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รายละเอียดของหลักสตูร 
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
คณะ/สาขาวิชา  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร  

รหัสหลักสูตร : 25501591103218 
 ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Social Studies. 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ช่ือเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) 
 ช่ือย่อ (ไทย) : ค.บ. (สังคมศึกษา) 
 ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (Social Studies) 
 ช่ือย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Social Studies)  
 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
     5.1 รูปแบบ 
 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรส่ีปี) พ.ศ. 2562 
     5.2 ประเภทของหลักสูตร 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
     5.3 ภาษาที่ใช้ 
 ภาษาไทย 
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     5.4 การรับเข้าศึกษา 
 รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้เป็นอย่างดี 
     5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
 เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์โดยเฉพาะ 
     5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
                สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) พ.ศ.2559 
  สภาวิชาการเห็นชอบในการนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
       ในการประชุมครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 
  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร 
       ในการประชุมครั้งท่ี 2/2562.เมื่อวันท่ี 26 มีนาคม พศ. 2562 
       เปิดสอนต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรส่ีปี) พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา 2564 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
 8.1 ครูสอนวิชาสังคมศึกษาในทุกสังกัด 

8.2 นักวิชาการทางด้านการศึกษา 
8.3 เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
8.4 พนักงานในบริษัทของต่างประเทศท้ังภาครัฐและเอกชน 
8.5 ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา 
 

9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

ช่ือ-นามสกุล ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

1. นางวิไลวรรณ สุนทรายุทธ 
 X-XXXX-XXXX 5-24-1 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ม. (ภูมิศาสตร์)  
ค.บ.  (ภูมิศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2535 
2519 

2. นายธนเทพ ศิริพัลลภ 
X-XXXX-XXXX 5-83-4 

อาจารย์ 
 

ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์) 
ศษ.บ. (สังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

2555 
2542 
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ช่ือ-นามสกุล ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

3. นายวชิรพงศ์  มณีนันทิวัฒน์ 
  X-XXXX-XXXX9-77-1 

อาจารย์ 
 

M.A. (ปรัชญาอินเดีย) 
 
 

ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

M.A. (Indian Philosophy) 
Banaras Hindu University, 
India   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2540 
 
 

2537 

4. นายวิทยา  เต่าสา 
 X-XXXX-XXXX6-55-9 

อาจารย์ วท.ม. (ภูมิศาสตร์) 
วท.บ. (ภูมิศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2552 
2545 

5. นางสาวสุทธิษา สมนา 
 X-XXXX-XXXX 1-89-5 

อาจารย์ วท.ม. (ภูมิศาสตร์) 
วท.บ. (ภูมิศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2552 
2548 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเปน็ต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ปัจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแข่งขันกันสูง ดังนั้นประเทศไทยถือเป็น

ประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกของอาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว                  
และเป็นตัวอย่างของการรวมตัวของกลุ่มประเทศท่ีมีพลังต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศทั้งนี้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื ่อทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้              
มีความมั่นคง มั่งคั่งและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้ โดย (1) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรี      
ของสินค้า บริการ การลงทุน เง ินทุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจน              
และความเหลื่อมล้ำทางสังคม (2) ทำให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market 
and Production Base) โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจ           
ที่มีอยู ่แล้ว (3) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพื่อลดช่องว่างการพัฒนา             
และช่วยให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน (4) ส่งเสริมความ
ร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงินและตลาดทุน การประกันภัยและภาษี
อากร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม พัฒนาความร่วมมือ ด้านกฎหมาย การเกษตร 
พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

โดยท่ัวไปว่าการพัฒนาเศรษฐกิจให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน 
ประเทศไทยต้องพัฒนาบุคคลผู้เป็นสมาชิกของสังคมให้มีการศึกษาที่ดี มีการตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนา     
แนวคิดกิจกรรมและการจัดการศึกษาร่วมกันในภูมิภาคบนรากฐานภูมิปัญญาระดับชาติและภูมิภาค     
และเพื่อป้องกันสภาพไม่สมดุลจากการไหลบ่าเพียงด้านเดียวของกระแสโลกาภิวัตน์จากตะวันตก          
จึงต้องเน้นการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนทั้ง3เสาหลักสะท้อนการจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยง           
การหลอมรวมความหลากหลายบนพื้นฐานของเอกลักษณ์และความแตกต่างการพัฒนาและประสาน  
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ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างชาติในภูมิภาคบนพื้นฐานของประโยชน์ร่วมกันทั้งใน       
กรอบซีมีโออาเซียนและยูเนสโกจะทำให้บุคคลที่ได้รับการศึกษาในยุคใหม่นี ้ดำรงตนอยู ่ในสังคม           
ระบบเศรษฐกิจแบบนี้ได้เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงดังกล่าวข้างต้น 

 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ปัจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุ ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน        
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน       
โดยมีแผนปฏิบัติการประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขา         
เช่น ความร ่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน             
สิ่งแวดล้อมการศึกษา วัฒนธรรม สตรี สาธารณสุข โรคเอดส์ และเยาวชน เป็นต้น เป็นกลไกสำคัญ      
เพื่อการบรรลุจุดมุ่งหมายของประชาคมนี้ และรองรับการเป็นประชาคมซึ่งเน้นใน 4 ด้าน ได้แก่           
(1) การสร้างประชาคมแห่งสังคมที่เอื้ออาทร (2) แก้ไขผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัว     
ทางเศรษฐกิจ(3) ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง             
และ (4) ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้า การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม รวมทั้งการรับรู้ข่าวสารซึ่งเป็นรากฐานท่ีจะนำไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อเป็นเช่นนี้
บุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถในการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของท่ีดีงามของไทย 

หลักสูตรสังคมศึกษา มุ่งเน้นไปท่ีการรับมือกับสภาพการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม   
จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ในด้านประวัติศาสตร์ของชาติอาเซียน ซึ่งจะเข้ามาเกี่ยวพันโดยตรงกับสังคมไทย
อย่างมาก นอกจากนี้ผู ้เรียนยังต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมสมัยใหม่ที ่จะเกิดขึ้น รวมทั้งการเรียนรู้
พื้นฐานของมนุษย์และสังคม เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เกิดการเรียนรู้ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพ
สังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 

 
11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 

ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง     
โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมี
คุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า                          
ของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ท่ีอิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก 
จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครู     
ในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู ้เร ียนเป็นสำคัญ พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและก้าวไกลเพื่อนำประเทศ
ไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้าน
การศึกษาเศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และภาษาเป็นต้น 
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12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกการพัฒนาหลักสูตรจะมุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่                
ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูที ่มีคุณภาพให้มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐาน      
วิชาชีพครูซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่ง       
ใฝ่รู้ เป็นครูดี ครูเก่งมีความรู้และใฝ่รู้มีทักษะความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิชาชีพ มีเจตคติที่ดี        
ต่อวิชาชีพมีคุณธรรมและเป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสามารถ       
ทำงานร่วมกับผู ้อื ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะ              
ทางการศึกษาท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูงมีความรอบรู้และรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพของการประกอบ
วิชาชีพ ดังนั้น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา จะเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษา
เพื ่อให้มีครูที ่ม ีศักยภาพที ่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ม ีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าว                   
และเพื่อให้สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู โดยเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพ          
ในการจัดการเร ียนการสอนตั ้งแต่ขั ้นพื ้นฐานมีความสามารถในการใช้ภาษาเพื ่อการสื ่อสาร                    
ท้ังทางด้านสังคมธุรกิจและศิลปวัฒนธรรม 

นอกจากนี้ครูสังคมศึกษาจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้กว้างไกลในเทคโนโลยี นวัตกรรม       
ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ เข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น ฝึกนิสัยการเรียนรู้ปรับเปล่ียนความคิดได้ง่าย      
มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สอนวิธีเรียนมากกว่าสอนเนื้อหา มีความรู้เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงของโลก    
ในปัจจุบัน เพื่อจะได้นำความรู้มาถ่ายทอดให้กับนักเรียน ใช้ส่ือเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีทันสมัยมาถ่ายทอด
ให้กับนักเรียน ให้มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรม คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม        
กับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนให้มากที่สุด และสอดรับกับการพัฒนาครู           
ในศตวรรษท่ี 21 

 
12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำและพัฒนาท้องถิ่น 
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคลอ้ง     
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าท่ีของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

12.2.1 แสวงหาความจริงเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น     
ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 

12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู ่คุณธรรมสำนึกในความเป็นไทยมีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง                
การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

12.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าความสำนึกและความภูมิใจ ในวัฒนธรรม        
ของท้องถิ่นและของชาติ 

12.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา         
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น และรายวิชา   

ในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะครุศาสตร์/สาขาวิชาอื่น 
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน  
รายวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตรนักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 

13.3 การบริหารจัดการ  
13.3.1 แต่งตั ้งผู ้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับสาขา/คณะ 

อาจารย์ผู ้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อกำหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและ  การ
ประเมินผล     การดำเนินการ 

13.3.2 มีคณะกรรมการประจำหลักสูตร ทำหน้าที่กำกับดูแล โดยประสานงานกับสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และ
ควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดรายวิชา 
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
ผลิตครูสังคมศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ เจตคติ 

คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาครู ให้เป็นคนดี มีสติปัญญา
ความสามารถและอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุขรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถ           
เผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา 

1.2  ความสำคัญ   
ปัจจุบันอาชีพครูถือว่าสำคัญยิ่งเพราะครูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจรญิมั่นคง      

ให้ก้าวทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันแต่ก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญ
ได้นั้นจะต้องพัฒนาคนซึ่งได้แก่เยาวชนของชาติเสียก่อน เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีดีมีคุณภาพ         
และม ีความสมบูรณ์ครบทุกด ้านจ ึงสามารถช ่วยก ันสร ้างความเจร ิญให ้แก ่ชาต ิต ่อไปไ ด้                           
และหน้าท่ีท่ีมีความสำคัญยิ่งของครูก็คือการปลูกฝังความรู้ความคิดและจิตใจแก่เยาวชนเพื่อให้เติบโต
ขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้าผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มี
บทบาทอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง 

1.3  วัตถุประสงค ์ 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1.3.1 เป็นผู้ที ่มีความรอบรู้ มีความสามารถในหลักการ แนวคิดทางสังคมศึกษา สามารถ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
ของประเทศ  

1.3.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร
ทางด้านการเรียนการสอนการสอนที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถสมรรถนะและคุณลักษณะ                  
อันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ  
 1.3.3 เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการ
และวิชาชีพมีความอดทนใจกว้างและมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมท่ีจะประกอบวิชาชีพ
ครูอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู  
 1.3.4 เป็นผู้มีความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน และบูรณาการ
ความรู้ในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
 1.3.5 เป็นผู ้มีความรอบรู ้ด้านการจัดการเรียนการสอนสามารถ คิด ค้นหา วิเคราะห์
ข้อเท็จจริง รวมถึงการประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้  ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยเพื่อ
สร้างความรู้ใหม่สำหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต  
 1.3.6 เป็นผู้ท่ีมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน มีภาวะผู้นำทาง
วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็นทีม และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ
ทางสังคม  
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     1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
1.4.1 มีค่านิยมร่วม ตระหนักและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการทำงานของครู พัฒนา

ความรู้สึกถึงตัวตนความเป็นครูและมีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่เข้มแข็ง มีจิตบริการต่อวิชาชีพครูและ
ชุมชน 
 1.4.2 เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณครูและยึดมั่นใน
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู ปฏิบัติหน้าที่ตามอุดมการณ์ความเป็นครูด้วยความรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์
สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ อุทิศตนและทุ่มเทในการเอาใจใส่ สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาการเรียนรู้
และผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู ้เรียน มีความพอเพียงและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั ้งทางด้า น
วิชาการและวิชาชีพ 
 1.4.3 เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ และมีปัญญา เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ 
การคิดขั้นสูง มีความรอบรู้ด้านการเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง    
ของสังคมและของโลก การสร้างสัมมาชีพและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน   
และสังคม มีความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนา
ตนเองให้เป็นบุคคลท่ีเรียนรู้และรอบรู้ ทันสมัย ทันต่อการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
 1.4.4 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ 
การคิดขั้นสูง มีความฉลาดดิจิทัล ทักษะการทำงานเป็นทีม มีทักษะข้ามวัฒนธรรม รู ้เท่าทันส่ือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ความก้าวหน้าให้กับวิชาชีพครู สามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้  งานวิจัย และสร้างนวัตกรรม 
เพื่อพัฒนาตนเอง ผู้เรียน ให้เต็มตามศักยภาพ ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 1.4.5 เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ เป็นผู้มีความสามารถในการจัดเนื้อหา
สาระ ออกแบบกิจกรรม วางแผนและจัดการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความสุขในการเรียน โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงวิธีการใช้เทคนิค วิธีการ
จัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ส่ือ แหล่งเรียนรู้ ชุมชน ภูมิปัญญาในชุมชนท่ีเหมาะสม
กับสาระวิชาและผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน สามารถบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม 
และการวิจัย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ 
เน ื ้อหาสาระ และเทคโนโลย ี (TPCK) เพ ื ่อพ ัฒนาการเร ียนร ู ้ของผ ู ้ เร ียน ตลอดจนนำไปใช้                    
ในการแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง ผู้เรียน และสังคม 
 1.4.6 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และใส่ใจสังคม มีความรักชาติ รักท้องถิ่น มีจิตสำนึกไทยและ
จิตสำนึกสากล รู้คุณค่าและมีส่วนร่วมในการพัฒนา อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
และท้องถิ่น มีจิตอาสาและดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้ถูก รู้ผิด รู้ชอบ ช่ัว ดี กล้าปฏิเสธและต่อต้านการกระทำท่ีไม่ถูกต้อง 
เคารพสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตสำนึกเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
 รวมทั้งมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภากำหนด 
 
 
 
 



 
 

มคอ.2 

 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ หน้า 9 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. แผนปรับปรุงหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิตให้มีมาตรฐานไม่ต่ำ
กว ่ าท ี ่  สกอ .  และค ุ ร ุ สภ า 
กำหนด 
 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื ้นฐาน
จ าก แ ผน พ ั ฒ น าก า ร ศ ึ กษา
แห่งชาติและมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพของ
บุคลากรทางการศึกษา  
2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ำเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

2 . รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 
 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตรครุศา
สตรบ ัณฑ ิตสาขาว ิชาส ั งคม
ศึกษาให้สอดคล้องกับความ
เ ป ล ี ่ ย น แ ป ล ง ท า ง ส ั ง ค ม
เ ศ ร ษ ฐก ิ จ  ก า ร เ ม ื อ ง และ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 
 

 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
สังคมและวิชาการอย่างสม่ำเสมอ 

 

1. รายงานความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 
2. แผนปรับปรุงหลักสูตรท่ี
สอดคล้องกับความเปลี ่ยน   
แปลงทาง สังคมเศรษฐกิจ 
การเมืองและความก้าวหน้า
ทางวิชาการซึ่งประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิทั ้งภายในและ
ภายนอก 

3. แผนพัฒนาบุคลากรด้านการ
เร ี ยนการสอนและบร ิ ก า ร
วิชาการให้มีความรู้ สมรรถนะ
และ เจตคต ิท ี ่ ท ั นสม ั ยและ
เหมาะสมตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 

1. สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนให้ทำงานบริการ
แก่องค์กรภายนอก 
2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
ของบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนให้มีนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1 . ป ร ิ ม าณง าน บ ร ิ ก า ร
วิชาการต่อบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนในหลักสูตร 
2. ความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้ 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
     1.1 ระบบการศึกษา 
 ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา       
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ กรณีท่ีมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
     1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 ไม่มี 
     1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ไม่มี 
 
2. การดำเนินการหลักสูตร 
     2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนกรกฏาคม - ตุลาคม 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนธันวาคม - มีนาคม 
     2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 2.2.1 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

2.2.1.1 ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า มีค่านิยม เจตคติที่ดีและมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู โดยสอบผ่านข้อสอบวัด
คุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กำหนด 

2.2.1.2 มีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วย    
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558  

2.2.1.3 ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครูและข้อสอบคัดเลือก    
เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเอกสังคมศึกษาตามท่ีสาขาวิชากำหนด 

2.2.1.4 ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2558 หรือสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
 2.2.2 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
  2.2.2.1 นักเร ียนที ่ เข ้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการ               
การอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ 
  2.2.2.2 คัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา      
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และ/หรือเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกเองโดยวิธีการสอบข้อเขียน     
และ/หรือสอบสัมภาษณ์ 
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 2.2.3 การเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยการจัดการศึกษา        
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
      2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษาซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตนเอง 

2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีพื ้นฐานความรู ้ในระดับที ่แตกต่างกัน  อาจเกิดการได้เปรียบ
เสียเปรียบทางการศึกษา 
      2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาใน ข้อ 2.3 
 2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั ้งในระดับมหาวิทยาลัยคณะและสาขาวิชาจัดประชุม
ผู ้ปกครองจัดระบบการปรึกษาแนะแนวโดยมีอาจารย์ที ่ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแล
ประสานงาน กับคณาจารย์ผู้สอนและผู้ปกครองในกรณีท่ีมีปัญหา 
 
     2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี 
 

จำนวนนักศึกษา 
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา  

หมายเหตุ 2562 2563 2564 2565 2566 
ช้ันปีท่ี 1 60 60 60 60 60  
ช้ันปีท่ี 2 - 60 60 60 60  
ช้ันปีท่ี 3 - - 60 60 60  
ช้ันปีท่ี 4 - - - 60 60  

รวม 60 120 180 240 240  
คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 60 60  

 
     2.6 งบประมาณตามแผน  
 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ  

หมายเหตุ 2562 2563 2564 2565 2566 
ค่าบำรุงการศึกษา 900,000 1,800,000 2,700,000 3,600,000 3,600,000  
เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาล 
1,470,000 1,585,200 1,709,616 1,843,985 1,843,985  

รวมรายรับ 2,370,000 3,385,200 4,409,616 5,443,985 5,443,985  
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 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ  

2562 2563 2564 2565 2566  
งบบุคลากร   

เงินเดือน 1,470,000 1,585,200 1,709,616 1,843,985 1,989,104  

ค่าจ้างประจำ 0 0 0 0 0  

 งบดำเนินการ   

ค่าตอบแทน 0 0 0 0 0  

ค่าใช้สอย(ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 240,000 480,000 720,000 960,000 1,200,000  

ค่าวัสดุ 480,000 960,000 1,440,000 1,920,000 2,400,000  

ค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 0  
งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  
รวมทั้งสิ้น (บาท) 2,240,000 3,075,200 3,919,616 4,773,985 5,639,104  

จำนวนนักศึกษา  60 120 180 240 300  
ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตต่อหัว
นักศึกษา (บาท) 

37,333.33 25,626.67 21,775.64 19,891.60 18,797.01  

 
     2.7 ระบบการศึกษา 
 เป็นแบบชั ้นเรียนและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว ่าด้วย                 
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
 
     2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 

การเทียบโอนผลการเรียนรู้ในสาขาวิชาในสถาบันและระหว่างสถาบันสามารถกระทำได้      
โดยให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติท่ีดีในการเทียบโอน                        
ผลการเรียนระดับปริญญาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตรสังคมศึกษา 

3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

        โครงสร้างหลักสูตร  แบ่งเป็นหมวดวิชาท่ีสอดคล้องกับท่ีกำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี ้

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 
    1) กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร                        เรียนไม่น้อยกว่า 
    2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                 เรียนไม่น้อยกว่า 
    3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                  เรียนไม่น้อยกว่า 
    4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนไม่น้อยกว่า 

  30 
12 
3 
6 
9 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาชีพครู จำนวนไม่น้อยกว่า   40 หน่วยกิต 

1.1) วิชาชีพครู  28 หน่วยกิต 
1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต 

2) กลุ่มวิชาเอก จำนวนไม่น้อยกว่า 
      2.1) วิชาเอกบังคับ 
      2.2) วิชาเอกเลือก 

63 
42 
21 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

        ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 
            3.1.3 รายวิชา  
การกำหนดรหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้านและวิชาเลือกเสรี 
 การกำหนดรหัสวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โครงสร้างรหัสวิชา
ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขรวม 6 หลัก ดังนี้ 
 
 
 
 
 
  

 
ความหมายของโครงสร้างรหัสวิชา 6 หลัก มีรายละเอียดดังนี้ 

 หลักท่ี 1 หมายถึง ตัวอักษรย่อแทนคณะ ดังนี้ 
E คือ คณะครุศาสตร์ (Faculty of Education) 
 หลักท่ี 2 และ 3 หมายถึง ตัวอักษรย่อแทนสาขาวิชา/กลุ่มวิชาในคณะครุศาสตร์ มีดังนี้ 
ED หมายถึง สาขาวิชาสังกัดคณะครุศาสตร์ (Education) 
CI หมายถึง สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction) 

1 3 2 4 5 6 

ลำดับก่อนหลัง 
ชั้นปีที่ควรเรียน 

คณะ 

สาขาวิชา 
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EN หมายถึง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (English Language) 
ET หมายถึง สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology) 
FA หมายถึง สาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา (Foundation and Administration of  

Education) 
MR หมายถึง สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา (Educational Measurement and Research) 
PG หมายถึง สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (Psychology and Guidance) 
TH หมายถึง สาขาวิชาภาษาไทย (Thai Language) 
SC หมายถึง สาขาวิชาสังคมศึกษา (Social Studies) 
 หลักท่ี 4 หมายถึง ตัวเลขช้ันปี ดังนี้ เลข 1-4 หมายถึงระดับช้ันปีท่ี 1 - ช้ันปีท่ี 4 
 หลักท่ี 5 และ 6 หมายถึง ตัวเลขลำดับการเรียนก่อน-หลังของรายวิชา  

 
3.1.4 รายวิชาในหมวดต่างๆ   

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต      
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร เรียนไม่น้อยกว่า   12     หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ เรียน 9 หน่วยกิต 
EED101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 

English Speaking and Listening Skills 
3(2-2-5) 

EED201 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  
English Usage for Communication 

3(2-2-5) 

EED301 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ   
English for Professional Purposes 

3(2-2-5)  

     กลุ่มวิชาภาษาไทย เรียน 3 หน่วยกิต 
EED102 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

Thai for Communication 
3(2-2-5) 

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เรียน 3 หน่วยกิต 
EED304 สุนทรียะ  

Aesthetic 
3(2-2-5) 

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
EED104 พลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

Potency Citizenship 
3(2-2-5) 

EED303 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
The King Wisdom for Local Development 

3(2-2-5) 

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
EED202 การคิดเชิงเหตุผล 

Logical thinking 
 

3(2-2-5) 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EED205 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 

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

EED302 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 
Health Promotion and Care 

3(2-2-5) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต      
    1. กลุ่มวิชาชีพครู 40 หน่วยกิต 
        1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ บังคับเรียน 28 หน่วยกิต 

 

รหัส   ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EED103 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 

Language for Communication 
3(2-2-5) 

EFA101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
Ethics and Spirituality for Teachers 

3(2-2-5) 

EPG101 จิตวิทยาสำหรับครู 
Psychology for Teacher 

3(2-2-5) 

ECI101 การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development 

3(2-2-5) 

EMR201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
Learning Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) 

EET201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารการศึกษาและ
การเรียนรู ้
Innovation and Information Technology for Educational 
Communication and Learning 

3(2-2-5) 

EED203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  
Instuctional Science  

3(2-2-5) 

EFA201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  
Education Administration and Quality Assurance in 
Education 

3(2-2-5) 

EMR301 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
Research and Development in Innovation and Learning 

3(2-2-5) 

EED402 ครุนิพนธ ์
Individual Development Plan 

1(0-2-1) 

       1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา บังคับเรียน 12 หน่วยกิต 
EED105 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

Internship 1 
1(0-3-0) 

EED204 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
Internship 2 

2(0-6-0) 



 
 

มคอ.2 

 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ หน้า 16 

รหัส   ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EED305 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 

Internship 3 
3(0-9-0) 

EED401 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 
Internship 4  

6(240) 

2. กลุ่มวิชาเอก 63 หน่วยกิต 
     2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ บังคับเรียน 42 หน่วยกิต 
ESC101 ประวัติศาสตร์ไทย 

Thai History 
3(2-2-5) 

ESC102 ภูมิศาสตร์กายภาพ 
Physical Geography 

3(2-2-5) 

ESC103 หลักสังคมวิทยา 
Principle of Sociology 

3(2-2-5) 

ESC104 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
Geography of Thailand 

3(2-2-5) 

ESC105 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
South-East Asia History 

3(2-2-5) 

ESC201 การเมืองการปกครองไทย 
Thai politics 

3(2-2-5) 

ESC202 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Economics 

3(2-2-5) 

ESC203 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 
Geographic tools and Geo-informatics 

3(2-2-5) 

ESC204 อารยธรรมโลก 
World Civilization 

3(2-2-5) 

ESC205 ส่ิงแวดล้อมและประชากรศึกษา 
Environmental and Population Study 

3(2-2-5) 

ESC206 กฎหมายเบื้องต้น 
Introduction to Law 

3(2-2-5) 

ESC301 ศาสนาศึกษา 
Religions Study 

3(2-2-5) 

ESC401 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา 
Buddhism Dhamma and Dhamma Science 

3(2-2-5) 

ESC402 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล 
Digital Society Culture 
 
 

3(2-2-5) 
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รหัส   ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
     2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต  
ESC302 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา 

Social Study Curriculum Development 
3(2-2-5) 

ESC303 ท้องถิ่นศึกษา 
Local Study 

3(2-2-5) 

ESC304 วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา 
Social Study Teaching Methodology 

3(2-2-5) 

ESC305 นวัตกรรมและส่ือดิจิทัลทางสังคมศึกษา 
  Innovations and Digital Media for Social Study 

3(2-2-5) 

ESC306 การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา 
 Action Research for Social Study 

3(2-2-5) 

ESC403 ความเป็นสกลทรรศน์ 
 Globalization 

3(2-2-5) 

ESC404 ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก 
Thailand  and  The  world economy   

3(2-2-5) 

 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
ให้เล ือกเร ียนรายว ิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาว ิทยาลัยราชภ ัฏราชนคร ินทร์                     

หรือมหาวิทยาลัยอื ่นๆ ทั ้งในและต่างประเทศที ่หลักสูตรผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้
เรียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ทั ้งนี ้ให้เป็นไปตามเกณฑ์                       
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

 
 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชา 
ศึกษาท่ัวไป 

EED104 พลเมืองท่ีเข้มแข็ง 3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

EPG101 จิตวิทยาสำหรับครู 3 2 2 5 
ECI101 การพัฒนาหลักสูตร 3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

ESC101 ประวัติศาสตร์ไทย 3 2 2 5 
ESC102 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3 2 2 5 
ESC103 หลักสังคมวิทยา 3 2 2 5 

รวม 18 12 12 30 
 

ช่ัวโมง /สัปดาห์ = 54 
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ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชา 
ศึกษาท่ัวไป 

EED101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 3 2 2 5 
EED102 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

EED103 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 3 2 2 5 
EFA101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ       

และจิตวิญญาณความเป็นครู 
3 2 2 5 

EED105 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 1 0 3 0 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

ESC104 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3 2 2 5 

ESC105 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 2 2 5 
รวม 19 12 21 30 

 
ช่ัวโมง /สัปดาห์ = 63 

 

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชา 
ศึกษาท่ัวไป 

EED205 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

EET201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การส่ือสารการศึกษาและการเรียนรู้ 

3 2 2 5 

EFA201 การบริหารการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

3 2 2 5 

EED204 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  2 0 6 0 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

ESC201 การเมืองการปกครองไทย 3 2 2 5 
ESC203 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิ

สารสนเทศ 
3 2 2 5 

ESC204 อารยธรรมโลก 3 2 2 5 
รวม 20 12 18 30 

 
ช่ัวโมง /สัปดาห์ = 60 
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ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชา 
ศึกษาท่ัวไป 

EED201 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3 2 2 5 
EED202 การคิดเชิงเหตุผล 3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

EMR201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 2 2 5 

EED203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

ESC202 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3 2 2 5 
ESC205 ส่ิงแวดล้อมและประชากรศึกษา 3 2 2 5 
ESC206 กฎหมายเบื้องต้น 3 2 2 5 

รวม 21 14 14 35 
 

ช่ัวโมง /สัปดาห์ = 63 
 

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชา 
ศึกษาท่ัวไป 

EED303 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3 2 2 5 
EED304 สุนทรียะ 3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

- - - - - - 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

ESC301 ศาสนาศึกษา 3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

ESC302 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา 3 2 2 5 
ESC303 ท้องถิ่นศึกษา 3 2 2 5 
ESC304 วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา 3 2 2 5 

หมวดวิชาเลือกเสรี XXXXXX วิชาเลือกเสรี 1 - - - - 
รวม 21 12 12 30 

 
ช่ัวโมง /สัปดาห์ = 54 
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ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชา 
ศึกษาท่ัวไป 

EED301 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ   3 2 2 5 
EED302 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

EMR301 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3 2 2 5 
EED305 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 3 0 9 0 

หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน 

(วิชาเอกเลือก) 

ESC305 นวัตกรรมและส่ือดิจิทัลทางสังคมศึกษา 3 2 2 5 

ESC306 การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา 3 2 2 5 

หมวดวิชาเลือกเสรี XXXXXX วิชาเลือกเสรี 2 - - - - 
รวม 21 10 19 25 

 
ช่ัวโมง /สัปดาห์ = 54 

 

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครู) 
EED401 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6 0 240 0 

รวม 6 0 240 0 
 

ช่ัวโมง /สัปดาห์ = 240 
 

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครู) 
EED402 ครุนิพนธ ์ 1 0 2 1 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

ESC401 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา 3 2 2 5 
ESC402 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล 3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

ESC403 ความเป็นสกลทรรศน์ 3 2 2 5 
ESC404 ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก 3 2 2 5 

รวม 16 8   10 21 
 

ช่ัวโมง /สัปดาห์ = 39 
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 
คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

EED101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 English Speaking and Listening Skills  

พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นสำคัญ ฟังบทสนทนาและข้อความสั้น ๆ       
แล้วจับใจความ ใช้ประโยคและสำนวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว (เช่น ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลของ
ครอบครัว การซื้อของ ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น การจ้างงาน) สื่อสารเรื่องที่ง่ายและเป็นกิจวัตรที่ต้องมี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงและไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือทำเป็นประจำ ใช้ภาษาและ
โครงสร้างทางไวยากรณ์ในการพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย  โดยใช้ภาษา 
น้ำเสียง กิริยาท่าทางท่ีเหมาะสมตามมารยาททางสังคม และรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดย
เน้นกระบวนการทางภาษา คือ พูด ฟัง อ่าน  เขียน การส่ือสาร การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้น
ข้อมูล และการฝึกปฏิบัติทักษะการส่ือสารตามสถานการณ์ต่างๆ 

Explain and summarize essential topics, listen to conversation and 
short passages for main ideas, use sentences and idioms regarding surroundings 
(such as basic information, family information, shopping, local geography, 
employment), practice communication English using dialogues appropriate to 
everyday situations, making use of communicative activities, Speaking and practice 
in different situation including using language ,intonation of words with proper 
manner, understand English as used in daily life and cultural backgrounds of English 
speaking countries, emphasis on speaking, listening, reading, and writing, practice 
communication skills, inquiry, search for information, and practice in communication 
through several different situations. 

 

EED102 ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร 3(2-2-5) 
 Thai for Communication  

ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุป
ประเด็นหลักจากเรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่าง ๆ ระดับของ
ภาษาการใช้น้ำเสียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียน         
ประเภทต่างๆ เขียนผลงานประเภทต่าง ๆ ตามหลักการเขียน มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน 

Use Thai language to communicate properly according to the 
situation. Analyze and summarize the main points of the story that being heard. Use 
critical thinking in things that being seen, speaking with positive communication on 
various occasions, and in various language levels. Using tones of voice to 
communicate. Read aloud according to orthography. Read for comprehension from 
various types of writing, writing various types of works according to the principles of 
writing, having manners for listening, speaking, reading and writing. 
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EED104 พลเมืองที่เข้มแข็ง 3(2-2-5) 
 Potency Citizenship  

วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดทำโครงการ และปฏิบัติตนที ่แสดงออก              
ถ ึงการเคารพศักดิ ์ศร ีความเป็นมนุษย์ ยอมร ับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาค                  
และความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่าง
สันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคม และกฎหมายเบื้องต้นท่ี
เกีย่วข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข    หน้าท่ีของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมือง
ท่ีเข้มแข็งและเคารพสิทธิผู้อื่นอย่างมีเหตุผล มีจิตสำนึก รับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง มีจิตอาสา               
และจิตสาธารณะ 

Analyze, design practice, create projects, and behave that express 
for human dignity, accept individual differences in equality, respecting for freedom 
and peaceful in Thai society and international community in accordance with the 
principles of tolerance, create and comply with social rules and basic laws related 
to democratic way of life with the King as Head of State, have strong citizenship and 
respect other people’s right, have a volunteer spirit and public mind. 

 
EED201 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 

 English Usage for Communication  
เข้าใจข้อมูลที่ได้จากการฟังเกี ่ยวกับชีวิตประจำวัน การศึกษา การสนทนา             

คำบรรยาย บันทึกข้อเท็จจริงโดยใช้ภาษาตามมาตรฐาน สนทนาจากหัวข้อที่คุ้นเคย และสนใจ         
ให้คำแนะนำ ให้เหตุผล และกล่าวร้องทุกข์ได้ สนทนาในเหตุการณ์เฉพาะหน้า แสดงความรู้สึก        
เล่าประสบการณ์ของตนเอง โต้แย้งและให้เหตุผล นำเสนอผลงานโดยเชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้ นเคย         
และสรุปข้อมูลได้ อ่านเพื่อหาใจความสำคัญ และจับประเด็นอย่างรวดเร็วและระบุข้อมูลจากส่ิงท่ี
อ่าน เขียนรายงานในหัวข้อที่คุ ้นเคย ประสบการณ์ เหตุการณ์ ความคิด ความฝัน และเขียน
จดหมายที่เป็นรูปแบบมาตรฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ เพื่อพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาอังกฤษท่ีจำเป็นต่อการส่ือสาร 
  Use listening skill to understand information related to daily life, 
education, and lecture. Listen and take note with standard English. Talk about 
personal interests or familiar topics, give suggestions and reasons, deal with service 
problems, talk about unexpected incident or accidents, describe experience, 
auguring with reasons, make a presentation connecting with familiar situations and 
summaries the information. Use reading comprehension techniques to find main 
idea and support details or related information. Write a report about familiar topics 
on experience, situations, thoughts, ideas, and expectations. Write letters with 
standard formats related to interesting topics in order to develop listening, speaking, 
reading, and writing which are needed for communication. 
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EED202 การคิดเชิงเหตุผล  3(2-2-5) 
 Logical thinking  

วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการคำนวณตามลำดับขั้นการดำเนินการตัวเลข 
สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์ และ
รูปแบบในการอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน การวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา 
การเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน          
การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล และพัฒนาทักษะทางสมองได้ (Executive Function: EF) 

Analyze, design and present how to calculate in order of steps of 
operations, numbers, proportions, percentages, problems solving, reasoning, giving 
conditions in term of language and symbolic and pattern of explaining the 
phenomena that occur in everyday life. Analysis of problems solving, choosing 
appropriate approaches, analyze and explain information in today's global, making 
decisions based on data and developing thinking skills (Executive Function: EF) 

 

EED205 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5) 
 21st Century Skills for Living and Occupations  

สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5cs โดยบูรณาการการประยุกต์    
เพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพในศตวรรษ      
ท่ี 21  

Search, analyze, concepts, and theories related to 5Cs skill by 
integrating application for important skills development for life and careers in 21st 
century effectively. 

 
EED301 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(2-2-5)  

 English for Professional Purposes  
พูดคุยในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญ โต้ตอบอย่างคล่องแคล่ว และเป็นธรรมชาติ

โต้ตอบกับผู ้พูดที ่เป็นชาวต่างชาติได้ สร้างถ้อยคำที ่ชัดเจนและมีความละเอียดในหัวข้อท่ี
หลากหลาย โดยมีความเข้าใจจุดประสงค์ของประเด็นที่มีความซับซ้อนทั้งรูปธรรมและนามธรรม 
อธิบายมุมมองเกี ่ยวกับปัญหาเฉพาะที ่มีความได้เปรียบและเสียเปร ียบ  ฝึกปฏิบัติทักษะ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 

Practice speaking in natural and realistic setting with foreigners, 
practice with text representing spoken language in abstract and concrete, describe 
perspective on problem about advantage and disadvantage, practice using English 
for communication through English Camp. 
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EED302 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) 
 Health Promotion and Care  

สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ความสำคัญของกีฬา        
และนันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบและจัดกิจกรรมการ
สร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปัญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการ                  
ในการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมในสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะในด้านท่ีสำคัญ  

Search for information, analyze, summarize health promotion and 
care, the importance of sports and recreation, and public policy of health 
promotion, create and arrange the health promotion and physical, mind, society 
and wisdom care, create sports and recreation for learning management, readiness 
of health promotion and care of main issue.   

 
EED303 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 3(2-2-5) 

 The King Wisdom for Local Development  
ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการ

พัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจำวันได้ ศึกษาแนวคิด และหลักการของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาอย่าง เป็นรูปธรรม และร่วมมือกันทำงาน โดยบูรณาการงานวิจัยท้องถิ่นแบบองค์รวม
ร่วมกับทีมภาคีเครือข่ายเพื่อให้เกิดงานบริการวิชาการให้กับชุมชน 

Apply the royal working guideline, self-sufficient concept, and 
sustainable development in their daily lives, study concepts and principles of the 
royal projects, as well as analyze the intelligent learning approach for pilot 
community development based on the king wisdom and the integrated participation 
with related sectors. 

 

EED304 สุนทรียะ  3(2-2-5) 
 Aesthetic  

               ขับร้องเพลงตามจังหวะ ทำนอง และเนื้อหาของเพลงไทยสากลแต่ละประเภท      
และเพลงรำวงมาตรฐาน เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบกิจกรรมนันทนาการ          
จัดกิจกรรมนันทนาการ ปฏิบัติการรำวงในเพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง 
วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัด
องค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้ายนิเทศ ออกแบบฉาก เวที สื่อการเรียนรู้ และแฟ้ม
ผลงาน จัดทำผลงานทางศิลปะ นำเสนอผลงาน และวิพากษ์ผลงานศิลปะ 
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Sing in rhythm, melody, and lyrics of modern Thai songs and Thai 
standard dance songs, play musical instruments, design and organize recreation 
activities, dance in Thai standard dance, design and organize performances, analyze 
principles of aesthetics in visual arts, principles of visual elements, principles of art 
composition, and principles of bulletin boards, design settings and stages, learning 
materials and portfolios, create art works, present and criticize the art works conform 
to local wisdom. 

 
คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู 

กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 
EFA101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  3(2-2-5) 

 Ethics and Spirituality for Teachers 
        ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการ

ศึกษา มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
ดำรงตนให้เป็นท่ีเคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการ
องค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู จิตวิญญาณ
ความเป็นครู กฎหมายสำหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ประสบการณ์ กรณีศึกษาการฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการ
เป็นครูท่ีดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปล่ียนแปลง 

         Behave morally, intend to develop learners as a spiritual teacher, 
Philosophy, concepts, theories in education, be a role model with virtues and ethics, and 
a good citizen, be admired by students and society analyzing, synthesizing, integrating 
knowledge about teacher values, morality, virtues, ethics of teachers, spiritual teacher, 
law for teachers, condition of teacher professional development using experiences and 
case studies, practice using reflection to apply for self-development to become a good 
teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with changes. 
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EPG101 จิตวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5) 
 Psychology for Teacher 

             วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์และออกแบบบริหารจัดการพฤติกรรมผู ้เร ียน          
เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย  โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและจิตวิทยาให้คำปรึกษา ทักษะสมองเพื่อการเรียนรู้  การ
ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพื่อให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ  ให้คำแนะนำและข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อส่งเสริมพัฒนาและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การ
สะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูท่ีดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อ
การเปล่ียนแปลง 

           Apply psychology for instruction in order to analyze and solve problems, 
and develop learners and learners with special needs on various potentials and ages by 
using principles, concepts and theories of developmental psychology, educational 
psychology, and counseling psychology.  Understand philosophy, concepts, principles, 
and guidance procedures. Analyze prominent points and problems, design activities to 
help and develop each individual learner on his or her potential and learners with special 
needs on guidance approaches by striving to develop learners with the heart and soul 
of a teacher. Design activities to develop giving information and guidance skills to their 
parents. Create collaborative network among teachers, parents and communities for 
supporting learners’ studies to gain well-knowledged, modern, and keep up with                 
the changes. 

 
EED103 ภาษาเพือ่การสื่อสาร  3(2-2-5) 

 Language for Communication 
        ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
โดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาสำหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช้ ฝึกปฏิบัติการฟัง การ
พูด การอ่าน การเขียน ภาษาท่าทาง เพื่อส่ือความหมายในการจัดการเรียนรู้และการส่ือสารในช้ันเรียน 
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง  การพูด  การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน สืบค้น
สารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับ ฝึกการใช้ภาษา  และ
วัฒนธรรมท่ีแตกต่างหลายหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
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        Use Thai-English language for communication in learning management 
appropriately in accordance with context and learner’s differences, learners with special 
needs, by analyzing concepts, theory, speech communication for teachers, principle, and 
techniques of Language Use as well as practice listening, speaking, reading, writing, and 
gestures to transmit meanings in instruction and communication, design learning 
management in listening, speaking, reading, writing, and gestures to develop learners, 
seek for general information for broader, up-to-date self-development and keeping up 
with the changes, practice the language and culture for peaceful living. 

 
ECI101 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

 Curriculum Development 
        พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกท่ี

สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน นำหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้
ความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 
พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และท่ี
เกี่ยวข้อง หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนำหลักสูตรไปใช้ การ
ประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ทันสมัย และ
ทันต่อการเปล่ียนแปลง 

        Develop a school-based curriculum and subjects curriculum in nature 
of major related to school and community context, implement and evaluate curriculum 
through application of curriculum basic knowledge, curriculum evolution, curriculum 
theories and development model, backgrounds of curriculum development in 
educational philosophy, psychology, social, culture, technology and other factors; basic 
education curriculum, school-based curriculum development, curriculum 
implementation, curriculum evaluation, problems and trends in curriculum 
development; and to be a person who know broadly, be up-to-date, and keep up with 
changes. 
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EET201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การสื่อสารการศึกษาและ                 
การเรียนรู้ 

3(2-2-5) 

 Innovation and Information Technology for Educational  
Communication and Learning 

        ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของ
สาขาวิชาเอกเพื ่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบท         
และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์
หลักการ แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารการศึกษา
และการเรียนรู้ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถเลือก 
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูท่ีดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปล่ียนแปลง 

           Apply digital technologies for learning management design in 
accordance with individual major to develop learners’ intellectual and to be 
innovators based on contexts, learner individual differences, and learners with special 
needs by analyzing principals, concepts, and theories being relevant to innovation and 
information technology for educational communication and learning, laws, and ethics 
in utilizing digital technologies in order to be able to select and apply innovation and 
information technology for educational communication and learning effectively, not 
pirate intellectual properties, and use reflection to apply for self-development to 
become a good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with changes. 

 
EED203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 

 Instructional Science 
      วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี

ปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคลจัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู ้เรียนมีความสุขในการเรียน 
ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน บูรณาการความรู้ เนื ้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการเนื้อหาและภาษา การบูรณาการส่ือและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ท้องถิ่น  ส่ือเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การช้ีแนะผู้เรียน การบริหารจัดการช้ันเรียน การ
ออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้
ในสถานศึกษา เป็นผู้มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
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        Instructional plan and management in nature of major to develop 
learners to be an intellectual and innovator, enhancing student learning, attending 
and accepting individual differences among students, creating activities and learning 
atmosphere for promoting students happiness in learning; awareness in learners’ 
well-being,  integrating knowledge, content, curriculum, teaching science and digital 
technology in instruction by using learning theories, instructional innovation for skills 
development in the 2 1 st century,  integrated instruction,  integrated instruction on 
sufficiency economy philosophy, content and language integrated learning, 
integrated instruction on media and  learning resources in local community,  digital 
technology media, inclusive education, coaching, classroom management, designing 
and lesson plan writing, micro-teaching, practicum in real situation; to be a 
responsible and committed person in developing learners fulfil their potential.  

 
EMR201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 Learning Measurement and Evaluation 
          วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ

ลักษณะของสาระสำคัญในเรื่องท่ีประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียน  
ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพ   
การจัดการเรียนรู้  โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง     
การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล  การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้
สามารถวัด และประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง     
และใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เพื่อประโยชน์สำหรับการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ 

           Measure and evaluate through methods which are practical and 
appropriate to the subject matter, context, individual difference of learners, and 
learners with special needs, reflect the evaluation result for learner development and 
quality development of learning management under the concepts and theories of 
measurement and evaluation, authentic assessment, measurement and evaluation 
instrument design, feedback giving for learning promotion in learners, guideline of using 
measurement and evaluation result in learner development, proper and creative 
measurement and evaluation, and use the reflective practice for self-development to 
be a good teacher who is proficient, smart, and up to date Use Information 
Communication and Technology tools for Learning Measurement and Evaluation. 
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EFA201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  3(2-2-5) 
 Education Administration and Quality Assurance in Education 

                       วิเคราะห์บริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อจัดทำแผนงานและโครงการพัฒนา
สถานศึกษา และชุมชน ออกแบบ ดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้อง            
กับสถานศึกษา ด้วยองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษา และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน    
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับการศึกษาและประเภทของการศึกษา โดยใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้  ท่ีหลากหลาย เพื่อพัฒนาตนเองให้มีทัศนคติท่ีดีถูกต้องต่อบ้านเมือง พื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง    
มีงานทำ มีอาชีพ เป็นพลเมืองดี รอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคมทันสมัย และทันต่อ
ความเปล่ียนแปลง 
               Analyze the context of the strategic policy for the preparation of plans 
and educational development programs and communities, design; implement the 
quality assurance in education work that is consistent with educational institutions. With 
knowledge of educational administration,  information system for school administration, 
quality assurance education, and the philosophy of sufficiency economy to create 
immunity for learners, educational management of educational institutions at each 
level and type of education by using a variety of learning management processes to 
develop oneself to have a good attitude, right base on country, stable life, work, career, 
good citizenship,  understand the  world context wisely, modern society and keeping 
pace with changes. 
 

EMR301 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Research and Development in Innovation and Learning 

        วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ี
สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในช้ัน
เรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวจัิย 
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ค้นคว้าหาข้อมูลหรืองานวิจัยต่างๆ เพื่อสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เ รียน 
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพื่อให้สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที ่ดี       
มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปล่ียนแปลง 
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        Research, solve problems to develop learners, and create innovation to 
develop learners’ learning in accordance with individual major, context of learner 
individual differences, and learners with special needs by studying, analyzing problem 
conditions and needs in learner development in classrooms, design research by applying 
principals, concepts, research theories, researchers’ ethics, research instrumentation, 
apply digital technologies and information technology for searching data/research and 
creating innovation in research to solve problems and develop learners, relevant 
innovation in community in order to be able to implement research results in developing 
learning management and learners, and use reflection to apply for self-development to 
become a good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with changes. 

 
EED402 ครุนิพนธ ์ 1(0-2-1) 

 Individual Development Plan 
     จัดทำครุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู 

คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย   
และทันต่อการเปล่ียนแปลง 

     Create individual development plan (ID Plan) by gathering, analyzing and 
synthesizing capacity of teacher duties together with teachers characteristics through 
the lesson learned from teaching experience in educational institution and self-learning, 
attend the activities to fulfill capacity in after action review (AAR) individually as well as 
share and learn under the context of profession learning community (PLC) to develop 
oneself to keep up with changes. 
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          กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
EED105 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 1(0-3-0) 

 Internship 1 
     สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู              

ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจำชั้นในสถานศึกษา     
เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ      
ในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยี
ดิจิทัล  การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพของครูท้ังในและนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าท่ี
ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  สังเคราะห์องค์ความรู้และนำผลจากการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทัน
ต่อการเปล่ียนแปลง 

     Conclude self-characteristics and those of teacher that reflect love and 
faith in teaching profession, identify self-ethics and profession ethics, acknowledge 
duties of teacher and homeroom teacher in school, understand community context, 
coordinate with parents to collect the data used to provide learner care, assistance, 
and development to the preferred characteristics, provide well-organized report of 
learner development in form of case study by applying the knowledge of psychology, 
digital technology, and ability based learner development, conclude the guideline and 
activities for teacher profession development both inside and outside educational 
institutions through the process of observation and analysis of teacher performance, 
conclude the lesson learned from learning experience in educational institution, 
synthesize the body of knowledge and use the learning result in after action review 
(AAR) as well as share and learn under the context of profession learning community 
(PLC) to develop oneself to keep up with changes. 
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EED204 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2(0-6-0) 
 Internship 2 

     ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที ่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี ้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ส่ือและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณา
การองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การดำเนินการเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู ้เร ียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู ้ปกครองในการพัฒนา ดูแล 
ช่วยเหลือผู้เรียน       ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางในการพัฒนา
ตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพท่ีเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงท้ังทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์
สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
และนำผลจากการเรียนรู้ ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปล่ียนแปลง 

     Behave as a good example with morality and conduct according to 
professional ethics, working as a teacher assistant with a mentor by planning content 
design, media and technology, measurement and evaluation according to the learning 
strand in each course, integrated knowledge in educational administration, innovation 
design, implementation of educational quality assurance in accordance with each level 
of education, manage quality learning and create a learning atmosphere for students to 
enjoy, cooperate with parents to develop and help students to have desirable 
characteristics, analyze and present guidelines for self-development to be a professional 
teacher who is able to adjust to keep up with the change of both professional teaching 
and core major sciences, participate in projects related to promoting conservation of 
culture and local wisdom and bringing results from learning in educational institutions 
to evaluate after action review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange 
knowledge in the form of professional learning community (PLC) to develop oneself to 
keep up with changes. 
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EED305 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 3(0-9-0) 
 Internship 3 

       ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที ่ดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุข
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
หรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปญัหา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ   ที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อน     
ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี ่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้    ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและ
ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
ให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปล่ียนแปลง 

      Practice teaching in educational institutions, behave as a good example 
with morality and conduct according to professional ethnics, design a class atmosphere 
that encourages students to learn and be happy, organize learning activities that 
encourage students to create advanced thinking processes by applying digital 
technology or modern educational innovations, collaborate with parents to develop 
and strive to solve students' problems to have the desirable characteristics with the 
process of the correct research methodology, clearly reflecting the changes that have 
occurred to students themselves from participating in activities that promote 
professional progress, projects related to promoting conservation of culture and local 
wisdom and bringing results from learning in educational institutions to evaluate after 
action review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange knowledge in the 
form of professional learning community (PLC) to develop oneself to keep up with 
changes. 
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EED401 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6(240) 
 Internship 4 
                      ปฏิบัติงานในหน้าท่ีครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้น
สูงและนำไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชน
เข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง
และชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยท่ี
ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ 
(AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อ
นำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปล่ียนแปลง 
            Work in teacher duties, behave as a good example with morality and 
conduct according to professional ethics, make learners are happy and have advanced 
thinking process and leading them to be innovators by designing modern educational 
innovations integrated in community context with learning activities in and out of the 
classroom, create a network of cooperation with parents and communities to develop, 
promote professional progress and solve students' problems with desirable 
characteristics with the correct research process according to the research 
methodology, clearly reflecting the changes that have occurred to themselves from 
participation and participate in projects related to promoting conservation of culture 
and local wisdom and bringing results from learning in educational institutions to 
evaluate after action review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange 
knowledge in the form of professional learning community (PLC) to develop oneself 
to keep up with changes. 
 

คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอก 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ  

ESC101 ประวัติศาสตร์ไทย 3(2-2-5) 
 Thai History 

       วิเคราะห์พัฒนาการของประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัย
ประวัติศาสตร์  อธิบายการพัฒนาและผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการด้านเมืองการปกครอง  
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
                      Analyze development of Thai history both in pre-historic and historic 
period. Explain about the development and the effects on changes in politics, 
economics, social and culture via historical procedure. 
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ESC102 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5) 
 Physical Geography 

       วิเคราะห์สัณฐานของโลกและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่าง
โลกกับดวงอาทิตย์  และดวงจันทร์  อธิบายลักษณะทางกายภาพและการเปล่ียนแปลงของธรณีภาค 
อุทกภาค  บรรยากาศ ชีวภาคและฝึกปฏิบัติการภาคสนาม 

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

 
ESC103 หลักสังคมวิทยา 3(2-2-5) 

 Principle of Sociology 
       อธิบายความหมาย  ลักษณะ  ขอบข่าย  ประวัติความเป็นมา  แนวคิดและทฤษฎี

สังคมวิทยา  องค์ประกอบ  และหลักการสำคัญ  ประยุกต์ใช้วิธีการศึกษาทางสังคมวิทยา วิเคราะห์
กลุ่มสังคม  โครงสร้างทางสังคม ลักษณะของสังคม  โครงสร้างหน้าที่  การจัดระเบียบสังคม  
สถาบันทางสังคม  การขัดเกลาทางสังคม  การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  ช่วงช้ันทางสังคม  วัฒนธรรม  
ความเชื่อ  กระบวนการทางสังคม  พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมเพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา 

       Explain meaning, characters, scope, history and idea=s and theories 
of Sociology. Apply sociology procedure to analyze social groups, social structure, 
social characters, duty structure, social ordering, social institutes, socialization, social 
interaction, social stratification, culture, believe, social process, social deviational 
behavior, changes in social and culture. Apply the knowledge to learning 
management. 

 
ESC104 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3(2-2-5) 

 Geography of Thailand 
       วิเคราะห์ลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ

ประชากร เศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมถึงความสัมพันธ์ในปัจจัย
ทางภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก วิเคราะห์การกระจายเชิงพื้นที่และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ 
และฝึกปฏิบัติการภาคสนาม 

       Analyze Thailand geography in aspect of morphology, population, 
economics, social, natural resources and environment. The relationship with 
geographic factors in global scale. Analyze spatial distribution and relationship 
between factors. Do practice in the field trip. 
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ESC105 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(2-2-5) 
 South-East Asia History 

       วิเคราะห์พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในยุคต่างๆอิทธิพลของชาติตะวันตกที่มี
ผลต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อธิบายการเปล่ียนแปลงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน  แสดงความคิดเห็นในความสัมพันธ์ระหว่างเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้กับประเทศมหาอำนาจของโลกและประเทศเพื่อนบ้าน โดยผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

      Analyze the history, influence of the western to the region. Explain 
changes in the region after The World War II until the present. Express opinion about 
relationship between the region and superpower nations and neighbor regions via 
historical procedure. 

 
ESC201 การเมืองการปกครองไทย 3(2-2-5) 

 Thai politics 
        วิเคราะห์ความรู้เบื ้องต้นทางรัฐศาสตร์  และระบอบการปกครอง วิวัฒนาการ

การเมืองการปกครองไทย ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อธิบายระบอบการเมืองการปกครองไทย อภิปราย
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม  เหตุการณ์ทางการเมืองต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมใน
อดีตและปัจจุบันและการนำองค์ความรู้ที่ได้บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยและพัฒนา
ความเป็นพลเมือง 

             Analyze basic knowledge of political sciences and politics, Thai politics 
development. Explain Thai politics system. Debate about interaction between the state 
and social, political events; both in the past and present; that affected the changes of 
Thai society. Integrate the knowledge to learning management that encourage 
democracy and good citizenship. 

 
ESC202 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 

 Introduction to Economics 
     อธิบายความหมาย ความสำคัญ ประวัติความเป็นมาของเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์

ทฤษฎีการผลิต  พฤติกรรมของผู้บริโภค ตลาด ทฤษฎีราคา รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร 
การคลัง การค้าระหว่างประเทศ ระบบสหกรณ์ ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์
การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 

     Explain meaning, importance and history of economics. Analyz 
production theory, consumer behavior, market, price theory, national income, 
financial, treasury, international trading, cooperative system. Apply the Sufficient 
Economy Theory. Analyze changes in Thai and global economics. 
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ESC203 เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Geographic tools and Geo-informatics 

       อธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผนท่ี เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ การแปลความหมายการสืบค้นและประยุกต์ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 

       Explain basic knowledge about map, geoinformatics technology and 
geography instrument. Geography instrument result interpretation, searching and 
applying. 

 
ESC204 อารยธรรมโลก 3(2-2-5) 

 World Civilization 
      วิเคราะห์พัฒนาการของอารยธรรมโลกตะวันตก  และโลกตะวันออกโดยสังเขป 

ในด้านต่าง ๆ  เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปของสังคมโลก อิทธิพลของตะวันตก
และตะวันออกที่มีผลต่อสังคมโลก  และสามารถปรับตัวของสังคมโลกสมัยใหม่ผ่านวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์  

      Analyze development of western and eastern civilization in various 
aspects. Compare global changes and events. Influence of western and eastern to 
global society and adaptability of modern society via historical procedure. 

 
ESC205 สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา 3(2-2-5) 

 Environmental and Population Study 
       วิเคราะห์ความรู้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับสิ ่งแวดล้อมและประชากร  ความสัมพันธ์

ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับประชากร  วิเคราะห์ผลกระทบของภาวะประชากรท่ีมีผลต่อสภาพแวดล้อม
ต่อสังคมและคุณภาพชีวิต  อธิบายการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และยั่งยืน  อธิบายความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  สภาพการเกิดภัยพิบัติในประเทศ
ไทยและโลก วิเคราะห์สาเหตุการเกิด ผลกระทบและการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ 

       Analyze basic knowledge about environment and population. 
Relation between environment and population. Analyze effects of population toward 
environment, society and living quality. Explain about participation in environment 
conservation to create highest and permanent benefit. Explain basic knowledge 
about natural disasters, disasters in Thailand and global disasters. Analyze causes, 
effects and of the disasters and disaster management. 
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ESC206 กฎหมายเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 Introduction to Law 

       อธิบายความหมาย ความสำคัญ  ประเภท ลำดับศักดิ์ของกฎหมาย  วิเคราะห์
การจัดทำ การใช้ การตีความทางกฎหมาย อธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญ  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
กฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง  และอธิบายกระบวนการยุติธรรม  ประยุกต์ใช้และบูรณาการ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน 

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

 
ESC301 ศาสนาศึกษา 3(2-2-5) 

 Religions Study 
       อธิบายความหมายของปรัชญาและศาสนา  วิเคราะห์องค์ประกอบของศาสนา

และความเช่ือ  ประเภทของศาสนา  ประวัติความเป็นมา  หลักคำสอน  ศาสนพิธี  สาวก  และวัน
สำคัญทางศาสนา  วิเคราะห์หลักการของศาสนาสากลที่เกี่ยวกับปรัชญา วัฒนธรรม  และจริย
ศาสตร์  การเปรียบเทียบศาสนาสากล  วิ เคราะห์สภาพการณ์และปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรม
ส่ิงแวดล้อมและสังคมปัจจุบัน   

       Explain meaning of philosophy and religion. Analyze elements of 
religions, believes, categories of religion, history, doctrines, ceremonies, disciples and 
important religious days. Analyze principle of global religions in aspects of 
philosophy, culture and ethics. Comparing global religions. Analyze the present 
situation and problems about environment ethics and social ethics. 

 
ESC401 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา 3(2-2-5) 

 Buddhism Dhamma and Dhamma Science 
     อธ ิบายพ ัฒนาการ ความสำค ัญ  องค ์ประกอบ  และโครงสร ้างของ

พระพุทธศาสนาและศาสนาในท้องถิ่น  เกี่ยวกับ ประวัติ คัมภีร์ของศาสนา การปฏิรูป นิกาย 
การเผยแผ่ วันสำคัญ ศาสนพิธี การปฏิบัติตนของศาสนิกชน  หลักธรรมสำคัญ ฝึกภาวะผู้นำใน
พิธีกรรมทางศาสนา และนำมาพัฒนาชีวิตและสังคม 

     Explain development, importance, elements and structure of 
Buddhism and local religions. Study history, scriptures, reforms, sects, 
propagation, important days, ceremonies, practice, important doctrines. Practice 
to be religious master ceremony. Apply the religions to develop living and society. 
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ESC402 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Digital Society Culture 

       วิเคราะห์แนวคิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมพหุวัฒนธรรมและความเป็นพลเมือง
ดิจิทัลในปัจจุบันและอนาคต ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อสังคมทักษะการรู้ดิจิทัล สร้าง
แนวปฏิบัติให้เป็นพลเมืองที่เรียนรู้แบบนำตนเองและปกป้องตนเอง การเคารพสิทธิของตนเอง 
ความรับผิดชอบสังคมโลกหลังสมัยใหม่ สร้างการเปล่ียนแปลงทางสังคมในเชิงสร้างสรรค์ 

        Analyze ideas of changes in multi-cultural society and digital 
citizenship both in current and future context. Effects of digital technology toward 
society. Digital skills. Guideline for being proactive and cautious citizen. Respect in 
own right. Be responsible to modern society. Create creative changes in society. 

 
กลุ่มวิชาเอกเลือก 
 

ESC302 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา 3(2-2-5) 
 Social Study Curriculum Development 

      วิเคราะห์แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย อธิบายวิวัฒนาการทางด้านหลักสูตรสังคมศึกษา ในระดับชาติและสากล 
วิเคราะห์กระบวนการจัดทำหลักสูตรสังคมศึกษา การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินผลหลักสูตร 
ภาวะผู้นำหลักสูตรสังคมศึกษาฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา 

       Analyze basic ideas about social study curriculum development in 
context of formal, non-formal and informal education. Explain evolution of social 
study curriculum both in Thailand and global. Analyze the curriculum development 
procedure, applying the curriculum, curriculum evaluation and leadership in 
curriculum development. Practice in curriculum development according to the 
core curriculum. 

 
ESC303 ท้องถ่ินศึกษา 3(2-2-5) 

 Local Study 
       อธ ิบายความหมาย  ความสำคัญ  และประว ัต ิความเป็นมาของท้องถิ่น  

ขนบธรรมเนียม ประเพณีและมรดกทางวัฒนธรรม  วิเคราะห์ความคิด ความเชื่อของท้องถิ่น  
วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมต่างๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่นประยุกต์ใช้กระบวนการศึกษาสังคม 

        Explain meaning, importance and history of local, custom, tradition 
and cultural heritage. Analyze local believes. Analyze civilizations influence and 
local wisdom via sociology procedure. 
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ESC304 วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา 3(2-2-5) 
 Social Study Teaching Methodology 

       วิเคราะห์ทฤษฎีรูปแบบการสอน  วิธีการสอน  ทักษะและเทคนิคการสอน
สังคมศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรสังคมศึกษา ออกแบบการจัดการเรียนรู้ การจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล  ฝึกปฏิบัติการสอนในช้ันเรียน 

       Analyze theories about social study teaching procedure, teaching 
techniques and teaching skills. Analyze the curriculum. Design learning 
management. Lesson plan creation. Media creation. Evaluation and 
measurement. Teaching practice. 

 
ESC305 นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา 3(2-2-5) 

 Innovations and Digital Media for Social Study 
       วิเคราะห์แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา

หลักการออกแบบ การผลิตและพัฒนานวัตกรรมและสือดิจิทัลที่เหมาะสมกับเนื้อหาสังคม
ศึกษา วิเคราะห์และประเมินคุณค่าของสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อดิจิทัล
และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

      Analyze basic ideas about innovations and digital technology for 
social study. Principal in designing, producing and developing innovations and 
digital technology that are suitablr for social study science. Analyze and evaluate 
of the media and innovations. Applying the media and innovation to develop 
students’ learning. 

 
ESC306 การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา 3(2-2-5) 

 Action Research for Social Study 
     อธิบายความหมาย  ขอบเขตของการวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา  

วิเคราะห์ทฤษฎีระเบียบวิธ ีวิจัยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการฝึกปฏิบัติการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทางสังคมศึกษา 

     Explain meaning and scope of action research in social study. 
Analyze theories and action research methodology. Practice in the research to 
develop learnings in social study. 
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ESC403 ความเป็นสกลทรรศน์ 3(2-2-5) 
 Globalization 

       อธิบายความหมาย และความสำคัญโลกาภิวัตน์ วิเคราะห์ทฤษฎีการ
จัดการความขัดแย้งความเป็นพลเมือง หลักการอยู่ร่วมกันของมนุษยชาติ ความสัมพันธ์และ
การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ค่านิยมและการตระหนักรับรู้สภาพการณ์ การพัฒนาที่ยั่งยืน 
สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคและการยอมรับความแตกต่างแนวทางการจัดการเรียนรู้สังคม
ศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของพลเมืองโลก 

       Explain meaning and importance of globalization. Analyze 
conflict management theories. Citizenship and co-existence of humanity. 
Relationship and reciprocity. Value and realization. Sustainable development. 
Human right. Equality and acceptance. Learning design to enhance global 
citizenship characters. 

 
ESC404 ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก 3(2-2-5) 

 Thailand  and  The  world economy   
                      สืบค้น วิเคราะห์ สรุป หลักเศรษฐศาสตร์  โครงสร้างทางเศรษฐกิจประเทศ
ไทยกับระบบเศรษฐกิจโลก สภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน 
แนวโน้มในอนาคต  กระแสโลกาภิวัตน์กับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ของ
ระบบการค้า การเงิน เศรษฐกิจโลกต่อประเทศไทย และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศท่ีสำคัญ   
                    Search for information, analyze, summarize principles of 
economic thailand's economic structure and world economic system  thai 
economy character and world economy of today and their trends in the  future 
globalization and changes of economics system. the relations between trade, 
finance and world economics affecting thailand. economic integration, and 
essential economic integration. 

 
     3.2 ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งวิชาการ และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 
  อาจารย์ประจำต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
หลักสูตร มีความรู้มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
นอกจากนี้ให้มีการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ลำดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก) ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปีการศึกษา) 
2562 2563 2565 2565 

1. นางวิไลวรรณ สุนทรายุทธ 
X-XXXX-XXXX5-24-1 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ม.  
ค.บ. 

(ภูมิศาสตร์)  
(ภูมิศาสตร์) 

24 24 24 24 

2. นายธนเทพ  ศิริพัลลภ 
X-XXXX-XXXX 5-83-4 

อาจารย์ ศศม. 
ศษ.บ. 

(ประวัติศาสตร์)  
(สังคมศึกษา) 

24 24 24 24 

3.. นายวชิรพงศ์  มณีนันทิวัฒน์ 
X-XXXX-XXXX9-77-1 

อาจารย์ M.A.
ศน.บ. 

(Indian Philosophy) 
(ภาษาอังกฤษ) 

24 24 24 24 

4. นายวิทยา  เต่าสา 
X-XXXX-XXXX9-55-2 

อาจารย์ วท.ม. 
วท.บ. 

(ภูมิศาสตร์) 
(ภูมิศาสตร์) 

24 24 24 24 

5. นางสาวสุทธิษา สมนา 
X-XXXX-XXXX1-89-5 

อาจารย์ วท.ม. 
วท.บ. 

(ภูมิศาสตร์) 
(ภูมิศาสตร์) 

24 24 24 24 

 
3.2.2 อาจารย์ประจำ 
 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก) 

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปีการศึกษา) 
2562 2563 2564 2565 

1. นายปฐวีร์ วิจบ รองศาสตราจารย์ ค.ม. 
กศ.บ. 

(การสอนภาษาอังกฤษ) 
(ภาษาอังกฤษ) 

24 24 24 24 

2. นางวิภาภรณ์ บุญยงค ์ รองศาสตราจารย์ ปร.ด. 
กศ.ม. 
กศ.บ. 

(การบริหารการศึกษา) 
(จิตวิทยาและการแนะแนว) 
(การประถมศึกษา) 

24 24 24 24 

3. นางกัญภร เอ่ียมพญา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศษ.ด. 
นศ.ม. 
ศศ.บ. 

(บริหารการศึกษา) 
(การโฆษณา) 
(ศิลปะ) 

24 24 24 24 

4. นายกันตพัฒน์ ชนะบุญ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 
ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

(การเมือง) 
(รัฐศาสตร์) 
(บริหารรัฐกิจ) 

24 24 24 24 

5. นางจิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. 
กศ.ม. 
ศศ.บ. 

(การศึกษาปฐมวัย) 
(จิตวิทยาและการแนะแนว) 
(การจัดการทั่วไป (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์)) 

24 24 24 24 

6. ว่าที่ รต. ไชยะ เทพา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 
ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

(การเมือง) 
(รัฐศาสตร์) 
(รัฐศาสตร์) 

24 24 24 24 

7. นายดรัณภพ เพียรจัด  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ค.ด. 
ค.ม. 
กศ.บ. 

(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
(โสตทัศนศึกษา) 
(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

24 24 24 24 

8. นายทรงพล ศขุสุเมฆ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศศ.ม. 
รป.ศ. 

(การแปลภาษาอังกฤษและไทย) 
(การบริหารบุคคลากรภาครัฐ) 

24 24 24 24 

9. นางทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศษ.ด. 
ศษ.ม. 
ค.บ. 

หลักสูตรและการสอน  
จิตวิทยาการศึกษา 
วิชาเอกภาษาอังกฤษ  
วิชาโทวัดผล 
 

24 24 24 24 

10 นางสาวธัญญภัสร์  
ศิรธัชนราโรจน์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. 
 
 

(วิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนามนุษย์
และการให้คำปรึกษา) 

24 24 24 24 
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ลำดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก) 

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปีการศึกษา) 
2562 2563 2564 2565 

 
ค.ด. 
ค.ม. 
ค.บ. 

(อุดมศึกษา) 
(จิตวิทยาการศึกษา) 
(จิตวิทยาและการแนะแนว) 

11. นายบุญรัตน์ แผลงศร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ค.ด. 
 

ค.ม. 
กศ.บ. 

(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
(โสตทัศนศึกษา) 
(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

24 24 24 24 

12. นายประมวล น้อยทรง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศน.ม. 
ศน.บ. 

(พุทธศาสนาและปรัชญา) 
   (ปรัชญา) 

24 24 24 24 

13. นายประสาน  นันทเสน ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ บธ.ด.  
ศศ.ม. 
ค.อ.ม. 
วท.บ. 

(วิทยาการจัดการ) 
(เศรษฐศาสตร์) 
(เทคโนโลยีการศึกษา) 
(เทคโนโลยีเซรามิกส์) 

24 24 24 24 

14. นางสาวพจนีย์ มั่งคั่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. 
กศ.ม. 
กศ.บ. 

(การบริหารการศึกษา) 
(การบริหารการศึกษา) 
(คณิตศาสตร์) 

24 24 24 24 

15. นางสาววราภรณ์ สินถาวร ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ค.ด. 
ค.ม. 
กศ.บ. 

(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
(โสตทัศนศึกษา) 
(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

24 24 24 24 

16. นางวันทนีย์ บางเสน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 
ศศ.ม. 

MSpec.ED 
  กศ.บ. 

(การบริหารการศึกษา) 
(จิตวิทยาการศึกษา) 
(Special Education 
University of Newcastle) 
(ภาษาอังกฤษ) 

24 24 24 24 

17. นายศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. 
กศ.ม. 
กศ.บ. 

(พัฒนศึกษาศาสตร์) 
(การประถมศึกษา) 
(ประวัติศาสตร-์ภาษาอังกฤษ) 

24 24 24 24 

18. นางสมบูรณ์ ศภุจริยาวัตร ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศศ.ม. 
กศ.บ. 

(การสอนภาษาไทย) 
(ภาษาไทย) 

24 24 24 24 

19. นายสุชิน นิธิไชโย 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศษ.ม. 
ค.บ. 

(เทคโนโลยีการศึกษา) 
(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา) 

24 24 24 24 

20. นางสุนาฏ  จันทนา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ม. 
ค.บ. 

(โสตทัศนศึกษา) 
(ฟิสิกส์) 

24 24 24 24 

21. นางอังคณา กุลนภาดล ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 
ศษ.ม 
ค.บ. 

(สถิติ วัดผลและวิจัยการศึกษา) 
(การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
(คณิตศาสตร์) 

24 24 24 24 

22. นายกฤษฎา พลอยศรี อาจารย์ ปร.ด. 
 

ค.ม. 
ค.บ. 

(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

24 24 24 24 

23. นายจักรกฤษณ์ วรวีร์ อาจารย์ น.ม. 
น.บ. 

(กฏหมายมหาชน) 
(นิติศาสตร์) 

24 24 24 24 

24. นางสาวจิรัชญา  โคศิลา อาจารย์ ศษ.ม. 
ศษ.บ. 

(การสอนภาษาอังกฤษ) 
(ภาษาอังกฤษ) 

24 24 24 24 

25. นายฉัตรชัย ประภัศร  อาจารย์ ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) 
(พลศึกษา) 

24 24 24 24 
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ลำดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก) 

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปีการศึกษา) 
2562 2563 2564 2565 

ศศ.ม. 
ค.บ. 

(พลศึกษา) 

26. นายธีระพงษ์ ทศวัฒน์ อาจารย์ ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

(สังคมวิทยาการพัฒนา) 
(การพัฒนาสังคม) 

24 24 24 24 

27. นางสาวเนติมา พัฒนกุล อาจารย์ อ.ม. 
ศศ.บ. 

(ภาษาไทย) 
(ภาษาไทย) 

24 24 24 24 

28 นายบุญยอด ศรีรัตนสรณ์ อาจารย์ Ph.D. 
M.A. 
ศน.บ. 

(Sociology) 
(Sociology) 
 (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) 

24 24 24 24 

29. นางประกอบกูล นาคพิทักษ์ อาจารย์ ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

(การสอนภาษาไทย) 
(ภาษาและวรรณคดีไทย) 

24 24 24 24 

30. นางประภาพร ชนะจีนะศักด์ิ อาจารย์ กศ.ม. 
ค.บ. 

(หลักสูตรและการสอน) 
(ภาษาอังกฤษ) 

24 24 24 24 

31. นางพรทิพย์ คำชาย อาจารย์ ศษ.ด. 
กศ.ม. 
ค.บ. 

(การบริหารการศึกษา) 
(การบริหารการศึกษา) 
(คหกรรมศาสตร์) 

24 24 24 24 

32. นางสาวพรทิพย์ อ้นเกษม อาจารย์ กศ.ด. 
กศ.ม. 
ศศ.บ. 

(หลักสูตรและการสอน) 
(บริหารการศึกษา) 
(การจัดการทั่วไป(การตลาด)) 

24 24 24 24 

33. นายภาคภูมิ ลบถม อาจารย์ ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

(มานุษยวิทยา) 
(ศึกษาศาสตร์-ภาษาฝร่ังเศส) 

24 24 24 24 

34. นางวรรณา รัตนประเสริฐ อาจารย์ ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

(จารึกภาษาไทย) 
(ภาษาไทย) 

24 24 24 24 

35. นายสมศักด์ิ เอ่ียมคงส ี อาจารย์ กศ.ด. 
กศ.ม. 
กศ.บ. 

(การอุดมศึกษา) 
(อุดมศึกษา) 
(การประถมศึกษา) 

24 24 24 24 

36. นายสรรเสริญ หุ่นแสน อาจารย์ ปร.ด. 
 
 

Ph.D. 
กศ.ม. 
ศษ.บ. 
ศษ.บ. 

 
ศษ.บ. 
ศศ.บ. 

(วิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนามนุษย์
และการให้คำปรึกษา) 
(Counseling Psychology) 
(จิตวิทยาและการแนะแนว) 
(จิตวิทยาและการแนะแนว) 
(วิจัยวัดผลและประเมินผล
การศึกษา) 
รัฐศาสตร์-การบริหารรัฐกิจ 
(ดนตรีไทย แขนงวิชาดนตรีและ
ศิลปะการแสดง 

24 24 24 24 

37. นางสาวสุวัชราพร สวยอารมณ ์ อาจารย์ วท.ม. 
ศศ.บ. 

(จิตวิทยาคลินิก) 
(จิตวิทยาและการแนะแนว) 

24 24 24 24 

38. นางสาวหน่ึงฤทยั เมฆวทัต อาจารย์ กศ.ม. 
กศ.บ. 

(การวัดผลการศึกษา) 
(คณิตศาสตร์) 

24 24 24 24 
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 3.2.3 อาจารย์พิเศษ  
 หลักสูตรมีอาจารย์พิเศษ ซ่ึงมีคุณสมบัติดังนี้ 
  3.2.3.1 ได้รับเลือกสรรจากบุคคลผู้มีคุณวุฒิ มีความรู้ มีประสบการณ์ และผลงาน          
ท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชาและเรื่องท่ีสอน และ 
  3.2.3.2 มีความเข้าใจและยอมรับในหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีระบุอยู่ในหลักสูตรและพร้อม      
ท่ีจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เหล่านั้นทุกประการ และ 
  3.2.3.3 ผลงานเตรียมการสอนของอาจารย์นับเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนารายวิชา    
และจะมีการเก็บรวบรวมไว้ในที่รวบรวมเอกสารวิชากรของรายวิชานั้นๆ พร้อมกับผลงานของผู้เรยีน     
และจากแหล่งวิชาการอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้าของผู้สอนและผู้เรียนรุ่นต่อไป และ 
  3.2.3.4 การคัดเลือกอาจารย์พิเศษเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
 

3.2.4 เกณฑ์คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครู 
  คุณวุฒิของคณาจารย์ คุณวุฒิของอาจารย์ผู ้สอน อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์
ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีมีผลใช้บังคับในปัจจุบัน  นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู
ยังจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้  
  1) ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใดระดับ
หนึ่ง คือ ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และดับปริญญาเอก หรือต้องผ่านการอบรม
และผ่านการประเมินศาสตร์วิชาชีพครูตามที่กำหนด ได้แก่คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้
และทักษะด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการและการแนะแนว ส่ือเทคโนโลยีและ
การวัดและประเมินเพื่อการจัดการเรียนรู้ ความรู้ตามกรอบ TPCK แนวคิด STEM กระบวนการ PLC 
ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะทางเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล ทักษะการทำงานวิจัยและวัด
ประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 60 ช่ัวโมง และ 
    2) มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี และกรณีที่ผู ้สอนมี
ประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี ให้มีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอน
ท่ีมีประสบการณ์การสอนต้ังแต่ 3 ปีขึ้นไป และ 
  3) ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชาจะต้องมีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาท่ี
สอนหรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น เอกสารประกอบการสอน ตำรา 
หนังสือ งานวิจัย อย่างน้อย 1 ช้ินงาน กรณีบทความอย่างน้อย 3 บทความ ภายใน 5 ปีย้อนหลัง และ 
  4) มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอยา่ง
น้อย 1 ปี กรณีที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษา
จะต้องมีประสบการณ์ การสอนอย่างน้อย 1 ปีในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษา
ภายใน 3 ปีการศึกษา ท้ังนี้ให้นับรวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย 
 หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูท่ีปฏิบัติการสอนมาก่อน มคอ. 1 นี้ใช้บังคับ ให้ยกเว้นเกณฑ์
คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครูข้อ 2 – 4 
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 บุคลากรสนับสนุน สถาบันควรมีบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถ 
ทักษะด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความจำเป็นและความต้องการของการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอ 

 
4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์วิชาชีพ 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะครุศาสตร์มีการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ประกอบด้วย 
การสังเกต การบริหารในสถานศึกษา และการทดลองสอนในชั้นเรียน และมีการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระ ควบคู่กับ
การนิเทศ การบูรณาการความรู้ในการจัดทำแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ส่ือ
นวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดทำบันทึกและรายงานผล            
การจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานครู
นอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา 

 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์วิชาชีพ 

งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์กำหนดโดยเน้นงาน ท่ี
นักศึกษาครูต้องปฏิบัติจริง และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาท่ีพึงประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพร้อม
ท่ีจะเป็นผู้เริ่มต้นวิชาชีพครูท่ีดี คือ 

4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั ้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตรและ
ความรู้   ในศาสตร์สาขาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้   
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน

การสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน          
และการวิจัยในช้ันเรียน 

2) สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพ       
ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

3) สามารถสร ้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  และบรรยากาศการเร ียนรู้                    
ท่ีอบอุ่น  มั่นคง ปลอดภัย 

4) ตระหนักถึงคุณค่าของการนำแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอน      
การวัดและการประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน    
และการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลมีสมรรถภาพด้านคุณลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้ตั้งมั่นอยู่ใน
คุณธรรม และมีจิตสำนึกในการพัฒนาสังคม 

 
 
 
 
 



 
 

มคอ.2 

 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ หน้า 48 

4.2 ช่วงเวลา  
1. ปฏิบัติการสอนในสภานศึกษา 1   ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี  1  
2. ปฏิบัติการสอนในสภานศึกษา 2   ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี  2 

3. ปฏิบัติการสอนในสภานศึกษา 3   ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี  3 
4. ปฏิบัติการสอนในสภานศึกษา 4   ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี  4 
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
 
ปีการศึกษาที่ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวนชั่วโมงและตารางสอน 

1 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 1 หน่วยกิต เรียนปฏิบัติ 16 สัปดาห์ ๆ ละ 3 ชั่วโมง 
(ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 20 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง) 

2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2 หน่วยกิต เรียนปฏิบัติ 16 สัปดาห์ ๆ ละ 6 ชั่วโมง 
(ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 20 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง) 

3 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 3 หน่วยกิต เรียนปฏิบัติ 16 สัปดาห์ ๆ ละ 9 ชั่วโมง 
(ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 24 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง) 

4 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6 หน่วยกิต ฝึกสอนและปฏิบัติงานอื่นในสถานศึกษา  
1 ภาคการศึกษา 

 
5. กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities) 
 กิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี โดยอาจจัดกิจกรรม/โครงการ เป็นการเฉพาะหรืออาจ
บริหารจัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็น
ครูและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม อาทิ 
         1) กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพครู 
  2) กิจกรรมจิตอาสา และ/หรือ จิตสาธารณะ/การบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและ
สังคม 
  3) กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 
  4) กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ/หรือ ศาสตร์พระราชา 
  5) กิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนารี/ ยุวกาชาติ 
  6) กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา 
  7) กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง 
  8) กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
  9) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
  10) กิจกรรมทางวิชาการ 
  11) กิจกรรมอื่นๆ ท่ีสถานศึกษาเห็นสมควร 
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6. ข้อกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย   
 6.1 คำอธิบายโดยย่อ  

         กำหนดให้ทำงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างสั้นมีองค์ประกอบการวิจัยครบถ้วน หรือโครงงาน ผลิต
สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน หัวข้อของงานวิจัยจะต้องเกี ่ยวกับภาระงานที่รับผิดชอบในขณะ
ปฏิบัติงานภาคสนาม เป็นงานที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา  
หรือชุมชนท่ีเป็นรูปธรรม และมีรายงานท่ีต้องนำส่งตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนด 

6.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
6.2.1 มีศักยภาพทางด้านการวิจัยทางการศึกษา สามารถศึกษาต่อและทำวิจัยในระดับ

การศึกษาท่ีสูงขึ้นได้ 

  6.2.2  มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (ประสบการณ์วิชาชีพครู
และปฏิบัติการวิชาชีพครู)  
          6.2.3 มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการทำวิจัยในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน        
และพัฒนาผู้เรียน 

6.3 ช่วงเวลา  
      ปีการศึกษาท่ี 1 

ปีการศึกษาท่ี 2 
ปีการศึกษาท่ี 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 4 

6.4 จำนวนหน่วยกิต 
139 หน่วยกิต 

6.5 การเตรียมการ  
             มีการเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษา ซึ่งมีการจัดทำโครงการวิจัยเบื้องต้นเป็นรายกลุ่มในช้ันปีท่ี 2    
ก่อนการทำการวิจัยเป็นรายบุคคลในชั้นปีท่ี 3 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการทำวิจัยชั้นเรียน มีการ
กำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษา จัดทำบันทึกการให้คำปรึกษาให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์                 
และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานวิจัยให้ศึกษา 
      6.6 กระบวนการประเมินผล  
          ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำโครงงาน หรือวิจัย ที่บันทึกในสมุดให้คำปรึกษาโดย
อาจารย์ท่ีปรึกษา และประเมินผลจากรายงานท่ีได้กำหนดรูปแบบการนำเสนอตามระยะเวลานำเสนอ
โปรแกรมและการทำงานของระบบ โดยโครงงานวิจัยดังกล่าวต้องสามารถทำงานได้ในขั ้นต้น        
โดยเฉพาะการทำงานหลักของโปรแกรมและการจัดสอบ การนำเสนอท่ีมีอาจารย์สอบไม่ต่ำกว่า  3 คน 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ความสามารถด้านการสอน 

 
นักศึกษาสามารถใช้วิธีการสอนอย่างหลากหลายตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทัน
เหตุการณ์ ทันการเปลี ่ยนแปลงของสังคม สามารถใช้
คอมพ ิว เตอร ์ รวมถ ึ ง โปรแกรมทางคณ ิตศาสตร ์มา
ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ มีทักษะการฟัง พูด 
อ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีความสนใจใฝ่
รู้ใฝ่เรียน เข้าใจธรรมชาติของนักเรียน ซึ่งสอดแทรกไปใน
รายวิชาท่ีเกี่ยวข้อง  

2. ความสามารถด้านวิชาการ  
 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาวิชาของ
การสอน จนสามารถนำไปใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ
และมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา ตระหนักในคุณค่าของ
ภาษาจ ีน และม ี เจตคต ิท ี ่ ด ีต ่อว ิชาช ีพครู  รวมทั ้ งมี
ความสามารถในการวิจัย การวัดและการประเมินผลการ
ผลิตส่ือและนวัตกรรมเพื่อใช้ในการเรียนการสอน วิเคราะห์
หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและนำความรู้ไปบูรณาการ
กับการสอนวิชาอื่นๆ ได้  

3. ด้านคุณธรรม 

 
นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใช้หลักธรรมในการ
ดำเนินชีวิต มีความอดทน อดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต และมี
ศีลธรรม  

4. ด้านบุคลิกภาพ  
 

มีทักษะทางสังคมทำให้นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ ดี
สามารถทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้ ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนได้ 
เป็นคนดี มีน้ำใจ/เอื ้ออาทรศิษย์ ร ักงานสอน ใฝ่ร ู ้ ใฝ่
ก้าวหน้า รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน เสมอต้นเสมอ
ปลาย มีจิตสาธารณะและสามารถบริหารจัดการงานของ
ตนเองได้ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย  
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
 ผลการเรียนรู้ในตารางแต่ละด้านของหมวดวิชาเฉพาะด้าน มีความหมายดังนี้ 
 2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู 
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
    2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกล้ัน มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซื่อสัตย์
ต่องานท่ีได้รับมอบหมายท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติ
ตน เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน   
    3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติ
คนอื ่น ม ีความสามัคคีและทำงานร ่วมกับผู ้อ ื ่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดำเน ินช ีวิ ต                 
และการตัดสินใจ  
        4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ
และคิดแก้ป ัญหาทางคุณธรรมจร ิยธรรมด ้วยความถูกต ้องเหมาะสมกับสังคม การทำงาน                 
และสภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม 
ความรู้สึกของผู้อื ่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความโปร่งใสของสังคม       
และประเทศชาต ิ  ต ่อต ้านการท ุจร ิตคอร ัปช ั ่นและความไม ่ถ ูกต ้อง ไม ่ ใช ้ข ้อม ูลบ ิดเบือน                    
หรือการลอกเลียนผลงาน  

        2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรม
จริยธรรมของสังคมและวิชาการ รวมท้ังประเด็นวกิฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
  2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interaction Action Learning) 
  3) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case Study) 
  4) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม (Value Clarification) 
  5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (School-Integrated 
Learning: SIL)  
  6) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive lecture )  
  7) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning )  
  8) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
  9) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
        2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะทำงานตามสภาพจริง 
(Authentic Approach) 
  2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
  3) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน 
  4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
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  5) วัดและประเมินโดยใช้แบบวัดทางจิตวิทยา เช่น แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยม อุดมการณ์ จิตวิญญาณความเป็นครู ทักษะการเรียนรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ ทักษะดิจิทัล 
ฯลฯ 
  6) วัดและประเมินค่านิยมและความเป็นครูจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  7) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
 2.2 ด้านความรู้ 

  2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ 
ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาสำหรับ
ครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน และภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน 
ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทำงานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และ
ทักษะศตวรรษท่ี 21 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: 
TPCK)  การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและ
ค ณ ิ ต ศ า ส ต ร ์  ( Science Technology Engineering and Mathematics: STEM Education)        
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้  
 2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื ้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์
ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนำไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู้
ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชา 
 3) มีความรู ้ เข้าใจชีว ิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู ่ร ่วมกันบนพื ้นฐาน                  
ความแตกต่างทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถ     
นำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน      
และพัฒนาผู้เรียน  
 4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ตามมาตรฐาน  
 5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน
และนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม (Constructivism)  
   2) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ (Inquiry-Based Learning) 
   3) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative Learning)  
   4) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 



 
 

มคอ.2 

 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ หน้า 53 

   5) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
   6) การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล  
   7) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)  
   8) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work Integrated 
Learning: WIL)  
   9) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning)  
   10) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based learning) 
   11) การเรียนรู้ผ่านคอร์สการเรียนออนไลน์ (Massive Open Online Course: 
MOOC) 
   12) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

  1) วัดและประเมินจากการทดสอบความรู้ เช่น การทดสอบความรู้ในเนื้อหารายวิชา
ท่ีเน้นทฤษฎี 

  2) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ เป็นการวัดผล
ภาคปฏิบัติ/ ทักษะการปฏิบัติ เช่น การนำเสนองาน โครงงาน รายงานการศึกษา ค้นคว้า การวิจัยใน
ช้ันเรียน เป็นต้น 

  3) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
  4) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระสำคัญของความรู้ 
  5) วัดและประเมินจากการนำเสนอโครงงานหรอืรายงานการค้นคว้า 
  6) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  7) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด

หลักสูตร 
 2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

  2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล ส่ือ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลายอย่างรู ้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้  มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการ
เปลี ่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นำไป
ประยุกต์ใช้ใน การปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึง
ความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 
 2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  
 3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการ
ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

 2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning) 
   2) การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking skills) 
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   3) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-Based Learning) 
   4) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน (Scenario-Based Learning)  
   5) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-Based Learning) 
   6) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL)  
   7) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Research and Innovation Development ) 
   8) การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง (Self-Directed Learning) 
   9) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
   10) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) 
   11) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส (Socrates method) 
    12) การเรียนรู ้ผ่านคอร์สการเรียนออนไลน์ (Massive Open Online Course: 
MOOC) 
    13) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
   1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทาง
วิชาการ วิชาชีพและทางสังคม 
   2) วัดและประเมินจากผลการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
   3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวตักรรม 
   4) วัดและประเมินจากการนำเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  
   5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
 2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื ่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์และทางสังคม  
 2) ทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และส่ิงแวดล้อม 
 3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่ม และระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
 4) มีภาวะผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถช้ีนำและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน และระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

 2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
   2) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative Learning through Action) 
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   3) การเป็นผู้นำแบบมีส่วนร่วม (Shared Leadership) ในการนำเสนองานวิชาการ 
   4) การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร ่ตรอง 
(Reflective thinking) 
   5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work Integrated 
Learning: WIL) 
   6) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative learning)  
   7) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
   1) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
   2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา 
   3) วัดและประเมินจากผลการนำเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีใน               
การปฏิบัติงานร่วมกัน 
   4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   5) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
 2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

  2.5.1 การเรียนรู ้ด ้านทักษะการวิเคราะห์เช ิงตัวเลข การสื ่อสารและการใช้
เทคโนโลยี 

 1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
 2) ส่ือสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่ม
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การส่ือสารทางวาจา การเขียน หรือการนำเสนอด้วย
รูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการส่ือสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ท่ีเหมาะสม 
 3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ 
การทำงาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศ
โดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการ
ละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเรียนผลงาน 

 2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          1) การติดตาม วิเคราะห์ และนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้านการศึกษาจาก
ข่าวสารบนส่ือสังคมออนไลน์ 
   2) การสืบค้นและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้านการศึกษาโดยบูรณาการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
   3) การจัดทำอินโฟกราฟิกเพื่อสรุปประเด็นสาระสำคัญของงานท่ีนำเสนอ 
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   4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work Integrated 
Learning: WIL) 
   5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญ                
ด้านการศึกษา 
   2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญการศึกษาท่ีมี
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
   3) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
                    4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
 2.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

  2.6.1 การเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเช่ือในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ 
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน                
การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่ง
การเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทท่ีต่างกันของผู้เรียนและพื้นท่ี  
 2) สามารถนำความรู้ทางจิตวิทยาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบกิจกรรม 
จัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนท่ีตอบสนอง
ความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้ผู้
เรียนปกติและผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษหรือผู้เรียนท่ีมีข้อจำกัดทางกาย 
 3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทำงาน             
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น โดยบูรณาการการทำงานกับ            
การเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา 
ด้วยความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสำคัญท่ีสุด 
 4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ังในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงาน
และสร้างความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออำนวยความสะดวก
และร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้ เต็มตาม
ศักยภาพ 
 5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนำทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
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   2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  
 1) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (School-integrated 
learning: SIL) 
 2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวก      
วิธีสอนกับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 
 3) การทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL) 
 5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
    6) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experience-Based Approach) 
 7) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (-Productive-based learning ) 
 8) การเรียนรู้เป็นทีม (Team-based Learning) 
 9) การเร ียนร ู ้ผ ่านคอร ์สการเร ียนออนไลน์ (Massive Open Online Course: 
MOOC) 
  2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

1) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จำลอง 
2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
3) วัดและประเมินจากรายงานการทำวิจัยในช้ันเรียน 

 4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 

 
3. แผนที ่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู ่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 3.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
 2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกล้ัน มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานท่ี
ได้รับมอบหมายท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน เป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน   
 3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอื่น มี
ความสามัคคีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ  
  4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทำงานและสภาพแวดล้อม 
โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้าน
การทุจริตคอรัปช่ันและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน  
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 3.2 ด้านความรู้ 
 1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาสำหรับครู 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื ่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน และภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน 
ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทำงานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และ
ทักษะศตวรรษท่ี 21 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: 
TPCK)  การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและ
คณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering and Mathematics: STEM Education) ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้  
 2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาท่ีสอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ และ
เนื้อหาวิชาท่ีสอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนำไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่
ละสาขาวิชา 
 3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐาน ความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคม และสามารถนำแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน  
 4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตาม
มาตรฐาน  
 5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

3.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลท่ี
หลากหลายอย่างรู ้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื ่นรู ้ มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการ
เปลี ่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นำไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้ างสรรค์ โดยคำนึงถึง
ความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 
 2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  
 3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้า งนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการ
ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
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 3.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทางสังคม  
 2) ทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที ่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่ม และระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
 4) มีภาวะผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถช้ีนำและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน และระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

 3.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
 1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อ
เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
 2) ส่ือสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนำเสนอด้วย
รูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการส่ือสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ท่ีเหมาะสม 
 3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การ
ทำงาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้
ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิด
ลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
 3.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเช่ือในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ 
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือและเทคโนโลยีการส่ือสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การ
บริหารจัดการช้ันเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการ
เรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทท่ีต่างกันของผู้เรียนและพื้นท่ี  
 2) สามารถนำความรู้ทางจิตวิทยาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบกิจกรรม จัด
เนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนท่ีตอบสนอง
ความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างระหว่างบุคคล ท้ัง
ผู้เรียนปกติและผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษหรือผู้เรียนท่ีมีข้อจำกัดทางกาย 
 3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทำงาน
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น โดยบูรณาการการทำงานกับ
การเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา 
ด้วยความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสำคัญท่ีสุด 
 4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ังในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงาน
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และสร้างความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออำนวยความสะดวก
และร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตาม
ศักยภาพ 
 5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการ
ส่ือสาร ทักษะเทคโนโลยี และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำ
ทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร 

EED101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 1                         
EED201 การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 2                         
EED301 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ   3(2-2-5) 3                         
EED102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 1                         
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
EED304 สุนทรียะ 3(2-2-5) 3                         
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
EED104 พลเมืองที่เข็มแข็ง  3(2-2-5) 1                         
EED303 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 3(2-2-5) 3                         
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
EED302 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) 3                         
EED205 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5) 2                         
EED202 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) 2                         

 
 
 
 



 
 

มคอ.2 

 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ หน้า 62 

4. แผนที ่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู ่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 

 4.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
 2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานท่ี
ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน เป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน   
 3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอื่น มีความ
สามัคคีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ  
  4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทำงานและสภาพแวดล้อม โดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์
ของสังคมส่วนรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริต
คอรัปช่ันและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน  
 4.2 ด้านความรู้ 
 1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยมของครู 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาสำหรับครู จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน และภาษาเพื่อการส่ือสารสำหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล 
ทักษะการทำงานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู้ 
ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการ
การสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK)  การสอนแบบบูรณาการความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology 
Engineering and Mathematics: STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning 
Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้  
 2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ และ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนำไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชา  
 3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐาน ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนำแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน  
 4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารตามมาตรฐาน  
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 5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนและนำมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

4.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื ่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลท่ี
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปล่ียนแปลง
ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นำไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี 
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 
 2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  
 3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู ้จากการทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
 
 4.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทางสังคม  
 2) ทำงานร่วมกับผู้อื ่น ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่ม และระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
 4) มีภาวะผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถ
ช้ีนำและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน และระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

 4.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
 1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อเข้าใจ
องค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
 2) ส่ือสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การส่ือสารทางวาจา การเขียน หรือการนำเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ 
โดยใช้เทคโนโลยีการส่ือสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ท่ีเหมาะสม 
 3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปท่ีจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การทำงาน การ
ประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจท่ีดีใน
การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอก
เลียนผลงาน 
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 4.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเช่ือในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ เนื้อหา
สาระ กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือและเทคโนโลยีการส่ือสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร
จัดการช้ันเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบ
เปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทท่ีต่างกันของผู้เรียนและพื้นท่ี  
 2) สามารถนำความรู้ทางจิตวิทยาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบกิจกรรม จัด
เนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนท่ีตอบสนองความ
ต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ท้ังผู้เรียนปกติ
และผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษหรือผู้เรียนท่ีมีข้อจำกัดทางกาย 
 3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทำงานการจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น โดยบูรณาการการทำงานกับการเรียนรู้และ
คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความซี่อสัตย์
สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสำคัญท่ีสุด 
 4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื ่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ังในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกและ
ร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะการรู้เรื ่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำ
ทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง  

 

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
EMR201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 2 ⚫    ⚫     ⚫     ⚫  ⚫   ⚫     
EMR301 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) 3 ⚫    ⚫       ⚫  ⚫  ⚫ ⚫   ⚫     
EET201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
           การศึกษาและการเรียนรู้ 

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

EPG101 จิตวิทยาสำหรับคร ู 3(2-2-5) 1 ⚫   ⚫ ⚫  ⚫ -   ⚫  ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫ ⚫  ⚫  
ECI101 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 1    ⚫ ⚫    ⚫ ⚫    ⚫ ⚫   ⚫  ⚫     
EED203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 2  ⚫   ⚫ ⚫   ⚫  ⚫    ⚫   ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
EFA201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศกึษา 3(2-2-5) 2  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫    ⚫   ⚫ ⚫       ⚫  ⚫ 
EED103 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 1 ⚫       ⚫   ⚫  ⚫ ⚫    ⚫     ⚫  
EFA101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ 
           ความเป็นครู 

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

EED402 ครุนิพนธ์ 1(0-2-1) 4 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     ⚫ 
EED105 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 1(0-3-0) 1 ⚫  ⚫  ⚫  ⚫   ⚫   ⚫    ⚫    ⚫    
EED204 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2(0-6-0) 2 ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫   ⚫   ⚫  ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫   
EED305 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 3(0-9-0) 3 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  
EED401 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6(240) 4 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาชีพเอก) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง  

 

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
วิชาเอกบังคับ 
ESC101 ประวัติศาสตร์ไทย 3(2-2-5) 1  ⚫       ⚫  ⚫    ⚫          ⚫      
ESC102 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5) 1  ⚫     ⚫    ⚫    ⚫   ⚫       
ESC103 หลักสังคมวิทยา 3(2-2-5) 1   ⚫    ⚫      ⚫  ⚫   ⚫       
ESC104 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3(2-2-5 1  ⚫     ⚫    ⚫    ⚫    ⚫      
ESC105 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(2-2-5 1  ⚫       ⚫  ⚫    ⚫          
ESC201 การเมืองการปกครองไทย  3(2-2-5 2   ⚫    ⚫    ⚫    ⚫   ⚫       
ESC202 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5  2 ⚫     ⚫      ⚫   ⚫ ⚫         
ESC203 เคร่ืองมือทางภูมศิาสตร์และภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5 2  ⚫    ⚫    ⚫     ⚫    ⚫      
ESC204 อารยธรรมโลก 3(2-2-5 2  ⚫    ⚫     ⚫    ⚫    ⚫      
ESC205 สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา 3(2-2-5 2  ⚫     ⚫      ⚫ ⚫    ⚫       
ESC206 กฎหมายเบื้องต้น 3(2-2-5 2   ⚫    ⚫   ⚫      ⚫  ⚫       
ESC301 ศาสนาศึกษา 3(2-2-5  3  ⚫     ⚫  ⚫    ⚫   ⚫  ⚫       
ESC401 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา 3(2-2-5) 4   ⚫     ⚫  ⚫    ⚫   ⚫  ⚫       
ESC402 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 4    ⚫  ⚫  ⚫  ⚫      ⚫  ⚫ ⚫      
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาชีพเอก) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง  

 

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
วิชาเอกเลือก 
ESC302 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา 3(2-2-5) 3 ⚫    ⚫    ⚫  ⚫     ⚫  ⚫      ⚫ 
ESC303 ท้องถิ่นศึกษา 3(2-2-5) 3  ⚫     ⚫    ⚫    ⚫ ⚫  ⚫ ⚫      
ESC304 วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา 3(2-2-5) 3 ⚫    ⚫    ⚫  ⚫     ⚫   ⚫ ⚫    ⚫ 
ESC305 นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา 3(2-2-5)  3 ⚫    ⚫    ⚫   ⚫    ⚫   ⚫    ⚫  
ESC306 การวิจัยเชิงปฏบิัติการทางสังคมศึกษา 3(2-2-5) 3 ⚫    ⚫    ⚫   ⚫    ⚫   ⚫   ⚫   
ESC403 ความเป็นสกลทรรศน์ 3(2-2-5) 4   ⚫    ⚫   ⚫      ⚫  ⚫       
ESC404 ประเทศไทยกบัเศรษฐกิจโลก 3(2-2-5) 4 ⚫     ⚫      ⚫   ⚫ ⚫         
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าดว้ย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 ให้มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ตามท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรและรายวิชา โดย 
 2.1 มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
และกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมท้ังการกำกับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลักสูตร 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 
  2.1.1 การทวนสอบในรายว ิชา ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาว ิทยาลัยราชภัฏ                 
ราชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
  2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร อาทิ (1) ภาวะการณ์ได้งานทำของบัณฑิต ทำงาน
ตรงสาขา (2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ (3) การทวนสอบจากสถานศึกษาอื่น 
  2.1.3 สถานศึกษาท่ีรับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอน มีการประเมินนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มีการทวนสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติการสอนของแต่ละสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามท่ีคุรุสภากำหนด 
     2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
               2.2.1 ประเมินจากบัณฑิตท่ีจบการศึกษา 
      2.2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
 
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ตามข้อบังคับข้อ 49 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1) ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร และข้อกำหนดเฉพาะ โดยมีค่าระดับ
คะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00 

2) มีระยะเวลาการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 20 
3) มีความประพฤติดี 
4) ไม่มีภาระหนี้สินค้างชำระต่อมหาวิทยาลัย 
5) ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
6) สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

3.2 ตามข้อบังคับข้อ 50 การขอสำเร็จการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 49 ต้องยื่นคำร้องขอสำเร็จ

การศึกษาตามระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
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2) กรณีที่นักศึกษายังไม่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาด้วยมีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียน
รายวิชาเพิ่มเติมในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยภายในสอง
สัปดาห์ก่อนการสอบปลายภาค โดยมีระยะเวลาที่ศึกษาเพิ่มเติมรวมกับระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตร
แล้วตอ้งไม่เกินระยะเวลาท่ีกำหนดตามข้อ 20 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการสำหรับคณาจารย์ใหม่ 

 1.1 กำหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทศ สัมมนาอาจารย์ใหม่ 
 1.2 การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้านศาสตร์วิชาชีพครู การ

จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 1.3 การพัฒนาด้านการวิจัย ควรมีการจัดเงินทุนสำหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิตผลงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ หรือการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 
 1.4 การจัดให้เป็นผู้สอนร่วมกับอาจารย์ท่ีมีประสบการณ์ในรายวิชาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับคุณวุฒิ

และการแต่งต้ังอาจารย์พี่เล้ียงเพื่อให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานทางวิชาการ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ประจำ 
          2.1 การพัฒนาด้านการเรียนการสอน เช่น การอบรมความรู้จากหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่างๆ ศึกษาดูงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมให้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 
 2.2 การพัฒนาด้านวิชาการ ส่งเสริมการจัดทำผลงานเพื่อพัฒนาเข้าสู ่ตำแหน่งทางวิชาการ 
ส่งเสริมให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ 
 2.3 การพัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพื่อผลิตผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพเพื่อให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 

 2.4 การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  
 

1. การบริหารหลักสูตร 
การบริหารหลักสูตรดำเนินงานในรูปคณะกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหาร

จัดการด้านวิชาการ และงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนตามหลักสูตร อำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้เรียน ประสานกับมหาวิทยาลัย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และมีการดำเนินงาน
ดังนี้ 

เป้าหมาย การดำเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 
1. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
หลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรให้
ก้าวทันกระแสความเปล่ียนแปลง
โดยมีบุคลากรผู้สอน ท่ีเป็นผู้นำ
ด้านการพัฒนา องค์ความรู้และ
สามารถผลิตบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ทักษะท่ีตรงต่อความต้องการของ
สถานศึกษา 

 

1. จัดหลักสูตรให้มีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู 
ตามท่ีคุรุสภากำหนด 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุกๆ 4 ปี 

3. กำหนดให้อาจารย์ผู้สอน 
มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท 
ในสาขาทางการศึกษาหรือสาขา
อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

4. ส่งเสริมอาจารย์ประจำ
หลักสูตร ให้ไปศึกษาดูงาน    
ในหลักสูตรหรือวิชาการ 
ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ 

5. สำรวจความต้องการ
ความรู้ ทักษะของนักศึกษา 
เพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตร 

 
6. สำรวจความพึงพอใจบัณฑิต
จากผู้ใช้บัณฑิต 

1. หลักสูตรท่ีสามารถอ้างอิงได้
กับมาตรฐานท่ีคุรุสภากำหนด 

ความทันสมัยและมีการปรับปรุง 
สม่ำเสมอ 

2. มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
อย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 5 ปี   
3. มีจำนวนอาจารย์ผู้สอนมี
คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท 
ในสาขาทางการศึกษาหรือสาขา
อื่นท่ีเกี่ยวข้องร้อยละ 90 

4. อาจารย์ประจำหลักสูตร
ศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนา
หลักสูตรหรือวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 2 ปี 
 

5. มีการนำผลการประเมินผล
การสำรวจความต้องการความรู้  
ทักษะของบัณฑิตมาปรับปรุง
หลักสูตร  
6. มีการนำผลการประเมิน
ความพึงพอใจบัณฑิตจากผู้ใช้
บัณฑิตมาปรับปรุงหลักสูตร 

2. ส่งเสริมการเรียนรู้การสอน
เชิงรุก กระตุ้นให้เกิดความใฝ่รู้ 
เสริมสร้างการคิดวิเคราะห์  
เน้นประสบการณ์จริง เพื่อการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนา      
การเรียนการสอน  

1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ภาคปฏิบัติ มีแนวทางการ
เรียนรู้หรือกิจกรรมประจำวิชา
ให้นักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์
การทำงานในสาขาวิชาชีพครู  

1. มีแผนการสอนและส่ือการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

2. มีจำนวนวิชาเรียนท่ีมีภาค    
ปฏิบัติวิชาชีพครู มากกว่า 1 
รายวิชา  
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เป้าหมาย การดำเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 
3. ประ เม ิ นมาตรฐาน ข อ ง
หลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ 

 

1. ป ร ะ เ ม ิ น ห ล ั ก ส ู ต ร โ ด ย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท้ัง
ภายใน และภายนอก 
 
2. จัดทำฐานข้อมูลของนักศึกษา 
อาจารย์ อุปกรณ์เครื ่องมือ วิจัย 
งบประมาณ ความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ ที ่ เก ี ่ยวข ้อง
ผลงานทางว ิชาการท ุกภาค
การศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ 
3. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา 
 

1. ม ีรายงานผลการประเมิน
หลักส ูตรโดยคณะกรรมการ
ผู ้ทรงคุณว ุฒ ิทั ้งภายใน และ
ภายนอกทุกๆ 4 ปี   
2.  ม ีฐานข ้อม ูลของน ักศ ึกษา 
อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่องมือ วิจัย 
งบประมาณ ความร ่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง   
ผลงานทางว ิชาการท ุกภาค
การศึกษา 
 
3. มีการนำผลการประเมินความ
พึงพอใจของหลักสูตรและการ
เร ียนการสอนของน ักศ ึกษา
นำมาปรับปรุงหลักสูตร  

 

2. บัณฑิต 
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิอุดมศศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพท์มาตรฐานการ

เรียนรู้ ผลงาน การทำงานตรงสาขาหรือการประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษา 
 

3. นักศึกษา 

 3.1 กระบวนการรับนักศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 กระบวนการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย และสาขาวิชาจะกำหนด
คุณสมบัติเฉพาะ โดยหลักสูตรมีการสำรวจความต้องการของผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อม ตลอดจนเสริม
ทักษะพื้นฐานในการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในหลักสูตร ตลอดจนให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แก่นักศึกษา 

3.2 การควบคุม การดูแล การให้คำปรึกษาวิชาการ การคงอยู ่ การสำเร็จการศึกษา         
ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน 
โดยหลักสูตรกำหนดชั้วโมงให้คำปรึกษา (Office Hours) ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา ทั้งด้าน
วิชาการและด้านกิจกรรม  โดยดูแลนักศึกษาจนกว่านักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จะกำกับและติดตามอัตราคงอยู่ของนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ท่ี
ปรึกษา เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและติดตามการจัดการข้อร้องเรียน ตลอดจนสำรวจความต้องการและ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุง
หลักสูตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัยอันเกี ่ยวเนื ่องกับแนวโน้มความต้องการของตลาดการศึกษา         
เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา อีกท้ังใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
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4. การบริหารคณาจารย์ 
4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

4.1.1 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยคณาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาการศึกษา หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 

4.1.2 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  

4.1.3 มีการฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กล
ยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

4.2 กระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ส่งเสริมคณาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง โดยผ่านการทำวิจัยที่เกี ่ยวข้องในสาขาวิชา การสนับสนุนด่นการศึกษาต่อ การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงานวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  หรือ
การลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์  ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลให้
ทันสมัย 

4.3  การพัฒนาความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
 ส่งเสริมการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ การพัฒนาด้านการ
วิจัยและสร้างนวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เพื่อให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ พัฒนา
ทักษะทางภาษา ท้ังภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริการ
วิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
5.  หลักสูตร การเรยีนการสอน และการประเมินผู้เรียน 
  มีการบริการจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 
1 .  ก า ร อ อ ก แ บ บ
หลักสูตร 

ดำเน ินการพ ัฒนาหล ักส ูตรให้
สอดคล้องก ับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ 

ทำการประเมินผลหลักสูตรในทุกระยะ 
และครอบคลุมองค์ประกอบในทุกด้าน โดย
ใช ้ เคร ื ่ องม ือประเม ินแบบต ่างๆ เ ช่น 
แบบสอบถามความคิดเห ็นของผ ู ้สอน 
ผู้เรียนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

2. การวางระบบผู้สอน
แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร
จัดการเรียนการสอน 

1. พิจารณาจัดผู ้สอนตามคุณวุฒิ
และประสบการณ์ 
2. การสนับสนุนวัสดุ สื ่อ อุปกรณ์
การเรียนการสอน 
3. การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน 

1. สอบถามความคิดเห็นของผู้สอน 
2. วิเคราะห์เอกสารบันทึกการประชุม 
3. ประเมินการสอน 
4. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3. การประเมินผู้เรียน 1. ประเมินการจัดการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่องตามสภาพจริง 
โดยใช ่ว ิธ ีการท ี ่หลากหลายให้

1. สอบถามความคิดเห็นของผู้สอน 
2. ประเมินตนเอง 
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เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ในแต่ละ
ด้าน 
2. นำผลการประเมินมาปรับปรุง
หลักสูตร 

3. พัฒนาหลักสูตรในทุก 4 ปี โดยนำข้อมูล
จากการประเมินผลหลักสูตรมาเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร 

 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานกลาง      
ในการจัดส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี สำนักทะเบียและประเมินผล สำนักห้องสมุด 
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 ทั้งนี้หลักสูตรดำเนินการเตรียมความพร้อมทางกายภาพ ห้องเรียน สภาพแวดล้อมด้านเรียนรู้ 
การจัดส่ิงอำนวยความสะดวก และส่ิงสนับสนุนทางการศึกษา  เช่น ห้องสมุดประจำหลักสูตรสังคมศึกษา 
ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้ค้นคว้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ให้คำปรึกษา 
และทำงานร่วมกัน  นอกจากนี้ ทางหลักสูตรยังได้สนับสนุนเอกสารประกอบการค้นคว้าให้กับท้ังอาจารย์
ผู้สอนและนักศึกษาในหลักสูตร เช่น ตำรา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน บทความ งานวิจัย ฯลฯ ให้
มีจำนวนเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และค้นคว้าเพิ่มเติม โดยมีการดำเนินการ
ปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป 
 

7.  ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อ

ติดตามการดำเนินการตาม TQF ต่อไป ท้ังนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดำเนินงานตามข้อ 1–5 และ
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี 

 
 ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

(1) คณาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน          

การประชุมเพื ่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถ้ามี) 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนใน   แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผล            
การดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 
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 ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผล         
การเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

(8) คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ อบรมหรือ
คำแนะนำด้านศาสตร์วิชาครูและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 

X X X X X 

(9) คณาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

X X X X X 

(10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

(13) นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูครบถ้วน
ทุกกิจกรรมที่กำหนดและเป็นประจำทุกปี 

X X X X X 

(14) มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู ้กับการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจำทุกปีการศึกษา 

X X X X X 

(15)  นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาร้อยละ 50 ที่
สำเร็จในแต่ละปีการศึกษา 

- - - X X 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรงุการดำเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
          1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื ่อพัฒนาการเรียน             
การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบคำถามของนักศึกษาในชั ้นเรียน ซึ ่งเมื ่อรวบรวมข้อมูลจากที ่กล่าวข้างต้นแล้ว              
ก็ควรจะสามารถประเมินเบ้ืองต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการท่ีใช้ไม่สามารถทำให้ผู้เรียน
เข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปล่ียนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถช้ีได้
ว่าผู ้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดำเนินการวิจัย      
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
          1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
               ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ท้ังด้านทักษะกลยุทธ์การสอน  
การตรงต่อเวลา การช้ีแจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้
ส่ือการสอนในทุกรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
     การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทำ เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร และจะต้องออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จำนวน 1 ภาคการศึกษา                   
โดยปฏิบัติงานในหน้าท่ีของครูทุกอย่างเสมือนเป็นครูประจำการคนหนึ่งในสถานการณ์จริงในสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่องกันเป็นเวลาอย่างน้อย 16 สัปดาห์ หรือ 288 ช่ัวโมง ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาท่ีอาจารย์จะไปนิเทศ
นักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ 
และขาดคุณสมบัติในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนท้ังในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 
 
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
          การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน              
ท่ีได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย 
 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุง
ดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุก 4 ปี 
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4. การประเมินทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน 
 เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน ให้สถาบันอุดมศึกษา
กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของทักษะภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถาบัน รวมท้ังสอดคล้องกับ
ความต้องการของการใช้ครูของประเทศ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดทำแผนระยะสั ้นและระยะยาวในการยกระดับคุณภาพ
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้ผ่านเกณฑ์ขัน้ต่ำท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ และกำหนดอัตราส่วนร้อยละของผู้เรียนท่ี
สำเร็จการศึกษาซึ่งมีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล หากผลการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนพบว่าอัตราส่วนร้อยละของ
ผ ู ้ เร ียนมีท ักษะภาษาอ ังกฤษต่ำกว ่าเกณฑที ่กำหนด มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏราชนคร ินทร ์รายงาน
กระบวนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนตามแนวทางท่ีเหมาะสม 
 ในปีท่ี 5 ของวงรอบการใช้หลักสูตร ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ทบทวนปรับเกณฑ์ขั้นต่ำของ
ภาษาอังกฤษให้สูงขึ้นกว่าเดิม และเป็นเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำตามนโยบายของรัฐบาล รวมท้ังกำหนดอัตราส่วน
ร้อยละของผู้เรียนท่ีสำเร็จการศึกษา ท่ีมีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำตามท่ีหลักสูตรกำหนด 
เพื่อใช้ในการกำกับ ติดตาม และส่งเสริมให้บัณฑิตที่ประกอบวิชาชีพครูมีความสามารถในการสื ่อสาร
ภาษาอังกฤษได้ในการปฏิบัติงานจริง   
 ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กำหนดเป้าหมายระยะยาว โดยระบุระยะเวลา (จำนวนปี)         
ท่ีผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนมีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำตามนโยบายรัฐบาล 
 
5. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
          จากการรวบรวมข้อมูล การสัมมนา และการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต 
จะทำให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของ
รายวิชาก็สามารถที ่จะดำเนินการปรับปร ุงรายวิชาน ั ้นๆ ได้ทันที ซึ ่งก็จะเป็นการปรับปร ุงย ่อย                    
ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทำได้ตลอดเวลาท่ีพบปัญหา สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับนั้นจะกระทำ
ทุก 4 ปี ท้ังนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรก่อนและหลังการปรับปรุงของสาขาวิชาสังคมศึกษา 
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2559 (คบ. 5ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (คบ. 4ปี) สาระการปรับปรุง 

ชื่อหลักสูตรและปริญญา 
ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education (Social Studies) 
วิชาเอก สังคมศึกษา 
จำนวนหน่วยกิต 169  หน่วยกิต 
รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี 

ชื่อหลักสูตรและปริญญา 
ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education (Social Studies) 
วิชาเอก สังคมศึกษา 
จำนวนหน่วยกิต 139  หน่วยกิต 
รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 

ปรับหลักสูตรจากเดิม ค.บ.5 ปี เป็น 4 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับที่คุรุสภา
ได้มีมาตรฐานวิชาช ีพครู พ.ศ.2561 ในส่วนมาตรฐานความรู ้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ ข้อ 5 สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา รวมถึงสอดคล้องกับ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) ด้านครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 
ปี พ.ศ.2562  สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) 
 

ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 
ปรัชญาของหลักสูตร 
ผลิตบัณฑิตครูสังคมศึกษาที่มีความรอบรู้และจริยธรรมตามมาตรฐาน
วิชาชีพเพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างยัง่ยืน 
ความสำคัญ 
ผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูทีป่ระกอบไปด้วยความรู้ความสามารถ 
กระบวนการคิด วิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการ
แสวงหาความรู้ในวิชาชีพครูสงัคมศึกษา สามารถถ่ายทอดความรู้ด้วย
ศิลปะการสอนและมีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนสร้างให้มีจริยธรรม
ตามมาตรฐานวิชาชีพและจิตวิญญาณความเป็นครูตามบทบาทหน้าที่ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ปรัชญาของหลักสูตร 
ผลิตครูสังคมศึกษาที่มีคณุภาพสูงมคีวามรู้คู่คุณธรรม สามารถบูรณา
การความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสูก่าร
จัดการศึกษาและพัฒนาครู ให้เป็นคนดี มีสติปัญญาความสามารถและ
อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมคีวามสุขรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและ
สามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา 
ความสำคัญ 
ปัจจุบันอาชีพครูถือว่าสำคัญยิ่งเพราะครูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา
ประเทศให้เจริญมั่นคงให้ก้าวทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ
โลกในยุคปัจจบุันแต่ก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้น้ันจะต้อง
พัฒนาคนซึ่งได้แก่เยาวชนของชาติเสียก่อน เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและมีความสมบูรณค์รบทุกด้านจึงสามารถช่วยกัน
สร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้และหน้าที่ที่มคีวามสำคัญยิ่งของครูก็
คือการปลูกฝังความรู้ความคิดและจิตใจแก่เยาวชนเพื่อให้เติบโตขึ้นเป็น
พลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้าผู้เป็นครู
จึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์อนาคตของ
ชาติบ้านเมือง 
 
 
 

 
 
ปรับปรุงปรัชญาของหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และปรัชญาของคณะครุ
ศาสตร์ และเพิ ่มคำอธิบายปรัชญาเพื ่อให้สอดคล้องกับ
ปรัชญาของหลักสูตร ค.บ. (สังคมศึกษา) ที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ 38 แห่งได้จัดทำร่วมกัน 
 
 
ปรับความสำคัญของหลักสูตรให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 38 แห่งได้จัดทำร่วมกัน 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2559 (คบ. 5ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (คบ. 4ปี) สาระการปรับปรุง 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. มีความสามารถบูรณาการเน้ือหาทางสังคมศึกษากับการจัดการ
เรียนรู้ ด้วยกระบวนการคิด วิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน 
2. มีความสามารถในการออกแบบการศึกษาด้านสังคมศึกษา และ
สามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ทางสังคมศาสตร์เพื่อตอบสนองต่อความ
หลากหลายของผู้เรียนตามหลักวิชาชีพครู 
3. มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาองคค์วามรู้
ทั้งในด้านการสอน และเน้ือหาด้านสังคมศึกษา โดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อนวัตกรรมร่วมกับการจัดการเรียนรู้ด้าน
สังคมศึกษา ก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ให้เท่าทันกับสภาพสังคมใน
ศตวรรษที่ 21 
4. มีความยึดมั่นผูกพัน ศรัทธาในวิชาชีพ ปฏิบัติงานตามวิชาชีพอยา่ง
เต็มกำลังเพื่อประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้ของศิษย์ พร้อมทั้งประพฤติ
ปฏิบัติตนให้พร้อมทั้งคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้เรียน
ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1 เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ มคีวามสามารถในหลักการ แนวคิดทางสังคม
ศึกษา สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
สอดคล้องกับสภาพสงัคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ  
2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาหลักสูตรทางด้านการเรียนการสอนการสอนที่จะส่งผลให้ครู มี
ความรู้ความสามารถสมรรถนะและคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของ
การศึกษาของชาติ  
3 เป็นผู ้ที ่มีค ุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีความ
รับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพมีความอดทนใจกว้างและมีความ
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครูอย่างมี
คุณภาพและเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู  
4 เป็นผู้มีความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการ
สอน และบูรณาการความรู ้ในกลุ ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม  
5 เป็นผู้มีความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนสามารถ คิด ค้นหา 
วิเคราะห์ข้อเท็จจริง รวมถึงการประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้  ใน
ทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่สำหรับการ
ประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต  
6 เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน 
มีภาวะผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น 
ทำงานเป็นทีมและมีวุฒิภาวะทางอารมณแ์ละทางสังคม 

 
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
1. มีความสามารถในการบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ พัฒนา
หลักสูตร ในเน้ือหาทางด้านสังคมศึกษา หลักการสอน กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ หลักสูตร สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 
ปรับปรุงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ตรงกับ มาตรฐาน
วิชาชีพคุรุสภา ปี 2561 รวมถึงเป็นไปตามศาสตร์ด้านสังคม
ศึกษา เพ่ือการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
(TQF) ด้านครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพ่ิมความสำคัญเพ่ืออธิบายรายละเอียดของคุณลักษณะ
บณัฑิตที่พึงประสงค์ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งได้
จัดทำร่วมกันโดยเน้นเชิงสมรรถนะ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2559 (คบ. 5ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (คบ. 4ปี) สาระการปรับปรุง 
2. มีความสามารถออกแบบการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อความ
หลากหลายของผู้เรียน โดยใชห้ลักวิชาชีพครู ครอบคลุมการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด 
3. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อ
นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้านสังคมศึกษา กระตือรือร้นในการแสวงหา
องค์ความรู้ด้านการวิจัยทางสังคมศึกษาและการวิจัยทางการศึกษาแบบ
บูรณาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้อย่างยั่งยืน และเท่าทันกับสภาพ
สังคมในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด 
4. มีความยึดมั่นผูกพัน ศรัทธาในวิชาชีพ ทุ่มเทเพื่อการเรียนรู้ของศิษย์ 
มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนทั้งทาง
กาย วาจา และจิตใจ สามารถปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพศรัทธา 
น่าเชื่อถือทั้งนอกและในสถานศึกษา มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ ปรับปรุง พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง ให้มคีวามรู้
ความชำนาญในวิชาชีพเพิ่มขึ้น 
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร 
1. ผศ.วไิลวรรณ สุนทรายุทธ 
2. อ.นวชนก วิเทศวิทยานุศาสตร์ 
3. อ.ประยุทธ สายต่อเน่ือง 
4. อ.วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์ 
5. อ.วิทยา  เต่าสา 
6. อ.สุทธิษา สมนา 

อาจารย์ประจำหลักสูตร 
1. ผศ.วไิลวรรณ สุนทรายุทธ 
2. อ.ธนเทพ ศิริพัลลภ 
3. อ.วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์ 
4. อ.วิทยา  เต่าสา 
5. อ.สุทธิษา สมนา 
 

เปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตร จากเดิมที่เกษียณอายุ
ราชการ ลาออก และไปประจำหลักสูตรอื่น โดยคำนึงถึง
คุณสมบัติอาจารย์ให้เป็นไปตาม TQF และเป็นไปตามเกณฑ์
อาจารย์ประจำหลักสูตรตามท่ี สกอ.กำหนดอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ตามโครงสร้างหมวดวิชา 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2559 (คบ. 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (คบ. 4 ปี) สาระการปรับปรุง 
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
โครงสร้างหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
    1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    1.3 - 
    1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
    2.1 กลุ่มวิชาชพีครู 
 2.1.1 กลุ่มวชิาชีพครูบงัคับ 
 2.1.2 กลุ่มวชิาชีพครูเลือก 
 
 
    2.2 กลุ่มวิชาเอก 
 2.2.1 กลุ่มวชิาเอกบังคับ 
 2.2.2 กลุ่มวชิาเอกเลือก   
 2.2.3 กลุ่มวชิาการสอนวิชาเอก 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 

169 หน่วยกิต 
 

30 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 

- 
9 หน่วยกิต 

133 หน่วยกิต 
54 หน่วยกิต 
50 หน่วยกิต 
4 หน่วยกิต 

 
 

79 หน่วยกิต 
69 หน่วยกิต 
4 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

 
6 หน่วยกิต 

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
โครงสร้างหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
 
 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
    2.1 กลุ่มวิชาชพีครู 
 2.1.1 กลุ่มวชิาชีพครูบงัคับ 
 2.1.2 วชิาปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 
 
 
    2.2 กลุ่มวิชาเอก 
 2.2.1 กลุ่มวชิาเอกบังคับ 
 2.2.2 กลุ่มวชิาเอกเลือก 
  
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 

136 หน่วยกิต 
 

30 หน่วยกิต 
 
 
 
 

103 หน่วยกิต 
40 หน่วยกิต 
28 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

 
 

63 หน่วยกิต 
42 หน่วยกิต 
21 หน่วย 

 
 

6 หน่วยกิต 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรลดลง 30 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนหน่วยกิตคงเดิม  
    เป็นรายวิชาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง กำหนดร่วมกัน 10 
วิชา 
 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนหน่วยกิตลดลง 33  หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาชพีครู จำนวนหน่วยกิตลดลง 14 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวชิาชีพครูบงัคับ จำนวนหน่วยกิตลดลง 22 
หน่วยกิต 
 2.1.2 กลุ่มวชิาชีพครูเลือกเปลี่ยนเป็นกลุ่มวิชาปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา และหน่วยกิตเพิ่มขึ้น 8 หน่วยกิต 
    2.2 กลุ่มวิชาเอก จำนวนหน่วยกิตลดลง 16 หน่วยกิต 
 
 
 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนหน่วยกิตคงเดิม 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (คบ. 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (คบ. 4 ปี) สาระการปรับปรุง 
กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 50 หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 28 หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ จำนวนหน่วยกิตลดลง 19 หน่วยกิต 

   รวมเป็น 1 วิชา ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา เพิ่มหน่วยกิต ชั่วโมงบรรยายเท่าเดิม                   
   ปรับเพิ่มชั่วโมงปฏิบัติ และชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง 
 
 
   ปรับเป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 
   รวมเป็น 1 วิชา ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิตเท่าเดิม ปรับชั่วโมง 
   บรรยายเป็น 2 คาบ ปรับให้มีชั่วโมงปฏบิัติ และชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง 5 คาบ 
   ปรับรหัสวิชา  
   
   ปรับรูปแบบการสอนให้มีการสอนร่วมกับสาขาวิชาเอก 
   ยกเลิกรายวิชา 
   รวมเป็น 1 วิชา ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา 
   ปรับรหัสวิชา 
   ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา 
   
 รวมเป็น 1 วิชา ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต และคาบเรียน 
 
   ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา และจำนวนหน่วยกิต  
 
   เพิ่มรายวิชา 

ETH101 
EEN101 
EED301 
EED401 
EED501 
EED502 
EFA101 
EFA102 
ECI201 
ECI301 
 
ECI401 
EET201 
EET301 
EMR301 
EMR401 
EPG201 
EPG301 
EFA201 

ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับครู 
ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศสำหรับครู 
ประสบการณ์วิชาชีพครู 1 
ประสบการณ์วิชาชีพครู 2 
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
การศึกษาและความเป็นครู 
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 
การพัฒนาหลักสูตร 
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
 
การศึกษาแบบเรียนรวม 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
สื่อสารสนเทศและแหลง่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21 
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
จิตวิทยาการศึกษา 
การแนะแนวและการให้คำปรึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
1(0-2-1) 
1(0-2-1) 
6(240) 
6(240) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
 
2(2-0-4) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
2(1-2-3) 
2(2-0-4) 

EED103 ภาษาเพื่อการสื่อสาร        3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
EFA101 คณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ           3(2-2-5) 
            และจิตวิญญาณความเป็นครู 
ECI101 การพัฒนาหลักสูตร                           3(2-2-5) 
EED203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้                   3(2-2-5) 
 
 
EET201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ        3(2-2-5) 
           เพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
EMR201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้            3(2-2-5) 
EMR301 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้    3(2-2-5) 
EPG101 จิตวิทยาสำหรับครู                             3(2-2-5) 
 
EFA201 การบริหารการศึกษาและการประกัน       3(2-2-5) 
           คุณภาพการศึกษา 
EED402 ครุนิพนธ ์                                       1(0-2-1) 
 
 

กลุ่มวิชาชีพครูเลือก 4 หน่วยกิต      ยกเลิกกลุ่มวิชา                                                        (มีต่อหน้าถัดไป) 
  กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา            12 หน่วยกิต 

EED105 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1               1(0-3-0) 
เพิ่มกลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (คบ. 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (คบ. 4 ปี) สาระการปรับปรุง 
EED205 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2               2(0-6-0) 
EED306 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3               3(0-9-0) 
EED401 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา4               6(240) 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอก 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2559 (คบ. 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (คบ. 4 ปี)  สาระการปรับปรุง 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาเอก) 79 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาเอก) 63 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตลดลง 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 69 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกบังคับ 42 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตลดลง 9 หน่วยกิต ควบรวม

วิชาเอกและวิชาเอกบังคับเข้าด้วยกัน 
ESC101 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5) ESC102 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5) ปรับรหัสวิชาและคำอธิบายรายวิชา 
ESC102 มานุษยวิทยาและสังคมวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) ESC103 หลักสังคมวิทยา 3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา และคำอธิบายรายวิชา 
ESC103 ปรัชญาเบื้องต้น 3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 
ESC201 ประวัติศาสตร์ไทย 3(3-0-6) ESC101 ประวัติศาสตร์ไทย 3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา และปรับคำอธิบายรายวิชา 
ESC202 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 
ESC203 หลักเศรษฐศาสตร์กับวิถีชีวิตโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) ESC202 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา และคำอธิบายรายวิชา 
ESC204 ศาสนศึกษา 3(3-0-6) ESC301 ศาสนาศึกษา 3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา และปรับคำอธิบายรายวิชา 
ESC205 การอ่านแผนที่ 3(2-2-5) ESC203 เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา และคำอธิบายรายวิชา  
   ESC204 อารยธรรมโลก 3(2-2-5) รายวิชาเปิดใหม ่
   ESC205 สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา 3(2-2-5) รายวิชาเปิดใหม ่
   ESC206 กฎหมายเบื้องต้น 3(2-2-5) รายวิชาเปิดใหม ่
ESC206 การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 
ESC207 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 
ESC208 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ชุมชนท้องถิ่น  3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 
ESC408 การปกครองส่วนท้องถิ่น 3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 
       
       
       
   ESC401 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา 3(2-2-5) รายวิชาเปิดใหม ่
       
ESC302 การเมืองการปกครองไทยสมัยใหม ่ 3(3-0-6) ESC201 การเมืองการปกครองไทย 3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา และคำอธิบายรายวิชา 
ESC303 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) ESC105 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(2-2-5) ปรับคำอธิบายรายวิชา และรหัสวิชา 
ESC304 
ESC305 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
พุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจบุัน 

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

   ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2559 (คบ. 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (คบ. 4 ปี)  สาระการปรับปรุง 
ESC306 พัฒนาการสังคมร่วมสมัย 3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 
ESC307 ประวัติศาสตร์เอเชีย 3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 
ESC309 พุทธศิลป ์ 3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 
   ESC402 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) รายวิชาเปิดใหม ่
       
ESC402 การวิจัยทางสังคมศึกษา 3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 
ESC403 ประวัติศาสตร์ยุโรปและอเมริกา 3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 
ESC405 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3(2-2-5) ESC104 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา และคำอธิบายรายวิชา 
ESC406 บทบาทศาสนาในสังคมไทย 3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 
ESC407 การสัมมนาสังคมศึกษา 3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 
กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก (6 หน่วยกิต)     
ESC404 บูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิชาการสอนสังคม

ศึกษาระดับประถมศึกษา 
3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

ESC409 บูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิชาการสอนสังคม
ศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

กลุ่มวิชาเอกเลือก 4 หน่วยกิต  กลุ่มวิชาเอกเลือก 21 หน่วยกิต  
   ESC302 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา 3(2-2-5) รายวิชาเปิดใหม ่
   ESC303 ท้องถิ่นศึกษา 3(2-2-5) รายวิชาเปิดใหม ่
   ESC304 วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา 3(2-2-5) รายวิชาเปิดใหม ่
   ESC305 นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา 3(2-2-5) รายวิชาเปิดใหม ่
   ESC306 การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสงัคมศึกษา 3(2-2-5) รายวิชาเปิดใหม ่
ESC308 ภูมิศาสตร์ลุ่มน้ำบางปะกง 3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 
   ESC403 ความเป็นสกลทรรศน์ 3(2-2-5) รายวิชาเปิดใหม ่
   ESC404 ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก 3(2-2-5) รายวิชาเปิดใหม ่
ESC408 การปกครองส่วนท้องถิ่น 3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 
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ภาคผนวก 3  
 

ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจยั หรือการแตง่ตำรา 
รวมทั้งภาระการสอนทั้งทีม่ีอยู่แล้วและที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

ของอาจารยป์ระจำหลักสูตร อาจารยป์ระจำ 
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อาจารย์ประจำหลักสูตร  
หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ลำดับ 

ช่ือ–สกุล เลขประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่งทางวิชาการ  
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/
สถาบัน,ปีที่สำเร็จ

การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) และ

ประสบการณ ์

รายวิชาที่รับผิดชอบ 
ภาระการสอน 

(ชม./ปีการศึกษา) 

หลักสูตรน้ี หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

1. นางวิไลวรรณ สุนทรายุทธ 
X-XXXX-XXXX5-24-1 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
กศ.ม. (ภูมิศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ, 
2535 
ค.บ. (ภูมศิาสตร์) 
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
, 2519 
 

หนังสือ/ตำรา และ
ผลงานวิจัย  
ดูในภาคผนวก 7 
 
ประสบการณ์สอน  
พ.ศ.2520– ปัจจุบัน 
 
ประสบการณ ์
- การนิเทศการสอน 

- กลุ่มวิชาชีพครูเลือก
สาขาวิชาสังคมศึกษา 
- EED104 พลเมืองที่
เข้มแข็ง 
- EED303 ศาสตร์
พระราชาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 
- ESC102 ภูมิศาสตร์
กายภาพ 
- ESC104 ภูมิศาสตร์
ประเทศไทย 
- ESC203 เคร่ืองมือ
ทางภูมศิาสตร์และภูมิ
สารสนเทศ 
- ESC205 สิ่งแวดล้อม
และประชากรศึกษา 
- ESC302 การพัฒนา
หลักสูตรสังคมศึกษา 
- ESC303 ท้องถิ่น
ศึกษา 
- ESC304 วิธี
วิทยาการสอนสังคม
ศึกษา 
- ESC306 การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการทางสังคม
ศึกษา 
- ESC403 ความเป็น
สกลทรรศน์ 
- EED105 ปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 1 
- EED204 ปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 2 
- EED305 ปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 3 
- EED401 ปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 4  

- AGE233 มนุษย์กบั
สิ่งแวดล้อม 
- กลุ่มวิชาชีพครู
เลือกสาขาวิชาสังคม
ศึกษา 
- ESC301 การศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
- ESC101 
ภูมิศาสตร์กายภาพ 
- ESC402 การวิจัย
ทางสังคมศึกษา 
- ESC407 การ
สัมมนาสังคมศึกษา 
- ESC405 ภูมิศาสตร์
ประเทศไทย 

24 24 24 24 

2. นายธนเทพ  ศิริพัลลภ 
X-XXXX-XXXX 7-59-3 
อาจารย ์

หนังสือ/ตำรา และ
ผลงานวิจัย  
ดูในภาคผนวก 7 

- EED104 พลเมืองที่
เข้มแข็ง 

- AGE234 บางปะกง
ศึกษา 

24 24 24 24 
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ลำดับ 

ช่ือ–สกุล เลขประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่งทางวิชาการ  
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/
สถาบัน,ปีที่สำเร็จ

การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) และ

ประสบการณ ์

รายวิชาที่รับผิดชอบ 
ภาระการสอน 

(ชม./ปีการศึกษา) 

หลักสูตรน้ี หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์)มหาวิทยาลัย
รามคำแหง, 2555 
ศษ.บ.(สังคมศึกษา)มหาวิทยาลยั
รามคำแหง, 2542 
 

 
ประสบการณ์การสอน 
29 ก.ย. 59 -ปัจจุบัน 
 
ประสบการณ์ทำงาน 
-วิทยากรด้านประวัติศาสตร์ 

- EED303 ศาสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 
- ESC101 ประวัติศาสตร์
ไทย 
- ESC105 ประวัติศาสตร์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
- ESC204 อารยธรรม
โลก 
- ESC302 การพัฒนา
หลักสูตรสังคมศึกษา 
- ESC304 วิธีวิทยาการ
สอนสังคมศึกษา 
- ESC306 การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการทางสังคม
ศึกษา 
- ESC403 ความเป็น
สกลทรรศน์ 
- EED105 ปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 1 
- EED204 ปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 2 
- EED305 ปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 3 
- EED401 ปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 4 

- กลุ่มวิชาชีพครูเลือก
สาขาวิชาสังคมศึกษา 
- ESC201 การศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
- ESC201 
ประวัติศาสตร์ไทย 
- ESC206การศึกษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
- ESC303 
ประวัติศาสตร์เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
- ESC307 
ประวัติศาสตร์เอเชีย 
- ESC403 
ประวัติศาสตร์ยุโรป
และอเมริกา 

3. นายวชิรพงศ์ มณีนันทวิฒน ์
X-XXXX-XXXX9-77-1 
อาจารย ์
M.A. ( India Philosophy), 
Banaras Hindu University, 
India. 2540 
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลยัมหามงกฏุราช
วิทยาลัย, 2537 

หนังสือ/ตำรา และ
ผลงานวิจัย  
ดูในภาคผนวก 7 
 
ประสบการณ์การสอน 
1 มิ.ย.48-ปัจจบุัน 
 
ประสบการณ์ทำงาน 
-รองผู้อำนวยการศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลยั
ราชภัฏราชนครินทร์ 
ประสบการณ์สอน  
1 เม.ย.2546 – ปัจจุบัน 
 
ประสบการณ ์
- การนิเทศการสอน 

- EED104 พลเมืองที่
เข้มแข็ง 
- EED303 ศาสตร์
พระราชาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 
- ESC301 ศาสนา
ศึกษา 
- ESC401 หลักพุทธ
ธรรมและธรรมวิทยา 
- EED105 ปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 1 
- EED204 ปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 2 
- EED305 ปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 3 

- AGE234 บางปะ
กงศึกษา 
- กลุ่มวิชาชีพครูเลือก
สาขาวิชาสังคมศึกษา 
- ESC103 ปรัชญา
เบื้องต้น 
- ESC204 ศาสนศึกษา 
- ESC305 พุทธศาสนา
ในกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
- ESC309 พุทธศิลป ์
- ESC406 บทบาท
ศาสนาในสังคมไทย 
 

24 24 24 24 
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ลำดับ 

ช่ือ–สกุล เลขประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่งทางวิชาการ  
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/
สถาบัน,ปีที่สำเร็จ

การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) และ

ประสบการณ ์

รายวิชาที่รับผิดชอบ 
ภาระการสอน 

(ชม./ปีการศึกษา) 

หลักสูตรน้ี หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

- ประธานสาขาวิชาสังคม
ศึกษา 
- รองผู้อำนวยการศูนย์
ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ท้องถิ่น 

- EED401 ปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 4 

4. นายวิทยา  เต่าสา 
X-XXXX-XXXX6-55-9 
อาจารย ์
วท.ม. (ภูมิศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2552 
วท.บ. (ภูมศิาสตร์) 
มหาวิทยาลยับูรพา, 2545 

หนังสือ/ตำรา และ
ผลงานวิจัย  
ดูในภาคผนวก 7 
 
ประสบการณ์การสอน 
1 ก.ค.53-ปัจจุบัน 
 
ประสบการณ์ทำงาน 
-ประธานสาขาวิชาสังคม
ศึกษา 
-วิทยากรด้านภูมิศาสตร์
สารสนเทศ 
 
 

- EED104 พลเมืองที่
เข้มแข็ง 
- EED303 ศาสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 
- ESC102 ภูมิศาสตร์
กายภาพ 
- ESC104 ภูมิศาสตร์
ประเทศไทย 
- ESC203 เคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์และภูมิ
สารสนเทศ 
- ESC205 สิ่งแวดล้อม
และประชากรศึกษา 
- ESC302 การพัฒนา
หลักสูตรสังคมศึกษา 
- ESC303 ท้องถิ่นศึกษา 
- ESC304 วิธีวิทยาการ
สอนสังคมศึกษา 
- ESC305 นวัตกรรมและ
สื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา 
- ESC306 การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการทางสังคมศึกษา 
- ESC403 ความเป็น
สกลทรรศน์ 
- EED105 ปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 1 
- EED204 ปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 2 
- EED305 ปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 3 
- EED401 ปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 4 

- AGE131 
เหตุการณ์โลก
ปัจจุบัน 
- AGE233 มนุษย์กบั
สิ่งแวดล้อม 
กลุ่มวิชาชีพครูเลือก
สาขาวิชาสังคมศึกษา 
- ESC301 การศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
- ESC101 ภูมิศาสตร์
กายภาพ 
- ESC206 การอ่าน
แผนที่และการแปล
ภาพถ่ายทางอากาศ 
- ESC304 ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
- ESC402 การวิจัยทาง
สังคมศึกษา 
- ESC407 การสัมมนา
สังคมศึกษา 
 

    

5. นางสาวสุทธิษา สมนา 
X-XXXX-XXXX1-89-5 
อาจารย ์
วท.ม. (ภูมิศาสตร์)  

หนังสือ/ตำรา และ
ผลงานวิจัย  
ดูในภาคผนวก 7 
 

- EED104 พลเมืองที่
เข้มแข็ง 

- AGE233 มนุษย์กบั
สิ่งแวดล้อม 
- กลุ่มวิชาชีพครูเลือก
สาขาวิชาสังคมศึกษา 

24 24 24 24 
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ลำดับ 

ช่ือ–สกุล เลขประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่งทางวิชาการ  
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/
สถาบัน,ปีที่สำเร็จ

การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) และ

ประสบการณ ์

รายวิชาที่รับผิดชอบ 
ภาระการสอน 

(ชม./ปีการศึกษา) 

หลักสูตรน้ี หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2552 
วท.บ. (ภูมศิาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2548 
 

ประสบการณ์การสอน 
1 ก.ค.53-ปัจจุบัน 
 
ประสบการณ์ทำงาน 
-ประธานสาขาวิชาสังคม
ศึกษา 
-วิทยากรด้านภูมิศาสตร์
สารสนเทศ 
 
ประสบการณ์สอน  
1 มิ.ย.2556– ปัจจบุัน 
 
ประสบการณ ์
- การนิเทศการสอน 
- อาจารย์ที่ปรึกษา 
- วิทยากรเร่ืองเคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ 

- EED303 ศาสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 
- ESC102 ภูมิศาสตร์
กายภาพ 
- ESC104 ภูมิศาสตร์
ประเทศไทย 
- ESC203 เคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์และภูมิ
สารสนเทศ 
- ESC205 สิ่งแวดล้อม
และประชากรศึกษา 
- ESC302 การพัฒนา
หลักสูตรสังคมศึกษา 
- ESC303 ท้องถิ่นศึกษา 
- ESC304 วิธีวิทยาการ
สอนสังคมศึกษา 
- ESC305 นวัตกรรมและ
สื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา 
- ESC306 การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการทางสังคมศึกษา 
- ESC403 ความเป็น
สกลทรรศน์ 
- EED105 ปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 1 
- EED204 ปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 2 
- EED305 ปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 3 
- EED401 ปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 4 

- ESC301 การศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
- ESC101 ภูมิศาสตร์
กายภาพ 
- ESC402 การวิจัยทาง
สังคมศึกษา 
- ESC407 การสัมมนา
สังคมศึกษา 
- ESC405 ภูมิศาสตร์
ประเทศไทย 
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2. อาจารย์ประจำ 
 

ลำดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรน้ี หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

1 นายปฐวีร์ วิจบ 

x-xxxx-xxxx7-46-2 
รองศาสตราจารย์ 
ค.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2518 
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
มหาสารคาม, 2514 

หนังสือ/ตำรา 
- 
 
ผลงานวิจัย 
พรทิพย์ อ้นเกษม, ดรัณภพ 
เพียรจัด,  
วิภาภรณ์ บุญยงค์, 
อังคณา กุลนภาดล,  
จิรัชญา โคศิลา และ 
ณัฐกานต์ พจนพิมล.  
(2561). การประเมิน
หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตร
ปรับปรุงปี พ.ศ. 2557) 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราช
นครินทร์                                 
วารสารราชนครินทร์ ปีที่ 15 
ฉบับที่ 34 
กรกฎาคม – ธันวาคม 2561. 
 
ประสบการณ์สอน  
16 ม.ค. 16 – ปัจจุบัน 
 
ประสบการณ ์
-วิทยากรด้านภาษาอังกฤษ 
-การนิเทศการสอน 
-ประธานสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
-ผู้ช่วยอธิการบดี 
-หัวหน้าฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ 
-นายกสโมสรอาจารย์  
-กรรมการตรวจภายใน 

-EED101 ทักษะการพูด
และการฟังภาษาอังกฤษ 
-EED201 การใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 
-EED301 ภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพ 
-EED103  
ภาษาเพื่อการ 
สื่อสาร 
-EET106 ภาษาอังกฤษ
สำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล
และคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา 

--ภาษาและ
วัฒนธรรม
ต่างประเทศสำหรับ
ครู 
-ภาษาและ
วัฒนธรรมสำหรับ
ครู 
-สัทศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น 
-การสอน
ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษานานาชาติ 
-ภาษาอังกฤษ
สำหรับครู 
-วิชาเอกใน
หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ 

24 24 24 24 

2 นางวิภาภรณ์ บุญยงค์ 

x-xxxx-xxxx7-17-7 
รองศาสตราจารย์ 
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  
มหาวิทยาลยับูรพา, 2556 
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
พิษณุโลก, 2530 
กศ.บ. (การประถมศึกษา) 

หนังสือ/ตำรา 
- 
ผลงานวิจัย 
-วิภาภรณ์  บุญยงค์.(2559)  
แนวทางการพัฒนาความเฉ
ลาดทางอารมณ์ของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏั                  
ราชนครินทร์.วารสารราช

-EED302 การสร้าง
เสริมและดูแลสุขภาวะ 
-EED205 ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิต
และอาชีพ 
-EPG101 จิตวิทยา
สำหรับครู 

-จิตวทิยากับการ
พัฒนาตน 
-มนุษยสัมพันธ์
สำหรับครู 
-จิตวิทยาสำหรับครู
และการแนะแนว 
-การแนะแนวและ
การให้คำปรึกษา 
-การปรับพฤติกรรม 

24 24 24 24 
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ลำดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรน้ี หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
บางแสน, 2525 

นครินทร์.วารสารราช
นครินทร์ กรกฎาคม-
ธันวาคม 2559. หน้า 27-
35. 
-วิภาภรณ ์ บุญยงค์. (2560). 
การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อ
พัฒนามนุษยสัมพันธ์ของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏั                 
ราชนครินทร์.วารสารราช
นครินทร์. หน้า 63-70. 
-พรทิพย์ อ้นเกษม, ดรัณภพ 
เพียรจัด,  
วิภาภรณ์ บุญยงค์, 
อังคณา กุลนภาดล,  
จิรัชญา โคศิลา และ 
ณัฐกานต์ พจนพิมล.  
(2561). การประเมิน
หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตร
ปรับปรุงปี พ.ศ. 2557) 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราช
นครินทร์                                 
วารสารราชนครินทร์ ปีที่ 15 
ฉบับที่ 34 
กรกฎาคม – ธันวาคม 2561. 
 
ประสบการณ์สอน 
1 ส.ค. 2523 – ปัจจบุัน 
 
ประสบการณ์ทำงาน 
-วิทยากรด้านจิตวิทยาและ
การแนะแนว 
-วิทยากรด้านจิตวิทยาให้
คำปรึกษา 
-อาจารย์ผู้สอนด้านการ
บริหารการศึกษาและ
จิตวิทยา 
-กรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ 
-การนิเทศการสอน 
-รองคณบดีฝายวิชาการคณะ
ครุศาสตร์ 
-คณบดีคณะครุศาสตร์ 

-EFA201 การบริหาร
การศึกษาและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

-การศึกษาเอกเทศ 
-จิตวิทยาวัยรุ่น 
-หลักการแนะแนว 
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ลำดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรน้ี หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

-กรรมการสภา
มหาวิทยาลยัราชภฏัราช
นครินทร์ 
-รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนครินทร์ 

3 นางกัญภร เอี่ยมพญา 

x-xxxx-xxxx3-70-0 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ศษ.ด. (บริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล, 2552 
นศ.ม. (การโฆษณา) 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม, 2537 
ศศ.บ. (ศิลปะ) 
มหาวิทยาลยับูรพา, 2535 

หนังสือ/ตำรา 
- 
 
ผลงานวิจัย 
-กัญภร เอ่ียมพญา         
นิวัตต์ น้อยมณี  
และพจนีย์  มั่งคัง่. 
(2560).การพัฒนา
ศักยภาพครูตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของคุรุสภา
ที่เหมาะสมต่อครูประถมใน
สถานศึกษา กรณีศึกษา
โรงเรียน 
อนุบาลวัดปิตุลาธิราช
รังสฤษฎิ์. มหาวทิยาลยั
ราชภัฏราชนครินทร์. 
วารสารปัญญาภิวัฒน์.9(2). 
พฤษภาคม-สงิหาคม 
2560. หน้า 158-170. TCI 
1 
-กัญภร เอ่ียมพญา และนิ
วัตต์ น้อยมณี(2559). 
รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่เหมาะสมต่อการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา. วารสารราช
นครินทร์.13(30). 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2559. 
ทุนวิจัยงบแผ่นดิน ของ
สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหง่ชาติ (วช.) 
- Daoprakai Raso 
Kanporn Aiempaya 
Niwat Noymanee and 
Abhichat Anukulwech. 
(2018). Computer 
Multimedia Assisted 
Presentation Program 

-EFA101 คณุธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ 
และจิตวิญญาณความ
เป็นครู 
-EFA201 การบริหาร
การศึกษาและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

--จริยธรรมและ
จรรยาบรรณใน
วิชาชีพครู 
-การศึกษาและ
ความเป็นครู 
-หลักการศึกษาและ
ความเป็นครู 
-การบริหาร
หลักสูตรและการ
สอน การบริหาร
กิจการนักเรียน 
-การบริหารและ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 
-การประกัน
คุณภาพการศึกษา 

24 24 24 24 
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ลำดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรน้ี หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

Teaching Courseware. 
SAR Journal. 1(3). ISSN 
2619-9955, DOI: 
10.18421/SAR13-01 
September 2018. P.71-
76. 
-กัญภร เอ่ียมพญา. (2561). 
การพัฒนาวิชาชีพครู. 
กรุงเทพฯ  : 21 เซนจูร่ี . 
410 หน้า. ISBN : 978-616-
478-051-6. หนังสือตาม
เกณฑ์ กพอ. 
-พจนีย์ มั่งคั่ง กัญภร เอ่ียม
พญา  ศิริวัฒน์   จิระเดช
ประไพ           พรทิพย์ 
คำชาย สมศักด์ิ เอ่ียมคงสี           
ลินดา นาคโปย และ
อำนาจ บุญประเสริฐ.
(2561). การประเมิน
หลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  
(หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 
2559) คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราช
นครินทร์.วารสารวิชาการ
หลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนคร. 10(28). 
พฤษภาคม-สงิหาคม 2561. 
หน้า 1-13. 
 
ประสบการณ์สอน 
1 ต.ค. 2540-ปัจจบุัน 
 
ประสบการณ์ทำงาน 
-ประธานกลุ่มวิชาพื้นฐาน
และการบริหารการศึกษา 
-วิทยากรด้านการบริหาร
การศึกษา  
-กรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ 
-การนิเทศการสอน 

4 นายกันตพัฒน์ ชนะบุญ 
xx-xxx-xxxx-xxx-x 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

หนังสือ/ตำรา 
กันตพัฒน์ ชนะบุญ (2557). 
เอกสารประกอยการสอน

- ESC201 การเมืองการ
ปกครองไทย 

- หลักรัฐศาสตร์ 24 24 24 24 
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ลำดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรน้ี หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

ปรด. (การเมือง) 
มหาวิทยาลยัรามคำแหง, 2559 
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัรามคำแหง, 2547 
ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ) 
มหาวิทยาลยัรามคำแหง, 2542 

รายวิชาเหตุการณ์โลก
ปัจจุบัน. ฉะเชิงเทรา: 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราช
นครินทร์. 
กันตพัฒน์ ชนะบุญ (2556) 
เอกสารประกอบการสอน
รายวิชาการเมืองการ
ปกครองของไทย. 
ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์. 
กันตพัฒน์ ชนะบุญ. (2555). 
เอกสารประกอบการสอน
รายวิชาวิชาภาวะความเป็น
ผู้นำ. ฉะเชิงเทรา: 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราช
นครินทร์. 
-ประสบการณ์สอน.  
2551- ปัจจุบัน, 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราช   
นคริทร์ 

- การเมืองการ
ปกครองไทย
สมัยใหม ่
HPS103  การเมือง
การปกครองของ
ไทย 
HPS105  ปรัชญา
การเมืองเบื้องต้น 
HPS200  สถาบัน
การเมือง และ
รัฐธรรมนูญ 
HPS206  การเมือง
การปกครอง
เปรียบเทียบ 

5 นางจิราภรณ์  พจนาอารีย์วงศ์ 

x-xxxx-xxxx1-73-0 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
กศ.ด. (การศึกษาปฐมวัย) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 
2557 
กศ.ม. (จิตวิทยาและการ 
แนะแนว),  
มหาวิทยาลยับูรพา, 2545 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
สถาบันราชภฏัฉะเชิงเทรา, 2540 

หนังสือ/ตำรา 
-จิราภรณ์  พจนาอารีย์วงศ์. 
(2558).จิตวิทยาการศึกษา. 
กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล. 
 
ผลงานวิจัย 
-จิราภรณ์  พจนาอารีย์วงศ์. 
(2559) .การศึกษา
องค์ประกอบคุณลักษณะ
กัลยาณมิตรของนักศึกษา
วิชาชีพครู ในมหาวิทยาลยั
ราชภัฏราชนครินทร์. การ
ประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ราช
นครินทร์วิจัยและวิชาการ 
คร้ังที่ 8. วันที่ 21- 22 
มิถุนายน 2559 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราช
นครินทร์ อ.เมือง จ.
ฉะเชิงเทรา. 
 

ประสบการณ์สอน 
1 ต.ค. 2545 – ปัจจุบัน 
 

ประสบการณ์ทำงาน 
-ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
และการแนะแนว 

-EED302 การสร้าง
เสริมและดูแลสุขภาวะ 
-EPG101 จิตวิทยา
สำหรับครู 

-จิตวิทยากับการ
พัฒนาตน 
-มนุษยสัมพันธ์
สำหรับครู 
-จิตวิทยาสำหรับครู
และการแนะแนว 
-การแนะแนวและ
การให้คำปรึกษา 
-การศึกษาเอกเทศ 
-จิตวิทยาวัยรุ่น 
-หลักการแนะแนว 

24 24 24 24 
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ลำดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรน้ี หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

-วิทยากรด้านจิตวิทยาและ 
การแนะแนว 
-การนิเทศการสอน 

6 ว่าที่ รต. ไชยะ เทพา 
xx-xxx-xxxx-xxx-x 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ปรด. (การเมือง) 
มหาวิทยาลยัรามคำแหง, 2559 
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัรามคำแหง, 2549 
ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ) 
มหาวิทยาลยัรามคำแหง, 2543 

หนังสือ/ตำรา 
ไชยะ เทพา. (2557). 
เอกสารประกอบการสอน
เหตุการณ์โลกปัจจุบัน. 
ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์. 
ไชยะ เทพ. (2556). เอกสาร
ประกอบการสอนความรู้
เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์.
ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์. 
ไชยะ เทพา. (2555). 
เอกสารประกอบการสอน
นโยบายสาธารณะและการ
วางแผน. ฉะเชิงเทรา: 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราช
นครินทร์. 
ใชยะ เทพา. (2553). 
เอกสารประกอบการสอน
การจัดการความขัดแย้ง. 
ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์. 
ประสบการณ์สอน.  
2550- ปัจจุบัน,  

- ESC201 การเมืองการ
ปกครองไทย 

- หลักรัฐศาสตร์ 
- การเมืองการ
ปกครองไทย
สมัยใหม ่
HPS100 ความรู้
เบื้องต้นทาง
รัฐศาสตร์ 
HPS102 ความรู้
เบื้องต้นทาง
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างประเทศ 
HPS105  ปรัชญา
การเมืองเบื้องต้น 
HPS204 การเมือง
การปกครองของ
กลุ่มประเทศเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
HPS205 พรรค
การเมืองกลุ่ม
ผลประโยชน์และ
การเลือกต้ัง 
HPS303 นโยบาย
สาธารณะและการ
วางแผนกลยุทธ ์

24 24 24 24 

7 นายดรัณภพ  เพียรจัด 

x-xxxx-xxxx4-06-8 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ค.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2557 
กศ.ม. (โสตทัศนศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2551 
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
มหาวิทยาลยับูรพา, 2549 

หนังสือ/ตำรา 
-ดรัณภพ เพียรจัด. (2559). 
การผลิตสื่อการสอนอย่าง
เป็นระบบ. มหาวิทยาลยัราช
ภัฏราชนครินทร์, 
ฉะเชิงเทรา. 
 
ผลงานวิจัย 
-วราภรณ์ สินถาวร,  
สุนาฏ จันทนา และดรัณภพ 
เพียรจัด. (2561). การศึกษา 
สภาพปัญหาและความ
ต้องการใน 
การพัฒนาสมรรถภาพ ครู
สำหรับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้สื่อการ 
จัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV)ของ
โรงเรียน 

- EET201 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู้ 
- EED205 ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิต
และอาชีพ 
- EED203 วิธีวิทยาการ
จัดการเรียนรู้ 
- EED402 คุรุนิพนธ ์
- EED303 ศาสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 
- วิชาในกลุ่มวิชาเอกทุก
วิชา 
- วิชาในกลุ่มปฏบิัติการ
สอนในสถานศึกษา 

- AGE143 ความรู้
พื้นฐานทางด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- EET201 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษา 
- EET301 สื่อ
สารสนเทศและ
แหล่งการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด 
- EET201 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู้ 

24 24 24 24 
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ลำดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรน้ี หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

ขนาดเล็กสังกัดสำนักงาน
เขต 
พื้นที่ประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2. การ
ประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติราช
นครินทร์วิจัย คร้ังที่ 9. 3-4 
เมษายน 2561. 
--พรทิพย์  อ้นเกษม, ดรัณ
ภพ  เพียรจัด, วิภาภรณ์  
บุญยงค,์ อังคณา  กุลนภา
ดล,  
จิรัชญา  โคศิลา,  
ณัฐกานต์  พจนพิมล. 
(2561). การประเมิน
หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู 
(หลักสูตรปรับปรุง           
ปี พ.ศ. 2557) คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏราชนครินทร์ วารสาร
ราชนครินทร์ ปีที่ 15 ฉบบั
ที่ 34  กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2561. 
-ดรัณภพ เพียรจัดและวรา
ภรณ์ สินถาวร. (2561). การ
พัฒนารูปแบบสื่อการสอน
สารสนเทศและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้สนับสนุน
นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้: กรณีศึกษา 
โรงเรียนในอำเภอบางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา. การ
ประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติราช
นครินทร์วิจัย คร้ังที่ 9. 3-4 
เมษายน 2561. 
ประสบการณ์การสอน 
5 ก.ค. 2553 – ปัจจุบัน 
 
ประสบการทำงาน 
-วิทยากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
-วิทยากรด้านเทคโนโลยี
การศึกษา 

- EED205 ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อ
ชีวิตและอาชีพ 
- EED203 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 
- EED402 คุรุ
นิพนธ ์
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ลำดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรน้ี หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

-วิทยากรด้านนวัตกรรมทาง
การศึกษา 
-วิทยากรด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา 
-วิทยากรด้านการออกสื่อการ
สอนผ่านเว็บ 
-วิทยากรด้านการออกแบบ
ระบบ 
การเรียนการสอน 
-เลขานุการสาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา 
-การนิเทศการสอน 
-รองคณบดีวิชาการและวิจัย 
คณะครุศาสตร์ 
-กรรมการประจำคณะครุ
ศาสตร์ 
-กรรมการสภาวิชาการ 

8 นายทรงพล   ศุขสุเมฆ 
x-xxxx-xxxx2-61-5 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ศศ.ม. (การแปลภาษาอังกฤษและ
ไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2552 
 รป.ศ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 
2548 

หนังสือ/ตำรา 
- 
 
ผลงานวิจัย 
-ทรงพล  ศุขสุเมฆ.
(2557).สัมผัสที7่ สัมผัส
ต้องสาป. แปลจาก Horns 
ของ โจ ฮิลล์. น้ำพุ.  
-ทรงพล  ศุขสุเมฆ.(2557). 
หลับ ต่ืน คืน หลอน. แปล
จาก While the Others 
Sleep ของ ทอม เบค
เกอร์. ตะวันส่อง.  
-ทรงพล  ศุขสุเมฆ.(2559). 
เร่ืองเล่าสยองของกะลาสี
เรือ. แปลจาก The Dead 
Men Stood Together. 
กรุงเทพ. ตะวันส่อง. 
-ทรงพล  ศุขสุเมฆ.(2559). 
Snowden Files วีรบุรุษ
หรืออาชญากร. แปลจาก 
The Snowden Files 
กรุงเทพ. สยามอินเตอร์
บุ๊คส์.  
 

ประสบการณ์สอน 
   1 ก.ค. 53 – ปัจจุบัน 
  

 -EED101 ทักษะการพูด
และการฟังภาษาอังกฤษ 
-EED201 การใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 
-EED301 ภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพ 
-EED103  
ภาษาเพื่อการ 
สื่อสาร 
-EET106 ภาษาอังกฤษ
สำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล
และคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา 

-ภาษาและ
วัฒนธรรม
ต่างประเทศสำหรับ
ครู 
-ภาษาและ
วัฒนธรรมสำหรับ
ครู 
-สัทศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น 
-การสอน
ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษานานาชาติ 
-ภาษาอังกฤษ
สำหรับครู 
-วิชาเอกใน
หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ 
 

24 24 24 24 
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ลำดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรน้ี หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

 ประสบการณ์ทำงาน 
  -ประธานสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ 
-วิทยากรภาษาอังกฤษ 
-การแปลภาษาอังกฤษ 
-การนิเทศการสอน 

9 นางทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ 

x-xxxx-xxxx1-86-4 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 
2549 
ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 
2544 
ค.บ.(วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโท
วัดผล) สถาบันราชภัฏสงขลา,  
2539 

หนังสือ/ตำรา 
- 
 
ผลงานวิจัย 
-ทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ. 
(2561). ผลการใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนด้วย
ยุทธศาสตร์สะท้อนอภิ
ปัญญาร่วมกับการเรียนรู้
โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน : 
กรณีศึกษารายวิชา
ภาษาไทย สังคมศึกษา 
และวิทยาศาสตร์. วารสาร
เศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์
การจัดการ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 
1 (มกราคม - มิถุนายน 
2561). หน้า 11-24. 
-ทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ. 
(2559). การพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนด้วย
ยุทธศาสตร์สะท้อนอภิ
ปัญญาร่วมกับการเรียนรู้
โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน. 
วารสารศึกษาศาสตร์. ปีที่ 
16 ฉบบัที่ พิเศษ (ตุลาคม 
2559). หน้า 61-77. 
-ทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ.
และคณะ (2559). รูปแบบ
การพัฒนาความรู้
ความสามารถและการใช้
แหล่งเรียนรู้ของบุคลากร
สายผู้สอน : กรณีศึกษา
โรงเรียนวัดโสธรวราราม
วรวิหาร. วารสาร
ศึกษาศาสตร์. ปีที่ 16 ฉบับ
ที่ 2  (กรกฎาคม-ธันวาคม 
2559). หน้า 52-66. 
-ทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ. 
(2558). การศึกษาและ
พัฒนารูปแบบการเรียน

-EED101 การพัฒนา
หลักสูตร 
-EED203 วิธีวิทยาการ
จัดการเรียนรู้ 
-กลุ่มวิชาปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 

-การพัฒนา
หลักสูตร 
-การจัดการเรียนรู้
และการจัดการชั้น
เรียน 
-หลักการจัดการ
เรียนรู้ 
-การออกแบบและ
การจัดการเรียนรู้ 
-การพัฒนา
หลักสูตรโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 
-หลักสูตรและการ
พัฒนาหลักสูตร 
 

24 24 24 24 
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ลำดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรน้ี หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

การสอนโดยใช้ยุทธศาสตร์
สะท้อนอภิปัญญาร่วมกับ
การเรียนรู้แบบใช้ชุมชน
เป็นฐานเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการ
ออกแบบหลักสูตรสาระ
การเรียนรู้ท้องถิ่น : 
กรณีศึกษามหาวิทยาลยั
ราชภัฏราชนครินทร์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา. 
วารสารศึกษาศาสตร์. ปีที่ 
15 ฉบบัที่ 2 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2558). หน้า 
130-139. 
-ทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ. 
ผลการใช้รูปแบบการ
พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นแบบบูรณา
การ 
สาระการเรียนรู้อาเซียน. 
ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 
คร้ังที่ 3. 28-29 
พฤษภาคม 2558. ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
: สงขลา, 2558, หน้า  
509-522. 
 

ประสบการณ์สอน 
1 ก.พ. 2547 – ปัจจุบัน 
 

ประสบการณ์ทำงาน 
-วิทยากรด้านหลักสูตรและการ
สอน 
-กรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ 
-รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

10 นางสาวธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน ์

x-xxxx-xxxx1-14-3 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์  แขนงวิชาจิตวิทยาพฒันา
มนุษย์และการให้คำปรึกษา) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 

หนังสือ/ตำรา 
- 
 
ผลงานวิจัย 
-จิตวิทยากับการพัฒนาตน 
(2561).(พิมพ์คร้ังที3่)  
กรุงเทพฯ.: สำนักพิมพ์แห่ง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  

-EED302 การสร้าง
เสริมและดูแลสุขภาวะ 
-EPG101 จิตวิทยา
สำหรับครู 
 

-จิตวิทยากับการ
พัฒนาตน 
-มนุษยสัมพันธ์
สำหรับครู 
-จิตวิทยาสำหรับครู
และการแนะแนว 
-การแนะแนวและ
การให้คำปรึกษา 

24 24 24 24 
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ลำดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรน้ี หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 
2561 
ค.ด.(อุดมศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2552 
ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 
2546 
ค.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว) 
สถาบันราชภฏัธนบุรี ,2542 

-สิรภัทร โสตถิยาภยั, นวพร 
ดำแสงสวัสด์ิ, ธัญญภัสร์ศิร
ธัชนราโรจน์. (2560).ให้
คำปรึกษาครอบครัว. 
วารสารเครือข่ายวิทยาลัย
พยาบาลและการสาธารณสุข
ภาคใต้ (The Southern 
College Network Journal 
of Nursing and Public 
Health Vol 4 No 3 
(2017): ปีที่ 4 ฉบบัที่ 3 
กันยายน - ธันวาคม 2560) 
-Sirathatnararojana, T. 
Voracharoansri. S. and 
Meesuk, P. A STUDY 
AND DEVELOPMENT OF 
RESILIENCE AND SELF-
ESTEEM IN 
NDERGRADUATE  
STUDENTS THROUGH 
GROUP  COUNSELING. 
Veridian E-Journal 
Silpakorn University, 
512-529. (Vol10, No 
3May-August 2017). 

-Sirathatnararojana, T. 
Voracharoansri. S. and 
Meesuk, P. THE 
RELATIONSHIP OF SELF-
ESTEEM AND RESILIENCE 
OF UNDERGRADUATE 
STUDENTS. Veridian E-
Journal Silpakorn 
University, 667-687. 
(Vol9, No 2 May-August 
2016). 
 
ประสบการณ์สอน 
16 มิ.ย. 46 – ปัจจุบัน 
 
ประสบการณ์ทำงาน 
- วิทยากรด้านจิตวิทยา
การศึกษาและการแนะแนว 
- กรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ 
- การนิเทศการสอน 

-การศึกษาเอกเทศ 
-จิตวิทยาวัยรุ่น 
-หลักการแนะแนว 
 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/scnet/index
https://www.tci-thaijo.org/index.php/scnet/index
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ลำดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรน้ี หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

11 นายบุญรัตน์ แผลงศร 

x-xxxx-xxxx9-64-9 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2561 
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2551 
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
มหาวิทยาลยับูพา, 2547 

หนังสือ/ตำรา 
   - 
 
ผลงานวิจัย 
-บุญรัตน์ แผลงศร และ
หน่ึงฤทยั เมฆวทัต. 
(2561). การพัฒนากลยุทธ์
การส่งเสริมการใช้แหล่ง
การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียน: กรณีศึกษาชุมชน
บางคล้า. ฉะเชิงเทรา: 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราช
นครินทร์. 
-บุญรัตน์  แผลงศร และ
คณะ.(2561).  การเห็น
คุณค่าและพฤติกรรมการ
ใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
บางคล้าของครู.  เอกสาร
ประกอบงานประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ คร้ังที่ 6 
(proceedings) วิทยาลัย
บัณฑิตเอเชีย. pp730-
pp.745. 
 
 
ประสบการณ์สอน 
5 ก.ค. 2553 – ปัจจุบัน 
 
ประสบการณ์ทำงาน 
- วิทยากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- วิทยากรด้านเทคโนโลยี
การศึกษา 
- วิทยากรนวัตกรรมทาง
การศึกษา 
- การนิเทศการสอน 
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- EET201 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู้ 
- EED205 ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิต
และอาชีพ 
- EED203 วิธีวิทยาการ
จัดการเรียนรู้ 
- EED402 คุรุนิพนธ ์
- วิชาในกลุ่มวิชาเอกทุก
วิชา 
- วิชาในกลุ่มปฏบิัติการ
สอนในสถานศึกษา 
 

- AGE143 ความรู้
พื้นฐานทางด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- EET201 เทคโนโลยี
และนวัตกรรมทาง
การศึกษา 
- EET301 สื่อ
สารสนเทศและแหลง่
การเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ยี่สิบเอ็ด 
- EET201 นวัตกรรม
และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู้ 
- EED205 ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อ
ชีวิตและอาชีพ 
- EED203 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 
- EED402 คุรุนิพนธ ์
 

24 24 24 24 

12 นายประมวล น้อยทรง 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา) 

หนังสือ/ตำรา 
- ความจริงของชีวิต 
(Meaning of Life) 2557 

 -ESC206 ศาสนาศึกษา 
-ESC304 หลักพุทธ
ธรรมและธรรมวิทยา 

-ความจริงของชีวิต 
- พุทธธรรมสำหรับ
คนรุ่นใหม ่

24 24 24 24 
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ลำดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรน้ี หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

มหาวิทยาลยัมหามกุฎราช
วิทยาลัย. 2543 
ศน.บ. (ปรัชญา) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฎราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน. 2537 

- มธุรสนี้เพื่อพ่อ(The 
Impressive Words for 
Father) 2555 
- สารัตถแห่งชีวิต(The 
Essence of life) 2550 
-  พุทธปรัชญาดวงตาชีวิต
2545 
- เปรียบเทียบจริยศาสตร์ 
(ทฤษฎีว่าด้วยความดี) 
2544 

งชีวิต ผลงานวิจัย 
- ผลแห่งการปรารภความ
เพียรในพุทธปรัชญากับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต:
กรณีศึกษาหลวงพ่อเหลือ
วัดสาวชะโงก อำเภอบาง
คล้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
(2561) 
- บูรณาการความเชื่อใน
พุทธปรัชญากับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชน:
กรณีศึกษาตำบลสาว
ชะโงก อำเภอบางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 
2558 
- หลักพุทธปรัชญาที่สง่ผล
ให้เกิดการดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง:กรณีศึกษา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ปี พ.ศ. 
2550 
(บทความวิจัย) 
- ผลแห่งการปรารภความ
เพียรในพุทธปรัชญากับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต:
กรณีศึกษาหลวงพ่อเหลือ
อดีตเจ้าอาวาสวัดสาว 
ชะโงก ตำบลสาวชะโงก 
อำเภอบางคล้า จงัหวัด
ฉะเชิงเทรา(งานมหกรรม
แสดงผลงานระดับชาติด้าน
การพัฒนางานประจำ 
งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรม สำหรับบุคลากร
สายสนับสนุนใน
สถาบันอุดมศึกษา คร้ังที่ 3 
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ชื่อ–สกุล เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรน้ี หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

ประจำปี พ.ศ.2561 หัวข้อ 
“พัฒนาคน พัฒนางาน สู่
นักปฏิบัติมืออาชีพ,
ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 
พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี) 
- บูรณาการความเชื่อใน
พุทธปรัชญากับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชน:
กรณีศึกษาตำบลสาว
ชะโงก อำเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา(การ
ประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ คร้ังที่ 6 
“ศาสตร์แห่ง 
วิทยาการจัดการเพื่อรับใช้
สังคม..3 ทศวรรษแหง่การ
ตามรอยแม่ของแผ่นดิน” 
ศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครราชสีมา) 
- หลักพุทธปรัชญาที่สง่ผลให้
เกิดการดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง:
ศึกษากรณีเฉพาะจังหวัด
ฉะเชิงเทรา (ราชนครินทร์
วิจัย คร้ังที่ 4 (คนดีเมือง
แปดร้ิว วิถีชุมชน วิถีไทย สู่
วิถีโลก มิถุนายน 2553 ) 
ประสบการณ์สอน  
 พ.ศ.2545 – ปัจจุบัน 
 
ประสบการณ ์
-  

13 นายประสาน นันทเสน 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
บธ.ด. (วิทยาการจัดการ) 
มหาวิทยาลยัสุโขทับธรรมาธิราช, 
2561 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลยั
เกริก, 2549 
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีทางการอาชีวะ
และเทคนิคศึกษา) สถาบันพระ

หนังสือ/ตำรา 
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 
 
ผลงานวิจัย 
แนวทางการพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการและการ
จำหน่ายมะม่วงของกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง
ส่งออก อำเภอบางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2559 

- ESC202 
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
- ESC404 ประเทศไทย
กับเศรษฐกิจโลก 

-หลักเศรษฐศาสตร์ 
-เศรษฐศาสตร์
จุลภาค 1 
-การเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การทำงาน 
-การจัดการ          
โลจิสติกส์ 
-การวิเคราะห์
ปัญหาและการ
ตัดสินใจ 

24 24 24 24 
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ชื่อ–สกุล เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  
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หลักสูตรน้ี หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 
2545 
วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส์) 
สถาบันราชภฏัลำปาง, 2538 

แนวทางการพัฒนาแหลง่
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน : 
กรณีศึกษาเทศบาลตำบล
บางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา, 2559 
กลยุทธ์การตลาดสำหรับ
พัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจ
ชุมชนสู่ความยัง่ยืน  
(กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์
ชุมชนในเขตอำเภอบางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา), 2558 
ประสบการณ์สอน  
14 ก.พ. 2540  – ปัจจุบัน 
ประสบการณ ์
-ผู้ช่วยคณบดี 
-รองคณบดีกิจการนักศึกษา 
-รองคณบดีวางแผน 
-ประธานสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

-การวางแผนและ
บริหารโครงการ 
-การจัดการเชิงกล
ยุทธ ์
-การจัดการความ
เสี่ยง 

14 นางสาวพจนีย์ มั่งค่ัง 

x-xxxx-xxxx6-94-5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 
2449 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 
2544 
กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2526 

หนังสือ/ตำรา 
- 
 
ผลงานวิจัย 
-กัญภร เอ่ียมพญา  
นิวัตต์ น้อยมณี และพจนีย์  
มั่งคั่ง. (2560). การพัฒนา
ศักยภาพครูตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของคุรุสภา
ที่เหมาะสมต่อครูประถมใน
สถานศึกษา กรณีศึกษา
โรงเรียนอนุบาลธิราช
รังสฤษฎิ์. วารสารปัญญา
ภิวัฒน์.9(2). พฤษภาคม-
สิงหาคม 2560. หน้า 158-
170. 
-พจนีย์ มั่งคั่ง. (2560). หลัก
ทฤษฎีและกระบวนทัศน์ใน
การบริหารการศึกษา.  
-พจนีย์ มั่งคั่ง กัญภร เอ่ียม
พญา  ศิริวัฒน์   จิระเดช
ประไพ           พรทิพย์ 
คำชาย สมศักด์ิ เอ่ียมคงสี           
ลินดา นาคโปย และ
อำนาจ บุญประเสริฐ.
(2561). การประเมิน

-EFA101 คณุธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ 
และจิตวิญญาณความ
เป็นครู 
-EFA201 การบริหาร
การศึกษาและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

-จริยธรรมและ
จรรยาบรรณใน
วิชาชีพครู 
-การศึกษาและ
ความเป็นครู 
-หลักการศึกษาและ
ความเป็นครู 
-การบริหาร
หลักสูตรและการ
สอน การบริหาร
กิจการนักเรียน 
-การบริหารและ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 
-การประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

24 24 24 24 
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คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
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หลักสูตรน้ี หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

หลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  
(หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 
2559) คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราช
นครินทร์.วารสารวิชาการ
หลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนคร. 10(28). 
พฤษภาคม-สงิหาคม 2561. 
หน้า 1-13. 
- 
 
ประสบการณ์สอน 
1 มิ.ย. 2526-ปัจจุบัน 
 

ประสบการทำงาน 
-รองอธิการบดีกิจการพิเศษ 
-วิทยากรด้านการบริหาร
การศึกษา 
-วิทยากรด้านการวิจัยการ
บริหารการศึกษา 
-การนิเทศการสอน 
-ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
-รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

15 นางสาววราภรณ์ สินถาวร 

x-xxxx-xxxx9-45-3 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2554 
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2546 
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโฒ, 
2542 

หนังสือ/ตำรา 
- วราภรณ์  สินถาวร. 
(2559).  เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมการศึกษา. 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราช
นครินทร์, ฉะเชิงเทรา. 
 
ผลงานวิจัย 
- Waraporn Sinthaworn. 
(2556).  The Asian 
Conference on the 
Social Sciences 2013. 
- วราภรณ์ สินถาวร, สุนาฏ 
จันทนาและดรัณภพ เพียร
จัด (2560). การศึกษาสภาพ
ปัญหา และความต้องการใน
การพัฒนาสมรรถภาพครู
สำหรับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV)  ของ

- EET201 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู้ 
- EED205 ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิต
และอาชีพ 
- EED203 วิธีวิทยาการ
จัดการเรียนรู้ 
- EED402 คุรุนิพนธ ์
- วิชาในกลุ่มวิชาเอกทุก
วิชา 
- วิชาในกลุ่มปฏบิัติการ
สอนในสถานศึกษา 
 

- AGE143 ความรู้
พื้นฐานทางด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- EET201 เทคโนโลยี
และนวัตกรรมทาง
การศึกษา 
- EET301 สื่อ
สารสนเทศและแหลง่
การเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ยี่สิบเอ็ด 
- EET201 นวัตกรรม
และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู้ 
- EED205 ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อ
ชีวิตและอาชีพ 

24 24 24 24 
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หลักสูตรน้ี หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

โรงเรียนขนาดเล็กสังกัด
สำนักเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์, ฉะเชิงเทรา. 
- วราภรณ์ สินถาวร, อังคณา 
กุลนภาดล, พอเจตน์ ธรรมศิ
ริขวัญ และสุพัฒน์ เศรษฐคม
กุล. (2560). การสังเคราะห์
งานวิจัยที่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากโครงการ 
FRMU ปี 2555-2556                
คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏัราช
นครินทร์. มหาวิทยาลยัราช
ภัฏรำไพพรรณ,ี จันทบุรี. 
- ดรัณภพ เพียรจัด และ           
วราภรณ์ สินถาวร (2560). 
การพัฒนารูปแบบสื่อการ
สอนสารสนเทศและ
เทคโนโลยีเพื่อ 
 การเรียนรู้สนับสนุนนโยบาย
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้: 
กรณีศึกษาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์, 
ฉะเชิงเทรา. 
 
ประสบการณ์การสอน 
16 มิ.ย. 2546 – ปัจจุบัน 
 
ประสบการณ์ทำงาน 
- วิทยากรด้านเทคโนโลยี
การศึกษา 
- วิทยากรด้านนวัตกรรม
การศึกษา 
- วิทยากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- การนิเทศการสอน 
- ประธานสาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา 

- EED203 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 
- EED402 คุรุนิพนธ ์
 

16 นางวันทนีย์ บางเสน 

x-xxxx-xxxx4-91-0 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
M.Spec.Ed (Special Education) 

หนังสือ/ตำรา 
- 
 
ผลงานวิจัย 

 -EED101 ทักษะการพูด
และการฟังภาษาอังกฤษ 
-EED201 การใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

-ภาษาและ
วัฒนธรรม
ต่างประเทศสำหรับ
ครู 

24 24 24 24 
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ลำดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรน้ี หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

The University of Newcastle, 
2541 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)   
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ        
บางแสน, 2527 

-วันทนีย์ บางเสน. (2558). 
การสังเคราะห์องค์ประกอบ
การประเมินโครงการ
โรงเรียนต้นแบบการเรียน
รวมระดับประถมศึกษา 
สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน. 
นำเสนอในการประชุม
วิชาการ มหาวิทยาลัยศรี
ปทุมคร้ังที่ 10 ประจำปี 
2558 เร่ือง “ผลงานวิจยั
และนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน”(SPU Conference 
2015)  วันที่ 22 ธันวาคม 
2558. 
-วันทนีย์ บางเสน. (2559). 
อัตลักษณ์นักศึกษาครุ
ศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราช
นครินทร์. 
นำเสนอในการจัดประชุม
สวนสุนันทาวิชาการ
ระดับชาติด้าน “การวิจัย
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
วันที่ 26 สิงหาคม 2559. 
 

ประสบการณ์สอน 
 1 พ.ย. 27 – ปัจจบุัน  
 
 ประสบการณ์ทำงาน 
  -วิทยากด้านการสอน

ภาษาอังกฤษ 
-วิทยากรด้านการศึกษา
พิเศษ 
-การนิเทศการสอน 

-EED301 ภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพ 
-EED103  
ภาษาเพื่อการ 
สื่อสาร 
-EET106 ภาษาอังกฤษ
สำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล
และคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา 

-ภาษาและ
วัฒนธรรมสำหรับ
ครู 
-สัทศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น 
-การสอน
ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษานานาชาติ 
-ภาษาอังกฤษ
สำหรับครู 
-วิชาเอกใน
หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ 
 

17 นายศิริวัฒน์  จิระเดชประไพ 

x-xxxx-xxxx3-25-3 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 
2539 
กศ.ม. (การประถมศึกษา) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2530 

หนังสือ/ตำรา 
- 
 
ผลงานวิจัย 
-ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ 
และ สมศักด์ิ เอ่ียมคงสี. 
(2561). การพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม: 

-EFA101 คณุธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ 
และจิตวิญญาณความ
เป็นครู 
-EFA201 การบริหาร
การศึกษาและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

-จริยธรรมและ
จรรยาบรรณใน
วิชาชีพครู 
-การศึกษาและ
ความเป็นครู 
-หลักการศึกษาและ
ความเป็นครู 
-การบริหาร
หลักสูตรและการ

24 24 24 24 
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ลำดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรน้ี หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

กศ.บ. (ประวัติศาสตร์-
ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
พิษณุโลก, 2525 

กรณีศึกษาโรงเรียน 2 แห่ง 
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา. 
รายงานสบืเนื่องจากการ
ประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้ง
ท่ี 7. 25-26 มกราคม 
2561. หน้า 1988-2003. 
-พจนีย์ มั่งคั่ง กัญภร เอ่ียม
พญา  ศิริวัฒน์   จิระเดช
ประไพ           พรทิพย์ 
คำชาย สมศักด์ิ เอ่ียมคงสี           
ลินดา นาคโปย และ
อำนาจ บุญประเสริฐ.
(2561). การประเมิน
หลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  
(หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 
2559) คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราช
นครินทร์.วารสารวิชาการ
หลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร. 10(28). 
พฤษภาคม-สงิหาคม 2561. 
หน้า 1-13. 
 
ประสบการณ์สอน 
10 ก.ย. 2525-ปัจจุบัน 
ประสบการทำงาน 
-คณบดีบัณฑิตวิทยาลยั 
-วิทยากรด้านการบริหาร
การศึกษา 
-วิทยากรด้านการวิจัยการ
บริหารการศึกษา 
-กรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ 
-การนิเทศการสอน 

สอน การบริหาร
กิจการนักเรียน 
-การบริหารและ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 
-การประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

18 นางสมบูรณ์  ศุภจริยาวัตร 
x-xxxx-xxxx 7-48-4 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2523 

               กศ.บ. (ภาษาไทย)   
วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน, 
2510 

หนังสือ/ตำรา 
- 
 
ผลงานวิจัย 
-ประกอบกูล นาคพิทักษ์, 
ดลใจ ขุนวิไชย, ธิดารัตน์ 
กันทิสา,  

-EED103 ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร 

-วรรณกรรม
ปัจจุบัน 
-ภาษาศาสตร์
สำหรับครูไทย 
-วิวัฒนาการ
วรรณคดีไทย 
-หลักภาษาไทย 

24 24 24 24 
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ลำดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรน้ี หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

เนติมา พัฒนกุล, วรรณา 
รัตนประเสริฐ, สมบูรณ์ ศภุ
จริยาวัตร.(2561)  
การศึกษาวิธีการเรียนรู้ของ
นักศึกษาสาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ราชนครินทร์ ปีการศึกษา 
2560.      การประชุม
วิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ราช
นครินทร์วิจัย คร้ังที่ 9 วันที่ 
4 เมษายน 2561 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราช
นครินทร์ 
-ธิดารัตน์ กันทิสา, ดลใจ ขุน
วิไชย, เนติมา พัฒนกุล, 
ประกอบกูล นาคพิทักษ์, 
ประภาพร ชนะจีนะศักด์ิ, 
วรรณา รัตนประเสริฐ, 
สมบูรณ์ ศภุจริยาวัตร. 
(2561) การประเมิน
หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนภาษาไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559) 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์. การประชุม
วิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ราช
นครินทร์วิจัย คร้ังที่ 9 วันที่ 
4 เมษายน 2561 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราช
นครินทร์ 
 
ประสบการณ์การสอน 
1 ตุลาคม 52-ปัจจบุัน 
 
ประสบการณ์ทำงาน 
- หัวหน้าคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

-แบบเรียน
ภาษาไทย 
-อิทธิพล
ภาษาต่างประเทศที่มี
ต่อภาษาไทย 
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ลำดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรน้ี หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

- รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนครินทร์ 

19 นายสุชิน นิธิไชโย 

x-xxxx-xxxx1-09-1 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2539 
ค.บ. (เทคโนโลยและนวัตกรรม
การศึกษา)  
วิทยาลัยครูจันทรเกษม, 2535 

หนังสือ/ตำรา 
-  
 
ผลงานวิจัย 
- สุชิน นิธิไชโย. (2561).  
การศึกษาความพร้อมของ
โรงเรียนและผู้ปกครอง ต่อ
การใช้อุปกรณ์ Tablet ใน
โรงเรียนระดับประถมศึกษา 
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์, 
ฉะเชิงเทรา. 
 
ประสบการณ์การสอน 
1 ก.พ. 2541 – ปัจจุบัน 
 
ประสบการณ์ทำงาน 
- วิทยากรด้านเทคโนโลยี
การศึกษา 
- วิทยากรด้านนวัตกรรม
การศึกษา 
- วิทยากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- การนิเทศการสอน 
- ประธานสาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา 

- EET201 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู้ 
- EED205 ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิต
และอาชีพ 
- EED203 วิธีวิทยาการ
จัดการเรียนรู้ 
- EED402 คุรุนิพนธ ์
- วิชาในกลุ่มวิชาเอกทุก
วิชา 
- วิชาในกลุ่มปฏบิัติการ
สอนในสถานศึกษา 
 

- AGE143 ความรู้
พื้นฐานทางด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- EET201 เทคโนโลยี
และนวัตกรรมทาง
การศึกษา 
- EET301 สื่อ
สารสนเทศและแหลง่
การเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ยี่สิบเอ็ด 
- EET201 นวัตกรรม
และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู้ 
- EED205 ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อ
ชีวิตและอาชีพ 
- EED203 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 
- EED402 คุรุนิพนธ ์
 

24 24 24 24 

20 นางสุนาฏ จันทนา 

x-xxxx-xxxx8-43-0 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
กศ.ม. (โสตทัศนศึกษา) 
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสาน
มิตร, 2519 
กศ.บ. (ฟิสิกส์) วิทยาลัยวิชาการ
ศึกษาประสานมิตร, 2519 

หนังสือ/ตำรา 
   - 
 
ผลงานวิจัย 
- สุนาฏ จันทนา. (2534). 
การศึกษาสภาพและความ
ต้องการใช้สื่อการเรียนการ
สอนในสถาบันราชภฏัเขต
ภูมิศาสตร์ภาคกลาง:  
คณะครุศาสตร์, ฉะเชิงเทรา 
- วราภรณ์ สินถาวร, สุนาฏ 
จันทนาและดรัณภพ เพียร
จัด (2560). การศึกษาสภาพ
ปัญหา และความต้องการใน
การพัฒนาสมรรถภาพครู
สำหรับการจัดการเรียนรู้โดย

- EET201 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู้ 
- EED205 ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิต
และอาชีพ 
- EED203 วิธีวิทยาการ
จัดการเรียนรู้ 
- EED402 คุรุนิพนธ ์
- วิชาในกลุ่มวิชาเอกทุก
วิชา 
- วิชาในกลุ่มปฏบิัติการ
สอนในสถานศึกษา 
 

- AGE143 ความรู้
พื้นฐานทางด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- EET201 เทคโนโลยี
และนวัตกรรมทาง
การศึกษา 
- EET301 สื่อ
สารสนเทศและแหลง่
การเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ยี่สิบเอ็ด 
- EET201 นวัตกรรม
และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู้ 

24 24 24 24 
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ลำดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรน้ี หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

ใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV)  ของ
โรงเรียนขนาดเล็กสังกัด
สำนักเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์, ฉะเชิงเทรา. 
 
ประสบการณ์สอน 
14 พ.ย. 2514 – ปัจจุบัน 
 
ประสบการณ์ทำงาน 
- ประธานสาขาวิชา 
เทคโนโลยีการศึกษา  
- วิทยากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- วิทยากรด้านเทคโนโลยี
การศึกษา 
- วิทยากรด้านนวัตกรรม
ทางการศึกษา 
- กรรมการที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์ 
- การนิเทศการสอน 
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

- EED205 ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อ
ชีวิตและอาชีพ 
- EED203 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 
- EED402 คุรุนิพนธ ์
 

21 นางอังคณา  กุลนภาดล 

x-xxxx-xxxx1-72-7 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทาง
วิทยาการปัญญา) 
มหาวิทยาลยับูรพา, 2556 
ศษ.ม. (การวัดและการประเมินผล
การศึกษา) 
มหาวิทยาลยัรามคำแหง, 2546 
ค.บ. (คณิตศาสตร์) 
สถาบันราชภฏัราชนครินทร์, 
2542 

หนังสือ/ตำรา 
- 
 
 
ผลงานวิจัย 
-ทิพย์วิมล วงัแก้วหิรัญ 
นพรัตน์ สรวยสุวรรณ, วง
เดือน ไม้สนธิ์  อังคณา กุล
นภาดล. (2559)  
รูปแบบการพัฒนาความรู้
ความสามารถและการใช้
แหล่งเรียนรู้ของบุคลากร 
สายผู้สอน : กรณีศึกษา
โรงเรียนวัดโสธรวราราม
วรวิหาร, วารสา
ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลยั
ทักษิณ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม –ธันวาคม 
2559 
-อังคณา  กุลนภาดล. 
(2559) การมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวในการดูแล

-EMR201 การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
-EMR301 การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้ 

-การวัดและการ
ประเมินผล
การศึกษา 
-การวิจัยทาง
การศึกษา 
-การวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ 
-การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ 
-การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ 
-สถิติและระเบียบ
วิธีวิจัยทางวิทยา
ศาสตรศึกษา 
-วิทยาการวิจัย 
-การทดสอบและ
การวัดผลสำหรับ
ครูภาษาอังกฤษ 

24 24 24 24 
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ลำดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรน้ี หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

ผู้สูงอายุตำบลหัวไทร อำเภอ
บางคล้า จงัหวัดฉะเชิงเทรา 
-พรปวีณ์ พิพัฒน์วัฒนะ; 
ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล 
และอังคณา กุลนภาดล. 
(2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนตำบล อำเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี. บณัฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนครินทร์. 
- 
 
ประสบการณ์สอน 
1 มิ.ย. 2543-ปัจจุบัน 
 
ประสบการณ์ทำงาน 
- วิทยากรด้านการวิจัยทาง
การศึกษา 
- วิทยากรด้านการวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษา 
- วิทยากรด้านสถิติสำหรับ 
การวิจัยทางการศึกษา 
- กรรมการควบคุม 

-หลักการวัดและ
ประเมินผล
การศึกษา 

22 นายกฤษฎา พลอยศรี 

  x-xxxx-xxxx5-13-4 
 อาจารย ์
  ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)    

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอ
เกล้าพระนครเหนื,2561 

  ค.ม. (เทคโนโลยแีละสื่อสารการ 
  ศึกษา)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  จันทรเกษม, 2547 
  ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
  มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม,      

2545 

หนังสือ/ตำรา 
  - 
 
ผลงานวิจัย 
-กฤษฎา  พลอยศรี และ
คณะ.  (2558).  การใช้
เทคโนโลยีเหมืองข้อมูลเพื่อ
ปรับปรุงรูปแบบการ
ให้บริการยืมคืนหนังสือ
ของห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์.  
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทร
เกษม  ปีที่ 10   ฉบบัที่ 1  
pp.34-pp.39. 
 

  ประสบการณส์อน 
 25 ต.ค. 54 – ปัจจุบัน 
ประสบการณ์ทำงาน 
- วิทยากรด้านเทคโนโลยี
การศึกษา 

- EET201 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู้ 
- EED205 ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิต
และอาชีพ 
- EED203 วิธีวิทยาการ
จัดการเรียนรู้ 
- EED402 คุรุนิพนธ ์
- วิชาในกลุ่มวิชาเอกทุก
วิชา 
- วิชาในกลุ่มปฏบิัติการ
สอนในสถานศึกษา 
 

- AGE143 ความรู้
พื้นฐานทางด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- EET201 เทคโนโลยี
และนวัตกรรมทาง
การศึกษา 
- EET301 สื่อ
สารสนเทศและแหลง่
การเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ยี่สิบเอ็ด 
- EET201 นวัตกรรม
และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู้ 
- EED205 ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อ
ชีวิตและอาชีพ 

24 24 24 24 
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ลำดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรน้ี หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

- วิทยากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- การนิเทศการสอน 
 
 

- EED203 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 
- EED402 คุรุนิพนธ ์
 

23 นายจักรกฤษณ์  วรวีร ์
 
x-xxxx-xxxx1-85-7 
นบ.(นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัย
รามคำแหง, 2540 
นม. (กฎหมายมหาชน) 
มหาวิทยาลยัตาปี, 2553 
น.บ.ท.  สำนักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 
2549 
ประกาศนียบัตรอบรมวิชาว่าความ  
สภาทนายความ, 2542 
 

หนังสือ/ตำรา 
- 
ผลงานวิจัย 
- 
บทความวิชาการ 
- มาตรการภายในฝ่าย
ปกครองมีฐานะเป็น กฎ 
หรือเป็น คำสั่งทาง
ปกครอง หรือไม่ ตามพระ
ราช บัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539วารสารราชนครินทร์ 
ปีที่ 13 ฉบับที่ 29 พ.ศ. 
2559 
- ปัญหาการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในประเทศไทย  
รัฐสภาสาร ปีที่ 10 ฉบับที่ 
59 พ.ศ. 2554 
- ระบบกฎหมายของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
รัฐสภาสาร ปีที่ 9 ฉบบัที่ 
58 พ.ศ. 2553 
- พระราชบัญญัติ
สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 
ผู้ป่วยทางจิตได้รับการ
คุ้มครองจริงหรือ ?วารสาร
กระบวนการยุติธรรม ปีที่ 
3 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 
 
ประสบการณ์สอน  
ปีการศึกษา 2551 -
ปัจจุบัน 
 

- ESC206 กฎหมาย
เบื้องต้น 

- กฎหมายเบื้องต้น 
- กฎหมายใน
ชีวิตประจำวัน 

24 24 24 24 

24 นางสาวจิรัชญา  โคศิลา 
x-xxxx-xxxx8-32-5 
อาจารย ์
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,2554 
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่2548 

หนังสือ/ตำรา 
 
 
ผลงานวิจัย 
-พรทิพย์  อ้นเกษม, ดรัณ
ภพ  เพียรจัด, วิภาภรณ์  
บุญยงค,์ อังคณา  กุลนภา
ดล,  

 -EED101 ทักษะการพูด
และการฟังภาษาอังกฤษ 
-EED201 การใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 
-EED301 ภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพ 
-EED103  

-ภาษาและ
วัฒนธรรม
ต่างประเทศสำหรับ
ครู 
-ภาษาและ
วัฒนธรรมสำหรับ
ครู 

24 24 24 24 
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ลำดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรน้ี หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

จิรัชญา  โคศิลา,  
ณัฐกานต์  พจนพิมล. 
(2561). การประเมิน
หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู 
(หลักสูตรปรับปรุง           
ปี พ.ศ. 2557) คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏราชนครินทร์ วารสาร
ราชนครินทร์ ปีที่ 15 ฉบบั
ที่ 34  กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2561. 
 
ประสบการณ์การสอน 
1ก.ค.59 – ปัจจุบัน 
 
ประสบการณ์ทำงาน 
-วิทยากรด้านการสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษ 
-วิทยากรด้านการจัดการ
สอนภาษาต่างประเทศ 
-ผู้ช่วยคณบดีวิชาการและ
วิจัย คณะครุศาสตร์ 
-หัวหน้าโครงการการ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศของ
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

ภาษาเพื่อการ 
สื่อสาร 
-EET106 ภาษาอังกฤษ
สำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล
และคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา 

-สัทศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น 
-การสอน
ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษานานาชาติ 
-ภาษาอังกฤษ
สำหรับครู 
-วิชาเอกใน
หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ 
 

25 นายฉัตรชัย ประภัศร 
x-xxxx-xxxx0-99-1 
อาจารย ์
ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์)มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 
2554 
ศศ.ม. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2545 
ศศ.บ. (พลศึกษาและสุขศึกษา)
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 
2531 

หนังสือ/ตำรา 
- 
 
ผลงานวิจัย 
ฉัตรชัย ประภัศร. (2560). 
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
การออกกำลังกาย 
กรณีศึกษา: นักศึกษาสาขา
การบัญชี และนักศึกษา
สาขาการจัดการ ระดับ
ปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะ
วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราช
นครินทร์ ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558. วารสาร
ราชนครินทร์ ปีที่ 14 ฉบบัที่ 
32 
กรกฎาคม – ธันวาคม 2560. 
 

-EED302 การ
เสริมสร้างและดูแลสุข
ภาวะ 
-EED304 สุนทรียะ 

-วิทยาศาสตร์การ
กีฬาเพื่อพัฒนา
สุขภาพ 
-ผู้กำกับลูกเสือ-
เนตรนารี ขั้น
ความรู้เบื้องต้น 
-กลยุทธ์ทางการ
จัดการสุขภาพ 
-นโยบายและระบบ
สุขภาพ 
-วิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออก
กำลังกาย 
 

24 24 24 24 
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ลำดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรน้ี หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

ประสบการณ์การสอน 
3 พ.ย. 46-ปัจจุบัน 
 
ประสบการณ์ทำงาน 
-ประธานสาขาวิชาพลศึกษา
ฯ 
-วิทยากรการอบรมลูกเสือใน
ทุกระดับขั้น 
-ผู้ฝึกสอนกีฬาแฮน บอลทีม
ชาติ 

26 นางสาวณัฐกานต์  พจนพิมล 

  x-xxxx-xxxx1-54-2 
 อาจารย ์
 ศษ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อ 
 วัตถุประสงค์เฉพาะ)   
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2556 

 ศศ.บ. (หลักสูตรและการสอน) 
 มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี, 2554 
 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2548 
 

หนังสือ/ตำรา 
- 
 
ผลงานวิจัย 
-พรทิพย์  อ้นเกษม, ดรัณ
ภพ  เพียรจัด, วิภาภรณ์  
บุญยงค,์ อังคณา  กุลนภา
ดล, จิรัชญา  โคศิลา,  
ณัฐกานต์  พจนพิมล. 
(2561). การประเมิน
หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู 
(หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 
2557) คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราช
นครินทร์ วารสารราช
นครินทร์  
ปีที่ 15 ฉบับที่ 34  
กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 
 

 ประสบการณ์สอน 
 1 ต.ค. 50 – ปัจจุบัน  
 
 ประสบการณ์ทำงาน 

-วิทยากรด้านภาษาอังกฤษ 
-การนิเทศการสอน 
-ประธานสาขาวิชา 
ภาษาอังกฤษ 

 -EED101 ทักษะการพูด
และการฟังภาษาอังกฤษ 
-EED201 การใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 
-EED301 ภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพ 
-EED103  
ภาษาเพื่อการ 
สื่อสาร 
-EET106 ภาษาอังกฤษ
สำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล
และคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา 

-ภาษาและ
วัฒนธรรม
ต่างประเทศสำหรับ
ครู 
-ภาษาและ
วัฒนธรรมสำหรับ
ครู 
-สัทศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น 
-การสอน
ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษานานาชาติ 
-ภาษาอังกฤษ
สำหรับครู 
-วิชาเอกใน
หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ 
 

24 24 24 24 

27 นายธีระพงษ์ ทศวัฒน์ 

x-xxxx-xxxx1-90-8 
อาจารย ์
ศศ.บ.(การพัฒนาสังคม) 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี, 2551 
ศศ.ม. (สงัคมวิทยาการพัฒนา) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2556 

หนังสือ/ตำรา 
- วิถีไทย 
ผลงานวิจัย  
- ธีระพงษ์ ทศวัฒน์. 
วัฒนธรรมอาหาร อัตลักษณ์
และความสัมพันธ์ของวิถี
ชีวิตชาวจีนลุ่มแม่น้ำบางปะ
กง กรณีศึกษา ตำบลสาว

- ESC103 หลักสังคม
วิทยา 
- ESC402 วัฒนธรรม
สังคมดิจิทัล 

- โลกาภิวัตน์กับ
พลวัตชุมชนไทย 
- การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
- ชายแดน
ตะวันออกศึกษา 
- การศึกษาอิสระ 

24 24 24 24 
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ลำดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรน้ี หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

ชะโงก อำเภอบางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา.2556.  
- ธีระพงษ์ ทศวัฒน์.ลักษณ
พร โรจน์พิทักษ์กุล. การ
จัดการทรัพยากรป่าชุมชน
ในเขตป่าสงวนของบ้านท่า
ทองดำ ตำบลทุ่งพระยา 
อำเภอสนามชัยเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดย
กระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม.
2556.  
- ธีระพงษ์ ทศวัฒน,์ลักษณ
พร โรจน์พิทักษ์กุล.รูปแบบ
การมีส่วนร่วมในการจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชนตำบลสาว
ชะโงกอำเภอบางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา.2558. 
- ธีระพงษ์ ทศวัฒน์. ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกับการ
ปรับตัวของชุมชนท่าสะอ้าน 
ท่ามกลางกระแสสังคม
อุตสาหกรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ภายใต้ชุด
โครงการวิจัยบางปลาสร้อย 
– บางปะกง : วิถีและพลงั 
ภูมิปัญญาร่วมสมัยของ
วัฒนธรรม 3 น้ำ .2558.  
- ธีระพงษ์ ทศวัฒน์, ลักษณ
พร โรจน์พิทักษ์กุล, ภาคภูมิ 
ลบถม.การพัฒนาเครือข่าย
การจัดการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมชุมชนสาวชะโงก 
อำเภอบางคล้า จงัหวัด
ฉะเชิงเทรา.2559.  
-ธีระพงษ์ ทศวัฒน์, บุญยอด 
ศรีรัตนสรณ์, มณเฑียร มุสิก
ทอง.วัฒนธรรมและ
ความสัมพันธ์ของมะม่วงกับ
ชุมชนสาวชะโงก อำเภอบาง
คล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
.2559. 
บทความวิชาการ 
1). การพัฒนาการท่องเที่ยว
ชุมชน ตำบลสาวชะโงก 

- สังคมวิทยาการ
พัฒนา 
- เพศวิถีกับ
สังคมไทย 
- สวัสดิการสังคม 
- สังคมวิทยา
ศาสนา 
- สังคมวิทยาการ
ท่องเที่ยว 
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ลำดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรน้ี หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

อำเภอบางคล้า จงัหวัด
ฉะเชิงเทรา  
งานประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
ราชนครินทร์วิจัย คร้ังที่ 9 
2). ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการ
ปรับปรุงของชุมชนท่า
สะอ้าน ท่ามกลางกระแส
สังคมอุตสาหกรรม ใน
วารสาร ศิลปกรรมบูรพา ปี
ที่ 20 ฉบับพิเศษ (เดือน 
พฤษภาคม 2560 – 
พฤษภาคม 2561) TCI กลุ่ม 
2 
ประสบการณ์สอน  
16 ม.ค. 16 – ปัจจุบัน 
 
ประสบการณ์ 
-วิทยากรด้านการพัฒนา
ชุมชน/การวิจัย/การพัฒนา
สิ่งแวดล้อม/การพัฒนา
ผู้สูงอายุ/สังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน 
-ประธานสาขาวิชาการ
พัฒนาสังคม 

28 นางสาวเนติมา พัฒนกุล 

  x-xxxx-xxxx7-49-0 
อาจารย์ 
อ.ม. (ภาษาไทย)  
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2549 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลยับูรพา, 2544 

หนังสือ/ตำรา 
- 
 
ผลงานวิจัย 
-ประกอบกูล นาคพิทักษ์, 
ดลใจ ขุนวิไชย, ธิดารัตน์ 
กันทิสา, เนติมา พัฒนกุล, 
วรรณา รัตนประเสริฐ, 
สมบูรณ์ ศภุจริยาวัตร.
(2561)  การศึกษาวิธีการ
เรียนรู้ของนักศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราช
นครินทร์ ปีการศึกษา 2560. 
การประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
ราชนครินทร์วิจัย คร้ังที่ 9 
วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราช
นครินทร์ 

EED103 ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร 

-กระบวนการเรียนรู้
ทักษะการคิด
วิเคราะห์จากสารที่
ได้รับ 
-สัมมนาการสอน
ภาษาไทย 
-การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้
ภาษาไทย 1 
-การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้
ภาษาไทย 2 
-ภาษาและวัฒนธรรม
ไทยสำหรับครู 
-การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาไทย 
-กระบวนการเรียนรู้
ทักษะการคิด
สร้างสรรค์เพื่อการ
พูดและการ เขียน 

24 24 24 24 
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ลำดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรน้ี หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

-ธิดารัตน์ กันทิสา, ดลใจ ขุน
วิไชย, เนติมา พัฒนกุล, 
ประกอบกูล นาคพิทักษ์, 
ประภาพร ชนะจีนะศักด์ิ, 
วรรณา รัตนประเสริฐ, 
สมบูรณ์ ศภุจริยาวัตร. 
(2561) การประเมิน
หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนภาษาไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559) 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์. การประชุม
วิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ราช
นครินทร์วิจัย คร้ังที่ 9 วันที่ 
4 เมษายน 2561 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราช
นครินทร์ 
 
ประสบการณ์สอน 

  26 พ.ค. 51 – ปัจจุบัน 
  
 ประสบการณ์ทำงาน 

-ประธานสาขาวิชาภาษาไทย  
-วิทยากรด้านการสอน
ภาษาไทย 
-การนิเทศการสอน 

-การอ่านตีความ 
-ภาษาไทยสำหรับครู 
-พื้นฐานวรรณคดีไทย 
 
 

29 นายบุญยอด ศรีรัตนสรณ ์
x-xxxx-xxxx6-86-2 
- ศน.บ. (สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัย มหา-
มกุฏราชวิทยาลยั 2538 
- M.A. (Sociology) Banaras 
Hindu University, India, 2541 
- Ph.D. (Sociology) Banaras 
Hindu University, India, 2546 
- P.G. Diploma I.P.R. (Indian 
Philosophy and Religions) 
Banaras Hindu University, 
India,  2544 

หนังสือ/ตำรา 
- สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาเบื้องต้น 
 
ผลงานวิจัย 
- วงเดือน ไม้สนธิ์ และ บุญ
ยอด ศรีรัตนสรณ์. (2559). 
การใช้ประโยชน์ข้าวพันธ์ุ
พื้นเมืองตามภูมินิเวศใน
พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา. 
การประชุมใหญ่โครงการ
ส่งเสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษา คร้ังที่ 4 The 
Fourth Higher Education 
Research Promotion 
Congress (HERP 

- ESC103 หลักสังคม
วิทยา 
- ESC402 วัฒนธรรม
สังคมดิจิทัล 

HSD 102 สังคม
วิทยาและ
มานุษยวิทยาเบื้องต้น 
HSD 104 สังคม
วัฒนธรรมชนบทและ
เมือง 
HSD 201 ชุมชน
ศึกษา 
AGE 232 วถิีไทย 
HSD การ
เปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรม 
HSD 208เศรษฐกิจ
พอเพียงกับระบบ
เศรษฐกิจชุมชน 
ฯลฯ 
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ลำดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรน้ี หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

CONGRESS IV). ระหว่าง
วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2559 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี. 
- วงเดือน ไม้สนธิ์ และบุญ
ยอด ศรีรัตนสรณ์. (2560). 
ต้นจากกับการใช้ประโยชน์
ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา.  
การประชุมใหญ่โครงการ
ส่งเสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษา คร้ังที่ 5 : The 
5th Higher Education 
Research Promotion 
Congress (HERP 
CONGRESS V). ระหว่าง
วันที่ 2-4 มีนาคม 2560 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี. 
บุญยอด ศรีรัตนสรณ์ และ 
วงเดือน ไม้สนธิ์. (2561). 
การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรของชุมชน ใน
พื้นที่ตำบลสาวชะโงก 
อำเภอบางคล้า จงัหวัด
ฉะเชิงเทรา. การประชุม
วิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ราช
นครินทร์วิจัย คร้ังที่ 9. 
ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 
2561 ณ อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนครินทร์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา. 
- บุญยอด ศรีรัตนสรณ์ และ 
วงเดือน ไม้สนธิ์. (2561). 
การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรของชุมชน ใน
พื้นที่ตำบลสาวชะโงก 
อำเภอบางคล้า จงัหวัด
ฉะเชิงเทรา. การประชุม
วิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ราช
นครินทร์วิจัย คร้ังที่ 9. 
ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 
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ลำดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรน้ี หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

2561 ณ อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนครินทร์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา. 
- Boonyod 
Sriratanasarana. (2013). 
“Thai Phuan Traditions 
in Globalization Era: A 
Case Study of a Village 
in Chachoengsao 
Province” in the Fourth 
Asian Conference on 
the Social Sciences 
2013, June 6 – 9, Held 
at the Ramada Osaka, 
Osaka City, Japan 
ประสบการณ์สอน  
13 มิถุนายน 2548  – 
ปัจจุบัน 

30 นางประกอบกูล นาคพิทักษ์ 

x-xxxx-xxxx8-55-1 
อาจารย ์
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2532 
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
บางแสน, 2526 

หนังสือ/ตำรา 
- 
 
ผลงานวิจัย 
-ประกอบกูล นาคพิทักษ์, 
ดลใจ ขุนวิไชย, ธิดารัตน์ 
กันทิสา, เนติมา พัฒนกุล, 
วรรณา รัตนประเสริฐ, 
สมบูรณ์ ศภุจริยาวัตร.
(2561)  การศึกษาวิธีการ
เรียนรู้ของนักศึกษา
สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏราชนครินทร์ ปี
การศึกษา 2560. การ
ประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ราช
นครินทร์วิจัย คร้ังที่ 9 
วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราช
นครินทร์ 
-ธิดารัตน์ กันทิสา, ดลใจ ขุน
วิไชย, เนติมา พัฒนกุล, 
ประกอบกูล นาคพิทักษ์, 
ประภาพร ชนะจีนะศักด์ิ, 
วรรณา รัตนประเสริฐ, 

EED103 ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร 

-กระบวนการเรียนรู้
ทักษะการคิด
วิเคราะห์จากสารที่
ได้รับ 
-สัมมนาการสอน
ภาษาไทย 
-การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้
ภาษาไทย 1 
-การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้
ภาษาไทย 2 
-ภาษาและวัฒนธรรม
ไทยสำหรับครู 
-การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาไทย 
-กระบวนการเรียนรู้
ทักษะการคิด
สร้างสรรค์เพื่อการ
พูดและการ เขียน 
-การอ่านตีความ 
-ภาษาไทยสำหรับครู 
-พื้นฐานวรรณคดีไทย 
 
 

24 24 24 24 
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ลำดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรน้ี หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

สมบูรณ์ ศภุจริยาวัตร. 
(2561) การประเมิน
หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนภาษาไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559) 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์. การประชุม
วิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ราช
นครินทร์วิจัย คร้ังที่ 9 วันที่ 
4 เมษายน 2561 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราช
นครินทร์ 
 
ประสบการณ์สอน 
22 มิ.ย. 2550-ปัจจุบัน 
 
ประสบการณ์ทำงาน 
-วิทยากรด้านการสอน
ภาษาไทย 
-การนิเทศการสอน 
-รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
-รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

31 นางประภาพร ชนะจีนะศักด์ิ 

x-xxxx-xxxx6-60-9 
อาจารย ์
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลยับูรพา, 2554 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
สถาบันราชภฏัยะลา, 2544 

หนังสือ/ตำรา 
- 
 
ผลงานวิจัย 
-ธิดารัตน์ กันทิสา,       ดล
ใจ ขุนวิไชย, เนติมา พัฒ
นกุล, ประกอบกูล นาค
พิทักษ์, ประภาพร ชนะจีนะ
ศักด์ิ, วรรณา รัตนประเสริฐ, 
สมบูรณ์ ศภุจริยาวัตร. 
(2561) การประเมิน
หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนภาษาไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559) 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์. การประชุม
วิชาการและเสนอ

-ECI101 การพัฒนา
หลักสูตร 
-EED203 วิธีวิทยาการ
จัดการเรียนรู้ 
-กลุ่มวิชาปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 

-EED101 ทักษะ 
การพูดและการฟัง
ภาษาอังกฤษ 
-EED201 การใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 
-EED205 ทักษะในศตวรรษ
ที่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 
-EED301ภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพ 
-EED103 ภาษา 
เพื่อการสื่อสาร 
-EET106 ภาษาอังกฤษ
สำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล

-หลักการจัดการ
เรียนรู้ 
-การพัฒนา
หลักสูตร 
-การจัดการเรียนรู้
และการจัดการชั้น
เรียน 
-หลักสูตรและการ
พัฒนาหลักสูตร 
-ภาษาอังกฤษเพื่อ
การอ่านและเขียน
ทั่วไป 
-ภาษาอังกฤษ
สำหรับทักษะการ
เรียน 
 

24 24 24 24 
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ลำดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรน้ี หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

ผลงานวิจัยระดับชาติ ราช
นครินทร์วิจัย คร้ังที่ 9 วันที่ 
4 เมษายน 2561 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราช
นครินทร์ 
-ทิพย์วิมล วงัแก้วหิรัญ พร
ทิพย์  อ้นเกษม  ดรัณภพ  
เพียรจัด  ประภาพร ชนะจีน
ศักด์ิ 
(2561). การศึกษาและ
พัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตาม
นโยบายกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ : กรณีศึกษา
โรงเรียนในอำเภอบางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา. 
 

ประสบการณ์สอน 
พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน 
 
ประสบการณ์ทำงาน 
-วิทยากรด้านหลักสูตรและ
การสอน 
-วิทยากรด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ 
-การนิเทศการสอน 

และคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา 

32 นางพรทิพย์ คำชาย 
X-XXXX-XXXX2-81-1 
อาจารย์ 
ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลยับูรพา, 2557 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
พิษณุโลก, 2543 
ค.บ.(คหกรรมศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒบาง
แสน, 2530 

หนังสือ/ตำรา 
- 
 

ผลงานวิจัย 
-พรทิพย์ คำชาย และคณะ. 
(2561).  
การประเมินหลักสูตรครุศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหาร 
การศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559) 
คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏัราช
นครินทร์. วารสารวิชาการ 
หลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนคร. 10(28). 
พฤษภาคม-สงิหาคม 2561. 
หน้า 1-13. 
 

ประสบการณ์การสอน 

-EFA101 คณุธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ 
และจิตวิญญาณความ
เป็นครู 
-EFA201 การบริหาร
การศึกษาและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

-จริยธรรมและ
จรรยาบรรณใน
วิชาชีพครู 
-การศึกษาและ
ความเป็นครู 
-หลักการศึกษาและ
ความเป็นครู 
-การบริหาร
หลักสูตรและการ
สอน การบริหาร
กิจการนักเรียน 
-การบริหารและ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 
-การประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

24 24 24 24 
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ตำแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีท่ีสำเร็จการศึกษา 
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ผลงานวิจัย (สาขา)  
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หลักสูตรน้ี หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

11 พ.ย.23-ปัจจุบัน 
 

ประสบการณ์ทำงาน 
-วิทยากรด้านการบริหาร
การศึกษา 

33 นางสาวพรทิพย์ อ้นเกษม 

x-xxxx-xxxx2-94-2 
อาจารย ์
กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลยับูรพา, 2557 
กศ.ม.  (การบริหารการศึกษา)  
มหาวิทยาลยับูรพา, 2551  
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
สถาบันราชภฏัราชนครินทร์, 
2542 

หนังสือ/ตำรา 
- 
 
ผลงานวิจัย 
-พรทิพย์ อ้นเกษม. 
(2561). รูปแบบ 
การบูรณาการภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
ไปใชใ้นการจัดการเรียน
การสอน 
โดยเน้นกระบวนการ วิจัย
แบบมีส่วนร่วม, การ
ประชุมวิชาการ 
และเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติราชนครินทร์
วิจัย คร้ังที่ 9. 3-4 
เมษายน 2561. 
   
ประสบการณ์สอน 
1 ต.ค. 51 – ปัจจบุัน 
ประสบการณ์ทำงาน 
-วิทยากรด้านหลักสูตรและ
การสอน 
-กรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ 
-ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
-ประธานกลุ่มวิชาหลักสูตร
และการสอน 
-การนิเทศการสอน 

-ECI101 การพัฒนา
หลักสูตร 
-EED203 วิธีวิทยาการ
จัดการเรียนรู้ 
-กลุ่มวิชาปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 
-EFA101 คณุธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ 
และจิตวิญญาณความ
เป็นครู 
-EFA201 การบริหาร
การศึกษาและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

-หลักการจัดการ
เรียนรู้ 
-การพัฒนา
หลักสูตร 
-การบริหาร
หลักสูตรและการ
สอน การบริหาร
กิจการนักเรียน 
-การจัดการเรียนรู้
และการจัดการชั้น
เรียน 
-การประเมิน
โครงการและ
หลักสูตร 
-หลักสูตรและการ
พัฒนาหลักสูตร 
-การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพครู 
-การบูรณาการและ
การจัดการเรียนรู้
วิชาการสอนสังคม
ศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา 

24 24 24 24 

34 นายภาคภูมิ ลบถม 

x-xxxx-xxxx7-78-8 
อาจารย์ 
(กำลังศึกษา) ปร.ด.(สังคมศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
ศศ.ม.(มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ,2551 
ศศ.บ.(การสอนภาษาฝร่ังเศส) 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์,254
4 

วิจัย 
- การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบล
สาวชะโงก อำเภอบางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา (2556) 
(ร่วม) 
- การวิจัยเชิงปฏบิัติการแบบ
มีส่วนร่วมเพื่อสร้างแนวทาง
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 
ตำบลสาวชะโงก อำเภอบาง

- ESC103 หลักสังคม
วิทยา 
- ESC402 วัฒนธรรม
สังคมดิจิทัล 

HSD 202 ทฤษฎี
สังคมวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 
HSD 303 การวิจัย
เชิงคุณคุณภาพเพื่อ
งานพัฒนาสังคม 
HSD 206 มิติทาง
เพศเพื่อการพัฒนา 
HSD 314 สังคม
วิทยาและ
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คล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
(2556) (ร่วม) 
- โครงการวิจัยเชิงปฏบิัติการ
แบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุด
ลิเกจากวัสดุเหลือใช้
กรณีศึกษา โรงเรียนวัดหิน
ดาษ อำเภอราชสาส์น 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 2555 
- โครงการวิจัยเชิงปฏบิัติ
การณ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อ
เสริมสร้างพลังชุมชนในการ
อนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ป่า
ชุมชนและการใช้ประโยชน์
ร่วมกันอย่างยั่งยืน บ้านโคก
หัวข้าว ตำบลท่าถ่าน อำเภอ
พนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ปี 2553 
- โครงการวิจัยชีวิต ชาติพันธุ์ 
การสืบเน่ืองและการ
เปลี่ยนแปลง: การศึกษา
วิเคราะห์วิเคราะห์พิธีกรรม
เซ่นยายตาของคนไทยที่พูด
ภาษาเขมรในชุมชน ดงน้อย 
อำเภอราชสาส์น จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ปี 2552 
บทความตีพิมพ์ 
1.วัวลานเมืองเพชร : 
บทบาทของผู้หญิงกับการ 
(ละ) เล่นของผู้ชาย วารสาร
ดำรงวิชากาวารสารวิชาการ
คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีที่ 6 
ฉบับที่ 2 (2550) 
 2. ตายกลางดิน กินเรือน
หน้า : วัฒนธรรมการเรียนรู้
กับอุดมคติความเป็นชายใน
สังคมไทย วารสารโสธรา
สารภีวารสารวิชาการคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ ปีที่ 4 
(2552) 
 3. “นิกะฮ์” วิวาห์อิสลาม : 
ประสบการณ์ชุมชน จาก
ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบาง
น้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

มานุษยวิทยา
การแพทย ์
HSD 315 สันติ
ศึกษาและการ
จัดการความขัดแย้ง 
 



 
 

มคอ.2 

 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ หน้า 146 

ลำดับ 
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วารสารศิลปะ วัฒนธรรม
และท้องถิ่น มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ  ราชนครินทร์ ปีที่ 6 
ฉบับที่ 6 (2553) 
นำเสนอผลงานวิจัย 
1 นำเสนอผลงานเร่ือง “ชีวิต 
ชาติพันธุ์ การสืบเน่ืองและ
การเปลี่ยนแปลง : 
การศึกษาวิเคราะห์พิธีเซ่น
ยายตาของคนไทยเชื้อสาย
เขมร ตำบลดงน้อย อำเภอ
ราชสาส์น จังหวัด
ฉะเชิงเทรา” งานประชุม
วิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่มศรี
อยุธยา ณ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา (2-3 
พ.ค.2553) 
2. นำเสนอผลงานและ
ตีพิมพ์เร่ือง “Ethnicity 
and community history 
related to active aging 
development at Sao 
Cha-Ngok 
Subdistric,Bangkla 
Distric,Chacheongsao 
Province Thailamd,The 
Sixth Asian Conference 
on Social Sciences 9-12 
June 2016 Kobe Janpan. 
3.นำเสนอผลงานและตีพิมพ์
เร่ือง  
FACTORS AFFECTING 
QUALITY OF ELDER’S 
LIFE AT SAO-CHA-NGOK 
SUBDISTRICT, BANGKLA 
DISTRICT, 
CHACHOENGSAO 
PROVINCE. International 
Academic Conference 
Social Science 
Multidisciplinary  and 
Globalization Studies 
(MIRDEC -7th) (Global 
Meeting of Social 
Science Community) 26-
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สถาบัน และปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  
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29 Mar 2018 Madrid, 
Spain. 

35 นางวรรณา  รัตนประเสริฐ 

  x-xxxx-xxxx7-65-4 
อาจารย์ 
ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย) 
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2528 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2514 

หนังสือ/ตำรา 
- 
 
ผลงานวิจัย 
-ประกอบกูล นาคพิทักษ์, 
ดลใจ ขุนวิไชย, ธิดารัตน์ 
กันทิสา, เนติมา พัฒนกุล, 
วรรณา รัตนประเสริฐ, 
สมบูรณ์ ศภุจริยาวัตร.
(2561)  การศึกษาวิธีการ
เรียนรู้ของนักศึกษา
สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏราชนครินทร์ ปี
การศึกษา 2560. การ
ประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ราช
นครินทร์วิจัย คร้ังที่ 9 
วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราช
นครินทร์ 
-ธิดารัตน์ กันทิสา, ดลใจ 
ขุนวิไชย, เนติมา พัฒนกุล, 
ประกอบกูล นาคพิทักษ์, 
ประภาพร ชนะจีนะศักด์ิ, 
วรรณา รัตนประเสริฐ, 
สมบูรณ์ ศภุจริยาวัตร. 
(2561) การประเมิน
หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนภาษาไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง ปี 
พ.ศ. 2559) คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์. 
การประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
ราชนครินทร์วิจัย คร้ังที่ 9 
วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราช
นครินทร์ 
 

-EED103 ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร 

-วรรณกรรมวิจารณ์ 
-ภาษาถิ่น 
-คติชนวิทยา 
-วิวัฒนาการ
ภาษาไทย 
-อิทธิพล
ภาษาต่างประเทศที่
มีต่อภาษาไทย 
-วรรณกรรมท้องถิ่น 
-การเขียนและอ่าน
ร้อยกรองไทย 
-วรรณกรรมแปล 
-วิวัฒนาการ
ภาษาไทย 
-ศิลปะการอ่านออก
เสียง 
-อรรถศาสตร์ 
 
 

24 24 24 24 
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ประสบการณ์สอน 
   1 ต.ค. 52 – ปัจจบุัน 
  
 ประสบการณ์ทำงาน 

-วิทยากรด้านภาษาไทย 
-การนิเทศการสอน 
-อาจารย์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ 
-รองอธิการบดีกิจการ
นักศึกษา 

36 นายสมศักด์ิ เอี่ยมคงสี 

x-xxxx-xxxx6-74-9 
อาจารย์ 
กศ.ด. (การอุดมศึกษา) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 
2545 
กศ.ม. (อุดมศึกษา) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานามิตร, 2532 
กศ.บ. (ประถมศึกษา) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
บางแสน, 2524 

หนังสือ/ตำรา 
- 
 
ผลงานวิจัย 
-ธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล 
และ สมศักด์ิ เอ่ียมคงสี. 
(2560). การพัฒนาครูด้าน
ทักษะการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียน
ขนาดเล็ก  
ของอำเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา. วารสารราช
นครินทร์. ฉบับที่ 32 ปี 
2560. กรกฎาคม-ธันวาคม 
2560. 
ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ และ 
สมศักด์ิ เอ่ียมคงสี. (2561). 
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็กด้วยการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม: 
กรณีศึกษาโรงเรียน 2 แห่ง 
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา. 
รายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัยคร้ังที่ 
7. 25-26 มกราคม 2561. 
หน้า 1988-2003. 
-พจนีย์ มั่งคัง่ กัญภร เอ่ียม
พญา  ศิริวัฒน์   จิระเดช
ประไพ           พรทิพย์ คำ
ชาย สมศักด์ิ เอ่ียมคงสี           
ลินดา นาคโปย และอำนาจ 
บุญประเสริฐ.(2561). การ

-EFA101 คณุธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ 
และจิตวิญญาณความ
เป็นครู 
-EFA201 การบริหาร
การศึกษาและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

-จริยธรรมและ
จรรยาบรรณใน
วิชาชีพครู 
-การศึกษาและ
ความเป็นครู 
-หลักการศึกษาและ
ความเป็นครู 
-การบริหาร
หลักสูตรและการ
สอน การบริหาร
กิจการนักเรียน 
-การบริหารและ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 
-การประกนั
คุณภาพการศึกษา 
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ลำดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรน้ี หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

ประเมินหลักสูตรครุศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  
(หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 
2559) คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราช
นครินทร์.วารสารวิชาการ
หลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนคร. 10(28). 
พฤษภาคม-สงิหาคม 2561. 
หน้า 1-13. 
 
ประสบการณ์สอน 

 1 ก.ย. 27 – ปัจจุบัน 
  
ประสบการณ์ทำงาน 
-รองคณบดีวางแผนและ
พัฒนา 
-วิทยากรด้านการบริหาร
การศึกษา 
-วิทยากรด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
-การนิเทศการสอน 
-รองอธิการบดีบริหาร 
-กรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ 
 

37 นายสรรเสริญ หุ่นแสน 

X-xxxx-xxxx6-58-3 
อาจารย ์
ปร.ด. (การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์(จิตวิทยาพัฒนา
มนุษย์และการให้คำปรึกษา)) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ, 
2560 
Ph.D. (Counselling 
Psychology) The University 
of Kansas. USA, 2555 
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ, 
2547 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์-การบริหารรัฐกิจ) 
มหาวิทยาลยัรามคำแหง, 2550 

หนังสือ/ตำรา 
- 
 
ผลงานวิจัย 
-สรรเสริญ หุ่นแสน และธนิ
ชา วิโรจน์รุจน์. (2559). จิต
อาสาบนพื้นที่ชุมชนตลาด
พระประแดง. การนำเสนอ
ผลการวิจัยระดับชาติ ใน 
การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งท่ี 6 
“ศาสตร์แห่งวิทยาการ
จัดการเพื่อรับใช้สังคม 3 
ทศวรรษแห่งการตามรอย
แม่ของแผ่นดิน” วันศุกร์ท่ี 
19 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ 

-EED302 การสร้าง
เสริมและดูแลสุขภาวะ 
-EPG101 จิตวิทยา
สำหรับครู 
 

-จิตวิทยากับการ
พัฒนาตน 
-มนุษยสัมพันธ์
สำหรับครู 
-จิตวิทยาสำหรับครู
และการแนะแนว 
-การแนะแนวและ
การให้คำปรึกษา 
-การศึกษาเอกเทศ 
-จิตวิทยาวัยรุ่น 
-หลักการแนะแนว 
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ลำดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรน้ี หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

ศษ.บ. (วิจัยวัดผลและประเมินผล
การศึกษา) 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 
2549 
ศษ.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว) 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 
2547 
ศศ.บ. (ดนตรีไทย แขนงวิชาดนตรี
และศิลปะการแสดง) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2544 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครราชสีมา 
 
ประสบการณ์สอน 
9 พ.ย. 2552 – ปัจจุบัน 
 
ประสบการณ์ทำงาน 
- วิทยากรด้านจิตวิทยาและ 
การแนะแนว 
- วิทยากรด้านจิตวิทยาให้ 
คำปรึกษา 
- การนิเทศการสอน 
 

38 นางสาวหนึ่งฤทัย เมฆวทัต 

x-xxxx-xxxx4-48-2 
อาจารย ์
ปร.ด. การวัดและเทคโนโลยีทาง
วิทยาการปัญญา 
มหาวิทยาลยับูรพา, 2559 
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 
2546 
ศศ.บ. (คณิตศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 
2543 

หนังสือ/ตำรา 
- 
 
ผลงานวิจัย 
-หน่ึงฤทยั  เมฆวทัต.(2560). 
การวิจัยและพัฒนากลไกการ
ป้องกันการต้ังครรภ์ในวัยเรียน
สำหรับนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
: แนวทางการป้องกันการ
ต้ังครรภ์ในวัยเรียนสำหรับ
นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา. 
การประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
ราชนครินทร์วิจัย  คร้ังที่ 9 
วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั ราช
นครินทร์ 
-หน่ึงฤทยั  เมฆวทัต.(2559). 
การเปรียบเทียบผลการ
จัดการข้อมูลการวัดและ
ประเมินผลการทดสอบ O–
NET ของนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูลปี 
2553–2554 และ 2556–
2557 ในเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 การประชุมใหญ่โครงการ
ส่งเสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษา คร้ังที่ 5(The 5th 
Higher Education 
Research Promotion 

-EMR201 การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
-EMR301 การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้ 

-การวัดและการ
ประเมินผล
การศึกษา 
-การวิจัยทาง
การศึกษา 
-การวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ 
-การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ 
-การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ 
-สถิติและระเบียบ
วิธีวิจัยทางวิทยา
ศาสตรศึกษา 
-วิทยาการวิจัย 
-การทดสอบและ
การวัดผลสำหรับ
ครูภาษาอังกฤษ 
-หลักการวัดและ
ประเมินผล
การศึกษา 
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ลำดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรน้ี หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

Congress; HERP 
CONGRESS V) โดยความ
ร่วมมือของมหาวิทยาลยั
ภายใต้โครงการส่งเสริมการ
วิจัยในอุดมศึกษา 70 แหง่
วันที่ 2–4 มีนาคม 2560 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุดรธานี 
หน่ึงฤทยั  เมฆวทัต. Data 
Management of 
Standard Test and 
Assessment         O-NET 
from Students Grades 6 
and 9 during the Year 
2010 and 2013. The 
International Academic 
forum. The Seventh 
Asian Conference on 
the Social Sciences 
2016, ACSS 2016, Art 
Center Kobe, Kobe, 
Kansai Region, Japan. 
Thursday, June 9th 
Sunday, June 12th 
2016.pp. 155-165. 
Japan: IAFOR. ISSN 
2186-2303. 
 
ประสบการณ์สอน 
2 มิ.ย. 2545-ปัจจุบัน 
 
ประสบการณ์ทำงาน 
-ประธานกลุ่มวิชาการ
ทดสอบและวิจัยทางการ
ศึกษา 
-วิทยากรด้านการวิจัยทาง
การศึกษา 
-วิทยากรด้านการวัดผลและ
ประเมินผล 
-การนิเทศการสอน 
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ภาคผนวก 4 
ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของสาระความรูต้ามมาตรฐานของคุรุสภา พ.ศ.2561 

กับรายวชิาในหลักสตูรครุศาสตรบณัฑิต 4 ปี (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของสาระความรู้ตามมาตรฐานของคุรุสภา พ.ศ.2561 กับรายวิชาใน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
 

 
 

รายละเอียดมาตรฐานวิชาชีพครู รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต คำอธิบายรายวิชา 
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
1) ติดตามการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก 
รู้เท่าทันสังคมและสามารถนำแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้ผู้เรียน 
 

มาตรฐานการปฏ ิบัติตน 
1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 
2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
3) จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
4) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
5) จรรยาบรรณต่อสังคม 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ก.การปฏิบัติหน้าที่ครู 
1) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 
2) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มี
คุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง 

EFA101 คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ และจิต
วิญญาณความเป็นคร ู

3(2-2-5) ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่น
พัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู  เป็น
แบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง ดำรงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียน และ
สมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณา
การองค์ความรู้เก่ียวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสำหรบัครู จิตวิญญาณ
ความเป็นครู กฎหมายสำหรับครู สภาพการณ์การ
พัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อน
คิดเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็น
ครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
1) ติดตามการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก 
รู้เท่าทันสังคมและสามารถนำแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้ผู้เรียน 

EPG101 จิตวิทยาสำหรับคร ู 3(2-2-5) วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์และออกแบบบริหาร
จัดการพฤติกรรมผู้เรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพและช่วงวัย  โดยใช้หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา 
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รายละเอียดมาตรฐานวิชาชีพครู รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต คำอธิบายรายวิชา 
 

2) ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้
คำปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ก.การปฏิบัติหน้าที่ครู 
3) ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่และยอมรับ
ความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน 
5) พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ข.การจัดการเรียนรู้ 
3) ดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคลตามศักยภาพ สามารถ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้
อย่างเป็นระบบ 
6) ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่าง
สร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพ 
ค.ความสัมพันธ์กับผูป้กครองและชุมชน 
1) ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา
และแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคณุลักษณะที่
พึงประสงค ์
2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน 

จิตวิทยาการแนะแนวและจิตวิทยาให้คำปรึกษา 
ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู้  การสง่เสริมพัฒนาการ
และการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัยและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพ่ือให้สามารถ
ออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิต
วิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ  ให้คำแนะนำและข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องเพ่ือส่งเสริม
พัฒนาและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การสร้างความ
ร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิด
เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็น
ครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ 
3) บูรณาการความรู้ เน้ือหาวิชา 
หลักสูตร ศาสตร์การสอน และ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ก.การปฏิบัติหน้าที่ครู 
3) ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่และยอมรับ
ความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน 
4) สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่
รู้และสร้างนวัตกรรม 
ข.การจัดการเรียนรู้ 
2) วางแผนและจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความ
เป็นนวัตกร 
4) จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน
โดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 

EED203 วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้  

3(2-2-5) วางแผนและจัดการเรียนรู ้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร 
ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของ
ผู ้เรียนแต่ละบุคคล จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะ
ของผู้เรียน บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์
การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
ความรู้เก่ียวกับทฤษฎีการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  การจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
การบูรณาการเน้ือหาและภาษา การบูรณาการสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น  สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียน
รวม การชี ้แนะผู ้เรียน  การบริหารจัดการชั ้นเรียน การ
ออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้ การปฏิบัติการ
สอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
เป็นผู้มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
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รายละเอียดมาตรฐานวิชาชีพครู รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต คำอธิบายรายวิชา 
5)วิจัย สร้างนวัตกรรมและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
ค.ความสัมพันธ์ของผู้ปกครองและชุมชน 
3) ศึกษา เข้าถึงบริบทของชุมชน และ
สามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม 
4) ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ 
4) ใช้ความรู้การวัด ประเมินผลการ
เรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน 

ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 
1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 
5) จรรยาบรรณต่อสังคมมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
ก.การปฏิบัติหน้าที่ครู 
3) ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และ
ยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน 
5) พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัย และทนต่อการเปลี่ยนแปลง 
ข.การจัดการเรียนรู้ 
1) พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สื่อ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
5)วิจัย สร้างนวัตกรรมและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
ค.ความสัมพันธ์ของผู้ปกครองและชุมชน 
1) ศึกษา เข้าถึงบริบทของชุมชน และ
สามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม 
 

EMR201 การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ 

3(2-2-5) วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระสำคัญในเร่ืองที่
ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมิน
เพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพ การจัดการ
เรียนรู้  โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและ
ประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและ
สร้างเคร่ืองมือวัดและประเมินผล  การให้ข้อมูลป้อนกลับที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความ
รอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

EMR301 การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ 

3(2-2-5) วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของ
สาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน 
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน 
ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหา
คุณภาพเคร่ืองมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
สร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพื่อให้สามารถนำ
ผลการวจิัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนา
ผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 

มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ 
5) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ก.การปฏิบัติหน้าที่ครู 
5) พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัย และทนต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

EED103 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) วิเคราะห์วาทวิทยาสำหรับครู หลักการ และเทคนิค
วิธีการใช้ภาษาไทย และฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง  เพื่อการสื่อ
ความหมายในการเรียนการสอนและการสื ่อสาร 
สืบค้นสารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับ ฝึกการใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมเพื ่อการอยู ่ร ่วมก ันอย่างส ันต ิ และ
ออกแบบการจัดการเรียนรู ้ทักษะการฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพื ่อพัฒนา
ผู้เรียน 
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รายละเอียดมาตรฐานวิชาชีพครู รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต คำอธิบายรายวิชา 
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ 
5) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา 
 

มาตรฐานการปฏ ิบัติตน 
1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 
2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
3) จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
4) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
5) จรรยาบรรณต่อสังคม 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ก.การปฏิบัติหน้าที่ครู 
3) ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และ
ยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน 
4) สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่
รู้และสร้างนวัตกรรม 
5) พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัย และทนต่อการเปลี่ยนแปลง 
ข.การจัดการเรียนรู้ 
1) พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สื่อ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
2) วางแผนและจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญษรู้คิดและมี
ความเป็นนวัตกร 
5) วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

EET201 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการสื่อสาร
การศึกษาและการ
เรียนรู้ 

3(2-2-5) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู ้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อให้สามารถเลือก 
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การ
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่
ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ 
6) ออกแบบ ดำเนินการเก่ียวกับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ก.การปฏิบัติหน้าที่ครู 
5) พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัย และทนต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

ข.การจัดการเรียนรู้ ทั้ง 6 ข้อ 

EFA201 การบริหารการศึกษา
และการประกัน
คุณภาพการศึกษา  

3(2-2-5) บูรณาการองค์ความรู ้ทางการบริหารการศึกษา ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ใน
การทำความเข้าใจบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนแต่ละ
ระดับการศึกษาและประเภทการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม
การดำเนินการเกี ่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา 
ฝึกปฏิบัติดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษา
และการจัดการเรียนรู้   โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนว
ปฏิบัติเก่ียวกับการจัด การคุณภาพการศึกษาและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเอง  ในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู ้ และทันสมัยต่อ
ความเปลี่ยนแปลง 

มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ 
2) ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้
คำปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ 

ECI101 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขา
วิชาเอกท่ีสอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและ
ชุมชน  นำหลักสูตรไปใช้ และประเมิน
หลักสูตร โดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด 
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รายละเอียดมาตรฐานวิชาชีพครู รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต คำอธิบายรายวิชา 
3) บูรณาการความรู้ เน้ือหาวิชา 
หลักสูตร ศาสตร์การสอน และ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 
5) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ก.การปฏิบัติหน้าที่ครู 
5) พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัย และทนต่อการเปลี่ยนแปลง 
ข.การจัดการเรียนรู้ 
1) พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สื่อ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ค.ความสัมพันธ์กับผูป้กครองและชุมชน 
3)ศึกษา เข้าถึงบริบทของชุมชน และ
สามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม 
4) ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานทาง
ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม 
และเทคโนโลยี  หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมิน
หลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนา
หลักสูตร  เพื่อให้มีทักษะในการสร้าง การใช้ 
และการประเมินหลักสูตร ใช้การสะท้อนคิด
เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูท่ีดี มีความรอบรู้ ทันสมัย                 
และทันต่อการเปล่ียนแปลง 

มาตรฐานการปฏ ิบัติตน 
2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ก.การปฏิบัติหน้าที่ครู 
1) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ                
ความเป็นครู 
2) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง 
5) พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

EED402 ครุนิพนธ์ 1(0-2-1) ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
มุ่งมั่นพัฒนาผู ้เรียนด้วยจิตวิญญาณ ความเป็นครู 
เป็นแบบอย่างที ่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง ดำรงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธา
ของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์  องค์ความรู้เก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู จิตวิญญาณความ
เป ็ นค ร ู  กฎหมายส ำหร ั บค ร ู  สภ าพการณ์               
การพัฒนาวิชาชีพครู  บูรณาการการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การ
สะท้อนคิดเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง
ในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

(ประสบการณ์วิชาชีพ ต้อง
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี)  

EED105 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา1 

1(0-3-0) สรุปคุณลักษณะของตนเองและครทูี่แสดงออกถึงความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ 
รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจำชั้นในสถานศึกษา  เข้าใจ
บริบทชุมชน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้
ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบใน
รูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้
ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการ
สังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู้และ
นำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) 
เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการ
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รายละเอียดมาตรฐานวิชาชีพครู รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต คำอธิบายรายวิชา 
เรียนรู้ (PLC)  เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

EED204 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา2 

2(0-6-0) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยง
โดยการวางแผนออกแบบเนื ้อหาสาระและกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์
ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การ
ดำเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้อง
กับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการ
เรียน ร่วมมือกับผู ้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือ
ผู ้เรียน ให้มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ วิเคราะห์และ
นำเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมือ
อาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพ
ครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เก่ียวข้องกับ 
การส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำ
ผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ 
(AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลีย่นเรียนรู้ในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
ให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

EED305 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา3 
 

3(0-9-0) ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
มีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบ
การจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้น
ส ูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและ
มุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อน
ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมที ่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาช ีพ โครงการที ่ เก ี ่ยวข ้องกับการส่งเสริม อนุร ักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล
และร่วมแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่ง                      
การเรียนรู้ (PLC) เพือ่นำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

EED401 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา4 
 
 
 

6(240) ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมี
คุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบ
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวน
การคิดขั้นสูงและนำไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบ
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้า
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนา
และแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ด้วย
กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
โครงการที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และ
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รายละเอียดมาตรฐานวิชาชีพครู รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต คำอธิบายรายวิชา 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและ               
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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ภาคผนวก 5 
วิเคราะห์สาระความรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิ(TQF) 

เพื่อกำหนดรายวชิาเอกสังคมศึกษา 
และวิเคราะห์ความสอดคล้องของรายวิชากับสมรรถนะ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาสังคมศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระสังคมศึกษา ความรู้ ความ

เข้าใจในการดำรงชีวิต ท้ังในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกนัในสังคม  
เข้าใจถึงการพัฒนาและการเปล่ียนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ ทำให้เกิด

ความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีความอดทน อดกล้ัน ยอมรับในความแตกต่าง รู้จักการสร้างสมานฉันท์ มี
จิตสำนึกร่วมที่ดีและมีทัศนคติท่ีถูกต้องเกี่ยวกับชาติบ้านเมือง มีคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจำกัด และเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถออกแบบ
และจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา สามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู้ การผลิตและใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การวจัิยเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการ
เรียนรู้ สามารถทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพฒันาการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วม
สร้างนวัตกรรมทางสังคมศึกษา สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพและร่วม
สร้างสังคมท่ีมั่งค่ังและยั่งยืนอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 

 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความความรู้ อาทิ 
 (1) ปรัชญา ความเช่ือ และศาสนา 
         (1.1) ประวัติของพระพุทธเจ้าและศาสดาแห่งศาสนาอื่นๆ  
         (1.2) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ  
         (1.3) การเผยแพร่พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ 
         (1.4) พุทธจริยศาสตร์และจริยศาสตร์แห่งศาสนาอื่นๆ 
         (1.5) ศาสนาเปรียบเทียบหรือศาสนาสากล 
 (2) ประวัติศาสตร์ 
         (2.1) ประวัติศาสตร์ไทย 
         (2.2) ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  
         (2.3) ประวัติศาสตร์สากล 
         (2.4) วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 (3) ภูมิศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม และประชากร 
         (3.1) ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
         (3.2) ภูมิศาสตร์กายภาพ 
         (3.3) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/แผนท่ี 
         (3.4) ส่ิงแวดล้อมและประชากร 
 (4) รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
         (4.1) ความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์ 
         (4.2) ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายท่ัวไป 
         (4.3) การเมืองการปกครองไทย 
 (5) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
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         (5.1) ความรู้พื้นฐานทางสังคมวิทยา 
         (5.2) การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล 
         (5.3) พัฒนาการของสังคมสมัยใหม่/ยุคดิจิทัล 
 (6) เศรษฐศาสตร์ 
         (6.1) ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ 
         (6.2) เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 
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ตารางวิเคราะห์สาระความรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) เพื่อกำหนดสาระความรู้ 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) สาระความรู้วชิาสังคมศึกษา รายวิชากลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา 
 กลุ่มวิชาเอกเฉพาะด้าน 
1. มีความรู้เก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาสาระสังคมศึกษา และสามารถ
นำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพและร่วมสร้างสังคมที่มั่งคั่ง
และย่ังยืนอย่างสร้างสรรค์ 
อาทิ  
  (1) ประวัติศาสตร์ 
         (1.1) ประวัติศาสตร์ไทย 
         (1.2) ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน  
         (1.3) ประวัติศาสตร์สากล 
         (1.4) วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
(2) ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และประชากร 
         (2.1) ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
         (2.2) ภูมิศาสตร์กายภาพ 
         (2.3) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/แผนที่ 
         (2.4) สิ่งแวดล้อมและประชากร 
 (3) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
         (3.1) ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมวิทยา 
         (3.2) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล 
         (3.3) พัฒนาการของสังคมสมัยใหม่/ยุคดิจิทัล 

 
 
 
 
ESC101 
ESC105 
ESC204 
ESC303 
  
ESC102  
ESC104  
ESC203 
ESC205 
 
 
ESC103 
ESC402 
ESC403 

 
 
 
 
ประวัติศาสตร์ไทย 
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
อารยธรรมโลก 
ท้องถ่ินศึกษา 
 
ภูมิศาสตร์กายภาพ  
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
เครื่องมือทางภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศ 
สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา 
 
 
หลักสังคมวิทยา 
วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล 
ความเป็นสกลทรรศน์ 

 
 
 
 

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

 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) สาระความรู้วชิาสังคมศึกษา รายวิชากลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา 
2. มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง รู ้จักการสร้างสมานฉันท์         
มีจิตสำนึกร่วมที่ดีและมีทัศนคติที่ถูกต้องเก่ียวกับชาติบ้านเมือง เป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติและสังคมโลก 
อาทิ 
  (1) รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
         (1.1) ความรู้พ้ืนฐานทางรัฐศาสตร ์
         (1.2) ความรู้พ้ืนฐานทางกฎหมายทั่วไป 
         (1.3) การเมืองการปกครองไทย 

 
 
 
 
ESC201 
ESC206 
 

 
 
 
 
การเมืองการปกครองไทย 
กฎหมายเบื้องต้น 
 

 
 
 
 

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

 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
อาทิ 
(1) ปรัชญา ความเชื่อ และศาสนา 
         (1.1) ประวัติของพระพุทธเจ้าและศาสดาแห่งศาสนาอื่นๆ  
         (1.2) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ  
         (1.3) การเผยแพร่พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ 
         (1.4) พุทธจริยศาสตร์และจริยศาสตร์แห่งศาสนาอื่นๆ 
         (1.5) ศาสนาเปรียบเทียบหรือศาสนาสากล 

 
 
 
 
ESC301  
ESC401  
  

 
 
 
 
ศาสนาศึกษา  
หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา  
 

 
 
 
 

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

 

4. สามารถปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และ
เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อาทิ 
(1) เศรษฐศาสตร ์
         (1.1) ความรู้พ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร ์
         (1.2) เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 
 
 
 

 
 
 
ESC202  
ESC404  

 
 
 
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  
ประเทศไทยกับเศรษฐกจิโลก 

 
 
 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) สาระความรู้วชิาสังคมศึกษา รายวิชากลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา 
 กลุ่มวิชาเอกเฉพาะด้าน 
5. สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา สามารถบูรณาการการจัดการ
เร ียนรู ้ การผลิตและใช้สื ่อเทคโนโลยีที ่ท ันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ 

ESC302  
ESC304  
ESC305  

การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา  
วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา  
นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา  

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

6. สามารถออกแบบวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้ 
สามารถทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้
สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางสังคมศึกษา  

 
ESC306 

 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสงัคมศึกษา 

 
3(2-2-5) 
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ตารางสรุปความสอดคล้องระหว่างรายวิชาเอกกับสมรรถนะ 
 

รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ชั้น
ปี 

สมรรถนะหลักท่ี 1 สมรรถนะ
หลักท่ี 2 

สมรรถนะหลักท่ี 3 สมรรถนะ
หลักท่ี 4 

สมรรถนะ
หลักท่ี 5 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 
ศาสนาศึกษา 3 2/2 ✓              

หลักพุทธ
ธรรมและ
ธรรมวิทยา 

3 3/2 ✓ 

 
  

 

         

หลักสังคม
วิทยา 

3 1/1  ✓   
 

         

การเมืองการ
ปกครองไทย 

3 1/2  ✓   
 

         

กฎหมาย
เบื้องต้น 

3 2/2  ✓   
 

         

เศรษฐศาสตร์
เบื้องต้น 

3 2/1   
✓  

 
         

วัฒนธรรม
สังคมดิจิทัล 

3 4/2   
  

 
  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

ความเป็น
สกลทรรศน์ 

3 4/2   
  

 
  ✓ ✓ ✓     

ประวัติศาสตร์
ไทย 

3 1/1   
 ✓ 

 
         

ประวัติศาสตร์
เอเชีย
ตะวันออก
เฉียงใต้ 

3 1/2  

 

 ✓ 

 

         

อารยธรรม
โลก 

3 2/1  
 

 ✓ 
          

ท้องถ่ินศึกษา 3 3/1        ✓ ✓ ✓     

ภูมิศาสตร์
กายภาพ 

3 1/1   
  

✓ 
         

ภูมิศาสตร์
ประเทศไทย 

3 1/2  
 

  ✓ 
         

เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์
และภูมิ
สารสนเทศ 

3 2/1  

 

  

 
✓ 

     
✓ ✓   

สิ่งแวดล้อม
และประชากร
ศึกษา 

3 2/2  

 

  

 
✓          
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รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ชั้น
ปี 

สมรรถนะหลักท่ี 1 สมรรถนะ
หลักท่ี 2 

สมรรถนะหลักท่ี 3 สมรรถนะ
หลักท่ี 4 

สมรรถนะ
หลักท่ี 5 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 
การพัฒนา
หลักสูตร
สังคมศึกษา 

3 3/1  

 

  

 

✓ ✓        

วิธีวิทยาการ
สอนสังคม
ศึกษา 

3 3/1  

 

  

 

  ✓ ✓ ✓     

นวัตกรรม
และสื่อดิจิทัล
ทางสังคม
ศึกษา 

3 3/2  

 

  

 

  ✓ ✓ ✓  ✓   

การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ
ทางสังคม
ศึกษา 

3 3/2  

 

  

 

       ✓ ✓ 

ประเทศไทย
และเศรษฐกิจ
โลก 

3 4/2  

 

✓  

 

         

รวม 63  2 3 1 3 4 1 1 5 5 5 2 3 1 1 
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สมรรถนะนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาสังคมศึกษา 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง รายวิชา 
1 มีความรู้และความเข้าใจเน้ือหา
สังคมศึกษาโดยใช้การเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ (Experiential 
Learning) 
 

1.1 อธิบาย/วิเคราะห์และสรุปความรู้ความเข้าใจปรัชญา ความเชื่อ ศาสนา หลักพุทธธรรมศีลธรรม 
และจริยธรรม 
1.2 อธิบาย/วิเคราะห์และสรุปความรู้อำนาจ การบริหาร การเมืองการปกครอง การเป็นพลเมืองโลก 
วัฒนธรรม ประเพณีและการดำเนินชีวิตในสังคม  
1.3 อธิบาย/วิเคราะห์และสรุปความรู้ความรู้เศรษฐศาสตร์การผลิต การแจกจ่าย การบริโภค ปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและประยุกต์การเรียนการสอนในสถานศึกษา 
1.4 อธิบาย/วิเคราะห์และสรุปความรู้ประวัติศาสตร์ไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอารยธรรมโลก
เพ่ือนำมโนทัศน์ (concept) ไปใช้สอนในสถานศึกษา 
1.5 อธิบาย/วิเคราะห์และสรุปความรู้ภูมิศาสตร์ เครืองมอืทางภูมิศาสตร์ ภูมสิารสนเทศ ประชากร
และสิ่งแวดล้อม และให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์เพ่ือการตัดสินใจเชิงภูมศิาสตร์อย่างเป็นระบบ    
 

1. ศาสนาศึกษา 
2. หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา 
3. หลักสังคมวิทยา 
4. การเมืองการปกครองไทย 
5. กฎหมายเบื้องต้น 
6. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
7. ประวัติศาสตร์ไทย 
8. ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
9. อารยธรรมโลก 
10.ภูมิศาสตร์กายภาพ 
11. ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
12. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมสิารสนเทศ 
13. สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา 

2. พัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษาตาม
แนวทางสากลและจัดการเรียนรู้สังคม
ศึกษาโดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning ) 

2.1 อธิบาย/วิเคราะห์และสรุปความรู้การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษาตามแนวทางสากล 
2.2 ออกแบบหลักสูตรสังคมศึกษาใหส้อดคล้องกับความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนำไปประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนรู้ 
 

14. การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา 
 

3. ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการด้านสังคมศึกษาและศาสตร์
อื่น ๆ และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่าง ๆในสถานศึกษา 
 

3.1 อธิบาย/วิเคราะห์และสรุปความรู้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ 
3.2 ประยุกต์ใช้เทคนิควิทยาการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการด้านสังคมศึกษาและบูรณาการข้ามศาสตร ์

15. วัฒนธรรมสังคมดิจิทลั 
16. ความเป็นสกลทรรศน์ 
17. ท้องถ่ินศึกษา 
18. วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา 
19. นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง รายวิชา 
3.3 วิเคราะห์และวางแผนและจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทางสังคมศึกษากับศาสตร์อื่น ๆ และ
ท้องถ่ิน 

4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการจัดการเรียนการสอน การ
บริหารจัดการชั้นเรียนและการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

4.1 อธิบาย/วิเคราะห์และสรุปความรู้ความเข้าใจด้านข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือนำมาจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา  
4.2ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้สังคมศึกษาและการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆในสถานศึกษา 

20. วัฒนธรรมสังคมดิจิทลั* 
21. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมสิารสนเทศ* 
22. นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา* 

5. ฝึกปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการใน
ช้ันเรียน(Classroom Action 
Research)ทางสังคมศึกษา 

5.1อธิบาย/วิเคราะห์และสรุปความรู้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการสำหรับการพัฒนาการเรียนรู้และ
การจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา 
5.2 ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา 

23. การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา 
24. ประเทศไทยและเศรษฐกิจโลก 

รวม 5 สมรรถนะหลัก รวม 14 สมรรถนะรอง    วิชาเอก 21 รายวิชา จำนวน 63 หน่วยกิต 
* สมรรถนะหลักมีมากว่า 1 สมรรถนะ 
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ตารางแสดงความสามารถโดยรวมของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 4 ปี) 
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะ และรายวิชาในแต่ละช้ันปี   

 
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

(นักศึกษาครูสังคมศึกษา) 
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 

(ผู้ช่วยสอนสังคมศึกษา) 
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 

(ผู้สอนร่วมสังคมศึกษา) 
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
(ครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสังคมศึกษา) 

รอบรู้ในศาสตร์สังคมศึกษา รอบรู้ในศาสตร์สังคมศึกษาเชิงบูรณาการและ
ประยุกต์เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ใน

สถานศึกษา 

มีทักษะด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการ
ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้การจัดการ

เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning ) 

จัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยบูรณาการการวิจัย
นวัตกรรม และเทคโนโลยีแบบครูมืออาชีพ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
1. มีความรู้และความ
เข้าใจเน้ือหาสังคม
ศึกษาโดยใช้การเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ 
(Experiential 
Learning) 
 
 
 
 

1.1อธิบาย/วิเคราะห์
และสรุปความรูค้วาม
เข้าใจปรัชญา ความเชื่อ 
ศาสนา หลักพุทธธรรม
ศีลธรรม และจริยธรรม 
1.2อธิบาย/วิเคราะห์
และสรุปความรู้อำนาจ 
การบริหาร การเมือง
การปกครอง การเป็น
พลเมืองโลก วัฒนธรรม 
ประเพณีและการดำเนิน
ชีวิตในสังคม  
1.3อธิบาย/วิเคราะห์
และสรุปความรูค้วามรู้

1.มีความรู้และความ
เข้าใจเน้ือหาสังคม
ศึกษาโดยใช้การเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ 
(Experiential 
Learning) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1อธิบาย/วิเคราะห์
และสรุปความรูค้วาม
เข้าใจปรัชญา ความเชื่อ 
ศาสนา หลักพุทธธรรม 
ศีลธรรม และจริยธรรม 
1.2อธิบาย/วิเคราะห์
และสรุปความรู้อำนาจ 
การบริหาร การเมือง
การปกครอง การเป็น
พลเมืองโลก วัฒนธรรม 
ประเพณีและการดำเนิน
ชีวิตในสังคม  
1.3อธิบาย/วิเคราะห์
และสรุปความรูค้วามรู้

1.มีความรู้และความ
เข้าใจเน้ือหาสังคม
ศึกษาโดยใช้การเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ 
(Experiential 
Learning) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1อธิบาย/วิเคราะห์
และสรุปความรูค้วาม
เข้าใจปรัชญา ความเชื่อ 
ศาสนา หลักพุทธธรรม 
ศีลธรรม และจริยธรรม 
1.2อธิบาย/วิเคราะห์
และสรุปความรู้อำนาจ 
การบริหาร การเมือง
การปกครอง การเป็น
พลเมืองโลก วัฒนธรรม 
ประเพณีและการดำเนิน
ชีวิตในสังคม  
1.3 อธิบาย/วิเคราะห์
และสรุปความรูค้วามรู้

3. ฝึกปฏิบัติการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ
ด้านสังคมศึกษาและ
ศาสตร์อื่น ๆ และ
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ใน
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

3.1อธิบาย/วิเคราะห์
และสรุปความรู้ในการ
จัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการและบูรณา
การการเรียนการสอน
กับการปฏิบัติจริงและ
การบูรณาการข้าม
ศาสตร ์
3.2 ประยุกต์ใช้เทคนิค
วิทยาการจัดการเรียนรู้
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
เรียนรู้ในการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
(นักศึกษาครูสังคมศึกษา) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
(ผู้ช่วยสอนสังคมศึกษา) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
(ผู้สอนร่วมสังคมศึกษา) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
(ครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสังคมศึกษา) 

รอบรู้ในศาสตร์สังคมศึกษา รอบรู้ในศาสตร์สังคมศึกษาเชิงบูรณาการและ
ประยุกต์เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ใน

สถานศึกษา 

มีทักษะด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการ
ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้การจัดการ

เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning ) 

จัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยบูรณาการการวิจัย
นวัตกรรม และเทคโนโลยีแบบครูมืออาชีพ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
เศรษฐศาสตร์การผลิต 
การแจกจ่าย การ
บริโภค ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
ประยุกต์การเรียนการ
สอนในสถานศึกษา 
1.4อธิบาย/วิเคราะห์
และสรุปความรู้
ประวัติศาสตร์ไทย 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และอารยธรรมโลกเพ่ือ
นำมโนทัศน์ (concept) 
ไปใช้สอนในสถานศึกษา 
1.5อธิบาย/วิเคราะห์
และสรุปความรู ้
ภูมิศาสตร์ เครืองมือ
ทางภูมิศาสตร์ ภูมิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เศรษฐศาสตร์ การผลิต 
การแจกจ่าย การ
บริโภค ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
ประยุกต์การเรียนการ
สอนในสถานศึกษา 
1.4อธิบาย/วิเคราะห์
และสรุปความรู้
ประวัติศาสตร์ไทย 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และอารยธรรมโลกเพ่ือ
นำมโนทัศน์ (concept) 
ไปใช้สอนในสถานศึกษา 
1.5อธิบาย/วิเคราะห์
และสรุปความรู ้
ภูมิศาสตร์ เครืองมือ
ทางภูมิศาสตร์ ภูมิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เศรษฐศาสตร์ การผลิต 
การแจกจ่าย การ
บริโภค ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
ประยุกต์การเรียนการ
สอนในสถานศึกษา 
1.4อธิบาย/วิเคราะห์
และสรุปความรู้
ประวัติศาสตร์ไทย 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และอารยธรรมโลกเพ่ือ
นำมโนทัศน์ (concept) 
ไปใช้สอนในสถานศึกษา 
1.5อธิบาย/วิเคราะห์
และสรุปความรู ้
ภูมิศาสตร์ เครืองมือ
ทางภูมิศาสตร์ ภูมิ

 
 
 
 
 
 
 

ด้านสังคมศึกษาและ
บูรณาการข้ามศาสตร ์
3.3วิเคราะห์และ
วางแผนและจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ
ทางสังคมศึกษากับ
ศาสตร์อื่น ๆ และ
ท้องถ่ิน 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
(นักศึกษาครูสังคมศึกษา) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
(ผู้ช่วยสอนสังคมศึกษา) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
(ผู้สอนร่วมสังคมศึกษา) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
(ครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสังคมศึกษา) 

รอบรู้ในศาสตร์สังคมศึกษา รอบรู้ในศาสตร์สังคมศึกษาเชิงบูรณาการและ
ประยุกต์เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ใน

สถานศึกษา 

มีทักษะด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการ
ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้การจัดการ

เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning ) 

จัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยบูรณาการการวิจัย
นวัตกรรม และเทคโนโลยีแบบครูมืออาชีพ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
สารสนเทศ ประชากร
และสิ่งแวดล้อม และให้
เหตุผลทางภูมิศาสตร์
เพ่ือการตัดสินใจเชิง
ภูมิศาสตร์อย่างเป็น
ระบบ    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ฝึกปฏิบัติการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ
ด้านสังคมศึกษาและ
ศาสตร์อื่น ๆและ
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆใน
สถานศึกษา 
 

สารสนเทศ ประชากร
และสิ่งแวดล้อม และให้
เหตุผลทางภูมิศาสตร์
เพ่ือการตัดสินใจเชิง
ภูมิศาสตร์อย่างเป็น
ระบบ    
 
 
 
3.1อธิบาย/วิเคราะห์
และสรุปความรู้ในการ
จัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการและบูรณา
การการเรียนการสอน
กับการปฏิบัติจริงและ
การบูรณาการข้าม
ศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.พัฒนาหลักสูตร
สังคมศึกษาตาม
แนวทางสากลและ
จัดการเรียนรู้สังคม
ศึกษาโดยใช้การ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning ) 
 

สารสนเทศ ประชากร
และให้เหตุผลทาง
ภูมิศาสตร์เพ่ือการ
ตัดสินใจเชิงภูมิศาสตร์
อย่างเป็นระบบ   
 
 
 
 
2.1 อธิบาย/วิเคราะห์
และสรุปความรู้การ
พัฒนาหลักสูตรสังคม
ศึกษาตามแนวทาง
สากล 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
(นักศึกษาครูสังคมศึกษา) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
(ผู้ช่วยสอนสังคมศึกษา) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
(ผู้สอนร่วมสังคมศึกษา) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
(ครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสังคมศึกษา) 

รอบรู้ในศาสตร์สังคมศึกษา รอบรู้ในศาสตร์สังคมศึกษาเชิงบูรณาการและ
ประยุกต์เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ใน

สถานศึกษา 

มีทักษะด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการ
ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้การจัดการ

เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning ) 

จัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยบูรณาการการวิจัย
นวัตกรรม และเทคโนโลยีแบบครูมืออาชีพ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการจัดการเรียน

3.2 ประยุกต์ใช้เทคนิค
วิทยาการจัดการเรียนรู้
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
เรียนรู้ในการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ
ด้านสังคมศึกษาและ
บูรณาการข้ามศาสตร ์
3.3วิเคราะห์และ
วางแผนและจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ
ทางสังคมศึกษากับ
ศาสตร์อื่น ๆ และ
ท้องถ่ิน 
 
4.1 อธิบาย/วิเคราะห์
และสรุปความรูค้วาม
เข้าใจด้านข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.ฝึกปฏิบัติการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ
ด้านสังคมศึกษาและ
ศาสตร์อื่น ๆ และ
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆใน
สถานศึกษา 
 
 

2.2 ออกแบบหลักสูตร
สังคมศึกษาให้
สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าด้าน
วิทยาการและนำไป
ประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 
 
3.1อธิบาย/วิเคราะห์
และสรุปความรู้ในการ
จัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการและบูรณา
การการเรียนการสอน
กับการปฏิบัติจริงและ
การบูรณาการข้าม
ศาสตร ์
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
(นักศึกษาครูสังคมศึกษา) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
(ผู้ช่วยสอนสังคมศึกษา) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
(ผู้สอนร่วมสังคมศึกษา) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
(ครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสังคมศึกษา) 

รอบรู้ในศาสตร์สังคมศึกษา รอบรู้ในศาสตร์สังคมศึกษาเชิงบูรณาการและ
ประยุกต์เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ใน

สถานศึกษา 

มีทักษะด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการ
ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้การจัดการ

เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning ) 

จัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยบูรณาการการวิจัย
นวัตกรรม และเทคโนโลยีแบบครูมืออาชีพ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
การสอน การบริหาร
จัดการชั้นเรียนและ
การปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา 
 
 

สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือนำมาจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษา  
4.2ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
จัดการเรียนการสอน
และการเรียนรู้สังคม
ศึกษาและการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆใน
สถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการจัดการเรียน

3.2 ประยุกต์ใช้เทคนิค
วิทยาการจัดการเรียนรู้
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
เรียนรู้ในการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ
ด้านสังคมศึกษาและ
บูรณาการข้ามศาสตร ์
3.3วิเคราะห์และ
วางแผนและจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ
ทางสังคมศึกษากับ
ศาสตร์อื่น ๆ และ
ท้องถ่ิน 
 
4.1อธิบาย/วิเคราะห์
และสรุปความรูค้วาม
เข้าใจด้านข้อมูล 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
(นักศึกษาครูสังคมศึกษา) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
(ผู้ช่วยสอนสังคมศึกษา) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
(ผู้สอนร่วมสังคมศึกษา) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
(ครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสังคมศึกษา) 

รอบรู้ในศาสตร์สังคมศึกษา รอบรู้ในศาสตร์สังคมศึกษาเชิงบูรณาการและ
ประยุกต์เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ใน

สถานศึกษา 

มีทักษะด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการ
ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้การจัดการ

เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning ) 

จัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยบูรณาการการวิจัย
นวัตกรรม และเทคโนโลยีแบบครูมืออาชีพ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
การสอน การบริหาร
จัดการชั้นเรียนและ
การปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ฝึกปฏิบัติการวิจัย
เชิงปฏิบัติการในช้ัน
เรียน(Classroom 

สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือนำมาจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษา  
 
4.2ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
จัดการเรียนการสอน
และการเรียนรู้สังคม
ศึกษาและการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆใน
สถานศึกษา 
 
5.1อธิบาย/วิเคราะห์
และสรุปความรูร้ะเบียบ
วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ
สำหรับการพัฒนาการ
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
(นักศึกษาครูสังคมศึกษา) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
(ผู้ช่วยสอนสังคมศึกษา) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
(ผู้สอนร่วมสังคมศึกษา) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
(ครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสังคมศึกษา) 

รอบรู้ในศาสตร์สังคมศึกษา รอบรู้ในศาสตร์สังคมศึกษาเชิงบูรณาการและ
ประยุกต์เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ใน

สถานศึกษา 

มีทักษะด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการ
ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้การจัดการ

เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning ) 

จัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยบูรณาการการวิจัย
นวัตกรรม และเทคโนโลยีแบบครูมืออาชีพ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
Action Research)
ทางสังคมศึกษา 
 
 

เรียนรู้และการจัดการ
เรียนการสอนสังคม
ศึกษา 
5.2 ประยุกต์ใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ทางสังคมศึกษา 

รายวิชาชั้นปีที่ 1 รายวิชาชั้นปีที่ 2 รายวิชาชั้นปีที่ 3 รายวิชาชั้นปีที่ 4 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1. ประวัติศาสตร์ไทย 
2. ภูมิศาสตร์กายภาพ 
3. หลักสังคมวิทยา 

1. การเมืองการปกครอง
ไทย 

2. ภูมิศาสตร์ประเทศ
ไทย 

3. ประวัติศาสตร์เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

1. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
2.เครื่องมือทาง

ภูมิศาสตร์และภูมิ
สารสนเทศ 

3. อารยธรรมโลก 

1.สิ่งแวดล้อมและ
ประชากรศึกษา 

2. กฎหมายเบื้องต้น 
3. ศาสนาศึกษา 

1.การพัฒนาหลักสูตร
สังคมศึกษา 

2. ท้องถ่ินศึกษา 
3.วิธีวิทยาการสอนสังคม

ศึกษา 
 

1. หลักพุทธรรมและ
ธรรมวิทยา 

2.นวัตกรรมและสื่อ
ดิจิทัลทางสังคมศึกษา 

3. การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการทางสังคม
ศึกษา 

1. ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูใน
สถานศึกษา 

1.วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล 
2.ความเป็นสกลทรรศน์ 
3. ประเทศไทยกับ

เศรษฐกิจโลก 
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ภาคผนวก 6 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ปรับปรุง/พัฒนาหลักสตูรของคณะครุศาสตรบณัฑิตตามเกณฑม์าตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรแ์ละศึกษาศาสตร์ (หลักสตูร ๔ ปี) พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
คำสั่งมหาวทิยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสตูร 

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

คำสั่งคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรญิญาตรีสาขาการศึกษา 
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ภาคผนวก 7  
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร/อาจารย์ประจำหลักสตูร 

กรรมการพัฒนาหลักสูตร 
ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการวิชาชีพ 

และรายงานสรปุการวิพากษ ์
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กรรมการพัฒนาหลักสูตร 

 
 1. อาจารย์สุทธิษา  สมนา    ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ สุนทรายุทธ 
ชื่อ – นามสกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ สุนทรายุทธ 
ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
สถานที่ทำงาน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ประวัติการศึกษา ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาภูมิศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ. 2535 
   ปริญญาตร ี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาภูมิศาสตร์ 
     วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี พ.ศ. 2519 
ผลงานทางวิชาการ  
ตำรา -  
หนังสือ -  
เอกสารประกอบการสอน - 
งานวิจัย   
สุทธิษา สมนา, ประมวล น้อยทรง , ธนเทพ ศิริพัลลภ, วิไลวรรณ สุนทรายุทธ, วิทยา เต่าสา และวชิรพงศ์  
       มณีนันทิวัฒน์. (2561) การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคม  
       หลักสูตรปรับรุง 2555. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. 
บทความ  
ธนเทพ ศิริพัลลพ ประมวล น้อยทรง และวิไลวรรณ สุนทรายุทธ. (2561) “การพัฒนาการดำเนินงาน  
       กศน.ตำบล ในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระประแดง  
       จังหวัดสมุทรปราการ”. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
       คร้ังที่ 4 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินอย่างยั่งยืน”. Pp 225-231. 
 
ประสบการณ์การสอน ช่ือวิชา ภูมิศาสตร์กายภาพ  ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ 
    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไทย 
    ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียวไทย สัมมนาสังคมศึกษา 
    ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การอ่านแผนท่ี ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
อาจารย์ธนเทพ  ศิริพัลลภ 

 
ชื่อ-นามสกุล  นายธนเทพ  ศิริพัลลภ 
ตำแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
สถานที่ทำงาน  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ประวัติการศึกษา ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
               มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พ.ศ. 2555 
             ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาสังคมศึกษา 
               มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พ.ศ. 2542 
ผลงานทางวิชาการ 
ตำรา  - 
หนังสือ  - 
เอกสารประกอบการสอน - 
งานวิจัย   
สุทธิษา สมนา, ประมวล น้อยทรง , ธนเทพ ศิริพัลลภ, วิไลวรรณ สุนทรายุทธ, วิทยา เต่าสา และวชิรพงศ์  
       มณีนันทิวัฒน์. (2561) การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคม  
       หลักสูตรปรับรุง 2555. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. 
ธนเทพ ศิริพัลลภ. (2560). การพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน 
       สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี.  
       ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย. 
บทความ   
ธนเทพ ศิริพัลลพ ประมวล น้อยทรง และวิไลวรรณ สุนทรายุทธ. (2561) “การพัฒนาการดำเนินงาน  
       กศน.ตำบล ในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระประแดง  
       จังหวัดสมุทรปราการ”. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
       คร้ังที่ 4 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินอย่างยั่งยืน”. Pp 225-231. 
ธนเทพ ศิริพัลลภ. (2560). “การพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
       องค์การบริหารส่วนตำบลคลองส่ี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี” .  
       วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชยี ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.  
       ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 3. Pp 65-72. 
 
ประสบการณ์การสอน ช่ือวิชา  ประวัติศาสตร์ไทย 
     ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
     เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 
     ประวัติศาสตร์เอเชีย 
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     อาเซียนศึกษา 
     การบูรณาการสอนสังคมศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษา 
     การวิจัยทางสังคมศึกษา 
     การสัมมนาสังคมศึกษา 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
อาจารย์วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์ 

ชื่อ-นามสกุล  นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน ์
ตำแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ 
   รองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิน่  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
สถานที่ทำงาน  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ประวัติการศึกษา ปริญญาโท Marter of Arts. (MA.) Indian Philosophy 
              Banaras Hindu University, India. ปี พ.ศ. 2540 
            ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) สาขาภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
                                                     ปี พ.ศ. 2537หมวดท่ี 7 
ผลงานทางวิชาการ  - 
ตำรา  - 
หนังสือ  - 
เอกสารประกอบการสอน - 
งานวิจัย   
สุทธิษา สมนา, ประมวล น้อยทรง , ธนเทพ ศิริพัลลภ, วิไลวรรณ สุนทรายุทธ, วิทยา เต่าสา และวชิรพงศ์  
       มณีนันทิวัฒน์. (2561) การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคม  
       หลักสูตรปรับรุง 2555. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. 
บทความ  
วชิรพงศ์  มณีนันทิวัฒน์. (2559). “กระบวนการเรียนรู้และจัดการความรู้เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
       และประเพณีชุมชมริมน้ำบางปะกง-ริมน้ำบางปลาสร้อย: กรณีศึกษา อำเภอบางปะกง  
       จังหวัดฉะเชิงเทรา”. วารสารศิลปกรรมบูรพา ฉบับพเิศษ”โครงการสัมมนาวิชาการ 
       นำเสนองานวิจัย ในชุดโครงการวิจัย บางปลาสร้อย-บางปะกง:วิถีพลังภูมิปัญญาร่วมสมัย 
       วัฒนธรรมสามน้ำ.ปีท่ี 20 ฉบับพิเศษ. Pp.108-115. 
 
ประสบการณ์การสอน ช่ือวิชา          เหตุการณ์โลกปัจจุบัน   
                                                   ประวัติศาสตร์บทบาทมหาอำนาจหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 
     ปรัชญาและศาสนา 
     พุทธศาสน์ 
     ประวัติศาสตร์เอเชีย 
     ความจริงของชีวิต 
     ปรัชญาเบ้ืองต้น 
     จริยธรรมกับชีวิต 
     สัมมนาสังคมศึกษา 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
อาจารย์วิทยา เต่าสา 

ชื่อ-นามสกุล  นายวิทยา เต่าสา 
ตำแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ 
   ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
สถานที่ทำงาน  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ประวัติการศึกษา ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาภูมิศาสตร์ 
               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปี พ.ศ. 2552 
             ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาภูมิศาสตร์ 
               มหาวิทยาลัยบูรพาปี พ.ศ. 2545 
ผลงานทางวิชาการ 
ตำรา   
หนังสือ  - 
เอกสารประกอบการสอน 
วิทยา  เต่าสา (2559). เอกสารประกอบคำสอนรายวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์.  
       ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. 
งานวิจัย 
สุทธิษา สมนา, ประมวล น้อยทรง , ธนเทพ ศิริพัลลภ, วิไลวรรณ สุนทรายุทธ, วิทยา เต่าสา และวชิรพงศ์  
       มณีนันทิวัฒน์. (2561) การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคม  
       หลักสูตรปรับรุง 2555. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. 
วิทยา เต่าสา  และสุทธิษา  สมนา.(2561). บูรณาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนาแผนที่ 
       เดินดินชุมชนตำบลปากน้ำ  อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา. ฉะเชิงเทรา: สถาบันวิจัยและพัฒนา  
       มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. 
สุทธิษา  สมนา และวิทยา  เต่าสา.(2561). การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยระบบสวัสดิการชุมชน :  
       การสำรวจความรู้และทัศนคติต่อการจัดการขยะในกลุ่มประชาชนเทศบาลตำบลปากน้ำ.  
       ฉะเชิงเทรา: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. 
บทความ   
ลินดา นาคโปย, วิทยา เต่าสา และสุทธิษา สมนา. (2561). “กระบวนการจัดการเรียนรู้จากอาจารย์ 
       สู่นักศึกษาครู”. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  
       (proceedings) ราชภัฏวิจัยคร้ังที่ 5 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ CCR ภายใต้ความร่วมมือ  
       มรภ. – สกว. Pp 46-47. 
วิทยา  เต่าสา  และสุทธิษา  สมนา.(2561). “บูรณาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนา 
       แผนท่ีเดินดินชุมชนตำบลปากน้ำ  อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา”.  
       รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (proceedings)  
       ราชนครินทร์วิจัยคร้ังที่ 9. pp.485-490. 
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สุทธิษา  สมนา และวิทยา  เต่าสา.(2561). “การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยระบบสวัสดิการชุมชน :  
       การสำรวจความรู้และทัศนคติต่อการจัดการขยะในกลุ่มประชาชนเทศบาลตำบลปากน้ำ”. 
       รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (proceedings)  
       ราชนครินทร์วิจัยคร้ังที่ 9. pp.480-485. 
 
ประสบการณ์การสอน ช่ือวิชา  ภูมิศาสตร์กายภาพ 
     ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น 
     เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 
     มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 
     การอ่านแผนท่ีและการแปลภาพถ่ายทางอากาศ 
     ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     การวิจัยทางสังคมศึกษา 
     การสัมมนาสังคมศึกษา 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
อาจารย์สุทธิษา สมนา 

ชื่อ-นามสกุล  นางสาวสุทธิษา สมนา 
ตำแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ 
   ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
สถานที่ทำงาน  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ประวัติการศึกษา ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาภูมิศาสตร์ 
               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปี พ.ศ. 2552 
             ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาภูมิศาสตร์ 
               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปี พ.ศ. 2548 
ผลงานทางวิชาการ 
ตำรา  - 
หนังสือ  - 

เอกสารประกอบการสอน - 
งานวิจัย   
สุทธิษา สมนา, ประมวล น้อยทรง , ธนเทพ ศิริพัลลภ, วิไลวรรณ สุนทรายุทธ, วิทยา เต่าสา และวชิรพงศ์  
       มณีนันทิวัฒน์. (2561) การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคม  
       หลักสูตรปรับรุง 2555. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. 
วิทยา เต่าสา  และสุทธิษา  สมนา.(2561). บูรณาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนาแผนที่ 
       เดินดินชุมชนตำบลปากน้ำ  อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา. ฉะเชิงเทรา: สถาบันวิจัยและพัฒนา  
       มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. 
สุทธิษา  สมนา และวิทยา  เต่าสา.(2561). การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยระบบสวัสดิการชุมชน :  
       การสำรวจความรู้และทัศนคติต่อการจัดการขยะในกลุ่มประชาชนเทศบาลตำบลปากน้ำ.  
       ฉะเชิงเทรา: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. 
บทความ   
ลินดา นาคโปย, วิทยา เต่าสา และสุทธิษา สมนา. (2561). “กระบวนการจัดการเรียนรู้จากอาจารย์ 
       สู่นักศึกษาครู”. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  
       (proceedings) ราชภัฏวิจัยคร้ังที่ 5 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ CCR ภายใต้ความร่วมมือ  
       มรภ. – สกว. Pp 46-47. 
วิทยา  เต่าสา  และสุทธิษา  สมนา.(2561). “บูรณาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนา 
       แผนท่ีเดินดินชุมชนตำบลปากน้ำ  อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา”.  
       รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (proceedings)  
       ราชนครินทร์วิจัยคร้ังที่ 9. pp.485-490. 
 
 



 
 

มคอ.2 

   
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ หน้า 201 

สุทธิษา  สมนา และวิทยา  เต่าสา.(2561). “การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยระบบสวัสดิการชุมชน :  
       การสำรวจความรู้และทัศนคติต่อการจัดการขยะในกลุ่มประชาชนเทศบาลตำบลปากน้ำ”. 
       รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (proceedings)  
       ราชนครินทร์วิจัยคร้ังที่ 9. pp.480-485. 
 
ประสบการณ์การสอน ช่ือวิชา  ภูมิศาสตร์กายภาพ 
     มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 
     ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
     การวิจัยทางสังคมศึกษา 
     การสัมมนาสังคมศึกษา 
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ภาคผนวก 8 
สรุปผลการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศึกษา 

(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2559) 
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สรุปผลการประเมิน (แบบสอบถามสำหรับผู้สอน) 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา 

ข้อคำถาม x̅ SD ระดับ 

ด้านบริบทของหลักสูตร : วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. ความชัดเจนของวัตถุประสงค์และปรัชญา 4.40 .71 มาก 
2. ความสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 4.60 .71 มากที่สุด 
3. ความสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของคณะ 4.40 .71 มาก 
4. ความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 4.00 .95 มาก 
5. ความสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน 4.00 .95 มาก 
6. ความชัดเจนของวัตถุประสงค์และปรัชญา 4.40 .70 มาก 

รวม 4.30 .79 มาก 
ด้านบริบทของหลักสูตร: โครงสร้างของหลักสูตร 
1. เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 4.60 .52 มากที่สุด 
2. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสม 4.40 .70 มาก 
3. จำนวนหน่วยกิตรวมของหมวดวิชาเฉพาะด้านมีความเหมาะสม 4.40 .70 มาก 
4. จำนวนหน่วยกิตรวมของหมวดวิชาเลือกเสรีมีความเหมาะสม 4.50 .53 มาก 
5. จำนวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีความเหมาะสม 4.60 .52 มากที่สุด 
6. จำนวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาภาษาอังกฤษมีความเหมาะสม 4.40 .70 มาก 

รวม 4.48 .61 มาก 
ด้านบริบทของหลักสูตร: เนื้อหาของหลักสูตร    
1. เหมาะสมกับจำนวนหน่วยกิตที่กำหนด 4.40 .70 มาก 
2. สอดคล้องกับวัตถุประสงคข์องหลักสูตร 4.40 .70 มาก 
3. เน้ือหาของแต่ละรายวิชาไม่ซ้ำซ้อนกัน 4.50 .53 มาก 
4. มีความน่าสนใจและทันสมัย 4.10 .70 มาก 
5. มีทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติอย่างเหมาะสม 4.20 .82 มาก 
6. ใช้เป็นพื้นฐานการศึกษาต่อในระดับสูงได้ 4.25 .70 มาก 

รวม 4.31 .69 มาก 
ด้านปัจจัยเบื้องต้น: คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา    
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า   4.50 .48 มาก 
2. เป็นไปตามข้อบงัคับของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ว่าด้วยการจัด 
   การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

4.60 .48 มากที่สุด 

รวม 4.55 .48 มากที่สุด 
ด้านปัจจัยเบื้องต้น: แผนการศึกษา    
1. แผนการศึกษามีความต่อเน่ืองเชื่อมโยง จากง่ายไปหายากตามชั้นปีที่ 1 ถึง 4 4.20 .95 มาก 
2. แผนการศึกษามีความต่อเน่ืองเชื่อมโยงจากพื้นฐานไปสู่วิชาชีพตามชั้นปีที่ 1 ถึง 4 4.40 .95 มาก 
3. จำนวนหน่วยกิตรวมที่นักศึกษาต้องเรียนในแต่ละภาคการศึกษามีความเหมาะสม 4.30 .70 มาก 

รวม 4.30 .87 มาก 
 

ข้อคำถาม x̅ SD ระดับ 

ด้านกระบวนการ: การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล 
1. มีการจัดทำแผนบริหารการสอน 4.40 0.84 มาก 
2. จัดการเรียนการสอนตามแผนบริหารการสอน 4.40 0.84 มาก 
3. มีการแจ้งจุดประสงค์ ขอบข่าย เน้ือหาวิชา กิจกรรมการเรียนการอสนและการประเมินผลอย่างชัดเจน 4.40 0.84 มาก 
4. การจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎี สู่การปฏิบัติจริง 4.30 0.60 มาก 
5. มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 4.30 0.60 มาก 
6. มีการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ 4.30 0.71 มาก 
7. มีการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถศึกษาและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 4.20 0.41 มาก 
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ข้อคำถาม x̅ SD ระดับ 

8. มีกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะนอกชั้นเรียนเพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 4.20 0.41 มาก 
9. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าและการทำงานร่วมกัน 4.30 0.60 มาก 
10. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอน 

4.30 0.60 มาก 

11. มีสื่อและเทคโนโลยีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ความเข้าใจในเน้ือหาอย่างเพียงพอ 4.40 0.84 มาก 
12. มีเอกสารประกอบการสอนสอดคล้องกับเน้ือหาวิชา 4.20 0.66 มาก 
13. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการทำวิจัยหรือกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 4.30 0.82 มาก 
14. มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.15 0.70 มาก 
15. มีการวัดและประเมินผลการเรียนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียน 4.20 0.66 มาก 
16. การวัดและประเมินผลครอบคลุมเน้ือหาวิชาที่สอน 4.30 0.66 มาก 
17. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธิ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ตามผล
การประเมินรายวิชา 

4.30 0.66 มาก 

18. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 4.30 0.74 มาก 
19. การวัดและประเมินผลมีความยุติธรรม 4.30 0.46 มาก 
20. การวัดและประเมินผลเหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้เรียน 4.40 0.76 มาก 
21. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 4.40 0.54 มาก 
22. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ 4.15 0.64 มาก 

รวม 4.30 .67 มาก 

 
สรุปผลการประเมิน (แบบสอบถามสำหรับนักศึกษา) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา 
ข้อคำถาม x̅ SD ระดับ 

ด้านบริบทของหลักสูตร : วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. ความชัดเจนของวัตถุประสงค์และปรัชญา 4.35 .59 มาก 
2. ความสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 4.30 .56 มาก 
3. ความสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของคณะ 4.25 .70 มาก 
4. ความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 4.40 .66 มาก 
5. ความสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน 4.44 .69 มาก 
6. ความชัดเจนของวัตถุประสงค์และปรัชญา 4.33 .66 มาก 

รวม 4.35 .64 มาก 
ด้านบริบทของหลักสูตร : เนื้อหาของหลักสูตร 
1. เหมาะสมกับจำนวนหน่วยกิตที่กำหนด 4.20 .63 มาก 
2. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 4.36 .68 มาก 
3. เน้ือหาของแต่ละรายวิชาไม่ซ้ำซ้อนกัน 4.16 .76 มาก 
4. มีความน่าสนใจและทันสมัย 4.21 .66 มาก 
5. มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเหมาะสม 4.30 .70 มาก 
6. ใช้เป็นพื้นฐานการศึกษาต่อระดับสูงได้ 4.16 .73 มาก 

รวม 4.23 .69 มาก 
ด้านปัจจัยเบื้องต้น : คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
1. มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตรงตามวิชาที่สอน 4.27 .57 มาก 
2. มีเทคนิควิธีการสอนที่ดี 4.37 .73 มาก 
3. มีความรู้และประสบการณ์ทันกับความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ 4.31 .63 มาก 
4. ส่งเสริมให้นักศึกษาคิด วิเคราะห์ และกล้าแสดงความคิดเห็น 4.14 .73 มาก 
5. มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ต่างๆ ให้แก่นักศึกษา 4.29 .66 มาก 
6. รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษา 4.41 .68 มาก 
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ข้อคำถาม x̅ SD ระดับ 

7. เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา 4.24 .65 มาก 
8. มีคุณธรรม จริยธรรมเหมาะกับการเป็นอาจารย์ 4.33 .77 มาก 

รวม 4.30 .68 มาก 
ด้านกระบวนการ : ทรัพยากรดำเนินการ 
1. มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และอินเตอร์เน็ตเพียงพอ 3.96 .94 มาก 
2. มีห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าตำราในการเรียนการสอนเพียงพอ 3.89 .84 มาก 
3. มีแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ 4.01 .85 มาก 
4. มีห้องปฏิบัติการที่มีวัสดุคุรุภัณฑ์เพียงพอต่อการปฏิบัติ 3.89 .90 มาก 
5. ห้องเรียนมีครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์เพียงพอต่อการเรียนการสอน 3.91 .85 มาก 
6. สถานที่ฝึกปฏิบัติการเหมาะสมกับการฝึกปฏิบัติ 3.85 .87 มาก 

รวม 3.92 .87 มาก 
 

ด้านกระบวนการ : การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล 
1. มีการจัดทำแผนบริหารการสอน 4.41 .58 มาก 
2. จัดการเรียนการสอนตามแผนบริหารการสอน 4.23 .71 มาก 
3. มีการแจ้งจุดประสงค์ ขอบข่าย เน้ือหาวิชา กิจกรรมการเรียนการอสนและการประเมินผลอย่างชัดเจน 4.33 .79 มาก 
4. การจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎี สู่การปฏิบัติจริง 4.19 .70 มาก 
5. มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 4.33 .65 มาก 
6. มีการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ 4.20 .60 มาก 
7. มีการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถศึกษาและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 4.23 .75 มาก 
8. มีกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะนอกชั้นเรียนเพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 4.02 .68 มาก 
9. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าและการทำงานร่วมกัน 4.34 .69 มาก 
10. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอน 

4.14 .60 มาก 

11. มีสื่อและเทคโนโลยีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ความเข้าใจในเน้ือหาอย่างเพียงพอ 4.06 .76 มาก 
12. มีเอกสารประกอบการสอนสอดคล้องกับเน้ือหาวิชา 4.03 .79 มาก 
13. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการทำวิจัยหรือกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 4.14 .65 มาก 
14. มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.11 .68 มาก 
15. มีการวัดและประเมินผลการเรียนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียน 4.09 .56 มาก 
16. การวัดและประเมินผลครอบคลุมเน้ือหาวิชาที่สอน 4.03 .66 มาก 
17. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธิ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ตามผล
การประเมินรายวิชา 

4.22 .74 มาก 

18. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 4.35 .90 มาก 
19. การวัดและประเมินผลมีความยุติธรรม 4.14 .65 มาก 
20. การวัดและประเมินผลเหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้เรียน 4.23 .65 มาก 
21. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 4.14 .65 มาก 
22. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ 4.46 .76 มาก 

รวม 4.20 .69 มาก 
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ภาคผนวก 9 
ตารางการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำคณะ 
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สรุปประเด็นข้อเสนอแนะการแก้ไขหลักสูตร 

คณะกรรมการประจำคณะ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา   

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
------------------------------ 
ในการประชุมคร้ังที่ 2/2562 วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ การปรับปรุงแก้ไข 

1. คุรุสภามีการปรับเปล่ียนมาตรฐานวิชาชีพครูจากเดิม 
11 มาตรฐานวิชาชีพ เป็น 4 มาตรฐาน ดังนั้นควรมีการ
สรุปตารางเปรียบเทียบรายวิชากับมาตรฐานวิชาชีพครู
ในแต่ละประเด็นย่อยให้เกิดความเข้าใจง่ายและมี
คำอธิบายรายวิชาครบถ้วนตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

จัดทำรายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐาน
วิชาชีพครูกับคำอธิบายรายวิชาชีพครู  
(ดังภาคผนวก 4) 

2. ควรมีการเพิ่มเติมรายวิชาชีพครูในกลุ่มวิชาชีพครู
เลือกเรียน ในกรณีท่ีสมรรถนะรายวิชาชีพครูไม่
ครบถ้วนตามบริบท 

ไม่มีการปรับปรุงเนื่องจากพิจารณาแล้วครบถ้วน  
(ดังภาคผนวก 4) 

3. ควรปรับการเขียน หมวดท่ี 1 (ข้อท่ี 11 สถานการณ์
ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเป็นต้องนำมาพิจารณาใน
การวางแผนหลักสูตร และข้อท่ี 12 ผลกระทบจาก ข้อ 
11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย) ให้มีความเฉพาะตามบริบทของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เช่น การจัดการ
ศึกษาท่ีเน้น EEC เป็นต้น 

ปรับการเขียน โดยเขียนตามส่วนกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ไว้ต้นหัวข้อ และ
แสดงความเฉพาะบริบทท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ในย่อหน้าถัดไป (ดังหมวดท่ี 1 
ข้อท่ี 11-12) 

4. ควรปรับปรัชญาของหลักสูตรให้ส้ัน กระชับ และ
แสดงถึงอัตลักษณ์ตามมหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ท่ีเน้นการพัฒนาท้องถิ่น 

ปรับปรัชญาของหลักสูตรให้ส้ัน กระชับ และ
แสดงอัตลักษณ์ท่ีสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย (ดัง
หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร) 
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ภาคผนวก 10 

ตารางการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ  
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สรุปประเด็นข้อเสนอแนะการแก้ไขหลักสูตร 

คณะกรรมการ/สภาวิชาการ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
------------------------------ 
ในการประชุมคร้ังที่ 2/2562 วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ การปรับปรุงแก้ไข 

1. เมื่อหลักสูตรเปิดสอนในระยะเวลา 2 ปี ต้องมีการ
ประเมินหลักสูตร และหากพบปัญหาจะต้องนำเสนอ
สภาวิชาการเพื่อพิจารณา 

เมื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรครบ 
2 ปี รายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการสภา
วิชาการรับทราบ 

2. ควรกำกับติดตามเป็นรายปี และทำเครื่องมือ
กำกับเป็นรายปีว่าผู้เรียนมีสมรรถนะเป็นไปตามผล
การเรียนรู้ท่ีคาดหวังหรือไม่ 

จัดทำเครื่องมือกำกับเป็นรายปี 

3. วิชาชีพครูควรแสดงให้เห็นภาพชัดเจนของ
สมรรถนะผู้เรียนแต่ละช้ันปีเพื่อนำไปสู่ครูมืออาชีพ 

ท่ีประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
38 แห่ง มีการจัดแสดงรายละเอียดความสัมพันธ์
ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและ
รายวิชาของแต่ละช้ันปีท้ังส่วนของวิชาศึกษาท่ัวไป
และวิชาชีพครู 

4. ปรับรายวิชาในเทอมเดียวกันไว้ใกล้กันเพื่อให้เห็น
ลำดับก่อนหลัง 

ดำเนินการปรับรหัสรายวิชา 

5. ควรออกแบบรายวิชาท่ีต้องเรียนก่อนไว้ใน
หลักสูตร (Prerequisite) และกรรมการประจำ
หลักสูตรควรวิเคราะห์ตรวจสอบการเรียงลำดับวิชา
ก่อนหลังของรายวิชา รวมถึงวิชาชีพครู 

ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีต้องเรียนก่อนหลังท่ีเกี่ยวข้อง
และสัมพันธ์กันคือรายวิชาในกลุ่มวิชาปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา ซึ่งแสดงอยู่ในโครงสร้างรายวิชา 

6. ควรเตรียมข้อมูลสำหรับตอบคำถามในสภา
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหลักสูตรแบบเน้นสมรรถนะ
วิชาชีพครูเป็นอย่างไร และแตกต่างจากหลักสูตรอื่นท่ี
เคยทำมาอย่างไร 

มอบหมายให้แต่ละสาขาวิชาเตรียมตอบคำถามโดย
ช้ีให้เห็นภาพของการปฏิบัติให้ได้ผลท่ีเป็นรูปธรรม 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ การปรับปรุงแก้ไข 

7. ควรวางแผนการวัดและประเมินผล วิธีการสอน ใน
แต่ละรายวิชาของหลักสูตรแบบเน้นสมรรถนะ 

มีการวางแผนอย่างเป็นรูปธรรมโดยหลังจากหลักสูตร
ผ่านสภามหาวิทยาลัยจะมีการจัดอบรมอาจารย์
ผู้สอน เพื่อให้สามารถสอนผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะ
ตามท่ีคาดหวังในรายวิชาได้ 

8. ตรวจสอบหลักสูตรท่ีปรับปรุงให้ตรงกับ มคอ.1 ท่ี
ประกาศให้ครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกประเด็น 

ตรวจสอบ ดังแสดงในภาคผนวกท่ี 5 

9. ตรวจสอบและปรับปรุงการเขียนคำอธิบาย
รายวิชาเอกให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียน 

ปรับปรุงการเขียนคำอธิบายรายวิชาในทุกวิชาเอก 
เพื่อให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียน ดังแสดงใน
คำอธิบายรายวิชาเอก 

10. ผู้รับผิดชอบควรตรวจสอบคำผิด การคัดลอก
ข้อความ รหัสวิชาให้ถูกต้องท้ังเล่ม 

ตรวจสอบคำให้ถูกต้องท้ังเล่มหลักสูตร 
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ภาคผนวก 11 
ตารางการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  
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สรุปประเด็นข้อเสนอแนะการแก้ไขหลักสูตร 

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
------------------------------ 
ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2562 วันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ การปรับปรุงแก้ไข 

แต่ละสาขาวิชามีจุดเด่นหรือจุดเน้นใน
สาขาวิชาอย่างไร และเช่ือมโยงกับ
รายวิชาใดในหลักสูตร ควรแสดงไว้ใน
เอกสารสรุปข้อมูลหลักสูตร 

จุดเด่นหรือจุดเน้นของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มีอยู ่ด้วยกัน 4 ด้าน
ประกอบด้วย  
1) มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนสาระวิชาสังคม
ศึกษาโดยใช้กระบวนการบูรณาการได้ โดยมีการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา วิชาวิธีวิทยาการ
สอนสังคมศึกษา และสอดแทรกในกระบวนการสอนในรายวิชาเอก
บังคับ  
2) มุ ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถออกแบบกิจกรรมการสอนโดยใช้
แนวคิดจิตศึกษาเพื่อพัฒนาจิตได้ โดยสอดแทรกและจัดการเรียน
การสอนในรายว ิชาการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา ว ิชาวิธี
ว ิทยาการสอนสังคมศึกษา และสามารถนำไปใช้ในกิจกรรม 
Homeroom ในช้ันเรียน 
3) มุ ่งเน้นให้นักศึกษาได้เร ียนรู ้ประสบการณ์จริงในการออก
ภาคสนาม ซ ึ ่งม ีการจัดก ิจกรรมในรายว ิชาภูม ิศาสตร ์ ว ิชา
ประวัติศาสตร์ และวิชาศาสนา เป็นต้น 
4) มุ่งเน้นให้นักศึกษามีจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยใช้
กิจกรรมการออกสนามในท้องถิ่นในเขตอำเภอบางคล้าเป็นหลักใน
การจัดการเรียนการสอน ซึ่งอยู่ในรายวิชาวิชาท้องถิ่นศึกษา วิชา
ความเป็นสกลทรรศน์ การทำ Homeroom และการทำกิจกรรม
ค่ายอาสา 
ความเช่ือมโยงของรายวิชากับหลักสูตรแสดงอยู่ในภาคผนวกท่ี 5 
วิเคราะห์สาระความรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF)  
เพื่อกำหนดรายวิชาเอกสังคมศึกษา และวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ของรายวิชากับสมรรถนะ 
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ภาคผนวก 12 
ตารางการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ 
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สรุปประเด็นข้อเสนอแนะการแก้ไขหลักสูตร 

คณะคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
------------------------------ 
ในการประชุมคร้ังที่   2/2562 วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ การปรับปรุงแก้ไข 

1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มีมติ
เห็นชอบหลักสูตร 

- 

 
 

 
 

 
 
 
 
 


