑๘ มีทักษะในการแสดง
นาฏศิลป ์
สมรรถนะหลักท่ี ๑๙มีทักษะการใช้
ประยุกต์ใช้ศลิปะส่งเสริมพัฒนาและการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 
สมรรถนะหลักท่ี ๒๐ อธิบายแนวคิด และ
หลักการของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ
สมรรถนะหลักท่ี ๒๑ประยุกต์ใช้หลักการ
ทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนใน
ชีวิตประจ าวันได ้
สมรรถนะหลักท่ี ๒๒ สามารถวิเคราะห์
นโยบายยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการลง
สู่การปฏิบัต ิ
สมรรถนะหลักท่ี ๒๓ สามารถคิดแบบ
วิจารณญาณแก้ปัญหาและสร้างสรรค ์
สมรรถนะหลักท่ี ๒๔ สามารถวิเคราะห์
นโยบายยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการลง
สู่การปฏิบัต ิ

๑ - ๐๐๐๕๑๐๘-๖๒ 
ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น 
- ๐๐๐๕๑๐๙-๖๒ 
การคิดเชิงเหตุผล 
- ๐๐๐๕๑๑๐-๖๒ 
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  

๒ - ๐๐๐๕๑๐๓-๖๒ 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ๐๐๐๕๑๐๗-๖๒ 
สุนทรียะ 

๔ - - ๑ - 
๒ - 

 
 
 
 
 
 



 

๓๒๐ 

ตารางแสดงสมรรถนะหลักในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

สมรรถนะหลัก ค าอธิบายสมรรถนะหลกั สมรรถนะหลัก ค าอธิบายสมรรถนะหลกั 
สมรรถนะหลกัที่ ๑ ทักษะการฟัง สมรรถนะหลกัที่ ๑๓ มีความรู้ และความเข้าใจในความส าคัญ

ของกีฬาและนันทนาการ 
สมรรถนะหลกัที่ ๒ ทักษะการพูด สมรรถนะหลกัที่ ๑๔ มีความสามารถในการออกแบบและจัด

กิจกรรมกีฬาและนันทนาการในการจัดการ
เรียนรู ้

สมรรถนะหลกัที่ ๓ ทักษะการอ่าน สมรรถนะหลกัที่ ๑๕ อธิบายแนวคิดของทกัษะในศตวรรษที่ ๒๑
และแนวคิดของทักษะ 5C ได ้

สมรรถนะหลกัที่ ๔ ทักษะการเขียน สมรรถนะหลกัที่ ๑๖ พัฒนาทักษะที่ส าคัญตามแนวคิดทฤษฎี
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑และทักษะ5C เพื่อ
การด าเนินชีวิตและการท างานอยา่งมี
คุณภาพ 

สมรรถนะหลกัที่ ๕ เคารพศักดิศ์รีความเป็นมนุษย ์ สมรรถนะหลกัที่ ๑๗ มีทักษะในการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
สมรรถนะหลกัที่ ๖ เคารพสิทธิ เสรภีาพ และการอยู่

ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคม
โลกอย่างสันต ิ

สมรรถนะหลกัที่ ๑๘ มีทักษะในการแสดงนาฏศลิป ์

สมรรถนะหลกัที่ ๗  เคารพกฎ กติกาของสังคมและ
กฎหมาย 

สมรรถนะหลกัที่ ๑๙ มีทักษะการใช้ประยุกต์ใช้ศิลปะส่งเสรมิ
พัฒนาและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 สมรรถนะหลกัที่ ๘ - สมรรถนะหลกัที่ ๒๐ อธิบายแนวคิด และหลักการของโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

สมรรถนะหลกัที่ ๙ มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ สมรรถนะหลกัที่ ๒๑ ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนา
แบบยั่งยืนในชีวิตประจ าวันได ้

สมรรถนะหลกัที่ ๑๐ ความรู้ และความเข้าใจการสร้าง
เสรมิและดูแลสุขภาวะ 

สมรรถนะหลกัที่ ๒๒ สามารถวิเคราะห์ นโยบายยุทธศาสตร์
แผนงานและโครงการ ลงสู่การปฏบิัติ 

สมรรถนะหลกัที่ ๑๑ ความสามารถในการออกแบบและ
จัดกิจกรรมการสรา้งเสรมิและ
ดูแลสุขภาวะในการจัดการเรยีนรู ้

สมรรถนะหลกัที่ ๒๓ สามารถคิดแบบวิจารณญาณแก้ปญัหา
และสร้างสรรค ์

สมรรถนะหลกัที่ ๑๒ มีความพร้อมในการสร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะ ในด้านทีส่ าคัญ 

สมรรถนะหลกัที่ ๒๔ สามารถวิเคราะห์ นโยบายยุทธศาสตร์
แผนงานและโครงการลงสู่การปฏบิัต ิ

 
 



 

๓๒๑ 

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของแต่ละรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

ชื่อรายวชิา หน่วยกิต ชั้น
ปี 

สมรรถนะหลักที ่
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                         
๐๐๐๕๑๐๑-๖๒ ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ ๓(๒-๒-๕) ๑ / / / / / / /  /                
๐๐๐๕๑๐๓-๖๒ ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร ๓(๒-๒-๕) ๓ / / / /             / / / / / / / / 
๐๐๐๕๑๐๖-๖๒ การใช้ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร ๓(๒-๒-๕) ๒ / / / /      / / / / / / /         
๐๐๐๕๑๑๐-๖๒ ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ   ๓(๒-๒-๕) ๓ / / / /                     
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์                         
๐๐๐๕๑๐๗-๖๒ สุนทรียะ ๓(๒-๒-๕) ๓ / / / /             / / / / / / / / 
กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์                         
๐๐๐๕๑๐๒-๖๒ พลเมืองที่เข้มแข็ง ๓(๒-๒-๕) ๑ / / / / / / /  /                
๐๐๐๕๑๐๘-๖๒ ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา 
                     ท้องถิ่น 

๓(๒-๒-๕) ๓ 
/ / / /             / / / / / / / / 

กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                         
๐๐๐๕๑๐๔-๖๒ การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ๓(๒-๒-๕) ๒ / / / /      / / / / / / /         
๐๐๐๕๑๐๕-๖๒ ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อชีวิตและ  
                     อาชีพ 

๓(๒-๒-๕) ๒ 
/ / / /      / / / / / / /         

๐๐๐๕๑๐๙-๖๒ การคิดเชิงเหตุผล ๓(๒-๒-๕) ๓ / / / /             / / / / / / / / 

 
 
 



 

๓๒๒ 

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละช้ันปี 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพครู 

 

ชั้นป ี
ความสามารถ

โดยรวม 
สมรรถนะหลัก 

ภาค
การศึกษา 

รายวิชา 

๑ รักและศรัทธาใน
ความเป็นคร ู

สมรรถนะหลักท่ี ๑ มีความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ 
สมรรถนะหลักท่ี ๒ สามารถปฏิบตัิหน้า ท่ีคร ู
สมรรถนะหลักท่ี ๓ มีความสามารถใน 
การจัดการเรยีนรู ้
สมรรถนะหลักท่ี ๔ มีความสามารถในการ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
สมรรถนะหลักท่ี ๕ ปฏิบตัิตนตามจรรยา 
บรรณของวิชาชีพ 

๑ - ๑๐๒๑๒๐๑-๖๒ 
การพัฒนาหลักสูตร 
- ๑๐๓๑๒๐๑-๖๒ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู ้

๒ - ๑๒๒๑๒๐๑-๖๒ 
ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
- ๑๐๑๑๒๐๑-๖๒ 
คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ
และจิตวญิญาณความเป็นคร ู
- ๑๐๕๑๒๐๑-๖๒ 
จิตวิทยาส าหรับครู   

๒ ทักษะการออกแบบ
และจัดการเรียนรู ้

สมรรถนะหลักท่ี ๑ มีความรู้และประสบ 
การณ์วิชาชีพ 
สมรรถนะหลักท่ี ๒ สามารถปฏิบตัิหน้าที่คร ู
สมรรถนะหลักท่ี ๓ มีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู ้
สมรรถนะหลักท่ี ๔ มีความสามารถในการ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 

๑ - ๑๐๖๒๒๐๑-๖๒ 
การบริหารการศึกษาและการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

๒ - ๑๐๒๒๒๐๑-๖๒ 
วิทยาการการจดัการเรียนรู้  
- ๑๐๔๒๒๐๑-๖๒ 
การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู ้

๓ ทักษะการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 

สมรรถนะหลักท่ี ๑ มีความรู้และประสบ 
การณ์วิชาชีพ 
สมรรถนะหลักท่ี ๓ มีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู ้

๑ - 
๒ - ๑๐๔๓๒๐๒-๖๒ 

การวิจัยและพัฒนานวัต- 
กรรมการเรยีนรู ้

๔ รักและศรัทธาใน
ความเป็นคร ู

สมรรถนะหลักท่ี ๒ สามารถปฏิบตัิหน้าที่คร ู
สมรรถนะหลักท่ี ๕ ปฏิบตัิตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

๑ - 
๒ -๑๐๐๔๓๐๓-๖๒ 

ครุนิพนธ์ 

 
 
 
 



 

๓๒๓ 

 
สมรรถนะหลักในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 

 
สมรรถนะหลัก ค าอธิบายสมรรถนะหลกั 

สมรรถนะหลกัที่ ๑ มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
สมรรถนะหลกัที่ ๒ สามารถปฏิบัตหิน้าท่ีคร ู
สมรรถนะหลกัที่ ๓ มีความสามารถในการจัดการเรยีนรู้ 
สมรรถนะหลกัที่ ๔ มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
สมรรถนะหลกัที่ ๕ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 
 
ตารางความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของแต่ละรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 

 

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี
สมรรถนะหลักที ่

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑๐๐๔๓๐๓-๖๒ ครุนิพนธ์ ๑(๐-๒-๑) ๔  /   / 
๑๐๑๑๒๐๑-๖๒ คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ  
                     และจิตวญิญาณความเป็นคร ู

๓(๒-๒-๕) ๑ 
 /   / 

๑๐๒๑๒๐๑-๖๒ การพัฒนาหลักสูตร ๓(๒-๒-๕) ๑ /  /   
๑๐๒๒๒๐๑-๖๒ วิทยาการจัดการเรียนรู้  ๓(๒-๒-๕) ๒ / / /   
๑๐๓๑๒๐๑-๖๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ 
                     การสื่อสารการศกึษาและการเรียนรู้ 

๓(๒-๒-๕) ๑ 
/ / /   

๑๐๔๒๒๐๑-๖๒ การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ ๓(๒-๒-๕) ๒ / /    
๑๐๔๓๒๐๒-๖๒ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ๓(๒-๒-๕) ๓ 

/  /   

๑๐๕๑๒๐๑-๖๒ จติวิทยาส าหรับคร ู ๓(๒-๒-๕) ๑ / /  /  
๑๐๖๒๒๐๑-๖๒ การบริหารการศกึษาและการประกันคณุภาพ 
                     การศึกษา 

๓(๒-๒-๕) ๒ 
/ /  /  

๑๒๒๑๒๐๑-๖๒ ภาษาเพื่อการสือ่สาร ๓(๒-๒-๕) ๑ /     

 



 

๓๒๔ 

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละช้ันปี 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 

ชั้นป ี
ความสามารถ

โดยรวม 
สมรรถนะหลัก 

ภาค
การศึกษา 

รายวิชา 

๑ รอบรู้งานในบทบาท
หน้าท่ีครู 

สมรรถนะหลักท่ี ๒ สามารถปฏิบตัิหน้าที่คร ู
สมรรถนะหลักท่ี ๓ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู ้
สมรรถนะหลักท่ี ๔ มีความสามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
สมรรถนะหลักท่ี ๕ ปฏิบตัิตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

๑ - 

๒ - ๑๐๐๑๘๐๑-๖๒ 
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู
ระหว่างเรยีน ๑ 

๒ ปฏิบัติงานผู้ช่วยครู สมรรถนะหลักท่ี ๒ สามารถปฏิบตัิหน้าที่คร ู
สมรรถนะหลักท่ี ๓ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู ้
สมรรถนะหลักท่ี ๔ มีความสามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
สมรรถนะหลักท่ี ๕ ปฏิบตัิตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

๑ - 
๒ - ๑๐๐๒๘๐๒-๖๒ 

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู
ระหว่างเรยีน ๒ 

๓ มีความสามารถใน
ปฏิบัติการสอน 

สมรรถนะหลักท่ี ๒ สามารถปฏิบตัิหน้าที่คร ู
สมรรถนะหลักท่ี ๓ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู ้
สมรรถนะหลักท่ี ๔ มีความสามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
สมรรถนะหลักท่ี ๕ ปฏิบตัิตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

๑ - 
๒ - ๑๐๐๓๘๐๓-๖๒ 

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู
ระหว่างเรยีน ๓ 

๔ มีความพร้อมเป็นครู
มืออาชีพ 

สมรรถนะหลักท่ี ๒ สามารถปฏิบตัิหน้าที่คร ู
สมรรถนะหลักท่ี ๓ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู ้
สมรรถนะหลักท่ี ๔ มีความสามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
สมรรถนะหลักท่ี ๕ ปฏิบตัิตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

๑ - ๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ 
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ๑ 

๒ - ๑๐๐๔๘๐๕-๖๒ 
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ๒ 

 
 
 



 

๓๒๕ 

สมรรถนะหลักในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 

สมรรถนะหลัก ค าอธิบายสมรรถนะหลกั 
สมรรถนะหลกัที่ ๑ มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
สมรรถนะหลกัที่ ๒ สามารถปฏิบัตหิน้าท่ีคร ู
สมรรถนะหลกัที่ ๓ มีความสามารถในการจัดการเรยีนรู้ 
สมรรถนะหลกัที่ ๔ มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
สมรรถนะหลกัที่ ๕ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  

 
 

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของแต่ละรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี
สมรรถนะหลักที ่

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑๐๐๑๘๐๑-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน๑ ๑(๙๐) ๑  / / / / 
๑๐๐๒๘๐๒-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒ ๑(๙๐) ๒  / / / / 
๑๐๐๓๘๐๓-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน๓ ๑(๙๐) ๓  / / / / 
๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ ๖(๕๔๐) ๔  / / / / 
๑๐๐๔๘๐๕-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ ๖(๕๔๐) ๔  / / / / 

 
 



 

๓๒๖ 

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละช้ันปี 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก 

   

ชั้นป ี ความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลัก 
ภาค

การศึกษา 
รายวิชา 

๑ รอบรู้ในศาสตรส์ังคม
ศึกษา 

สมรรถนะหลักท่ี ๑ มีความรู้และความเข้าใจ
เนื้อหาสังคมศึกษาโดยใช้การเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ (Experiential Learning) 
 
 

๑ - ๑๒๕๑๒๐๑-๖๒ 
ประวัติศาสตร์ไทย 
- ๑๒๗๑๒๐๑-๖๒ 
ภูมิศาสตร์กายภาพ 
- ๑๒๖๑๒๐๑-๖๒ หลัก
สังคมวิทยา 

๒ - ๑๒๘๑๒๐๑-๖๒ การเมือง
การปกครองไทย 
- ๑๒๗๑๒๐๒-๖๒ 
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 

๒ รอบรู้ในศาสตรส์ังคม
ศึกษาเชิงบูรณาการและ
ประยุกตเ์ทคโนโลยีใน
การจัดการเรยีนรู้ใน
สถานศึกษา 

สมรรถนะหลักท่ี ๑ มีความรู้และความเข้าใจ
เนื้อหาสังคมศึกษาโดยใช้การเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ (Experiential Learning) 
สมรรถนะหลักท่ี ๓ ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการด้านสังคมศึกษาและศาสตร์อื่นๆ 
และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ ใน
สถานศึกษา 
สมรรถนะหลักท่ี ๔ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการจดัการเรียนการสอน การ
บริหารจดัการช้ันเรียนและการปฏบิัติงานใน
สถานศึกษา 

๑ 
 

 

- ๑๒๙๒๒๐๑-๖๒ 
เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น 
- ๑๒๕๒๒๐๓-๖๒ อารย
ธรรมโลก 
- ๑๒๑๒๒๐๑-๖๒ ศาสน
ศึกษา 

๒ - ๑๒๘๒๒๐๒-๖๒ กฎหมาย
เบื้องต้น 

๓ มีทักษะด้านหลักสตูร 
การจัดการเรยีนรู้ และ
การปฏิบัติการวิจัยในช้ัน
เรียน โดยใช้การจัดการ
เรียนรูเ้ชิงรุก (Active 
Learning) 

สมรรถนะหลักท่ี ๑ มีความรู้และความเข้าใจ
เนื้อหาสังคมศึกษาโดยใช้การเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ (Experiential Learning) 
สมรรถนะหลักท่ี ๓ ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการด้านสังคมศึกษาและศาสตร์อื่นๆ 
และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ ใน
สถานศึกษา 
สมรรถนะหลักท่ี ๔ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการจดัการเรียนการสอน การ
บริหารจดัการช้ันเรียนและการปฏบิัติงานใน
สถานศึกษา 
สมรรถนะหลักท่ี ๕ ฝึกปฏิบัติการวิจัยเชิง

๑ - ๑๐๒๑๒๐๑-๖๒การ
พัฒนาหลักสตูรสังคมศึกษา 
- ๑๐๑๓๒๐๑-๖๒ วิธี
วิทยาการสอนสังคมศึกษา 
- ๑๐๓๓๒๐๑-๖๒ 
นวัตกรรมและสื่อดิจิทลัทาง
สังคมศึกษา 

๒ - ๑๒๑๓๒๐๒-๖๒ หลักพุทธ
ธรรมและธรรมวิทยา 
- ๑๐๔๓๒๐๑-๖๒ การวิจัย
เชิงปฏิบัติการทางสังคม
ศึกษา 



 

๓๒๗ 

ชั้นป ี ความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลัก 
ภาค

การศึกษา 
รายวิชา 

ปฏิบัติการในช้ันเรียน(Classroom Action 
Research)ทางสังคมศึกษา 

๔ จัดการเรียนรู้สังคม
ศึกษาโดยบรูณาการการ
วิจัยนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีแบบครูมือ
อาชีพ 

สมรรถนะหลักท่ี ๓ ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการด้านสังคมศึกษาและศาสตร์อื่นๆ 
และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ ใน
สถานศึกษา 
 
 

๑ - ๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ 
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ๑ 

๒ - ๑๐๐๔๘๐๕-๖๒ 
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ๒ 

 
 

สมรรถนะหลักในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอก 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
๑. มีความรู้และความเข้าใจเนื้อหาสังคม
ศึกษาโดยใช้การเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ (Experiential Learning) 

๑.๑ อธิบาย/วิเคราะห์และสรุปความรู้ความเข้าใจปรัชญา ความเชื่อ 
ศาสนา หลักพุทธธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม 
๑.๒ อธิบาย/วิเคราะห์และสรุปความรู้อ านาจ การบริหาร การเมืองการ
ปกครอง การเป็นพลเมืองโลก วัฒนธรรม ประเพณีและการด าเนินชีวิต
ในสังคม  
๑.๓ อธิบาย/วิเคราะห์และสรุปความรู้ความรู้เศรษฐศาสตร์ การผลิต 
การแจกจ่าย การบริโภค ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและประยุกต์
การเรียนการสอนในสถานศึกษา 
๑.๔ อธิบาย/วิเคราะห์และสรุปความรู้ประวัติศาสตร์ไทย เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และอารยธรรมโลกเพ่ือน ามโนทัศน์ (concept) ไปใช้
สอนในสถานศึกษา 
๑.๕ อธิบาย/วิเคราะห์และสรุปความรู้ภูมิศาสตร์ เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ ประชากรและสิ่งแวดล้อม และให้เหตุผลทาง
ภูมิศาสตร์เพ่ือการตัดสินใจเชิงภูมิศาสตร์อย่างเป็นระบบ   

๒. พัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษาตาม
แนวทางสากลและจัดการเรียนรู้สังคม
ศึกษาโดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) 

๒.๑ อธิบาย/วิเคราะห์และสรุปความรู้การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา
ตามแนวทางสากล 
๒.๒ ออกแบบหลักสูตรสังคมศึกษาให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าด้าน
วิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

๓. ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการด้านสังคมศึกษาและศาสตร์
อ่ืนๆ และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

๓.๑ อธิบาย/วิเคราะห์และสรุปความรู้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การและบูรณาการการเรียนการสอนกับการปฏิบัติจริงและการบูรณา
การข้ามศาสตร์ 



 

๓๒๘ 

ต่างๆ ในสถานศึกษา ๓.๒ ประยุกต์ใช้เทคนิควิทยาการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
เรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านสังคมศึกษาและบูรณา
การข้ามศาสตร์ 
๓.๓ วิเคราะห์และวางแผนและจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทางสังคม
ศึกษากับศาสตร์อ่ืนๆ และท้องถิ่น 

๔. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการจัดการเรียนการสอน การ
บริหารจัดการชั้นเรียนและการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

๔.๑ อธิบาย/วิเคราะห์และสรุปความรู้ความเข้าใจด้านข้อมูล 
สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน ามาจัดการเรียนรู้สังคม
ศึกษา  
๔.๒ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในจัดการเรียนการสอนและการ
เรียนรู้สังคมศึกษาและการปฏิบัติงานต่างๆ ในสถานศึกษา 

๕. ฝึกปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้น
เรียน (Classroom Action Research) 
ทางสังคมศึกษา 

๕.๑ อธิบาย/วิเคราะห์และสรุปความรู้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ส าหรับการพัฒนาการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา 
๕.๒ ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ทาง
สังคมศึกษา 



 

๓๒๙ 

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของแต่ละรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาเอก 

 

กลุ่ม
วิชา 

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี
สมรรถนะที่ ๑ สมรรถนะที่ 

๒ 
สมรรถนะที่ ๓ สมรรถนะที่ 

๔ 
สมรรถนะที่ 

๕ 
๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๑.๕ ๒.๑ ๒.๒ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๕.๑ ๕.๒ 

วิชาเอก
บังคับ 

๑๐๒๑๒๐๒-๖๒ การพัฒนาหลักสูตรสังคม 
                     ศึกษา 

๓(๒-๒-๕) ๓/๑ 
     √ √        

๑๐๑๓๒๐๑-๖๒ วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา ๓(๒-๒-๕) ๓/๑        √ √ √     
๑๐๓๓๒๐๑-๖๒ นวัตกรรมและสือ่ดิจิทัลทาง 
                     สังคมศึกษา 

๓(๒-๒-๕) ๓/๑ 
       √ √ √ √ √   

๑๐๔๓๒๐๑-๖๒ การวิจัยเชิงปฏิบตัิการทาง 
                     สังคมศึกษา 

๓(๒-๒-๕) ๓/๒ 
            √ √ 

๑๒๑๒๒๐๑-๖๒ ศาสนศึกษา ๓(๒-๒-๕) ๒/๑ √              
๑๒๑๓๒๐๒-๖๒ หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา ๓(๒-๒-๕) ๓/๒ √              
๑๒๕๑๒๐๑-๖๒ ประวัติศาสตร์ไทย ๓(๒-๒-๕) ๑/๑    √           
๑๒๕๒๒๐๓-๖๒ อารยธรรมโลก ๓(๒-๒-๕) ๒/๑    √           
๑๒๖๑๒๐๑-๖๒ หลักสังคมวิทยา ๓(๒-๒-๕) ๑/๑  √             
๑๒๗๑๒๐๑-๖๒ ภูมิศาสตร์กายภาพ ๓(๒-๒-๕) ๑/๑     √          
๑๒๗๑๒๐๒-๖๒ ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ๓(๒-๒-๕) ๑/๒     √          
๑๒๘๑๒๐๑-๖๒ การเมืองการปกครองไทย ๓(๒-๒-๕) ๑/๒  √             
๑๒๘๒๒๐๒-๖๒ กฎหมายเบื้องตน้ ๓(๒-๒-๕) ๒/๒  √             
๑๒๙๒๒๐๑-๖๒ เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น ๓(๒-๒-๕) ๒/๑   √            



 

๓๓๐ 

 
 

กลุ่ม
วิชา 

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี
สมรรถนะที่ ๑ 

สมรรถนะ 
ที่ ๒ 

สมรรถนะที่ ๓ 
สมรรถนะ 

ที่ ๔ 
สมรรถนะ 

ที่ ๕ 
๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๑.๕ ๒.๑ ๒.๒ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๕.๑ ๕.๒ 

วิชาเอก
เลือก 

๑๒๑๓๒๐๓-๖๒ จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม ๓(๒-๒-๕) - √              
๑๒๕๑๒๐๒-๖๒ ประวัติศาสตร์เอเชีย 
                     ตะวันออกเฉียงใต้ 

๓(๒-๒-๕) 
-    √           

๑๒๕๓๒๐๔-๖๒ ท้องถิ่นศึกษา ๓(๒-๒-๕) -        √ √ √     
๑๒๕๓๒๐๕-๖๒ ประวัติศาสตร์เอเชีย 
                     ตะวันออกและเอเชียใต้ 

๓(๒-๒-๕) -    √           

๑๒๖๔๒๐๓-๖๒ ความเป็นสกลทรรศน ์ ๓(๒-๒-๕) -        √ √      
๑๒๖๔๒๐๔-๖๒ พัฒนาการของสงัคมสมัยใหม ่ ๓(๒-๒-๕) -  √             
๑๒๗๒๒๐๓-๖๒ เครื่องมือทางภูมศิาสตร์และ 
                     ภูมิสารสนเทศ 

๓(๒-๒-๕) -           √ √   

๑๒๗๒๒๐๔-๖๒ สิ่งแวดล้อมและประชากร 
                     ศึกษา 

๓(๒-๒-๕) 
-     √          

๑๒๗๓๒๐๕-๖๒ ภูมิศาสตร์ภูมภิาคโลก ๓(๒-๒-๕) -     √          
๑๒๙๔๒๐๒-๖๒ การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทย ๓(๒-๒-๕) -   √       √     
๑๒๙๔๒๐๓-๖๒ การวิเคราะห์เศรษฐกิจไทย ๓(๒-๒-๕) -   √       √     

 

* เลือกตามชั้นปีในการจัดแผนการศึกษา 
 


