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(หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา        มหาวทิยาลยัศิลปากร 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา        พระราชวงัสนามจนัทร์ คณะศึกษาศาสตร์ ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน 
        

หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 
1.  ช่ือหลกัสูตร 
 ภาษาไทย             หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาสังคมศึกษา 
 ภาษาองักฤษ                Bachelor of Education Program in Social Studies 
 
2.  ช่ือปริญญา 
 ช่ือเต็มภาษาไทย           ศึกษาศาสตรบณัฑิต (สังคมศึกษา) 
 ช่ือย่อภาษาไทย   ศษ.บ. (สังคมศึกษา) 
 ช่ือเต็มภาษาองักฤษ Bachelor of Education (Social Studies) 
 ช่ือย่อภาษาองักฤษ   B. Ed. (Social Studies) 
 

3.  วชิาเอก    
              ไม่มี 
 

4.   จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่  165  หน่วยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1  รูปแบบ       หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี     หลกัสูตร 5 ปี   
 5.2  ภาษาทีใ่ช้     ภาษาไทย 
 5.3  การรับเข้าศึกษา     รับเฉพาะนกัศึกษาชาวไทยเท่านั้น 
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน เป็นหลกัสูตรเฉพาะของคณะศึกษาศาสตร์ท่ีจดัการเรียนการสอนโดยตรง
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว  
 

6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  เร่ิมเปิดสอนภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2555 
 คณะกรรมการวชิาการใหค้วามเห็นชอบในการประชุมคร้ังท่ี 2/55 วนัท่ี 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 
 สภามหาวทิยาลยัอนุมติัหลกัสูตรในการประชุมคร้ังท่ี 5/55 วนัท่ี 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
 สภาวชิาชีพ...............เห็นชอบหลกัสูตรเม่ือวนัท่ี ............เดือน .................. พ.ศ.  ........ 
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7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ปีการศึกษา 2558 
 
8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
  (1) ผูส้อนวชิาสังคมศึกษา      
  (2) นกัวชิาการศึกษา 
  (3) ศึกษานิเทศก ์
  (4) นกัฝึกอบรม  
  (5) เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการศึกษา  องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 
       (6) พนกังานธนาคาร และบริษทั 
 
9.  ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบ  
     หลกัสูตร 
 (1)    นายอนนั      ป้ันอินทร์  
   เลขประจ าตวัประชาชน     
         ต  าแหน่ง          อาจารย ์       
     คุณวฒิุ         กศ.ม. (มธัยมศึกษา-สังคมศึกษา) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร (2533) 
      ศษ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวทิยาลยัศิลปากร (2526)  
 (2)   นายชยัรัตน์     โตศิลา   
       เลขประจ าตวัประชาชน                
        ต  าแหน่ง        อาจารย ์ 
        คุณวฒิุ          ค.ม.   การสอนสังคมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2549) 
      ศษ.บ.  (สังคมศึกษา) มหาวทิยาลยัศิลปากร (2546) 
 
10.  สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร  พระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม  
เลขท่ี 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย ์อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 73000 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
   11.1  สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ     
                ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 -2559) ท่ีกล่าวถึง เศรษฐกิจของ
ประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง และจดัอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีรายไดป้านกลาง โดยมีขนาดเศรษฐกิจ
ใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 20 ของประเทศในโลก มีบทบาททางการคา้ระหวา่งประเทศ และรักษาส่วนแบ่งการตลาดไว้
ได ้ขณะท่ีการแข่งขนัเพิ่มสูงข้ึน ตลอดจนเศรษฐกิจฐานความรู้ของประเทศไทยปรับตวัดีข้ึน ขณะท่ีโครงสร้าง
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เศรษฐกิจการผลิตมีจุดแข็งท่ีมีฐานการผลิตท่ีหลากหลาย ช่วยลดความเส่ียงจากภาวะผนัผวนของ                วฏั
จกัรเศรษฐกิจและสามารถสร้างความเช่ือมโยงระหวา่งภาคการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มไดม้ากข้ึน         อยา่งไร
ก็ตามเศรษฐกิจไทยมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างท่ีตอ้งพึ่งพิงการน าเขา้วตัถุดิบ ช้ินส่วน พลงังาน  เงินทุน และ
เทคโนโลยี ในสัดส่วนท่ีสูง โดยท่ีผลิตภาพการผลิตยงัต ่า การผลิตอาศยัฐานทรัพยากรมากกว่าองค์ความรู้         
มีการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตและบริโภคอย่างส้ินเปลือง ท าให้เกิดปัญหาสภาพแวดลอ้มและผลกระทบใน
ด้านสังคมตามมา โดยไม่ได้มีการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างเหมาะสม ประกอบกับเป้าหมายยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีเน้นการผลิตบณัฑิตทางด้านศึกษาศาสตร์       
ซ่ึงตอ้งใชบุ้คลากรทางการศึกษาเป็นจ านวนมาก   สอดคลอ้งกบัแนวคิดการรวมตวัของประชาคมอาเซียน 
 

 
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวฒันธรรม 
         สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรมท่ีพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตรนั้นได้
ค  านึงถึงการเปล่ียนแปลงทางดา้นสังคม กล่าวคือ 
      ประเทศไทยอยูใ่นกลุ่มประเทศท่ีมีการพฒันาคนระดบักลางและมีแนวโนม้การพฒันาคนเพิ่มข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง  การพฒันาคุณภาพคนดา้นการศึกษาขยายตวัเชิงปริมาณอยา่งรวดเร็ว การขยายโอกาสการเรียนรู้
ตลอดชีวิตมีมากข้ึน แต่ความสามารถในการเรียนรู้โดยการเช่ือมโยงน าความรู้ไปปรับใชข้องคนไทยอยูใ่น
ระดบัต ่า คุณภาพการศึกษายงัไม่พอเพียงในการปรับตวัเท่าทนัการเปล่ียนแปลงและเขา้สู่สังคมเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ จึงเป็นประเด็นท่ีตอ้งเร่งใหค้วามส าคญัระยะต่อไป  
      ขณะท่ีคนไทยก าลงัประสบปัญหาวกิฤตค่านิยมท่ีเป็นผลกระทบจากการเล่ือนไหลทางวฒันธรรม
ต่างชาติ เขา้สู่ประเทศทั้งทางส่ือมวลชนและเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยขาดการคดักรองและเลือกรับ
วฒันธรรมท่ีดีงาม ท าใหคุ้ณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เน่ืองจากวถีิชีวติ
ท่ีเปล่ียนไป ท าใหส้ถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา และสถาบนัศาสนามีบทบาทในการอบรมเล้ียงดู ให้
ความรู้ ปลูกฝังศีลธรรมใหมี้คุณภาพและจริยธรรมลดนอ้ยลง น าไปสู่ค่านิยมและพฤติกรรมท่ีเนน้วตัถุนิยม
และบริโภคนิยมมากข้ึน 
 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
   12.1  การพฒันาหลกัสูตร 
           ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพฒันาหลกัสูตรจึงจ าเป็นตอ้งพฒันาหลกัสูตรในเชิงรุกท่ีมี
ประสิทธิภาพ และสามารถปรับเปล่ียนได้ตามแนวทางการพฒันาบุคลากรทางการศึกษา  และรองรับการ
แข่งขนัทางการศึกษาทั้ งในประเทศและต่างประเทศโดยการผลิตบุคลากรทางด้านศึกษาศาสตร์ท่ีมีความ
เช่ียวชาญทางดา้นการจดัการเรียนรู้ท่ีมีความสามารถสูง สอดคลอ้งตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัด้านท่ี 1 
กลยทุธ์ท่ี 1.1 
   12.2  ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน   
    ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรมท่ีมีต่อพนัธกิจของ
มหาวทิยาลยัท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางดา้นทางดา้นการวจิยั การรวบรวม และถ่ายทอดความรู้ ศิลปวทิยากร
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ชั้นสูงปณิธานในการสร้างบณัฑิตท่ีมีภูมิปัญญา มีความคิดสร้างสรรคย์ดึมัน่ในคุณธรรม มีจริยธรรม และ
จิตส านึกในความรับผดิชอบต่อสังคม การพฒันาหลกัสูตรจึงตอ้งเนน้ และส่งเสริมการน าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั
มาใชใ้นการเรียนการสอน และมีจริยธรรมในวชิาชีพครู  รวมถึงการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
 

13.  ความสัมพนัธ์(ถ้ามี) กบัหลกัสูตรอ่ืนทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน  
   13.1  รายวชิาในหลกัสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิาอ่ืน ดังนี ้
  13.1.1 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
    มหาวทิยาลัยศิลปากร จ านวน 18 รายวชิา คือ 
   081 101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร    3(3-0-6) 
       (Thai for Communication)  
   081 102  ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั   3(2-2-5) 
        (English for Everyday Use) 
   081 103  การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ   3(2-2-5) 
         (English Skill  Development) 
    082 101 มนุษยก์บัศิลปะ                                        3(3-0-6) 
       (Man and Art) 
    082 102  มนุษยก์บัการสร้างสรรค ์       3(3-0-6)  
            (Man and Creativity) 
   082 103 ปรัชญากบัชีวติ               3(3-0-6)  
       (Philosophy and Life) 
   082 104   อารยธรรมโลก    3(3-0-6)  
       (World Civilization) 
   082 105 อารยธรรมไทย   3(3-0-6)  
       (Thai Civilization)    
   083 101 มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม                        3(3-0-6)  
       (Man and His Environment) 
   083 102 จิตวทิยากบัมนุษยสัมพนัธ์                            3(3-0-6)  
       (Psychology and Human Relations)   
   083 103 หลกัการจดัการ  3(3-0-6)  
           (Principles of Management) 
   083 104 กีฬาศึกษา  3(2-2-5) 
       (Sport Education)  
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   083 105 การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย 3(3-0-6)  
           (Thai Politics, Government and Economy) 
   084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ                                                 3(3-0-6)  
       (Food for Health) 
   084 102  ส่ิงแวดลอ้ม มลพิษและพลงังาน           3(3-0-6)  
       (Environment, Pollution and Energy) 
     084 103  คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 3(3-0-6)  
       (Computer, Information Technology and Communication) 
   084 104  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวติประจ าวนั                          3(3-0-6)                                                                                                                             
       (Mathematics and Statistics in Everyday Life)  
   084 105 โลกแห่งเทคโนโลยแีละนวตักรรม  3(3-0-6) 
       (World of Technology and Innovation) 
13.1.2 ศึกษาทัว่ไปทีค่ณะจัดสอน 
      465 258         การเขียนเพื่อการส่ือสาร  2(2-0-4) 
      (Writing for Communication) 
      466 221         ภาษาองักฤษเพื่อวชิาการ 1  3(3-0-6) 
     (English for Academic Purposes I) 
      466 222  ภาษาองักฤษเพื่อวชิาการ 2  3(3-0-6) 
     (English for Academic Purposes II) 
     467 253          ชุมชนศึกษา 2(2-0-4) 
     (Community Studies) 
 

 
13.1.3 วชิาชีพครู 
            13.1.3.1 วชิาชีพครูบงัคบั   คือ     
       461 101       หลกัและระบบการจดัการศึกษา  2(2-0-4) 
          (Principles and Systems of Educational Management) 
       462 200        การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู  2(1-2-3) 
                     (Experience for Teachers) 
       462 201       การพฒันาหลกัสูตร  2(1-2-3) 
                           (Curriculum Development) 
       462 202        วธีิสอนทัว่ไป  2(2-0-4) 
                       (Methods of Teaching) 
       463 201        จิตวทิยาการศึกษา  2(2-0-4) 
                       (Educational Psychology) 
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       463 202     การแนะแนวเบ้ืองตน้  2(2-0-4) 
                      (Introduction to Guidance) 
       464 211      ปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษา  2(1-2-3) 
          (Philosophy and Theories in Education) 
       464 230       การวดัและประเมินผลการศึกษา   2(1-2-3) 
         (Educational Measurement and Evaluation) 
     464 340  สถิติเพื่อการวจิยัทางการศึกษา   2(2-0-4) 
         (Statistics for Research in Education) 
     464 350  การวจิยัทางการศึกษา    2(2-0-4) 
         (Educational  Research) 
     467 359  อาเซียนศึกษา   2(2-0-4) 
         (ASEAN Studies) 
     465 251        วาทการส าหรับครู  2(1-2-3) 
         (Speech for Teachers) 
      467 261  การพฒันาวชิาชีพครู  2(2-0-4)  
              (Professional Development for Teachers) 
     467 501          การฝึกปฏิบติัการสอนสังคมศึกษา 1 6(0-12-6) 
         (Social Studies Teaching Practice I ) 
     467 502         การฝึกปฏิบติัการสอนสังคมศึกษา 2 6(0-12-6) 
                       (Social Studies Teaching Practice II) 
 468 101   นวตักรรม  เทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือสารการศึกษา   2(1-2-3) 
                (Innovation, Information Technology and  

   Communication  for Education) 
 468 201   ส่ือการศึกษา การจดัแหล่งเรียนรู้และส่ิงแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้ 2(1-2-3)  
    (Educational Media, Learning Resources and  
   Learning Environment Management) 
 
       13.1.3.2 วชิาชีพครูเลือก   คือ 
   461 201        โครงสร้างการบริหารการศึกษาไทย  2(2-0-4) 
            (Thai Educational Administrative Structure) 
    461 202    ระเบียบวธีิปฏิบติัราชการ  2(2-0-4) 
                      (Official Regulations and Practice) 
    461 207    มนุษยสัมพนัธ์ในการบริหาร    2(2-0-4) 
                     (Human Relations in Administration) 
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   461 301    การนิเทศการศึกษา  2(2-0-4) 
          (Educational Supervision) 
   461 304  กฎหมายและระเบียบในการบริหารโรงเรียน 2(2-0-4) 
            (Laws and Regulations for School Administration) 
   461 405   การบริหารกิจกรรมนกัเรียน  2(2-0-4) 
         (Student Activities Administration) 
   461 421  การประกนัคุณภาพการศึกษา  2(2-0-4) 
         (Quality Assurance in Education) 
   462 104   การมธัยมศึกษา  2(2-0-4) 
         (Secondary Education) 
   462 204   การสอนโครงงานในโรงเรียน  2(1-2-3) 

          (Project Teaching in School) 
   462 303   ฝึกปฏิบติัการสอนในหอ้งทดลอง  2(1-2-3) 
         (Laboratory Experience Teaching Practice) 
   463 101  จิตวทิยาเบ้ืองตน้                  2(2-0-4) 
         (Introduction to Psychology)   
   463 116  จิตวทิยาพฒันาการ                              2(2-0-4) 
         (Developmental Psychology) 
   463 218    ความบกพร่องในการเรียนรู้  3(3-0-6) 
                    (Learning Disabilities) 
   464 111   การศึกษาเบ้ืองตน้  2(2-0-4) 
               (Introduction to Education) 
    464 112    การศึกษาไทย                    2(2-0-4)  
               (Thai Education) 
   464 113   การศึกษาเปรียบเทียบ                               2(2-0-4)  
                (Comparative Education)  
   464 236    การประเมินตามสภาพจริง  3(3-0-6) 
               (Authentic Assessment) 
   464 237    การประเมินคุณภาพการศึกษา  3(3-0-6) 
              (Educational Quality Assessment) 
   464 238   การจดัโครงการนนัทนาการในโรงเรียนและชุมชน 2(2-0-4) 
         (School and Community Recreation Program) 
   464 240     การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในการรายงานผลการศึกษา 2(1-2-3) 
               (Microcomputer Applications in Educational Reports) 



มคอ.2 

 8 

   464 241  ฐานขอ้มูลทางการศึกษา  3(2-2-5) 
               (Educational Data Base) 

464 247  การประเมินโครงการในสถานศึกษา 2(2-0-4) 
               (Project Evaluation in   Basic Education Institution) 
   464 351    การวจิยัเบ้ืองตน้ทางการศึกษา  2(1-2-3) 
               (Introduction to Educational Research) 
   467 100  วกิฤตและทางรอดในการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 2(2-0-4) 
         (Critical and Survival in Sustainable Development)   
   467 216    การศึกษากบัส่ิงแวดลอ้ม                              2(2-0-4)  
               (Education and Environment) 

467 357    ลูกเสือ - เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่                            2(1-2-3)  
               (Venturing   Boy  and  Girl  Scouting) 
   469 150   การศึกษานอกระบบ   2(2-0-4) 
               (Nonformal Education) 
   469 251  การศึกษาตามอธัยาศยั  2(2-0-4) 
                  (Informal Education) 
   469 252  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อการศึกษา  2(2-0-4) 
               (Local Wisdom for Education) 
   470 101   การศึกษาปฐมวยั  2(2-0-4) 
         (Early Childhood Education) 
   471 101    การประถมศึกษา  2(2-0-4) 
         (Elementary Education) 

471 313    ลูกเสือส ารอง – เนตรนารี  2(1-2-3) 
         (Cub  Boy Scouting  and Girl Guiding) 
 
13.1.4 ศึกษาทัว่ไป คณะอกัษรศาสตร์ 
                     คณะอกัษรศาสตร์ ภาควชิาภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จ านวน  5 
รายวชิา คือ 
                               คณะอกัษรศาสตร์ ภาควชิาภูมิศาสตร์ จ านวน 3 วชิาคือ 
            400 110   ภูมิศาสตร์ประเทศไทย      3(3-0-6) 
                                 (Geography of Thailand) 
            416 101     ภูมิศาสตร์กายภาพ                          3(2-2-5) 
                                (Physical Geography) 
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            416 222      แผนท่ีและการวางแผนการใชป้ระโยชน์                      3(2-2-5) 
                               (Map and Map Utilization Planning) 
                             คณะอกัษรศาสตร์ ภาควชิาประวติัศาสตร์ จ านวน 1 วชิาคือ 
            415 101      ประวติัศาสตร์ไทย                               2(2-0-4) 
                               (Thai History) 
                        คณะอกัษรศาสตร์ ภาควชิาสังคมศาสตร์ จ านวน 1 วชิาคือ 
            435 101      โลกการเมือง                               2(2-0-4) 
                                (The Political World) 
 

 13.1.5  รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้คณะ / ภาควชิาอ่ืน 
                     467 214    ส่ิงแวดลอ้มศึกษา             2(2-0-4) 
                (Environmental  Education) 
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 1.1  ปรัชญา 
         มีความมุ่งมัน่ผลิตครูสังคมศึกษา จดัการศึกษาดา้นสังคมศึกษาท่ีมีคุณภาพ เป็นแหล่งคน้ควา้และ
วจิยั ถ่ายทอดความรู้ตามหลกัแห่งเสรีภาพทางวชิาการ และผลิตบณัฑิตท่ีมีความสามารถในการคิดและ
วเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ ยดึมัน่ในสัจธรรม คุณธรรม รับผดิชอบต่อสังคม ใส่ใจฝึกฝนตน ใหเ้ป็นผูรู้้จริง คิด
เป็น ปฏิบติัได ้สามารถครองตน ครองคน และครองงานดว้ยมโนธรรม 
 1.2  ความส าคัญ 
       เป็นหลกัสูตรท่ีผลิตบณัฑิตใหมี้องคค์วามรู้และทกัษะทางวชิาการ เป็นการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบติั โดยส่งเสริมให้นกัศึกษาสามารถน าความรู้ความสามารถดา้นสังคมศึกษาไปใชใ้นการเรียนการ
สอนอยา่งมีประสิทธิภาพ  และมุ่งเนน้ใหน้กัศึกษาสามารถท างานเป็นทีม และท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 1.3  วตัถุประสงค์ 
         1.3.1 เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้ และประสบการณ์ทางสังคมศึกษา ท่ีรอบรู้ ลึกซ้ึงมีทกัษะและ 
เจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพ  สามารถประยกุตศิ์ลปะวทิยาการทางสังคมศึกษาสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
             1.3.2 เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองได ้มีความสามารถในการ
จดัการ มีวสิัยทศัน์กวา้งไกล มีความคิดอยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์  รวมทั้งสามารถเป็นผูน้ าในการจดั
เรียนการรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
             1.3.3 เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ศรัทธาในวชิาชีพครู ยดึถือจรรยาบรรณในวชิาชีพและ
เป็นครูสังคมศึกษาท่ีดีมีคุณภาพของสังคม 
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2.  แผนพฒันาปรับปรุง 
 

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
1. ปรับปรุงหลักสูตรสังคมศึกษา ให้
เป็นไปตามมาตรฐานไม่ต ่ากว่าท่ี สกอ. 
ก าหนดภายในระยะเวลา 5 ปี 

1. ปรับปรุงหลกัสูตรตามเกณฑ ์  
   สกอ. ท่ีเปล่ียนแปลง 
2. ติดตามและประเมินหลกัสูตร   
   อยา่งสม ่าเสมอ 

1. เอกสารการปรับปรุงหลกัสูตร 
2. รายงานผลการประเมินหลกัสูตร 
  

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและ
สอดคล้อ งกับ ค วามต้อ งก ารขอ ง
ตลาดแรงงาน ภายในระยะเวลา 5 ปี 
  

1. ติดตามการเปล่ียนแปลงตามความ
ต้องการของหน่วยงาน องค์กร และ
สถานประกอบการ 
2. รายงานผลการประเมินความพึ ง
พอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อหลกัสูตร 
3. รายงานผลการประเมินความพึ ง
พอใจของอาจารยว์ิชาเอกสังคมศึกษาท่ี
มีต่อหลกัสูตร 

1. รายงานผลการประเมินความ      
พึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
2. ผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความพึงพอใจในดา้น  
ความรู้  เจตคติ ทกัษะความสามารถใน
การท างานโดยเฉล่ียในระดบัดี 

3. แผนการส่งเสริมการเรียนการสอนท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ภายใน 
ระยะ 5 ปี 
 

1. เพ่ิมพนูทกัษะ/ความรู้แก่ อาจารย ์เพ่ือ
ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
2. พฒันาระบบสารสนเทศท่ีสนบัสนุน
การเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
3. ส่งเสริมการประเมินผลท่ีเนน้
พฒันาการของผูเ้รียน 6 ดา้น 
 

1. มีกิจกรรมการอบรมเพ่ิมพนูทกัษะแก่
คณาจารย ์
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จดัการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
3.  ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อระบบ
สารสนเทศท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง 
4. จ านวนรายวิชาท่ีใชก้ารประเมินผลท่ี
เนน้พฒันาการของผูเ้รียน 
5. ผลการประเมินการจัดการเรียนการ
สอน และกิจกรรมทางวชิาการของคณะ 

4.  แผนการพฒันาทักษะการสอน/การ
ประเมินผลของอาจารย์ตามผลการ
เรียนรู้ทั้ ง 6 ด้านตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552  
ภายในระยะเวลา 5 ปี 

1.จดักิจกรรมเสริมนอกหลกัสูตรท่ีเนน้
ทกัษะการเรียนรู้ทั้ง 6 ดา้น ตามกรอบ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
2. พฒันาทกัษะการสอนของอาจารยท่ี์
เนน้การสอนดา้นคุณธรรมจริยธรรม  
ดา้นความรู้ ทกัษะทางปัญญา  ทกัษะ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความ 
รับผิดชอบ  ทกัษะในการวเิคราะห์และ
ส่ือสาร   และทกัษะการจดัการเรียนรู้ 

1. ผลการประเมินการมีส่วนร่วมของ
ผูเ้รียนในการจดัการเรียน 
การสอนกิจกรรมทางวชิาการและ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ของคณะ 
2. จ านวนโครงการการพฒันาทกัษะ
การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้
ทั้ง 
 6 ดา้น 
3.  ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อ
ทกัษะการสอนของอาจารยท่ี์มุ่งผลการ
เรียนรู้ทั้ง 6 ดา้น 
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ  จดัการศึกษาในระบบหน่วยกิตทวภิาค ขอ้ก าหนดต่าง ๆให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั
ศิลปากร วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต พ.ศ. 2551/และ/ท่ีมีการเปล่ียนแปลงภายหลงั  (ภาคผนวก ก) 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  มีการจดัการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
การพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร  
 1.3  การเทยีบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค   ไม่มี 
 

2.  การด าเนินการหลกัสูตร  
 2.1  วนั – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน    
              ภาคการศึกษาตน้    เดือนมิถุนายน – กนัยายน 
        ภาคการศึกษาปลาย   เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพนัธ์ 
        ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน  เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
        2.2.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ท่ีได้รับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 
            2.2.2  ผ่านการคดัเลือกตามเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือตามระเบียบ
การคดัเลือกของคณะศึกษาศาสตร์ และ/หรือมหาวทิยาลยัศิลปากร 
        2.2.3  มีคุณสมบติัอ่ืนครบถว้นตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
       นกัศึกษามีปัญหาบางประการ ดงัน้ี  
           (1) นกัศึกษามีปัญหาการใชภ้าษาองักฤษ ทั้งการเรียนในหอ้งเรียน และการศึกษาจากต าราเรียนท่ีเป็น
ภาษาองักฤษ 
     (2) ปัญหาการปรับตวัในการเรียนระดบัอุดมศึกษา นกัศึกษาตอ้งมีความรับผดิชอบมากข้ึน รู้จกับริหาร
เวลาในการท ากิจกรรมในห้องเรียนและกิจกรรมเสริมหลกัสูตร และตอ้งปรับตวัในการตอบขอ้สอบแบบ
อตันยั 
 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 

 กลยทุธ์ในการด าเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหา มีดงัน้ี 
 (1) จดัการสอนภาษาองักฤษเพิ่มเติมโดยใหน้กัศึกษาท่ีมีประสบการณ์ถ่ายทอดเทคนิค วธีิการเรียน

ภาษาองักฤษแก่นกัศึกษาใหม่ ตลอดจนมีการฝึกใหน้กัศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมจากเอกสารต าราภาษาองักฤษ    
นอกเวลาเรียน  

 (2) จดัใหมี้การแนะน าการศึกษา และการวางแผนการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ท่ีเนน้การศึกษา
คน้ควา้ และการเรียนดว้ยตนเอง มีการปลูกฝังจริยธรรม ความรับผดิชอบต่อการเรียน ต่อตนเองมากข้ึน 
และฝึกทกัษะการตอบขอ้สอบอตันยัโดยใหน้กัศึกษาฝึกสรุปความหรือวิเคราะห์แนวขอ้สอบ 
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 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
 

ช้ันปีที่ จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ชั้นปีท่ี 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีท่ี 2  40 40 40 40 
ชั้นปีท่ี 3   40 40 40 
ชั้นปีท่ี 4    40 40 
ชั้นปีท่ี 5     40 
รวม 40 80 120 160 200 

จ านวนท่ีคาดวา่จะส าเร็จการศึกษา - - - - 40 
 
       2.6  งบประมาณตามแผน 
          2.6.1  งบประมาณรายรับ(หน่วย : บาท) 
 

รายละเอยีดรายรับ ปีงบประมาณ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ค่าบ ารุงการศึกษา 80,000 160,000 240,000 320,000 400,000 
ค่าลงทะเบียน 320,000 640,000 960,000 1,280,000 1,600,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 4,800,000 4,800,000 5,000,000 5,000,000 5,200,000 
รวมรายรับ 5,200,000 5,600,000 6,200,000 6,600,000 7,200,000 
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       2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 
 

หมวดเงิน ปีงบประมาณ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ก.  งบด าเนินการ  
ค่าใชจ่้ายบุคลากร 480,000 499,000 518,000 538,000 559,000 
ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
ทุนการศึกษา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
รายจ่ายระดบั
มหาวทิยาลยั 

- - - -  

รวม (ก) 730,000 749,000 768,000 788,000 809,000 
ข. งบลงทุน       
ค่าครุภณัฑ ์ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 3,000,000 
ค่าส่ิงก่อสร้าง - - - - - 

รวม (ข) 2,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 3,000,000 
รวม (ก) +  (ข) 2,730,000 2,749,000 2,768,000 3,788,000 3,809,000 
จ านวนนกัศึกษา* 40 80 120 160 200 
ค่าใชจ่้ายต่อหวั
นกัศึกษา   

16,058.82 16,170.58 16,282.35 22,282.35 22,405.88 

 
หมายเหตุ  *   หมายถึง จ านวนนกัศึกษารวมหลกัสูตรเก่าและหลกัสูตรปรับปรุง 
                           ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา 18,640 บาทต่อปี 
(แสดงงบประมาณ  จ าแนกรายละเอียดตามหวัขอ้การเสนอตั้งงบประมาณ)  
 

 2.7  ระบบการศึกษา 
                      []       แบบชั้นเรียน 
                      [    ]       แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 
                      [    ]       แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
                      [    ]       แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั ( E-learning) 
                      [    ]       แบบทางไกลอินเตอร์เนต 
                      [    ]       อ่ืน ๆ (ระบุ) 
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 2.8  การเทยีบโอนหน่วยกติ  รายวชิา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั (ถ้ามี) 
     เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศิลปากร  วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตพ.ศ. 2551และหรือ/
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงภายหลงั 
 

3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
 3.1  หลกัสูตร 
         3.1.1  จ านวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 165 หน่วยกิต 
     3.1.2  โครงสร้างหลกัสูตร  
   หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   จ านวนไม่น้อยกว่า  31 หน่วยกติ 
    วชิาบังคับ            จ านวน             9  หน่วยกติ 
    วชิาบังคับเลือก     จ านวนไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ จ านวนไม่นอ้ยกวา่  3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ จ านวนไม่นอ้ยกวา่  3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์กบัวทิยาศาสตร์ จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต 
    วชิาเลือกทีก่ าหนดโดยคณะวชิา   10 หน่วยกติ 
   หมวดวชิาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า  128 หน่วยกติ 
    วชิาชีพครู    50 หน่วยกติ 
     วชิาชีพครูบงัคบั  จ  านวน  42 หน่วยกิต 
     วชิาชีพครูเลือก   จ  านวนไม่นอ้ยกวา่  8 หน่วยกิต 
    วชิาเอก    78 หน่วยกติ 
     วชิาเอกบงัคบั   จ  านวน  60 หน่วยกิต 
     วชิาเอกเลือก   จ  านวนไม่นอ้ยกวา่  18 หน่วยกิต 
   หมวดวชิาเลือกเสรี    จ านวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกติ 
       3.1.3  รายวชิา 
                  3.1.3.1   รหัสวชิา  ก าหนดไวเ้ป็นเลข 6 หลกัโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม  กลุ่มละสามหลกั 
      -    เลขสามหลกัแรก  เป็นเลขประจ าหน่วยงานท่ีรับผดิชอบรายวชิานั้น ๆ  ดงัน้ี 
 081 - 084  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 400 เลือกศึกษาทัว่ไป คณะอกัษรศาสตร์ 
 415 ภาควชิาประวติัศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ 
 416 ภาควชิาภูมิศาสตร์  คณะอกัษรศาสตร์ 
 435 ภาควชิาสังคมศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ 
 461 ภาควชิาบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 
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 462 สาขาวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ  ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
 463 ภาควชิาจิตวทิยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 
 464 ภาควชิาพื้นฐานทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 
 465 สาขาวชิาการสอนภาษาไทย ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
  466 สาขาวชิาการสอนภาษาต่างประเทศ  ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
 467 สาขาวชิาการสอนสังคมศึกษา ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
 468 ภาควชิาเทคโนโลยทีางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
 469 ภาควชิาทรัพยากรมนุษยแ์ละสังคม  คณะศึกษาศาสตร์ 
 470 สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
 471 สาขาวชิาการประถมศึกษา ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน คณะศึกษาศาสตร์ 

 
 2. เลขสามหลกัหลงัเป็นเลขบอกรหสัรายวชิาของสาขาวชิาสังคมศึกษา ดงัน้ี 
  เลขตวัแรก หมายถึง ระดบัชั้นปีท่ีนกัศึกษาปกติควรเรียนได ้คือ 
   1 = ระดบัการศึกษาปริญญาบณัฑิต ชั้นปีท่ี 1    
   2 = ระดบัการศึกษาปริญญาบณัฑิต ชั้นปีท่ี 2 
   3 = ระดบัการศึกษาปริญญาบณัฑิต ชั้นปีท่ี 3    
   4 = ระดบัการศึกษาปริญญาบณัฑิต ชั้นปีท่ี 4    
   5 = ระดบัการศึกษาปริญญาบณัฑิต ชั้นปีท่ี 5 หรือระดบับณัฑิตศึกษา 
       ตวัท่ีสอง และสาม หมายถึง หมวดวชิา และล าดบัท่ีของรายวชิา ดงัน้ี 
   10 – 19  หมายถึง   หมวดประชากร และส่ิงแวดลอ้ม 
   20 – 29  หมายถึง   หมวดภูมิศาสตร์ 
   30 – 39  หมายถึง   หมวดประวติัศาสตร์ 
   40 – 59  หมายถึง   หมวดเศรษฐศาสตร์ กฎหมาย และรัฐศาสตร์ 
   60 – 69   หมายถึง   หมวดศาสนา และปรัชญา 
   70 – 99  หมายถึง   หมวดวธีิสอน กิจกรรมการสอน และเทคโนโลย ี
 

      3.1.3.2 การคิดหน่วยกติ 
             รายวชิาบรรยาย 1 หน่วยกิต เท่ากบั 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
             รายวชิาฝึกหรือทดลองหรือปฎิบติัการ 1 หน่วยกิต เท่ากบั 2 หรือ 3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
             รายวชิาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากบั 3 – 6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์  
  ในแต่ละรายวชิาก าหนดเกณฑใ์นการค านวณหน่วยกิตจาก จ านวนชัว่โมงบรรยาย (บ)  ชัว่โมงปฏิบติั 
(ป) และชัว่โมงท่ีนกัเรียนตอ้งศึกษาดว้ยตนเองนอกเวลาเรียน (น)  ต่อ 1 สัปดาห์แลว้หารดว้ย 3 ซ่ึงมีวธีิคิด ดงัน้ี 
         จ านวนหน่วยกิต  =    บ + ป + น  
                                                                 3 
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  การเขียนหน่วยกิตในรายวชิาต่าง ๆ ประกอบดว้ยเลข 4 ตวั คือ  
      เลขตวัแรกอยูน่อกวงเล็บ เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวชิานั้น 
      เลขตวัท่ีสอง สาม และส่ี อยูใ่นวงเล็บบอกโดย 
          เลขตวัท่ีสองบอกจ านวนชัว่โมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
          เลขตวัท่ีสามบอกจ านวนชัว่โมงปฏิบติัต่อสัปดาห์ 
          เลขตวัท่ีส่ีบอกจ านวนชัว่โมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์  
 
           3.1.3.3 รายวชิา ประกอบด้วย 
   1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
  1.1 วชิาบังคับ จ านวน  9  หน่วยกติ   
  081 101  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร    3(3-0-6) 
       (Thai for Communication)  
  081 102   ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั   3(2-2-5) 
        (English for Everyday Use) 
  081 103   การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ   3(2-2-5) 
         (English Skill Development) 
 
 1.2 วชิาบังคับเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกติ  

   โดยเลือกจากทุกกลุ่มต่อไปน้ี กลุ่มละไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต  
 

   กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
   082 101  มนุษยก์บัศิลปะ                                        3(3-0-6) 
       (Man and Art) 
   082 102   มนุษยก์บัการสร้างสรรค ์       3(3-0-6)  
        (Man and Creativity) 
  082 103  ปรัชญากบัชีวติ               3(3-0-6)  
       (Philosophy and Life) 
  082 104    อารยธรรมโลก    3(3-0-6)  
       (World Civilization) 
  082 105  อารยธรรมไทย   3(3-0-6)  
       (Thai Civilization) 
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กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
  083 101  มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม                        3(3-0-6)  
       (Man and His Environment) 
  083 102  จิตวทิยากบัมนุษยสัมพนัธ์                            3(3-0-6)  
       (Psychology and Human Relations)   
  083 103  หลกัการจดัการ  3(3-0-6)  
       (Principles of Management) 
  083 104  กีฬาศึกษา  3(2-2-5) 
       (Sport Education)  
  083 105  การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย 3(3-0-6)  
       (Thai Politics, Government and Economy) 
 
  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์กบัคณติศาสตร์ 
  084 101  อาหารเพื่อสุขภาพ             3(3-0-6)  
       (Food for Health)  
  084 102   ส่ิงแวดลอ้ม มลพิษและพลงังาน           3(3-0-6)  
       (Environment, Pollution and Energy) 
  084 103  คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 3(3-0-6)  
       (Computer, Information Technology and Communication) 
  084 104   คณิตศาสตร์และสถิติในชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 
       (Mathematics and Statistics in Everyday Life) 
  084 105  โลกแห่งเทคโนโลยแีละนวตักรรม 3(3-0-6) 
       (World of Technology and Innovation) 
 
   1.3 วชิาทีก่ าหนดโดยคณะวชิา จ านวน 10 หน่วยกติ 
            คณะศึกษาศาสตร์ 
  465 258  การเขียนเพื่อการส่ือสาร  2(2-0-4) 
      (Writing for Communication) 
  466 221  ภาษาองักฤษเพื่อวชิาการ 1  3(3-0-6) 
     (English for Academic Purposes I) 
  466 222   ภาษาองักฤษเพื่อวชิาการ 2  3(3-0-6) 
     (English for Academic Purposes II) 
 467 253  ชุมชนศึกษา 2(2-0-4) 
     (Community Studies) 
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 2. หมวดวชิาเฉพาะ 
       2.1 วชิาชีพครู   จ านวนไม่น้อยกว่า  50  หน่วยกติ 
            2.1.1 วชิาชีพครูบงัคบั   จ านวน  42  หน่วยกิต     
   461 101  หลกัและระบบการจดัการศึกษา  2(2-0-4) 
          (Principles and Systems of Educational Management) 
   462 200   การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู  2(1-2-3) 
                 (Experience for Teachers 
   462 201   การพฒันาหลกัสูตร  2(1-2-3) 
                  (Curriculum Development) 
   462 202   วธีิสอนทัว่ไป  2(2-0-4) 
                  (Methods of Teaching) 
   463 201   จิตวทิยาการศึกษา  2(2-0-4) 
                  (Educational Psychology) 
   463 202    การแนะแนวเบ้ืองตน้  2(2-0-4) 
                  (Introduction to Guidance) 
   464 211  ปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษา  2(1-2-3) 
          (Philosophy and Theories in Education) 
   464 230  การวดัและประเมินผลการศึกษา   2(1-2-3) 
         (Educational Measurement and Evaluation) 
   464 340  สถิติเพื่อการวจิยัทางการศึกษา   2(2-0-4) 
         (Statistics for Research in Education) 
   464 350  การวจิยัทางการศึกษา    2(2-0-4) 
         (Educational  Research)    
   465 251    วาทการส าหรับครู  2(1-2-3) 
         (Speech for Teachers) 
    467 261  การพฒันาวชิาชีพครู  2(2-0-4)  
              (Teachers’ Professional Development) 
     467 359  อาเซียนศึกษา   2(2-0-4) 
         (ASEAN Studies) 
    467 501     การฝึกปฏิบติัการสอนสังคมศึกษา 1 6(0-12-6) 
         (Social Studies Teaching Practice I ) 
   467 502    การฝึกปฏิบติัการสอนสังคมศึกษา 2 6(0-12-6) 
                  (Social Studies Teaching Practice II) 
 



มคอ.2 

 20 

 468 101   นวตักรรม  เทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือสารการศึกษา       2(1-2-3) 
                (Innovation, Information Technology and  

   Communication  for Education) 
 468 201   ส่ือการศึกษา การจดัแหล่งเรียนรู้และส่ิงแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้ 2(1-2-3)  
    (Educational Media, Learning Resources and  
   Learning Environment Management) 
 

       2.1.2 วชิาชีพครูเลือก   จ านวนไม่นอ้ยกวา่  8  หน่วยกิต 
                ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาต่อไปน้ี 
   461 201        โครงสร้างการบริหารการศึกษาไทย  2(2-0-4) 
            (Thai Educational Administrative Structure) 
    461 202    ระเบียบวธีิปฏิบติัราชการ  2(2-0-4) 
                     (Official Regulations and Practice) 
    461 207    มนุษยสัมพนัธ์ในการบริหาร    2(2-0-4) 
                      (Human Relations in Administration) 
   461 301    การนิเทศการศึกษา  2(2-0-4) 
          (Educational Supervision) 
   461 304  กฎหมายและระเบียบในการบริหารโรงเรียน 2(2-0-4) 
            (Laws and Regulations for School Administration) 
   461 405   การบริหารกิจกรรมนกัเรียน  2(2-0-4) 
         (Student Activities Administration) 
   461 421  การประกนัคุณภาพการศึกษา  2(2-0-4) 
         (Quality Assurance in Education) 
   462 104   การมธัยมศึกษา  2(2-0-4) 
         (Secondary Education) 
   462 204   การสอนโครงงานในโรงเรียน  2(1-2-3) 

          (Project Teaching in School) 
   462 303   ฝึกปฏิบติัการสอนในหอ้งทดลอง  2(1-2-3) 
         (Laboratory Experience Teaching Practice) 
   463 101  จิตวทิยาเบ้ืองตน้                  3(3-0-6) 
         (Introduction to Psychology)   
   463 116  จิตวทิยาพฒันาการ                              2(2-0-4) 
         (Developmental Psychology)  
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   463 218    ภาวะบกพร่องในการเรียนรู้  3(3-0-6) 
                    (Learning Disabilities) 
   464 111   การศึกษาเบ้ืองตน้  2(2-0-4) 
               (Introduction to Education) 
    464 112    การศึกษาไทย                    2(2-0-4)  
               (Thai Education) 
   464 113   การศึกษาเปรียบเทียบ                               2(2-0-4)  
                (Comparative Education)  
   464 236    การประเมินตามสภาพจริง  3(3-0-6) 
               (Authentic Assessment) 
   464 237    การประเมินคุณภาพการศึกษา  3(3-0-6) 
              (Educational Quality Assessment) 
   464 238   การจดัโครงการนนัทนาการในโรงเรียนและชุมชน 2(2-0-4) 
         (School and Community Recreation Program) 
   464 240     การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในการรายงานผลการศึกษา 2(1-2-3) 
               (Computer Applications in Educational Reports) 
   464 241  ฐานขอ้มูลทางการศึกษา  3(2-2-5) 
               (Educational Data Base) 
                464 247            การประเมินโครงการในสถานศึกษา   2(2-0-4) 
                                       (Project Evaluation in School) 
   464 351    การวจิยัเบ้ืองตน้ทางการศึกษา  2(1-2-3) 
               (Introduction to Educational Research) 
   467 100  วกิฤตและทางรอดในการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 2(2-0-4) 
         (Crisis and Survival in Sustainable Development)   
   467 216    การศึกษากบัส่ิงแวดลอ้ม                              2(2-0-4)  
               (Education and Environment) 
   467 357    ลูกเสือ เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่                              2(1-2-3)  
               (Venturing   Boy  and  Girl  Scouting) 
   469 150   การศึกษานอกระบบ  2(2-0-4) 
               (Nonformal Education) 
   469 251  การศึกษาตามอธัยาศยั  2(2-0-4) 
                  (Informal Education) 
   469 252  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อการศึกษา  2(2-0-4) 
               (Local Wisdom for Education) 
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   470 101   การศึกษาปฐมวยั  2(2-0-4) 
         (Early Childhood Education) 
   471 101    การประถมศึกษา  2(2-0-4) 
         (Elementary Education) 
                471 313          ลูกเสือส ารอง – เนตรนารี                                             2(1-2-3)  
                   (Cub  Boy Scouting  and Girl Guiding) 
 
   2.2 วชิาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกติ 
        2.2.1 วชิาเอกบงัคบั   จ  านวน   60   หน่วยกิต 
 400 110    ภูมิศาสตร์ประเทศไทย            3(3-0-6) 
                (Geography of Thailand) 
 415 101    ประวติัศาสตร์ไทย             2(2-0-4) 

      (Thai History) 
 416 101    ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5) 
                  (Physical Geography) 
  416 222    แผนท่ีและการวางแผนการใชป้ระโยชน์              3(2-2-5)               
    (Map and Map Utilization Planning) 
  435 101  โลกการเมือง              2(2-0-4) 
    (The Political World) 
 467 110    ประชากรศึกษา 2(2-0-4) 

       (Population Studies) 
 467 214    ส่ิงแวดลอ้มศึกษา             2(2-0-4) 
                            (Environmental  Education) 
 467 231   อารยธรรมโลก 3(3-0-6) 
                (World Civilizations) 
 467 232    มานุษยวทิยาวฒันธรรม 2(2-0-4) 
   (Cultural  Anthropology) 
 467 262    ประวติัศาสนา              3(3-0-6) 
                  (History of Religions) 
 467 333 ประเทศเพื่อนบา้น 2(2-0-4) 
   (Neighboring Countries) 
 467 334 ประวติัศาสตร์เอเชียใต ้และเอเชียตะวนัออก 2(2-0-4) 
  (History of South and East Asia) 
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 467 346   กฎหมายในชีวติประจ าวนั           3(3-0-6) 
     (Laws in  Everyday life) 

 467 349    หลกัเศรษฐศาสตร์            3(3-0-6) 
     (Principle of Economics) 

 467 350   เศรษฐกิจพอเพียง 2(2-0-4) 
  (Sufficiency Economy) 
 467 352    พลเมืองศึกษา             2(2-0-4) 
     (Citizenship Education) 
 467 363     หลกัพระพุทธศาสนา 3(3-0-6) 

      (Principles of Buddhism) 
 467 435 ประวติัศาสตร์ยโุรป และอเมริกา 2(2-0-4) 
     (History of Europe and America) 
 467 447    ปัญหาสังคม            2(2-0-4) 
                (Social Problems) 
 467 448    สัมมนาสังคมศึกษา             3(3-0-6) 

      (Seminar on Social Studies) 
 467 464    จริยศึกษา             3(3-0-6) 
                 (Moral Education) 
 467 490       วธีิสอนสังคมศึกษา                  3(3-0-6) 

         (Methods of Teaching Social Studies) 
 467 491       การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา          2(2-0-4) 
                                  (Learning Activity Design in Social Studies Teaching) 
 467 492      สารสนเทศและนวตักรรมทางสังคมศึกษา               3(2-2-5) 

        (Information and Innovation in Social Studies)  
 
      2.2.2 วชิาเอกเลือก จ านวนไม่นอ้ยกวา่  18  หน่วยกิต 
 467 211    ส่ิงแวดลอ้มกบัสุขภาพประชากร  2(2-0-4) 

   (Population Health and Environment) 
 467 215    เมืองและส่ิงแวดลอ้ม 2(2-0-4)                  
   (Cities and Environment) 
 467 220 ภูมิสารสนเทศเพื่อการสอนสังคมศึกษา 2(2-0-4) 
  (Geoinformatics for Social Studies) 
 467 264     ธรรมปฏิบติั 2(1-2-3) 
              (Dharma Practice) 
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 467 321    ภูมิศาสตร์ภูมิภาค            2(2-0-4) 
                  (Regional Geography) 
 467 324 ภูมิศาสตร์การตั้งถ่ินฐาน 2(2-0-4) 
  (Settlement Geography) 
 467 367  การปลูกฝังทางวฒันธรรม 2(2-0-4) 
    (Encultivation of Culture) 
 467 368   ครอบครัวศึกษา 2(2-0-4) 
                      (Family Studies) 
 467 369    ลกัษณะไทย                 2(2-0-4) 
                      (Thai Characteristics) 
 467 426 ภูมิศาสตร์วฒันธรรม 2(2-0-4) 
  (Cultural Geography) 
 467 436   การศึกษาประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน                2(2-0-4) 
  (Local  Historical  Studies) 
 467 451   การสหกรณ์ 2(2-0-4) 
                     (Cooperatives) 
 467 454      การจดัทศันศึกษาสังคมศึกษา 3(2-3-4) 
  (Organization in Social Studies Field Trips) 
 467 455      การศึกษารายบุคคลทางสังคมศึกษา 2(1-2-3) 
                      (Individual Study in Social Studies) 
 467 456    เหตุการณ์ปัจจุบนั 2(2-0-4) 
  (Current Events) 
 ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนรายวชิาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนในภาควชิาภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ 
คณะอกัษรศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากรเพิ่มเติม ตามความสนใจ ซ่ึงอยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาสังคมศึกษา 
 
 3. หมวดวชิาเลือกเสรี     จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
     ใหเ้ลือกศึกษาไดจ้ากรายวชิาทุกรายวชิาท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัศิลปากร หรือรายวชิาของสถาบนั 
อ่ืน ๆ ทีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์  
 
หมายเหตุ   การนับหน่วยกติในแต่ละหมวดวชิา ให้นับเป็นรายวชิา จะแยกนับหน่วยกติรายวชิาใดรายวชิาหน่ึง
ไปไว้ทั้งสองหมวดวชิาไม่ได้ 
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3.1.4   แสดงแผนการศึกษา 
 

ปีที ่1   ภาคการศึกษาที ่1 
 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา จ านวนหน่วยกติ 
400 110 
081 101 
081 102 
467 110 
468 101  

 
...  ... 

 

ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 
ประชากรศึกษา 
นวตักรรม เทคโนโลยสีารสนเทศและ 
ส่ือสารการศึกษา 
วชิาบงัคบัเลือกหมวดศึกษาทัว่ไป   

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

 
2(1-2-3)  

6 
 

รวมหน่วยกติ 19 
 
 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา จ านวนหน่วยกติ 
081 103  

    415 101 
467 253 

..  ... 
...  ...  

…  … 
 

การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 
ประวติัศาสตร์ไทย 
ชุมชนศึกษา 
วชิาบงัคบัเลือกหมวดศึกษาทัว่ไป   
เลือกจากกลุ่มรายวชิาชีพครูเลือก 
เลือกจากกลุ่มรายวชิาเอกเลือก 
 

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

6 
4  
2 

รวมหน่วยกติ 19 
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ปีที ่2   ภาคการศึกษาที ่1 
 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา จ านวนหน่วยกติ 
 435 101 

    461 101 
 463 202 

    466 221 
    467 214 

 467 232 
 467 261 
  468 201 

… … 
 

โลกการเมือง 
หลกัและระบบการจดัการศึกษา 
การแนะแนวเบ้ืองตน้ 
ภาษาองักฤษเพื่อวชิาการ 1 
ส่ิงแวดลอ้มศึกษา 
มานุษยวทิยาวฒันธรรม 
การพฒันาวชิาชีพครู 
ส่ือการศึกษา การจดัแหล่งเรียนรู้และส่ิงแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้ 
เลือกจากกลุ่มรายวชิาชีพครูเลือก 
 

2(2-0-4)  
2(2-0-4) 
2(2-0-4)  
2(1-2-3) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4)  
2(1-2-3) 

2 
 

รวมหน่วยกติ 18 

 
  

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 
 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา จ านวนหน่วยกติ 
   416 101 
   462 202 
   463 201 
   465 258 
   466 222 
   467 359 
   467 231 
   467 262 

 

ภูมิศาสตร์กายภาพ 
วธีิสอนทัว่ไป 
จิตวทิยาการศึกษา 
การเขียนเพื่อการส่ือสาร 
ภาษาองักฤษเพื่อวชิาการ 2 
อาเซียนศึกษา 
อารยธรรมโลก 
ประวติัศาสนา 
 

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

 
รวมหน่วยกติ 20 
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ปีที ่3   ภาคการศึกษาที ่1 
 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา จ านวนหน่วยกติ 
416 222 
462 201 
464 211 
464 340 
465 251 
467 352 

   467 363 
… … 

 

แผนท่ีและการวางแผนใชป้ระโยชน์ 
การพฒันาหลกัสูตร 
ปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษา 
สถิติเพื่อการวิจยัทางการศึกษา 
วาทการส าหรับครู 
พลเมืองศึกษา 
หลกัพระพุทธศาสนา 
เลือกจากกลุ่มรายวชิาเอกเลือก 
 

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

4 
 

รวมหน่วยกติ 21 
 
 

ปีที ่3   ภาคการศึกษาที ่2 
 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา จ านวนหน่วยกติ 
462 200 
464 230 
467 334 
467 346 
467 349 

… … 
… … 

การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
การวดัและประเมินผลการศึกษา 
ประวติัศาสตร์เอเชียใต ้และเอเชียตะวนัออก 
กฎหมายในชีวติประจ าวนั 
หลกัเศรษฐศาสตร์ 
เลือกจากกลุ่มรายวชิาชีพครูเลือก 
เลือกจากกลุ่มรายวชิาเอกเลือก 
 

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

              2 
              4 

 
รวมหน่วยกติ  18 
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          ปีที ่4   ภาคการศึกษาที ่1 

 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา จ านวนหน่วยกติ 
467 333 
467 435 

  467 447 
467 490 

  467 491 
      … … 
      ...  ... 

ประเทศเพื่อนบา้น 
ประวติัศาสตร์ยโุรป และอเมริกา 
ปัญหาสังคม 
วธีิสอนสังคมศึกษา 
การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา 
เลือกจากกลุ่มรายวชิาเอกเลือก 
เลือกจากกลุ่มรายวชิาเลือกเสรี 
 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 

6 
2 

รวมหน่วยกติ 19  

 
 
 

ปีที ่4   ภาคการศึกษาที ่2 
 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา จ านวนหน่วยกติ 
464 350 
467 350 
467 448 
467 464 
467 492 

     … … 
     ...  ... 

การวจิยัทางการศึกษา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
สัมมนาสังคมศึกษา 
จริยศึกษา 
สารสนเทศและนวตักรรมทางสังคมศึกษา 
เลือกจากกลุ่มรายวชิาเอกเลือก 
เลือกจากกลุ่มรายวชิาเลือกเสรี 
 

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

2 
4 

รวมหน่วยกติ 19 
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ปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่1 
 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา จ านวนหน่วยกติ 
  467 501 การฝึกปฏิบติัการสอนสังคมศึกษา 1 

 
 

6(0-12-6) 

รวมหน่วยกติ 6 
 
 
 

ปีที ่5   ภาคการศึกษาที ่2 
 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา จ านวนหน่วยกติ 
467 502 

 
 

การฝึกปฏิบติัการสอนสังคมศึกษา 2 
 
 

6(0-12-6)  
 

 
รวมหน่วยกติ 6 
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 3.1.5  ค าอธิบายรายวชิา 
 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
 

081 101  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร      3(3-0-6) 
   (Thai for Communication) 

  หลกัเกณฑแ์ละแนวคิดของการส่ือสาร  ทกัษะการใชภ้าษาไทยเพื่อการส่ือสารอยา่ง 
มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค ์ เพื่อใชใ้นการด าเนินชีวติและแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

 

081 102  ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั  3(2-2-5) 
  (English for Everyday Use) 

  การฝึกทกัษะภาษาองักฤษทั้ง 4 ด้าน โดยฝึกการฟังและการพูดในชีวิตประจ าวนั 
และในสถานการณ์ต่าง ๆ  ฝึกอ่านเพื่อความเขา้ใจ สามารถสรุปใจความส าคญั ฝึกเขียนใน
ระดบัยอ่หนา้ และสามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

 

081 103  การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ  3(2-2-5) 
   (English Skill Development) 

  การฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้ ง 4 ด้าน โดยฝึกการอ่านและแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการอ่านไปประกอบการเขียน ฟัง จบัใจความ
และสามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
 

082 101  มนุษย์กบัศิลปะ 3(3-0-6) 
   (Man and Art) 

   ความส าคญัของศิลปะ บทบาทของมนุษยใ์นฐานะผูส้ร้างสรรคง์านศิลปะ ท่ีมาของ
 แรงบนัดาลใจ ววิฒันาการของผลงานศิลปะในดา้นทศันศิลป์ ศิลปะการแสดง และดนตรีจาก 
 อดีตถึงปัจจุบนั ทั้งน้ีโดยครอบคลุมประเด็นส าคญัต่อไปน้ี คือ ลกัษณะเฉพาะของงานศิลปะ  
 ศิลปะในฐานะส่ือความคิด อารมณ์ คติความเช่ือ และการสะทอ้นภาพสังคม วธีิการมองและ 
 ช่ืนชมผลงานศิลปะจากแง่มุมสุนทรียศาสตร์ ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งศิลปะกบัมนุษยแ์ละสังคม 
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082 102   มนุษย์กบัการสร้างสรรค์       3(3-0-6) 
   (Man and Creativity) 

   ววิฒันาการของมนุษยแ์ละบทบาทของมนุษยใ์นการสร้างสรรคท์ั้งส่ิงท่ีเป็น 
      นามธรรมและรูปธรรม ซ่ึงเป็นรากฐานของความเจริญของสังคมมนุษยใ์นดา้นต่าง ๆ ท่ีสืบ 
    เน่ืองจาก โบราณมาถึงปัจจุบนั โดยใหค้วามส าคญัแก่ประเด็นส าคญัดงัต่อไปน้ี ปัจจยัท่ีเอ้ือ 
    ต่อการสร้างสรรค ์กระบวนการสร้างสรรค ์ลกัษณะและผลผลิตของการสร้างสรรค ์ตลอดจน 
    ผลกระทบต่อมนุษยชาติในแต่ละยคุแต่ละสมยั ทั้งน้ีโดยการวเิคราะห์ขอ้มูลในปริทศัน์ 

     ประวติัศาสตร์ และจากมุมมองของศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

082 103  ปรัชญากบัชีวติ              3(3-0-6) 
   (Philosophy and Life) 

   ความหมาย ความคิดและวธีิการทางปรัชญาอนัเก่ียวเน่ืองกบัชีวติ  การแสวงหา 
 ความจริง ความรู้ คุณค่าทางจริยธรรมและความงาม การคิดอยา่งมีเหตุผล เพื่อให้นกัศึกษา 
 สามารถวเิคราะห์ประเด็น ปัญหาร่วมสมยั อนัจะน าไปสู่การสร้างส านึกทางจริยธรรม ความ 
 รับผดิชอบต่อตนเอง และสังคม   
 

082 104  อารยธรรมโลก   3(3-0-6) 
   (World Civilization) 

  ความหมายของค าวา่ อารยธรรม รูปแบบและปัจจยัพื้นฐานท่ีน าไปสู่ก าเนิด ความ 
รุ่งเรืองและความเส่ือมของอารยธรรมส าคญัของโลกในแต่ละยคุสมยั กระบวนการสั่งสม
ความเจริญท่ีมาจากความคิดสร้างสรรค ์การเรียนรู้จากประสบการณ์  และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง 
อารยธรรมต่างๆ ทั้งในดา้นวตัถุธรรมและจิตใจ ไม่วา่จะเป็นระบบการเมืองการปกครอง 
กฎหมาย วรรณกรรม ศิลปกรรม ปรัชญา ศาสนาและคติความเช่ือ ซ่ึงยงัคงมีคุณูปการต่อ 
สังคมมนุษยใ์นปัจจุบนั 

    
082 105  อารยธรรมไทย                             3(3-0-6) 
   (Thai Civilization) 

  พื้นฐานและววิฒันาการของอารยธรรมไทย ภูมิหลงัทางดา้นประวติัศาสตร์ การ
สร้างสรรค ์ค่านิยม ภูมิปัญญาไทย และมรดกทางวฒันธรรม โดยครอบคลุมภาษา วรรณกรรม 
ศิลปะ ศาสนา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งผลกระทบของวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีละบทบาทของไทยในประชาคมระหวา่งประเทศ 

 
 
 



มคอ.2 

 32 

 
083 101  มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม                        3(3-0-6) 
   (Man and His Environment)  

  ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มและภูมินิเวศน์  โดยพิจารณาถึง
ความสัมพนัธ์ของการอยูร่่วมกนัของส่ิงมีชีวิตเพื่อให้เกิดความสมดุลแห่งธรรมชาติ  ปัจจยัท่ี
น าไปสู่ความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติและภูมินิเวศน์  ลกัษณะและขอบเขตของ
ปัญหาในปัจจุบนั แนวโนม้ในอนาคตและผลกระทบต่อมนุษยชาติ  ตลอดจนส่งเสริมใหมี้ส่วน
ร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มเพื่อน าไปสู่สังคมแบบยัง่ยืน 

 
083 102  จิตวทิยากบัมนุษยสัมพนัธ์                               3(3-0-6) 
   (Psychology and Human Relations) 

  ธรรมชาติของมนุษยใ์นดา้นพฒันาการ พฒันาการของชีวิตแต่ละช่วงวยั ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมตามวยั  กระบวนการคิดและการรับรู้ตนเองและบุคคลอ่ืน ทศันคติและ
ความพึงพอใจระหวา่งบุคคล การส่ือสารสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล หลกัการจูงใจและการ
ใหก้ าลงัใจ  อารมณ์ การควบคุมอารมณ์และการจดัการความเครียด การพฒันาบุคลิกภาพ 
การปรับตวั ภาวะผูน้ า การท างานเป็นหมู่คณะ การประยกุตจิ์ตวทิยาเพื่อการพฒันาตนและ
สร้างสรรคคุ์ณภาพชีวติ 

 
083 103  หลกัการจัดการ  3(3-0-6) 
   (Principles of Management) 

  ความหมาย นยัและความส าคญัของค าวา่ การจดัการ ตลอดจนจุดประสงคแ์นวคิด
ในเชิงปรัชญาและหลกัการในเชิงทฤษฎีท่ีเอ้ือต่อความส าเร็จในการด าเนินชีวิต การประกอบ
กิจหรือภารกิจใด ๆ ก็ตามของปัจเจกบุคคล องคก์รและสังคมใหลุ้ล่วงไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล   ทั้งน้ีโดยครอบคลุมประเด็นวา่ดว้ย   จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อ
สังคม การก าหนดนโยบายและการวางแผน พฤติกรรมองคก์ร การจดัการองคก์ร  การบริหาร
ทรัพยากร และการติดตามประเมินผล 
 

083 104  กฬีาศึกษา 3(2-2-5) 
   (Sport Education) 

  ความเป็นมาของกีฬา เรียนรู้ ฝึกฝน พฒันา ทกัษะ เทคนิคกีฬา กฎระเบียบและกติกา 
มารยาทของผูเ้ล่นและผูช้ม สมรรถภาพทางกาย การป้องกนัอุบติัเหตุจากการเล่นกีฬา การ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ รวมถึงบทบาทหนา้ท่ีการเป็นนกักีฬาและผูช้มท่ีดี ประโยชน์ของกีฬาท่ี
มีต่อกบัการเสริมสร้างสุขภาวะ โดยเลือกศึกษากีฬาสากล หรือกีฬาสมยันิยมหน่ึงชนิดกีฬา 
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083 105   การเมือง การปกครองและเศรษฐกจิไทย  3(3-0-6) 
              (Thai Politics, Government and Economy) 

  โครงสร้าง ระบบ และกระบวนการทางการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ   
 พฒันาการบทบาทของภาครัฐ ภาคประชาสังคม วเิคราะห์ใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งกลไก 
 ทางการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อการพฒันาประเทศ  ตลอดจน 
 ศึกษาผลกระทบของโลกาภิวตัน์ท่ีมีต่อระบบการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ 
 

084 101  อาหารเพ่ือสุขภาพ          3(3-0-6) 
   (Food for Health) 

   ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัความตอ้งการอาหารของร่างกาย องคป์ระกอบอาหาร  
 สุขลกัษณะของอาหารกบัสุขภาพ อาหารท่ีไม่ไดส้ัดส่วนกบัโรค อุปนิสัยการรับประทาน 
       อาหารกบัสุขภาพ ปัญหาโภชนาการ โรคจากโภชนาการ จากการปนเป้ือน สารถนอมอาหาร 
       และบรรจุภณัฑ ์ความปลอดภยัดา้นอาหารและการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

 

084 102  ส่ิงแวดล้อม มลพษิ และพลงังาน                   3(3-0-6)  
   (Environment, Pollution and Energy) 

   ส่วนประกอบและความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆในธรรมชาติ  สาเหตุ ผลกระทบ และ
 การจดัการมลพิษดา้นต่างๆ  พลงังาน ผลกระทบจากการใชพ้ลงังานและการจดัการ  
 

084 103  คอมพวิเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 3(3-0-6) 
   (Computer, Information and Communication Technology)  

   บทบาทและความส าคญัของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารใน 
ปัจจุบนั แนวโนม้ในอนาคต ความรู้พื้นฐาน การประยกุตใ์ชอ้ยา่งสร้างสรรค ์การรักษาความ
มัน่คง กฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

084 104  คณติศาสตร์และสถิติในชีวติประจ าวนั    3(3-0-6) 
                            (Mathematics and Statistics in Everyday Life) 

  เซต ระบบจ านวนจริง  ตรรกวทิยา ความน่าจะเป็น ประเภทของขอ้มูล  สถิติ
พรรณนา เลขดชันี ดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้บญัชีรายรับ-รายจ่าย 

 

084 105  โลกแห่งเทคโนโลยแีละนวตักรรม 3(3-0-6) 
   (World of Technology and Innovation) 

  ปรัชญา แนวคิด และการสร้างสรรคเ์ทคโนโลยแีละนวตักรรมต่าง ๆ ในปัจจุบนั
และอนาคต  การพฒันา การประยกุตใ์ชแ้ละการจดัการ บทบาทและผลกระทบจากการ
พฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมต่อชีวิต เศรษฐกิจและสังคม  
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465 258   การเขียนเพ่ือการส่ือสาร   2(2-0-4) 
    (Writing for Communication) 

           หลกัการใชถ้อ้ยค า ส านวน โวหารและมารยาทในการใชภ้าษาเพื่อส่ือสารใน 
   ชีวติประจ าวนั  ฝึกฝนการเขียนแบบต่าง ๆ  การเขียนค าร้อง ค าช้ีแจง อนุทิน เล่าเร่ืองแสดง

ความยนิดี แสดงความเสียใจ ฯลฯ และพฒันาทกัษะการใชภ้าษาเพื่อส่ือสารในชีวิตประจ าวนั 
 
466 221     ภาษาองักฤษเพ่ือวชิาการ 1   3(3-0-6) 
     (English for Academic Purposes I) 

  อ่านบทความ ต ารา ภาษาองักฤษ ตีความและสรุปความงานวิชาการในแต่ละสาขา
วชิาเอกน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการอ่านมาอภิปราย  น าเสนอขอ้มูลปากเปล่าอยา่งเป็นวชิาการ 

 
466 222     ภาษาองักฤษเพ่ือวชิาการ 2   3(3-0-6) 
     (English for Academic Purposes II) 
     วชิาบงัคบัก่อน  : 466 221  ภาษาองักฤษเพื่อวชิาการ 1 

   อ่านบทความ ต ารา ภาษาองักฤษ ตีความและสรุปความงานวชิาการในแต่ละสาขา
วชิาเอกน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการอ่านมาเขียนโครงร่างและเขียนรายงาน น าเสนองานเขียนอยา่ง  
เป็นทางการ 
 

467 253    ชุมชนศึกษา     2(2-0-4) 
                 (Community Studies) 

    พฒันาการของชุมชนในดา้นกายภาพ ประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม เศรษฐกิจ 
   สังคม การเมือง การปกครอง บุคคลส าคญั ประชากรและส่ิงแวดลอ้มตลอดจนปัญหาและการ
   วางแผนเพื่อพฒันาชุมชน 

    มีการศึกษานอกสถานท่ี 
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ค าอธิบายรายวชิาในหมวดวิชาชีพเฉพาะ 
(วชิาชีพครู และวชิาเอก) 

 
400 110  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3(3-0-6) 
   (Geography of Thailand) 
     แนวคิดและวธีิการศึกษาภูมิศาสตร์เชิงภูมิภาค วเิคราะห์ลกัษณะพื้นท่ี ขนาด  
   รูปร่าง โครงสร้างทางกายภาพ ประชากร กิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทย ตลอดจน 
   ความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงลกัษณะต่าง ๆ ดงักล่าว โดยศึกษาวเิคราะห์ในเชิง 
   ภูมิศาสตร์เป็นส่วนรวม ทั้งประเทศและเป็นรายภูมิภาค 
  

415 101  ประวตัิศาสตร์ไทย 2(2-0-4) 
                (Thai History) 
     พฒันาการทางประวติัศาสตร์ของรัฐไทย ตั้งแต่ก่อนสมยัสุโขทยัจนถึงปัจจุบนั 
   ศึกษารูปแบบการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ วฒันธรรม 
   และวถีิชีวติในสมยัต่าง ๆ โดยเลือกศึกษาประเด็นส าคญัในประวติัศาสตร์ไทย 
 

416 101  ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5) 
     (Physical Geography) 
     ลกัษณะทางกายภาพของโลก ปรากฏการณ์ การเปล่ียนแปลงและ   
   ความสัมพนัธ์ของปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนบนพื้นโลกทั้งธรณีภาค บรรยากาศภาค  
   อุทกภาค และชีวภาค รายวชิาน้ีมีปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิา 
 

416  222  แผนทีแ่ละการวางแผนการใช้ประโยชน์ 3(2-2-5) 
   (Map and Map Utilization Planning) 
     ความหมาย ประเภท หลกัการอ่าน การวเิคราะห์ การตีความ การแปล 
   ความหมายและวธีิการใชแ้ผนท่ีใหส้ามารถน าแผนท่ีไปใช้เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการ
   ปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ  ใหเ้กิดประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 

435 101   โลกการเมือง 2(2-0-4) 
   (The Political World) 
    ลทัธิ ความเช่ือ พฤติกรรม กระบวนการทางการเมืองในระบบการเมืองและ 
   ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวเิคราะห์สังคม 
   การเมือง ภายใตก้ระแสการเปล่ียนแปลงทางสังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ และการ 
   พฒันาการร่วมสมยัอ่ืน ๆ 
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461 101   หลกัและระบบการจัดการศึกษา   2(2-0-4) 
                (Principles and Systems of Educational Management) 

  ทฤษฎี รูปแบบ ระบบการบริหารการศึกษา และการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ปฏิบติัการออกแบบระบบการบริหารการศึกษา และการประกนัคุณภาพการศึกษา ปฏิบติัการ
น าแผนการบริหารการศึกษาและการประกนัคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบติั การประเมินและ
ปรับปรุงแผนการบริหารการการศึกษาและการประกนัคุณภาพการศึกษา บทบญัญติัใน
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารการศึกษา และการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 
461 201   โครงสร้างการบริหารการศึกษาไทย                                        2(2-0-4) 
     (Thai Educational Administrative Structure)  

  แผนการบริหารการศึกษาของไทยในอดีตและปัจจุบนั ระบบการศึกษาระดบัต่าง ๆ 
ส่วนราชการท่ีบริหารงานดา้นการศึกษา แนวโน้มการเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีข้ึนเก่ียวกบัการ
บริหารการศึกษาของไทย รวมทั้งปัญหาการศึกษาในอดีตและปัจจุบนั 
 

461 202    ระเบียบวธีิปฏิบัติราชการ                                                     2(2-0-4) 
      (Official Regulations and Practices)  

    การจดัระบบบริหารราชการแผน่ดิน อ านาจและหนา้ท่ีในการบริหารราชการ หนา้ท่ี                                                   
  สิทธิ และประโยชน์ตอบแทนของขา้ราชการพลเรือน ตลอดจนการควบคุมการปฏิบติังานของ 
  ขา้ราชการ 
 

461 207   มนุษย์สัมพนัธ์ในการบริหาร   2(2-0-4) 
     (Human Relations in Administration) 

     ความหมายของมนุษยส์ัมพนัธ์ ความตอ้งการพื้นฐานของมนุษย ์การปรับตวั  
เจตคติของบุคคล เทคนิคและหลกัการของมนุษยส์ัมพนัธ์ ซ่ึงผูบ้ริหารจะไดน้ าไปใชใ้นการ
บริหาร ตลอดจน  สร้างความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ
ชุมชน 

 

461 301   การนิเทศการศึกษา   2(2-0-4) 
     (Educational Supervision) 

    ความหมาย ทฤษฎี และหลกัการนิเทศการศึกษา พฒันาในการจดัการนิเทศ
การศึกษา ภารกิจและคุณสมบติัของผูนิ้เทศ ศึกษานิเทศก ์การบริหารและการจดัการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา สังกดัต่าง ๆ ในปัจจุบนัและแนวโนม้ 
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461 304         กฎหมายและระเบียบในการบริหารโรงเรียน    2(2-0-4) 
     (Laws and Regulations for School Administration) 

     วเิคราะห์กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัการบริหารโรงเรียน การบริหารงาน
บุคคล  และการปฏิบติังานของครูและผูบ้ริหาร รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 
 

461 405    การบริหารกจิกรรมนักเรียน    2(2-0-4) 
     (Student Activities Administration) 

    วตัถุประสงคข์องการจดักิจกรรมนกัเรียน วธีิการจดัโปรแกรมกิจกรรมนกัเรียน 
ชนิดของกิจกรรมนกัเรียน ชนิดของกิจกรรมนกัเรียนท่ีพึงจดัใหมี้ในโรงเรียนระดบัต่าง ๆ การ
จดัครูท่ีปรึกษาใหก้บัฝ่ายกิจกรรมนกัเรียน วธีิการประเมินผลกิจกรรมนกัเรียนต่าง ๆ การ
ก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และบทบาทของผูบ้ริหารในการจดักิจกรรมนกัเรียน 

 
 

461 421   การประกนัคุณภาพการศึกษา   2(2-0-4) 
     (Quality Assurance in Education) 

   องคป์ระกอบของระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา มาตรฐานระบบการบริหาร
คุณภาพ องคก์รท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริม ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพ การน า
ระบบการประกนัคุณภาพมาใชใ้นระบบการศึกษา กระบวนการของการประเมินผลภายใน 
และการแระเมินผลภายนอก ตลอดจนการบริหารจดัการระบบประกนัคุณภาพการศึกษาใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุด 
 

462 104     การมัธยมศึกษา    2(2-0-4) 
                    (Secondary Education)    

   หลกัการมธัยมศึกษา ความมุง่หมายของการมธัยมศึกษา ววิฒันาการของการ
มธัยมศึกษาในประเทศไทย การมธัยมศึกษาในต่างประเทศ ความสัมพนัธ์ระหวา่งการ
ประถมศึกษากบัการมธัยมศึกษา ความสัมพนัธ์ระหวา่งการมธัยมศึกษากบัอุดมศึกษา นกัเรียน 
ในโรงเรียนมธัยม หลกัสูตร ในโรงเรียนมธัยมศึกษา การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร การสอน
ในโรงเรียน การบริหารโรงเรียนมธัยม   องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงโรงเรียน
มธัยม  นวตักรรมและเทคโนโลยโีรงเรียนมธัยมกบัชุมชน บทบาทของโรงเรียนมธัยมในการ
พฒันาประเทศ การมธัยมศึกษาในอนาคต เกณฑม์าตรฐานโรงเรียนมธัยมศึกษา 
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462 200   การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู   2(1-2-3) 
                (Experience for Teachers) 

    ร่วมสังเกตและร่วมปฏิบติังานกบับุคลากรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง
แลกเปล่ียน เรียนรู้ประสบการณ์ และสมรรถภาพความเป็นวชิาชีพในการจดัการเรียนรู้   
งานส่งเสริมการเรียนรู้  งานธุรการในชั้นเรียน  งานปกครอง และกิจกรรมนกัเรียน โดยเนน้การ
ฝึกประสบการณ์ตามสาขาวชิาเอกเป็นส าคญั 

 
462 201  การพฒันาหลกัสูตร    2(1-2-3) 
    (Curriculum Development) 

    ความหมาย ความส าคญั และองคป์ระกอบของหลกัสูตร พื้นฐานการพฒันา
หลกัสูตร ปรัชญา  และผูมี้ส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร  ทฤษฎีและวธีิการปฏิบติัในการ
พฒันาหลกัสูตร หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจดัท าหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใหต้รง
กบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน การใชห้ลกัสูตร การวิเคราะห์และการประเมินประสิทธิภาพของ
หลกัสูตร 

 
462 202   วธีิสอนทัว่ไป   2(2-0-4) 
    (Methods of Teaching) 

    ความหมายและกระบวนการของการสอน   ความสัมพนัธ์ระหว่างปรัชญากบัวิธี
สอน เทคนิคการสอนใหม่  ๆ  ท่ี เน้นผู ้เรียนเป็นส าคัญ การสร้างบรรยากาศการเรียน รู้             
การปกครองชั้นเรียน วินัยและการเสริมแรง การวิเคราะห์สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลกัสูตร การศึกษาขั้ นพื้นฐาน การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ การจัดท าแผนการเรียน รู้ 
เทคโนโลยแีละนวตักรรมการสอน การใชส่ื้อและอุปกรณ์การเรียนการสอน การจดัผลและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ การนิเทศการเรียนการสอน ตลอดจนการนิเทศโครงงาน และลกัษณะครู
ท่ีดี 

 
462 204    การสอนโครงงานในโรงเรียน   2(1-2-3) 
       (Project Teaching in School) 

   หลกัการและเหตุผลของการท าโครงงานรายวชิาต่าง ๆ ในโรงเรียน ประเภทของ
โครงงาน  หลกัการพื้นฐานในการออกแบบโครงงาน บทบาทของอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงาน 
การประเมินโครงงาน การจดัแสดงและการน าเสนอโครงงาน รวมทั้งฝึกปฏิบติัเพื่อใหมี้ความรู้
ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการท าโครงงานในวชิาต่าง ๆ และเพื่อใหเ้ห็นคุณค่าของการท าโครงงาน  
จนสามารถน าความรู้และหลกัการท าโครงงานไปใชส้อนในโรงเรียนได้ 
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462 303   ฝึกปฏิบัติการสอนในห้องทดลอง   2(1-2-3) 
                    (Laboratory Experience for Teaching Practice) 

    ฝึกปฏิบติัดา้นเทคนิควธีิการสอนแบบต่าง ๆ  ฝึกปฏิบติัดา้นทกัษะการสอน  
ฝึกวเิคราะห์ สอนในสถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์จริง และฝึกทดลองใชรู้ปแบบการ
สอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

463  101   จิตวทิยาเบื้องต้น   3(3-0-6) 
     (Introduction to Psychology) 
        พื้นฐานของวชิาจิตวทิยา ความหมาย ประวติั และขอบข่ายของวชิาจิตวทิยา 
     พฤติกรรม และการก่อใหเ้กิดพฤติกรรมของมนุษยใ์นสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติ การจูงใจ  

การรับรู้  บุคลิกภาพ ความขดัแยง้ การปรับตวั สุขภาพจิต และการน าวชิาจิตวทิยาไปใชใ้หเ้ป็น
ประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ 
 

463 116   จิตวทิยาพฒันาการ   2(2-0-4) 
     (Developmental Psychology) 

    พฒันาการของมนุษย ์ลกัษณะพฒันาการโดยทัว่ไป ตั้งแต่ระยะก่อนเกิดจนถึงวยั 
สูงอาย ุเนน้ความส าคญัของพนัธุกรรมและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีผลต่อพฒันาการของมนุษย ์ศึกษา
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในทุกขั้นพฒันาการ ตลอดจนแนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเหล่านั้น 
และการส่งเสริมใหบ้รรลุผลพฒันาการท่ีสมบูรณ์ในทุก ๆ ดา้น 

 

463 201   จิตวทิยาการศึกษา                                      2(2-0-4)                                                                          
                 (Educational Psychology) 

     ความรู้ ความเขา้ใจในการปฏิบติัการโดยน าหลกัการทางจิตวทิยาพื้นฐาน จิตวทิยา
พฒันาการของมนุษย ์จิตวทิยาการเรียนรู้ จิตวทิยาเด็กพิเศษ ตลอดจนจิตวทิยาการศึกษา ไปใช้
ในการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัพฒันาการทางสมอง แบบการเรียนรู้ ศกัยภาพและเนน้ 
ศกัยภาพและความถนดัของผูเ้รียน   โดยเนน้การเรียนรู้ ส าหรับผูเ้รียนในแต่ละระดบัการศึกษา  
กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกนั และการจดัการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนในสาขาวชิาท่ี
แตกต่างกนั 
 

463 202    การแนะแนวเบือ้งต้น                                                                       2(2-0-4) 
                 (Introduction to Guidance) 

   หลักการเบ้ืองต้น การบริหารและการบริการงานแนะแนวในโรงเรียน การ
จัดบริการท่ีจ าเป็นซ่ึงควรจัดข้ึนในสถานศึกษาโดยจัดให้สอดคล้องกับหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีเนน้การน าความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานในการน าไปจดักระบวนการแนะแนว
และการใหค้  าปรึกษาในสถานศึกษา 
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463 218  ภาวะบกพร่องในการเรียนรู้   3(3-0-6) 
    (Learning Disabilities) 

   ลกัษณะและสาเหตุความบกพร่องในการเรียนรู้  แนวความคิดทางจิตวทิยาท่ีน ามา
ประยกุตใ์ช ้ หลกัการเรียนรู้และการฝึกหดัพฤติกรรมท่ีจะช่วยพฒันาเด็กเหล่าน้ี  ลกัษณะการ
เรียนการสอนท่ีควรน ามาใช ้ แนวทางในการช่วยเหลือเด็กท่ีมีความบกพร่องในการเรียนรู้อนั
เน่ืองมาจากความบกพร่องของอวยัวะบางชนิด  ตลอดจนบทบาทของครูและผูป้กครองท่ีมีต่อ
เด็กซ่ึงมีความบกพร่องในการเรียนรู้ 
 

464 111   การศึกษาเบื้องต้น    2(2-0-4) 
    (Introduction to Education) 

   พื้นฐานทางการศึกษา ไดแ้ก่ พื้นฐานทางสังคม จิตวทิยา ปรัชญา และ
ประวติัศาสตร์ ซ่ึงเป็นรากฐานของวชิาชีพครู ลกัษณะของวชิาชีพครูในฐานะวชิาชีพชั้นสูง 
คุณธรรมและจรรยาบรรณของครู ฐานะของครูในสังคมไทย ความกา้วหนา้ในอาชีพ แนวโนม้
ของอาชีพครูในอนาคต ตลอดจนบทบาทของครูในการพฒันาประเทศ 
 

464 112   การศึกษาไทย     2(2-0-4) 
    (Thai Education) 

   ววิฒันาการของการจดัการศึกษาไทย และการจดัโรงเรียนในสมยัต่าง ๆ จนถึง
ปัจจุบนั การขยายการศึกษา  โครงการท่ีเก่ียวกบัการศึกษา  การเมือง  การพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีสอดคลอ้งกบัแผนการศึกษา การระดมสรรพก าลงัเพื่อการศึกษา ปัญหาทางการจดั
การศึกษาและทางการแกปั้ญหารวมทั้งแนวความคิดในการปฏิรูปการศึกษาในอนาคต 

 

464 113   การศึกษาเปรียบเทยีบ    2(2-0-4) 
    (Comparative Education) 
    บงัคบัก่อน :  464 111 การศึกษาเบ้ืองตน้ 

   การจดัการศึกษาในประเทศต่าง ๆ  เช่น  มาเลเซีย  เกาหลี  ญ่ีปุ่น  เยอรมนั และ
สหรัฐอเมริกา  เป็นตน้  เพื่อใหท้ราบจุดมุ่งหมาย แนวนโยบายในการจดัการศึกษา ระบบ
โรงเรียน หลกัสูตรระดบัต่าง ๆ การลงทุนการศึกษา ผลผลิตทางการศึกษา และอิทธิพลของ
สังคมท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา 
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464 211   ปรัชญาและทฤษฎทีางการศึกษา                              2(1-2-3) 
              (Philosophy and Theories in Education) 

              แนวคิดหลกัของปรัชญาและปรัชญาการศึกษา  การจดัการศึกษาอยา่งสร้างสรรค ์
และมีปรัชญา ววิฒันาการการของการศึกษาไทย และการศึกษาโลก หลกัการ เป้าประสงค ์และ
รูปแบบของการจดัการศึกษาทศวรรษสหประชาชาติวา่ดว้ยการศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  
บทบญัญติัวา่ดว้ยการศึกษาในรัฐธรรมนูญและพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ การ
สร้างสรรคป์รัชญาการศึกษา  การสร้างกลยทุธ์การจดัการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื 

 
 

464 230   การวดัและประเมินผลการศึกษา    2(1-2-3) 
                    (Educational Measurement and Evaluation) 

    ทฤษฎี รูปแบบและเทคนิคการวดัผลการเรียนรู้ ปฏิบติัการออกแบบและพฒันา
เคร่ืองมือการวดัผลการเรียนรู้ปฏิบติัการวดัประเมินผล และน าผลไปใชใ้นการปรับปรุงการ
จดัการเรียนรู้ การประเมินผลตามสภาพท่ีแทจ้ริง การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวดั
และประเมินผลการศึกษา  

 
 

464 236        การประเมินตามสภาพจริง    3(3-0-6) 
     (Authentic Assessment) 

   แนวคิด และหลกัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั การก าหนดจุดประสงคข์องการ
เรียนรู้ท่ีสัมพนัธ์กบัระดบัคุณภาพ ผลการเรียน รูปแบบการประเมินผล การเรียนตามสภาพจริง 
การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินคะแนน และการแปลความหมาย การน าผลการประเมิน
ไปใชใ้นการปรับปรุงจดัการเรียนการสอน 
 

464 237         การประเมินคุณภาพการศึกษา    3(3-0-6) 
     (Educational Quality Assessment) 

   แนวคิด หลกัการของการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบญัญติัการศึกษา พ.ศ. 2542  การก าหนดตวับ่งช้ีในการประเมิน การประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายนอก และการรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
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464 238   การจัดโครงการนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน  2(2-0-4) 
     (School and Community Recreation Program) 
        แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมนนัทนาการในโรงเรียนและชุมชน  
     เทคนิคการจดักิจกรรมนนัทนาการประเภทต่าง ๆ ในโรงเรียนและชุมชน วธีิการจดัด าเนินงาน 
     แหล่งนนัทนาการประเภทต่าง ๆ ทั้งในโรงเรียนและชุมชน มาตรการต่าง ๆ ท่ีจะช่วยใหก้าร 
     ด าเนินงานดา้นนนัทนาการประสบความส าเร็จ 
        มีการศึกษานอกสถานท่ี  
 

464 240         การประยุกต์ใช้คอมพวิเตอร์ในการรายงานผลการศึกษา  2(1-2-3) 
     (Computer Applications in Educational Reports) 

   พื้นฐานการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปของไมโครซอฟคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการรายงานผลการศึกษาของสถานศึกษา อนัไดแ้ก่ การจดัท าขอ้มูล ค่าสถิติ
การศึกษาของสถานศึกษา ระเบียนแสดงผลการศึกษาของผูเ้รียนรายบุคคล การหาค่าระดบั 
เฉล่ียสะสม การหาคะแนน  อนัดบัท่ีร้อยละ (Percentile rank)  การจดัล าดบัท่ี  การคดัเลือก
บุคคลตามท่ีเง่ือนไขก าหนด 

 

464 241       ฐานข้อมูลทางการศึกษา    3(2-2-5) 
     (Educational Data Base) 

   ขอ้มูลทางการศึกษา  5 ดา้น ประกอบดว้ยขอ้มูลดา้นบุคลากร ผูเ้รียน หลกัสูตร
งบประมาณ และอาคารสถานท่ี การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปของไมโครคอมพิวเตอร์ใน 
การจดัท าระบบฐานขอ้มูล และดชันีทางการศึกษาของสถานศึกษา 
 

464 247        การประเมินโครงการในสถานศึกษา 
       (Project Evaluation in School)                           2(2-0-4) 
                                   แนวคิด หลกัการ และทฤษฎีเก่ียวกบัการประเมินโครงการ ระเบียบวธีิวทิยาการ 
     ประเมินโครงการ ตลอดจนศึกษากรณีศึกษางานประเมินโครงการในสถานศึกษา  การ 
     ประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลการประเมินโครงการของสถานศึกษาขั้น 
                        พื้นฐาน 
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464 340         สถิติเพ่ือการวจัิยทางการศึกษา   2(2-0-4) 
      (Statistics for Research in Education) 

   ธรรมชาติของสถิติ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลและการน าเสนอ 
ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา สถิติทดสอบเก่ียวกบัค่าเฉล่ีย และสัดส่วนของประชากร การ
วเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ความสัมพนัธ์และการถดถอย การทดสอบดว้ยสถิติท่ี
ไม่อิงพารามิเตอร์ 
 

 

464 350   การวจัิยทางการศึกษา 2(2-0-4) 
  (Educational Research) 
    ทฤษฎี รูปแบบและเทคนิคการวิจยัการศึกษาจรรยาบรรณนักวิจยัและกฎหมายท่ี
  เก่ียวข้องระเบียบวิธีวิจยัและการออกแบบการวิจยัการศึกษา ปฏิบติัการจดัท าโครงการวิจยั
  เพื่อพฒันาหลักสูตรและการจดัการเรียนรู้ ปฏิบติัการเขียนรายงานการวิจยัการศึกษาปฏิบติั 
  การวพิากษง์านวจิยัและน าผลการวจิยัไปใช้ในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 
 
464 351           การวจัิยเบ้ืองต้นทางการศึกษา    2(1-2-3) 
     (Introduction to Educational Research) 

   หลกัการ การใชว้ธีิทางวทิยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ ระเบียบและประเภท 
ของการวิจยั การออกแบบงานวจิยั การเขียนโครงการวิจยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั การเก็บ
รวบรวมขอ้มูลการวเิคราะห์ การสรุปและน าเสนอผลการวจิยั 
 

465 251         วาทการส าหรับครู                                                        2(1-2-3)    
                    (Speech for Teachers) 

              หลกัและกลวธีิการพูดแบบต่าง ๆ ท่ีน าไปใชใ้นวชิาชีพครู โดยใชท้กัษะการฟัง  
การอ่าน การเขียน เพื่อฝึกพูดส่ือความหมายไดถู้กตอ้ง 

 
467 100        วกิฤตและทางรอดในการพฒันาทีย่ัง่ยืน              2(2-0-4) 
           (Crisis and Survival in Sustainable Development) 
   วกิฤตของการพฒันาท่ีเกิดข้ึนทัว่โลก สาเหตุของวกิฤต  กระบวนทศัน์ใหม่   
    ในการพฒันาความสามารถและความจ าเป็นเร่งด่วนของการมีกระบวนทศัน์ใหม่ และกรอบ     
                       แนวคิดของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
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467 110  ประชากรศึกษา 2(2-0-4) 
   (Population Studies) 
   ความหมายประชากรศึกษา องคป์ระกอบและการเปล่ียนแปลงของประชากร
        การเกิด การตาย การยา้ยถ่ิน นโยบายประชากร  ก าลงัแรงงาน ปัญหาและสุขภาพ   อนามยั   
                          และคุณภาพประชากร 
 
467 211             ส่ิงแวดล้อมกบัสุขภาพประชากร       2(2-0-4) 
  (Population Health and Environment) 

   ความหมาย ภาวะประชากร และการเปล่ียนแปลงของประชากร ความสัมพนัธ์
ระหวา่งประชากรกบัเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและการศึกษา   ศึกษาปัญหาประชากร  
ปัจจยัปัญหาตลอดจนผลกระทบของปัญหาประชากรต่อคุณภาพชีวติประชากร ศึกษา
แนวทางแกปั้ญหาประชากรและการยกระดบัคุณภาพชีวิต โดยวถีิทางการศึกษาทั้งในและ
นอกระบบโรงเรียน 

 
467 214 ส่ิงแวดล้อมศึกษา     2(2-0-4) 
 (Environmental Education) 
               ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน วเิคราะห์สถานการณ์    

และวกิฤติการณ์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนนโยบายของรัฐ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ส่ิงแวดลอ้ม วธีิการในการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม และจริยธรรมส่ิงแวดลอ้ม 

                   มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 

467 215 เมืองและส่ิงแวดล้อม 2(2-0-4) 
 (Cities and Environment ) 

          วเิคราะห์เก่ียวกบัเมือง การตั้งถ่ินฐาน ววิฒันาการของเมือง หนา้ท่ีของเมือง อิทธิพล
ของเมืองท่ีมีต่อระบบนิเวศ การเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศ ตลอดจนวเิคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหวา่งเมืองและระบบนิเวศ 
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467 220 ภูมิสารสนเทศเพ่ือการสอนสังคมศึกษา                                     2(2-0-4) 
 (Geoinformatics for Social Studies) 
   หลกัการของเทคโนโลยกีารรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศ 
                           ทางภูมิศาสตร์ และระบบก าหนดต าแหน่งพิกดัโลก การอ่านขอ้มูลภาพถ่ายจากดาวเทียม      
                           เบ้ืองตน้  การสร้างฐานขอ้มูลทางพื้นท่ี เพื่อน ามาสร้างแผนท่ีภูมิประเทศ เศรษฐกิจ สังคม  
                           และวฒันธรรม ตลอดจนประยกุตใ์ชก้บัการเรียนการสอนสังคมศึกษา  
   
467 231 อารยธรรมโลก  3(3-0-6) 
 (World Civilizations) 

           ความหมาย ท่ีมา และองคป์ระกอบของอารยธรรม พฒันาการของอารยธรรม 
 เมโสโปเตเมีย อียปิต ์อินเดีย จีน กรีก โรมนั และอิทธิพลของอารยธรรมต่าง ๆ ต่อโลก

ปัจจุบนั  ยคุกลาง ยคุฟ้ืนฟูศิลปวทิยาการ การปฏิวติัวทิยาศาสตร์ การปฏิวติัอุตสาหกรรม 
จกัรวรรดินิยม  และสงครามโลกคร้ังท่ี 1 – 2  

 

467 232 มานุษยวทิยาวฒันธรรม  2(2-0-4) 
 (Cultural  Anthropology) 

      ความหมาย แนวคิด และทฤษฏีทางมานุษยวทิยา ความสมัพนัธ์ของส่ิงแวดลอ้มกบั
พฒันาการทางดา้นวฒันธรรม ความสัมพนัธ์ของมนุษยก์บักิจกรรมทางสังคม    ความคิด ความ
เช่ือ  และค่านิยม  การปลูกฝังวฒันธรรมและการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมของชาติ 

 
467 261     การพฒันาวชิาชีพครู   2(2-0-4) 
       (Teachers’ Professional Development) 

   ความส าคญัของคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวชิาชีพ  ระเบียบการปฏิบติั
พระราชบญัญติัควบคุมการประกอบอาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ บทบาท หนา้ท่ีของหน่วยงาน 
ท่ีควบคุมดูแลการมีความรู้ความเขา้ใจสิทธิหนา้ท่ีและการปฏิบติัหนา้ท่ีและการปฏิบติัในการ 
ประกอบอาชีพท่ีถูกตอ้ง จะท าใหเ้กิดความส าเร็จและความสุขในวชิาชีพ 

 

467 262    ประวตัิศาสนา                        3(3-0-6) 
 (History of Religions) 

   ประวติัความเป็นมา องคป์ระกอบของศาสนา และศาสดาของศาสนา สากล 
ความส าคญัของศาสนา จุดหมายสูงสุดของชีวติ หลกัและวธีิเผยแพร่ศาสนาในอดีตและ
ปัจจุบนั ประวติัและบทบาทของสาวกส าคญัของศาสนา ประวติัและววิฒันาการของนิกาย
ศาสนา  ลกัษณะโครงสร้างและสาระสังเขปของคมัภีร์ ตลอดจนศาสนพิธี และวนัส าคญัของ
ศาสนา 
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467 264     ธรรมปฏิบัติ 2(1-2-3) 
 (Dharma Practice) 

   หลกัการและวธีิการพฒันาตนตามหลกัพระพุทธศาสนา ท่ีสามารถพฒันาศกัยภาพ
ของมนุษย ์การพฒันาตนตามแนวไตรสิกขา กระบวนการฝึก การบริหารจิตและเจริญปัญญา 
ดว้ยการฝึกสมาธิ และวปัิสสนาตามหลกัอานาปานสติ และสติปฏิฐานส่ี ประโยชน์จาการ
ปฏิบติัในชีวติประจ าวนั 
 มีการศึกษานอกสถานท่ี 

467 321            ภูมิศาสตร์ภูมิภาค  2(2-0-4) 
 (Regional Geography) 

           ความสัมพนัธ์ของสรรพส่ิงท่ีปรากฏในระวางท่ี  ต าแหน่งท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ท่ีท า
ให้เกิดลกัษณะเฉพาะของภูมิภาค  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของประเทศและ ภูมิภาค
ทางสังคม  เศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้งผลกระทบการใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีผลต่อระบบนิเวศ
ของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 

 
467 324 ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน 2(2-0-4) 
 (Settlement Geography) 
              ความหมาย วิวฒันาการการตั้งถ่ินฐาน รูปแบบ โครงสร้าง และบทบาทของการ
 ตั้งถ่ินฐานในเมืองและชนบท 
 
467 333 ประเทศเพ่ือนบ้าน 2(2-0-4) 
  (Neighboring Countries)  

     สภาพทางภูมิศาสตร์ พฒันาการทางประวติัศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
 และวฒันธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตต้ั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
 

467 334  ประวตัิศาสตร์เอเชียใต้ และเอเชียตะวนัออก  2(2-0-4) 
  (History of South and East Asia) 
     พฒันาการ และการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมของ
  ประเทศในเอเชียใต ้และเอเชียตะวนัออกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั บทบาทและอิทธิพลของ 
                                 ชาติตะวนัตก รวมทั้งก าเนิดลทัธิชาตินิยม  ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศในภูมิภาคและ 
                                 นอกภูมิภาค 
 
 
 
 



มคอ.2 

 47 

467 346 กฎหมายในชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 
  (Law in Everyday Life ) 

             ขอบเขต และความหมาย ความส าคญัของกฎหมาย ท่ีมา  กระบวนการออกกฎหมาย 
ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายทัว่ไป สาระส าคญัของกฎหมายประเภทต่างๆ  กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ กระบวนการบงัคบัใชก้ฎหมายของสถาบนั
ต่างๆ ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนั 

 
467 349 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
 (Principles of Economics) 

       แนวคิด  และวธีิการจดัสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจ การผลิต การกระจายผลผลิต  
การบริโภค  การตลาดในระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ พฤติกรรมผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค และการ
ท างานของกลไกราคา คุณธรรมของหน่วยธุรกิจ รายไดป้ระชาชาติ การเงิน การธนาคาร การ
คลงั การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ และ
ประเทศไทยกบักบัเศรษฐกิจโลก 

  มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 
467 350 เศรษฐกจิพอเพยีง           2(2-0-4) 
 (Sufficiency Economy) 

           ความหมาย ความเป็นมา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ตาม
แนวพระราชด าริ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ศึกษาตวัอยา่งเศรษฐกิจพอเพียง 

            มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 
467 352 พลเมืองศึกษา 2(2-0-4) 
 (Citizenship Education) 

          ระบบการเมือง การปกครองของไทย  ความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจ สังคม และ
วฒันธรรม  รัฐธรรมนูญ สิทธิมนุษยชน บทบาท สิทธิเสรีภาพและหนา้ท่ีของพลเมืองดีของ
สังคมและประเทศตามระบอบประชาธิปไตย บุคคลส าคญั และสัญลกัษณ์ของชาติ และการ
ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของประเทศ 
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  467 357             ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่  2(1-2-3) 
                       (Venturing   Boy  and  Girl  Scouting ) 

  จุดมุ่งหมายของกิจการลูกเสือสามญั ค าปฎิญาณ กฎและคติพจน์ของลูกเสือ  การ
สาธิตอุปกรณ์ การอยูค่่ายพกัแรม  การพฒันาทกัษะความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น  การเป็นผูน้ า การ
บนัเทิงในกองลูกเสือ กิจกรรมในกิจการของลูกเสือสามญั  พิธีการเขา้ประจ ากอง  การท า
ก าหนดการฝึกอบรม การสาธิตการประชุมกองลูกเสือ  การวางแผน การเดินทางส ารวจโดย
ใชแ้ผนท่ีและเขม็ทิศ 

  มีการฝึกปฏิบติัการนอกสถานท่ี 
 
467 359  อาเซียนศึกษา 2(2-0-4)
 (ASEAN  Studies) 

    ประวติัความเป็นมา เป้าหมายและวตัถุประสงค ์หลกัการพื้นฐาน กฎบตัร
อาเซียน ประชาคมอาเซียน ประชาคมการเมืองความมัน่คงอาเซียน ประชาคมสังคมและ
วฒันธรรมอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ประชาคมอาเซียนกบัความร่วมมือกบั 

                            ภูมิภาคอ่ืน ๆ ไทยกบับทบาทดา้นต่าง ๆ ในอาเซียน และผลกระทบจากการรวมตวัเป็น 
                           ประชาคมอาเซียน  
  
467 363 หลกัพระพุทธศาสนา 3(3-0-6) 
 (Principles of Buddhism) 

 จุดหมายสูงสุดของชีวิตระดบัตน้   ระดบักลาง   และระดบัสูง หลกัธรรมส าคญั   
อาทิ หลกัศรัทธา 4 และ หลกัศรัทธาตามกาลามสูตร หลกัการแกไ้ขปัญหาชีวิต และพฒันา
คุณภาพชีวติ หลกัความส าเร็จแห่งชีวิตและการท างาน หลกัการศึกษา พุทธจริยธรรม
ระดบัพื้นฐาน ระดบักลางและระดบัสูง การอ่านและบอกความหมายหลกัธรรมจาก
พระไตรปิฎก การน าหลกัธรรมทางพุทธศาสนามาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิตเพื่อพฒันา 
ตนเอง  ครอบครัว  สังคม และโลก 

 
467 367              การปลูกฝังทางวฒันธรรม 2(2-0-4) 
   (Encultivation of Culture) 
    ขอบเขต ความหมายของวฒันธรรม ประวติัความเป็นมา ลกัษณะประเภท ทฤษฎี

และแนวคิดท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อการปลูกฝังทางวฒันธรรม   
ตลอดจนให้รู้จกักฎ ระเบียบ กติกาสังคม ความเช่ือ ค่านิยม และวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีจะช่วย
ในการปลูกฝังเจตคติท่ีดีต่อการอนุรักษว์ฒันธรรมของทอ้งถ่ินและของชาติ 

               มีการศึกษานอกสถานท่ี 
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467 368 ครอบครัวศึกษา  2(2-0-4) 
 (Family Studies) 

     ความหมาย บทบาท หนา้ท่ี โครงสร้าง การเกิดและประเภทของครอบครัว  
 วฏัจกัรครอบครัว ลกัษณะครอบครัวไทย การเลือกคู่ครอง การวางแผนครอบครัว   กฎหมาย
 ครอบครัว การอบรมเล้ียงดูลูก ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกครอบครัว ครอบครัวกบัสังคม 
 ตลอดจนการแกปั้ญหาและธรรมส าหรับแกปั้ญหาครอบครัว 
 
467 369 ลกัษณะไทย 2(2-0-4) 
 (Thai Characteristics) 

      ลกัษณะวฒันธรรมและโครงสร้างสังคมของไทย ค่านิยม บุคลิกภาพ วิถีชีวิตท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั การเปล่ียนแปลงทางสังคม และวฒันธรรม การ
ปกครอง ตลอดจนการธ ารงรักษาและการพฒันามรดกลกัษณะความเป็นไทย 
  มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 

467 426 ภูมิศาสตร์วฒันธรรม 2(2-0-4) 
 (Cultural Geography) 
    ความหมาย ความสัมพนัธ์ภูมิศาสตร์กบัวฒันธรรม อิทธิพลภูมิศาสตร์ต่อภาษา  
                      ศาสนา  การเมือง  การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และภูมิศาสตร์วฒันธรรมและปัญหาของโลก 
  
467 435 ประวตัิศาสตร์ยุโรป และอเมริกา 2(2-0-4) 
  (History of Europe and America) 

     พัฒนาการสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของยุโรป และอเมริกา
รากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย  จักรวรรดินิยม ยุโรปและอเมริกาใน                               
สงครามโลกคร้ังท่ี 1– 2  สงครามเย็น บทบาทของยุโรปท่ีมีต่อดินแดนอ่ืน ๆ อดีตจนถึง
ปัจจุบนั 

        
467 436 การศึกษาประวตัิศาสตร์ท้องถิ่น                                     2(2-0-4) 
 (Local Historical Studies) 
  ความหมาย และความส าคญัของการศึกษาประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน  ประเภทและ 
                   แหล่งขอ้มูลของทอ้งถ่ิน วธีิการ การศึกษาประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน  การน าเสนอองคค์วามรู้ 
 และการประยกุตว์ธีิการทางประวติัศาสตร์มาใชใ้นการเรียนการสอนวชิาสังคมศึกษา 
              มีการศึกษานอกสถานท่ี 
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467 447 ปัญหาสังคม 2(2-0-4) 
  (Social Problems) 

ความหมาย การตดัสินปรากฏการณ์ท่ีเป็นปัญหาสังคม ความรู้พื้นฐานสังคมวิทยา 
ทฤษฎีทางสังคมวทิยาท่ีน ามาใชใ้นการอธิบายปัญหาสังคมในระดบัมหภาค ไดแ้ก่ ทฤษฎี 
หนา้ท่ีนิยม ทฤษฎีความขดัแยง้ ระดบัจุลภาค ไดแ้ก่ ทฤษฎีชีวสังคม บุคลิกภาพ พฤติกรรม 
และปฏิสัมพนัธ์ ปัญหาหลกัท่ีเกิดข้ึนทั้งในสังคมสังคมไทยและสังคมโลก วเิคราะห์และ
อธิบายปัญหาดว้ยทฤษฎีต่างๆ   
  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 
467 448 สัมมนาสังคมศึกษา           3(3-0-6) 
 (Seminar on Social Studies) 

     คน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลดา้นสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์รวมทั้งสารสนเทศจาก
แหล่งต่างๆ ตลอดจนหลกัสูตร สาระการเรียนรู้ ส่ือและเทคโนโลยทีางสังคมศึกษา เพื่อน ามา
เป็นหวัขอ้สัมมนา 

                 มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 

467 451 การสหกรณ์ 2(2-0-4) 
 (Cooperatives) 

  ความหมายและหลกัการของสหกรณ์ ประวติัสหกรณ์ ประเภทและกระบวนการ
จดัตั้ง ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มออมทรัพย ์โดยเนน้สหกรณ์
ในประเทศไทย 

     มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 
467 454 การจัดทศันศึกษาสังคมศึกษา         3(2-3-4) 
 (Organization in Social  Studies Field Trips) 

     หลกัการจดัทศันศึกษาส าหรับผูเ้รียนสังคมศึกษา การศึกษาสภาพผูเ้รียน แหล่ง
ความรู้    การหาขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งความรู้ การก าหนดวตัถุประสงค ์การก าหนดรายการ 
การจดัท าเอกสารประกอบ  การอ านวยความสะดวก ค่าใชจ่้าย วทิยากร การก ากบัและติดตาม
ผล จนสามารถจดัทศันศึกษาได ้
 มีการศึกษานอกสถานท่ี 
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467 455     การศึกษารายบุคคลทางสังคมศึกษา 2(1-2-3) 
 (Individual Study in Social Studies) 

   การก าหนดหวัขอ้เร่ืองทางสังคมศึกษา โดยก าหนดขอบเขตประเด็นท่ีจะศึกษา 
รวบรวมและจดัระเบียบขอ้มูล สรุป เสนอรายงาน ภายใตก้ารแนะน าของอาจารย ์
 

467 456 เหตุการณ์ปัจจุบัน         2(2-0-4) 
 (Current Events) 

       หลกัการวิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบนั ความส าคญัของข่าว ประเภทข่าว ส่ิงบอกเหตุ 
แหล่งท่ีมาของข้อมูล การให้น ้ าหนักข้อมูล การเช่ือมโยงข้อมูลท่ีสอดคล้องกัน การแปล
ความหมายเหตุการณ์จากส่ิงบอกเหตุ 

  มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 

467 464      จริยศึกษา 3(3-0-6) 
 (Moral Education) 

ความหมาย ลกัษณะ ขอบข่าย ท่ีมา ความส าคญัของค่านิยมและจริยธรรม 
องคป์ระกอบของค่านิยม และหลกัจริยธรรม รูปแบบและวธีิการปลูกฝังค่านิยมและจริยธรรม 
ตลอดจนออกแบบและฝึกปฏิบติั  การปลูกฝังและสร้างเสริมค่านิยมและจริยธรรม 

 
467 490            วธีิสอนสังคมศึกษา             3(3-0-6) 
           (Methods of Teaching Social Studies) 

ความหมาย ขอบข่าย และบทบาทหนา้ท่ีของสังคมศึกษา หลกัสูตร และการพฒันา
หลกัสูตรสังคมศึกษา การก าหนดสาระ กระบวนการเรียนรู้ เทคนิคและวธีิสอนสังคมศึกษา   
ส่ือและเทคโนโลย ีการวดัผลและการประเมินผลการเรียนการสอนสังคมศึกษา การเขียน
แผนการจดัการเรียนรู้  เพื่อน าไปใชส้อนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
467 491 การออกแบบกจิกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา 2(2-0-4) 
 (Learning Activity Design  in Social Studies Teaching) 
  สาระส าคญัของกิจกรรม เทคนิคการจดักิจกรรม  การออกแบบกิจกรรม 
                       การวเิคราะห์สาระการเรียนรู้กลุ่มสังคมศึกษา เทคนิคการบูรณาการกิจกรรมเพื่อใชใ้น 
                       กระบวนการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
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467 492       สารสนเทศและนวตักรรมทางสังคมศึกษา 3(2-2-5) 
  (Information and Innovation in Social Studies) 

   ประเภท และแหล่งข้อมูลสารสนเทศทางสังคมศึกษา การเลือก การออกแบบ            
การพฒันา และการประยกุตใ์ชน้วตักรรมเพื่อการบูรณาการกบัการสอนสังคมศึกษา 

 
467 501      การฝึกปฏิบัติการสอนสังคมศึกษา 1                  6(0-12-6) 
 (Social Studies Teaching Practice I) 
 เง่ือนไข : โดยความยนิยอมของสาขาวชิาการสอนสังคมศึกษา 

    ฝึกปฏิบัติการสอนวิชาสังคมศึกษา  ในสถานศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน   
ภายใตก้ารแนะน าและการควบคุม ของอาจารยพ์ี่เล้ียง อาจารยนิ์เทศก์ และบุคคลผูเ้ก่ียวขอ้ง  
ในการนิเทศ พฒันาทกัษะในการปฏิบติังานสอน งานธุรการ งานกิจการนกัเรียน งานพฒันา
ตนเองและสังคม จดัท าโครงการพฒันาประสบการณ์วชิาชีพครู และท าวจิยัในชั้นเรียน 

 
467 502 การฝึกปฏิบัติการสอนสังคมศึกษา 2          6(0-12-6) 
 (Social Studies Teaching Practice II) 
                    วชิาบงัคบัก่อน : 467 501  การฝึกปฏิบติัการสอนสังคมศึกษา 1 

     เป็นรายวิชาท่ีต่อเน่ืองจาก 467 501 การฝึกปฏิบติัการสอนสังคมศึกษา1 โดยให้ฝึก    
ปฏิบติังานครูวิชาสังคมศึกษาในสถานศึกษา ต่อเน่ืองอีก 1 ภาคเรียน โดยให้มีการปฏิบติังาน 
สอน และปฏิบติัภารกิจต่างๆต่อเน่ืองจากรายวชิา 467 501การฝึกปฏิบติัการสอนสังคมศึกษา 1 

 
468 101    นวตักรรม เทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือสารการศึกษา  2(1-2-3)  
     (Innovation, Information Technology and  
      Communication for Education) 
        ทฤษฎี รูปแบบ นวตักรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารทางการศึกษา 
     บทบาทกลยทุธ์การพฒันา การเลือก การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
     เพื่อส่งเสริมการพฒันาคุณภาพการศึกษา ปฏิบติัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
     ทางการศึกษา ไดแ้ก่ ซอฟตแ์วร์ทางการศึกษา อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา ปฏิบติัการออกแบบ
     พฒันานวตักรรม เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารทางการศึกษา เช่น  การเรียนการสอน
     ออนไลน์ อีเลิร์นน่ิง มลัติมีเดีย หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน รวมถึงการ 
                       ประเมิน   และน าผลไปใชใ้นการพฒันานวตักรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารทาง 
                       การศึกษา 
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468 201    ส่ือการศึกษา การจัดแหล่งเรียนรู้และส่ิงแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้   2(1-2-3)  
   (Educational Media, Learning Resources and Learning  
  Environment Management) 

      ความหมาย  พฒันาการ บทบาท และคุณค่าของส่ือและเทคโนโลยกีารศึกษา 
  หลกัการเบ้ืองตน้ในการเลือก  การผลิต  การใช ้และการบ ารุงรักษาส่ือการศึกษา 
  ทฤษฎี  รูปแบบ และเทคนิคการจดัแหล่งเรียนรู้ และส่ิงแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้ ปฏิบติัการ

  ออกแบบแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพฒันาการดา้นต่าง ๆ รวมถึงออกแบบและจดัการส่ิงแวดลอ้ม  
  เพื่อการเรียนรู้ สามารถใชแ้หล่งเรียนรู้กบัการเรียนการสอน การออกแบบระบบส่ือการสอน 

  ตลอดจนปฏิบติัการประเมินและน าผลไปใชใ้นการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และส่ิงแวดลอ้มเพื่อ 
          การเรียนรู้ 

 
469 150  การศึกษานอกระบบ   2(2-0-4)      
     (Nonformal Education) 

    แนวคิด หลกัการ ทฤษฎี ความส าคญัของการศึกษานอกระบบ และการศึกษา 
ท่ีเก่ียวขอ้ง กรอบแนวคิดการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พฒันาการของ
การศึกษาในประเทศไทย ประเภท การจดัการศึกษานอกระบบ  การประกนัคุณภาพการศึกษา
นอกระบบ การพฒันาโครงการและการจดักิจกรรมการศึกษานอกระบบ หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีจดั
การศึกษานอกระบบ 
   มีการศึกษานอกสถานท่ี  
 

469 251  การศึกษาตามอธัยาศัย   2(2-0-4) 
    (Informal Education) 

   แนวคิด ทฤษฏี หลกัการการจดัการศึกษาตามอธัยาศยั รูปแบบ ลกัษณะและวธีิการ
จดัการศึกษาตามอธัยาศยั ท่ีจดัโดยองคก์รต่าง ๆ ทั้งของ  รัฐ  เอกชน บุคคล  ชุมชน  ส่ือมวลชน  
และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ การเช่ือมโยงการศึกษาตามอธัยาศยักบัการศึกษาในระบบและ
การศึกษานอกระบบ รวมทั้งการวเิคราะห์โครงสร้างในภาพรวมตามแนวคิดการศึกษาตลอด
ชีวติ 
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469 252  ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการศึกษา   2(2-0-4) 
    (Local Wisdom for Education) 

    ลกัษณะและความส าคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของไทย ขมุทรัพยภู์มิปัญญาทอ้งถ่ิน
ไทยแขนงต่าง ๆ การส ารวจภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  กระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาเป็นเครือข่ายการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ   

           มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 
470 101   การศึกษาปฐมวยั   2(2-0-4) 
     (Early Childhood Education) 

    ความหมาย ความส าคญั หลกัการ และความมุ่งหมายของการศึกษาปฐมวยั   
ความส าคญัของการพฒันาเด็กปฐมวยั  แนวคิดและทฤษฎีของนกัการศึกษาท่ีมีอิทธิพลต่อการ 
จดัการศึกษาปฐมวยั ประวติัความเป็นมาของการศึกษาปฐมวยั ลกัษณะเฉพาะของการจดัการ
เรียนรู้ระดบัปฐมวยั  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาหรือดูแลเด็กปฐมวยั สภาพ
ปัจจุบนั ปัญหา และแนวทางแกปั้ญหา และแนวโนม้ของการปฐมวยัศึกษา  

 
471 101   การประถมศึกษา   2(2-0-4) 
     (Elementary Education) 

   ความหมาย ความส าคญั หลกัการ และความมุ่งหมายของการประถมศึกษา
ววิฒันาการของการประถมศึกษาของไทย พระราชบญัญติัประถมศึกษา หลกัสูตรประถมศึกษา
ทั้งในอดีตและปัจจุบนั ลกัษณะเฉพาะของการจดัการเรียนรู้ระดบัประถมศึกษา การจดัการ
โรงเรียน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษา เกณฑม์าตรฐาน
โรงเรียนประถมศึกษา องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จของการประถมศึกษา สภาพ
ปัจจุบนั ปัญหา และแนวทางแกปั้ญหาของการประถมศึกษาของไทย 

 
471 313        ลูกเสือส ารอง  เนตรนารี 2(1-2-3)  
      (Cub  Boy Scouting  and Girl Guiding) 
                                   ประวติัความเป็นมาของกิจการลูกเสือโลก และลูกเสือไทยพระราชบญัญติัลูกเสือ  
                     หลกัสูตรวชิาลูกเสือส ารอง  ลูกเสือสามญัและเนตรนารีระดบัประถมศึกษา การจดัตั้งและ 
                     บริหารจ ัดการกองลูกเสือ การจดักิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนประถมศึกษา 
            มีการฝึกปฏิบติัการนอกสถานท่ี 
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       3.2  ช่ือ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์   
             3.2.1  อาจารย์ประจ าหลกัสูตร  
 

ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีทีส่ าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ช่ัวโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ห ลั ก สู ต ร
ปรับปรุง 

1 อาจารยอ์นนั  ป้ันอินทร์ 
 
 

กศ.ม. (มธัยมศึกษา-สงัคมศึกษา) 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
ประสานมิตร (2533) 
ศษ.บ. (สงัคมศึกษา) มหาวทิยาลยั
ศิลปากร (2526) 

 
10 

 
12 

2 อาจารยช์ยัรัตน์  โตศิลา 
 

ค.ม. (การสอนสงัคมศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2549) 
ศษ.บ. (สงัคมศึกษา) มหาวทิยาลยั  
ศิลปากร (2546) 

 
10 

 
12 

3 อาจารยเ์รวดี  สุนทรวชิยั 
 

ศศ.ม. (การสอนสงัคมศึกษา) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (2523) 
ศศ.บ. (สงัคมศึกษา) 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (2520) 

 
8 

 
10 

4 อาจารยเ์พญ็พนอ พว่งแพ 
 

ศษ.ม. (การสอนสงัคมศึกษา) 
มหาวทิยาลยัศิลปากร (2550) 
ศษ.บ. (สงัคมศึกษา) มหาวทิยาลยั
ศิลปากร (2545) 

 
8 

 
10 

5 อาจารยศ์ศิพชัร  จ าปา 
  
 

ศศ.ม. (ประวติัศาสตร์ไทย) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (2545) 
อ.บ. (ประวติัศาสตร์)  
มหาวทิยาลยัศิลปากร (2540) 
 

 
 
8 

 
 
10 
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    3.2.2  อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีทีส่ าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ช่ัวโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ห ลั ก สู ต ร
ปรับปรุง 

1 อาจารยอ์นนั  ป้ันอินทร์ 
 

กศ.ม. (มธัยมศึกษา-สงัคมศึกษา) 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
ประสานมิตร (2533) 
ศษ.บ. (สงัคมศึกษา) มหาวทิยาลยั
ศิลปากร (2526) 

 
10 

 
12 

2 อาจารยช์ยัรัตน์  โตศิลา 
 

ค.ม. (การสอนสงัคมศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2549) 
ศษ.บ. (สงัคมศึกษา) มหาวทิยาลยั
ศิลปากร (2546) 
 

 
10 

 
12 

3 อาจารยเ์รวดี  สุนทรวชิยั 
 

ศศ.ม. (การสอนสงัคมศึกษา) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 (2523) 
ศศ.บ. (สงัคมศึกษา) 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (2520) 
 

 
 
8 
 

 
 
10 

4 อาจารยเ์พญ็พนอ พว่งแพ 
 

ศษ.ม. (การสอนสงัคมศึกษา)  
มหาวทิยาลยัศิลปากร (2550) 
ศษ.บ.(สงัคมศึกษา) มหาวทิยาลยั
ศิลปากร (2545) 
 

 
8 

 
10 

5 อาจารยศ์ศิพชัร  จ าปา 
 

ศศ.ม. (ประวติัศาสตร์ไทย) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (2545) 
อ.บ. (ประวติัศาสตร์)  
มหาวทิยาลยัศิลปากร (2540) 
 

 
8 

 
10 
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3.2.2  อาจารย์ประจ า (ต่อ) 
 

ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีทีส่ าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ช่ัวโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ห ลั ก สู ต ร
ปรับปรุง 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรพิณ 
ศิริสมัพนัธ์ 
 

ค.ด. (การอุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  (2546) 
กศ.ม. (การมธัยมศึกษา) 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
ประสานมิตร (2534) 
ศษ.บ. (สงัคมศึกษา) มหาวทิยาลยั
ศิลปากร (2530) 
 

 
12 

 
14 

7. อาจารย ์ดร. มนสันนัท ์ น ้าสมบูรณ์ 
 

ค.ด. (วทิยาการวจิยั)  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
(2554) 
ศษ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวทิยาลยัมหิดล (2548) 
ศษ.บ. (สงัคมศึกษา) 
มหาวทิยาลยัศิลปากร (2544) 
 

 
6 

 
10 

 
หมายเหตุ   ผลงานทางวชิาการใหร้ะบุในภาคผนวก ข  
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3.2.3 อาจารย์พเิศษ 

 

ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีทีส่ าเร็จการศึกษา 

1 รองศาสตราจารยส์มประสงค ์ น่วมบุญลือ 
 

ค.ม. (การสอนสงัคมศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2516) 
ค.บ. (พลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2513) 
 

2 อาจารย ์ดร.กลัยา  เทียนวงศ ์
 

วท.ด. (ภูมิสารสนเทศ) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุร
นารี (2551) 
ศศ.ม. (ภู มิศาสตร์อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  
(2546) 
ศษ.บ. (สงัคมศึกษา) มหาวทิยาลยัศิลปากร (2541) 
 

3 อาจารยจี์รวรรณ ไตรโสรัส 
 

ค.ม. (การสอนสงัคมศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2521) 
ค.บ. (สงัคมศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2519) 
 

4 รองศาสตราจารยอ์นงคพ์ร  สมานชาติ 
 

M.S. (Secondary Education) Long Island 
University, U.S.A. (1978) 
กศ.บ. (ภูมิศาสตร์) วทิยาลยัวชิาการศึกษา 
ประสานมิตร (2519) 
 

5 รองศาสตราจารย ์บุญนาค ตีวกลุ 
 

Dip. In Community Development, 
University of Missouri Columbia, U.S.A.(1989) 
Ed.S. (Social Studies) University of Missouri 
Columbia, U.S.A.(1987) 
กศ.ม. (ภูมิศาสตร์) วทิยาลยัวชิาการศึกษา   
ประสานมิตร (2520) 
กศ.บ. (ภูมิศาสตร์) วทิยาลยัวชิาการศึกษา 
ประสานมิตร ( 2515) 
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4.  องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)  (ถา้มี) 
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
        ความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนกัศึกษามีดงัน้ี 
         (1)  ทกัษะในการปฏิบติังานจากสถานประกอบการ  ตลอดจนมีความเขา้ใจในหลกัการ  ความจ าเป็น
ในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิง่ข้ึน 
             (2)  บูรณาการความรู้ท่ีเรียนมาเพื่อน าไปแกปั้ญหาในการท างานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
             (3)  มีมนุษยสัมพนัธ์และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 
             (4)  มีระเบียบวินัย  ตรงต่อเวลา  และเขา้ใจวฒันธรรมองค์กร  ตลอดจนสามารถปรับตวัให้เข้ากับ
สถานประกอบการได ้
              (5)  มีความกลา้ในการแสดงออก  และน าความคิดสร้างสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์ในงานได ้  

4.2 ช่วงเวลา 
                     ภาคการศึกษาตน้ และภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีท่ี 5 
    4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

ลกัษณะการฝึกปฏิบัติภาคสนาม จ านวนช่ัวโมง 
ฝึกทกัษะการจดัการเรียนรู้ สาขาวชิาสังคมศึกษา 8-12 (ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
ฝึกทกัษะ การท าวจิยัในชั้นเรียนและโครงการ 4-6 (ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
ฝึกทกัษะ งานธุรการ งานปกครอง งานกิจการนกัเรียนและอ่ืนๆ 4-6 (ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
 
 4.4  การประเมินผล  
   การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการสอน 
ดา้นงานวิจยัในชั้นเรียน ดา้นการพฒันาตน และดา้นงานพฒันาสถานศึกษา การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ระยะ 
ได้แก่ ช่วงท่ีเป็นครูใหม่ ช่วงท่ีเป็นครูประจ าการ และช่วงพฒันาวิชาชีพ ผูป้ระเมินประกอบด้วย อาจารย์
นิเทศก ์และครูพี่เล้ียง ท าหน้าท่ีประเมินภารกิจของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้ง 4 ดา้น โดยมีน ้ าหนกั
ของค่าคะแนนแตกต่างกนัออกไปตามบทบาทและสถานะของผูป้ระเมิน ให้ผูป้ระเมินด าเนินการประเมินตาม
ระยะเวลาของการพฒันาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระยะ 1 คร้ัง คือ ครูใหม่ สัปดาห์ท่ี 2 – 4 ครูประจ าการ  
สัปดาห์ท่ี 5 – 12 และพฒันาวิชาชีพ สัปดาห์ท่ี 13 – 17 ดงันั้น อาจารยนิ์เทศก์และครูพี่เล้ียงจะตอ้งประเมินผล
นกัศึกษาคนละ 3 คร้ัง  
       ครูใหม่  ระยะสัปดาห์ท่ี 2 – 4  
       ครูประจ าการ ระยะสัปดาห์ท่ี 5 – 12  
       พฒันาวชิาชีพครู ระยะสัปดาห์ท่ี 13 – 17  
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  เกณฑก์ารประเมินผล 
   หลงัจากการประเมินผลในระยะต่าง ๆ ทั้ง 3 ระยะเสร็จส้ินแล้ว ให้น าคะแนนของนักศึกษาท่ีฝึก
ปฏิบติัการแต่ละคน เทียบกบัเกณฑก์ารประเมิน เพื่อก าหนดระดบัคะแนนการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ ดงัน้ี 
   85   คะแนนข้ึนไป มีค่าเท่ากบั    A 
   80 – 84 คะแนน มีค่าเท่ากบั    B+ 
   75 – 79 คะแนน มีค่าเท่ากบั    B 
   70 – 74  คะแนน มีค่าเท่ากบั    C+ 
   65 – 69 คะแนน มีค่าเท่ากบั    C  
   60 – 64 คะแนน มีค่าเท่ากบั    D+ 
   55 – 59  คะแนน มีค่าเท่ากบั    D 
   54   คะแนนลงมา มีค่าเท่ากบั    F 
5.  ข้อก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย  
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
        หลกัสูตรก าหนดให้นกัศึกษาท าโครงงาน/งานวจิยัหรือวทิยานิพนธ์ในประเด็นปัญหาปัจจุบนัท่ี
นกัศึกษาสนใจ  หรือประเด็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน  สามารถอธิบายทฤษฎีท่ีน ามาประยกุตใ์น
การท าโครงงาน / งานวจิยั หรือวทิยานิพนธ์   มีขอบเขตโครงงาน/งานวจิยัหรือวทิยานิพนธ์ท่ีสามารถท าส าเร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ภายใตก้ารแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
        นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการวจิยัอยา่งเป็นระบบ สามารถท าวิจยัเบ้ืองตน้ และเขียน
รายงานผลการวจิยัเพื่อน าเสนอสู่สังคมได ้       
 
 5.3  ช่วงเวลา            ภาคการศึกษาตน้  และภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีท่ี 5 
 5.4  จ านวนหน่วยกติ    จ  านวน  6 หน่วยกิต  ต่อภาคการศึกษา  รวม 12 หน่วยกิต 
 5.5  การเตรียมการ 
          (1)  มีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงานใหน้กัศึกษาเป็นรายบุคคล   
       (2)  มีการก าหนดชัว่โมงใหค้  าปรึกษา 
          (3)  อาจารยท่ี์ปรึกษาใหค้  าปรึกษาในการเลือกหวัขอ้และกระบวนการศึกษาคน้ควา้ 
       (4)  มีตวัอยา่งโครงงานใหศึ้กษา 
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    5.6  กระบวนการประเมินผล 
        (1)  ผูส้อนและผูเ้รียนก าหนดหวัขอ้   และเกณฑ/์มาตรฐานการประเมินผลรายวชิา 
        (2)  ประเมินผลจากความกา้วหน้าในการท าโครงงาน/งานวิจยั   จากรายงานท่ีไดก้ าหนดรูปแบบการ
น าเสนอตามระยะเวลา 
           (3)  ผูเ้รียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองตามแบบฟอร์ม 
       (4)  ผูส้อนประเมินผลการสอนของตนเองตามแบบฟอร์ม 
           (5)  ผูส้อนและผูเ้รียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกนั 
           (6)  ผูเ้รียนน าเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยผูส้อนประจ ารายวิชาทุกคนซ่ึงเขา้ร่วมฟังการ
น าเสนอผลการศึกษา 
           (7)  ผูป้ระสานงานรายวชิาน าคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารยป์ระจ าวชิาทุกคน  ผา่น
คณะกรรมการหลกัสูตรและคณะกรรมการประจ าคณะ 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 
  นกัศึกษาจ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาดา้นบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ  และลกัษณะความเป็นผูน้ า 
ความรับผิดชอบ รวมทั้งความมีวินยัในตนเอง โดยสาขาวิชาสังคมศึกษาจดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา และ
กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ ให้นักศึกษาได้เป็นผูด้  าเนินกิจกรรม และเขา้ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อให้นกัศึกษาเป็นผูท่ี้มีมนุษยสัมพนัธ์ มีจิตสาธารณะ วางตนไดอ้ยา่งเหมาะสมในโอกาสต่าง ๆ มีคุณธรรม 
และจริยธรรม ศรัทธาในวชิาชีพครู เป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี มีความรับผดิชอบ และมีวนิยัในตนเอง ดงัมีกิจกรรม
ส าคญัดงัน้ี 
 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
1. ดา้นบุคลิกภาพ 1. ใหก้ารอบรมดา้นมนุษยสัมพนัธ์ การวางตวัในการเป็นครู และ

การเขา้สังคม 
2. จดักิจกรรมกลุ่มเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ และความคิด 
3. จดักิจกรรมปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศก่อนจะส าเร็จการศึกษา 

2. ดา้นจริยธรรม  และจรรยาบรรณ    
   วชิาชีพ 

1.ใหค้วามรู้ถึงผลกระทบต่อสังคมและขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งใน
วชิาชีพ 
2. จดักิจกรรมท่ีเสริมสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
3. ปลูกฝังและสอดแทรกแนวความคิดดา้นจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวชิาชีพระหวา่งการเรียนการสอน 

3. ดา้นภาวะผูน้ า ความรับผิดชอบ และ 
   มีวนิยัในตนเอง 

1. ก าหนดใหมี้รายวชิาซ่ึงนกัศึกษาตอ้งท างานเป็นกลุ่ม  และมีการ
ก าหนดหวัหนา้กลุ่มในการท ารายงาน  ตลอดจนก าหนดใหทุ้กคน
มีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน  เพื่อฝึกใหน้กัศึกษาไดส้ร้าง
ภาวะผูน้ าและการเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีดี 
2. มีกิจกรรมนกัศึกษาท่ีมอบหมายใหน้กัศึกษาหมุนเวยีนกนัเป็น
หวัหนา้ในการด าเนินกิจกรรม  เพื่อฝึกใหน้กัศึกษามีความ
รับผดิชอบ 
3. มีกติกาท่ีจะสร้างวนิยัในตนเอง เช่น การเขา้เรียนตรงเวลา  เขา้
เรียนสม ่าเสมอ  การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  เสริมความกลา้ในการ
แสดงความคิดเห็น 
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2.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
     2.1  คุณธรรม  จริยธรรม 
     2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
                 มาตรฐานผลการเรียนรู้จากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
              นกัศึกษาตอ้งมีคุณธรรม  จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมอยา่งราบร่ืน  
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  อาจารยผ์ูส้อนในแต่ละวิชาตอ้งพยายามสอดแทรกเร่ืองท่ีเก่ียวกบัส่ิงต่อไปน้ี
ทั้ง  7 ขอ้  เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถพฒันาคุณธรรม  จริยธรรมไปพร้อมกบัวทิยาการต่าง ๆ ท่ีศึกษา   
   (1)   มีวนิยัและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
   (2)   มีความซ่ือสัตยสุ์จริตและเสียสละ  
   (3)   เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
   (4)  ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
   (5)   เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 
   (6)   มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพครู 
   (7)   มีความตระหนกัในคุณค่าของตนเองและมีจิตสาธารณะ 
 

  2.1.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
           ก าหนดใหมี้วฒันธรรมองคก์ร  เพื่อเป็นการปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยั  โดยเนน้การเขา้ชั้น
เรียนให้ตรงเวลา   ตลอดจนการแต่งกายท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลยั  นกัศึกษาตอ้งมีความ
รับผดิชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้น  ตอ้งฝึกให้รู้หนา้ท่ีของการเป็นผูน้ ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม  มีความ
ซ่ือสัตยโ์ดยตอ้งไม่กระท าทุจริตในการสอบหรือลอกการบา้นผูอ่ื้น เป็นตน้  นอกจากน้ีอาจารยผ์ูส้อนทุกคน
ตอ้งสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม  จริยธรรม เช่น การยกยอ่งนกัศึกษาท่ีท าดี  ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม  เสียสละ  
 

   2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
    (1) ประเมินจากการตรงเวลาของนกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลา
ท่ีมอบหมายและการเขา้ร่วมกิจกรรม 
       (2) ประเมินจากการมีวินยัและพร้อมเพรียงของนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
    (3) ประเมินจากการกระท าทุจริตในการสอบ 
    (4)  ประเมินจากความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
     2.2  ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
             นกัศึกษาตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจในศาสตร์ท่ีเป็นพื้นฐานของชีวิต   และความรู้เก่ียวกบั
สาขาวชิาท่ีศึกษาเพื่อใชป้ระกอบอาชีพและช่วยพฒันาสังคม  ดงันั้นมาตรฐานความรู้ตอ้งครอบคลุมส่ิงต่อไปน้ี 
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          (1) มีรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัในเน้ือหาสาขาวชิาสังคมศึกษา      
  ก)  ประวติัศาสตร์ 
   (1) ประวติัศาสตร์ไทย 
   (2) ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต/้เอเชียตะวนัออก/เอเชียใต้ 
   (3) ประวติัศาสตร์ยุโรป 
   (4) ประวติัศาสตร์อเมริกา 
  ข) ภูมิศาสตร์ ส่ิงแวดลอ้ม และประชาการ 
    (1) ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
    (2) ภูมิศาสตร์กายภาพ 
    (3) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/แผนท่ี 
    (4) ส่ิงแวดลอ้มและประชากร 

ค) รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวทิยา และเศรษฐศาสตร์ 
(1) ความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์ 
(2) ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายทัว่ไป 
(3) ความรู้พื้นฐานทางสังคมวทิยา 
(4) ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ 
(5) การเมืองการปกครองไทย 
(6) ประเทศไทยกบัเศรษฐกิจโลก 
(7) การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม 
(8) ความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
(9) พฒันาการของสังคมสมยัใหม่ 

ง)  ศาสนาและปรัชญา 
(1) หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 

  (2) พุทธประวติั  ค  าสอนของพระพุทธเจา้ การเผยแพร่อิทธิพลของพระพุทธศาสนา 
      ในวฒันธรรมของประเทศต่าง ๆ 

(3) จริยศาสตร์ 
(4) จริยธรรมส่ิงแวดลอ้ม 
(5) ศาสนาเปรียบเทียบ หรือศาสนาสากล 

   (2)  สามารถวเิคราะห์ปัญหา   รวมทั้งประยกุตค์วามรู้  และทกัษะท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขปัญหา 
   (3)  สามารถติดตามความกา้วหนา้ของความรู้ในสาขาวชิาสังคมศึกษา  รวมทั้งการน าไปประยกุต ์
   (4)  รู้  เขา้ใจ  และสนใจพฒันาความรู้  ความช านาญทางสาขาวชิาสังคมศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
   (5)  เขา้ใจถึงการเปล่ียนแปลง  และผลกระทบของความรู้ในสาขาวชิาสังคมศึกษา 
   (6)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาสังคมศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
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    2.2.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    ใชก้ารเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ  โดยเนน้หลกัการทางทฤษฎี  และประยกุตท์างปฏิบติั
ในสภาพแวดลอ้มจริง  โดยทนัต่อความกา้วหนา้ทางวทิยาการ   ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามลกัษณะของรายวชิา
ตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวชิานั้น ๆ  นอกจากน้ียงัจดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษานอก
สถานท่ี  หรือเชิญผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง  ตลอดจนการฝึกปฏิบติังาน
ในสถานประกอบการ 
  2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบติัของนกัศึกษา  ดงัน้ี 
    (1)  การทดสอบยอ่ย 
    (2)  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
    (3)  ประเมินจากรายงานท่ีมอบหมายใหน้กัศึกษาท า 
    (4)  ประเมินจากโครงงานท่ีนกัศึกษาน าเสนอ 
    (5)  ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
    (6)  ประเมินจากรายวชิาฝึกภาคสนาม 
       2.3  ทกัษะทางปัญญา 
      2.3.1   ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
    นกัศึกษาตอ้งสามารถพฒันาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโ้ดยพึ่งตนเองเม่ือจบการศึกษาแลว้   
ดงันั้นนกัศึกษาจ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาทกัษะทางปัญญาไปพร้อมกบัคุณธรรม  จริยธรรม  และความรู้ใน
สาขาวชิาสังคมศึกษา  ในขณะท่ีสอนนกัศึกษาอาจารยต์อ้งเนน้ใหน้กัศึกษาคิดหาเหตุผล  เขา้ใจท่ีมาและสาเหตุ
ของปัญหา  วธีิการแกปั้ญหารวมทั้งแนวคิดดว้ยตนเอง  ไม่สอนในลกัษณะท่องจ า  นกัศึกษาจะตอ้งมีคุณสมบติั
ต่าง ๆ จากการสอนเพื่อใหเ้กิดทกัษะทางปัญญา  ดงัน้ี 
    (1)  คิดอยา่งมีวจิารณญาณและเป็นระบบ 
    (2)  สามารถสืบค้น  ตีความ และประเมินสารสนเทศ  เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์
    (3)  สามารถรวบรวม  ศึกษา  วเิคราะห์  และสรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ 
     (4)  สามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะกบัการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   2.3.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
    (1)  การท ากรณีศึกษา 
    (2)  การอภิปรายกลุ่ม 
    (3)  การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
     (4)  การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
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   2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
    ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน  และการปฏิบติัของนกัศึกษา  เช่น  ประเมินจากการน าเสนอ
รายงานในชั้นเรียน  การวเิคราะห์วจิารณ์  รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม  และการสัมมนา 
    2.4  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
         2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
       นกัศึกษาตอ้งออกไปประกอบอาชีพซ่ึงส่วนใหญ่ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัคนท่ีไม่รู้จกัมาก่อน คนท่ีมาจาก
สถาบนัอ่ืน ๆ  และคนท่ีจะมาเป็นผูบ้งัคบับญัชา  หรือคนท่ีจะมาอยูใ่ตบ้งัคบับญัชา   ความสามารถท่ีจะปรับตวั
ใหเ้ขา้กบัคนกลุ่มต่าง ๆ เป็นเร่ืองจ าเป็นอยา่งยิง่ ดงันั้นนกัศึกษาจึงควรตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
    (1)  สามารถส่ือสารกบักลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 
    (2)  สามารถใหค้วามช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแกปั้ญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
กลุ่มทั้งในบทบาทของผูน้ า  หรือในบทบาทของผูร่้วมทีม 
    (3)  สามารถใชค้วามรู้ในศาสตร์มาช้ีน าสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
    (4)  มีความรับผดิชอบในการกระท าของตนเองและรับผดิชอบงานในกลุ่ม 
    (5)  สามารถเป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเด็นในการแกไ้ขสถานการณ์ทั้งส่วนตวัและส่วนรวม  พร้อม
ทั้งแสดงจุดยนือยา่งพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
    (6)  มีความรับผดิชอบการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 
    2.4.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผดิชอบ 
    (1)  จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการท างานกลุ่ม  การท างานท่ีตอ้งประสานงานกบัผูอ่ื้น
เพื่อส่งเสริมการแสดงบทบาทของการเป็นผูน้ าและผูต้าม 
    (2)  กลยทุธ์การสอนท่ีเนน้การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน ผูเ้รียนกบัผูส้อน และกบั
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  
    (3)  จดัประสบการณ์ในการเรียนรู้ภาคปฏิบติัท่ีส่งเสริมให้ท างานเป็นกลุ่ม และการแสดงออก
ของภาวะผูน้ าในหลากหลายสถานการณ์ 
   2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
             มีการประเมินหลายดา้น  โดยใหค้วามส าคญักบักลยทุธ์  ดงัน้ี 
    (1)  การประเมินผูเ้รียนในการแสดงบทบาทของการเป็นผูน้ าและผูต้ามในสถานการณ์การ
เรียนรู้ตามวตัถุประสงค ์
    (2)  การประเมินทกัษะท่ีแสดงออกถึงภาวะผูน้ าตามสถานการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
    (3)  การประเมินความสามารถในการท างานร่วมกับกลุ่ม เพื่ อน  และทีมงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค ์
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       2.5  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
    2.5.1  ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
    (1)  สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถแปล
ความหมายของขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ   
    (2)  สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง  และการเขียน   
    (3)  รู้จกัเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศ  ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร   ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์  บุคคล  และกลุ่มบุคคล 
   2.5.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
    (1)  จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะการส่ือสารระหวา่งบุคคล ทั้งการ
พูดการฟัง  และการเขียนในกลุ่มผูเ้รียน  ระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อน  และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในสถานการณ์ท่ี
หลากหลาย 
    (2)  จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารท่ีหลากหลายรูปแบบและวธีิการ 
     (3)  จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดใ้ช้ความสามารถในการเลือกสารสนเทศ  
และฝึกทกัษะการน าเสนอขอ้สนเทศดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายเหมาะสมกบัผูฟั้งและเน้ือหาท่ีน าเสนอ 
    2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
    (1)  ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชแ้บบสังเกต  และแบบประเมินทกัษะ
การพูด  การเขียน 
    (2)  ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอ้จ ากัด  เหตุผลในการเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและเคร่ืองมือต่าง ๆ   ในการอภิปราย  และกรณีศึกษาต่าง ๆ ท่ีมีการน าเสนอในชั้นเรียน  
   (3)   การวเิคราะห์ขอ้มูลผลการศึกษาวจิยั  หรือการท าโครงงาน 
 
       2.6  ทกัษะการจัดการเรียนรู้    
   2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการจัดการเรียนรู้ 
     (1) มีความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนรู้สังคมศึกษาท่ีมีรูปแบบหลากหลาย  ทั้งรูปแบบท่ีเป็น
ทางการ(Formal) รูปแบบก่ึงทางการ (Non-Formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อยา่งสร้างสรรค ์
     (2) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาส าหรับผูเ้รียนท่ีหลากหลาย ทั้ งท่ีมี
ความสามารถพิเศษ ท่ีมีความสามารถปานกลาง และท่ีมีความตอ้งการพิเศษอยา่งมีนวตักรรม 
       (3) มีความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนรู้ในวชิาสังคมศึกษาอยา่งบูรณาการ 
    2.6.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการจัดการเรียนรู้ 
    (1) จดัการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูก่อนปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 



มคอ.2 

 68 

    (2) จดัประสบการณ์การปฏิบติัการสอนเตม็เวลาในสถานศึกษา 
    (3) จดัประสบการณ์ในการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นราย
ปีตลอดหลกัสูตร 
   2.6.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการจัดการเรียนรู้ 
    (1) วดัและประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูก่อนปฏิบติัการสอน 
    (2) วดัและประเมินจากผลการปฏิบติัการสอนเตม็เวลา 
    (3) วดัและประเมินจากการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลกัสูตร 
 
3.  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
 3.1 ผลการเรียนรู้ในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปในตารางมีความหมายดงัน้ี 
  1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 มีวนิยั เคารพกฎระเบียบขององคก์รและสังคม 
   1.2 ตรงต่อเวลาและมีความรับผดิชอบ 
   1.3 มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
   1.4 มีความส านึกในตน เขา้ใจผูอ่ื้น และเขา้ใจโลก 
   1.5 มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ 
   1.6 สามารถแกปั้ญหาดว้ยสันติวธีิ โดยยดึหลกัคุณธรรมและจริยธรรม 
  2. ด้านความรู้ 
   2.1 มีความรอบรู้ มีโลกทศัน์ และวสิัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล 
    2.2 มีความใฝ่รู้ และสามารถแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
   2.3 สามารถน าความรู้ไปใชใ้นการด าเนินชีวติ และพฒันาสังคม  
  3. ด้านทกัษะทางปัญญา 
   3.1 มีความคิดสร้างสรรค ์
   3.2 มีทกัษะการคิด และสามารวางแผนอยา่งเป็นระบบ 
   3.3 รู้จกัวเิคราะห์ และแกปั้ญหาต่าง ๆ โดยใชปั้ญญา 
  4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
   4.1 มีความเขา้ใจพื้นฐานของการอยูร่่วมในสังคม 
   4.2 มีภาวการณ์เป็นผูน้ า และเขา้ใจบทบาทการเป็นสมาชิกท่ีดีในกลุ่ม 
   4.3 มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น 
   4.4 มีความรับผดิชอบต่อตนเอง สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
  5. ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
   5.1 มีความสามารถในการส่ือสาร และใชภ้าษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
   5.2 มีความสามารถในการใช ้และรู้จกัเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   5.3 มีความสามารถในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข และการจดัการขอ้มูล 
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 6. ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ 
  6.1 ตระหนกัและช่ืนชมในคุณค่าและความงามของศิลปะและวฒันธรรมของไทยและสากล 

  6.2 มีความรู้ ความเขา้ใจ และสืบสานภูมิปัญญา  
3.2 ผลการเรียนรู้ในหมวดวชิาชีพครูและหมวดวชิาเอกในตารางมีความหมายดังนี้ 
  1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
    1.1 คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู เช่น กลัยาณมิตรธรรม 7 
    1.2 จรรยาบรรณวชิาชีพครู ท่ีก าหนดโดยองคก์ารวชิาชีพ คือ คุรุสภา 
 1.3 มีวนิยัและมีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
 1.4  มีความซ่ือสัตยสุ์จริตและเสียสละ  
 1.5 เคารพสิทธิรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 1.6 เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 
 1.7 มีความตระหนกัในคุณค่าของตนเองและมีจิตสาธารณะ 
 
  2. ด้านความรู้ 
   บูรณาการของความรู้เก่ียวกบัการศึกษาและวชิาชีพครูท่ีครอบคลุมไม่นอ้ยกวา่หวัขอ้ต่อไปน้ี 
   2.1 ความรู้วชิาชีพครู (Pedagogical Knowledge) 
    1) หลกัการศึกษา ปรัชญาการศึกษา วชิาชีพครู และความเป็นครู 
    2) จิตวทิยาพฒันาการและจิตวทิยาการศึกษา 
    3) การออกแบบและพฒันาหลกัสูตร 
    4) การออกแบบและการจดัการเรียนรู้ 
    5) การจดัการชั้นเรียนและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการศึกษา 
    6) เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับครู 
    7) การสร้างนวตักรรมทางการศึกษา 
    8) การวดัและประเมินผลการศึกษา 
    9) การศึกษาพิเศษ 
    10) การวจิยัทางการศึกษา 
    11) การบริหารการศึกษาและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
   2.2 ความรู้เชิงบูรณาการระหวา่งวชิาชีพครูกบัวชิาเฉพาะ (Pedagogical Content Knowledge) 
    1) จิตวทิยาครูส าหรับการจดัการเรียนรู้แต่ละระดบัการศึกษาและวชิาเอก 
    2) การพฒันาหลกัสูตรวชิาเฉพาะส าหรับการจดัการเรียนรู้แต่ละระดบัการศึกษาและวชิาเอก 
    3) การจดัการเรียนรู้วชิาเฉพาะส าหรับการจดัการศึกษาแต่ละระดบัการศึกษาและวชิาเอก 
    4) การจดัการชั้นเรียนแต่ละระดบัการศึกษาและวชิาเอก 
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    5) นวตักรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารทางการศึกษาส าหรับการจดัการเรียนรู้แต่
ละระดบัการศึกษาและวชิาเอก 
    6) การวดัและประเมินผลการศึกษาวชิาเฉพาะส าหรับการจดัการเรียนรู้แต่ละระดบัการศึกษ  
และวชิาเอก 
 
       2.3  ความรู้วชิาเอกสังคมศึกษา 
       1) มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัของสาขาสังคมศึกษาทางด้าน
ประวติัศาสตร์  ด้านภูมิศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม และประชากร ด้านรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา และ
เศรษฐศาสตร์  และ ดา้นศาสนาและปรัชญา    
       2) สามารถบูรณาการความรู้ทางดา้นสังคมศึกษา  ทกัษะทางสังคม  และศาสตร์อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
                   3)  ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านสังคมศึกษา และการสอนสังคมศึกษาเพื่อน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ ไดเ้หมาะสม  
   
        3. ด้านทกัษะทางปัญญา 
   3.1 สามารถคิดคน้หาขอ้เทจ็จริง ท าความเขา้ใจและประเมินขอ้มูลสารสนเทศ และแนวคิด หลกัการ
และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในศาสตร์สาขาสังคมศึกษา  จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย เพื่อน าไปใชใ้นการ
ปฏิบติังานสอนของครู และการวจิยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน  
       3.2 สามารถคิดแกปั้ญหาในการจดัการเรียนรู้ท่ีมีความสลบัซบัซอ้น เสนอทางออก และน าไปสู่การ 
แกไ้ขไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
       3.3 มีความเป็นผูน้ าทางปัญญาในการคิดพฒันาการจดัการเรียนรู้อยา่งสร้างสรรคแ์ละมีวสิัยทศัน์  
              3.4 สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าอย่างเป็นระบบ  และสามารถเป็นผู ้น าในการ
พฒันาการจดัการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา 
 
      4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
   4.1 มีความไวในการในการรู้สึกของผูเ้รียนดว้ยความเขา้ใจ และความรู้สึกเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง  
อารมณ์และสังคม 
   4.2 มีความเอาใจใส่ มีส่วนช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแกปั้ญหาความสัมพนัธ์ในกลุ่มและระหวา่ง
กลุ่มผูเ้รียนอยา่งสร้างสรรค ์
   4.3 มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูเ้รียน เป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีมีความรับผดิชอบต่อส่วนรวมทั้งดา้น
เศรษฐกิจ   สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
 
   5. ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
   5.1 มีความไวในการวเิคราะห์และเขา้ใจขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดรั้บจากผูเ้รียนอยา่งรวดเร็ว ทั้งท่ีเป็น 
ตวัเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือภาษาเขียน  เลือกและประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
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   5.2 มีความสามารถในการใชดุ้ลยพินิจท่ีดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้ขอ้มูล 
สารสนเทศเก่ียวกบัวชิาสังคมศึกษา และงานครูท่ีรับผดิชอบโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดดี้ 
   5.3 มีความสามารถในการส่ือสารกบัผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน และการ 
น าเสนอดว้ยรูปแบบท่ีเหมาะสมกบักลุ่มผูเ้รียนในระดบัมธัยมศึกษา 
 
  6. ด้านทกัษะการจัดการเรียนรู้ 
   6.1 มีความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนรู้ท่ีมีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบท่ีเป็นทางการ (Formal) 
รูปแบบก่ึงทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อยา่งสร้างสรรค ์
   6.2 มีความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนท่ีหลากหลาย ทั้งผูเ้รียนท่ีมีความสามารถ 
พิเศษ ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถปานกลาง และผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษอยา่งมีนวตักรรม 
   6.3 มีความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนรู้ในวชิาสังคมศึกษาอยา่งบูรณาการ 
 

หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
     การวดัผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศิลปากรวา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญา
บณัฑิต  พ.ศ.  2551 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงภายหลงั 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา      
         ก าหนดใหมี้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนกัศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระบบประกนั
คุณภาพภายในสถาบนัอุดมศึกษา  โดยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้แต่ละรายวชิาด าเนินการ ดงัน้ี 
    (1) ใหน้กัศึกษาประเมินการสอนในระดบัรายวชิา  
    (2) ประเมินความสัมพนัธ์ของขอ้สอบกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  (3) วเิคราะห์การกระจายของระดบัคะแนนในกลุ่ม 
  (4) ตรวจสอบผลการใหค้ะแนนกบัขอ้สอบ รายงาน โครงงาน และอ่ืนๆ ท่ีผูเ้รียนไดรั้บบมอบหมาย 
 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา   
     จดัใหมี้การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตลอดหลกัสูตรหลงัจากนกัศึกษาส าเร็จการศึกษา เพื่อน า
ผลท่ีไดม้าปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลกัสูตรแบบครบวงจร ดงัน้ี 
   (1) ส ารวจภาวะการไดง้านท าของบณัฑิต   
  (2) การส ารวจความเห็นของผูใ้ชบ้ณัฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาและเขา้
ท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ   เช่นปีท่ี 1  ปีท่ี 5 เป็นตน้ 
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  (3) ส ารวจความคิดเห็นของสถานศึกษาท่ีบณัฑิตเขา้ศึกษาต่อ เพื่อประเมินความพึงพอใจในดา้นความรู้ 
ความพร้อม และคุณสมบติัอ่ืน ๆ ของบณัฑิตท่ีจะจบการศึกษาและเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาท่ีสูงข้ึนใน
สถานศึกษานั้น ๆ  
  (4) ส ารวจความพึงพอใจของบณัฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแง่ความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาท่ี
เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ท่ีก าหนดในหลกัสูตรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบอาชีพของบณัฑิต และเปิดโอกาส
ใหเ้สนอขอ้คิดเห็นในการปรับปรุงหลกัสูตรใหดี้ยิง่ข้ึน 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
  เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต พ.ศ. 2551 และท่ีมีการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงภายหลงั และมีเง่ือนไขเพิ่มเติมดงัน้ี 
  (1) ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสังคมศึกษา ตอ้งสอบไดห้น่วยกิตสะสม
ไม่นอ้ยกวา่ 165 หน่วยกิต และ 
      (2) ตอ้งสอบไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมของทุกรายวชิาตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ 2.00 
 

หมวดที ่6  การพฒันาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
  (1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารยใ์หม่ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจนโยบายของมหาวทิยาลยั  
คณะ และหลกัสูตรท่ีสอน 
  (2) จดัให้อาจารยใ์หม่สอนร่วมกบัอาจารยป์ระจ าวชิาท่ีสอนอยูเ่ดิม เพื่อศึกษาเทคนิค และกลยทุธ์ท่ีใชใ้น
การสอน 
2.  การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์  
     2.1  การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน  การวดัและการประเมินผล 
      (1) จดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของอาจารย ์
   (2) เพิ่มพูนทกัษะการจดัการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัและการวดัประเมินผลให้
ทนัสมยั 
   (3)  ส่งเสริมให้อาจารยเ์พิ่มพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน
และการวจิยัอยา่งต่อเน่ือง 
   (4)  พฒันาทกัษะการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศึกษา  
     2.2  การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอ่ืน ๆ 
   (1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวชิาการแก่ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาความรู้และ
คุณธรรม 
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   (2) ส่งเสริมให้อาจารยมี์การเพิ่มพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจยัอย่างต่อเน่ืองโดยผา่นการท าวิจยัสายตรงในสาขาวิชา   สนบัสนุนดา้นการศึกษาต่อ  ฝึกอบรม  ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ  การประชุมทางวิชาการทั้ งในและต่างประเทศ  หรือการลาเพิ่มพูน
ประสบการณ์ 
   (3) กระตุน้ใหอ้าจารยท์  าผลงานทางวชิาการและส่งเสริมใหข้อก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ   
   (4) ส่งเสริมการท าวิจยัสร้างองค์ความรู้ใหม่และพฒันาการเรียนการสอนให้มีความเช่ียวชาญใน
สาขาวชิาชีพ 
   (5)  จดัสรรงบประมาณส าหรับท าการวจิยั 
 

หมวดที ่7  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
1.  การบริหารหลกัสูตร 
 บริหารหลกัสูตรโดยมีคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร   ประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ประธาน
หลกัสูตร/หัวหน้าภาค  และอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร  โดยมีคณะกรรมการประจ าคณะเป็นผูก้  ากบัดูแล  
ใหค้  าแนะน า  ตลอดจนก าหนดนโยบายการปฏิบติัแก่อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรจะวางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัผูบ้ริหารของคณะและอาจารย์
ผูส้อน   ติดตามและรวบรวมขอ้มูลส าหรับใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรดงัน้ี 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. มีคณะกรรมการบริหาร  
  หลกัสูตรประจ าสาขาวชิา  
  เป็นผูดู้แลรับผดิชอบ  
  หลกัสูตร ภายในระยะเวลา 
  5 ปี 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 
   หลกัสูตรประจ าคณะ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร  
   หลกัสูตรประจ าสาขาวชิา 
 

1. ประเมินจากการรายงานการ     
2. ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรประจ าคณะ และ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
ประจ าสาขาวชิา 

2. หลกัสูตรมีคุณภาพและ 
    มาตรฐานไม่ต ่ากวา่เกณฑ ์
    ท่ี สกอ.ก าหนด ภายใน   
   ระยะเวลา 5 ปี   
 

1. ก าหนดใหอ้าจารยท่ี์สอนมีคุณวฒิุไม่   
   ต  ่ากวา่ปริญญาโทหรือเป็นผูมี้ความ 
   เช่ียวชาญเฉพาะดา้น 
2. ก าหนดใหมี้จ านวนคณาจารยไ์ม่นอ้ย  
   กวา่เกณฑม์าตรฐาน 
3 . ส นั บ ส นุ น ให้ อ าจารย์ผู ้ส อน มี
ต าแหน่ง 
   ทางวชิาการและ/หรือเป็นผูเ้ช่ียวชาญ 
   เฉพาะดา้น 
 
 

1. จ  านวนและรายช่ือคณาจารย์
ประจ า  
2. ประวติัอาจารยด์า้นคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ และการพฒันา
อบรม 
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3. หลกัสูตรมีความทนัสมยั 
   และสอดคลอ้งกบัความ    
   ตอ้งการของตลาดแรงงาน 
   ภายในระยะเวลา 5 ปี 

1. มีการประเมินหลกัสูตรโดยคณะ 
   กรรมการภายในคณะทุก 3 ปี 
   โดยคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
   ภายนอกอยา่งนอ้ยทุก 5 ปี และโดย 
   บณัฑิตทุก 2 ปี 
2. มีการน าผลการประเมินมาพฒันา/ 
   ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน 
   และหลกัสูตร 

ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก บณัฑิต 
และนกัศึกษาปัจจุบนัท่ีเรียนใน
หลกัสูตร 
 

 
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
     2.1  การบริหารงบประมาณ 
        คณะศึกษาศาสตร์จดัสรรงบประมาณประจ าปี  ทั้งงบประมาณแผน่ดินและงบประมาณเงินรายไดเ้พื่อ
จดัซ้ือทรัพยากรการเรียนการสอนใหเ้พียงพอตามเกณฑม์าตรฐานสากล  เพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษา 
 
     2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 
        คณะศึกษาศาสตร์มีความพร้อมดา้นหนงัสือ ต ารา และการสืบคน้ผา่นฐานขอ้มูลโดยมีส านกั
หอสมุดกลางท่ีมีหนงัสือดา้นการศึกษา สังคมศาสตร์ สังคมศึกษา และดา้นอ่ืน ๆ รวมถึงฐานขอ้มูลท่ีจะให้
สืบคน้  ส่วนระดบัคณะวชิา ฯ ก็มีหนงัสือ ต าราเฉพาะทาง รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสนบัสนุนการจดัการ
เรียนการสอนอยา่งเพียงพอดงัน้ี  
   (1) ต าราเรียนทางดา้นสังคมศึกษา ภาษาไทย 399 ช่ือ ภาษาต่างประเทศ 168 ช่ือ วารสารวชิาการท่ี
เก่ียวขอ้ง ภาษาไทย 20 ช่ือ  ฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ ภาษาไทย 2 ฐาน ภาษาต่างประเทศ 8 ฐาน 
   (2)  หอ้ง Micro teaching 1 หอ้ง 
   (3)  หอ้งศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 1 หอ้ง 
   (4)  หอ้งเรียนคอมพิวเตอร์ จ านวน  2  หอ้ง 
   (5)  มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประกอบการสอนทุกหอ้งเรียน 
   (6)  โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร และโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ี 
     2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 
   (1)  มีคณะกรรมการวางแผนจดัหาและติดตามการใชท้รัพยากรการเรียนการสอนของคณะ 
   (2)  ใหอ้าจารยผ์ูส้อนและผูเ้รียนเสนอรายช่ือส่ือ  และต าราในสาขาวชิาท่ีรับผดิชอบต่อ
คณะกรรมการ 
   (3)  คณะวชิา ฯ จดัสรรงบประมาณประจ าปีและจดัซ้ือต าราและส่ือต่าง ๆ  
   (4)  ประสานงานกบัส านกัหอสมุดกลางในการจดัซ้ือหนงัสือ และต าราท่ีเก่ียวขอ้ง 
   (5)  ติดตามความตอ้งการและการใชท้รัพยากรการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันา 
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     2.4  การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 
     คณะกรรมการวางแผนจดัหาและติดตามการใชท้รัพยากรการเรียนการสอนของคณะ   และเจา้หนา้ท่ี
ดา้นโสตทศันูปกรณ์ซ่ึงท าหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกในการใชส่ื้อของอาจารยร่์วมกนัประเมินความพอเพียง
และความตอ้งการใชส่ื้อของอาจารย ์  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. มีหอ้งเรียน และ   
   หอ้งปฏิบติัการเพียงพอต่อ  
   ความตอ้งการของอาจารย ์ 
   และนกัศึกษา 
 

จดัใหมี้ห้องเรียน และหอ้งปฏิบติัการ 
ต่าง ๆ ใหเ้พียงพอและมีประสิทธิภาพ 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารยแ์ละนกัศึกษา
เก่ียวกบัหอ้งเรียนและ
หอ้งปฏิบติัการ  
 

2. หนงัสือ ต ารา และ 
    วารสารมีเพียงพอต่อ  
    ความตอ้งการของ 
    อาจารยแ์ละนกัศึกษา 
 

จดัหาหนงัสือ ต ารา และวารสารทั้งจาก 
งบประมาณประจ าปี สนบัสนุนจากรัฐ  
และจากเงินรายไดข้องคณะวิชา ฯ 
ตลอดจนประสานงานกบัทางหอ้ง 
สมุดกลางของมหาวทิยาลยัเก่ียวกบั
หนงัสือ ต ารา และวารสารท่ีตอ้งการให้
จดัหาเพิม่เติม 
 

ผลส ารวจความพึงพอใจของ
อาจารย ์และนกัศึกษาเก่ียวกบั
หนงัสือ ต ารา และวารสาร 
 

3. มีช่องทางการเรียนรู้ท่ี  
   เพียงพอเพื่อสนบัสนุนทั้ง 
   การศึกษาในหอ้งเรียน   
   นอกห้องเรียน และเพื่อ 
   การเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่ง 
   มีประสิทธิภาพ 
 

จดัใหมี้เครือข่าย และศูนยก์ารเรียนรู้ท่ี
นกัศึกษาสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
ไดด้ว้ยตนเอง ดว้ยจ านวนและ
ประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมเพียงพอ  
 

 ผลส ารวจความพึงพอใจของ    
 นกัศึกษาเก่ียวกบัการ
ใหบ้ริการ 
 ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ 

 
3.  การบริหารคณาจารย์ 
     3.1  การรับอาจารย์ใหม่ 
        มีการคดัเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลกัเกณฑ์ของมหาวิทยาลยัโดยอาจารยใ์หม่จะต้องมี
คุณวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวชิาสังคมศึกษาหรือสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 
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     3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน  การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
     อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร  และอาจารยผ์ูส้อนตอ้งประชุมร่วมกนัดงัน้ี 
   (1)  วางแผนการจดัการเรียนการสอน  การวดัและประเมินผลก่อนเปิดภาคการศึกษา    
   (2)  ใหค้วามเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวชิา   
   (3)  เก็บรวบรวมขอ้มูลการด าเนินงานของหลกัสูตรเพื่อเตรียมไวส้ าหรับการปรับปรุงหลกัสูตร 
   (4)  ปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะท าใหบ้รรลุเป้าหมายของหลกัสูตร  และไดบ้ณัฑิตเป็นไปตาม
คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
    3.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ 
        คณาจารยพ์ิเศษถือวา่มีความส าคญัมาก  เพราะจะเป็นผูถ่้ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบติัใหก้บั
นกัศึกษา  ดงันั้นคณะจึงไดก้ าหนดนโยบายการเชิญอาจารยพ์ิเศษดงัน้ี 
 (1) ตอ้งเป็นผูมี้ประสบการณ์ตรง และมีความเช่ียวชาญพิเศษหรือมีวุฒิการศึกษาไม่ต ่ากวา่ปริญญา
โท 
   (2) การพิจารณาจะตอ้งผา่นการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร    และตอ้งเสนอ
ประวติัและผลงานท่ีตรงกบัหวัขอ้/รายวชิาท่ีจะใหส้อน 
   (3)  การเชิญอาจารยพ์ิเศษตอ้งวางแผนล่วงหนา้เป็นรายภาคการศึกษาเป็นอยา่งนอ้ย 
   (4)  ใหมี้การประเมินการสอนของอาจารยพ์ิเศษทุกภาคการศึกษา/ทุกคร้ังท่ีมีการสอน 
     
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
     4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
        การก าหนดคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่งใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของคณะและนโยบายของ
มหาวทิยาลยั  โดยใหส้อดคลอ้งกบัภาระงานท่ีรับผดิชอบ 
    4.2  การเพิม่ทกัษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน 
   (1) จดังบประมาณสนบัสนุนการท างานวจิยัสถาบนัและงานวจิยัเพื่อพฒันาหน่วยงาน 
   (2) น าผลการวิจยัสถาบนัและวเิคราะห์ความตอ้งการของหน่วยงานและพฒันาบุคลากร ให้
สอดคลอ้งกบัการพฒันาหน่วยงาน  โดยจดัท าเป็นแผนประจ าปี  เพื่อใหค้ณะสนบัสนุนงบประมาณ 
   (3) จดัการฝึกอบรมเฉพาะทางท่ีสอดคลอ้งกบัภาระงานท่ีรับผดิชอบ เพื่อสามารถใหบ้ริการดา้นการ
สนบัสนุนการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
     5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
   (1) คณะแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวชิาการใหแ้ก่นกัศึกษาทุกคน  พร้อมก าหนดบทบาทหนา้ท่ี 
   (2) อาจารยท่ี์ปรึกษาทุกคนตอ้งก าหนดชัว่โมงใหค้  าปรึกษา พร้อมจดัท าตารางการท างานติดไวห้นา้
หอ้งท างานและในเวบ็ไซตข์องคณะ 
   (3) จดัใหมี้อาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม เพื่อใหค้  าแนะน าในการจดัท ากิจกรรมแก่นกัศึกษา 
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   (4) จดัใหมี้หน่วยงานท่ีประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุและมีประสบการณ์สูงในการใหค้  าแนะน าปรึกษา
ดา้นต่าง ๆ  เพื่อใหส้ามารถใชชี้วติในมหาวทิยาลยัอยา่งมีความสุข 
 
     5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
     กรณีท่ีนกัศึกษามีความสงสัยเก่ียวกบัผลการประเมินในรายวชิาใด  สามารถยืน่ค  าร้องขอดูกระดาษ  
ค าตอบในการสอบคะแนน  และวธีิการประเมินของอาจารยใ์นแต่ละรายวชิาได ้
 
6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
    (1)  ส ารวจอตัราการไดง้านท า/การศึกษาต่อของบณัฑิตในระยะเวลา 1 ปี หลงัส าเร็จการศึกษา 
  (2)  ส ารวจอตัราการไดง้านท าตรงสาขาวชิาในระยะเวลา 1 ปี  
  (3)  ส ารวจระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตต่อคุณภาพบณัฑิตในภาพรวมเพื่อน ามาใชป้ระกอบ  
การปรับปรุงหลกัสูตร 
  
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) ของหลกัสูตร 
    ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
    เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดบั 

ดชันีบ่งช้ีผลการด าเนนิงาน ปี 
2555 

ปี 
2556 

ปี 
2557 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

(1) อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ 
     ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 

X X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลอ้งกบั 
     มาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติ  หรือมาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวชิา    
     (ถา้มี) 

X X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวชิาท่ีจดัการเรียนการสอนตามแบบ มคอ.3 
     อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดภาคเรียนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุก 
     รายวชิา 

X X X X X X 

(4) จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวชิาตามแบบ มคอ. 5  
     ภายใน  30 วนั หลงัส้ินสุดภาคเรียนท่ีเปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

X X X X X X 

(5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ. 7 
     ภายใน 60 วนัหลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

X X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 
     ท่ีก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25  
     ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
 

X X X X X X 
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(7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน 
    หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงาน 
    ท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแลว้ 

  X X X X X 

ดชันีบ่งช้ีผลการด าเนนิงาน ปี 
2555 

ปี 
2556 

ปี 
2557 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

(8) อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ดา้น 
     การจดัการเรียนการสอน 

X X X X X X 

(9) อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ และ/หรือ 
     วชิาชีพอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

X X X X X X 

 (10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี)  ไดรั้บการ 
       พฒันาวชิาการ  และ/หรือวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X X 

(11) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีตอ่ 
       คุณภาพหลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

    X X 

(12) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ เฉล่ีย 
       ไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0  

     X 

      รวมตวับ่งช้ีบงัคบัท่ีตอ้งมีผลการด าเนินการ (ขอ้ท่ี 1 – 5) (ตวั)  
      ในแต่ละปี 

5 5 5 5 5 5 

รวมตวับ่งช้ี(ตวั) ในแต่ละปี  9 10 10 10 11 12 

     
     หมายเหตุ การก าหนดจ านวนช่องของปีในตารางตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตร 
 
เกณฑ์การประเมิน 
  หลกัสูตรไดม้าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ ฯ ตอ้งผา่นเกณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี 
  ตวับ่งช้ีบงัคบั (ตวับ่งช้ีท่ี 1 – 5) มีผลการด าเนินการตามเป้าหมายและมีจ านวนตวับ่งช้ีท่ีมีผล 
ด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่นอ้ยกวา่ 80 % ของตวับ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจากจ านวนตวับ่งช้ีบงัคบั และตงับ่งช้ี
รวมในแต่ละปี 
 

ปีการศึกษา หลกัสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 
2555 ตอ้งบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีบงัคบั ตวัท่ี 1 – 5 และบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีรวม 9 ตวั 
2556 ตอ้งบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีบงัคบั ตวัท่ี 1 – 5 และบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีรวม 10 ตวั 
2557 ตอ้งบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีบงัคบั ตวัท่ี 1 – 5 และบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีรวม 10 ตวั 
2558 ตอ้งบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีบงัคบั ตวัท่ี 1 – 5 และบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีรวม 10 ตวั 
2559 ตอ้งบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีบงัคบั ตวัท่ี 1 – 5 และบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีรวม 11 ตวั 
2560 ตอ้งบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีบงัคบั ตวัท่ี 1 – 5 และบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีรวม 12 ตวั 
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หมวดที ่8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 
 

  1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
       1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
   (1) ประเมินจากการทดสอบยอ่ย  การสังเกตพฤติกรรมของนกัศึกษา  การอภิปรายโตต้อบจาก
นกัศึกษา  การตอบค าถามของนกัศึกษาในชั้นเรียน  รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
   (2) จดัใหมี้การประเมินรายวิชา  ประเมินการสอน  และประเมินผลสัมฤทธ์ิของแต่ละรายวชิา 
   (3) ประชุมคณาจารยใ์นสาขาวชิา/ภาควชิา เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และขอค าแนะน า  
      1.2  การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
   (1)  นกัศึกษาประเมินการสอนของอาจารยทุ์กรายวชิาเม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนรายวชิาผา่น
เครือข่ายอินเตอร์เนต  ตามแบบฟอร์มท่ีคณะก าหนด 
   (2) อาจารยป์ระเมินตนเอง และใหเ้พื่อนร่วมงานประเมินดว้ย 
   (3)  รวบรวมผลการประเมินจะจดัส่งอาจารยผ์ูส้อน  และประธานหลกัสูตรเพื่อปรับปรุงต่อไป 
   (3)  คณะรวบรวมผลการประเมินท่ีเป็นความตอ้งการในการปรับปรุงทกัษะการสอน  เพื่อน ามา
วางแผนพฒันาใหส้อดคลอ้งและ/หรือปรับปรุงกลยทุธ์การสอนให้เหมาะสมกบัรายวชิาและสถานการณ์ของ
คณะ 
 2.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 
   คณะศึกษาศาสตร์ก าหนดให้มีการประเมินเพื่อพฒันาปรับปรุงหลกัสูตรทุก 5 ปีการศึกษา เพื่อให้
หลักสูตรมีความทันสมัย และเป็นไปตามมาตรฐานไม่ต ่ากว่าท่ี สกอ. ก าหนด โดยจดัท ารายงานผลการ
ด าเนินการหลกัสูตร และแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุเป็นคณะกรรมการประเมินหลกัสูตร โดยด าเนินการดงัน้ี  
   2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
   (1)  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลกัสูตรท่ีประกอบด้วยผูแ้ทนทุกสาขาวิชา  ผูแ้ทนนักศึกษา
ปัจจุบนั และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย 
   (2)  คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินอยา่งเป็นระบบ 
   (3)  ด าเนินการส ารวจขอ้มูลเพื่อประกอบการประเมินหลกัสูตรจากนกัศึกษาชั้นปีสุดทา้ยและจาก
บณัฑิตผูส้ าเร็จการศึกษา สถาบนัท่ีนกัศึกษาเขา้ศึกษาต่อ เป็นตน้ 
 2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 
        คณะกรรมการประเมินหลกัสูตรท าการวเิคราะห์และประเมินหลกัสูตรในภาพรวมและใชข้อ้มูล
ยอ้นกลบัของผูเ้รียน  ผูส้ าเร็จการศึกษา  ผูใ้ชบ้ณัฑิตประกอบการประเมิน 
 2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
   (1)  ติดตามบณัฑิตใหม่โดยส ารวจขอ้มูลจากนายจา้งและ/หรือผูบ้งัคบับญัชาโดย  แบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์ 
   (2)  ติดตามจากผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
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3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ้ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอยา่งนอ้ย 3 คน  ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวชิาอยา่งนอ้ย 1 คน ท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้งจากมหาวทิยาลยั  โดยมีเกณฑก์ารประเมินดงัน้ี 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการครบ 5 ขอ้ ตามตวั 
บ่งช้ีบงัคบัตวัท่ี 1 – 5  
 

มีการด าเนินการไม่นอ้ยกวา่ 
ร้อยละ 80 ของตวับ่งช้ีรวมท่ี
ก าหนดในแต่ละปี 

มีการด าเนินการครบทุกขอ้ของ 
ตวับ่งช้ีรวมท่ีก าหนดในแต่ละปี 

 

      ทั้งน้ีมหาวทิยาลยัไดก้ าหนดใหทุ้กหลกัสูตรมีการพฒันาหลกัสูตรใหท้นัสมยั  แสดงการปรับปรุงดชันีดา้น
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อยา่งนอ้ยทุก ๆ 3 ปี  และมีการประเมินเพื่อพฒันาหลกัสูตรอยา่ง
ต่อเน่ืองทุก 5 ปี 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  (1) น าขอ้มูลจากรายงานผลการด าเนินการรายวชิาเสนออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
   (2) อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอหวัหนา้ภาควชิา 
  (3) ประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการหลกัสูตร 
  และนอกจากน้ีจะตอ้งมีการประเมินเพื่อการปรับปรุงรายวิชา และการปรับปรุงหลกัสูตร มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
  4.1  การปรับปรุงรายวชิา 
        (1) อาจารยผ์ูส้อนประเมินเอกสารประเมินการสอนท่ีให้ขอ้มูลโดยนกัศึกษาหลงัจากการเรียนการ
สอนในวิชานั้ นส้ินสุด แล้วปรับปรุงกลยุทธ์การเรียนการสอนตามความเหมาะสมให้แล้วเสร็จในภาค
การศึกษา/ปีการศึกษาถดัไป   
   (2) กรณีท่ีพบปัญหาของรายวิชาสามารถปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดท้นัที   ซ่ึงถือเป็นการปรับปรุง
หลกัสูตรเล็กนอ้ยท่ีไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลกัสูตร 
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 4.2  การปรับปรุงหลกัสูตร 
       การปรับปรุงหลกัสูตรทั้งหลกัสูตรจะท าทุก 5 ปี เม่ือครบรอบระยะเวลาการใชห้ลกัสูตร เพื่อให้
หลกัสูตรมีความทนัสมยั และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
   (1) คณะกรรมการประเมินหลกัสูตรของคณะจดัท ารายงานการประเมินผล  และเสนอประเด็นท่ี
จ าเป็นในการปรับปรุง 
   (2) จดัประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลกัสูตร 
    (3) เชิญผูท้รงคุณวฒิุพิจารณาหลกัสูตรและใหข้อ้เสนอแนะ 
   (4) หลกัสูตรท่ีไดป้รับปรุงเสนอใหค้ณะกรรมการวชิาการและคณะกรรมการกลัน่กรองหลกัสูตร 
พิจารณาก่อนน าเสนอสภามหาวทิยาลยัใหค้วามเห็นชอบ 
 
 
 


