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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรครศุาสตรบัณฑติ  5 ปี   

สาขาวิชาสังคมศึกษา 
หลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ. 2554 

 

ชื่อสถาบันอดุมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   : คณะครุศาสตร์  ภาควชิาหลักสูตรและการสอน 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
ภาควชิาสังคมศาสตร ์

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชือ่หลักสูตร 
 ภาษาไทย :  หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา  
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Education Program  in Social Studies  
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ช่ือเต็ม :  ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศกึษา) 
   ช่ือย่อ :  ค.บ. (สังคมศึกษา) 
 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม :  Bachelor of Education (Social Studies) 
   ช่ือย่อ :  B.Ed. (Social  Studies) 
 
3.  วิชาเอก  

ไม่มี     
 

4.  จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
ไม่น้อยกว่า 165 หน่วยกิต 

 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี   
5.2 ภาษาที่ใช ้

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
5.3 การรับเขา้ศึกษา 

รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างประเทศ 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
5.5 การใหป้รญิญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 



2 
 

2 
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร :  
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
6.2 เริ่มใช้ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 
6.3 คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ เหน็สมควรให้เสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย 

ในคราวประชุมครั้งที่ 1/ 2554 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2554 
6.4 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 

ในคราวประชุมครั้งที ่3/2554 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2554 
6.5 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตร 

ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2554 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสูตรที่มีคณุภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในปกีารศึกษา 
2556 
 

8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบอาชีพได้หลงัสาํเร็จการศึกษา :  
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

9.  ชื่อ  นามสกุล เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง่ และคณุวุฒขิองอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ 
หลักสูตร 
 

สําเร็จการศึกษาจาก ชื่อ  นามสกุล 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

เอก/โท/ตรี มหาวิทยาลัย ปี 

1. นางสาวสุนันท์  ไชยเมล์ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
    X-XXXX-XXXXX-XX-X 

กศ.ม.  ประวัติศาสตร์ 
 
 
กศ.บ.  ประวัติศาสตร์ 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
 
วิทยาลัยวิชาการประสานมิตร 

2524 
 
 

2516 
 

2. นางสาวมลิวรรณ  รักษ์วงศ์ 
    อาจารย์ 
    X-XXXX-XXXXX-XX-X 

อ.ม.  ประวัติศาสตร์ 
ศศ.บ.  ประวัติศาสตร์ 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2544 
2535 

3. นางสาวพชรวรรณ  รุ่งแสงอโณทัย 
    อาจารย์ 
    X-XXXX-XXXXX-XX-X 

กศ.ม.  ภูมิศาสตร์ 
 
กศ.บ.  สังคมศึกษา 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2547 
 

2543 
4. นายพยุงศักด์ิ  พงศาปาน 
    อาจารย์ 
    X-XXXX-XXXXX-XX-X 

วท.ม. ภูมิศาสตร์ 
 
กศ.บ  สังคมศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2550 
 

2543 
5.นายวิทิต  บัวปรอท 
   อาจารย์ 
   X-XXXX-XXXXX-XX-X

ศน.ม.  พุทธศาสน์ศึกษา 
 
ศน.บ.  พุทธศาสน์ศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎ 
ราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎ 
ราชวิทยาลัย 

2554 
 

2552 
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10. สถานที่จดัการเรียนการสอน :  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาทีจ่ําเปน็ในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
วิกฤตการพัฒนาที่เกิดขึ้นทั่วโลกมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เกิดการแข่งขันในยุค

โลกาภิวัตน์ การสร้างคนให้สามารถดํารงชีพอยู่ในสภาพการแข่งขันสูงทางเศรษฐกิจจึงเป็นสิ่งสําคัญทําให้ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต้องเน้นการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพดังกล่าว จาก
สภาพการณ์ข้างต้นจึงควรผลิตครูสังคมศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสําคัญต่อการสร้างคุณภาพประชากรของประเทศให้สามารถดํารงชีพอยู่ใน
สภาพการแข่งขันสูงทางเศรษฐกิจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม  
การวางแผนหลักสูตรจะคํานึงถึงปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคมยุคการสื่อสารไร้พรมแดนและการเตรียมพร้อม
ของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบนั 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกจึงจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่มีศักยภาพ
ในการผลิตครผูู้สอนวิชาสังคมศึกษาที่มีคณุธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ สามารถจัดการศึกษาแนวใหม ่
สามารถเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนในสังคมฐานความรู้ 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพนัธกิจของสถาบนั  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีพันธกิจที่สําคัญในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ 
ประเทศในสาขาวิชาต่างๆ มุ่งเน้นให้เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศาสตร์ของสาขาวิชาที่ศึกษา และมี
ความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง การผลิตบุคลากรด้านการจัดการศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษาจึงเป็นพันธกิจที่สําคัญส่วนหนึ่งของสถาบันที่มุ่งพัฒนาบุคลากรสาขานี้ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยให้การสนับสนนุส่งเสริมมาตลอด ต้ังแต่คณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรนี้ 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสตูรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
  13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ทีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืน่ 
  โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา  

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการหมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างคณะครุศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรยีนการสอนโดย
ภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด 
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 13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นตอ้งมาเรียน 
  ไม่มี 
 13.3  การบริหารจัดการ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตอ้งประสานงานกับผู้รับผิดชอบรายวิชา และ/หรือ หมวดวิชา
นั้นๆ เกี่ยวกับเนื้อหา สาระ การจัดผู้สอน  ตารางเรียน  ตารางสอบ และการสอบ ตลอดจน การประเมินผลให้
สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒริะดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา 

 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความสําคญั และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาและความสาํคญัของหลักสูตร  
  เสริมสร้างภูมิปญัญา ใฝ่หาคุณธรรม นําความรู้สู่สังคมพหุวัฒนธรรม เลิศลํ้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 1.2 วัตถุประสงคข์องหลักสูตร  

1.2.1 ปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมตามกรอบแนวคิดการผลิตครูยุคใหม่อย่างถูกต้อง 
และเหมาะสม 

1.2.2 แสดงออกถึงทักษะด้านความรู้ เข้าถึงแหล่งเรียนรู้บูรณาการองค์ความรู้และ 
ประยุกต์ใช้โดยยึดหลักทฤษฎีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.2.3 มีวิจารณญาณและคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล เชิงบูรณาการ คิดเชิงสร้างสรรค์ในด้านทักษะ
เชาว์ปัญญาได้ในระดับดี 
 1.2.4 สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตการทํางาน การเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 1.2.5 แสดงออกถึงทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสม 

 
2.  แผนพัฒนาปรบัปรุง  
 

แผนการพัฒนา / เปลีย่นแปลง กลยทุธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
-ปรับปรงุหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
5 ปี สาขาวิชาสังคมศึกษาให้มี
มาตรฐานไม่ต่ํากว่าที่สกอ.กําหนด 

-ประเมินการเรยีนการสอน
ประจําภาคการศึกษาภายใน 30
วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  
-ประเมินการเรยีนการสอน
ประจําปี ภายใน 60 วัน หลัง
ส้ินสุดปีการศึกษา 

- มคอ. 5 
- มคอ. 7 
 

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
สอน ให้เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์
และเป็นต้นแบบที่ดีของการประกอบ
วิชาชีพคร ู

-สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนให้เข้าร่วมอบรม
หรือสัมมนาวิชาการ/ศรัทธา
เชื่อมั่นในวิชาชีพ 
 

-รายงานผลการอบรมหรือสัมมนา
วิชาการของอาจารย์ในหลักสูตร 
-วุฒิบัตรการอบรมหรือสัมมนา 
วิชาการ 
-คําส่ังการไปราชการเพื่อเข้า 
ร่วมอบรมหรอืสัมมนาวิชาการ 
-การร่วมสัมมนา/อบรมการเปน็ครู
ต้นแบบที่ด ี
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หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

ระบบทวิภาค 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อนใหเ้ป็นไปตามข้อบงัคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลา 

 1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่ม ี

 
2.  การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน - กันยายน  
ภาคการศึกษาที่ 2   เดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์  

 2.2 คุณสมบัติของผูเ้ข้าศึกษา 
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรสังคมศึกษาต้องเป็นผู้สําเรจ็
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวทิยาลัย 
ราชภัฏกําหนด 
  2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

2.3.1  ความเข้าใจในระบบการเรียนระดับอุดมศึกษา 
 2.3.2  ผู้ที่เข้าศึกษาต้องมีความถนัดทางวิชาชีพครู 

2.4  กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1  จัดปฐมนิเทศทัง้ในระดบัมหาวิทยาลัย คณะและสาขาวิชา จัดประชุมผู้ปกครอง 

จัดระบบการปรกึษา แนะแนว โดยมีอาจารยท์ี่ปรกึษาจากสาขาวิชาประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอนและ
ผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา 
 2.4.2  มีการจัดสอบความถนัดทางวิชาชีพครู 
 2.4.3  จัดระบบพี่ช่วยน้อง เพื่อแนะนํา ให้คําปรึกษา ทั้งด้านการเรียนและการดําเนินชีวิต 
 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

จํานวนนักศึกษา ระดับ/ชั้นปี 
 2554 2555 2556 2557 2558 

ระดับปริญญาตร ี      
ชั้นปีที่ 1 55 55 55 55 55 
ชั้นปีที่ 2 - 55 55 55 55 
ชั้นปีที่ 3 - - 55 55 55 
ชั้นปีที่ 4 - - - 55 55 
ชั้นปีที่ 5     55 
รวม 55 110 165 220 275 

จํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสําเร็จ
การศึกษา 

- - - - 55 
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 2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

ปีงบประมาณ 
รายละเอียดรายรับ 

2554 2555 2556 2557 2558 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
คนละ 6,500 บาท ต่อ
ภาคการศึกษา  

715,000 1,430,000 2,145,000 2,860,000 3,575,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คนละ 700 บาทต่อปี 

38,500 77,000 115,500 154,000 192,500 

รวมรายรับ 753,500 1,507,000 2,260,500 3,014,000 3,767,500 

 
 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

ปีงบประมาณ 
รายละเอยีดรายจ่าย 

2554 2555 2556 2557 2558 
1.เงินคงคลัง รอ้ยละ 20 150,700 301,400 452,100 602,800 753,500 
2.รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัยร้อยละ 40  

301,400 602,800 904,200 1,205,600 1,507,000 

3.ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน ร้อยละ 40  

301,400 602,800 904,200 1,205,600 1,507,000 

รวม 602,800 1,205,600 1,808,400 2,411,200 3,014,000 
จํานวนนักศึกษา 55 110 165 220 275 
ค่าใช้จ่ายตอ่หวั

นักศึกษา 
10,960 10,960 10,960 10,960 10,960 

 
2.7 ระบบการศึกษา 

  แบบช้ันเรียน  
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 

มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิตโดยให้เป็นไปตาม ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 165 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสรา้งหลักสูตร  
        โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครูและวิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรี มีจํานวนหน่วยกิตแต่ละหมวดและหน่วยกิตรวมทั้ง
หลักสูตร ดังนี้  
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  กลุม่วิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  กลุม่วิชามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต 

  กลุม่วิชาสังคมศาสตร ์  6 หน่วยกิต 

  กลุม่วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ 
  เทคโนโลย ี

 6 หน่วยกิต 
 

หมวดวิชาเฉพาะดา้น ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาชีพคร ู ไม่น้อยกว่า          50 หน่วยกิต 

        วิชาการศึกษา ไม่น้อยกว่า          36 หน่วยกิต 

             บังคับ           30 หน่วยกิต 

             เลือก ไม่น้อยกว่า           6 หน่วยกิต 
        วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู           14 หน่วยกิต 

  กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า           78 หน่วยกิต 

        วิชาเอก ไม่น้อยกว่า            68 หน่วยกิต 
            บังคบั               45 หน่วยกิต 
            เลือก ไม่น้อยกว่า            24 หน่วยกิต 
        วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า             6 หน่วยกิต 
        เลือกจากวิชาเอกหรือวิชาการสอน
วิชาเอก 

ไม่น้อยกว่า             4 หน่วยกิต 

  หมวดวิชาเลอืกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
3.1.3  รายวิชา   

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไม่น้อยกว่า             30   หน่วยกิต 
      กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า             12   หน่วยกิต 

                                  บังคับ                   10   หน่วยกิต 
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  

Thai for Communication 
2(1-2-3) 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
Speaking and Writing Skills Development 

2(1-2-3) 

2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 
English for Communication and Learning Development 

2(1-2-3) 

2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 
Malay for Communication 

2(1-2-3) 

2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 
Malay for Communication and Learning Development 

2(1-2-3) 
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           เลือก                                ไม่น้อยกว่า                    2 

 
หน่วยกิต 

2100103 หลักการอ่านและการเขียนคําไทย 
Principles of Reading and Writing Thai Words 

2(2-0-4) 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ 
Development of Speaking and Reading Skills in English 

2(1-2-3) 

2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน 
English for Reading and Writing Development 

2(1-2-3) 

2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน 
Basic Malay 

2(1-2-3) 

2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

2(1-2-3) 

2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน 
Basic Arabic 
 

2(1-2-3) 

                  กลุ่มวิชามนษุยศาสตร ์            6 หน่วยกิต 

                 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์            6 หน่วยกิต 
2150101 สังคมภิวัตน์  

Socialization 
 2(2-0-4) 

2150102 การจัดการทางสังคม   
Social Management 

 2(2-0-4) 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 
Life Skills and Public Conscious Mind  

 2(2-0-4) 

             กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลย ี            6 หน่วยกิต 
4100101 
 

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 
Mathematics in daily Life 

2(1-2-3) 

4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
Science for the  Quality of Life Development 

2(1-2-3) 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน 
Information Technology in daily Life 

2(1-2-3) 

2100112 วิทยาการแห่งความสุข  
Happiness Study 

2(1-2-3) 

2100113 สุนทรียวิจักขณ์ 
Aesthetics Approach 

2(2-0-4) 

2100114 สารสนเทศเพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
Information for Life Long Learning 

2(1-2-3) 
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หมวดวิชาเฉพาะดา้น ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาชีพครู                              ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 

          วิชาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

          บังคับ  30 หน่วยกิต 
1100101 ภาษาไทยและเทคโนโลยีสําหรับคร ู 3(2-2-5) 
 Thai Language  and Technology for  Teacher  
1100110 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสาํหรับครู 3(2–2–5) 
 English Language  and Technology for  Teacher  
1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2–2–5) 
 Innovation and Educational Information Technology  
1105202 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2–2–5) 
 Psychology  for  Teacher  
1104201 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 3(2–2–5) 
 Educational Measurement and Evaluation  
1102305 การบริหารจัดการในห้องเรียน 3(2–2–5) 
 Classroom  Management  
1104302 การวิจัยทางการศึกษา 3(2–2–5) 
 Educational Research   
1101101 ความเป็นครู 3(2–2–5) 
 Professional Teacher  
1102304 การจัดการเรียนรู้ 3(2–2–5) 
 Learning Management   
1102202 การพัฒนาหลักสูตร 3(2–2–5) 
 Curriculum Development  
          เลือก                     ไม่น้อยกว่า                 6    หน่วยกิต 

1103101 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา                                                         2(1-2-3) 
 Utilization of Mass Media in Education  
1100102 การพัฒนาทักษะการคิด 2(1-2-3) 
 Thinking Skill Development  
1108201 จิตวิทยาเด็กพิเศษ 2(1-2-3) 
 Special Child Psychology  
1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น 2(1-2-3) 
 Adolescence Guidance Psychology  
1102203 การนิเทศการสอน 2(1-2-3) 
 Instructional Supervision  
1100103 มนุษยสัมพันธ์สําหรับคร ู 2(1-2-3) 
 Human Relationship for Teacher  
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1109101 นันทนาการเบื้องต้นสําหรับคร ู 2(1-2-3) 
 Introduction to Recreation for Teacher  
1102101 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 2(1-2-3) 
 Local Curriculum Development    
1100104 การสอนเพศศึกษา 2(1-2-3) 
 Sexuality Education  
1109202 ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้นความรู้เบือ้งต้น 2(1-2-3) 
 Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training 

Course 
 

1109303 ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบือ้งต้น 2(1-2-3) 
 Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course  
1109404 ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารรีุ่นใหญ่ขั้นความรูเ้บือ้งต้น 2(1-2-3) 
 Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training 

Course 
 

      วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู                                                 14 หน่วยกิต 
1100403 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู  1 1(90) 
 Teaching Practice 1  
1100404 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู  2 1(90) 
 Teaching Practice 2  
1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 6(360) 
 practicum 1  
1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2 6(360) 
  practicum 2  
 กลุ่มวิชาเอก                                                ไม่น้อยกว่า    78 หน่วยกิต 
      วิชาเอก                                                   ไมน่้อยกว่า     68 หน่วยกิต 
           บังคับ                                                                  45 หน่วยกิต 
2101201   ศาสนศึกษา 

Religious Study 
3(3-0-6) 

 
2153101   หลักสังคมวิทยา  

Principles of Sociology 
3(3-0-6) 

 
2150407 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบ้ืองต้น   

Introduction to Social Sciences Research Methodology 
3(2-2-5) 

2153404 การศึกษาประชากร 
Population Studies 

3(3-0-6) 
 

2154102 ภูมิศาสตร์กายภาพ 
Physical Geography 

3(2-2-5) 

2154412 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ 
Analytical Geography of Thailand 

3(2-2-5) 
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2154101 แผนทีแ่ละการแปลความหมายแผนที ่    
Maps and Map Interpretation 

3(2-2-5) 

2114101 ประวัติศาสตร์ไทย 
History of Thailand 

3(3-0-6) 
 

2114204 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
History of Southeast Asia 

3(3-0-6) 
 

2114102 อารยธรรมโลก 
World Civilization 

3(3-0-6) 
 

3159101  เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น 
Introduction of Economics 

3(3-0-6) 
 

2155101 การเมืองการปกครองไทย 
Thai Politics and Government 

3(3-0-6) 
 

2155303 การเมืองโลก 
World Politics 

3(3-0-6) 
 

2156201 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
Introduction of Jurisprudence 

3(3-0-6) 
 

2153403 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 
 

 
 

 
          เลือก                                         ไม่น้อยกว่า             24 

 
หน่วยกิต 

2156202 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
Constitutional Law 

3(3-0-6) 
 

2154203 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย 
Natural Resources and Environmental Management of Thailand 

3(2-2-5) 

2154305 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
Geographic Information System 

3(2-2-5) 

2101302 จริยศาสตร ์
Ethics 

3(3-0-6) 
 

2154306 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก 
Regional Geography of the World 

3(3-0-6) 
 

2114305 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก 
History of East Asia 

3(3-0-6) 
 

2114408 
 

ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม ่
History of Modern Europe 

3(3-0-6) 
 

2114409 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 
Contemporary World Affairs 

3(3-0-6) 
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 วิชาการสอนวชิาเอก                                ไม่น้อยกว่า            6 หน่วยกิต 
2150305 เทคนิคการสอนวิชาสังคมศึกษา 3(2-2-5) 
 Techniques for Teaching Social Study  
2150406 เทคนิคการสอนครูสังคมศึกษาต้นแบบ 3(3-0-6) 
 Teaching Techniques of Model Social study Teacher  
 เลือกจากวิชาเอก หรือ วิชาการสอนวชิาเอก   ไม่น้อยกว่า              4 หน่วยกิต 
2150204 สังคมศาสตร์กบัการพัฒนา 

Social Science and Development 
2(2-0-4) 

2114203 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ 
History of South Asia 

2(2-0-4) 

2114306 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา 
History of The United States of American 

2(2-0-4) 

2114410 ท้องถิ่นศึกษา 
Local Studies 

2(2-0-4) 

2114307 ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง 
History of Middle East 

2(2-0-4) 

2154204 พิบัติภัยศึกษา 
Natural  Disaster  Study 

2(1-2-3) 

2154410 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 
Economic Geography 

2(2-0-4) 

2154308 ภูมิศาสตร์การทอ่งเที่ยวไทย 
Tourism Geography of Thailand 

2(1-2-3) 

2154411 ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น 
Local Geography 

2(1-2-3) 

3159304 เศรษฐศาสตร์การเกษตร 
Agricultural Economics 

2(2-0-4) 

2155304 การเมอืงในทวปีเอเชีย 
Politics in Asia 

2(2-0-4) 

2155405 สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 
Human Rights in Thai Society 

2(2-0-4) 

2114411 สันติภาพศึกษา 
Peace Studies 
 

2(2-0-4) 

หมวดวิชาเลือกเสรี                 ไม่น้อยกว่า                          6   หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
สําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

1100101 ภาษาไทยและเทคโนโลยีสําหรับครู   3(2-2-5) 
1100110 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสําหรับคร ู 3(2-2-5) 
2154102 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5) 
2114102 อารยธรรมโลก 3(3-0-6) 

 
 

2155101 การเมอืงการปกครองไทย 3(3-0-6) 
รวม 21  หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
1101101 ความเป็นคร ู 3(2-2-5) 
3159101 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
2153101 หลักสังคมวิทยา 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

2154101 แผนที่และการแปลความหมายแผนที่ 3(2-2-5) 
 2114101 ประวัติศาสตร์ไทย 3(3-0-6) 

รวม 21  หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา(ต่อ) 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 

1105202 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) 
2114204 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
2156201 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

2101201 ศาสนศึกษา 3(3-0-6) 
  เลือกจากวิชาเอก หรือ วิชาการสอน

วิชาเอก    
2 หน่วยกิต 

รวม 20 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 

1104201 การวดัและประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5) 
2156202 กฎหมายรฐัธรรมนูญ 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

2154203 การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดล้อมไทย 

3(3-0-6) 

  เลือกจากวิชาเอก หรือ วิชาการสอน
วิชาเอก    

2 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี   2 หน่วยกิต 
รวม 19  หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา(ต่อ) 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 

1102305 การบริหารจัดการในห้องเรียน 3(2-2-5) 
2154305 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

2101302 จริยศาสตร ์ 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเลือกเสรี   2 หน่วยกิต 

รวม 17 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

1102304 การจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1100102 การพัฒนาทักษะการคิด 2(1-2-3) 
2155303 การเมืองโลก 3(3-0-6) 
2154306 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

2114305 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก 3(3-0-6) 

 2150305 เทคนิคการสอนวิชาสังคมศึกษา 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเลือกเสรี   2 หน่วยกิต 

รวม 19 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา(ต่อ) 
 
 
ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

1102202 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
1104302 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น 2(1-2-3) 
1100403 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 1(90) 
2154412 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ 3(2-2-5) 
2114408 ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม ่ 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

2153403 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 

รวม 18 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 

3(2-2-5) 
 

1109202 ผู้กํากับลูกเสือเนตรนารีสํารองขั้นความรู้
เบ้ืองต้น 

2(1-2-3) 
 

1100404 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 1 (90) 
2150407 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบ้ืองต้น 3(2-2-5) 
2153404 การศึกษาประชากร 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

2114409 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 3(3-0-6) 

 2150406 เทคนิคการสอนครูสังคมศึกษาต้นแบบ 3(3-0-6) 
รวม 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
ปีที่ 5  ภาคการศึกษาที่ 1  
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6 (360) 
    

รวม 6 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
ปีที่ 5  ภาคการศึกษาที่ 2  
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6 (360) 
    

รวม 6 หน่วยกิต 
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3.1.5 คําอธิบายรายวชิา  
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป          ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 
 

     1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร         ไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต 
       บังคบั                    10  หน่วยกิต 
 

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       2(1-2-3) 
 Thai for Communication  
          ความสาํคัญของภาษาไทยในฐานะเปน็เครื่องมือในการสื่อสาร  ฝึก

ทักษะใช้ภาษาในชีวิตประจําวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การนําเสนอ
ข้อมูลในเชิงใหค้วามรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล  
ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้ภาษาในชีวิตประจําวัน 
ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจติสํานึกต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการ
สื่อสาร 
 

 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 2(1-2-3) 
 Speaking and Writing Skills Development  
           หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพื่อให้พูดและ

เขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วม
วิจารณ์เพื่อแก้ไขปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียน
เรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเน้นการใช้ภาษาตามมาตรฐานของ
งานเขียนประเภทนั้น และฝึกวิจารณ์ 

 

2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู ้ 2(1-2-3) 
 English for Communication and Learning Development  
           พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการฟัง  พูด  อ่าน 

เขียน  ในชีวิตประจําวันในสถานการณ์ต่างๆ  อาทิ  การกล่าวทักทาย  การ
กล่าวลา  การแนะนําตนเองและผู้อื่น  การร้องขอ  การเสนอความ
ช่วยเหลือ  การให้คําแนะนํา  การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและ
สถานที่  การถามและการให้ข้อมูล  การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการ
แสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษา
ค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร  เช่น  การใช้พจนานุกรม  บทความ  
หนังสือพิมพ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                     2(1-2-3) 
 Malay for Communication  
           การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใช้

ในชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การ
แนะนําแบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 

 



19 
 

19 
 

2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 2(1-2-3) 
 Malay for Communication and Learning Development  
           พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ

เขียน ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน ฝึกการอ่านออกเสียงคําภาษามลายู
ให้ถูกต้อง  ฝึกสนทนาภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การ
แนะนําตนเอง การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การให้คําแนะนํา การติดต่อ
สอบถามข้อมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝึกการเขียนประโยคที่ไม่ซับซ้อน  

 

2100103 หลักการอ่านและการเขียนคําไทย 2(2-0-4) 
 Principles of Reading and Writing Thai Words  
           หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการอ่านและเขียนคําไทย ศึกษาปจัจัยทีท่ําให้การ

อ่านและการเขยีนคําไทยผิดไปจากกฎเกณฑ์ เก็บรวบรวม วเิคราะห์ 
เปรียบเทียบคําที่มักเขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์ อภิปราย สรุปผล แนว
ทางการแก้ไขและเผยแพร่การอ่านและการเขยีนคําไทยให้ถกูต้อง 

 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ 2(1-2-3) 
 Development of Speaking and Reading Skills in English  
           การพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ 

ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม การนําเสนองานหน้าช้ัน และฝึกการ
อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ 
โฆษณา เว็บไซต์ 

 

2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน 2(1-2-3) 
 English for Reading and Writing Development  
           พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถอ่านจับใจความงาน

หลากหลายสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดย
เน้นการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าที่เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ทั้ง
ด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การ
เขียนรายงานเป็นต้น 

 

2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน 2(1-2-3) 
 Basic Malay   
          ฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน การ

เช่ือมประโยค พื้นฐานเข้าด้วยกันและศึกษาสํานวนภาษามลายู ฝึก
นําเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกบั
บริบททางสังคม 

 

2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 Chinese for Communication    
           การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใช้ใน

ชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะนําแบบง่ายๆ 
ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
กับเจ้าของภาษาได้ 
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2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน 2(1-2-3) 
 Basic Arabic  
           อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างคํา ประโยคพื้นฐาน ฝึกทักษะ

การฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อความเข้าใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจําวัน 
ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 

 

 
        1.2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

2100112 วิทยาการแห่งความสขุ 2(1-2-3) 
 Happiness Study  

           ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกายและใจ การ
มองโลกเชิงบวกเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น และสรรพสิ่งทั้งปวง 
การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในสังคมพหุวัฒนธรรม ความ
ฉลาดทางอารมณ์ เพื่อการดําเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน   การนํา
หลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ 
กติกาทางสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  

 

2100113 สุนทรียวิจักขณ์ 2(2-0-4) 
 Aesthetics Approach  

           ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ การรับรู้ความงาม  ผ่านภาพ  เสียงและ
การเคลื่อนไหว ประสบการณท์างสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบ
ศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้านแนวคิด เทคนิค วิธีการใน
การสร้างสรรคแ์ละการนําไปประยุกต์ใช้กับชีวิต 

 

2100114 สารสนเทศเพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 2(1-2-3) 
 Information For Life Long Learning  
           ความหมาย บทบาท และความสาํคัญของสารสนเทศเพื่อ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งสารสนเทศและการเขา้ถึงแหล่ง
สารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใช้เพื่อ
การศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
ตามรูปแบบและขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน 

 

 
1.3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

2150101 สังคมภิวัตน ์ 2(2-0-4) 
  Socialization  
 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย 

สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์
ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้ง
ทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 
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2150102 การจัดการทางสังคม 2(2-0-4) 
 Social Management  
 วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อนําไปสู่

กระบวนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มที่
เกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตในท้องถิ่น 

 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2(1-2-3) 
 Life Skills and Public Conscious Mind  
 ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต รวมถึง

องค์ประกอบของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน์ ทักษะการคิดและการ
ตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค ์ การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และ
ความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหาร
จัดการความเครียด รวมทั้งการใหค้วามสําคัญของการมีจิต
สาธารณะ และการสร้างจิตสํานึกสาธารณะเพื่อนําไปสู่การอยู่
ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างสันติ 

 

 
1.4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 
 Mathematics in Daily Life  
 หลักการและกระบวนการคิด  การให้เหตผุล  เกี่ยวกับ

ดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี คณติศาสตร์การเงินและ
สถิติเบื้องต้นเพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 

 

 

4100102 วิทยาศาสตรเ์พื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต 2(1-2-3) 
 Science for the Quality of Life Development   
 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ความสําคัญและผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

 

4100103 เทคโนโลยสีารสนเทศในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 
 Information Technology in Daily life  
 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน การประยุกต์ใช้คลัง
ความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
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2.  หมวดวิชาเฉพาะดา้น     ไม่น้อยกว่า     129 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู      ไม่น้อยกว่า  50 หน่วยกิต 

   วิชาการศึกษา      ไม่น้อยกว่า   36 หน่วยกิต 
 บังคับ       30 หน่วยกิต 

1100101 ภาษาไทยและเทคโนโลยสีําหรับคร ู 3(2–2–5) 
 Thai Language  and Technology for  Teacher  

           ศึกษาและฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาไทย  
เพื่อการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง ศึกษาและฝึกทักษะการใช้
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนต การใช้ Microsolf 
Office (Word, Excel, Powerpoint)การติดต่อสื่อสารผ่านระบบ
เครือข่าย (E-mail , Chat , MSN , Google, Talk, Yahoo , 
Skype ฯลฯ) 

 

1100110 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสําหรับคร ู 3(2–2–5) 
 English Language  and Technology for  Teacher  
           ศึกษาและฝึกทกัษะในการฟัง พูด อ่านและเขียน

ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง ใช้ความรู้ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารและการสืบค้น 
สามารถใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (E-learning, CAI, WBI, 
Virtual Classroom , Teleconference ) การสร้างและการใช้ 
Weblog เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ (Gotoknow, Learners) 

 

1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา   3(2-2–5) 
 Innovation and Educational Information Technology  
 ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  เทคโนโลยีและสารสนเทศ  
แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจาก
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการออกแบบ  การสร้าง  
การนําไปใช้  การประเมิน  การปรับปรุงนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

1105202 จิตวิทยาสาํหรบัครู   3(2–2–5) 
 Psychology  for  Teacher  
 ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและ

พัฒนาการของมนุษย์จิตวิทยาการศึกษา  จติวิทยาการแนะแนวและ
ให้คําปรึกษา  เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  การ
ช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพการส่งเสริม
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน  เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
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1104201 การวัดและประเมินผลการศกึษา 3(2–2–5) 
 Educational Measurement and Evaluation  
           ศึกษาหลักการ  เทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา

การสร้าง  การใช้เครื่องมือวัดผล  และประเมินผลการศึกษา  การ
ประเมินตามสภาพจริง  การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน  การ
ประเมินภาคปฏิบัติ  การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม  
สามารถนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
และหลักสูตร 

 

1102305 การบริหารจัดการในห้องเรียน   3(2–2–5) 
 Classroom  Management  
 ศึกษาทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ  ภาวะผู้นําทาง

การศึกษา  การคิดอย่างเป็นระบบ  การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร  
มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร  การติดต่อสื่อสารในองค์กร  การบริหาร
จัดการชั้นเรียน  การประกันคุณภาพการศึกษา  การทํางานเป็นทีม
การจัดทําโครงงานทางวิชาการ  การจัดโครงการฝึกอาชีพ  การจัด
โครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา  การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ  การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน  และการนํานวัตกรรม
มาใช้ในการบริหารจัดการ 

 

1104302 การวิจัยทางการศึกษา 3(2–2–5) 
 Educational Research   
 ศึกษาทฤษฎี  แนวคิด  รูปแบบการวิจัย  การออกแบบการ

วิจัยกระบวนการวิจัย  สถิติเพื่อการวิจัย  การวิจัยในชั้นเรียน  การ
ฝึกปฏิบัติการวิจัยการนําเสนอผลงานวิจัย  การค้นคว้าศึกษา
งาน วิจัย ในการพัฒนากระบวนการจัดการ เรี ยนรู้   การใช้
กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา  การเสนอโครงการเพื่อทําวิจัย  
การนําผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 

 

 

1101101 ความเป็นครู 3(2–2–5) 
 Professional Teacher  
 ศึกษาความสําคัญของวิชาชีพครู  บทบาทหน้าที่  ภาระงาน

ของครู  พัฒนาการของวิชาชีพครู  คุณลักษณะของครูที่ดี  การสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู  การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพ
ความเป็นครู  การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นําทาง
วิชาการ  เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู  จรรยาบรรณของวิชาชีพครู  
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  พัฒนาตนเองตามแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง  ปฏิบัติหน้าที่ในสังคมพหุวัฒนธรรม 
และสร้างสมานฉันท์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
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1102304 การจัดการเรียนรู้ 3(2–2–5) 
 Learning Management    
 ศึกษาวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้และการ

สอนรูปแบบการจัดการเรียนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  
ออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  การบูรณาการเนื้อหาใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้  การบูรณาการเรียนรู้แบบเรียนรวม  เทคนิคและ
วิทยาการจัดการเรียนรู้  การใช้และการผลิตส่ือนวัตกรรมการเรียนรู ้ 
การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ  และการประเมินผลการ
เรียนรู้ 

 

1102202 การพัฒนาหลักสูตร 3(2–2–5) 
 Curriculum Development  
 ปรัชญา  แนวคิด  ทฤษฎีการศึกษา  ประวัติความเป็นมา  

และระบบการจัดการศึกษาไทย  วิสัยทัศน์  และแผนพัฒนา
การศึกษาไทย  ความหมายความสําคัญของหลักสูตร  ทฤษฎี
หลักสูตร  รูปแบบหลักสูตร  กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นของหลักสูตร  
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การใช้หลักสูตร  การประเมิน
หลักสูตร  ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร 

 

           เลือก                                     ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
1103101 การใชส้ื่อมวลชนเพื่อการศึกษา 2(1-2-3) 
 Utilization of Mass Media in Education      
 ความหมาย ความสําคัญของสื่อสารมวลชนที่มี ต่อ

การศึกษา หลักการและวิธีการใช้วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ เครือข่ายข้อมูลสากลและสื่อ
สารสนเทศ เพื่อการศึกษา การใช้ และเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข่าวเพื่อการเรียนรู้ 

 

1100102 การพัฒนาทักษะการคิด 2(1-2-3) 
 Thinking Skills Development  
 ความหมาย และความสําคัญของทักษะการคิดพ้ืนฐาน 

ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางสติปัญญา และการคิดของมนุษย์ 
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด 
กระบวนการคิดแบบต่าง ๆ เช่น การคิดแบบเอกนัย การคิดแบบอ
เอกนัย การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและคิดไตร่ตรอง การคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
จินตนาการ การคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การนําเสนอ
ความคิดและแผนผังความคิด การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด 
การออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการ
คิด เครื่องมือและการประเมินผลทักษะการคิด 
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1108201 จิตวิทยาเด็กพเิศษ 2(1-2-3) 
 Special Child Psychology  
 ความหมาย ขอบข่ายและพฤติกรรมของเด็กกลุ่มพิเศษ 

สาเหตุของพฤติกรรมผิดปกติของเด็กพิเศษ องค์ประกอบทางด้าน
กายภาพ ชีวภาพ และสังคมที่มีผลต่อกลุ่มเด็กพิเศษ ประเภทของ
เด็กพิเศษ การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กกลุ่มพิเศษ องค์การและ
หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเด็กพิเศษ 

 

 

1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น 2(1-2-3) 
 Adolescence Guidance Psychology  
 วัยรุ่นและทฤษฏีพัฒนาการของวัยรุ่น พัฒนาการด้าน

ต่าง ๆ ของวัยรุ่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการ ปัญหาวัยรุ่น 
บทบาทของครูกับการแนะแนววัยรุ่น แนวทางการพัฒนา
ความสามารถและศักยภาพของวัยรุ่นโดยใช้กระบวนการแนะแนว 
การจัดบริการแนะแนวเพื่อพัฒนาการป้องกันแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการวัยรุ่นด้านการศึกษา อาชีพ สังคม และ
ส่วนตัว 

 
 

 

1102203 การนิเทศการสอน 2(1-2-3) 
 Instructional Supervision  
 จุดมุ่งหมาย หลักการ และกระบวนการนิเทศการสอน 

รูปแบบการนิเทศ การสอน เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการสอน 
การประเมินผลนิเทศการสอน การประสานงานระหว่างผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการนิเทศการสอน ปัญหาเกี่ยวกับการนิเทศการสอน
ในปัจจุบัน และแนวโน้มการนิเทศการสอน 

 

 

1100103 มนุษยสัมพนัธส์ําหรบัคร ู 2(1-2-3) 
 Human Relationship for Teacher  
 ศึกษาความหมายและความสาํคัญของมนุษยสัมพันธ์

เกี่ยวกับครู หลักการ องค์ประกอบ กระบวนการและเทคนิคการ
สร้างมนุษยสัมพันธ์สําหรับครู บทบาทของครูในการเสริมสร้าง
มนุษยสัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน การประเมินมนุษยสมัพันธ์
สําหรับครู เนน้การฝึกปฏิบัติสร้างมนุษยสมัพันธ์เพื่อเสริม
บรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี และเสริมสร้างสัมพันธภาพแห่งการ
ช่วยเหลือนักเรียน 
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1109101 นันทนาการเบือ้งต้นสาํหรบัคร ู 2(1-2-3) 
 Introduction to Recreation for Teacher  
 ศึกษาความหมาย ขอบข่าย ความมุ่งหมายและความสําคัญ

ของนันทนาการ ความสําคัญของนันทนาการตอ่ชีวิตประจําวัน 
ประเภทของนันทนาการสําหรับเด็ก การจัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ 
สําหรับเดก็ ความรับผิดชอบในการนนัทนาการ สําหรับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียนและชุมชนที่เน้นการฝึกปฏิบัติ 

 

1102101 การพัฒนาหลกัสูตรท้องถิ่น 2(1-2-3) 
 Local Curriculum Development    
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการสร้างและ

พัฒนาหลักสูตร การประเมินผลหลักสูตร ความเป็นมาและ
ความสําคัญของหลักสูตร หลักการ จุดหมาย โครงสร้างของ
หลักสูตร การจัดประสบการณ์และกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
หลักสูตร หลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับท้องถิ่น การฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ท้องถิ่น 

 

1100104 การสอนเพศศกึษา 2(1-2-3) 
 Sexuality Education  
 ศึกษา วิเคราะห์ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษาใน

สถานศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการตามวัย พัฒนาการทางเพศ อนามัย
เจริญพันธ์ุ  การดูแลสุขภาพทางเพศ สัมพันธภาพกับความ
คาดหวังต่อบทบาทความรับผิดชอบ เพศสภาพและเพศสรีระ 
อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อบทบาทและการ
แสดงออกทางเพศ ทักษะการตัดสินใจต่อรอง การสื่อสารความ
ต้องการตามความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเองบนฐานของการ
เคารพในสิทธิของผู้อื่น โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ของผู้เรียน เพื่อปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมทาง
เพศที่ปลอดภัยและรับผิดชอบ 

 

1109202 ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารสีํารองขั้นความรูเ้บื้องต้น 2(1-2-3) 
 Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader 

Training Course 
 

 วัตถุประสงค์ของการลูกเสือสํารอง ประวัติและกิจกรรม
ขององค์การลูกเสือโลก โครงสร้างการลูกเสือไทย หลักสูตรการ
ฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้นความรู้พื้นฐาน 
หลักสูตรลูกเสือสํารอง วิชาดาวดวงที่ 1 ดาวดวงที่ 2 ดาวดวงที่ 3 
และวิชาพิเศษ กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง พิธีการ
ลูกเสือสํารอง แนวปฏิบัติการชุมนุมรอบกองไฟและการอยู่ค่าย
ฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือเนตรนารีสํารองขั้นความรู้เบ้ืองต้น  
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1109303 ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารสีามัญขั้นความรูเ้บื้องตน้ 2(1-2-3) 
 Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training 

Course 
 

 การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมกิจการของลูกเสือ ภูมิ
หลังของการลูกเสือและกิจการขององค์การลูกเสือโลก ลูกเสือ
สามัญ วิธีการที่ใช้ในการฝกึอบรมลูกเสือสามัญวินัย ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และความว่องไว แนวการฝึกอบรมลูกเสือสามัญ 
ความรู้ในการเล่นเกม ระบบหมู่ ประวติัและโครงสร้างของการ
ลูกเสือไทย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ การบริหาร
ในกองลูกเสือสามัญ ทักษะการลูกเสือและการสอน การวางแผน 
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้กํากับลูกเสือ พิธีการลูกเสือ-เนตร
นารี การส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือสามัญ การเดินทางไกล การมีจิต
สาธารณะ โครงการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารี  

 

1109404 ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3) 
 Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader 

Training Course 
 

 การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมลูกเสือ กิจการลูกเสือ 
สาระสําคัญของกิจการลูกเสือ จุดหมายและวิธีการรู้จักลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ ่ คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ วินัยและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย สัญญาณ ระบบหมู่ ที่ประชุมนายหมู่ การ
ประชุมภายในหมู่และกอง การสวนสนาม ข้อเสนอแนะในการ
ประชุมรอบกองไฟ เกมลูกเสอืสามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตรพิเศษลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ ่บทบาทการทํางานร่วมกับคนอื่นและชุมชน เง่ือน 
แผนที ่เข็มทศิ สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ การปฐมพยาบาล การมี
จิตสํานึกสาธารณะ และการประชุมกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่การ
บริหารงานในกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่

 

                        วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชพีครู   14  หน่วยกิต 
1104403 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพคร ู1   1(90) 

 Teaching practice 1  
           การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใชใ้นการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพในสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผู้เรียน 
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ครูผู้สอน งานในหน้าที่ครูประจําช้ัน 
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะและ
พฤติกรรมของนักเรียน งานบริหารและบริการของโรงเรียน การ
บริหารและการจัดการงานเทคนิคการสอนวิชาเอก การฝึกเป็น
ผู้ช่วยครูด้านการจัดการเรียนรู้หรือสนับสนนุการจัดการเรียนรู้ 
ธุรการชั้นเรียน ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ โดยการสังเกต สัมภาษณ์ 
รวบรวมข้อมูล นําเสนอผลการศึกษา   
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1104404 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 1(90) 
 Teaching practice  2  
 การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการวางแผน
การศึกษาผู้เรียน โดยการสังเกต สัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูล 
นําเสนอผลการศึกษา มสี่วนร่วมกับสถานศกึษาในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสตูร รวมทั้งการนําหลักสูตรไปใช้ ฝึกการจัดทาํ
แผนการเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการดําเนินการจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ โดยเข้า
ไปมีส่วนร่วมในสถานศึกษา และสามารถจดัทําโครงงานทาง
วิชาการ 

 

 

1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(360) 
 Practicum 1  
 การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอน

ในสถานศึกษา โดยศึกษาและปฏิบัติงานหน้าที่ครูผู้สอน ครูประจํา
ช้ัน การปฏิบัติงานการเรียนการสอน และงานสนับสนุนการเรียน
การสอนในระดับช้ันและสาระการเรียนรู้ที่ปฏิบัติการสอน บันทึก
ผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาการ
วิจัยในชั้นเรียน การจัดทําโครงการพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาและ
การประเมินผลการเรียนการสอน การรวบรวมประสบการณ์ต่างๆ 
การนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน การบันทึก รายงานผลการจัดการเรียนรู้ และการ
สัมมนาทางการศึกษา 

 

 

1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(360) 
 Practicum 2  
 การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอน

ในสถานศึกษา การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็น
สําคัญ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การเลือกใช้การผลิตสื่อและ
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคนิคและ
ยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลการเรียนรู้ การทํา
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้ เรียน การนําผลการประเมินมา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การบันทึก 
รายงานผลการจัดการเรียนรู้ และการสัมมนาทางการศึกษา 
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2.2    กลุ่มวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า   78  หน่วยกิต 

    วิชาเอก    ไม่น้อยกว่า    68  หน่วยกิต 
 บังคับ      45 หน่วยกิต 

2154102 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5) 
 Physical Geography   
           ศึกษาสัณฐานของโลกและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจาก

ความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ สมบัติ
ทางด้านกายภาพและการเปลี่ยนแปลงของธรณีภาค  
(Lithosphere) อุทกภาค (Hydrosphere) บรรยากาศภาค 
(Atmosphere) และชีวมณฑล (Biosphere) และการปฏิบัติ
ภาคสนาม 
 

 

2114102 อารยธรรมโลก 3(3-0-6) 
 World Civilization  
           ศึกษาวิวัฒนาการของอารยธรรมโลกในภาคต่าง ๆ ต้ังแต่

อดีตจนถึงปัจจุบันในเชิง วิวัฒนาการและบูรณาการ เพื่อเข้าใจ
กระบวนการเกิดการคลี่คลายและแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอารย
ธรรมโลกที่มผีลต่อความเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปของสังคม
โลกในด้านการเมือง เศรษฐกจิและสังคม 
 

 

3159101 เศรษฐศาสตรเ์บื้องตน้ 3(3-0-6) 
 Introduction of Economics  
           ศึกษาความหมายและความสําคัญและทฤษฎีทาง

เศรษฐศาสตร์ พฤติกรรมของผู้บริโภค กลไกการผลิต การตลาด 
ทฤษฎีราคา รายได้ประชาชาติ การเงิน การธนาคาร การคลังและ
การค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งระบบเศรษฐกิจไทยและความ
ร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

 

 

2155101 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
 Thai Politics and Government  
           ศึกษาประวัติและพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของ

ไทยสถาบันทางการเมืองการปกครองของไทย บทบาทและการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ตลอดจนวิกฤติการณ์ทาง
การเมืองที่สําคัญในประเทศไทย 
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2153101    หลักสังคมวิทยา 3(3-0-6) 
 Principles of Sociology  
           ศึกษาเกี่ยวกับนิยาม ขอบเขต ประวัติความเป็นมา และ

แนวคิดของนักสังคมวิทยา วิธีการศึกษาสังคมวิทยา ความสําคัญ
ของสังคมวิทยาในฐานะที่เป็นแขนงหนึ่งของสังคมศาสตร์ ทฤษฎี
หลักของสังคมวิทยา การจัดระเบียบทางสังคม การจัดช่วงชั้นทาง
สังคม กลุ่มสังคม สถาบันสังคม วัฒนธรรม การขัดเกลาทางสังคม 
กระบวนการทางสังคม พฤติกรรมเบี่ยงเบน การเสียสละระเบียบ
ทางสังคมและวัฒนธรรมเน้นการศึกษาทั้งในเชิงทฤษฎีและการ
วิเคราะห์ 
 

 

2154101 แผนที่และการแปลความหมายแผนที ่ 3(2-2-5) 
 Maps and Map Interpretation  
           ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่ องค์ประกอบของแผน

ที่ การอ่าน การตีความการใช้แผนที่ มาตราส่วน 1:50,000 และ 
1:250,000 ฝึกฝนการอ่าน การตีความแผนที่ และปฏิบัติการ
ภาคสนาม โดยใช้แผนที่ประกอบการศึกษา ภาพถ่ายดาวเทียม 
การแปลความหมาย การสืบค้นข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมทาง
อินเตอร์เน็ต 

 

 

2156201 ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกับกฎหมาย 3(3-0-6) 
 Introduction of Jurisprudence  
           ศึกษาความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ศึกษา

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญาและกฎหมายพิจารณา
วิธีความแพ่งและอาญา 
 

 

2101201 ศาสนศึกษา 3(3-0-6) 
 Religious  Study  
           ศึกษาหลักคําสอน ความเชื่อ ความศรัทธา รวมถึง

วัฒนธรรมและการปฏิบัติของศาสนาต่าง ๆ โดยเฉพาะศาสนาที่มี
การนับถือในประเทศไทย เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนา
อิสลาม ศาสนาพราหมณ์ –ฮินดูและศาสนาอื่น ๆ เพื่อให้รู้และ
เข้าใจหลักคําสอนของศาสนาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง อันนําไปสู่
ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมสันติภาพ 
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2114202   ประวัติศาสตรเ์อเชียตะวันออกเฉียงใต ้ 3(3-0-6) 
 History of Southeast Asia  

 ศึกษาวิวัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่
อดีตจนถึงสมัยลัทธิจักรวรรดินยิมในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
การเรียกร้องเอกราช การยดึครองของญี่ปุ่นในระหว่างสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 ปัญหาและสภาพของเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ไดร้ับเอกราช
จนถึงปจัจุบันและนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมภิาค 

 

2114101   ประวัติศาสตรไ์ทย 3(3-0-6) 
 History of Thailand  
 ศึกษากลุ่มชาตพิันธุ์ในประเทศไทยและวิวัฒนาการของไทย

ตั้งแต่อดตีจนถงึปัจจุบันในด้านการเมอืง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมที่มีผลต่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

 

2155303 การเมืองโลก 3(3-0-6) 
 World Politics  
 ศึกษาความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างประเทศ บทบาททาง

การเมืองของประเทศมหาอํานาจที่มีต่อการเมืองระหว่างประเทศ เช่น 
สหรัฐอเมริกา ประเทศแถบยุโรป จีน การปรับตัวของประเทศโลกที่ 3 
โดยเน้นประเทศแถบเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ กลุ่มประเทศอาเซียน
และไทยในเวทีการเมืองโลก บทบาทขององค์การระหว่างประเทศ เช่น 
ยูเอ็น ดับบลิวทีโอ ธนาคารโลก กองทุนไอ เอ็ม เอฟ กับการเมือง
ระหว่างประเทศ บทบาทของตัวแสดงที่ไม่ใช่ภาครัฐ (Non-State 
Actors) เช่น บริษัทข้ามชาติขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม (Social 
Movements) กับการเมืองระหว่างประเทศ 

 

2154412    ภูมิศาสตรป์ระเทศไทยเชิงวเิคราะห ์ 3(2-2-5) 
 Analytical Geography of Thailand  
 ศึกษาวิเคราะหส์ภาพภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ทั้งทางด้าน

ที่ตั้งอาณาเขต ลักษณะทางด้านกายภาพ ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ 
ประชากรวิเคราะห์ความสามารถในการผลิตเชงิการเกษตร
อุตสาหกรรมการค้า การคมนาคมขนส่ง และการศึกษาแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันให้ปฏิบัติการภาคสนาม เพื่อ
ศึกษาและวิเคราะห์ตามสภาพที่เป็นจริง 

 

2150407 ระเบยีบวิธีวิจยัทางสงัคมศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
 Introduction to Social Sciences Research Methodology  
             ศึกษาเกี่ยวกับจุดประสงค์และความหมายของการวจิัยทาง

สังคมศาสตร์ วธิีการต่าง ๆ ในการวจิัย การดําเนินการวิจัย การใช้สถติิ 
แหล่งข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การเขียนรายงาน การอ่านผลการ
ดําเนินงานวจิัยทางสังคมศาสตร์ภาคสนามทุกขึ้นตอน ตลอดจนนํา
ผลการวิจัยมานาํเสนอโดยใชใ้นรูปแบบของการสัมมนาสังคมศึกษา 
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2153404 การศึกษาประชากร 3(3-0-6) 
 Population Studies  
 ศึกษาความหมาย ขอบเขต ประวัติของการศึกษาทาง

ประชากร ทฤษฎี ประชากร ขนาดขององค์ประกอบและการกระจาย
ตัวของประชากร การเปลี่ยนแปลงประชากร องค์ประกอบของการ
เปล่ียนแปลงประชากรอันได้แก ่การเกิด การตาย การย้ายถิ่น 
ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับประชากร ประชากรกับปจัจัยทาง
เศรษฐกิจและสังคม ปัญหาประชากร นโยบายประชากร ข้อมูลและ
การใช้ข้อมูลทางประชากร 

 

2153403 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 Sufficiency Economy  
 ศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรอบแนวคิดของเศรษฐกิจ

พอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดําริ การประยุกตใ์ชป้รัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงในงานพัฒนาชุมชน การสร้างขบวนการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจพอเพยีงและกรณีศึกษาเศรษฐกจิพอเพียงทุกระดับ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงกับการพัฒนาประเทศ เครอืข่ายชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียง กรณีศึกษาเศรษฐกิจในชุมชนที่ประสบความสําเร็จ 

 

           เลือก                                   ไม่น้อยกว่า      24  หน่วยกิต 
2156202 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6) 
 Constitutional Law  
 ศึกษาแนวคิด ทีม่าและลักษณะของกฎหมายรัฐธรรมนญู 

พัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมที่สะท้อนผ่าน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ ต้ังแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน สาระสาํคัญของ
กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมไทย 

 

2154203 การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย 3(2-2-2) 
 Natural Resources and Environmental Management 

of Thailand 
 

 ความหมาย ประเภท ลักษณะ และขอบเขตของทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย หลักการและความสําคัญใน
การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม การอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิกฤตการณ์ด้านปญัหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับทอ้งถิ่น และระดับ 
ประเทศ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใน
ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ทัง้ในอดีต ปัจจุบนัและแนวโน้มในอนาคต 
วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในระดับต่างๆ รวมทั้งกฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย และการปฏิบัติภาคสนาม 
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2154305 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ์ 3(2-2-5) 
 Geographic Information System  
 ศึกษาแหล่งและระเบียบวิธกีารรวบรวมข้อมูลสถิติด้าน

ภูมิศาสตร์ ได้แก่ข้อมูลด้านกายภาพ เศรษฐกจิ สังคม ประชากรดว้ย
วิธีการต่าง ๆ หรือใช้คอมพิวเตอร ์เทคนิคการประยุกต์ไปใช ้การ
จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในพื้นที่อยา่งมีระบบ 

 

2101302 จริยศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 Ethics  
 ศึกษาความหมาย ขอบเขต แนวคิดทางจริยศาสตร์ของ

สํานักปรัชญาและศาสนาที่สําคัญโดยมุ่งศึกษาประเด็นทางจริย
ศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งที่มีคุณค่าสําหรับมนุษย์ ทั้งในแง่อุดมคติของชีวิต 
เกณฑ์การตัดสินคุณค่าและธรรมชาติของคุณค่าทางจริยศาสตร์ 
รวมถึงปัญหาทางจริยศาสตร์ที่ยังเป็นที่น่าสนใจของสังคม เพื่อเป็น
แนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาทางจริยศาสตร์และสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการตัดสินแก้ไขปัญหาพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
และสังคมต่อไป  

 

2154306 ภูมิศาสตร์ภูมภิาคโลก 3(3-0-6) 
 Regional Geography of the World  
 ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์เกี่ยวกับเกณฑ์ในการพิจารณาแบ่ง

ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประชากร 
ทรัพยากรธรรมชาติ และเปรียบเทียบปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผล
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในแต่ละภูมิภาค 

 

2114305 ประวัติศาสตรเ์อเชียตะวันออก 3(3-0-6) 
 History of East Asia  
 ศึกษาวิวัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม

ดั้งเดิมของจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ก่อนได้รับอิทธิพลจากภายนอก การ
ปรับปรุงประเทศภายหลังจากรับอิทธิพลตะวันตก วิวัฒนาการทาง
การเมืองเศรษฐกิจ สังคมภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และบทบาทใน
โลกปัจจุบัน 

 

2114408 ประวัติศาสตรย์ุโรปสมัยใหม ่ 3(3-0-6) 
 History of Modern Europe  
 ศึกษาสภาพการณ์ด้านสังคมและการเมืองของยุโรปหลังปี 

ค.ศ.1815 อิทธิพลของลัทธิชาตินิยมทําให้เกิดการรวมประเทศอิตาลี
และเยอรมนี บทบาทของประเทศทั้งสองหลังการรวมประเทศจน
นําไปสู่วิกฤติการณ์ต่าง ๆ ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 ความสําคัญของ
สงครามโลกครั้งที่ 1เปลี่ยนแปลงของยุโรป กําเนิดลัทธิฟาสซิสต์และนา
ซี ความสัมพันธ์ของประเทศต่าง ๆ ก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 และ
ความร่วมมือของนานาประเทศก่อนสงครามยุติ บทบาทของยุโรปทาง
เศรษฐกิจการเมืองในปัจจุบัน 
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2114409 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 3(3-0-6) 
 Contemporary World Affairs  
 ศึกษาความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นหลัง

สงครามโลกครั้งที่ 2 จากความขัดแย้งทางอุดมการณ์ต่าง ๆ ทาง
การเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งก่อให้เกิดภาวะวิกฤตในส่วนต่าง ๆ 
เพื่อร่วมมือกันแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ และรักษา
ผลประโยชน์ของกลุ่มในแต่ละภูมิภาค เพื่อใช้เป็นอํานาจต่อรอง
ทางการเมืองระหว่างประเทศ รวมทั้งวิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบันทั้ง
ภายในและภายนอก 

 

 
 วิชาการสอนวิชาเอก  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

2150305 เทคนิคการสอนวิชาสังคมศกึษา 3(2-2-5) 
 Techniques for Teaching Social Study  
           ศึกษาเทคนิควิธีสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ทักษะที่จําเป็นในการสอนสังคมศึกษา สื่อ และเทคโนโลยีการวัดผล
และประเมินผล การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อนําไปใช้ในการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2150406 เทคนิคการสอนครสูังคมศึกษาต้นแบบ 3(3-0-6) 
 Teaching Techniques of Model Social study Teacher  
 ศึกษาคุณลักษณะของครูสังคมศึกษาต้นแบบเทคนิคการ

สอนสังคมศึกษาทางด้านบทบาทหน้าที่ คุณธรรม จริยธรรม ที่พึงมี
ต่อตนเองต่อบุคคลอ่ืน ต่อนักเรียน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในการ
ประกอบวิชาชีพและการเป็นพลเมืองของประเทศ 

 

 
เลือกจากวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

2154204 พิบัติภัยศึกษา 2(1-2-3) 
 Natural  Disaster  Study  
           ความหมาย ประเภท ลักษณะ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดภัยพิบัติใน

ประเทศไทย ภูมิภาค และระดับโลก ซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพทาง
ภูมิศาสตร์และกิจกรรมด้านต่างๆของมนุษย์  รวมทั้งวิเคราะห์หา
แนวทางในการแก้ไข และศึกษาภาคสนาม 

 

2114203 ประวัติศาสตรเ์อเชียใต ้ 2(2-0-4) 
 History of South Asia  
 ศึกษาภูมิภาคเอเชียใต้สมัยโบราณโดยสังเขป เน้น

ความสําคัญต้ังแต่การแผ่อิทธิพลของจักรวรรดินิยมตะวันตก การ
เรียกร้องเอกราช ปัญหาของเอเชียใต้ภายหลังได้รับเอกราช บทบาท
และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มเอเชียใต้ในปัจจุบัน 

 

2150204 สังคมศาสตร์กับการพัฒนา 2(2-0-4) 



35 
 

35 
 

 Social Science and Development  
 ศึกษาความหมาย  ขอบเขต  และบทบาทของวิ ชา

สังคมศาสตร์ การใช้ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ในการวางแผน
พัฒนาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย โดยเน้น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันและหลักการ
ของการพัฒนาแบบยั่งยืน 

 

2114410 ท้องถิ่นศึกษา 2(2-0-4) 
 Local Studies  
 ศึกษาวิวัฒนาการของความเป็นท้องถิ่น หลกัฐานทาง

ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี มรดกทางวัฒนธรรม 
ความคิดความเชื่อของท้องถิ่น อิทธิพลของอารยธรรมต่าง ๆ ที่มผีล
ภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาแก้ปัญหา
ชุมชน 

 

2114307 ประวัติศาสตรต์ะวันออกกลาง 2(2-0-4) 
 History of the Middle East  
           ศึกษาอิทธิพลของศาสนาอิสลาม การต้ังจักรวรรดิอาหรับ 

การด้ินรนเพื่อเอกราชของชาติอาหรับ ผลของสงครามโลกครั้งที่ 2 
ที่มีต่อตะวันออกกลาง ปัญหาในกลุ่มประเทศอาหรับ ปัญหาคลอง 
สุเอชบทบาทขององค์กรสหประชาชาติและมหาอํานาจตะวันออก
กลาง 

 

2114306 ประวัติศาสตรส์หรัฐอเมริกา 2(2‐0‐4) 
 History of The United States of America  

          ศึกษาประวัติการต้ังอาณานิคมในอเมริกา อาณานิคม
อเมริกันการประกาศอิสรภาพ ลัทธิมอนโร (ค.ศ. 1823) สงคราม
กลางเมือง สงครามระหว่างประเทศสเปนกับสหรัฐอเมรกิา (ค.ศ. 
1898) อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในละตินอเมริกา การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ไป
จนถึงการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยสังเขป 

 

2154410 ภูมิศาสตรเ์ศรษฐกิจ 2(2-0-4) 
 Economic Geography  
 ศึกษาลักษณะ และปัจจัยที่ทําให้เกิดความแตกต่างของ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในบริเวณต่าง ๆ ของโลกโดยศึกษา
ทรัพยากรธรรมชาติ การผลิต การใช้ และการกระจายของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย 
กรรม การคมนาคม – ขนสง่ การค้าระหว่างประเทศและการบริการ
ของประชาชนในดินแดนต่าง ๆ ของโลกและปฏิบัติการภาคสนาม 

 

2154308 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย 2(1-2-3) 
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 Tourism Geography of Thailand  
 ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ

ไทย เกี่ยวกับที่ต้ัง การเข้าถงึเส้นทางคมนาคม สภาพทางธรรมชาติ
และการกําเนิดของแหล่งท่องเที่ยว สภาพทางด้านวัฒนธรรมและ
ประวัติของแหล่งท่องเที่ยว ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว 
องค์ประกอบที่เหมาะสมสําหรับการท่องเที่ยวสถานบริการและ
หน่วยงานที่ดําเนินงานท่องเที่ยว การวางแผนงานสําหรับการจัดการ
ท่องเที่ยวและฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 

 

2154411 ภูมิศาสตรท์้องถิ่น 2(1-2-3) 
 Local Geography  
 
 

ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพ การต้ังถิ่น
ฐาน ประชากร ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม สถานการณ์และ
ปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และการ
ใช้ความรู้ด้านภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความย่ังยืน 

 

3159304 เศรษฐศาสตรก์ารเกษตร 2(2-0-4) 
 Agricultural Economics  
 ขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์ บทบาทการเกษตรต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้างทางเศรษฐกิจการเกษตร ปัญหาด้าน
การเกษตร หลักเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรสินเชื่อ
การตลาดและราคาผลผลิตการเกษตร การบริโภค สหกรณ์
การเกษตร ธุรกิจการเกษตร นโยบายของการเกษตรทางการค้า
ระหว่างประเทศ และการผลิต 

 

2155304 การเมืองในทวีปเอเชีย 2(2-0-4) 
 Politics in Asia  
 ศึกษาการเมืองการปกครองในประเทศเอเชียตะวันออก 

ประเทศตะวันออกกลาง ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ 
ตลอดจนความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างประเทศในกลุม่ประเทศ
เหล่านี้ 

 

2155405 สิทธิมนุษยชนในสงัคมไทย 2(2-0-4) 
 Human Rights in Thai Society  
 ศึกษาความหมาย แนวคิด หลักการสําคัญของสิทธิ

มนุษยชนพัฒนาการของสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย สทิธิ
มนุษยชนตามบทบัญญัติในรฐัธรรมนูญ มาตรฐานสากลเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน กลไกทางกฎหมายที่ควบคุมให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชน 
ตลอดจนแนวโน้มของสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 
 

 

2114411 สันติภาพศึกษา 2(2-0-4) 
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 Peace Studies  
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีว่าด้วยสันติภาพ ความขัดแย้งและ

ความรุนแรงทัง้ในระดับปัจเจกบุคคลประเทศและระหว่างประเทศ 
เช่น อคติและความเกลียดชังทางเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา สงครามและ
การแย่งชิงทรัพยากร แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในระดับ
ต่าง ๆ ด้วยสันติวิธี บทบาทขององค์กรในระดับชุมชน ประเทศและ
ระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งและการส่งเสริม
สันติภาพ 

 

 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชา 
ที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของโปรแกรมวิชานี้ 

3.2 ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย ์
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร 

ภาระการสอน 
( ช.ม./สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

ชื่อ  นามสกุล 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
เอก/โท/ตรี 

 

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 
1. นางสาวสุนันท์  ไชยเมล์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X

กศ.ม. 
ประวัตศิาสตร์ 
 
กศ.บ. 
ประวัติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
วิทยาลัยวิชการประสานมิตร 

12 12 12 12 12 

2. นางสาวมลิวรรณ  รักษ์วงศ์ 
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

อ.ม. 
ประวัตศิาสตร์ 
ศศ.บ. 
ประวัติศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 

12 12 12 12 12 

3. นางสาวพชรวรรณ   
รุ่งแสงอโณทัย 
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

กศ.ม. ภูมิศาสตร์ 
 
 
กศ.บ. สังคมศึกษา 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

12 12 12 12 12 

4. นายพยุงศักด์ิ  พงศาปาน 
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

วท.ม. ภูมิศาสตร์ 
 
 
กศ.บ. สังคมศึกษา 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

12 12 12 12 12 

5.นายวิทิต  บัวปรอท 
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

ศน.ม.  
พทุธศาสน์ศึกษา 
ศน.บ. พุทธศาสน์
ศึกษา 

มหาวิทยาลัย 
มหามกุราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย 
มหามกุราชวิทยาลัย 

12 12 12 12 12 
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 3.2.2 อาจารย์ประจํา 
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ภาระการสอน ช.ม./ปีการศึกษา ชื่อ  นามสกุล 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
เอก/โท/ตรี  

2554 2555 2556 2557 2558 

1.นางดุษฎี  มัชชิมาภิโร 
รองศาสตราจารย์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

กศ.ม. 
การอุดมศึกษา 
 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

24 24 24 24 24 

2. นางสาวสุวิมล  อิสระธนาชัยกุล 

อาจารย์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 
 

ศศ.ม. รัฐศาสตร์ 
 
ศศ.บ. รัฐศาสตร ์

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

24 24 24 24 24 

3. นายเวคิน  วุฒิวงศ์ 
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

ศษ.ม.  
ศึกษาศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาชุมชน 
ศศ.บ   
การพัฒนาชุมชน 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์วิทยาเขต
ปัตตานี 
วิทยาลัยครูยะลา 

24 24 24 24 24 

4. นางสาวทัศนา  เกื้อเส้ง 
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

วท.ม.  การจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
วท.บ.         
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ 

24 24 24 24 24 

5. นางสาวศุภรัตน์  มฤคี 
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

อ.ม.  ประว้ติศาสตร์
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 
ศศ.บ. 
ประวัติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร 
 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
 

24 24 24 24 24 

6.นางสาวเยาวดี  ศรีราม 
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

วท.ม.  การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
วท.บ.  ประมง 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ 

24 24 24 24 24 

7. นายเอกฉัตร  วิทยอภิบาลกุล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

ศศ.ม.             
การพัฒนาสังคม 
น.บ.  นิติศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ ์
มหาวิทยาลัย 

24 24 24 24 24 

8.นางสาวอรวรรณ  กมล 
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

ทษ.ม. 
เศรษฐศาสตร์
สหกรณ์ 
ทษ.บ. 
เศรษฐศาสตร์
สหกรณ์ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 

24 24 24 24 24 

9.นางสาวสายใจ  เบญส๊ะ 
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

ศศ.บ.  ปรัชญา 
 
 

มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 

24 24 24 24 24 



39 
 

39 
 

 3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
สําเร็จการศึกษาจาก ชื่อ นามสกลุ 

ตําแหน่งทางวชิาการ 
เลขประจาํตัวบัตรประชาชน 

 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

เอก/โท/ตร ี มหาวิทยาลัย ปี 

นางสาวกรรณิการ์  พนัสอําพล 
   รองศาสตราจารย์ 
   X-XXXX-XXXXX-XX-X 

ศษ.ม. การอุดมศึกษา 
 
 
วท.บ. พลานามัย 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  
สงขลา 
วิทยาลัยการศึกษา 
ประสานมิตร 
 

2529 
 
 

2514 
 

 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝกึภาคสนาม  

ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คือ ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ซึ่ง
แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่  

1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน  เป็นการเตรียมเพื่อปฏิบัติการสอนจริง นักศึกษาจะมีส่วน
ร่วมกับสถานศกึษาในการสังเกตการสอนและการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู และมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาใน
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การออกแบบและทดลองสอนในชั้นเรียน 

2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอก ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาโดยอิสระควบคู่กับการนิเทศ การบูรณาการความรู้ในการจัดทําแผนการเรยีนรู้ การจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ นวัตกรรม เทคนิค และยทุธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับ
ผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การจัดทําบันทึกและรายงานผล
การจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานครู
นอกเหนือจากการสอน การสมัมนาทางการศึกษา 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
1) มีทักษะการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียนเกี่ยวกับงานในหน้าที่ครู บูรณาการความรู้ที่

เรียนมาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาตามที่
กําหนดไว้ในหลักสูตร 

2) มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสาขาวิชาเฉพาะในสถานศึกษาเต็มเวลา เพี่อเรียนรู้
การปฏิบัติหน้าที่ครูตลอดกระบวนการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 
 4.2 ช่วงเวลา 

1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ช้ันปีที่ 4 
2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอก ช้ันปีที่ 5 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน:   
1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน แบ่งเป็น 2 รายวิชา จัดเต็มเวลาตลอดภาคศึกษาที่ 1 และ 

ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4  
2) ปฏิบัติการสอนตลอดภาคการศึกษาในสถานศึกษาในสาขาวิชาสังคมศึกษา แบ่งเป็น 2

รายวิชา โดยปฏิบัติงานสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา รายวิชาละ 1 ภาคการศึกษา ของชั้นปีที่ 5  
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5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1 คําอธิบายโดยย่อ 

การทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพผู้เรียนในสาขาวิขาสังคม
ศึกษา สําหรับการปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา จํานวน 1 เรื่อง  
 5.2 มาตรฐานผลการเรยีนรู ้

  1)  มีความสามารถในการทาํวิจัยในชั้นเรียน และเป็นพื้นฐานของการทําวิจัยในระดับที่ 
สูงขึ้น 
             2)  มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (ประสบการณ์การวิชาชีพครู
และปฏิบัติการวิชาชีพครู) 
          3)  มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการทําวิจัยในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
พัฒนาผู้เรียน  
 5.3 ช่วงเวลา  

ช้ันปีที่ 5 
 5.4 จํานวนหน่วยกิต  

ไม่มี  
 5.5 การเตรียมการ  
 เรียนรายวิชาการวิจัยทางการศึกษา ในกลุ่มวิชาชีพครู  เพื่อศึกษากระบวนการและฝึก
ปฏิบัติการวิจัย 
 5.6 กระบวนการประเมินผล : 

ประเมินผลงานวิจัยโดยอาจารย์นิเทศคณะครุศาสตร์ และ/หรือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร 

 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1.  การพัฒนาคณุลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 1.1 คุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 
1. มีทักษะการใช้ภาษามลายู
กลาง 

1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป บังคับเรียน 2 รายวิชา 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดย
การอบรมเพิ่มเติม 

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมนิผลการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 

2. มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป บังคับเรียน 1 รายวิชา 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดย
การอบรมเพิ่มเติม 

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมนิผลการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 

3. มีจิตอาสาและจิตสํานึก 
สาธารณะ 

1. มอบหมายให้นักศึกษารวมกลุ่ม
ทํากิจกรรมทีแ่สดงออกถึงการมีจิต
อาสา ต้ังแต่ปี 1 ถึง ปี 3 อย่างน้อย
ปีละ 1 กจิกรรม 

1. นําเสนอกิจกรรมต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที ่
ประเมิน 
2.หลักฐานการดําเนินกิจกรรม 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 
4. มีความเป็นผู้นําทาง
วิชาชีพครู 

1. การเรียนการสอนตามหลักสูตร
และจัดกิจกรรมเสริมความเปน็ครู 

1. การประเมนิผลการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.หลักฐานการดําเนินกิจกรรม 
เช่น CD รายงานเป็นรูปเล่ม 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
     2.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

2.1.1.  ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

 1)  การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและสังคม 
    2)  การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สจุริต ขยัน  
อดทน และสู้งาน 

 3)  การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน 
คุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 
  4)  การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และจิตสํานึกสาธารณะ 

  5)  รักและภูมใิจในสถาบัน ท้องถิ่น มีจิตสาํนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  
สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พัฒนาการเรยีนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 1)  กําหนดวัฒนธรรมองค์กร เพื่อบ่มเพาะให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้า 

ช้ันเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความ 
รับผิดชอบต่อตนเอง สถาบันและสังคม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีความซื่อสัตย์
สุจริต 
 2)  การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ของสังคมและวิชาการ  
 3)  การเรียนรูโ้ดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interactive Action Learning) 
 4)  การใช้กรณีศึกษา (Case Study) 

 5)  มีการจัดกิจกรรมสําหรับพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิต 
อาสา 

 2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1)  วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
 2)  วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน 
 3)  วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
 4)  วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการม ี

จิตอาสา 
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 2.1.2 ด้านความรู ้
 2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1)  การแสดงออกถงึความสามารถในการเข้าถงึแหล่งการเรียนรู้  
 2)  การแสดงออกถงึความสามารถในการบูรณาการความรู้ และการประยกุต์ความรู ้
 3)  มีความรู้และความเข้าใจเกีย่วกับหลกัการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาของหมวด 

วิชาศึกษาทั่วไป 
2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พัฒนาการเรยีนรู้ด้านความรู้ 
  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบม ี

ส่วนร่วม สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้  บูรณาการความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ตาม หลกัการและทฤษฎีที่
สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา โดยใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลายทั้ง การบรรยายร่วมกับการอภิปราย การ
ค้นคว้า กรณีศกึษา ตลอดจนนําเสนอประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม 

2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู ้
  ประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้ครอบคลุมการประเมินด้านความรู้ ดังนี้ 
 1)  การทดสอบย่อย  

2)  ทดสอบกลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน 
 3)  ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้า  
 4)  ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน  

 2.1.3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปญัญา 

1)  สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล และคิด 
เชิงบูรณาการ ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2)  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้  
2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 

การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา ทั้งระดับบุคคลและ 
กลุ่มในสถานการณ์ทั่วไป โดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น การอภิปรายกลุ่ม   การทํากรณีศึกษา การ
โต้วาที การจัดทําโครงการ และการใช้เกม เป็นต้น  
  2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรยีนรูด้้านทักษะทางปัญญา 
  การประเมิน เป็นการวัดและการประเมินทักษะการคิด และการแก้ไขปัญหา เช่น 
  1)  การสอบวัดความสามารถในการคิดและแก้ไขปัญหาโดยใช้กรณีศึกษา 

2)  การประเมนิจากผลงานที่เกิดจากการใช้กระบวนการแก้ไขปัญหา การศึกษา 
ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์วิจารณ์ เช่น รายงานการวิเคราะห์วิจารณ์กรณีศกึษา การศึกษา
อิสระ รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม การประชุมปรึกษาปัญหา และการสัมมนา 
 2.1.4.  ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบ 

2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1)  สามารถทาํงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งในฐานะผู้นําและสมาชิกกลุ่ม 
   2)  มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อ 
สังคม 
  3)  แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม  
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2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบคุคล 
และความรับผิดชอบ 
   นักศึกษาต้องมีความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับบุคคล และสังคม ดังนั้นอาจารย์ 
 ผู้สอนต้องจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
  1)  กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรยีนกับผู้สอน  
และผู้เรียนกับสังคม 
 
   2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทํางานเป็นทีม เพื่อส่งเสริมการแสดงบทบาท 
ของการเป็นผู้นําและผู้ตาม 
   3)  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นกัศึกษาได้มีความรับผิดชอบ ปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคม- 
พหุวัฒนธรรม  

2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและ 
   ความรบัผิดชอบ 
  1)  การประเมินความสามารถในการทํางานร่วมกับกลุ่มเพื่อน และทีมงานอย่างมี 

ประสิทธิภาพและสร้างสรรค ์
  2)  การประเมินผู้เรียนในการแสดงบทบาทของการเป็นผู้นําและผู้ตาม ในสถานการณ์     

การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 
  3)  ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 

 2.1.5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช ้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 1)  การแสดงออกถึงความสามารถในการใชภ้าษาเพื่อการสื่อสาร  

  2)  การแสดงออกถึงความสามารถในการตดิต่อสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยไีด้ 
อย่างเหมาะสม 

   3)  การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข แปรผลและนําเสนอข้อมูล 
 ได้อย่างเหมาะสม และใช้เป็นพื้นฐานแก้ปัญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 

     4)  การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพือ่ 
 การแสวงหาความรู้ 

 2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การ 
   สื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่าง 
บุคคลทั้งการพูด การฟัง และการเขียนในกลุม่ผู้เรียน ระหวา่งผู้เรียนและผูส้อน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

2)  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสรมิให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศเพือ่การสื่อสารทีห่ลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

3)  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสรมิให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการเลือก 
สารสนเทศและฝึกทักษะการนําเสนอข้อสนเทศด้วยวิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับผูฟ้ัง และเนื้อหาที่
นําเสนอ 
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 2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร   
   และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1)  การประเมนิผลงานตามกิจกรรมการเรยีนการสอน โดยใชแ้บบสังเกต และแบบ 
ประเมินทกัษะการพดู การเขยีน 

2)  การทดสอบทักษะการฟังจากแบบทดสอบทีส่อดคล้องกับวตัถุประสงคก์ารเรียนรู ้
3)  การทดสอบการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใช้ขอ้สอบ การทํารายงานกรณี และการ 

วิเคราะห์ขอ้มูลผลการศึกษาวิจยั การศึกษาอิสระ 
     2.2 หมวดวิชาเฉพาะดา้น กลุ่มวิชาชพีครู  
  2.2.1.  ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
      2.2.1.1  ผลการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1)  การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูทีก่ําหนดโดยองคก์รวิชาชพี คือ คุรุสภา 
 2)  พัฒนาตนเองตามแนวพระราชดํารเิศรษฐกิจพอเพียง 
 3)  ดํารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมและร่วมสรา้งสังคมปรองดองเพือ่การอยูร่ว่มกันอย่างสันติ
สุข 
  2.2.1.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พัฒนาการเรยีนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 1)  กําหนดให้อาจารย์ผู้สอนทกุคนมีวัฒนธรรมองค์กรตามจรรยาบรรณวิชาชพีครู เพื่อเป็น
การปลูกฝังให้นกัศึกษามีความรู ้ความเข้าใจ และปฏิบัติได้ตามจรรยาบรรณวชิาชีพคร ู

 2)  อาจารย์ผู้สอนทุกคนตอ้งสอดแทรกเรื่องคณุธรรม จรยิธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ในการสอนทกุรายวิชา  เน้นเรือ่งศรทัธาต่อวิชาชีพ  ตั้งใจถ่ายทอดวิชาการ  ส่งเสริมการเรียนรู้ และทําตนเปน็
แบบอย่างทีด่ ี
  2.2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 1)  มีการประเมินระหว่างเรียนควบคู่ไปกับการประเมินในทกุรายวิชา โดยผู้เรียนประเมิน
ตนเอง กลุ่มเพือ่น อาจารย์ และใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนา
กลุ่ม   แบบประเมินตนเอง  
 2)  ประเมินจากการจัดกิจกรรมเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
  2.2.2.  ด้านความรู ้
   2.2.2.1 ผลการเรยีนรูด้้านความรู ้ 
    1)  มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎ ีและการปฏิบัติ ในราย
วิชาชีพครู  

 2)  การแสดงออกถึงความสามารถในการบรูณาการวิชาชีพครูตามมาตรฐานที่คุรุสภา
กําหนด  

 3)  การแสดงออกถึงความสามารถในการบรูณาการวิชาชีพครูตามมาตรฐานที่คุรุสภา
กําหนดกับวิชาเฉพาะ  
  2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พัฒนาการเรยีนรู้ด้านความรู้                 
  1)  ใช้การสอนหลายรูปแบบตามเนื้อหาสาระ ได้แก่ การบรรยาย การอภิปรายการ
ทบทวน การฝกึปฏิบัติการ การสัมมนา และเทคนิคการสอนอื่น ๆ ที่เนน้ผู้เรียนเป็นสาํคัญ 
  2)  การเรียนรูจ้ากแหล่งเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน เช่น การศึกษาดูงานแหล่งปฏิบัติที่
ดีและเป็นเลิศ   การรับรู้ข่าวสารจากสื่อเทคโนโลยี  สารสนเทศ หรือจากสื่อมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ การ
เรียนรู้ภูมิปัญญาจากคนในชมุชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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  3)  การเรียนรู้จากสถานการณจ์ริงจากการฝึกงานในสถานศกึษา  จากวิทยากรภายนอก
สถาบัน  ในหัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัย 
  4)  การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย เช่น การศึกษาค้นคว้าขอ้มูล การทําโครงงาน การถาม
ตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน 
   2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความรู้ 

 ประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้ครอบคลุมการประเมินด้านความรู้ ดังนี้ 
 1)  การทดสอบย่อย  

2)  ทดสอบกลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน 
 3)  ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้า  
 4)  ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน  

 

  2.2.3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปญัญา 
   1)  แสดงออกถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ในการนํา
ความรู้ด้านวิชาชีพครูไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2)  แสดงออกถึงความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค ์และพัฒนานวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

 2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ชพ้ัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) การเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดเพื่อส่งเสริมการการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ คิด
ประเมินค่า และคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยจัดให้มีกิจกรรมในลักษณะต่าง ๆ เช่น การอภิปรายกลุ่ม การ
คิดวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์จําลอง กิจกรรมการแก้ปัญหา กิจกรรมการวิเคราะห์จากการ
มองต่างมุม 
  2)  การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย เช่น การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้แบบ 
ต่าง ๆ  การใชส้ื่อเทคโนโลยี การทําโครงงาน และการทําวิจัยในชั้นเรียน 
  3)  การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  เช่น กิจกรรมฝึกปฏิบัติ การฝึกทักษะ การสังเกต
พฤติกรรมผู้เรยีน การสังเกตการสอน การสมัภาษณ์หรือพูดคุยกับผู้มีประสบการณ์ การสอนในชั้นเรยีน 
  2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1)  นักศึกษาประเมินกระบวนการพัฒนาความสามารถทางปัญญาของตนเองในแต่ละ
ขั้นตอน เช่น การสังเกต  การต้ังคําถาม  การสืบค้น  การคดิวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การสะท้อนและ
สื่อความคิด 
  2)  อาจารย์ประเมินความสามารถทางปัญญาทั้งการคิดทีเ่ป็นนามธรรมและการ
แสดงออกที่เป็นรูปธรรม เช่น จากกระบวนการทํางานของนักศึกษา กระบวนการคิด การสื่อความคิด 
ความเข้าใจ  ความคิดสร้างสรรค์จากผลงาน   
  2.2.4.  ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบ 
  2.2.4.1  ผลการเรยีนรู้ด้านทักษะความสมัพันธร์ะหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1)  แสดงออกถึงการมีความสัมพันธ์ที่ดี  และมีความรับผดิชอบต่อผู้เรียน ผู้ร่วมงาน 
และชุมชน 
   2)  เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ผ ู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนรู้ 



46 
 

46 
 

  2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ชพ้ัฒนาดา้นทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
  1)  กลยุทธก์ารสอนที่เน้นการมปีฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรยีนกับผู้เรียน ผู้เรยีนกับผู้สอน และ
ผู้เรียนกับสังคม 
   2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชก้ระบวนการกลุ่ม เพื่อการเรียนรู้ทกัษะความสัมพันธ์ 
และความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที ่
   3)  จดักิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการลงปฏิบัติในพื้นที่  ในสถานศึกษา  เพื่อการเรียนรู้
และฝึกปฏิบัติจริง 
  2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและ
ความรับผิดชอบ 
  1)  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
เรียน  
  2)  สังเกตจากพฤตกิรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรมตา่ง ๆ ในสถานการณ์ต่างๆ 
 

  2.2.5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
   2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้าน การวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
    1)  แสดงออกซึ่งความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นตัวเลข ภาษาพูด 
ภาษาเขียน เพื่อเข้าใจปัญหา และพัฒนาผู้เรยีน 
    2)  แสดงออกซึ่งความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการเรียนรู้ และ
งานที่รับผิดชอบ 
  2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ชพ้ัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
   1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาตา่ง ๆ โดยให้ผู้เรยีนมีการใช้ภาษาเพื่อการ 
ส่ือสารในการตดิต่อสื่อสารระดบับุคคล กลุ่มคน  
  2)  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ แลกเปลี่ยนข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์ทัง้สถานการณ์จรงิ
และสถานการณ์จําลอง   และนําเสนอการแกป้ัญหาที่เหมาะสม  
   3)  ประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน หลากหลายสถานการณ์ 
  2.2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร 
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
   1)  ประเมินผลตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการสังเกต ประเมินทักษะการพูด  
การเขียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2)  แบบทดสอบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู ้
 

 2.2.6.   ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู ้
  2.2.6.1  ผลการเรยีนรู้ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ 
    1)  แสดงออกซึ่งความสามารถในการบูรณาการความรู้ด้านวิชาชีพครูไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
   2)  แสดงออกซึ่งความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การใชแ้หล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย การวัดผล ประเมินผล และทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
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  2.2.6.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พัฒนาเรียนรู้ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู ้  
   1)  จดักิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอกหอ้งเรียน 
   2)  การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เช่น การศึกษากรณีตวัอย่างจากห้องเรยีน การ
สังเกตการณ์สอนแบบต่าง ๆ การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน การสัมภาษณห์รือพูดคุยกับผู้มปีระสบการณ์  การ
ทําแผนการสอน  การผลิตส่ือประกอบการสอน การทดลองสอน การทําวิจยัในชั้นเรียน การประเมินผู้เรียนและ
การจดัแหล่งประสบการณ์การเรียนรูใ้หก้ับเดก็ 
   3)  การเรียนรู้จากต้นแบบ เช่น ผู้สอน เพื่อน ครูประจําชั้น ครผูู้ช่วย พี่เล้ียง หรือครูต้นแบบ
  
  2.2.6.3  กลยุทธ์การประเมินผลด้านทักษะด้านการจัดการเรยีนรู ้
   1)  นักศึกษาจัดทําแผนการสอน ศูนย์การเรียน ส่ือการสอนทีส่อดรับกับหลักสูตรและ
พัฒนาการตามวัยอย่างเป็นองค์รวมและสามารถบรูณาการไปสู่ศาสตร์อื่นๆ ได้สอดรับกับพัฒนาการตามวัย 
   2)  อาจารย์สังเกตพฤติกรรมการเรยีนรู้และการพัฒนาการสอน จากการสะท้อนความคิดใน
ห้องเรียน และจากการสังเกตการณ์สอนระหว่างทดลองสอน ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เปรียบเทียบ
แผนการสอน ส่ือการเรียนที่ทําส่งกับการปฏิบตัิจรงิในหอ้งเรียน 
   3)  อาจารย์ประมวลพฤติกรรมการสอนและทักษะการสอนจากบุคคลที่เกีย่วข้อง เช่น จาก
เด็ก ครูประจําชัน้  ครูพี่เลี้ยง  เพื่อน ผู้บริหารโรงเรียน 
 2.3 หมวดวิชาเฉพาะดา้น กลุ่มวิชาเอก 
  2.3.1.  ด้านคณุธรรมจริยธรรม 
  2.3.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
   1)  มีคุณธรรมกัลยาณมิตร 7 คุณธรรมค้ําจนุโลก(พรหมวหิาร 4) ธรรมคุม้ครองโลก  
สังคหวัตถุ 4 ฯลฯ 
   2)  มีคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างการพัฒนาที่ย่ังยืน เช่น จริยธรรมของเวลา สิทธิและ
ความรับผิดชอบของมนุษย์และความเป็นธรรม 
   3)  มีคุณธรรมจริยธรรมของความเป็นพลเมืองที่มีหัวใจประชาธิปไตย และมีจิตสํานึก
สาธารณะต่อสังคม 
   4)  มีจิตวิทยาครูสําหรับจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  2.3.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พัฒนาการเรยีนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
   1)  การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี(Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
   2)  การเรียนรูโ้ดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ(Interactive Action Learning) 
   3)  การใช้กรณีศึกษา(Case Study) 
   4)  การเข้าร่วมกิจกรรมเสรมิความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  2.3.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
   1)  วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
   2)  วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน 
   3)  วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
   4)  วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
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 2.3.2. ด้านความรู ้
  2.3.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1)  บูรณาการความรู้สังคมศกึษาที่ครอบคลุมวิชาประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดลอ้ม 
ประชากร รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา ศาสนาและปรัชญา 
  2.3.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พัฒนาการเรยีนรู้ด้านความรู้ 
   1)  การวเิคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสวน(Inquiry Method) 
   2)  การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู ้
   3)  การวเิคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตขององค์ความรู้และทฤษฎี 
   4)  การเรียนรู้รว่มมือ( Collaborative Learning ) เพื่อประยกุต์และประเมินค่าองค์ความรู้
ในสถานการณ์โลกแห่งความเปน็จริง 
   (5)  การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเปน็รายปีตลอดหลักสูตร 
  2.3.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู ้
   1)  วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
   2)  วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรปุสถานะขององค์ความรู้ 
   3)  วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
   4)  วัดและประเมินผลจากการเรียนรู้ร่วมมอื 
   5)  วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเปน็ครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 2.3.3. ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.3.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปญัญา 
   1)  การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี 
และหลักการทีเ่กี่ยวข้องในศาสตร์สาขาวิชาสังคมศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
   2)  แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน 
   3)  มีการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ 
   4)  มีความเป็นผู้นําในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนสังคมศึกษา 
  2.3.3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 
   1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม
(Problem – based Learning)  
   2)  การทําวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่(Research-based Learning)  
   3)  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์(Research and Development 
และ Vision –based Learning)  
   4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสรมิความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  2.3.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1)  วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทาง
วิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม 
   2)  วัดและประเมินจากผลการทําวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม ่
   3)  วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
   4)  วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเปน็ครู เป็นรายปีตลอดหลักสตูร 
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 2.3.4.  ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบ 
  2.3.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1)  มีความไวในการรับรู้ความรูสึ้กของผู้เรียนสงัคมศึกษาตัง้แตร่ะดับประถมศกึษา 
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 
   2)  เอาใจใส่ในการรับฟังและพฒันาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรบัผิดชอบ 
   3)  มีความเอาใจใส่ มีส่วนช่วยเหลือและเอื้ออาทรตอ่การแก้ปญัหาความสัมพนัธ์ในกลุ่มและ
ระหว่างกลุ่มผู้เรียนอย่างสร้างสรรค ์
   4)  มีความสัมพันธ์ที่ดกีับผู้เรียน เป็นผู้นําและผู้ตามที่มีความรบัผิดชอบต่อส่วนรวมทัง้
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
  2.3.4.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พัฒนาการเรยีนรู้ด้านด้านทักษะความสมัพันธร์ะหวา่ง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   1)  การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ(Participative Learning through Action) 
   2)  การเป็นผู้นาํแบบมีส่วนร่วม(Shared Leadership) ในการนําเสนองานวชิาการ 
   3)  การคิดให้ความเห็นและการรับฟงัความเหน็แบบสะท้อนกลับ (Reflective Thinking)  
   4)  การเข้ารว่มกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  2.3.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและ
ความรับผิดชอบ 
   1)  วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ 
   2)  วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า/แก้โจทย์ 
   3)  วัดและประเมินจากผลนาํเสนอผลงานกลุ่มและการเป็นผู้นําในการอภิปรายซักถาม 
   4)  วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
 2.3.5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  2.3.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
   1)  มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูล ข่าวสารด้านสังคมศึกษา จาก
ผู้เรียนต้ังแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึงขั้นอุดมศึกษา 
   2)  มีความสามารถในการใชดุ้ลยพินิจที่ดีในการประมวลผลแปลความหมายและ
เลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาที่สอนและงานครูที่รบัผิดชอบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี 
   3)  มีความสามารถในการสือ่สารกับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน 
และนําเสนอด้วยสื่อรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน 
  2.3.5.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1)  การติดตามวิเคราะห์ และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด้านการศึกษาจากข่าว
หนังสือพิมพ์ 
   2)  การสืบค้นและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด้านการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   3)  การเข้าร่วมกิจกรรมเสรมิความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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  2.3.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร 
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
   1)  วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห์ และนําเสนอรายงานประเดน็สําคัญด้าน
การศึกษา 
   2)  วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด้านการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   3)  วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกจิกรรมเสริมความเป็นครเูป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 2.3.6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
  2.3.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการจัดการเรียนรู ้
   1)  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาที่มรีปูแบบหลากหลายทั้งรูปแบบ
ที่เป็นทางการ รูปแบบก่ึงทางการ และรูปแบบไม่เป็นทางการ อย่างสร้างสรรค์ 
   2)  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาสําหรบัผู้เรียนที่หลากหลายทั้งที่มี
ความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และทีม่คีวามต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 
   3)  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกสังคมศึกษาอย่างบูรณาการ 
  2.3.6.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะการจัดการเรยีนรู ้
   1)  การฝึกประสบการณ์วิชาชพีครูก่อนปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 
   2)  การปฏิบัตกิารสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา(Field based Learning through Action)  
   3)  การเข้ารว่มกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  2.3.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู ้
   1)  วัดและประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครกู่อนปฏิบัติการสอน 
   2)  วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา 
   3)  วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกจิกรรมเสริมความเป็นคร ูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 
3.  การกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา      
     (Curriculum Mapping)   
 แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง  ( ตามท่ีระบุไว้ใน
หมวดที่ 4  ข้อ 2 )  โดยระบุเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง 

3.1 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป  

 ผลการเรยีนรูใ้นตารางมีความหมาย ดังนี ้
 1)  คุณธรรม จริยธรรม 

 (1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและสังคม 
    (2) การแสดงออกถงึการมีวินัยในการเรยีน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน  
อดทน และสู้งาน 

 (3) การแสดงออกถงึการเคารพสทิธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อืน่ รวมทัง้เคารพใน 
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเปน็มนุษย ์

 (4) การแสดงออกถงึการมีจิตอาสา และจิตสํานึกสาธารณะ 
  (5) รักและภูมิใจในสถาบัน ท้องถิ่น มีจิตสํานึกในการอนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรม  

ส่ิงแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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  2). ความรู ้
(1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถงึแหล่งการเรียนรู้  

 (2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู้ และการประยุกต์ความรู้ 
 (3) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาของหมวด 

วิชาศึกษาทั่วไป 
  3).  ทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล และคิด 
เชิงบูรณาการ ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 (2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์เพื่อสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้  
  4).  ทักษะความสมัพันธร์ะหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (1) สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งในฐานะผูน้ําและสมาชิกกลุ่ม 
   (2) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม 
  (3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม  
  5).  ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 (1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใชภ้าษาเพื่อการสื่อสาร  
  (2) การแสดงออกถึงความสามารถในการตดิต่อสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยไีด้ 

อย่างเหมาะสม 
   (3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข แปรผลและนําเสนอข้อมูล 
 ได้อย่างเหมาะสม และใช้เป็นพื้นฐานแก้ปัญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 

     (4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพือ่ 
 การแสวงหาความรู้ 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  

 
 

กระบวนวิชา 
 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 
จํานวน 5 ข้อ 

2. ความรู้ 
จํานวน 3 ข้อ 

3. ทักษะ
เชาว์ปัญญา 

จํานวน  
2 ข้อ 

4. ทักษะการมี
ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
จํานวน 3 ข้อ 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จํานวน 4 ข้อ 

 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ 5 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ
3 

ข้อ1 ข้อ2 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                  
2100102 การพัฒนาทักษะการพูด 
             และการเขียน 

                 

2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการ              
             สื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 

                 

2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                  
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร   
             และพัฒนาการเรียนรู้ 

                 

2100103 หลักการอ่านและการเขียนคําไทย                  
2100105 การพัฒนาทักษะการพูด 
             และการอ่านภาษาอังกฤษ 

                 

2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการ 
             อ่านและการเขียน 

                 

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(ต่อ) 
 

 
กระบวนวิชา 

 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 
จํานวน 5 ข้อ 

2. ความรู้ 
จํานวน 3 ข้อ 

3. ทักษะ
เชาว์
ปัญญา 
จํานวน  
2 ข้อ 

4. ทักษะการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 
จํานวน 3 ข้อ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จํานวน 4 ข้อ 
 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 

2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน                  
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                  
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน                   
2100112 วิทยาการแห่งความสุข                  

2100113  สุนทรียวิจักขณ์                  
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต                  
2150101 สังคมภิวัตน์                  
2150102 การจัดการทางสังคม                  
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ                  
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน                  
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                  
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
               ในชีวิตประจําวัน 

                 

 
     ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
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3.2 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชา
เฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชพีคร ู

ผลการเรยีนรูใ้นตารางมีความหมายดังนี ้
  1).  คุณธรรม จริยธรรม 
 (1) การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่กําหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา 
 (2) พัฒนาตนเองตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
 (3) ดํารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมและร่วมสร้างสังคมปรองดองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข 
  2). ความรู ้
   (1)  มคีวามรู้ ความเข้าใจ เกีย่วกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติ ในรายวิชาชีพ
ครู  

 (2)  การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการวิชาชีพครูตามมาตรฐานที่คุรสุภา
กําหนด  

 (3) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการวิชาชีพครูตามมาตรฐานที่คุรุสภา
กําหนดกับวิชาเฉพาะ  

 3).  ทักษะทางปัญญา 
   (1)  แสดงออกถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ในการนํา
ความรู้ด้านวิชาชีพครูไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (2)  แสดงออกถึงความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค ์และพัฒนานวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
  4).  ทักษะความสมัพันธร์ะหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
   (1) แสดงออกถึงการมีความสัมพันธ์ที่ดี  และมีความรับผดิชอบต่อผู้เรียน ผู้ร่วมงาน และ
ชุมชน 
   (2) เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ผ ู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
  5).  ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
สารสนเทศ 
   (1)  แสดงออกซึ่งความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นตัวเลข ภาษาพูด 
ภาษาเขียน เพื่อเข้าใจปัญหา และพัฒนาผู้เรยีน 
   (2)  แสดงออกซึ่งความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการเรียนรู้ และ
งานที่รับผิดชอบ 

 6).  ทักษะด้านการจัดการเรียนรู ้
   (1) แสดงออกซึ่งความสามารถในการบูรณาการความรู้ด้านวิชาชีพครูไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนใหเ้ต็มศักยภาพ 
   (2) แสดงออกซึ่งความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การใชแ้หล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย การวัดผล ประเมินผล และทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดา้นกลุ่มวิชาชีพครู  

1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 
จํานวน 3 ข้อ 

2.  ความรู้ 
จํานวน 3 ข้อ 

3.  ทักษะ
ทางปัญญา 
จํานวน 
 2 ข้อ 

4.  ทักษะ 
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 
จํานวน  
2 ข้อ 

5.  ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
จํานวน 
 2 ข้อ 

6.ทักษะด้าน
การจัดการ
เรียนรู้ 
จํานวน  
2 ข้อ 

 
 

รายวิชา 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 1 ข้อ 2 

กลุ่มวิชาชีพครู               
1100101 ภาษาไทยและเทคโนโลยีสําหรับครู          O     
1100102 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสําหรับครู          O     
1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา         O O     
1105202 จิตวิทยาสําหรับครู               
1104201 การวัดและการประเมินผลการศึกษา         O   O   
1100305 การบริหารจัดการในห้องเรียน            O   
1104302 การวิจัยทางการศึกษา         O      
1101101 ความเป็นครู               
1102304 การจัดการเรียนรู้               
1102202 การพัฒนาหลักสูตร               

 ความรับผดิชอบหลัก o ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดา้นกลุ่มวิชาชีพครู (ต่อ) 

1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 
จํานวน 3 ข้อ 

2.  ความรู้ 
จํานวน 3 ข้อ 

3.  ทักษะ
ทางปัญญา 
จํานวน  
2 ข้อ 

4.  ทักษะ 
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 
จํานวน  
2 ข้อ 

5.  ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
จํานวน 
 2 ข้อ 

6.ทักษะด้าน
การจัดการ
เรียนรู้ 
จํานวน  
2 ข้อ 

 
 

รายวิชา 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 1 ข้อ 2 

กลุ่มวิชาชีพครู               
1103101 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา            O   
1100102 การพัฒนาทักษะการคิด         O      
1108201 จิตวิทยาเด็กพิเศษ       O  O   O   
1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น       O  O   O   
1102203 การนิเทศการสอน       O  O   O   
1100103 มนุษยสัมพันธ์สําหรับครู        O    O   
1109101 นันทนาการเบื้องต้นสําหรับครู       O  O O  O   
1102101 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น       O  O      
1100104 การสอนเพศศึกษา               
1109202 ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้นความรู้เบื้องต้น       O   O  O   

 ความรับผดิชอบหลัก o ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดา้นกลุ่มวิชาชีพครู (ต่อ) 

 

1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 
จํานวน 3ข้อ  

2.  ความรู้ 
จํานวน 2 ข้อ 

3.  ทักษะทาง
ปัญญา 
จํานวน 2 ข้อ 

4.  ทักษะ 
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 
จํานวน 2 ข้อ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
จํานวน 2 ข้อ 

6.ทักษะด้าน
การจัดการ
เรียนรู้ 
จํานวน 2 ข้อ 

 
 

รายวิชา 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 1 ข้อ 2 

กลุ่มวิชาชีพครู               
1109303 ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น       O   O  O   
1109404 ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารีรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น               
1100403 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  1               
2100404 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  2               
1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1               
1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2               

 ความรับผดิชอบหลัก o ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 



58 
 

58 
 

3.3 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา เฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาเอก 
  ผลการเรยีนรูใ้นตารางมีความหมาย ดังนี ้
  1).  คุณธรรมจริยธรรม 
   (1) มีคุณธรรมกัลยาณมิตร 7 คุณธรรมค้ําจุนโลก(พรหมวิหาร 4) ธรรมคุ้มครองโลก  
สังคหวัตถุ 4 ฯลฯ 
   (2) มีคุณธรรมจริยธรรมเสริมสรา้งการพัฒนาทีย่ั่งยืน เช่น จริยธรรมของเวลา สิทธิและความ
รับผิดชอบของมนุษย์และความเป็นธรรม 
   (3) มีคุณธรรมจริยธรรมของความเป็นพลเมืองที่มีหัวใจประชาธิปไตย และมีจิตสํานึกสาธาณะต่อ
สังคม 
   (4) มีจิตวทิยาครูสําหรับจดัการเรียนการสอนวชิาสังคมศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  2). ความรู ้
  (1)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี เนื้อหา และมโนทัศน์ทางสังคมศาสตร์ใน
รายวิชาที่ศึกษา 
  (2)  บูรณาการความรู้สังคมศกึษาที่ครอบคลุมวิชาประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดลอ้ม 
ประชากร รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา ศาสนาและปรัชญา 
 3).ทักษะทางปัญญา 
   (1) การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี และ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาวิชาสังคมศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
   (2) แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน 
   (3) มีการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ 
   (4) มีความเป็นผู้นําในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนสังคมศึกษา 
  4).  ทักษะความสมัพันธร์ะหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
   (1) มคีวามไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนสังคมศึกษาตัง้แต่ระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 
   (2) เอาใจใสใ่นการรับฟังและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ 
   (3) มีความเอาใจใส ่มสี่วนช่วยเหลือและเอือ้อาทรต่อการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ในกลุม่
และระหว่างกลุ่มผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ 
   (4) มีความสมัพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เป็นผู้นําและผู้ตามท่ีมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
  5).  ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
   (1) มคีวามไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูล ข่าวสารด้านสังคมศึกษา จาก
ผู้เรียนต้ังแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึงขั้นอุดมศึกษา 
   (2) มีความสามารถในการใชดุ้ลยพินิจที่ดีในการประมวลผลแปลความหมายและเลือกใช้
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาที่สอนและงานครูที่รับผิดชอบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี 
   (3) มีความสามารถในการสือ่สารกับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน และ
นําเสนอด้วยสื่อรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มผูเ้รียน 
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  6). ทักษะการจัดการเรียนรู ้
   (1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาที่มรีปูแบบหลากหลายทั้งรูปแบบที่
เป็นทางการ รูปแบบก่ึงทางการ และรูปแบบไม่เป็นทางการ อย่างสร้างสรรค ์
   (2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาสําหรบัผู้เรียนที่หลากหลายทั้งที่มี
ความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และทีม่คีวามต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 
   (3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกสังคมศึกษาอย่างบูรณาการ 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดา้น กลุ่มวิชาเอก 

1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

จํานวน 4 ข้อ 

2.  
ความรู้ 
จํานวน 
2 ข้อ  

3.  ทักษะทาง
ปัญญา 

จํานวน 4 ข้อ 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
จํานวน 4 ข้อ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จํานวน 3 ข้อ 

6.ทักษะด้าน
การจัดการ

เรียนรู้ 
จํานวน 3 ข้อ 

 
 

รายวิชา 

ข้อ
1 

ข้อ 
2 

ข้อ3 
ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

 กลุ่มวิชาเอก                       
 วิชาเอก                     
2101201 ศาสนศึกษา   o o    o o o   o o o o o o o  
2153101 หลักสังคมวิทยา  o o o    o o o o o o o o o o o o  
2150407 ระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น   o o      o   o    o o o  
2153404 การศึกษาประชากร    o      o o o o     o   
2154102 ภูมิศาสตร์กายภาพ  o o o     o o o o o   o o o o  
2154101 แผนที่และการแปลความหมายแผนที่ o  o o    o o o o  o o  o o o o  
2154306 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก  o o o    o o o o o  o o o o o o  
2114101 ประวัติศาสตร์ไทย   o o    o  o o o o      o  
2114202 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  o o o    o  o o  o   o     
2114102 อารยธรรมโลก  o o o    o  o o  o   o     

 ความรับผดิชอบหลัก o ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดา้น กลุ่มวิชาเอก(ต่อ) 
 

  
 

รายวิชา 1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 
จํานวน 4 ข้อ 

2. ความรู้ 
จํานวน 
 2 ข้อ 

3. ทักษะทางปัญญา 
จํานวน 4 ข้อ 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
จํานวน 4 ข้อ 

5.  ทักษะการ 
    วิเคราะห์ 
    เชิงตัวเลข 
    การสื่อสาร  
    และการ 
    ใช้เทคโนโลย ี
    สารสนเทศ 
    จํานวน 3 ข้อ 

6.ทักษะด้าน    
   การจัดการ 
   เรียนรู ้
   จํานวน  
   3 ข้อ 

  ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

3159101 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  o o o    o o o  o o o    o o  

2155101 การเมืองการปกครองไทย  o  o    o  o   o  o   o o  

2155303 การเมืองโลก  o o     o o o o o o o  o  o o  

2156201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย   o o    o o o  o o o o  o  o o 
2154412 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์  o o o    o o o o o o  o o o  o  

2154203 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมไทย 

 o o o    o  o o o o    o o  o 

2154305 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  o o o    o o o o o     o o   

2156202 กฎหมายรัฐธรรมนูญ   o     o o o o  o   o  o  o 
2101302 จริยศาสตร์  o o     o  o o o  o  o  o  o 
2114307 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก  o o o    o o o  o o o   o  o  

             ความรับผิดชอบหลัก o ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดา้น กลุ่มวิชาเอก(ต่อ) 
 

  
 

รายวิชา 1.  คุณธรรม จริยธรรม 
จํานวน 4 ข้อ 

2. ความรู้ 
จํานวน  
2 ข้อ 

3.  ทักษะทางปัญญา 
จํานวน 4 ข้อ 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

จํานวน 4 ข้อ 

5  ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลขการ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จํานวน 3 ข้อ 

6.ทักษะด้าน
การจัดการ

เรียนรู้ 
จํานวน 3 ข้อ 

  ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

2114408 ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่  o o o    o o o  o o o   o  o  

2114409 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน  o  o    o o   o o  o    o  

2153403 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   o o    o        o o o  o 
 วิชาการสอนวิชาเอก                     
2150305 เทคนิคการสอนวชิาสังคมศึกษา  o o o    o   o o o   o     

2150406 เทคนิคการสอนครูสังคมศึกษา
ต้นแบบ 

 o o o    o   o o o   o o  o  

 เลือกจากวิชาเอกหรือวิชาการ
สอนวิชาเอก 

                    

2154204 ภัยพิบัติศึกษา  o o o    o   o o o      o  

2114203 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้  o o o    o   o o  o     o  

2150204 สังคมศาสตรก์ับการพัฒนา o o  o     o o o  o o  o   o o 
2114306 ประวัติศาสตรส์หรัฐอเมริกา o  o o     o o o   o  o o o   

              ความรับผิดชอบหลัก o ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดา้น กลุ่มวิชาเอก(ต่อ) 

 
  

 
รายวิชา 1.  คุณธรรม 

จริยธรรม 
จํานวน 4 ข้อ 

2.ความรู้ 
จํานวน  
2 ข้อ 

3.  ทักษะทาง
ปัญญา 
จํานวน 4 ข้อ 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
จํานวน 4 ข้อ 

5  ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
จํานวน 3 ข้อ 

6.ทักษะด้าน
การจัดการ
เรียนรู้ 
จํานวน 3 ข้อ 

  ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

2114410 ท้องถิ่นศึกษา o o o o     o o  o  o  o   o  

2114307 ประวัติศาสตรต์ะวนัออกกลาง o  o o     o o   o o  o  o   

2154410 ภูมิศาสตร์เศรษฐกจิ o  o o     o o o   o   o  o  

2154308 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย o o o o     o o o   o   o   o 
3159304 เศรษฐศาสตรก์ารเกษตร o o       o o   o o  o   o  
2155304 การเมืองในทวีปเอเชีย o o  o     o o  o  o   o o   

2155405 สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย o  o o     o o o   o o  o  o  

2114411 สันติภาพศกึษา o o o      o o  o  o   o    

              ความรับผิดชอบหลัก o ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1.  กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการใหร้ะดับคะแนน (เกรด) 

การให้ระดับคะแนน (เกรด) ใหเ้ป็นไปตามข้อบงัคับสภามหาวิทยาลัย ว่าดว้ยการจดัการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2554 

 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
 ให้กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทําความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไปดําเนินการจนบรรลุผล
สัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 
 การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชามคีณะการ
รมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 
 การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
              การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทําวิจัย 
สัมฤทธ์ิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทําอย่างต่อเนื่องและนําผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ
หน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะดําเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

(1) ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สําเร็จการศึกษา ในด้าน 
ของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ
อาชีพ 

(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพื่อ 
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้นไป 

(3) การประเมินตําแหน่งและ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามเมื่อมีโอกาสถึง 

ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่นๆของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและ
เข้าศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 

(5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก 
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่นๆที่กําหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดีย่ิงขึ้น 

(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์พิเศษ ต่อ 
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
องค์ความรู้ของนักศึกษา 

(7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ 
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3.  เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 
และข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
  

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์
 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่  
     (1)  ปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นอาจารย์ใหม่ ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร คุณธรรม จริยธรรม 

ความรับผิดชอบ การสร้างผลงานวิชาการ การทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน อย่างน้อย 3 วัน 
(2)  ฝึกอบรมคณาจารย์ใหมด้่านการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
(3)  การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนสําหรับนักวิจัยใหม่เพื่อผลิตผลงานวิจัย และการเข้า 

ร่วมเป็นคณะผูวิ้จัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 
 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมนิผล  
  (1)  ส่งเสริมคณาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนให้ทําวิจัย 
   (2)  สนับสนุนการประชุม อบรม สัมมนาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการเรียน การ
สอนให้มีประสิทธิภาพ 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดา้นอืน่ๆ  
 (1)  การมสี่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ 
คุณธรรม 
 (2)  มีการกระตุ้นอาจารย์ทําผลงานทางวิชาการ 
 (3)  ส่งเสรมิการทําวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ พัฒนาการเรียนการสอนและความ 
เช่ียวชาญในหลักสูตร 
 (4) จัดสรรงบประมาณสําหรบัการทําวิจัย 
 (5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้ารว่มกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะ 
 (6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ 

 
หมวดที่ 7 การประกันคณุภาพหลักสูตร 

 
1.  การบริหารหลกัสูตร :  

ในการบริหารหลักสูตร จะมคีณะกรรมการบริหารหลักสูตร อันประกอบด้วยรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ หัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร โดยมีคณบดีเป็นผู้กํากับดูแลและให้คําแนะนํา ตลอดจน
กําหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและ
อาจารย์ผู้สอน เพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลสําหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลกัสูตรโดยกระทําทุก
ปีอย่างต่อเนื่อง 
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เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
1.พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย 
2.กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่ 
รู้ มีแนวทางการเรยีนที่สร้างทัง้
ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ 
3.ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
4.มีการประเมินมาตรฐานหลกัสูตร
อย่างสม่ําเสมอ 

1.จัดตั้งหลักสูตรสอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชพี 
2. ปรับปรงุหลกัสูตรให้ทันสมยัโดย
มีการพจิารณาปรับปรงุหลักสูตร
ทุกๆ 5 ปี 
3. จัดแนวทางการเรยีนในวิชาเรียน
ให้มีทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
และมีแนวทางการเรยีนหรอื
กิจกรรมประจําวิชาให้นกัศึกษาได้
ศึกษาความรูท้ีท่ันสมัยด้วยตนเอง 
4. จัดให้ผู้สนับสนุนการเรียนรู ้ 
และ/หรือ ผู้ช่วยสอนเพื่อกระตุน้ให้
นักศึกษาเกิดความใฝ่รู ้
5.กําหนดให้อาจารยท์ี่สอนม ี
คุณวุฒิไม่ต่ํากวา่ปริญญาโท และ/
หรือ เป็นผู้มีประสบการณ์หลายปีมี
จํานวนคณาจารย์ประจําไม่นอ้ยกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 
6. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็น 
ผู้นําในทางวิชาการ และ/หรือ 
เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ 
หรือในด้านทีเ่กีย่วข้อง 
7. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจํา
หลักสูตรให้ไปดงูานเกีย่วกับ 
หลักสูตรหรือวชิาที่เกีย่วขอ้ง 
ทั้งในและต่างประเทศ 
8. มีการประเมนิหลักสูตรโดย 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ภายในทกุปี และภายนอกอย่าง 
น้อยทกุ 4 ปี 
9. จัดทําฐานข้อมูลทางด้าน 
นักศึกษา อาจารย์ งบประมาณ 
ผลงานทางวิชาการทุกภาค 
การศึกษา  เพือ่เป็นข้อมูลใน  
การประเมินของคณะกรรมการ 
10. ประเมินความพึงพอใจของ 
หลักสูตรและการเรยีนการสอน 
โดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 

1.หลักสูตรที่สามารถอ้างองิกับ 
มาตรฐานที่กําหนดโดยหน่วย 
งานวิชาชีพ  มคีวามทันสมัย 
และมีการปรับปรุงสม่ําเสมอ 
2.จํานวนวิชาเรยีนที่มีภาคปฏิบัติ  
และวิชาเรียนทีม่ีแนวทางให ้
นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าความ 
รู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง 
3.จํานวนและรายชื่อคณาจารย ์
ประจํา  ประวัตอิาจารยด์้าน 
คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการ 
พัฒนา อบรม 
4.จํานวนบุคลากร  ผู้สนับสนุน 
การเรียนรู้  และบันทึกกจิกรรม 
ในการสนับการเรียนรู ้
5.ผลการประเมนิโดยนักศึกษา 
เกี่ยวกับการเรียนการสอน 
ของอาจารย์ผู้สอน และการ   
สนับสนุนการเรยีนรู้ของผู ้
สนับสนุนการเรยีนรู ้
6.ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
ประกอบดว้ยอาจารย์ภายใน 
คณะฯ ทุก ๆ 2 ปี 
7.ประเมินผลโดยคณะกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุก ๆ 4 ปี 
8.ประเมินผลโดยบัณฑิตผู้สําเรจ็ 
การศึกษา ทกุ ๆ  2 ปี 
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2.  การบริหารทรพัยากรการเรยีนการสอน 
 2.1 การบรหิารงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยจดัสรรงบประมาณผ่านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรท์ั้งงบประมาณแผ่นดิน 
และงบบํารุงการศึกษา เพื่อจัดสื่อตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทศันูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อย่าง
เพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้
ด้วยตนเองของนักศึกษา 
 2.2 ทรัพยากรการเรยีนการสอนที่มีอยูเ่ดิม  
  2.2.1 สถานที ่
ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวนที่มีอยู่แล้ว จํานวนที่ต้องการ

เพิ่มในอนาคต 
หมายเหต ุ

1 ห้องเรียนธรรมดาขนาด 8x6 เมตร 1 ห้อง 3 ห้อง กําลังรอทุบทิ้ง 
2 ห้องปฏิบัติการภูมิศาสตร์ - 3 ห้อง  
3 ห้องประชุมสัมมนา - 3 ห้อง  
4 ห้องสมุดสังคมศึกษา - 3 ห้อง  
5 ห้องปฏิบัติการสืบค้น อินเตอร์เน็ต - 2 ห้อง   

 
2.2.2 อุปกรณ์การสอน 

    
ลําดับ รายการและลกัษณะเฉพาะ จํานวนที่มีอยู่แล้ว 
1 คอมพิวเตอร์สํานักงาน 1 เครื่อง 
2 เครื่องวัดความสูงของประเทศ 1 เครื่อง 
3 เข็มทิศ 30 อัน 
4 แผนที่ต่างๆของโลก 1 แผน 
5 ภาพถ่ายดาวเทียม  2 ภาพ 
6 ภาพถ่ายทางอากาศ 1 ภาพ 
  

2.2.3 ห้องสมุดและแหล่งคน้คว้าทางวชิาการ 
       สํานักวิทยบริการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา    มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะ 

ให้บริการการสืบค้นสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจาก  
WEBSITE http:// yru.ac.th.              
   2.2.3.1 เอกสารและตํารา  
 1) หนังสือ 

    1.1) ภาษาไทย  จํานวน 5,081 ช่ือเรื่อง 
   1.2) ภาษาอังกฤษ จํานวน   240 ช่ือเรื่อง 
       รวมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 16,368 เลม่  
     1.3) รายงานการวิจัย จํานวน   263 ช่ือเรื่อง 
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       2) วารสารและนิตยสารทางวิชาการ 

            2.1) ภาษาไทย  จํานวน 40 ชื่อเรื่อง   400 เล่ม 
            2.2) ภาษาอังกฤษ จํานวน   6 ชื่อเรื่อง    60 เล่ม 
     3) หนังสือพิมพ์รายวัน/รายสัปดาห ์
            3.1)  ภาษาไทย  จํานวน 7 ชื่อเรื่อง   5,040 เล่ม 
            3.2)  ภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ชื่อเรื่อง     720 เล่ม 
 2.2.3.2 สื่อผสม (Multimedia) 

        1)  วีดีทศัน์  จํานวน 4,200 ชื่อเรื่อง 
                   2)  ซี ดี    จํานวน   140 ชื่อเรื่อง 

              2.2.4 ฐานข้อมูลสาํเร็จรูป 
 ระบบฐานข้อมลูสําเร็จรูปเพื่อการค้นคว้าและฐานข้อมูล Online มี 4   
ระบบฐานข้อมลู  ประกอบด้วย 

1. ระบบฐานขอ้มูล E-Book ประกอบดว้ย 3 ฐานข้อมูล ดงันี ้
   1) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน ์(Net Library)  
   2) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย (E-Book.Com)  
   3) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน ์(Springer Link) 

2. ระบบฐานขอ้มูล E-Learning ประกอบด้วย 1 ฐานข้อมูล ดังนี ้
1) ฐานข้อมูลระบบ E-Learning มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

(http://e-learning.yru.ac.th/e-learning/) 
3. ระบบฐานขอ้มูล E-Journal ประกอบดว้ย 7 ฐานขอ้มูล ดงันี ้

1) ฐานข้อมูล Academic Search Elite เป็นฐานข้อมูลที่มีเนือ้หา 
ครอบคลุม สหสาขาวิชามากทีสุ่ดทั่วโลก   

2) ฐานข้อมูล Education Complete เป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางด้าน 
การศึกษาที่มเีนือ้หาครอบคลุมการศึกษาทัง้ในและต่างประเทศ  
   3) ฐานข้อมูลบทความวารสารสารสนเทศ  H.W. Wilson Company  
   4) ฐานข้อมูลวารสารต่างประเทศ  (http://atoz.ebso.com และ 
http://www.sciencedirect.com http://vnweb.hwwilsonweb.com)    
   5) ฐานข้อมูล รวบรวม link เข้าสู่ Web วารสาร หรือหนังสือ (http://www.doaj.org/) 
   6) ฐานข้อมูลบทความวิชาการ บทความวิจัย Book review และบทปริทัศน์ 
(http://journal.nida.ac.th/nidajournal/index2.php) 
   7 )  ฐ า น ข้ อ มู ล ร า ย ง า น ชื่ อ ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร อิ เ ล ค ท ร อ นิ ก ส์ ใ น ส า ข า ต่ า ง ๆ     
(http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/ejour-th.htm) 
 4. ระบบฐานข้อมูล E-Thesis ประกอบด้วย 9 ฐานข้อมูล ดังนี้  

1) ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย Thailis 
   2) ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป Science Citation 

3) ฐานข้อมูลบรรณานุกรม และบทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอกต่างประเทศ ProGuest  

 4) ฐานข้อมูลห้องสมุดของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
(http://www.riclib.nrct.go.th) 
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   5) ฐานข้อมูลของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
(http://www.trf.or.th) 
   6) ฐานข้อมูลการวิจัยทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.)  (http://www.riclib.nrct.go.th) 
   7) ฐานข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศ (http://www.j-gate.informindia.co.in/) 
   8) ฐานข้อมูลงานวิจัย และหนังสือต่างประเทศ(http://highwire.stanford.edu/) 
   9) ฐานข้อมูลเฉพาะทางที่มีรายงานการวิจัยไทยระดับปริญญาโทและปรญิญา
เอก ระดับอาจารย์ และวารสารต่างประเทศ เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม 
(http://www.moralcenter.or.th) 
 
 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  ประสานงานกับสํานักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อหนังสือ 
 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร 
 2.4.1 สํารวจความต้องการทรัพยากร การเรียนการสอนเป็นประจําทุกปีการศึกษาจากผู้สอนและ
ผู้เรียน 
 2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาใน
หลักสูตร 
 2.4.3 สรุปแหล่งทรัพยากรทีใ่ช้เพื่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผูส้อนและผู้เรียนสามารถ
ใช้บริการได้ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 

เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
สื่อและช่องทางการเรียนรู้ เพื่อ
สนับสนุนการศึกษาในห้องเรียน
นอกห้องเรียน และเพื่อการ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.จัดให้มีห้องเรียนที่มีสื่อ 
อุปกรณ์ พร้อมใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในการเรียนการ
สอน การทํากิจกรรมในห้องเรียน 
2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการ 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึก
ปฏิบัติสร้างความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
3.จัดให้มีห้องการเรียนรู้ด้วย
ตนเองเพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติม
ได้ด้วยตนเอง 
4.จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง
หนังสือตํารา และสื่อดิจทิัลเพื่อ
การเรียนรู้ 

1. ผลสํารวจความพร้อมของสื่อ
อุปกรณ์ที่จําเป็นประจําห้องเรียน
และห้องปฏิบัติการจากอาจารย์
และนักศึกษา 
2. จํานวนหนงัสือตํารา และสื่อดิ
จิทัลทีม่ีให้บริการ และสถิติการใช้
งานหนังสือ ตํารา สื่อดิจิทัล 
3. ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริการ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และการ
ฝึกปฏิบัติ 
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3.  การบริหารคณาจารย ์
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่  
  มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรสังคมศึกษา 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตาม และทบทวนหลักสูตร 
 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ

สอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สําหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้
บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3 การแต่งตัง้คณาจารยพ์ิเศษ 
  มหาวิทยาลัยให้การสนับสนนุการเชิญคณาจารย์พิเศษตามความจําเป็นของหลักสูตร 
 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน 

4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหน่ง 
 บุคลากรสายสนับสนุนควรมวุีฒิปริญญาตรแีละมีความรู้ตรงตามตําแหน่งงาน 

4.2 การเพิ่มทกัษะความรูเ้พือ่การปฏิบัติงาน 
 จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานตามตําแหน่งงาน 
 
5.  การสนับสนนุและการให้คําแนะนํานักศึกษา 
 5.1 การใหค้ําปรึกษาด้านวชิาการ และอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
  มหาวิทยาลัยมกีารแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา สําหรับการพบอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจํากลุ่ม ให้เป็นไปตามคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจัดทาํโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
การอุทธรณ์ของนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 

6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
  ความต้องการครูสังคมศึกษาของสถานศึกษาในท้องถิ่นยังมีอยู่สูง  ทําให้มีความจําเป็นต้องผลิต
ครูสังคมศึกษาในช่วงปีการศึกษา 2554 ถึง 2558 ต่อไป  ทางหลักสูตรจึงได้สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต  คุณลักษณะของบัณฑิตที่ต้องการ  ประเมินหลักสูตรที่ใช้อยู่โดยอาจารย์และนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง  
และสํารวจภาวะการมีงานทําภายใน 1 ปีหลังจากสําเร็จการศึกษา  เพื่อนําข้อมูลมาใช้ประกอบการ
ปรับปรุงหลักสูตร  และประมาณจํานวนบัณฑิตที่ต้องการเพื่อนําไปใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา 
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7.  ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 

(1). คณาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม 
    ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ 
    ดําเนินงาน หลักสูตร 

      

(2). มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้อง 
    กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/ 
    สาขาวิชา 

      

(3). มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ 
    ประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ  
     มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค 
     การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

      

(4). จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน 
    ผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี)  
    ตามแบบ  มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด 
    ภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

      

(5). จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ  
    มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา       

(6).  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
     ผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี)  
     อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี 
      การศึกษา 

      

(7).  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์ 
     การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ 
     ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7   ปีท่ีแล้ว 

   
  

  
 

 
  

 
 

 

(8). คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ 
    คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน       

(9). คณาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ 
    หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง       

(10). จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี)  
      ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า 
      ร้อยละ 50 ต่อปี 

      

(11). ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต 
      ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 
      คะแนนเต็ม 5.0 

    
 

 
 

 
 

(12). ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่  
       เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมนิประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  
  กําหนดให้คณาจารย์เขียนรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) ซึ่งมีรายละเอียดของกลยุทธ์การ
ประเมินการสอน และรายผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแต่ละภาค อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ดําเนินการดังนี้ 

1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์แต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์เมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษา 
 1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการสอนของ
อาจารย์ 
  1.2.3 ทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1 โดยนักศึกษาและบณัฑิต 
  ประเมินหลักสตูรในภาพรวม โดยสํารวจข้อมูลจากนักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาปีสุดท้าย และ
บัณฑิตใหม ่
 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒ ิและ/หรือจากผูป้ระเมินภายนอก 
           ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องทาง
การศึกษา 
 2.3 โดยผู้ใชบ้ณัฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้สว่นเสียอ่ืนๆ 
          ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
  
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  ประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
  4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินของนักศึกษา ผู้รับผดิชอบ ผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
  4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/กรรมการบริหารวิชาการคณะ 
  4.3 ดําเนินการปรับปรุง 
   4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
          (มคอ.4) ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา 
   4.3.2 หลักสูตร(มคอ.2) ทุก 5 ปี  
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    4.3.2.1 ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปี
การศึกษา(มคอ.7) 
    4.3.2.2 ประเมินคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
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สรุปการปรบัปรุงหลักสูตร 
การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา พ.ศ. 2549 เป็นหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตร 5 ปี ปรับปรุง พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา สรุปการ
ปรับปรุงได้  ดังนี้    

หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
1. ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสังคมศกึษา   

1. ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาสังคมศกึษา 

 
 

2. ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็ม ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) 
            Bachelor of Education  
             (Social Studies) 
ชื่อย่อ ค.บ. (สังคมศึกษา) 
 B.Ed. (Social  Studies) 
 

2. ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็ม ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) 
            Bachelor of Education  
             (Social Studies) 
ชื่อย่อ ค.บ. (สังคมศึกษา) 
 B.Ed. (Social  Studies) 

  
 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
มุ่งผลิตครูชั้นวิชาชีพท่ีสามารถบูรณาการความรู ้

ทักษะ และคุณธรรม จริยธรรม แห่งวิชาชีพไปสูก่าร
จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง รู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมเลือ่มใสและศรัทธา
การปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข สามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤตได้ด้วย
สติปัญญา เห็นคุณค่าของตน ผู้อื่น     ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย ยอมรับในความแตกต่าง
ของบุคคลและความหลาก หลายทางวัฒนธรรม
สามารถอยู่ร่วม กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
เสริมสร้างภูมิปัญญา ใฝ่หาคุณธรรม นําความรู้สู่

สังคมพหุวัฒนธรรม เลิศล้ําเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  
ปรับปรุง   

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม

ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
มีวัตถุประสงค์ ให้บัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษามี
คุณสมบัติ ดังนี้ 

 1) มีความรู้ในเนื้อหาสาระ มีทักษะและ
เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ 
เรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
ได้อย่างมีคุณภาพ 

2) มีทักษะวิธีการแสวงหาความรู้ในการพัฒนา
ความเชี่ยวชาญทางวิชาการคุณภาพชีวิตของ
ตนเองและส่วนรวม 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1) ปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมตามกรอบ

แนวคิดการผลิตครูยุคใหม่อย่างถูกต้องและ 
เหมาะสม 

2) แสดงออกถึงทักษะด้านความรู้ เข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้บูรณาการองค์ความรู้และประยุกต์ใช้โดยยึด
หลักทฤษฎีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) มีวิจารณญาณและคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล 
เชิงบูรณาการ คิดเชิงสร้างสรรค์ในด้านทักษะเชาว์
ปัญญาได้ในระดับดี 
    4)  สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตการทํางาน การ
เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม   
 
 

ปรับปรุง     
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3) มีทักษะการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆที่เป็น

ประเด็นทางสังคมได้อย่างมีวิจารณญาณบน
พื้นฐานของความรู้ เหตุผล คุณธรรม นําไปสู่การมี
วิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลและเจตคติท่ีดีต่อสังคมทั้ง
ระดับชาติและระดับนานาชาต ิ
4)  มีความสนใจและตระหนักต่อปรากฏการณ์ทาง
สังคมและเข้าไปมีส่วนร่วมได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม อันก่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ท้ังระดับ
ท้องถิ่นและระดับ ประเทศเพื่อธํารงรักษาไว้ซ่ึง
สถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

5) แสดงออกถึงทักษะการคิดวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม 
 

 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย

หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา
ปกติ และมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
ต่อภาคการศึกษาปกติ การเปิดการศึกษาภาคฤดู
ร้อน มหาวิทยาลัยกําหนดระยะเวลาและจํานวน
หน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงได้กับการศึกษา
ภาคปกติ   

5. ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบทวิภาค 

 ปรับปรุง   

6. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
    ไม่น้อยกว่า 161 หน่วยกิต   
 

6. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
    ไม่น้อยกว่า 165 หน่วยกิต   

ปรับปรุง
จํานวน 
หน่วยกิต   

7. โครงสร้างหลักสูตร 
7.1  หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  
      31 หน่วยกิต   ประกอบด้วย 

  (1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 

  (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 

  (3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

   (4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 

7. โครงสร้างหลักสูตร 
7.1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
                          ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
                                ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                     6 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                      6 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                                               6 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ปรับปรุง
ชื่อหมวด
วิชา 
2.ปรับปรุง
จํานวน 
หน่วยกิต 
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7.2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

      124 หน่วยกิต  ประกอบด้วย 
  (1) กลุ่มวิชาชีพครู 

ก. กลุ่มวิชาการศึกษา  
เรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

   1) รายวิชาบังคับ   
เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

   2) รายวิชาเลือก  
เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ข. กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 
เรียนไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต 

   1) รายวิชาฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน 
เรียนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

   2) รายวิชาการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา  เรียนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

  (2) วิชาเอก  เรียนไม่น้อยกว่า 74  
หน่วยกิต 

 ก. กลุ่มวิชาเนื้อหา(วิชาบังคับ) 
เรียนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 

       ข.  กลุ่มวิชาเนื้อหา(วิชาเลือก) เรียน
ไม่น้อยกว่า 29 หน่วยกิต 

 
    7.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  
                              ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 

    7.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   
                              ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาชีพครู              ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 
     วิชาการศึกษา          ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
          บังคับ                             30 หน่วยกิต 
          เลือก                ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู             14 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเอก                 ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต 

     วิชาเอก             ไม่น้อยกว่า 68 หน่วยกิต 
     บังคับ                             45 หน่วยกิต 
     เลือก               ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

วิชาการสอนวิชาเอก         ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
เลือกจากวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก  
                                 ไม่น้อยกว่า 4  หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
7.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  

                                 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
1.ปรับปรุง
จํานวน 
หน่วยกิต 
2. ปรับปรุง
ชื่อหมวด
วิชา 
3.ปรับปรุง
โครงสร้าง
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 
 

8. รายวิชา 
8.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  
      31 หน่วยกิต ประกอบด้วย 4  
      กลุ่มวิชา ดังนี้ 
     8.1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  

ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต ดังนี้ 
2104101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1    2(2-0-4) 
2104102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2     2(2-0-4) 
2105103ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  (2-0-4)   
2105104ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  (2-0-4) 

8. รายวิชา 
8.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
                          ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
 
8.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

                                             12  หน่วยกิต  
              บังคับ                  10  หน่วยกิต 

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร         2(1-2-3) 
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน      
                                                   2(1-2-3) 
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ   
             พัฒนาการเรียนรู้                  2(1-2-3) 
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร       2(1-2-3) 
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและ 
             พัฒนาการเรียนรู้                  2(1-2-3) 
 

1.ปรับปรุง
จํานวน 
หน่วยกิต 
2.ปรับปรุง
ช่ือรายวิชา
3.ปรับปรุง
รหัสรายวิชา 
4.เพิ่ม
รายวิชาใหม่
และปรับ
รายวิชาออก 
5.ปรับปรุง
จํานวนคาบ
เรียน ทฤษฎี 
ปฏิบัติและ
ศึกษาดว้ย
ตนเอง 
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               เลือก ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต    

2100103 หลักการอ่านและการเขียนคําไทย            
                                                   2(2-0-4) 
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน 
             ภาษาอังกฤษ                      2(1-2-3) 
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่าน 
             และการเขียน                     2(1-2-3) 
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน               2(1-2-3) 
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร         2(1-2–3) 
2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน            2(1-2–3) 

 

8.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อย
กว่า 8 หน่วยกิต ดังนี้ 
2100105 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 2(2-0-4) 
2100106 ความจริงของชีวิต                2(2-0-4) 
2180202 สุนทรียภาพของชีวิต             2(2-0-4) 
2150101 การคดิและการพัฒนาตน       2(2-0-4) 
 

8.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ไม่น้อย
กว่า   6  หน่วยกิต ประกอบด้วย 
2150102 วิถีไทย                            2(2-0-4) 
2150203 วิถีโลก                            2(2-0-4) 
2150204 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม           2(2-0-4) 
 

8.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า  9 
หน่วยกิต ประกอบด้วย 
4100205 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 2(2-0-4) 
4100206 การคดิและการตัดสินใจ        2(2-0-4) 
4100207 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
4100208 การกีฬาเพื่อสุขภาพ            2(1-2-3) 
 

8.2 หมวดวชิาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า 50  
หน่วยกิต 

8.2.1  กลุ่มวิชาการศึกษา  เรียนไม่น้อย
กว่า  36 หน่วยกิต 

         รายวิชาบังคับ  เรียนไม่น้อยกว่า  
                                30  หน่วยกิต 

1100102  ภาษาไทยสําหรับครูเพื่อพัฒนา 
              การเรียนรู้                       3(2-2-5) 
1100103  ภาษาอังกฤษสําหรับครูเพื่อพัฒนา 
              การเรียนรู้                       3(2-2-5) 

8.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     6 หน่วยกิต  
2100112 วิทยาการแห่งความสุข           2(1-2–3) 
2100113 สุนทรียวิจักขณ์                   2(2-0-4) 
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต         
                                                  2(1-2–3) 

     
8.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6  หน่วยกิต  

2150101 สังคมภิวัตน์                      2(2-0-4) 
2150102 การจดัการทางสังคม            2(2-0-4) 
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ    2(2-0-4) 

 
 
8.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี                                 6 หน่วยกิต  
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน    2(1-2–3) 
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   
                                                   2(1-2–3) 
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน  
                                                  2(1-2–3) 
 

8.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
                        ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 
     8.2.1 กลุ่มวิชาชีพครู    
                        ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต   
                   วิชาการศึกษา  
                          ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
                    บังคับ             30 หน่วยกิต 

1100101 ภาษาไทยและเทคโนโลยีสําหรับคร ู 
                                                  3(2–2–5) 
1100110   ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสําหรับครู  
                                                  3(2–2–5) 
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หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
1103201  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
                                                 3(2-2-5) 
1105201  จิตวิทยาและการแนะแนวสําหรับครู      
                                                 3(2-2-5) 
1104301  หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา    
                                                 3(2-2-5) 
1104402  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
                                                 3(2-2-5) 
1101101  การศึกษาไทยและครูชั้นวิชาชีพ           
                                                 3(2-2-5) 
1102301  หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้       
                                                 3(2-2-5) 
1102202  หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้น 
              พื้นฐาน                         3(2-2-5) 
1106301  การบริหารจัดการชั้นเรียน   3(2-2-5) 
 

  รายวิชาเลือก  เลือกเรียนรายวิชา
ต่อไปนี้  เรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วกิต 
1104003  โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยและ    
              ประเมิน                         2(1-2-3) 
1103002  การศึกษาด้วยระบบสื่อสารทางไกล       
                                                 2(1-2-3) 
1103003   การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา           
                                                 2(1-2-3) 
1102003   การสอนซ่อมเสริม             2(1-2-3) 
1102004   กิจกรรมร่วมหลักสูตร         2(1-2-3) 
1109001   ผู้กํากับลูกเสือ - เนตรนารี  
               ขั้นความรู้เบื้องต้น            2(1-2-3 
1109002   ผู้กํากับลูกเสือ – เนตรนารีสามัญขั้น 
               ความรู้เบื้องต้น                2(1-2-3) 
1109003   ผู้กํากับลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ 
               รุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น  2(1-2-3) 
1102005   ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์     
                                                 2(1-2-3) 
1102001   การพัฒนาทักษะการคิด      2(1-2-3) 
1105002   พุทธศาสตร์กับการแนะแนว  
                                                 2(1-2-3) 
1105003   จิตวิทยาเด็กพิเศษ                 2(1-2-3) 
1105004   จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น  
                                                 2(1-2-3) 
1105005   การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์           

1103402   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
               ทางการศึกษา                   3(2-2-5) 
1105202   จิตวิทยาสําหรับครู              3(2-2-5) 
1104201   การวัดและการประเมินผลการศึกษา    
                                                   3(2-2-5) 
1100305   การบริหารจัดการในห้องเรียน           
                                                   3(2-2-5) 
1104302   การวิจัยทางการศึกษา          3(2-2-5) 
1101101   ความเป็นครู                     3(2-2-5) 
1102304   การจัดการเรียนรู้               3(2-2-5) 
1102202   การพัฒนาหลักสูตร             3(2-2-5) 

 
 
 
 
 

                    เลือก  ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
1103101  การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา  2(1-2-3) 
1100102  การพัฒนาทักษะการคิด          2(1-2-3) 
1108201  จิตวิทยาเด็กพิเศษ                 2(1-2-3) 
1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น  2(1-2-3) 
1102203 การนิเทศการสอน                 2(1-2-3) 
1100103 มนุษย์สัมพันธ์สําหรับครู          2(1-2-3) 
1109101 นันทนาการเบื้องต้นสําหรับครู                
                                                   2(1-2-3) 
1102101 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น                
                                                   2(1-2-3) 
1100104 การสอนเพศศึกษา                2(1-2-3) 
1109202 ผู้กํากบัลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้นความรู้ 
             เบื้องต้น                            2(1-2-3) 
1109303 ผู้กํากบัลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้ 
             เบื้องต้น                            2(1-2-3) 
1109404  ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารี 
              รุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น      2(1-2-3) 
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                                                 2(1-2-3) 
หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2549) หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

1107001   การพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กก่อน 
               ประถมศึกษา                  2(1-2-3) 
1105006   จิตวิทยาวัยเด็ก                2(1-2-3) 
1100003   การพัฒนาศักยภาพมนุษย์   2(1-2-3) 
1103004   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
               จัดการ                          2(1-2-3) 
1104003   การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา          
                                                 2(1-2-3) 
1106001   การนิเทศการสอน             2(1-2-3) 
1106003  การวางแผนและการบริหารโครงการ  
              พัฒนาการศึกษา               2(1-2-3) 
1105010   มนุษยสัมพันธ์สําหรับครู      2(1-2-3) 
1109009   นันทนาการเบื้องต้นสําหรับครู            
                                                 2(1-2-3) 
1106008   การดูแลคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็ก         
                                                 2(1-2-3) 
1105007   การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนา 
               ชีวิต                             2(1-2-3) 
1108001   การศึกษาแบบเรียนรวม      2(1-2-3) 
1106002   การบริหารการศึกษากับ 
               การพัฒนาผู้เรียน             2(1-2-3) 
1106003   ภาวะผู้นํา                      2(1-2-3) 
1101001   อนาคตศึกษา                  2(1-2-3) 
1101002   การศึกษาเปรียบเทียบ       2(1-2-3) 
1102006   กิจกรรมการศึกษาเพื่อ 
               ท้องถิ่น                         2(1-2-3) 
1106004   เศรษฐศาสตร์กับการศึกษา  2(1-2-3) 
1106005   การเมืองกับการศึกษา        2(1-2-3) 
1102007   การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  2(1-2-3) 
1106006   พฤติกรรมผู้นําทางการศึกษา  
                                                 2(1-2-3) 
1106007   การประกันคุณภาพการศึกษา            
                                                 2(1-2-3) 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2549) หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
           กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู   

เรียนไม่น้อยกว่า  14  หน่วยกิต 
           รายวิชาฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน   

เรียนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต  สําหรับผู้เรียนแต่ละ
วิชาเอก 
2105430 ฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู 
             สังคมศึกษา1                        2(90) 
2105431 ฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู 
             สังคมศึกษา2                        2(90) 

        รายวิชาการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา  เรียนไม่น้อยกว่า 10  หน่วยกิต 
1100504  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1           
                                                   5(350) 
1100505  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2           
                                                   5(350) 
 
      8.2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จัดเป็น
วิชาเอกเดี่ยว  โดยกําหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 74 
หน่วยกิต  ดังนี้ 
          กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาบังคับ)  
              เรียนไม่น้อยกว่า  45 หน่วยกิต 
2101201   ศาสนศึกษา                    3(3-0-6) 
2153101   หลักสังคมวิทยา               3(3-0-6) 
2150404   ระเบียบวิธีวิจัยทาง 
               สังคมศาสตร์เบื้องต้น         3(2-2-5) 
2153304   การศึกษาประชากร           3(3-0-6) 
2154101   ภูมิศาสตร์กายภาพ            3(2-2-5) 
2154202   แผนที่และการแปลความหมาย           
                                                 3(2-2-5) 
2154303   ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก        3(3-0-6) 
2114301   ถิ่นฐานไทย                     3(3-0-6) 
2114302   ประวัติศาสตร์เอเชีย 
               ตะวันออกเฉียงใต้             3(3-0-6) 
2114110   อารยธรรมโลก                 3(3-0-6) 
3159101   เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น        3(3-0-6) 
3159202   เศรษฐกิจประเทศไทย        3(3-0-6) 
2155101   การเมืองการปกครองไทย   3(3-0-6) 
2155302   การเมืองโลก                  3(3-0-6) 
2156202   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 
               กฎหมาย                       3(3-0-6) 
 

วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู         14 หน่วยกิต 
1104403 ฝึกประสบการวิชาชีพครู  1         1(90) 
1104404 ฝึกประสบการวิชาชีพครู  2         1(90) 
1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  6(360) 
1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6(360) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     8.2.2 กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต 
                   วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า 68 หน่วยกิต 
                       บังคับ                45 หน่วยกิต 
2101201 ศาสนศึกษา                        3(3-0-6) 
2153101 หลักสังคมวิทยา                  3(3–0-6) 
2150407 ระเบียบวิธีวิจัยทาง 
             สังคมศาสตร์เบื้องต้น            3(2–2-5) 
2153404 การศึกษาประชากร             3(3–0-6) 
2154102 ภูมิศาสตร์กายภาพ              3(2–2-5) 
2154412 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
             เชิงวิเคราะห์                      3(2–2-5) 
2154101 แผนที่และการแปลความหมาย 
             แผนท่ี                              3(2–2-5) 
2114101 ประวัติศาสตร์ไทย                 (3–0-6) 
2114204 ประวัติศาสตร์เอเชีย 
             ตะวันออกเฉียงใต้                3(3–0-6) 
2114102 อารยธรรมโลก                    3(3–0-6) 
3159101 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น            3(3–0-6) 
2155101 การเมืองการปกครองไทย       3(3–0-6) 
2155303 การเมืองโลก                      3(3–0-6) 
2156201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 
             กฎหมาย                          3(3–0-6) 
2153403 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       3(3–0-6) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปรับ
รายวิชา
และ
คําอธิบาย
รายวิชา   



83 
 

83 
 

หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
          กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเลือก) 
    เรียนไม่น้อยกว่า                  29 หน่วยกิต   
2101201   จริยศาสตร์                     3(3-0-6) 
2101302   ตรรกศาสตร์                   2(2-0-4) 
2153305   สังคมวิทยาสารสนเทศ       3(3-0-6) 
2150203   สังคมศาสตร์กับการพัฒนา  3(3-0-6) 
2152102   หลักมานุษยวิทยา            3(3-0-6) 
2158404   นโยบายและการจัดการ 
               ภาครัฐแนวใหม่               3(3-0-6) 
2114205   เหตุการณ์โลกปัจจุบนั        3(3-0-6) 
2114304   ประวัติศาสตร์เอเชีย 
               ตะวันออก                     2(2-0-4) 
2114306   ประวัติศาสตร์สหรัฐ 
               อเมริกา                         2(2-0-4) 
2114407   ท้องถิ่นศึกษา                  3(3-0-6) 
2114308   ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง            
                                                 3(3-0-6) 
2114403   ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่ 3(3-0-6)   
2154204   ภูมิศาสตร์มนุษย์              2(2-0-4) 
2154305   ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ          3(3-0-6) 
2154306   ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน     3(3-0-6) 
2154407   ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์   
                                                 3(3-0-6) 
2154408   การจัดการทรัพยากรและ 
               สิ่งแวดล้อมไทย               3(3-0-6) 
2154309   ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์       
                                                3(3-0-6) 
2154410   ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย 3(3-0-6)   
2154311   ภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้    
                                                3(3-0-6) 
3159203   ประวัติและลัทธิเศรษฐกิจ    3(3-0-6) 
3159305   เศรษฐศาสตร์การเกษตร     3(3-0-6) 
3159406   เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์เบื้องต้น    
                                                3(3-0-6 
2155302   การเมืองในประเทศเอเชีย   3(3-0-6) 
2155203   การปกครองท้องถิ่นไทย     3(3-0-6) 
2156204   กฏหมายรัฐธรรมนูญ         3(3-0-6) 
2155402   สิทธิมนุษยชนศึกษา          3(3-0-6) 
2114409   สันติภาพศึกษา                3(3-0-6) 
 

               เลือก 
                             ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต 
2156202 กฎหมายรัฐธรรมนูญ             3(3–0-6) 
2154203 การจดัการทรัพยากร 
             ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย 3(2–2-5) 
2154305 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์     
                                                  3(2–2-5) 
2101302 จริยศาสตร์                        3(3–0-6) 
2154306 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก           3(3–0-6) 
2114305 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก  
                                                  3(3–0-6) 
2114408 ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่    
                                                  3(3–0-6) 
2114409 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน            3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ปรับ
รายวิชา
และ
คําอธิบาย
รายวิชา   
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     8.3. หมวดวิชาเลือกเสรี 
       กําหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  
โดยให้นักศึกษาเลือกรายวิชาต่าง ๆในหลักสูตร  
ตามความถนัดและสนใจ   ซ่ึงไม่ซํ้ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว 

     วิชาการสอนวิชาเอก  ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
2150305 เทคนิคการสอนวิชาสังคมศึกษา   
                                                  3(2–2-5) 
2150406 เทคนิคการสอนครูสังคมศึกษา 
             ต้นแบบ                            3(3–0-6) 

 
เลือกจากวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก  
                         ไม่น้อยกว่า   4   หน่วยกิต 

2150204 สังคมศาสตร์กับการพัฒนา      2(2–0-4) 
2114203 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้           2(2–0-4) 
2114306 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา     2(2–0-4) 
2114410 ท้องถิ่นศกึษา                      2(2–0-4) 
2114307 ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง  2(2–0-4) 
2154204 พิบัติภัยศึกษา                     2(1–2-3) 
2154410 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ              2(2–0-4) 
2154411 ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น                 2(1–2-3) 
2154308 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย    2(1–2-3) 
3159304 เศรษฐศาสตร์การเกษตร        2(2–0-4) 
2155304 การเมืองในทวีปเอเชีย           2(2–0-4) 
2155405 สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย      2(2–0-4) 
2114411 สันติภาพศึกษา                   2(2–0-4) 
 

8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 
      ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซํ้ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้
เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้ 

 
วิชาใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   9. คําอธิบายรายวิชา 
9.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 

(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
2104101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 2(2-0-4) 
             Thai for Communication 1 
              ฝึกทักษะการใช้ภาษาทั้งการฟัง  การ
พูด  การอ่านและการเขียน  โดยเน้นการฟังและ
การอ่านเชิงวิเคราะห์  ให้สามารถสื่อภาษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และสามารถนําความรู้  ความคิดท่ี
ได้รับมาพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ 
 

9. คําอธิบายรายวิชา 
9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(1) กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   2(1-2-3) 
             Thai for Communication 
              ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเป็น
เครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษาใน
ชีวิตประจําวัน ท้ังด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ การนําเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ 
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล 
ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้
ภาษาในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมี
จิตสํานึกต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

1.แสดงการ
เปรียบเทีย
บเฉพาะ
รายวิชาที่
ปรับปรุง 
2.แสดง
รายวิชา
ใหม่ 
3.ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 
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2104102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2  2(2-0-4) 
            Thai for Communication 1 
             รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน คือ 
1004101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1  ฝึกทักษะ
การใช้ภาษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  โดยเน้นการ
พูด   การเขียนแบบต่าง ๆ 
 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน    
                                                2(1-2-3) 
             Speaking and Writing Skills  
             Development 
              หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและ
การเขียน เพื่อให้พูดและเขียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ฝึกการพูดท้ังรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
และร่วมวิจารณ์เพื่อแก้ไขปรับปรุง ฝึกการเขียน การ
วางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและ
บทความ โดยเน้นการใช้ภาษาตามมาตรฐานของ
งานเขียนประเภทนั้น และฝึกวิจารณ์ 

 

2105101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  
                                              2(2-0-4) 
             English for Communication 1 
             ฝึกทักษะด้านการฟัง พูด เพื่อการ
สื่อสารเบื้องต้นในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การ
ทักทาย การกล่าวลา  การแนะนําตัวเองและผู้อื่น  
การกล่าวขอบคุณ  การขอโทษ ฯลฯ  การอ่าน
และการเขียนเพื่อสื่อความหมายในชีวิตประจําวัน 
เช่น  การอ่านโฆษณา ฉลาก รวมท้ังการกรอก
แบบฟอร์มต่าง ๆ 

2100104  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ 
              พัฒนาการเรียนรู้             2(1-2-3) 
              English   for Communication 
              and Learning Development 
              พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน  ในชีวิตประจําวัน
ในสถานการณ์ต่างๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย การ
กล่าวลา  การแนะนําตนเองและผู้อื่น การร้องขอ  
การเสนอความช่วยเหลือ การให้คําแนะนํา การ
บรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่ 
การถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทาง
โทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะ
การใช้เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าใน
การพัฒนาการสื่อสาร  เช่น  การใช้พจนานุกรม  
บทความ  หนังสือพิมพ์  การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

 

2105102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
                                              2(1-2-3) 
              English for Communication 2 
              ฝึกทักษะด้านการฟัง  พูด  เพื่อให้
ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น ฝึกทักษะการอ่าน 
เพื่อหาหัวข้อเรื่อง การอ่านเพื่อจับใจความสําคญั
และรายละเอียด  รวมทั้งการเขียนข้อความสั้น ๆ  
เพื่อการสื่อสาร 
 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน 
                 ภาษาอังกฤษ               2(1-2-3) 
                 Development of Speaking  
                 and Reading Skills in English 
                 การพัฒนาทักษะการพูดและอ่าน
ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดท้ัง
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม การนําเสนองานหน้าชั้น 
และฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับ
ใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 
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ไม่มี 

2100107   ภาษามลายูเพื่อการสือ่สาร 
                                                   2(1-2-3) 
                Malay for Communication 
                การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น 
การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การ
แนะนําแบบ  ง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและ
การพูด 

 
 
วิชาใหม่ 
 
 
 
 
 

 
 
 

ไม่มี 
 

2 1 0 0 108  ภาษามล ายู เ พื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร แล ะ 
                 พัฒนาการเรียนรู้              2(1-2-3)  
                 Malay for Communication  
                 and Learning Development  

            พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้าน
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในบริบทท่ี
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน ฝึกการอ่านออกเสียงคํา
ภาษามลายูให้ถูกต้อง  ฝึกสนทนาภาษามลายูเพื่อ
การสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะนํา
ตนเอง การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การให้
คําแนะนํา การติดต่อสอบถามข้อมูลท้ังในและนอก
ประเทศ และฝึกการเขียนประโยคที่ไม่ซับซ้อน 

วิชาใหม่ 
 

 
 
 

ไม่มี 

2100103   หลักการอ่านและการเขียนคําไทย  
                                                2(1-2-3) 
    Principles of Reading and   
              Writing Thai Words 
 หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ในการอ่านและเขียน
คําไทย  ศึกษาปัจจัยท่ีทําให้การอ่านและการเขียน
คําไทยผิดไปจากกฎเกณฑ์  เก็บรวบรวม  วิเคราะห์  
เปรียบเทียบคําท่ีมักเขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์  
อภิปราย สรุปผล  แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่
การอ่านและการเขียนคําไทยให้ถูกต้อง 

วิชาใหม่ 

 
 

ไม่มี 
 

2100106  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่าน 
              และการเขียน                 2(1-2-3) 
              English for Reading and Writing  
              Development 

          พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อให้
สามารถอ่านจับใจความงานหลากหลายสาขาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดย
เน้นการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าท่ี
เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ท้ังด้านการศึกษาและอาชีพ 
เช่น การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การ
เขียนรายงานเป็นต้น 

วิชาใหม่ 
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ไม่มี 

 
 
 

2100109  ภาษามลายูพืน้ฐาน               2(1-2-3) 
              Basic Malay  
          ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษา
รูปประโยคพื้นฐาน การเชื่อมประโยคพื้นฐานเข้า
ด้วยกันและศึกษาสํานวนภาษามลายู ฝึกนําเสนอ
ข้อมูลในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ใช้ให้
สอดคล้องกับบริบททางสังคม 

วิชาใหม่ 
 

 
ไม่มี 

 
 
 

 

2100110  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร          2(1-2-3) 
               Chinese for Communication     
           การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น 
การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะนําแบบง่ายๆ 
ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด ให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 

 
วิชาใหม่ 
 
 
 
 

ไม่มี 
 

2100111  ภาษาอาหรับพื้นฐาน            2(1-2-3) 
              Basic Arabic 
         อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างคํา ประโยค
พื้นฐาน ฝึกทักษะการฟงั พูด อ่าน และเขียน เพื่อความ
เข้าใจเรื่องทัว่ๆ ไปในชีวติประจําวัน ใหส้ามารถ
ประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจา้ของภาษาได ้

วิชาใหม่ 
 

2100105  สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า  
                                             2(2-0-4) 
              Information for Study Skills  
              and  Research 

               ความหมายความสําคัญของสารนิเทศ
แหลง่สารนิเทศในการศึกษาค้นควา้ภายใน

มหาวิทยาลัยและเข้าถึงแหลง่สารนิเทศอื่นๆ วิธ ีการ
แสวงหา และรวบรวมสารนิเทศมาใช้เพื่อการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตวัเอง และการใช้เทคโนโลยีทางสารนิเทศ  
วิธีการนาํเสนอผลการศึกษาค้นควา้ตามรปูแบบและ

ขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน 

2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                                                   2(1-2-3) 
              Information For Life Long  
              Learning 

          ความหมาย บทบาท และความสําคัญของ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
แหลง่สารสนเทศและการเขา้ถึงแหลง่สารสนเทศ วิธีการ
แสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา 
ค้นคว้า ด้วยตนเอง วิธีการนาํเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
ตามรปูแบบและขัน้ตอนที่เป็นมาตรฐาน 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
3. ปรับปรุง
จํานวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
4. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 

2100106  ความจริงของชีวิต   2(2-0-4) 
              Meaning f Life 
               ความหมายของชีวิต  การดํารงชีวิตใน
สังคมปัจจบุัน  การนําเอาความจริงตามหลัก
ศาสนาและปรัชญาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ปัญญา  แก้ปัญหาชีวิตและสังคม  การพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนา  ชีวิตท่ีมี
สันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ 
 

2100112  วิทยาการแห่งความสุข       2(1-2-3)  
              Happiness Study 
               ความหมายและขอบขา่ยของความสุขท้ัง
กายและใจ การมองโลกเชิงบวกเหน็คุณค่าในตนเอง 
ผู้อื่น และสรรพสิ่งท้ังปวง การปรับตวัเข้ากบั
สภาพแวดล้อมในสังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทาง
อารมณ์ เพื่อการดาํเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน   การนาํ
หลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม 
จริยธรรม กฎ กตกิาทางสังคม เพื่อการอยู่รว่มกันใน
สังคมอย่างมีความสุข 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุงชื่อ
วิชา 
3. ปรับปรุง
จํานวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
4. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
2150101 การคิดและการพัฒนาตน    2(2-0-4) 
Thiiking  and Self Development 
     ศึกษาธรรมชาติของการคิด  ทักษะการคิด  
กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา  การศึกษา
ตนเอง  การประเมินและการพฒันาตน  การ
สร้างความสัมพนัธ์ที่ดกีับผู้อื่นเพื่อการดําเนิน
ชีวิตที่มีคุณค่าและการอยูร่่วมกนัอย่างเป็นสขุ 

ไม่มี 
 

ปรับออก 

2180202 สุนทรียภาพของชีวิต         2(2-0-4) 
Aesthetic Appreciation 
     ศึกษาและจาํแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทาง
ความงาม  ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงการ
คิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป  
ความสําคัญของการรับรู้กับความเป็นมาของ
ศาสตร์ทางการเห็น (The Art of Imagery)  
ศาสตร์ทางการได้ยิน(The Art of Sound ) และ
ศาสตร์ทางการเคลื่อนไหว (The Art of 
Movement)  สู่ทัศนศิลป์ (Visual Arts ) ศิลปะ
ดนตรี ( Musical The Art of) และศิลปการแสดง 
(Performing The Art of ) ผ่านขั้นตอนการ
เรียนรู้เชิงคุณค่าจาก (1) ระดับการรําลึก  
(Recognitive) (2)ผ่านขั้นตอนความคุ้นเคย 
(Acquantive )  และ (3) นําเข้าสู่ขั้นความซาบซ้ึง  
(Appreciative )  เพื่อให้ได้มาซ่ึงประสบการณ์
ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ (Aesthetic) 
 

 2100113 สุนทรียวิจักขณ์             2(2-0-4) 
               Aesthetics Approach  

          ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติ
และศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ การ
รับรู้ความงาม  ผ่านภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว 
ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบ
ศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลท้ังในด้านแนวคิด 
เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์และการนําไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิต 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
3. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2150102 วิถีไทย                         2(2-0-4) 
Thai Living 
     ศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อ
วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
วัฒนธรรมและประเพณีไทย  ศึกษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย ปัญหาสังคมไทย  เพื่อ
ดํารงชีวิตในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
วิสัยทัศน์ด้านการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  
สังคม อันนําไปสู่การดําเนินชีวิตแบบพอเพียง  
โดยศึกษาการพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 
 
 

2150102 การจัดการทางสังคม       2(2-0-4) 
            Social Management  

       วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
เพื่อนําไปสู่กระบวนการจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
ชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการดํารงชีวิตในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
2150203 วิถีโลก                        2(2-0-4) 
Global Society and Living 
       ศึกษาวิวัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจ  
การเมืองและการปกครองของโลก  ปัญหาของโลก 
ยุคปัจจุบัน  การจัดระเบียบโลก  ตลอดจนถึงการ
ปรับตัวของไทยในสังคมโลก 
 

2150101 สังคมภิวัตน์                 2(2-0-4) 
Socialization 
       ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมใน
สังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแส 

โลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ท่ีส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง ๆ ท้ังทาง
ประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
3. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 

2150204  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม      2(2-0-4) 
              Man and Environment 
               ความหมายและความสําคัญของ
สิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม  ระบบกายภาพ  ระบบนิเวศ  
และความหลากหลายทางชีวภาพ  การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ  การมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ  การส่งเสริม
บํารุงรักษา  คุม้ครองคุณภาพของ
สิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 
ไม่มี 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
ปรับออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไม่มี 

 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ  2(1-2-3) 
             Life Skills and Public Conscious 
             Mind 
            ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต 
รวมถึงองค์ประกอบที่สําคัญของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน์ 
ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิด
เชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทางอารมณ์ 
การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การ
ติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหาร
จัดการความเครียด รวมท้ังการให้ความสําคัญของการมี
จิตสาธารณะและการสร้างจิตสํานึกสาธารณะ เพื่อ
นําไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างสันต ิ

วิชาใหม่ 

4100205 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
             2(2-0-4) 
             Science for Quality of Life 
             ศึกษาการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  การนําทักษะกระบวนการและความรู้
ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดํารงอยู่อย่างเป็นสุขและมีประสิทธิภาพ 
โดยตระหนักถึงผลกระทบของความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีมีต่อมนุษย์  สิ่งแวดล้อม  สังคม  
การเมือง  และวัฒนธรรม 

4100102 วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                                               2(1-2-3) 
             Science for the Quality  of  Life 
             Development 

        วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์   และเจตคติทางวิทยาศาสตร์
ความสําคัญ  และผลกระทบของวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 
 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุงชื่อ
วิชา 
3. ปรับปรุง
จํานวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
4. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
4100206  การคิดและการตัดสินใจ  
         2(2-0-4) 
              Thinking and Decision  Making 
              หลักการและทักษะกระบวนการคิด  
การคิดอย่างมีเหตุผล  การวิเคราะห์ข้อมูล  และ
การใช้คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจใน
ชีวิตประจําวัน 

4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 
                                            2(1-2-3) 
             Mathematics in daily Life 
             หลักการและกระบวนการคิด การให้
เหตุผล เกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่าซ้ือ บัญชีรับ-จา่ย 
ภาษี คณิตศาสตร์การเงินและสถิติเบื้องต้น เพื่อการ
ประยุกต์ใช้ในชวีิตประจําวัน  
 
 
 
 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
3. ปรับปรุง
จํานวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
4. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 
 

4100207 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 
    3(2-2-5) 

     Information  Technology of  
Life 

     ศึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศ (Information  Technology)  และ
คอมพิวเตอร์ท่ีมีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิต
และสังคม  การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ได้แก่ เครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  การ
ประมวลผลข้อมูล  การจัดการและการใช้งาน
ข้อมูล  การใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรม
ประยุกต์  เพื่อการสืบค้นข้อมูล  การแสวงหา
ความรู้ และการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  และระบบฐานข้อมูล  แหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ เพื่อนํามาใช้ในการทํารายงาน  การ
นําเสนอผลงาน  และการดํารงชีวิตประจําวันอย่าง
มีประสิทธิภาพ  รวมถึงการเคารพสิทธิทางปัญญา 

4100103  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต 
              ประจําวัน                     2(1-2-3) 
              Information Technology in  
              daily life  

         ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ 
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน การประยุกต์ใช้คลัง
ความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณในการใช้ระบบ
สารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
3. ปรับปรุง
จํานวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
4. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
4100208   การกีฬาเพื่อสุขภาพ       2(1-2-3) 
               Sport for Health 
                ศึกษาระบบลักษณะ รูปร่างของ
ร่างกายที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและองค์ประกอบ
ของสมรรถภาพทางกาย  การฝึกปฏิบัติ การ
เสริมสร้างสมรรถภาพและทักษะการกีฬา การรู้จัก
พิจารณาเลือกกิจกรรมทางกีฬา  การกําหนด
โปรแกรมการสร้างสมรรถภาพที่เหมาะสมกับ
ตนเอง ตามวัย  เพศ การทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย  อาหารและพลังงานที่ใช้ในกิจกรรมกีฬา
ประเภทต่าง ๆ ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยงในการ
เล่นกีฬา รู้จักการประเมินผลจากการเล่นกีฬา  
การบริหารกาย ฯลฯ  เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขให้
เกิดผลดีต่อสมรรถภาพทางกาย 

 
ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปรับออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
1100102  ภาษาไทยสําหรับครูเพ่ือพัฒนาการ 
              เรียนรู้              3(2-2-5) 
             Thai Language for Teacher  
             Learning Development 
             ศึกษาธรรมชาติของภาษา  การใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสาร  หลักการใช้ภาษาไทย  การฝึก
ปฏิบัติการใช้ภาษาทั้งในด้านการฟัง  การพูด  การ
อ่าน  และการเขียน  เพื่อพัฒนาสมรรถภาพความ
เป็นครู 
 
 

9.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
1100101 ภาษาไทยและเทคโนโลยีสําหรับครู        
                                               3(2–2-5) 
             Thai language and  Technology  
             for Teacher 
          ศึกษาและฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่านและ
เขียนภาษาไทย  เพื่อการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง 
ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนต การใช้ Microsolf Office 
(Word, Excel, Powerpoint)การติดต่อสื่อสารผ่าน
ระบบเครือข่าย (E-mail , Chat , MSN , Google, 
Talk, Yahoo , Skype ฯลฯ) 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
3. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 
 
 
 

1100103  ภาษาอังกฤษสําหรับครูเพื่อ  
              พัฒนาการเรียนรู้            3(2-2-5) 
              English Language for Teacher  
              Learning Development 
              ศึกษาและฝึกทักษะทั้งสี่  คือ  การฟัง  
การอ่าน  การเขียน  การพูดงานวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับสาขาต่าง ๆ  เช่น  สื่ออิเลคทรอนิกส ์ 
เพื่อสนับสนุนการเรียนและการส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ  เป็นต้น 
 

1100110 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสําหรับครู    
                                           3(2 –2 – 5) 
             English language and   
             Technology for Teacher 
             ศึกษาและฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน
และเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อความหมายได้
อย่างถูกต้อง ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารและการสืบค้น 
สามารถใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(E-learning, CAI, WBI, Virtual Classroom , 
Teleconference ) การสร้างและการใช้ Weblog 
เครื อข่ ายสั งคมแห่ งการ เ รี ยนรู้  (Gotoknow, 
Learners) 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
3. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
1103201  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ 
              ศึกษา                        3(2-2-5) 
              Innovation and Educational  
              Technology 
               ศึกษาความหมาย  ขอบข่าย  และ
ความสําคัญ  แนวคิด  ทฤษฎี  และหลักการเกี่ยวกบั
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา การส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  
ประเภทของการสือ่การเรียนการสอน  การเลือกและ
การผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาท่ี
เหมาะสมกับการเรียนการสอนการประเมิน  และการ
ปรับปรงุนวัตกรรมการศกึษา  ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาท่ีเหมาะสมกับ
สภาพช้ันเรียน 

1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ      
             ทางการศึกษา             3(2 - 2 - 5) 
             Innovation and Educational     
             Infomation Technology 

         ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้  เทคโนโลยีและสารสนเทศ  แหล่งการ
เรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  วิเคราะห์ปัญหาที่
เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การออกแบบ  การสร้าง  การนําไปใช้  การประเมิน  
การปรับปรุงนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 

 

1105201  จิตวิทยาและการแนะแนวสําหรับครู      
   3(2-2-5) 
              Psychology and Guidance for  
              Teachers 
               ศึกษาธรรมชาตแิละพฒันาการของมนุษย์  
การส่งเสริมพัฒนาการ  ทฤษฎีการเรยีนรู้               
และการประยุกตใ์ช้ในการจัดการเรยีนการสอน การ
ช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพ  
การส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน  
ศึกษาความรู้เบื้องต้น  หลักการและทฤษฎีต่าง ๆ  
สําหรับการแนะแนว    และการใหคํ้าปรึกษา  การจดั
กิจกรรมแนะแนวและให้คําปรกึษาเพื่อส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

1105202  จิตวิทยาสําหรับครู            3(2-2-5) 
              Psychology for Teacher 
              ศึกษาจิตวิทยาพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับ
ธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย์จิตวิทยา
การศึกษา  จิตวิทยาการแนะแนวและให้คําปรึกษา  
เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  การ
ช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตาม
ศักยภาพการส่งเสริมความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียน  เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 

 

1104201  หลักการวัดและการประเมินผล 
              การศึกษา                  3(2-2-5) 
              Principles of Educational  
              Measurement and Evaluation 
               ความหมายของการทดสอบ  การวดัและ
การประเมินผล  บทบาทของการประเมินผลทาง
การศึกษา  จุดมุ่งหมายทางการศึกษากับการ
ประเมินผล เทคนิคท่ีใช้ในการวัดพฤติกรรมด้านพุทธิ
พิสัย จิตพสิัย และทักษะพิสัย  ลักษณะของเครื่องมอื
เทคนิคในการวัดท่ีดี  การสรา้งแบบ ทดสอบชนิดต่าง 
ๆ  การบรหิารการสอบ  สถิติเบือ้งต้นในการวัดและ
ประเมินผลประเมนิผลเพื่อจัดการเรยีนรู้   การ
วเิคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบการแปล
ความหมายของคะแนนในการสอบ   ระเบียบการ
ประเมินผลการเรยีนของการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
 
 

1104201 การวัดและประเมินผลการศึกษา 
                                                3(2-2-5) 
             Educational Measurement and  
             Evaluation 

        ศึกษาหลักการ  เทคนิคการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาการสร้าง  การใช้เครื่องมือ
วัดผล  และประเมินผลการศึกษา  การประเมินตาม
สภาพจริง  การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน  การ
ประเมินภาคปฏิบัติ  การประเมินผลแบบย่อยและ
แบบรวม  สามารถนําผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร 

 
 

 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
1101101  การศึกษาไทยและครูชั้นวิชาชีพ      
              3(2-2-5) 
              Thai Education and  
              Professional Teachers 
               ศึกษาความหมายและความสําคัญ
ของการศึกษา    หลักการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  ท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ.2545  การจัดและบริหาร
การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์  บทบาทและ
หน้าท่ีของความรับผิดชอบของครู  คุณลักษณะ
ของครูท่ีดี  จรรยาบรรณวิชาชีพครู  การส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับครู  การสร้าง
ศรัทธาและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู  การเป็นครูดี  
ครูเก่ง ครูปรีชาสามารถ  การเป็นผู้นําทางวิชาการ  
มาตรฐานวิชาชีพครู การพัฒนาวิชาชีพครู  องค์กร
วิชาชีพครูและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู
 

1101101   ความเป็นครู                 3(2-2-5) 
               Professional Teacher 
               ศึ กษาความสํ าคัญของวิ ช าชี พครู  
บทบาทหน้าท่ี  ภาระงานของครู  พัฒนาการของ
วิชาชีพครู  คุณลักษณะของครู ท่ีดี  การสร้าง
ทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู  การเสริมสร้างศักยภาพ
และสมรรถภาพความเป็นครู  การเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้และการเป็นผู้นําทางวิชาการ  เกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครู  จรรยาบรรณของวิชาชีพคร ู 
และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษา  พัฒนา
ตนเองตามแนวพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง  
ปฏิบัติหน้า ท่ีในสังคมพหุวัฒนธรรม และสร้าง
สมานฉันท์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
3. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 

 

1106302   การบริหารจัดการชั้นเรียน     

                                              3(2-2-5) 
     Classroom Management 
                ความหมาย  ความสําคัญ  ของชั้น
เรียนและการปกครองชั้นเรียน  ปรัชญา แนวคิด
และวิวัฒนาการทางการศึกษาท่ีมีผลกระทบต่อ
การปกครองชั้นเรียน หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการเรียนและการปกครองชั้นเรียน การ
พัฒนาผู้เรียนวัยต่างๆ การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้เรียนและปัญหาการปกครองชั้นเรียน เทคนิคการ
ปรับพฤติกรรมนักเรียนที่มีปัญหา เทคนิควิธีและ
กระบวนการ 

1102305   การบริหารจดัการในห้องเรียน      
                                                3(2-2-5) 
    Classroom  Management 
    ศึกษาทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ  
ภาวะผู้นําทางการศึกษา  การคิดอย่างเป็นระบบ  
การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร  มนุษย์สัมพันธ์ใน
องค์กร  การติดต่อสื่อสารในองค์กร  การบริหาร
จัดการชั้นเรียน  การประกันคุณภาพการศึกษา  
การทํางานเป็นทีมการจัดทําโครงงานทางวิชาการ  
การจัดโครงการฝึกอาชีพ  การจัดโครงการและ
กิจกรรมเพื่อพัฒนา  การจัดระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ  การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน  
และการนํานวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการ 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
3. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 
 

1104403   การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู้  

                                            3(2-2-5) 
               Research for Learning  
               Development 
                ศึกษาทฤษฎี แนวคิด เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ ความหมาย ความสําคัญและความจาํเป็นของ
การวิจัยในชั้นเรียน กระบวนการวิจยัในชั้นเรียน ฝึก
วิเคราะห์ปญัหาในชั้นเรียน การวางแผนการวจิัยในชั้น
เรียน ปฏิบัติการวจิัยในชั้นเรียน การเขียนรายงานการ
วิจัย การนาํเสนอและนําผลการวจิัยในชั้นเรียนไป
ประยุกต์ใช้ 

1104302   การวิจัยทางการศึกษา       3(2-2-5) 
     Educational Research  
    ศึกษาทฤษฎี  แนวคิด  รูปแบบการวิจัย  
การออกแบบการวิจัยกระบวนการวิจัย  สถิติเพื่อ
การวิจัย  การวิจัยในชั้นเรียน  การฝึกปฏิบัติการ
วิจัยการนําเสนอผลงานวิจัย  การค้นคว้าศึกษา
งานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  
การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา  การเสนอ
โครงการเพื่อทําวิจัย  การทําวิจัยและนําผลการวิจยั
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 
 

1. ปรบัปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
3. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 
 



94 
 

94 
 

หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
1102301  หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้ 
               3(2-2-5) 
              Methods of Teaching and  
              Management of Learning 
              ความหมายและความสําคัญของการ
สอนและการจัดการเรียนรู้  ระบบการสอนและ
การจัดการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เทคนิคและวิธีสอนแนวใหม่  
การสอนแบบบูรณาการ  กิจกรรมการส่งเสริมการ
เรียนรู้  การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการ
เรียนรู้  การฝึกทักษะการสอนแบบจุลภาค  การ
จัดทําแผนการเรียนรู้  การฝึกปฏิบัติการสอน 
 

1102304 การจัดการเรียนรู้               3(2-2-5) 
            Learning  Management   

        ศึกษาวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ
ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอนรูปแบบการจัดการ
เรียนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  
ออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
การบูรณาการเรียนรู้แบบเรียนรวม  เทคนิคและ
วิทยาการจัดการเรียนรู้  การใช้และการผลิตสื่อ
นวัตกรรมการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้แบบยึด
ผู้เรียนเป็นสําคัญ  และการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1103002  การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา      
              2(1-2-3) 
              Utilization of Mass in  
              Education              
               ความหมาย  ความสําคัญของ
สื่อมวลชนที่มีต่อการจัดการศึกษา  หลักการและ
วิธีการใช้วิทยุกระจายเสียง  วิทยุ  โทรทัศน์  
สิ่งพิมพ์  หนังสือพิมพ์  ภาพยนตร์  เครือข่าย
ข้อมูลสากล  และสื่อสารสนเทศ   เพื่อการศึกษา  
การใช้และเลือกรับข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการเรียนรู้  การวิเคราะห์ข่าวเพ่ือการเรียนรู้ 
 

1103101  การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศกึษา  
                                               2(1-2-3) 
              Utilization of Mass Media 
              Education     

 ความหมาย   ความสําคัญของ
สื่อสารมวลชนที่มีต่อการศึกษา หลักการและ
วิธีการใช้วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ 
หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ เครือข่ายข้อมูลสากลและ
สื่อสารสนเทศ เพื่อการศึกษา การใช้ และเลือกรับ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การ
วิเคราะห์ข่าวเพ่ือการเรียนรู้ 
 

 

1102202   หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้น 
               พื้นฐาน            3(2-2-5) 
               Curriculum and Provision of  
               Basic Education 
                ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของ
หลักสูตร  หลักและกระบวนการในการพัฒนา
หลักสูตร      แบบต่าง ๆ  โครงสร้างของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบัน  ความสัมพันธ์
ระหว่างจุดประสงค์กับเนื้อหา ในหลักสูตร  
หนังสือเรียนและหลักสูตรอื่น ๆ  แหล่งเรียนรู้  
การวัดและการประเมิน  การจัดหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

1102202   การพัฒนาหลักสูตร         3(2-2-5) 
               Curriculum Development 
          ปรชัญา  แนวคิด  ทฤษฎีการศึกษา  
ประวัติความเป็นมา และระบบการจัดการศึกษาไทย  
วิสัยทัศน์  และแผนพัฒนาการศึกษาไทย  
ความหมายความสําคัญของหลักสูตร  ทฤษฎี
หลักสูตร  รูปแบบหลักสูตร  กระบวนการพัฒนา
หลักสูตร  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐาน
และมาตรฐานช่วงชั้นของหลักสูตร  การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา  การใช้หลักสูตร  การประเมิน
หลักสูตร  ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนา
หลักสูตร 

 
 
 

 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 
 



95 
 

95 
 

หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
1104101   การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา 
                                              2(1-2-3) 

              Independent Study in 

             Education 
              นักศึกษาเลือกศึกษาเรื่องที่สนใจ 1 
เรื่อง โดยจัดทําเป็นโครงการภายใต้การควบคุม
ของอาจารย์ผู้สอน 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับออก 
 
 
 
 
 
 
 

1102001  การพัฒนาทักษะการคิด    2(1-2-3) 
              Thinking Skill Development 
               ความหมายและความสําคัญของ
ทักษะการคิดพื้นฐาน     ความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาการทางสติปัญญา  และการคิดของมนุษย์  
แนวคิด  ทฤษฎี  และหลักการเกี่ยวกับการพัฒนา
ทักษะการคิด  กระบวนการคิดแบบต่าง ๆ  เช่น  
การคิดแบบเอกนัย  การคิดแบบอเนกนัย  การคิด
วิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและคิดไตร่ตรอง  การคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และจนิตนาการ  การคิดตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การนําเสนอคาม
คิดและแผนผังความคิด  การส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะ   การคิดการออกแบบและวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด  เครื่องมือ
และการประเมินผลทักษะการคิด 
 

1100102   การพัฒนาทักษะการคิด     2(1-2-3) 
               Thinking Skill Development 
  ความหมาย และความสําคัญของทักษะการคิด
พื้นฐาน ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางสติปัญญา 
และการคิดของมนุษย์ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ
เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการคิด
แบบต่าง ๆ เช่น การคิดแบบเอกนัย การคิดแบบอ
เอกนัย การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างมีวิจารณญาณและคิดไตร่ตรอง การคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และจนิตนาการ การคิดตามกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ การนําเสนอความคิดและแผนผัง
ความคิด การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด การ
ออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิด เครื่องมือและการประเมินผลทักษะ
การคิด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1105101   การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
                                             2(1-2-3) 

              Creative Thinking Process 
              ความหมาย ทฤษฎี กระบวนการคิด 
และขั้นตอนของการเกิดความคิดสร้างสรรค์  
ลักษณะบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์  ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความคดิสร้างสรรค์  การจัดบรรยากาศ
และกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  
บทบาทของครูและบุคคลในครอบครัวในการ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  การใช้แบบทดสอบ
เพื่อวัดความคิดสร้างสรรค์  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ 
 
 
 

 
ไม่มี 

 

 
ปรับออก 



96 
 

96 
 

หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
ไม่มี 1108201   จิตวิทยาเด็กพิเศษ           2(1-2-3) 

    Special Child Psychology 
    ความหมาย ขอบข่ายและพฤติกรรม
ของเด็กกลุ่มพิเศษ สาเหตุของพฤติกรรมผิดปกติของ
เด็กพิเศษ องค์ประกอบทางด้านกายภาพ ชีวภาพ
และสังคมที่มีผลต่อกลุ่มเด็กพิเศษ  ประเภทของเด็ก
พิเศษ การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กกลุ่มพิเศษ  
องค์การและหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเด็กพิเศษ 

วิชาใหม่ 

ไม่มี 1105101   จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น  
                                                2(1-2-3) 
   Adolescence Guidance  
             Psychology 
    วัยรุ่นและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุ่น 
พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของวัยรุ่น  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
การพัฒนาการ  ปัญหาวัยรุ่น  บทบาทของครูกับ
การแนะแนววัยรุ่น  แนวทางการพัฒนา
ความสามารถและศักยภาพของวัยรุ่นโดยใช้
กระบวนการแนะแนว  การจัดบริการแนะแนวเพื่อ
พัฒนาการป้องกันแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการวัยรุ่นด้านการศึกษา อาชีพ สังคม และ
ส่วนตัว 

วิชาใหม่ 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 

 

1102203   การนิเทศการสอน            2(1-2-3) 
    Instructional Supervision 
    จุดมุ่งหมาย หลักการ และกระบวนการ
นิเทศการสอน  รูปแบบการนิเทศ  การสอน  
เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการสอน  การประเมินผล
นิเทศการสอน การประสานงานระหว่างผู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับการนิเทศการสอน  ปัญหาเกี่ยวกับการ
นิเทศการสอนในปัจจุบัน และแนวโน้มการนิเทศการ
สอน 

วิชาใหม่ 

 
ไม่มี 

 
 
 
 
 
 

 

1100103   มนุษย์สัมพันธสําหรับครู     2(1-2-3) 
    Human Relationship for  
              Teacher 
    ศึกษาความหมายและความสําคัญของ
มนุษยสัมพันธ์เกี่ยวกับครู หลักการ องค์ประกอบ 
กระบวนการและเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์
สําหรับครู บทบาทของครูในการเสริมสร้างมนุษย
สัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน การประเมินมนุษย
สัมพันธ์สําหรับครู เน้นการฝึกปฏิบัติสร้างมนุษย
สัมพันธ์เพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดี และ
เสริมสร้างสัมพันธภาพแห่งการช่วยเหลือนักเรียน 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
1109101   นันทนาการเบื้องต้นสําหรับครู      
   2(1-2-3) 
               Introduction to Recreation  
               for Teachers 
    ศึกษาความหมาย  ขอบข่าย  ความ
มุ่งหมายและความสําคัญของนันทนาการ  
ความสําคัญของนันทนาการต่อชีวิตประจําวัน  
ประเภทของนันทนาการสําหรับเด็ก  การจัด
กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ สําหรับเด็ก   ความ
รับผิดชอบในการนันทนาการสําหรับตนเอง  
ครอบครัว  โรงเรียนและชุมชนที่เน้นการฝึกปฏิบัติ 

1109101  นันทนาการเบื้องต้นสําหรับครู  
                                                2(1-2-3) 
              Introduction to Recreation for  
              Teacher 

ศึกษาความหมาย ขอบข่าย ความมุ่ง
หมายและความสําคัญของนันทนาการ ความสําคัญ
ของนันทนาการต่อชีวิตประจําวัน ประเภทของ
นันทนาการสําหรับเด็ก การจัดกิจกรรมนันทนาการ
ต่ า ง  ๆ  สํ าหรับ เด็ ก  ความรับผิ ดชอบในการ
นันทนาการ สําหรับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและ
ชุมชนที่เน้นการฝึกปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1101101   การศึกษาเปรียบเทียบ           
2(1-2-3) 
                Comparative Education 
                 ความหมายของการศึกษา
เปรียบเทียบ  ศึกษาเปรียบเทียบการจัดการศึกษา
ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศในประเด็น
หัวข้อต่าง ๆ  วิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาแนวโน้มใน
การจัดการศึกษาของไทย 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 

ปรับออก 
 
 
 
 
 

 

1102102   การพัฒนาหลกัสูตรทอ้งถิ่น     
                                              2(1-2-3) 
 Curriculum Development for 
           Local 
 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับหลักสตูร  กระบวน 
การสร้างและพัฒนาหลกัสตูร การประเมินผลหลักสูตร  
ความเป็นมาและความสําคัญของหลกัสูตร หลักการ 
จุดหมาย  โครงสรา้งของหลกัสูตร การจดั
ประสบการณแ์ละกิจกรรมที่สอดคลอ้งกับหลักสูตร 
หลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสตูรให้สอดคลอ้ง
กับท้องถิ่น การฝกึปฏิบัตกิารพัฒนาหลกัสตูรให้
สอดคล้องกับท้องถิ่น 

1102101   การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น      
                                               2(1-2-3) 
    Local Curriculum Development  
    ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับหลักสูตร  
กระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตร การ
ประเมินผลหลักสูตร  ความเป็นมาและความสําคญั
ของหลักสูตร หลักการ จุดหมาย  โครงสร้างของ
หลักสูตร การจัดประสบการณ์และกิจกรรมที่
สอดคล้องกับหลักสูตร หลักการและ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น 
การฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ท้องถิ่น 

 
ปรับปรุง
รหัสวิชา 

1106101   การประกันคุณภาพการศึกษา   
                                              2(1-2-3) 
 Education Assurance 
 หลักการ ความสาํคัญของการประกนั
คุณภาพการศึกษา ระบบและกระบวนการ  การ
ประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
การจัดระบบและดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 
ไม่มี 

ปรับออก 



98 
 

98 
 

หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
ไม่ม ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1100104 การสอนเพศศึกษา             2(1-2-3) 
              Sexuality Education 

ศึกษา  ฝึกการคิด วิ เคราะห์และจัด
กิ จกรรมการ เ รี ยนรู้ ใ นสถานศึ กษา เกี่ ย วกั บ
พัฒนาการทางเพศ อนามัยเจริญพันธุ์  การดูแล
สุขภาพทางเพศ สัมพันธภาพกับความคาดหวังต่อ
บทบาทความรับผิดชอบ เพศสภาพและเพศสรีระ 
อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อบทบาท
และการแสดงออกทางเพศ ทักษะการตัดสินใจ
ต่อรอง และสื่อสารความต้องการตามความคิดเห็น
และความรู้สึกของตนเองบนฐานของการเคารพใน
สิทธิของผู้อื่น โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมของผู้ เ รี ยน  เพื่ อปลูกฝั งทัศนคติ  ค่ านิยม 
ตลอดจนพฤติกรรมทาง เพศที่ ปลอดภัยและ
รับผิดชอบ 

วิชาใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมม ี
 

1109202  ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้น   
              ความรู้เบื้องต้น                2(1-2-3) 
              Cub Scouts and Junior Girl  
              Guides Basic Unit Leader  
              Training  Course 

วัตถุประสงค์ของการลูกเสือสํารอง 
ประวัติและกิจกรรมขององค์การลูก เสื อ โลก 
โครงสร้างการลูกเสือไทย หลักสูตรการฝึกอบรมผู้
กํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้นความรู้พื้นฐาน 
หลักสูตรลูกเสือสํารอง วิชาดาวดวงที่ 1 ดาวดวงท่ี 2 
ดาวดวงที่ 3 และวิชาพิเศษ กระบวนการจัดกิจกรรม
ลูกเสือสํารอง พิธีการลูกเสือสํารอง แนวปฏิบัติการ
ชุมนุมรอบกองไฟและการอยู่ค่ายฝึกอบรมผู้กํากับ
ลูกเสือเนตรนารีสํารองขั้นความรู้ เบื้องต้น คํา
ปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาใหม่ 
 



99 
 

99 
 

หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1109303 ผู้กํากบัลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ   
             ขั้นความรู้เบื้องต้น             2(1-2-3) 
             Scouts and Girl Guides  Basic  
             Unit Leader Training Course 

การปฐมนิเทศและการฝกึอบรมกิจการของ
ลูกเสือ สาระสาํคัญของการลูกเสอื ภูมิหลงัของการ
ลูกเสือและกจิการขององค์การลกูเสอืโลก รู้จักลูกเสือ
สามญั การรอ้งเพลง วิธีการที่ใช้ในการฝึกอบรมลกูเสือ
สามญัวินัย ความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย และความว่องไว 
แนวการฝกึอบรมลูกเสือสามัญ ความรูใ้นการเล่นเกม 
บทบาทของนายหมู่ในระบบหมู่ ประวัติและโครงสรา้ง
ของการลกูเสือไทย แนวปฏิบตัิเกีย่วกับการชุมนุมรอบ
กองไฟ การอยู่ค่ายพักแรม วิธกีารบริหารในกองลูกเสือ
สามญั ทักษะการลกูเสือและการสอน การวางแผน 
กําหนดการประชมุนายหมู ่ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ของผู้กาํกบัลูกเสือ พิธกีารลูกเสือ-เนตรนาร ีการส่งเสรมิ
กิจกรรมลูกเสอืสามัญ การเดินทางไกล โครงการ
ฝึกอบรมผูก้ํากับลกูเสือ-เนตรนาร ี คําปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือ 

 

วิชาใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไม่มี 1109404  ผู้กํากับลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่น  
              ใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น      2(1-2-3) 
              Senior Boy Scouts and Girl  
              Guides Basic Unit Leader  
              Training Course 

การปฐมนิเทศและและจุดมุง่หมายของการ
ฝึกอบรมลกูเสือ กจิการลูกเสือ สาระสําคัญของกจิการ
ลูกเสือ จุดหมายและวิธีการรูจ้ักลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
และธรรมชาติของเด็ก ลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่กบัคํา
ปฏิญาณและกฎของลูกเสือ วินัยและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สญัญาณ ระบบหมู่ ท่ีประชุมนายหมู่ การ
ประชุมภายในหมูแ่ละกอง การสวนสนาม ข้อเสนอแนะ
ในการประชุมรอบกองไฟ เกมลูกเสอืสามญัรุ่นใหญ่ 
หลักสูตรพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ ่ขอบเขตของ
กิจกรรมและกิจกรรมสามญั บทบาทการทํางานรว่มกบั
คนอื่นและชุมชน เงื่อนลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ภูมิหลงั
ของลูกเสือโลกและการลกูเสือไทย แผนที่ เข็มทิศ 
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ การประชุมกองลกูเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ครั้งที่ 1 (กิจกรรมกลางคืน) การปฐมพยาบาล 
การบริหารงานในกองลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่ การวางแผน
จัดทํา กําหนดการฝึกอบรม การประชุมกองลกูเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ครั้งท่ี 2 (การทดสอบสมรรถภาพ) 
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กาํกบัลูกเสือ 

วิชาใหม่ 
 



100 
 

100 
 

หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
 1100403   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1        2(90) 
              Professional  Experience  I 
 
  ศึกษาสังเกตสภาพทั่วไปของโรงเรียน งานใน
หน้าท่ีครูผู้สอน  งานในหน้าท่ีครูประจําชั้น  
พฤติกรรมการสอน  และพฤติกรรมทั่วไปของ      
นักเรียน  ศึกษาเทคนิคกระบวนวิธีสอน และสื่อ
การเรียนการที่เหมาะสมกับสาระวิชาเอกในแต่ละ
จุดประสงค์  การฝึกเป็นผู้ช่วยครูด้านธุรการ  ชั้น
เรียน การเรียนการสอนหรือสนับสนุน การเรียน  
การสอน 
 
 

1100403   ฝึกปฏิบัติวิชาชพีครู 1         1(90) 
    Teaching Practice 1 
การบรูณาการความรู้ท้ังหมดมาใช้ในการฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพในสถานศึกษา   ศึกษาและฝกึ
ปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผูเ้รียนโดยการสงัเกต 
สัมภาษณ์  งานในหน้าท่ีครูผูส้อน งานในหนา้ท่ีครู
ประจําช้ัน  พฤติกรรมการจดัการเรยีนรู้  การวิเคราะห์
ลักษณะความแตกต่าง และพฤตกิรรมของผู้เรียน  งาน
บริหารและบริการของโรงเรียน  การสอนวิชาเอก  การ
ฝึกเป็นผู้ช่วยครูด้านการจัดการเรียนรู้หรือสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้  งานธุรการชั้นเรียน  การจัดทําโครงงาน
ทางวิชาการ โดยเข้าไปมสี่วนร่วมในสถานศึกษา  ไม่
น้อยกว่า 2 สัปดาห์  และรวบรวมขอ้มูล นาํเสนอผล
การศึกษา 

1. ปรับปรุง
จํานวน
หน่วยกิต 
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 

1100404   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2       2(90) 
     Professional  Experience  II 
                การฝึกทักษะต่าง ๆ ในการสอน  ฝึก
ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ เช่น การ
เรียนรู้ตามสภาพจริง  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การ
เรียนรู้ร่วมกัน  การเรียนรู้จากธรรมชาติ  การ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การเรียนรู้แบบบูรณา
การในสาระวิชาเอก 

1100404   ฝึกปฏิบัติวิชาชพีครู 2          1(90) 
    Teaching Practice 2 
    การบูรณาการความรู้ท้ังหมดมาใช้ในการ
ฝึกประสบการณว์ชิาชีพในสถานศึกษา โดยเข้าไปมีสว่น
ร่วมในสถานศึกษา  การฝึกปฏิบตัิการวางแผนการศึกษา
ผู้เรียน โดยการสังเกต สมัภาษณ์  วิเคราะห์ความ
แตกตา่งของผู้เรียน รวบรวมข้อมูล และนําเสนอผล
การศึกษา  ศึกษางานในหน้าท่ีครผููส้อน  พฤติกรรมการ
จัดการเรียนรู้  มีสว่นร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร รวมท้ังการนาํหลกัสตูรไปใช้  ฝกึ
การจัดทําแผนการเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษา ฝึก
ปฏิบัติการดาํเนินการจัดกจิกรรมเกีย่วกับการจดัการ
เรียนรู้ไม่น้อยกวา่ 2 สปัดาห์ และสามารถจัดทํา
โครงงานทางวิชาการ 

1. ปรับปรุง
จํานวน
หน่วยกิต 
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 

1100505   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    
                                               5(350) 
              Teaching  Pratice I  
          การศึกษาและปฏิบัติงานหน้าท่ีครูผู้สอน   
ครูประจําชั้น    การปฏิบัติงานการเรียนการสอน 
และงานสนับสนนุการเรียนการสอนในระดับช่วง
ชั้นและสาระการเรียนรู้ท่ีปฏิบัติการสอน  บันทึก
ผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงการ
แก้ปัญหาการวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาและการ
ประเมินผลการเรียนการสอน การรวบรวม
ประสบการณ์ต่าง ๆ โดยนําเสนอเป็นแฟ้มสะสม
งาน 
 

1100506   ปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา 1   
                                                 6(360) 
    Practicum 1 
    การบูรณาการความรู้ท้ังหมดมาใช้ในการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  โดยศึกษาและปฏิบัติ
ด้านการจดัการเรยีนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ  งานหนา้ท่ี
ครูผู้สอน ครปูระจาํช้ัน การปฏิบัตงิานการเรียนการสอน 
และงานสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับช้ันและ
สาระการเรียนรู้ท่ีปฏิบัติการสอน บนัทึกผลการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงการแกป้ัญหา
การวิจัยในชั้นเรียน การจัดทําโครงการพัฒนาผู้เรียน 
การพัฒนาและการประเมินผลการเรียนการสอน การ
รวบรวมประสบการณ์ตา่งๆ การนาํผลการประเมินมา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การ
บันทึก รายงานผลการจัดการเรียนรู ้และการสัมมนา
ทางการศึกษา 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
จํานวน
หน่วยกิต 
3. ปรับปรุง
จํานวน
เวลาฝึก 
4. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
1100506   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2       
                                          5(350) 
               Teaching practice II   
               การฝึกปฏิบัติการสอนเต็มรูปในงาน
หน้าท่ีครู งานการเรียนการสอนและ งานสนับสนนุ
การเรียนการสอน การรวบรวมองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ต่างๆ เป็นแฟ้มสะสมผลงาน การ
วิจัยพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบการวิจัยชั้นเรียน
โดยนําเสนอเป็นภาคนิพนธ์ 

1100507   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      
                                             6(360) 
    Practicum 1 
    การบูรณาการความรู้ท้ังหมดมาใช้ใน
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  การจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นสําคัญ  การ
จัดกระบวน 
การเรียนรู้ การเลือกใช้การผลิตสื่อและนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคนิคและ
ยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลการ
เรียนรู้ การทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การ
นําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  การบันทึกและรายงานผล
การจัดการเรียนรู้  การสัมมนาทางการศึกษา 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
จํานวน
หน่วยกิต 
3. ปรับปรุง
จํานวน
เวลาฝึก 
4. ปรบัปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 

 

1100505  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2 
                                                5(350) 
              Teaching practice 2   

   การฝึกปฏิบัติการสอนเต็มรูปในงาน
หน้าท่ีครู งานการเรียนการสอนและงานสนับสนนุ
การเรียนการสอน การรวบรวมองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ต่างๆเป็นแฟ้มสะสมผลงาน การวิจยั
พัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบการวิจัยชั้นเรียนโดย
นําเสนอเป็นภาคนิพนธ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1100507  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  
                                                  6(360) 
             Practicum 2 

 การบูรณาการความรู้ท้ังหมดมาใช้ใน
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  การจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นสําคัญ การจัด
กระบวนการเรียนรู้ การเลือกใช้การผลิตสื่อและ
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ การใช้
เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ การวัด
ประเมินผลการเรียนรู้ การทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน การนําผลการประเมินมาพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การบันทึก 
รายงานผลการจัดการเรียนรู้ และการสัมมนาทาง
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับ
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
2101201  ศาสนศึกษา                  3(3-0-6) 
              Religious Study 
    ศึกษาความหมายองค์ประกอบของ
ศาสนา ประเภทของศาสนา และหลักคําสอน 
ทัศนะ   เป้าหมายและวิธีการสอนทางศาสนา  
โดยเฉพาะศาสนาที่มีการนับถือในประเทศไทย 
เช่น ศาสนาพราหมณ์   ฮินดู ศาสนาพุทธ ศาสนา
อิสลาม ศาสนาคริสต์  เพื่อให้เข้าใจและรู้วิธีท่ี
ปฏิบัติท่ีถูกต้องตาม หลักการของศาสนาต่างๆ 
ดังกล่าว  ท้ังในแง่ปรัชญาและวัฒนธรรมอันจะ
นําไปสู่ชีวิตท่ีมีสันติสุขและสันติภาพ 

2101201 ศาสนศึกษา                     3(3-0-6) 
             Religious  Study 
             ศึกษาหลกัคําสอน ความเชื่อ ความ
ศรัทธา รวมถึงวัฒนธรรมและการปฏิบัติของศาสนา
ต่าง ๆ โดยเฉพาะศาสนาที่มีการนับถือในประเทศ
ไทย เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม 
ศาสนาพราหมณ์ –ฮินดูและศาสนาอื่น ๆ เพื่อให้รู้
และเข้าใจหลักคําสอนของศาสนาต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง อันนําไปสู่ชีวิตท่ีมีสันติสุขและสังคม
สันติภาพ 

 
 

ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 

2153101  หลักสังคมวิทยา            3(3-0-6) 
              Principles of Sociology 
    ศึกษาเกี่ยวกับนิยาม ขอบเขต ประวัติ
ความเป็นมา และแนวคิดของนักสังคมวิทยา วิธี
การศึกษาสังคมวทิยา ความสําคัญของสังคมวิทยา
ในฐานะที่เป็นแขนงหนึ่งของสังคมศาสตร์ ทฤษฎี
หลักของสังคมวิทยา การจัดระเบียบทางสังคม 
การจัดช่วงชั้นทางสังคม กลุ่มสังคม สถาบันสังคม 
วัฒนธรรม การขัดเกลาทางสังคม กระบวนการ
ทางสังคม พฤติกรรมเบี่ยงเบน การเสียสละ
ระเบียบทางสังคมและวัฒนธรรมเน้นการศึกษาท้ัง
ในเชิงทฤษฎีและการวิเคราะห์ 

 

2153101  หลักสังคมวิทยา               3(3-0-6) 
              Principles of Sociology 
               ศึกษาเกี่ยวกับนิยาม ขอบเขต ประวัติ
ความเป็นมา และแนวคิดของนักสังคมวิทยา วิธี
การศึกษาสังคมวทิยา ความสําคัญของสังคมวิทยา
ในฐานะที่เป็นแขนงหนึ่งของสังคมศาสตร์ ทฤษฎี
หลักของสังคมวิทยา การจัดระเบียบทางสังคม การ
จัดช่วงชั้นทางสังคม กลุ่มสังคม สถาบันสังคม 
วัฒนธรรม การขัดเกลาทางสังคม กระบวนการทาง
สังคม พฤติกรรมเบี่ยงเบน การเสียสละระเบียบทาง
สังคมและวัฒนธรรมเน้นการศึกษาทั้งในเชิงทฤษฎี
และการวิเคราะห์ 

 

ปรับ
รายวิชา 
และ
คําอธิบาย
รายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 

2150404  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์    
              เบื้องต้น                      3(2-2-5) 
              Introduction Social Sciences  
              Research Methodology 
   ศึกษาเกี่ยวกับจุดประสงค์และ
ความหมายของการวิจัยทางสังคมศาสตร์ วิธีการ
ต่างๆ                ในการวิจัย การดําเนินการวิจัย 
การใช้สถิติ แหล่งข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การ
เขียนรายงาน การอ่านผลการดําเนินงานวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ภาคสนามทุกขั้นตอน ตลอดจนนํา
ผลการวิจัยมานําเสนอโดยใช้ในรูปแบบของการ
สัมมนาสังคมศึกษา 

 

2150407  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
              เบื้องต้น                         3(2-2-5) 
              Introduction to Social Sciences  
              Research Methodology 
ศึกษาเกี่ยวกับจุดประสงค์และความหมายของการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์ วิธีการต่าง ๆ ในการวิจัย การ
ดําเนินการวิจัย การใช้สถิติ แหล่งข้อมูล การ
รวบรวมข้อมูล การเขียนรายงาน การอ่านผลการ
ดําเนินงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ภาคสนามทุก
ขั้นตอน ตลอดจนนําผลการวิจัยมานําเสนอโดยใช้ใน
รูปแบบของการสัมมนาสังคมศึกษา 

 
 
 
 
 

 

 
ปรับรหัส
วิชาและ
คําอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
2153304  การศึกษาประชากร         3(3-0-6) 
              Population Studies 
              ศึกษาความหมาย ขอบเขต ประวัติ
ของการศึกษาทางประชากร ทฤษฎี ประชากร 
ขนาดขององค์ประกอบและการกระจายตัวของ
ประชากร      การเปลี่ยนแปลงประชากร     
องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงประชากรอัน
ได้แก่ การเกิด การตาย การย้ายถิ่น ความสัมพันธ์
ระหว่างประชากรกับประชากรกับประชากรกับ
ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาประชากร 
นโยบายประชากร ข้อมูลและการใช้ข้อมูลทาง
ประชากร 

2153404  การศึกษาประชากร            3(3-0-6) 
              Population Studies 
               ศึกษาความหมาย ขอบเขต ประวัติของ
การศึกษาทางประชากร ทฤษฎี ประชากร ขนาด
ขององค์ประกอบและการกระจายตัวของประชากร 
การเปลี่ยนแปลงประชากร องค์ประกอบของการ
เปลี่ยนแปลงประชากรอันได้แก่ การเกิด การตาย 
การย้ายถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับ
ประชากร ประชากรกับปัจจัยทางเศรษฐกิจและ
สังคม ปัญหาประชากร นโยบายประชากร ข้อมูล
และการใช้ข้อมูลทางประชากร 
 
 

 

2154101  ภูมิศาสตร์กายภาพ          3(2-2-5) 
              Physical Geography  
   ศึกษาสัณฐานของโลกและ
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากความสัมพันธ์
ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ สมบัติ
ทางด้านกายภาพและการเปลี่ยนแปลงของธรณี
ภาค (Lithosphere) อุทกภาค (Hydrosphere) 
บรรยากาศภาค (Atmosphere) และชีวมณฑล 
(Biosphere) และการปฏิบัติภาคสนาม 
 

2154102  ภูมิศาสตร์กายภาพ           3(2-2-5) 
              Physical Geography 
               ศึกษาสัณฐานของโลกและ
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากความสัมพันธ์
ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ สมบัติ
ทางด้านกายภาพและการเปลี่ยนแปลงของธรณภีาค  
(Lithosphere) อุทกภาค (Hydrosphere) 
บรรยากาศภาค (Atmosphere) และชีวมณฑล 
(Biosphere) และการปฏิบัติภาคสนาม 
 

ปรับรหัส
รายวิชา
และ
คําอธิบาย
รายวิชา 

2154202 แผนท่ีและการแปลความหมายแผนที่ 
                                             3(2-2-5) 
             Maps and Map Interpretation 
   ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่ 
องค์ประกอบของแผนที่ การอ่าน การตีความ การ
ใช้แผนที่ มาตราส่วน 1:50,000 และ 1:250,000 
ฝึกฝนการอ่าน การตีความแผนที่ และปฏิบัติการ
ภาคสนาม โดยใช้แผ่นที่ประกอบการศึกษา 
ภาพถ่ายดาวเทียม การแปลความหมาย การ
สืบค้นข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมทางอินเตอร์เน็ต 
 

2154101 แผนที่และการแปลความหมายแผนที่ 
                                                 3(2-2-5) 
             Maps and Map Interpretation 

  ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่ 
องค์ประกอบของแผนที่ การอ่าน การตีความการใช้
แผนที่ มาตราส่วน 1:50,000 และ 1:250,000 
ฝึกฝนการอ่าน การตีความแผนที่ และปฏิบัติการ
ภาคสนาม  โดยใช้ แผนที่ ประกอบการศึ กษา 
ภาพถ่ายดาวเทียม การแปลความหมาย การสืบค้น
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมทางอินเตอร์เน็ต 
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หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง) หมายเหตุ 
2154303  ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก       3(3-0-6) 
              Regional Geography of the   
              World 
              ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์บริเวณ
ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ และ
เปรียบเทียบปัจจัยทางภูมิศาสตร์ท่ีมีผลต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมใน
แต่ละภูมิภาคของโลก 

2154306  ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก         3(3-0-6) 
              Regional Geography of the  
              World 
               ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์เกี่ยวกับเกณฑ์ใน
การพิจารณาแบง่ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ลักษณะ
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประชากร
ทรัพยากรธรรมชาติ และเปรียบเทียบปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ท่ีมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในแต่
ละภูมิภาค 
 

 

2114301 ถิ่นฐานไทย                    3(3-0-6) 
            Thai History  
 ศึกษาวิวัฒนาการของชาติไทยในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ก่อน  
พ.ศ. 2475 โดยสังเขป  พัฒนาการทางเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองหลัง พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบัน 
 
 

2114101  ประวัติศาสตร์ไทย        3(3-0-6) 
            History of Thailand 

ศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยและ
วิวัฒนาการของชาติไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันใน
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่มี
ผลต่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
 

ปรับรหัส
วิชาและ
คําอธิบาย
รายวิชา 

2114302  ประวัติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้         
                                             3(3-0-6) 
              History of Southeast Asia  
   ศึกษาวิวัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม ขบวนการชาตินิยม การเรียกร้องเอกราช 
การยึดครองของญี่ปุ่นในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 
2 ปัญหาและสภาพของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ตั้งแต่ได้รับเอกราชจนถึงปจัจุบัน บทนโยบายและ
ความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาค 
 
 

2114202  ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
                                               3(3-0-6) 
              History of Southeast Asia 

   ศึกษาวิวัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยง ใต้ ตั้ ง แต่ อดี ตจนถึ งสมั ยลัทธิ
จักรวรรดินิยมในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
การเรียกร้องเอกราช การยึดครองของญี่ปุ่นใน
ระหว่างสงครามโลกครั้งท่ี 2 ปัญหาและสภาพของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ได้รับเอกราชจนถึง
ปัจจุบันและนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในภูมิภาค 
 

 

2114110   อารยธรรมโลก              3(3-0-6) 
               World Civilization 
     ศึกษาวิวัฒนาการของอารยธรรมโลก
ในภาคต่างๆ  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในเชิง    
วิวัฒนาการและบูรณาการ เพื่อเข้าใจกระบวนการ
เกิดและการคลี่คลาย และแนวโน้มการเคลื่อนตัว
ของอารยธรรมโลกที่มีผลต่อความเปลี่ยนแปลง
และความเป็นไปของสังคมโลกในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม 

2114102  อารยธรรมโลก                 3(3-0-6) 
              World Civilization 
               ศึกษาวิวัฒนาการของอารยธรรมโลกใน
ภาคต่าง ๆ  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในเชิง 
วิวัฒนาการและบูรณาการ เพื่อเข้าใจกระบวนการ
เกิดการคลี่คลายและแนวโน้มการเคลื่อนตัวของ
อารยธรรมโลกที่มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงและ
ความเป็นไปของสังคมโลกในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม 
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หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
3159101  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
            Introduction of Economics 
 ศึกษาความหมายและความสําคัญของ
วิชาเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีการผลิตพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค ตลาด ทฤษฎีราคา รายได้ประชาชาติ 
การเงิน การธนาคาร การคลังและการค้าระหว่าง
ประเทศ 
 
 

3159101 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)  
            Introduction of Economics 

ศึกษาความหมายและความสําคัญและ
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ พฤติกรรมของผู้บริโภค 
กลไกการผลิต การตลาด ทฤษฎีราคา รายได้
ประชาชาติ การเงิน การธนาคาร การคลังและ
การค้าระหว่างประเทศ รวมท้ังระบบเศรษฐกิจไทย
และความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

 
 

 

3159202   เศรษฐกิจประเทศไทย    3(3-0-6) 
            Economy of Thailand 
 ศึกษากลไก โครงสร้างของระบบ
เศรษฐกิจไทย ปัจจัยการผลิตทรัพยากร กลไก
การตลาด รายได้ประชาชาติ การคลัง การคา้
ระหว่างประเทศ และปัญหาของโครงสร้างระบบ
เศรษฐกิจไทย 
 

2155101 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
            Thai Politics and Government 
             ศึกษาประวัติและพัฒนาการทาง
การเมืองการปกครองของไทยสถาบันทางการเมือง
การปกครองของไทย บทบาทและการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน ตลอดจนวิกฤติการณ์
ทางการเมืองที่สําคัญในประเทศไทย 
 

 

2155302  การเมืองโลก              3(3-0-6) 
              World Politics 
    ศึกษาความสัมพันธ์ทางการเมือง
ระหว่างประเทศ บทบาททางการเมืองของ
ประเทศมหาอํานาจที่มีต่อการเมืองระหว่าง
ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ประเทศแถบยุโรป 
จีน การปรับตัวของประเทศโลกที่ 3 โดยเน้น
ประเทศแถบเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ กลุ่ม
ประเทศอาเซียนและไทยในเวทีการเมืองโลก 
บทบาทขององค์การระหว่างประเทศ  เช่น  ยูเอ็น 
ดับบลิวทีโอ ธนาคารโลก กองทุนไอ เอ็ม เอฟ กับ
การเมืองระหว่างประเทศ บทบาทของตัวแสดงท่ี
ไม่ใช่ภาครัฐ (Non-State Actors) เช่น บรรษัท
ข้ามชาติ ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม (Social 
Movements) กับการเมืองระหว่างประเทศ 
 

2155303 การเมืองโลก                   3(3-0-6) 
             World Politics                          

  ศึกษาความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่าง
ประเทศ  บทบาททางการ เมืองของประเทศ
มหาอํานาจที่มีต่อการเมืองระหว่างประเทศ เช่น 
สหรัฐอเมริกา ประเทศแถบยุโรป จีน การปรับตัว
ของประเทศโลกที่ 3 โดยเน้นประเทศแถบเอเชีย 
เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ กลุ่มประเทศอาเซียนและไทย
ในเวทีการเมืองโลก บทบาทขององค์การระหว่าง
ประเทศ เช่น ยูเอ็น ดับบลิวทีโอ ธนาคารโลก 
กองทุนไอ เอ็ม เอฟ กับการเมืองระหว่างประเทศ 
บทบาทของตัวแสดงที่ไม่ใช่ภาครัฐ (Non-State 
Actors) เช่น บริษัทข้ามชาติขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคม (Social Movements) กับการเมือง
ระหว่างประเทศ 
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หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
2156202  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
                                              3(3-0-6) 
              Principles of Jurisprudence 
   ศึกษาความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
กฎหมาย กฎหมายท่ีประชาชนจําเป็นต้องใช้ใน
ชีวิตประจําวันทั้งกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา 
กฎหมายปกครองและกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 

2156201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
                                                3(3-0-6) 
             Introduction of Jurisprudence 

 ศึกษาความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
กฎหมาย ศึกษากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมาย
อาญาและกฎหมายพิจารณาวิธีความแพ่งและอาญา 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2154412  ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ 
                                               3(2-2-5) 
              Analytical Geography of  
              Thailand 
               ศึกษาวิเคราะห์สภาพภูมิศาสตร์ของ
ประเทศไทย ท้ังทางด้านที่ตั้งอาณาเขต ลักษณะ
ทางด้านกายภาพ ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ 
ประชากรวิเคราะห์ความสามารถในการผลิตเชิง
การเกษตรอุตสาหกรรมการค้า การคมนาคมขนส่ง 
และการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับปัจจุบันให้ปฏิบัติการภาคสนาม เพื่อ
ศึกษาและวิเคราะห์ตามสภาพท่ีเป็นจริง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2156202 กฎหมายรัฐธรรมนูญ     3(3-0-6) 
             Constitutional Law 
             ศึกษาแนวคิด ท่ีมาและลักษณะของ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ พัฒนาการของความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐกับสังคมที่สะท้อนผ่านกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน 
สาระสําคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
 2154203 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมไทย                            3(2-2-2) 
          Natural Resources and 
          Environmental Management of 
          Thailand 
          ความหมายประเภทลักษณะและขอบเขต
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทย หลักการและความสําคัญในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิกฤตการณ์
ด้านปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ ความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับ
ท้องถิ่น ระดับประเทศ ท้ังในอดีต ปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคต วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ระดับต่างๆ รวมทั้งกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย 
และการปฏิบัติภาคสนาม 
 

วิชาใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2154305  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  
                                               3(2-2-5) 
              Geographic Information System 
               ศึกษาแหล่งและระเบียบวิธีการรวบรวม
ข้อมูลสถิติด้านภูมิศาสตร์ ได้แก่ข้อมูลด้านกายภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม ประชากรด้วยวิธีการต่าง ๆ หรือใช้
คอมพิวเตอร์ เทคนิคการประยุกต์ไปใช้ การจัดเก็บ
ข้อมูลต่าง ๆ ในพื้นที่อย่างมีระบบ 

วิชาใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 

2101302 จริยศาสตร์ 3(3-0-6) 
         Ethics 
          ศึกษาความหมาย ขอบเขต แนวคิดทาง 
จริยศาสตร์ของสํานักปรัชญาและศาสนาที่สําคัญ
โดยมุ่งศึกษาประเด็นทางจริยศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งท่ีมี
คุณค่าสาํหรับมนุษย์ ท้ังในแง่อุดมคติของชีวิต เกณฑ์
การตัดสินคุณค่าและธรรมชาติของคุณคา่ 
จริยศาสตร์ รวมถึงปัญหาทางจริยศาสตร์ท่ียังเป็นที่
น่าสนใจของสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์
ปัญหาทางจริยศาสตร์และสามารถประยุกต์ใช้ใน
การตัดสินแก้ไขปัญหาพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเองและสังคมต่อไป 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
 2114305 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก  

                                                3(3-0-6) 
             History of East Asia 
              ศึกษาวิวัฒนาการทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน ญี่ปุ่น 
เกาหลี ก่อนได้รับอิทธิพลจากภายนอก การปรับปรุง
ประเทศภายหลังจากรับอิทธิพลตะวันตก 
วิวัฒนาการทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคมภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 และบทบาทในโลกปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 

วิชาใหม่ 
 
 

  
2114408 ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่  
                                           3(3-0-6) 
             History of Modern Europe 
             ศึกษาสภาพการณ์ด้านสังคมและ
การเมืองของยุโรปหลังปี ค.ศ.1815 อิทธิพลของ
ลัทธิชาตินิยมทําให้เกิดการรวมประเทศอิตาลีและ
เยอรมนี บทบาทของประเทศทั้งสองหลังการรวม
ประเทศจนนําไปสู่วิกฤตการณ์ต่าง ๆ ก่อน
สงครามโลกครั้งที่ 1 ความสําคัญของสงครามโลก
ครั้งท่ี1 ท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของยุโรป กําเนิด
ลัทธิฟาสซิสต์และนาซี ความสัมพันธ์ของประเทศ
ต่าง ๆ ก่อนเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2 และความ
ร่วมมือของนานาประเทศก่อนสงครามยุติ บทบาท
ของยุโรปทางเศรษฐกิจการเมืองในปัจจุบัน 
 

 
 
 
 
 
 
 

วิชาใหม่ 

 
 
 
 

2153403 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
             Sufficiency Economy 
             ศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรอบ
แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตาม
แนวพระราชดําริ การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในงานพัฒนาชุมชน การสร้างขบวนการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและกรณีศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียงทุกระดับ ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการพัฒนาประเทศ เครือข่ายชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาเศรษฐกิจในชุมชนที่
ประสบความสําเร็จ 
 
 
 
 
 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
 2114409  เหตุการณ์โลกปัจจุบัน        3(3-0-6) 

              Contemporary World Affairs 
               ศึกษาความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์
สําคัญที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 จากความ
ขัดแย้งทางอุดมการณ์ต่าง ๆ ทางการเมือง สังคม 
และเศรษฐกิจ ซ่ึงก่อให้เกิดภาวะวิกฤตในส่วนต่าง ๆ 
เพื่อร่วมมือกันแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศ และรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มในแต่ละ
ภูมิภาค เพื่อใช้เป็นอํานาจต่อรองทางการเมือง
ระหว่างประเทศ รวมทั้งวิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบัน
ท้ังภายในและภายนอก 
 

 

2114306 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา 2(2-0-4) 
             History of The United States of  
             America 
  ศึกษาประวัติการตั้งอาณานิคมใน
อเมริกา อาณานิคมอเมริกันการประกาศอิสรภาพ 
ลัทธิมอนโร (ค.ศ. 1823) สงครามกลางเมือง 
สงครามระหว่างประเทศสเปนกับสหรัฐอเมริกา 
(ค.ศ. 1898) อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในละตินอ
เมริกา การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ไปจนถึง
การเข้าร่วมสงครามโลกครั้งท่ี 1 โดยสังเขป 
 

2114306  ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา 2(2-0-4) 
              History of The United States of  
              America 
   ศึกษาประวัติการตั้งอาณานิคมใน
อเมริกา อาณานิคมอเมริกันการประกาศอิสรภาพ 
ลัทธิมอนโร (ค.ศ. 1823) สงครามกลางเมือง 
สงครามระหว่างประเทศสเปนกับสหรัฐอเมริกา 
(ค.ศ. 1898) อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในละตินอเม
ริกา การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ไปจนถึงการเข้าร่วม
สงครามโลกครั้งที่ 1 โดยสังเขป 
 

 

2114407  ท้องถิ่นศึกษา                3(3-0-6) 
              Local Studies  
   ศึกษาวิวัฒนาการของความเป็น
ท้องถิ่น  หลักฐานทางประวัติศาสตร์
ขนบธรรมเนียม  ประเพณี มรดกทางวัฒนธรรม 
ความคิดความเชื่อของท้องถิ่น อิทธิพลของอารย
ธรรมต่าง ๆ ท่ีมีผลภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการ
นําภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาแก้ปัญหาชุมชน 
 
 

2114410  ท้องถิ่นศึกษา                  2(2-0-4) 
              Local Studies 

   ศึกษาวิวัฒนาการของความเป็นท้องถิ่น 
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี มรดกทางวัฒนธรรม ความคิดความเชื่อ
ของท้องถิ่น อิทธิพลของอารยธรรมต่าง ๆ ท่ีมีผลภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น แนวทางการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้า
มาแก้ปัญหาชุมชน 
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หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
2114308  ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง  
                                             3(3-0-6) 
              History of the Middle East 
    ศึกษาอิทธิพลของศาสนาอิสลาม การ
ตั้งจักรวรรดิอาหรับ การดิ้นรนเพื่อเอกราชของ
ชาติอาหรับ ผลของสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีมีต่อ
ตะวันออกกลาง ปัญหาในกลุ่มประเทศอาหรับ 
ปัญหาคลองสุเอช บทบาทขององค์กร
สหประชาชาติและมหาอํานาจตะวันตกใน
ตะวันออกกลาง 
 

2114307  ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง  
                                               2(2-0-4) 
              History of the Middle East 
               ศึกษาอิทธิพลของศาสนาอิสลาม การ
ตั้งจักรวรรดิอาหรับ การดิ้นรนเพื่อเอกราชของชาติ
อาหรับ ผลของสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีมีต่อ
ตะวันออกกลาง ปัญหาในกลุ่มประเทศอาหรับ 
ปัญหาคลองสุเอชบทบาทขององค์กรสหประชาชาติ
และมหาอํานาจตะวันออกกลาง 
 

 

2154305  ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ         3(3-0-6) 
             Economic Geography 
  ศึกษาลักษณะ และปัจจัยท่ีทําให้เกิด
ความแตกต่างของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ใน
บริเวณต่าง ๆ ของโลก โดยศึกษา
ทรัพยากรธรรมชาติ การผลิต การใช้ และการ
กระจายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ เช่น 
ด้านเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การ
คมนาคม - ขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ  
และการบริการของประชาชนในดินแดนต่าง ๆ 
ของโลกและปฏิบัติการภาคสนาม 
 

2154410  ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ           2(1-2-3) 
              Economic Geography 

   ศึกษาลักษณะ และปัจจัยท่ีทําให้เกิด
ความแตกต่างของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในบริเวณ 
ต่าง ๆ ของโลกโดยศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ การ
ผลิต การใช้ และการกระจายของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเกษตร อุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม การคมนาคม – ขนส่ง การค้าระหว่าง
ประเทศและการบริการของประชาชนในดินแดนต่าง 
ๆ ของโลกและปฏิบัติการภาคสนาม 
 
 

 

2154410  ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย  
                                              3(3-0-6) 
              Tourism Geography of  
              Thailand  
    ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ของแหล่ง
ท่องเที่ยวในประเทศไทย เกี่ยวกับท่ีตั้ง การเข้าถึง
เส้นทางคมนาคม สภาพทางธรรมชาติและการ
กําเนิดของแหล่งท่องเที่ยว สภาพทางด้าน
วัฒนธรรมและประวัติของแหล่งท่องเที่ยว 
ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว องค์ประกอบที่
เหมาะสมสําหรับการท่องเที่ยว สถานบริการและ
หน่วยงานที่ดําเนินงานท่องเที่ยว การวางแผนงาน
สําหรับการจัดการท่องเที่ยวและฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 
 
 
 

154308  ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย  2(1-2-3) 
            Tourism Geography of Thailand  
             ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ของแหล่ง
ท่องเที่ยวในประเทศไทย เกี่ยวกับท่ีตั้ง การเข้าถึง
เส้นทางคมนาคม สภาพทางธรรมชาติและการ
กําเนิดของแหล่งท่องเที่ยว สภาพทางด้านวัฒนธรรม
และประวัติของแหล่งท่องเที่ยว ประเภทของแหล่ง
ท่องเที่ยว องค์ประกอบที่เหมาะสมสําหรับการ
ท่องเที่ยวสถานบริการและหน่วยงานท่ีดําเนินงาน
ท่องเที่ยว การวางแผนงานสาํหรับการจัดการ
ท่องเที่ยวและฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 
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หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
3159305  เศรษฐศาสตร์การเกษตร    3(3-0-6) 
              Agricultural Economics 
   ขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
บทบาทการเกษตรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
โครงสร้างทางเศรษฐกิจการเกษตร ปัญหาด้าน
การเกษตร หลักเศรษฐศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเกษตรสินเชื่อการตลาดและราคาผลผลิต
การเกษตร การบริโภค สหกรณ์การเกษตร ธุรกิจ
การเกษตร นโยบายของการเกษตรทางการค้า
ระหว่างประเทศ และการผลิต 
 

3159304  เศรษฐศาสตร์การเกษตร     2(2-0-4) 
              Agricultural Economics 

 ขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์ บทบาท
การเกษตรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจการเกษตร ปัญหาด้านการเกษตร หลัก
เศรษฐศาสตร์ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตรสินเชื่อ
การตลาดและราคาผลผลิตการเกษตร การบริโภค 
สหกรณ์การเกษตร ธุรกิจการเกษตร นโยบายของ
การเกษตรทางการค้าระหว่างประเทศ และการผลิต 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2154204  พิบัติภัยศึกษา                 2(1-2-3) 
              Natural  Disaster  Study 
              ความหมาย ประเภท ลักษณะ ปัจจัยท่ี
ก่อให้เกิดภัยพิบัติในประเทศไทย ภูมิภาค และระดับ
โลก ซ่ึงมีผลกระทบต่อสภาพทางภูมิศาสตร์และ
กิจกรรมด้านต่างๆของมนุษย์  รวมทั้งวิเคราะห์หา
แนวทางในการแก้ไข และศึกษาภาคสนาม 

 
วิชาใหม่ 

2155302  การเมืองในทวีปเอเชีย     3(3-0-6) 
               Politics in Asia 

 ศึกษาการเมืองการปกครองใน
ประเทศเอเชียตะวันออก ประเทศตะวันออกกลาง 
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ 
ตลอดจนความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่าง
ประเทศในกลุ่มประเทศเหล่านี้ 

2155304  การเมืองในทวีปเอเชีย       2(2-0-4) 
               Politics in Asia 

 ศึกษาการเมืองการปกครองในประเทศ
เอเชียตะวันออก ประเทศตะวันออกกลาง ประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ ตลอดจน
ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างประเทศในกลุ่ม
ประเทศเหล่านี้ 

 

 

2155402  สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 3(3-0-6) 
              Human Rights in Thai Society 
              ศึกษาความหมาย แนวคิด หลักการ
สําคัญของสิทธิมนุษยชนพัฒนาการของสิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทย สิทธิมนุษยชนตาม
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ มาตรฐานสากลเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชน กลไกทางกฎหมายท่ีควบคุมให้
เป็นไปตามสิทธิมนุษยชน ตลอดจนแนวโน้มของ
สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 

 

2155405 สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย    2(2-0-4) 
             Human Rights in Thai Society 
              ศึกษาความหมาย แนวคิด หลักการ
สําคัญของสิทธิมนุษยชนพัฒนาการของสิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทย สิทธิมนุษยชนตาม
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ มาตรฐานสากลเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชน กลไกทางกฎหมายที่ควบคุมให้เป็นไป
ตามสิทธิมนุษยชน ตลอดจนแนวโน้มของสิทธิ
มนุษยชนในสังคมไทย 
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หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
2114409  สันติภาพศึกษา             3(3-0-6) 
              Peace Studies 
    ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีว่าด้วยสันติภาพ 
ความขัดแย้งและความรุนแรงทั้งในระดับปัจเจก
บุคคล ประเทศและระหว่างประเทศ เช่น อคติ
และความเกลียดชังทางเชื้อชาต ิ สีผิว ศาสนา 
สงครามและการแย่งชิงทรัพยากร แนวทางการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในระดับต่าง ๆ ด้วยสันติ
วิธี บทบาทขององค์กร             ในระดับชุมชน 
ประเทศและระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งและการส่งเสริมสันติภาพ 
 

2114411  สันติภาพศึกษา                 2(2-0-4) 
              Peace Studies 
               ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีว่าด้วยสันติภาพ 
ความขัดแย้งและความรุนแรงทั้งในระดับปัจเจก
บุคคลประเทศและระหว่างประเทศ เช่น อคติและ
ความเกลียดชังทางเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา สงคราม
และการแย่งชิงทรัพยากร แนวทางการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งในระดับต่าง ๆ ด้วยสันติวิธี บทบาท
ขององค์กรในระดับชุมชน ประเทศและระหว่าง
ประเทศในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการ
ส่งเสริมสันติภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
2114203 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้     2(2-0-4) 
History of South Asia 

ศึกษาภูมิภาคเอเชียใต้สมัยโบราณ
โดยสังเขป เน้นความสําคัญตั้งแต่การแผ่อิทธิพลของ
จักรวรรดินิยมตะวันตก การเรียกร้องเอกราช ปัญหา 
ของเอเชียใต้ภายหลังได้รับเอกราช บทบาทและ
นโยบายต่างประเทศของกลุ่มเอเชียใต้ในปัจจุบัน 

 
 
วิชาใหม่ 
 
 
 
 

 

 2154411  ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น             2(1-2-3) 
              Local Geography 

   ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ ลักษณะทาง
กายภาพ การตั้งถิ่นฐาน ประชากร ลักษณะทาง
เศรษฐกิจและสังคม สถานการณ์และปัญหาของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และ
การใช้ความรู้ด้านภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้
เกิดความย่ังยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2150305  เทคนิคการสอนวิชาสังคมศึกษา  
                                               3(2-2-5) 
              Techniques for Teaching Social  
              Study 
               ศึกษาเทคนิควิธีสอนและการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนทักษะท่ีจําเป็นในการ
สอนสังคมศึกษา สื่อ และเทคโนโลยีการวัดผลและ
ประเมินผล การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
นําไปใช้ในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
วิชาใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2150406 เทคนิคการสอนครูสังคมศึกษา ต้นแบบ   
                                               3(3-0-6) 
             Teaching Techniques of Model  
             Social study Teacher 

  ศึกษาคุณลักษณะของครูสังคมศึกษา
ต้นแบบเทคนิคการสอนสังคมศึกษาทางด้านบทบาท
หน้าท่ี คุณธรรม จริยธรรม ท่ีพึงมีต่อตนเองต่อ
บุคคลอื่น ต่อนักเรียน เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีท้ังใน
การประกอบวิชาชีพและการเป็นพลเมืองของ
ประเทศ 
 
 

 
วิชาใหม่ 

หมวดวิชาลือกเสรี   
     กําหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า      6   หน่วยกิต 
 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  
                                            6 หน่วยกิต 
            ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซํ้ากับรายวิชาที่ 

เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่
กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโปรแกรมวิชานี้ 
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ภาคผนวก ข 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 0464 /2554  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

โครงการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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คําสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ที่ 0464/2554 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปรบัปรุงครศุาสตรบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาระบบการผลิตครูยุคใหม่ ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 
(learning outcomes) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปละมาตรฐานวิชาชีพครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงขอแต่งต้ังกรรมการดําเนินงานปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตดังต่อไปนี้ 
  1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐามวัย)   
       1.1 ผศ. เกสรี     ลัดเลีย   ประธานกรรมการ 
       1.2 รศ. บรรพต  พรประเสริฐ  กรรมการ 
       1.3 ผศ. จีรภรณ์  มั่นเศรษฐวิทย์  กรรมการ 
       1.4 ผศ. กมลรัตน์ คนองเดช  กรรมการ 
       1.5 นางสาวนวพร แซ่เลื่อง   กรรมการ 

1.6 นางสาวสุนิศา ธรรมบัญชา  กรรมการและเลขานุการ 
  2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)   
       2.1 ผศ.ฉวีวรรณ  ธัญญะศิริกุล   ประธานกรรมการ 

2.2 นายอัชมาน  อาแด   กรรมการ 
2.3 นางสาวยามีล๊ะ อาบู   กรรมการ 
2.4 นางสาวปทัมา พิศภักด์ิ   กรรมการ 
2.5 นางสาวปิยศิริ สุนทรนนท์  กรรมการและเลขานุการ 

     3. หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์) 
    3.1 นายประสาทพร ป่านทอง  ประธานกรรมการ 

3.2 ผศ.สุวรรณา  ศรีไตรรัตน์  กรรมการ 
3.3 ผศ.จารุณี  เซี่ยงเห็น  กรรมการ 
3.4 ผศ.สุภา  ยธิกุล    กรรมการ 
3.5 นางลิลลา  อดุลศาสน์  กรรมการ 
3.6 นายธนาวุฒิ  ศรีวิรักษ์   กรรมการ   
3.7 นางสาวนชุนาถ เต็มดี   กรรมการและเลขานุการ  

   4. หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต (สังคมศึกษา) 
    4.1 นางสาวมลิวรรณ รักษ์วงศ์   ประธานกรรมการ 

4.2 นางสาวพชรวรรณ รุ่งแสงอโณทัย  กรรมการ 
4.3 นายพยุงศักด์ิ พงศาปาน  กรรมการ 
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4.4 ผศ.สุนันท์  ไชยเมล์    กรรมการ 
4.5 นางสาวศุภรัตน์ มฤคี   กรรมการและเลขานุการ 

   5. หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
    5.1 ผศ.ดร.สุกนิา  อาแล   ประธานกรรมการ 

5.2 นายบัณฑิต  สําตาลี   กรรมการ 
5.3 Ms.Mercy  T.concepcion  กรรมการ 
5.4 นางพัชราพร  ระเด่นอาหมัด  กรรมการ 
5.5 นายอิน  หนูจุล   กรรมการ 
5.6 นายยะพา  เจะนิ   กรรมการ 
5.7 นางสาวคอลีเยาะ เจะโด   กรรมการ 
5.8 นางสาวชีวลา บาดกลาง  กรรมการและเลขานุการ 

   6. หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต (ภาษาไทย) 
    6.1 ผศ.ถาวร  มณีนิล   ประธานกรรมการ 

6.2 ผศ.สุภา  วัชรสุขุม   กรรมการ 
6.3 นายโสภณ  พฤกษวานิช  กรรมการ 
6.4 นายภิญโญ  เวชโช   กรรมการ 
6.5 นางปาริชาติ  ศรีรัตน์จันทร์  กรรมการ 

   7. หมวดวิชาชีพคร ู
    7.1 รศ. ดุษฎี  มัชฌิมาภิโร  ประธานกรรมการ 

7.2 รศ. ทวีศักดิ์  ทิพย์รอด  กรรมการ 
7.3 นายกอเดช  อ้าสะกะละ  กรรมการ 
7.4 นางสมฤดี  ปาละวัล   กรรมการ 
7.5 ผศ.รัชนี  รัตนา   กรรมการ 
7.6 ผศ.อุไรรัตน์  ยามาเร็ง   กรรมการ 
7.7 นางสาวอุชุพร บถพิบูลย์  กรรมการ 
7.8 นางฟารีดา  สามะอาลี  กรรมการและเลขานุการ 

 
  ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เรื่องแนวปฏิบัติในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2554 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ทันใช้ในภาคเรียนที่ 1/2554 
 

   ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
สั่ง  ณ วันที่  23  กุมภาพันธ์ 2554 

 
      
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร   ศรีไตรรัตน์) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ค 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 ที่ 1304 /2554   
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรหมวดวิชาชีพครู 
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ภาคผนวก ง 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ที่ 1303 /2554 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา 
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ภาคผนวก จ 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 ที่13 /2554  
 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 
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ภาคผนวก ฉ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

เรื่อง  หลักเกณฑ์การกําหนดรหัสวิชา 
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ประกาศมหาวทิยาลยัราชภัฏยะลา 
เรื่อง   หลักเกณฑ์การกําหนดรหัสวิชา 

……………………………………. 
  เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พุทธศักราช 2548 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงประกาศหลักเกณฑ์การกําหนดรหัส
วิชา ดังต่อไปนี้ 

รหัสวิชา ประกอบด้วยตวัเลข 7 ตัว ดงันี ้
ตัวที่ 1 แสดงถึง    รหสัคณะ   กําหนดดังนี ้

   1 หมายถงึ คณะครุศาสตร์  
   2 หมายถงึ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
   3 หมายถงึ คณะวิทยาการจัดการ  
   4 หมายถงึ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 

ตัวที่ 2 แสดงถึง    ระดบัหลักสูตรการจัดการศึกษาของคณะ  กําหนดดังนี ้
0 หมายถงึ อนุปริญญา 
1 หมายถงึ ปริญญาตร ี
2 หมายถงึ ปริญญาโท 
3 หมายถงึ ปริญญาเอก 
4 หมายถงึ ประกาศนียบัตร 
5 หมายถงึ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
6 หมายถงึ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

ตัวที่ 3 – 4   แสดงถงึ    รหัสหมู่วิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
ตัวที่ 5  แสดงถึง   ความยากง่ายของเนื้อหา 
ตัวที่ 6 – 7   แสดงถึง   ลําดับของรายวิชาในหมู่วิชานั้นๆ 

ผู้กําหนดรหัสวิชา 
   ตัวที่ 1 – 5 ให้คณะเป็นผู้กําหนด ยกเว้นรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์อื่นให้
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตพิจารณา 
   ตัวที่ 6 – 7 ให้งานมาตรฐานการศึกษา กองบริการการศึกษา เป็นผู้กําหนดหมายเลข
ลําดับของหมู่วิชานั้นๆ พร้อมทั้งเก็บรวบรวมรายวิชาทั้งหมด 
 โดยใช้กับหลักสูตรที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 
  
    ประกาศ  ณ  วันที่   28   ตุลาคม   พุทธศักราช 2553 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดาํรงรักษ)์ 

รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา 
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เอกสารแนบทา้ยประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนดรหัสวิชา 

 
หมู่วิชาของหมวดวิชาต่าง ๆ  

หมวดวิชาครศุาสตร์   
 00   หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเขา้หมู่วิชาใดได ้    
 01   หมู่วิชาหลกัการศึกษา      
 02   หมู่วิชาหลกัสูตรและการสอน     
 03   หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา   
 04   หมู่วิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา    
 05   หมู่วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว     
 06   หมู่วิชาการบริหารการศึกษา      
 07   หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย      
 08   หมู่วิชาการศึกษาพิเศษ      
 09   หมู่วิชาพลศึกษา       
หมวดวิชามนษุยศาสตร์   
 00   หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเขา้หมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชามนษุยศาสตร ์  
 01   หมู่วิชาปรชัญา       
 02   หมู่วิชาศาสนาและเทววิทยา     
 03   หมู่วิชาภาษาศาสตร ์      
 04   หมู่วิชาภาษาไทย       
 05   หมู่วิชาภาษาอังกฤษ      
 06   หมู่วิชาภาษาญี่ปุ่น       
 07   หมู่วิชาภาษาจีน       
 08   หมู่วิชาภาษามาเลย ์       
 09   หมู่วิชาภาษาฝรั่งเศส      
 11   หมู่วิชาภาษาเยอรมัน      
 12   หมู่วิชาภาษาอิตาเล่ียน     
 13   หมู่วิชาบรรณารกัษ์และสารนิเทศ     
 14   หมู่วิชาประวัติศาสตร ์      
 15   หมู่วิชาภาษารัสเซีย       
 16    หมู่วิชาภาษาเกาหลี       
 17   หมู่วิชาภาษาลาว       

18   หมู่วิชาภาษาเขมร       
 19   หมู่วิชาภาษาพม่า       
 21   หมู่วิชาภาษาเวียดนาม      
 22   หมู่วิชาภาษาสเปน       
 23   หมู่วิชาภาษาอาหรับ  



126 
 

126 
 

หมวดวิชาสังคมศาสตร์   
 50   หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเขา้หมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาสังคมศาสตร์     
 51   หมู่วิชาจิตวิทยา       
 52   หมู่วิชามนษุยวทิยา       
 53   หมู่วิชาสังคมวิทยา      
 54   หมู่วิชาภูมิศาสตร์       
 55   หมู่วิชารัฐศาสตร์       
 56   หมู่วิชานิตศิาสตร์       
 57   หมู่วิชาเศรษฐศาสตร ์      
           58   หมู่วิชารัฐประศาสนศาสตร์     
หมวดวิชาศลิปกรรมศาสตร ์  
 80   หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์     
 81   หมู่วิชาทฤษฎี หลักการ และความเข้าใจทางศิลปกรรม  
 82   หมู่วิชาวิจิตรศิลป์       
 83   หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 2 มิติ    
 84   หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 3 มิติ     
 85   หมู่วิชานาฏศิลป์และการแสดง     
 86   หมู่วิชาดุริยางค์ศิลป์       
หมวดวิชานเิทศศาสตร์   
 00   หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชานิเทศศาสตร ์    
 01   หมู่วิชาการสื่อสาร       
 02   หมู่วิชาสิ่งพิมพ์       
 03   หมู่วิชาการประชาสัมพันธ์      
 04   หมู่วิชาวิทยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศน ์    
 05   หมู่วิชาการโฆษณา       
 06   หมู่วิชาการถ่ายภาพ       
 07   หมู่วิชาภาพยนตร์   
 
หมวดวิชาบรหิารธรุกิจและการจัดการ  

50 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ   
 51   หมู่วิชาเลขานุการ       
 52   หมู่วิชาการบัญชี      
 53   หมู่วิชาการเงินและการธนาคาร     
 54   หมู่วิชาการตลาด       
 55   หมู่วิชาการสหกรณ ์       
 56   หมู่วิชาการบริหารธุรกิจ      
 57   หมู่วิชาธุรกิจบริการ       
 58   หมู่วิชาประกันภัยและวินาศภัย     
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 59   หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ 
60   หมูว่ิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
61   หมูว่ิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

 62   หมูว่ิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ      
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

00 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจดัเข้าหมู่วชิาใดไดใ้นหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 01   หมู่วิชาฟิสิกส์       
 02   หมู่วิชาเคมี        
 03   หมู่วิชาชีววิทยา       
 04   หมู่วิชาดาราศาสตร ์       
 05   หมู่วิชาวิทยาศาสตร์เกีย่วกับโลก     
 06   หมู่วิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม     
 07   หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ      
 08   หมู่วิชาวิทยาศาสตร์การกฬีา      
 09   หมู่วิชาคณิตศาสตร ์       
 11   หมู่วิชาสถติิประยุกต์       
 12   หมู่วิชาคอมพิวเตอร ์

  13   หมูว่ิชาการแพทย์แผนไทย 
หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์   

50   หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร ์  
 51   หมู่วิชาอาหารและโภชนาการ     
 52   หมู่วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย      
 53   หมู่วิชาบ้านและการบริหารงานบ้าน     
 54   หมู่วิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก     
 55   หมู่วิชาศิลปประดิษฐ ์     
 56   หมู่วิชาสิ่งทอ 
หมวดวิชาเกษตรศาสตร์   

    60 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์   
 61   หมู่วิชาปฐพีวิทยา       
 62   หมู่วิชาพืชไร่       
 63   หมู่วิชาพืชสวน       
 64   หมู่วิชาสัตวบาล       
 65   หมู่วิชาสัตวรักษ์       
 66   หมู่วิชาการประมง       
 67   หมู่วิชาอุตสาหกรรมเกษตร      
 68   หมู่วิชากีฏวิทยา โรคพืช และวัชพืช     
 69   หมู่วิชาวนศาสตร์       
 71   หมู่วิชาการชลประทาน      
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 72   หมู่วิชาเกษตรกลวิธาน      
 73   หมู่วิชาส่งเสริมการเกษตร      
 74 หมู่วิชาสื่อสารการเกษตร      
 75   หมู่วิชาเกษตรศึกษา   
หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

80   หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
81   หมู่วิชาอุตสาหการ       

 82   หมู่วิชาเซรามิกส ์       
 83   หมู่วิชาศิลปหัตถกรรม      
 84   หมู่วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม    
 85   หมู่วิชาออกแบบ-เขียนแบบสถาปัตยกรรม    
 86   หมู่วิชาก่อสร้าง-โยธา      
 87   หมู่วิชาไฟฟ้ากําลัง       
 88   หมู่วิชาอิเล็กทรอนิกส ์      
 89   หมู่วิชาเครื่องกล       
 91   หมู่วิชาเทคนิคการพิมพ์      
 92   หมู่วิชาเทคโนโลยีการพิมพ์      
 93   หมู่วิชาสถาปัตยกรรมภายใน     
 94   หมู่วิชาเทคโนโลยีฟิสิกส์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม   
 95   หมู่วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม    
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ภาคผนวก ช 
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 
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ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 

ว่าด้วยการจดัการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
- - - - - - - - - - 

โดยท่ีเป็นการสมควรออกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตร 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 และมติสภาทห่วิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 ให้ออก
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

 
หมวด 1 
บททั่วไป 

 
ข้อ 1 ข้อบังคับน้ี เรียกว่า “ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551” 
ข้อ 2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับสําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ หรือมติอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้

ใช้ข้อบังคับน้ีแทน 
ข้อ 4 ในข้อบังคับน้ี 

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 “คณะ” หมายความว่า คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และใหห้มายรวมถึงหน่วยงานที่
เรียกช่ืออย่างอื่นที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 “คณบดี” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นคณะ และให้หมายรวมถึงหัวหน้าหน่วยงาน
อื่นที่มีฐานะเทยีบเท่าคณะที่มีการจัดการเรียนการสอน 
 “คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการตามมาตรา 41 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และให้หมายรวมถึงคณะกรรมการในหน่วยงานที่เรียกช่ือ
อย่างอื่นที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และมฐีานะเทียบเท่าคณะ 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มกีารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรไม่ตํ่า
กว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง 

“กองบริการการศึกษา” หมายความว่า กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่ได้รับการแต่งต้ังโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อ

ทําหน้าที่ควบคุมแนะนํา และให้คําปรึกษาด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้และมีอํานาจในการออกระเบียบ คําสั่งหรือ
ประกาศ และเป็นผู้วินิจฉัยในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

 
หมวด 2 

ระบบการศึกษา 
 

 ข้อ 6 ระบบการศึกษา 
 การจัดการศึกษาให้ใช้ระบบ 

6.1 ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

6.2 ระบบไตรภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 

ในกรณีที่มีการจัดการศึกษาในระบบอื่นให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค 
 ข้อ 7 รูปแบบการจัดการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือรูปแบบผสมผสาน ดังนี้ 
  7.1 โปรแกรมเรียนในเวลาราชการ 
  7.2 โปรแกรมเรียนสุดสัปดาห์ เป็นการจัดการเรียนการสอนในวันหยุดประจําสัปดาห์ 
  7.3 โปรแกรมการเรียนนอกเวลาราชการ เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เวลานอก
เวลาราชการ 
  7.4 โปรแกรมเรียนทางไกล โดยใช้ระบบทางไกล ผ่านไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง 
วิดีทัศน์สองทาง หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  7.5 โปรแกรมชุดวิชา (Modules System) เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็นคราว ๆ 
คราวละ 1 รายวิชา หรือหลายรายวิชา ซึ่งอาจจัดเป็นชุดวิชาของรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กัน 
  7.6 โปรแกรมนานาชาติ  เป็นการจัดการเรียนการสอน  โดยความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศหรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกันกับหลักสูตร
นานาชาติ 
  7.7 โปรแกรมการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Learning) ให้เป็นไปตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง 
  7.8 โปรแกรมการจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  การจัดการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบให้พิจารณาตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 ข้อ 8 การคิดหน่วยกิต 
  8.1 ระบบทวิภาค 
   8.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   8.1.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง ต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
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   8.1.3 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 
45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   8.1.4 การทําโครงการหรือกิจกรรมอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทํา
โครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  8.2 ระบบไตรภาค 
   หน่วยกิจระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 หน่วย
กิต ระบบทวิภาค เทียบกันได้ 5 หน่วยกิตระบบไตรภาค 
  หากมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระบบอื่นให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค 
 ข้อ 9 เกณฑ์มาตรฐานสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามข้อบังคับนี้ต้ังแต่หมวดนี้เป็นต้นไปให้
ใช้ระบบทวิภาค กรณีการศึกษาระบบอื่น ๆ ให้เทียบเคียงกับระบบทวิภาคและให้เป็นไปตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 

หมวด 3 
หลักสูตรและการจัดการศึกษา 

 
 ข้อ 10 ให้จัดหลักสูตรปริญญาตรี ไว้ดังนี้ 
  10.1 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต แต่
ไม่เกิน 132 หน่วยกิต ใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมน่้อยกว่า 14 ภาคการศึกษาและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  10.2 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต แต่
ไม่เกิน 165 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา สําหรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่น้อยกว่า 17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 15 ปีการศึกษา สาํหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  10.3 หลักสูตรปริญญาตรีไมน่้อยกว่า 6 ปี ให้มีจํานวนหนว่ยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180 
หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 198 หนว่ยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปี
การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่น้อยกว่า 20 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 18 ปี
การศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  10.4 อาจารย์ประจําหลักสูตร ให้เป็นไปตามที่กระทรวงศกึษาธิการกําหนด 
 

หมวด 4 
การรับเข้าเปน็นักศึกษา และสภาพนักศกึษา 

 
 ข้อ 11 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา 
 ผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  11.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสําหรับหลักสูตร
ปริญญาตรีหรอืสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าสําหรับหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 
  11.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
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  11.3 ไม่เป็นผู้มคีวามประพฤตเิสื่อมเสียอย่างรา้ยแรง 
  11.4 ไม้เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 
  11.5 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต 
  11.6 มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามที่มหาวทิยาลัยกําหนด 
  11.7 มีคุณสมบตัิตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นกรณพีิเศษ 
  
 ข้อ 12 การรับเข้าเป็นนักศึกษา 
  กําหนดการและวิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย สําหรับผู้
ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศกึษาได้เป็นกรณีพิเศษ มหาวทิยาลัยจะกําหนดให้ยกเว้นวิธีการดังกล่าวใน
วรรคก่อน แต่จะให้การสอบคุณวุฒิอย่างอื่นแทนหรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 13 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

13.1 ผู้สมัครทีไ่ด้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาเมื่อได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว โดยต้องส่งหลักฐาน พร้อมทั้งชําระเงินตามประกาศในวัน เวลาและ
สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  13.2 ผู้สมัครทีไ่ด้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาที่มิได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามวัน
เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนดเป็นอันหมดสิทธ์ิที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะมีเหตุ
จําเป็นและได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
  13.3 ผู้สมัครทีไ่ด้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาในหลักสูตร และเป็นนักศึกษาระบบใด
ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตร และเป็นนักศึกษาในระบบนั้น 
  13.4 ผู้สมัครทีไ่ด้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาและทําการศึกษา ณ วิทยาเขต หรือ
ศูนย์การศึกษาใด จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและทําหารศึกษา ณ วิทยาเขต หรือศูนย์การศึกษานั้น 
 ข้อ 14 การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา 
  ในกรณีทีม่ีเหตุผลและความจาํเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นักศึกษาเปลี่ยน
รูปแบบการศึกษาได้ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรวมทั้ง
ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับการเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา โดยให้นับระยะเวลาการศึกษาต่อจากที่
ได้ศึกษามาแลว้ 
 ข้อ 15 สภาพนักศึกษา  
  15.1 สภาพนักศึกษาแบ่งออกเป็น 2 สภาพ ดังนี้ 
   15.1.1 นักศึกษาสภาพปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาค
การศึกษาแรกหรือนักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลีย่สะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
   15.1.2 นักศึกษาสภาพรอพินิจ ได้แก่นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตํ่ากว่า 2.00 โดยให้จําแนกนักศึกษาในสภาพรอพินิจ ดังนี้ 
    1) นักศึกษาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคเรียนปกติแล้วได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่สองตั้งแต่ 1.60 แต่ไมถ่ึง 2.00 หรือนักศึกษาปกติที่ได้รับค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ 1.80 แต่ไมถ่ึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป จะได้รับสภาพรอพินิจครั้ง
ที่ 1 
    2) นักศึกษาทีอ่ยู่ในสภาพรอพินิจครั้งที่1 ทีไ่ด้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต้ังแต่ 1.70 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะได้รับสภาพรอพินิจครั้งที่ 2  
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    3) นักศึกษาทีอ่ยู่ในสภาพรอพินิจครั้งที่ 2 ที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต้ังแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะได้รับสภาพรอพินิจครั้งที่ 3 
  15.2 ในกรณีลงทะเบียนเรียนฤดูร้อนให้ถือว่าเป็นภาคการศึกษาต่อเนื่อง 
  15.3 ผู้ทีม่ีสภาพนักศึกษาใหม้ีบัตรประจําตัวนักศึกษาเป็นหลักฐาน เพื่อประกอบการใช้วิ
ทธิต่าง ๆ ที่นักศึกษาพึงมีในมหาวิทยาลัย 
  15.4 การพ้นสภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
   15.4.1 ขาดคณุสมบัติตามขอ้ 11 
   15.4.2 ตาย 
   15.4.3 ลาออก 
   15.4.4 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
แล้ว 
   15.4.5 ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหล้าออกหรือโอนไปยังสถาบันอุดมศึกษา
อื่น 
   15.4.6 ไมล่งทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
   15.4.7 ไมล่งทะเบียนหรือลาพักการเรียนหรือชําระเงินค่าธรรมเนียมการจัด
การศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากมหาวิทยาลัย 
   15.4.8 นักศึกษาที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.60 ในภาค
การศึกษาปกติที่สองที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถกูให้พัก 
   15.4.9 นักศึกษาที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.70 ในภาค
การศึกษาปกติถัดไปหลังจากได้รับการรอพินิจครั้งที่ 1  

 15.4.10 นักศึกษาที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.80 ในภาค
การศึกษาปกติถัดไปหลังจากได้รับการรอพินิจครั้งที่ 2 

 15.4.11 ไม่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยาเวลาที่กําหนดตามข้อ 10 
 15.4.12 นักศึกษาลงทะเบียนครบตามที่หลักสูตรกําหนดแต่ยังได้ค่าระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.80  
 15.4.13 กระทําการทุจริต หรือมีความประพฤติอันเป็นการเสื่อมเสียแก่

มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ออกหรือไล่ออกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัย
นักศึกษา  
 ข้อ 16 การรับโอนนักศึกษา 
  16.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่กําลัง
ศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  16.2 นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   16.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับนี้ 
   16.2.2 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
ปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา 
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  16.3 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องยื่นคําร้องต่อ
มหาวิทยาลัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ ก่อนวันเปิดการศึกษาของภาคที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้น 
พร้อมทั้งแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  16.4 นักศึกษาที่รับโอนจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ภาค
การศึกษา 
  16.5 การนับเวลาให้นับระยะต่อเนื่องจากสถาบันเดิม 
 
 

หมวด 5 
อาจารย์ทีป่รึกษา 

 
 ข้อ 17 ใหม้หาวิทยาลัยแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา หลักเกณฑแ์ละวิธีการให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 18 หน้าทีข่องอาจารย์ที่ปรึกษา 
 อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ ดังนี้ 
  18.1 ให้คําแนะนําและทําแผนการเรียนของนักศึกษาร่วมกับนักศึกษา ใหถู้กต้องตาม
หลักสูตรที่กําหนดไว้ 
  18.2 ให้คําแนะนําในเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเกี่ยวกับการศึกษาแก่นักศึกษา 
  18.3 ให้คําแนะนําในการลงทะเบียนเรียน การถอน เพิ่ม โอน 
  18.4 แนะนําวิธีเรียน ให้คําปรึกษา และติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา 
  18.5 ทําการตรวจสอบและติดตามการเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามโครงสร้างของ
หลักสูตร 
  18.6 ให้คําปรกึษาเกี่ยวกับความเป็นอยู่และการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  18.7 รับผิดชอบดูแลความประพฤติของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัย
กําหนดไว้ในกรณีที่นักศึกษากระทําผิดวินัยให้อาจารย์ที่ปรึกษารายงานให้ประธานหลักสูตรและคณบดี
ทราบ เพื่อพิจารณานําเสนออธิการบดีพิจารณาลงโทษทางวินัยต่อไป 
 

หมวด 6 
การลงทะเบียนเรียนและการโอนผลการเรยีน 

 
 ข้อ 19 การลงทะเบียนเรียน 
  19.1 กําหนดการ ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
  19.2 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์เมื่อนกัศึกษาได้ชําระตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 20 จํานวนหน่วยกิตแต่ละภาคการศึกษา 
  นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบเต็มเวลาแต่ละภาคการศึกษาปกติ ไม่ตํ่า
กว่า 9 หน่วยกติ และไม่เกิน 22 หน่วยกิต หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบไม่เต็มเวลา แต่ละภาค
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การศึกษาไม่ต่ํากว่า 3 หน่วยกติ และไม่เกิน 9 หน่วยกติ ส่วนในภาคการศึกษาฤดูรอ้นไม่ต่ํากว่า 3 หน่วยกิตและ
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
  หากมีเหตุผลและความจําเป็น การลงทะเบียนที่มีจํานวนหนว่ยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างตน้
ก็อาจทําได้ แตท่ั้งนี้ตอ้งไมก่ระทบกระเทือนตอ่มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ทัง้นี้ต้องเรยีนให้ครบตามจํานวน
หน่วยกติตามทีร่ะบุไว้ในหลกัสูตร 
  กรณีนกัศึกษามสีภาพรอพินิจจะลงทะเบียนเรยีนได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของแผนการเรียน 
 ข้อ 21 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษ 
  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพเิศษเป็นการลงทะเบียนเรียนนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตร โดยนกัศึกษาต้องยื่นคําร้องตอ่กองบริการการศึกษาภายใน 20 วันนับตั้งแต่วันเปดิภาคการศึกษาปกติ
และภายใน 10 วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาฤดูร้อนประกอบดว้ย 
  21.1 การลงทะเบียนเรยีนรายวชิาพิเศษทีเ่ป็นการลงทะเบยีนแบบนับหน่วยกติ 
  21.2 การลงทะเบียนเรยีนรายวชิาพิเศษโดยไมน่ับหน่วยกติ โดยมีผลการเรียนเป็น Au (Audit)  
 ข้อ 22 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งรายวชิาใดที่มวีิชาบังคับก่อนใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร 
 ข้อ 23 การเพิ่ม ถอนหรือยกเลิกรายวิชา 
  23.1 การเพิ่มหรือถอนรายวิชาเรียนต้องกระทําภายใน 20 วัน นับต้ังแต่วันเปิดภาค
การศึกษาสําหรับภาคการศึกษาปกติและภายใน 10 วันนับต้ังแต่วันเปิดภาคการศึกษาสาํหรับภาค
การศึกษาฤดูร้อน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  23.2 การยกเลกิรายวิชาทุกรายวิชาหรือบางรายวิชาเรียน ต้องยื่นคําร้องต่อกองบริการ
การศึกษาตามแบบฟอร์มที่กาํหนดก่อนถึงวันแรกของวันสอบปลายภาค ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ สําหรับภาคการศึกษาปกติ และ 1 สัปดาห์ สําหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 
และบันทึกผลการเรียนเป็น W (Withdraw)  
  ในกรณีลงทะเบียนเรียนแล้วลาพักการเรียน ให้ถือว่าได้ยกเลิกรายวิชาทุกรายวิชาด้วย 
 ข้อ 24 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
  นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งให้พกัการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย
วินัยนักศึกษาหรือไม่มีรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการเรียนนั้น จะต้องลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพ
นักศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยให้ดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน นบัจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 10 วัน นับจากวันเปิดภาค
การศึกษาฤดูร้อน มิฉะนั้นจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  กรณีที่พ้นสภาพตามวรรคหนึ่ง นักศึกษาสามารถขอคืนสภาพได้แต่ทั้งนี้พ้นสภาพไปแล้ว
ไม่เกิน 2 ภาคการเรียนติดต่อกัน และให้นบัเวลาที่พ้นสภาพเป็นระยะเวลาที่รวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษา
ด้วย 
 ข้อ 25 การชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้ปฏิบัติตามวิธีการ 
ขั้นตอนและในวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด การผ่อนผันการชําร่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นอํานาจของ
อธิการบดีทั้งนี้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา 
 นักศึกษาที่ขอผ่อนผันการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาจะลงทะเบียนในภาคการเรียนถัดไป
จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการเรียนที่ค้างชําระก่อน 



137 
 

137 
 

 การขอยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นอํานาจของสภามหาวิทยาลัย โดยให้จัดทํา
เป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 26 การลาพักการศึกษา  
  26.1 การลาพกัการศึกษา นกัศึกษาต้องยื่นคําร้องขอลาพักการศึกษาต่อกองบริการ
การศึกษาภายใน 20 วัน นับต้ังแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาที่จะลาพักการศึกษา 
  26.2 การลาพกัการศึกษากระทําได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน ถ้านักศึกษายังมี
ความจําเป็นที่จะต้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไปจะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
  26.3 นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา ต้องชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 
 ข้อ 27 การลาออก 
  นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้องปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ข้อ 28 นักศึกษาสามารถโอนผลการเรียน โดยนําหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ
หรือจากประสบการณ์การทํางานโดยไม่ต้องเรียนรายวิชานั้นอีก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของสภา
มหาวิทยาลัย 
 

หมวด 7 
การวัด และการประเมนิผลการศึกษา 

 
 ข้อ 29 การมีสทิธิเข้าสอบ 
  29.1 นักศึกษาผู้มีสิทธิในการสอบปลายภาคการศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้ 
   29.1.1 มีเวลาเรียนวิชาใดไม่น้อยกว่าร้อนละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
   29.1.2 กรณทีีม่ีเวลาเรียนรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้มีสทิธิสอบ 
  29.2 นักศึกษาผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 29.1.1 หรือข้อ 29.1.2 ให้อาจารย์ผู้สอน
พิจารณาให้ผลการเรียนเป็น E  
 
 ข้อ 30 ระเบียบการสอบ 
  30.1 หลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  30.2 นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบปลายภาคตามกําหนด จะต้องยื่นคําร้องขอสอบภายใน 7 
วันนับต้ังแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค โดยให้ผู้ขาดสอบดําเนินการสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน
นับต้ังแต่วันประกาศผลการพิจารณาของคณะกรรมการ หากพ้นกําหนดให้นายทะเบียนเปลี่ยนผลการ
เรียนเป็น “E” 
 ในกรณีทีม่ีเหตุผลความจําเป็นที่ไม่สามารถดําเนินการภายในเวลาที่กําหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อธิการบดี 
  30.3 นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบให้ถือว่าสอบตกได้ E หรอืไม่ผ่านได้ F ในวิชานั้น และ
ถือว่าผิดวินัยทางการศึกษาจะต้องได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
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 ข้อ 31 ใหม้ีการประเมินลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร เป็น 2 ระบบ ดังนี้ 
  31.1 ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 
                       A ดีเยี่ยม 4.0 
                       B+ ดีมาก 3.5 
                       B ดี 3.0 
                       C+ ดีพอใช้ 2.5 
                       C พอใช้ 2.0 
                       D+ อ่อน 1.5 
                       D อ่อนมาก 1.0 
                       E ตก 0.0 
 
 ระบบนี้ใช้สําหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่
ตํ่ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ํากว่า “D” ต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่
จนกว่าจะสอบได้ กรณีรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้านที่เป็นวิชาเลือกและรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 
ถ้าได้ระดับคะแนนต่ํากว่า “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอื่นได้ แล้วให้เปลี่ยนคะแนนวิชาดังกล่าวที่
สอบตกนั้น เป็น “Au” (Audit) ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องยื่นคําร้องขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนภายใน 2 
สัปดาห์นับต้ังแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไป 
  31.2 ระบบไมม่ีค่าระดับคะแนน กําหนดสญัลักษณก์ารประเมินดังนี้ 

ผลการศึกษา ระดับการประเมิน 
ผ่านดีเยี่ยม PD (Pass with Distinction) 
ผ่าน P (Pass) 
ไม่ผ่าน F (Fail) 

ระบบนี้ใช้สําหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเ้รียนเพิ่มตามข้อกําหนดเฉพาะ และ
รายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากําหนดให้เรียนเพิ่ม 
 รายวิชาที่ได้รับผล “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ 
 
 ข้อ 32 สญัลักษณ์อื่น มีดังนี้ 
      Au (Audit) ใช้สําหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต 

     W (Withdraw) ใช้สําหรบัการบันทึกหลังจากได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนกําหนดสอบ
ปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา 
หรือถูกสั่งให้พกัการศึกษาหลงัจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว และรายวิชาเลือกที่ได้รับ
อนุมัติให้ไปเรียนวิชาอื่นแทน 

     I (Incomplete) ใช้สําหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวชิาที่นักศึกษายังทํางานไม่
เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรอืขาดสอบปลายภาค นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดําเนินการขอรับการประเมิน
เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนน ดังนี้ 

1) กรณีนักศึกษายังทํางานไม่เสร็จ ให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน  
นับต้ังแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาคในภาคเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชานั้น 
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  2) กรณีนกัศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้ดําเนนิการตามข้อ 30.2  
 ข้อ 33 การหาคา่ระดับคะแนนเฉลี่ย ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ สําหรับรายวชิาที่ยังมีผลการเรียน “I” ไม่นําหน่วยกติมารวมเป็น
ตัวหารเฉลี่ย 
  33.1 กรณทีี่สอบตกและต้องเรยีนซ้ํา ให้นําเฉพาะผลการศึกษาและหน่วยกติครั้งสุดท้ายทีผ่่าน
มาคํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 
  33.2 กรณทีี่สอบตกแต่ไม่เรียนซ้ํา ไม่ให้นําผลการศึกษาและหน่วยกติมาคํานวณค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ย 
  33.3 กรณทีี่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบไปแล้ว หรือเรียนวิชาที่ระบุไวใ้น
หลักสูตรที่เทยีบเท่า ให้นับหนว่ยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครัง้แรกเท่านั้น 
 ข้อ 34 ผู้ที่สําเรจ็การศึกษาหลกัสูตร ตอ้งมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดงันี ้
  34.1 มีความประพฤติด ี
  34.2 สอบไดใ้นรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทัง้รายวชิาที่สภามหาวทิยาลัยกําหนดให้
มีการเรียนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 
  34.3 ได้ค่าระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00 
  34.4 หลกัสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไมก่่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตร
ปริญญาตรี (5 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไมก่่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบยีนเรยีนเต็มเวลา และไม่
ก่อน 17 ภาคการศึกษา 17 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตร ี(ไม่
น้อยกว่า 6 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบยีนเรยีนเต็มเวลา และไม่
ก่อน 20 ภาคการศึกษา 17 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 ข้อ 35 เมื่อนกัศึกษาเรียนได้จาํนวนหน่วยกิตครบตามทีก่ําหนดไว้ในหลกัสูตรแล้วจะได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไมถ่งึ 2.00 ใหเ้ลือกเรียนรายวิชาเพิม่เพื่อทําค่าระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 
ทั้งนี้ตอ้งอยู่ในระยะเวลาที่กําหนดตามข้อ 34.5  
 ข้อ 36 ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะได้รับเกียรตนิิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
  36.1 สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
หรือประกาศนยีบัตรอื่นใดที่เทยีบเท่า ไม่น้อยกว่า 3.60 จะไดร้ับเกยีรตินยิมอนัดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยจากสถาบนัเดิม และมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 3.25 แตไ่ม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยม
อันดับ 2 
  36.2 สอบไดใ้นรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ํากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ F ตามระบบ
ไม่มีค่าระดับคะแนน 
  36.3 มีเวลาเรียน หลักสูตรปรญิญาตรี (4 ป)ี สําเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเ่ตม็เวลา 
หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) สําเรจ็การศึกษาได้ไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรยีนเต็ม
เวลา และไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบยีนเรียนไมเ่ต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อย
กว่า 6 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่
เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
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  36.4 ไม่มีรายวิชาที่มีการโอนผลการเรียนตามข้อ 28  
 ข้อ 37 การประเมินผลการศกึษา 
  37.1 ให้คณะกรรมการที่คณะแต่งต้ังพิจารณาอนุมัติผลการศึกษาแต่ละรายวิชา 
  37.2 การส่งผลการเรียน 
   37.2.1 กรณีเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายของนักศึกษาผู้สอนจะต้องส่งผลการ
เรียนภายใน 10 วัน นับต้ังแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค 
   37.2.2 กรณทีีไ่ม่ใช่ภาคการศึกษาสุดท้ายของนักศึกษา ผู้สอนจะต้องส่งผลการ
เรียนภายใน 15 วัน นับต้ังแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค 
 ข้อ 38 การขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการขออนุมัติการสําเร็จการศึกษา 
  38.1 ให้นักศึกษายื่นคําร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตต่อกองบริการการศึกษา ตามขั้นตอน
และเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด พร้อมทั้งต้องชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  38.2 นักศึกษาที่ขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาจะต้องไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ ต่อ
มหาวิทยาลัยและเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่ขัดต่อข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย 

บทเฉพาะกาล 
 
 ข้อ 39 ในระหว่างที่ยังไม่ได้ออกประกาศ ระเบียบ ข้อกําหนด หรือหลักเกณฑ์ใดเพื่อปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ ใหน้ําประกาศ ระเบียบ ข้อกําหนด หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตรีทีม่ีผล
บังคับใช้อยู่ก่อนข้อบังคับน้ีมาใช้บังคับโดยอนุโลม จนกว่าจะได้มีการออกประกาศ ระเบียบ ข้อกําหนด 
หรือหลักเกณฑ์ ตามข้อบังคับน้ี 
 
   ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2551 
 
 
 
      (ศาสตราจารย์ ดร. เสริมศกัด์ิ   วิศาลาภรณ)์ 
            นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ซ 

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 
 ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
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ข้อบังคับสภามหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๑๕๕๔ 

      
 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วย การจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปจัจุบัน อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยจงึกําหนด
ข้อบังคับไวด้ังตอ่ไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบงัคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ฉบบัที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ข้อที่ ๒ ข้อบังคบันี้ใช้บังคับถดัจากวันประกาศเป็นต้นไปเฉพาะข้อ ๕ ส่วนข้อ ๔ และ ๖ ให้ใช้บังคับ
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
 “มหาวทิยาลัย หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 สภามหาวิทยาลัย หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 อธิการบดี หมายความว่า อธกิารบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา” 
 ข้อ ๔ ใหเ้พิ่มขอ้ความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๑๕ แห่งขอ้บังคับสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 “การคืนสภาพการเป็นนกัศึกษา นักศึกษาทีพ่้นสภาพการเปน็นักศึกษาตามข้อ ๑๕.๔.๘ ถงึ ๑๕.๔.๑๒ 
ของข้อบงัคับสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้สามารถคืนสภาพการ
เป็นนักศึกษาไดใ้นหลักสูตรเดิม โดยให้โอนผลการเรยีนตามขอ้ ๒๘ แห่งข้อบังคบัสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๑ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในประกาศมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๕ ใหเ้พิ่มขอ้ความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓๔.๖ ขอ้ ๓๔ แห่งข้อบงัคับสภามหาวิทยาลัยว่าดว้ยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 “๓๔.๖ นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามทีม่หาวิทยาลัยจดัขึ้น ทัง้นี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในประกาศมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๖ ใหย้กเลกิข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยว่าดว้ยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ 
๓๓.๓ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 “๓๓.๓ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบได้แล้วที่มีค่าระดับคะแนนต่ํากว่า 
C โดยให้นับหนว่ยกิตและค่าระดับคะแนนทุกครั้งที่ลงทะเบยีนเรียนและให้ปรากฏในเอกสารแสดงผลการเรยีน
ด้วย ทัง้นี้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ําในกรณีนี้ไม่สามารถรับเกยีรตินยิมได้” 
 ข้อ ๗ ใหอ้ธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบงัคับนี้ 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ฌ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 เรื่อง  แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา   
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ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร 
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ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร 
ช่ือ - สกลุ ผู้ทรงคุณวุฒิ  

รองศาสตราจารย์ กรรณิกา พนัสอําพล 
 

ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒ ิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 
 
 

ความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
(TQF) มีความสอดคล้องดีแลว้ 
 

ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไข 
 
 

2 
 
 
 

ความถูกต้องเหมาะสมในการจัดโครงสร้างรายวิชา
เฉพาะด้าน(วิชาเอก) ดีแล้วครอบคลุมตามเกณฑ์
มาตรฐานทั้ง สกอ.และคุรุสภา 
 

ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

ความถูกต้องเหมาะสมของคาํอธิบายรายวิชาของ
วิชาเอกเฉพาะด้าน(วิชาเอก) ได้เสนอรายวิชาและ
คําอธิบายรายวิชาหน้า 37 ในส่วนของการสอน
วิชาเอก ในวิชาที่ 2 การสอนคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับครูสังคมศึกษา รายละเอียดอยู่ในเอกสาร
แล้ว 
 

ได้ปรับแก้ตามการชี้แนะด้วย
การปรับเปลี่ยนชื่อวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา 
 
 
 

4 
 
 
 
 

ความเหมาะสมของการจัดวิชาเรียนในแต่ละภาค
การศึกษา เช่น วิชาเลือกเสรี ควรจัดในชั้นปีที่ 3 
ภาคเรียนที่ 2  ช้ันปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1-2 โดยให้
นักศึกษาเรียนพื้นฐานสําคัญๆของความเป็นครูก่อน 
และการเรียนในชั้นปีที่ 3 และ 4 นักศึกษาจะได้มี
เครือข่ายสาขาวิชาอื่น 

ได้ปรับแก้ตามการชี้แนะโดย
ในชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
และ 2 ได้ให้เรียนวิชาเฉพาะ
ด้านกลุ่มวิชาชีพครูและปรับ
วิชาเลือกเสรีไปเรียนในชั้นปีที่ 
3  

5  
ข้อเสนอแนะอื่นๆ เช่น 
- ปรัชญาของหลักสูตรควรเขียนให้ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
- หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผล ในหัวข้อกลยุทธ์การประเมินผล ควรมี
หลักฐานปรากฏให้ชัดเจน 

 
 
-ได้ปรับปรุงให้ครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว 
- ได้เพิ่มเติมหลักฐานตามการ
ช้ีแนะแล้ว 
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ช่ือ - สกลุ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 นายจํารูญ  เรอืงขจร 

ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒ ิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ระบุไว้ 5 ประการ 

เนื้อหาสาระไม่ได้มุ่งเน้นจิตวิญญาณของความเป็น
ครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูเท่าที่ควร 

ได้ปรับแก้ด้วยการเพิ่มเติม
เนื้อหาสาระตามคําแนะนํา
แล้วในข้อ 1.2.1 
 

2 -ไม่พบสาระของมาตรฐานตําแหน่งและมาตรฐาน
วิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
-ไม่พบสาระของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
-ความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพครู
(หลักเกณฑแ์ละวิธีการเลื่อนวิทยฐานะของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) 

กลุ่มผู้ดูแลด้านวิชาชีพครูได้
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขแลว้ 
 
 
 
 
 
 

3 รหัสวิชา 1101101 วิชาความเป็นครู นอกเหนือจาก
มาตรฐานวิชาชีพครูและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
ควรจะมีสาระเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองเพื่อ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพครูด้วย 
รหัสวิชา 1102202 วิชาการพัฒนาหลักสูตร 
หลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานช่วงชั้นของ
หลักสูตรได้เลกิใช้ช้ันป.1- 6 ม.1และ ม.4 ต้ังแต่ปี 
พ.ศ.2553 และเลิกใช้ครบทกุช้ันปีในปี พ.ศ. 2555 

กลุ่มผู้ดูแลด้านวิชาชีพครูได้
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขแลว้ 
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ช่ือ - สกลุ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 นายกิตติ  กิตติโชควัฒนา 
 

ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒ ิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ในการกําหนดคุณสมบัติผู้เข้าเรียนควรเอื้อให้กับ

นักเรียนต่างชาติที่มีพื้นความรู้ภาษาไทยเข้าเรียนได้ 
เช่น นักเรียนไทยในรฐักลันตัน หรือครูสอนภาษาจีน
ที่มาอยู่เมืองไทยนานจนรู้ภาษาไทย 

ได้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เอื้อต่อ
นักเรียนต่างชาติดังปรากฏใน
หมวดที่ 1 ข้อ 5.3 แล้ว 
 
 

2 การผลิตบัณฑติสายครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลาซึ่งผลิตครูใช้ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ควรจะ
เน้นให้เป็นจุดเด่นมากกว่าที่อื่น เช่น อาจจะ
กําหนดให้นักศึกษาอยู่หอพักเพื่อจะได้ปลูกฝังจิต
วิญญาณความเป็นครู 

กลุ่มผู้ดูแลด้านวิชาชีพครูได้
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขแลว้ 
 
 
 
 

3 การพัฒนานักศึกษาก่อนสําเร็จการศึกษาควรมี
มาตรการเตรียมความพร้อมในการสอบบรรจุและ
ความพร้อมในการประกอบอาชีพให้เป็นที่ต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

หลักสูตรด้านครุศาสตรบัณฑติ
ได้ทําการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ก่อนสําเร็จการศึกษา และได้
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ในการประกอบอาชีพให้
นักศึกษาก่อนสําเร็จการศึกษา 
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