
 

 

   
  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชิาสังคมศึกษา (4 ปี)   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบรุี



คํานํา 
 

 คณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
(4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562  รวมถึงเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุค
ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงรายวิชาให้มีความสมบูรณ์
ทันสมัยมากย่ิงขึ้น เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้านสังคมศึกษา 
เช่ียวชาญในการสอนสังคมศึกษา และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย ในการน้ีคณะครุศาสตร์จึงได้ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) เพ่ือเสนอ   สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติต่อไป 
     
 
 
                    คณะครุศาสตร์ 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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ภาคผนวก ง 
 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (เดิม)  
และโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2562 (ใหม่) 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (เดิม)  
และโครงสรา้งหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ใหม่) 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

(เดิม) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

(ใหม่) 
ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
                สาขาวิชาสังคมศึกษา (5ปี) 
                (หลักสูตรปรับปรุง  พ .ศ.  2559) 
                Bachelor of Education Program in   
                Social  Studies 

ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   
                 สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี)                
                 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
                 Bachelor of Education Program in  
                 Social  Studies 

ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย: ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)   
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education (Social  Studies) 

ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย: ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)   
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education (Social  Studies) 

หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ .2559 )เดิม(  จํานวน 
หน่วยกิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ .2562  )ใหม่(  จํานวน 
หน่วยกิต หมวดวิชา/รายวิชา หมวดวิชา/รายวิชา 

โครงสร้างหลักสูตร 
 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
       1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
       1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
       1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
       1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์   
            วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
168 
30 
9 
6 
6 
9 

โครงสร้างหลักสูตร 
 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
       1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
       1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
       1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
       1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  
            วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

 
144 
30 
9 
6 
6 
9 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
     2.1 กลุ่มวิชาชีพครู 
 2.1.1 กลุ่มรายวิชาชีพครูบังคับ 
            2.1.2 กลุ่มรายวิชาชีพครูเลือก 
 2.1.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ 
                    วิชาชีพครู 
     2.2 กลุ่มวิชาเอก 
 2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
  2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 

132 
54 
36 
3 
15 
 

78 
56 
22 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
       2.1 กลุ่มวิชาชีพครู 
  2.1.1 กลุ่มรายวิชาชีพครู 
  2.1.2 กลุ่มรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
                    2.1.2.1 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน 
                    2.1.2.2 การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา     
       2.2 กลุ่มวิชาเอก 
              2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
              2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 

108 
42 
28 
14 
 
2 
 

12 
 

66 
42 
24 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 
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ตารางเปรียบเทียบหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพคร ู
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (เดิม) กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ใหม่) 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ใหม่) หมายเหตุ 

กลุ่มวิชาครูบังคับ กลุ่มวิชาครูบังคับ  

  1001101  ภาษาและวัฒนธรรมไทย   
                 สําหรับครู  3(2-2-5) 

  1101101  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร               
                3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา ช่ือวิชา 
คําอธิบายรายวิชา  ให้
สอดคล้องกับข้อบังคับครุุสภา
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562 และ
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับปริญญาตรีสาขาครุ
ศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562

  1003101  ภาษาอังกฤษสําหรับครู  
                3(2-2-5) 

- ตัดออก 

  1011101  ความเป็นครู 3(2-2-5) - ตัดออก 

  1014102  คณุธรรม จริยธรรมและ 
                 จรรยาบรรณสาํหรับครู  
                 3(2-2-5) 

  1101102  คุณธรรม จริยธรรม  
                จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ 
                ความเป็นครู      3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา ช่ือวิชา 
คําอธิบายรายวิชา  ให้
สอดคล้องกับข้อบังคับครุุสภา
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562 และ
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับปริญญาตรีสาขาครุ
ศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562

  1022202  การจัดการเรียนรู้และการ 
                 จัดการช้ันเรียน 3(2-2-5) 

  1101206  วิทยาการจัดการเรียนรู้   
                3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา ช่ือวิชา 
คําอธิบายรายวิชา  ให้
สอดคล้องกับข้อบังคับครุุสภา
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562 และ
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับปริญญาตรีสาขาครุ
ศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562

  1023203  ปรัชญาการศึกษาและการ 
                 พัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

  1101104  การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา ช่ือวิชา 
คําอธิบายรายวิชา  ให้
สอดคล้องกับข้อบังคับครุุสภา
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562 และ
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับปริญญาตรีสาขาครุ
ศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
พ.ศ.2562

  1033103  นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
                 สารสนเทศทางการศึกษา  
                 3(2-2-5) 

  1101208  นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
                สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
                การศึกษาและการเรียนรู ้
                3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา ช่ือวิชา 
คําอธิบายรายวิชา  ให้
สอดคล้องกับข้อบังคับครุุสภา
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562 และ
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับปริญญาตรีสาขาครุ
ศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562

  1041102  การวัดและประเมินผลการ  
                 เรียนรู้  3(2-2-5) 

  1101205  การวัดและประเมินผลการ 
                เรียนรู้            3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา คําอธิบาย
รายวิชา ให้สอดคล้องกับ
ข้อบังคับคุรสุภาวา่ด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562 และสอดคลอ้งกับ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญา
ตรีสาขาครศุาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 
พ.ศ.2562
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ใหม่) หมายเหตุ 
กลุ่มวิชาครูบังคับ กลุ่มวิชาครูบังคับ  

  1044102  การประกันคุณภาพการศึกษา  
                 3(3-0-6) 

  1101207  การบริหารการศึกษาและการ 
                ประกันคุณภาพการศึกษา 
                 3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา ช่ือวิชา 
คําอธิบายรายวิชา จํานวน
หน่วยกิต ให้สอดคลอ้งกับ
ข้อบังคับคุรสุภาวา่ด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562 และสอดคลอ้งกับ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญา
ตรีสาขาครศุาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 
พ.ศ.2562

  1044103  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  
                 3(2-2-5) 

  1101309  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
                การเรียนรู้ 
       3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา ช่ือวิชา 
คําอธิบายรายวิชา  ให้
สอดคล้องกับข้อบังคับครุุสภา
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562 และ
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับปริญญาตรีสาขาครุ
ศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562

  1051105  จิตวิทยาพัฒนาการ 3(3-0-6) - ตัดออก 

  1052401  จติวิทยาการเรียนรู้และการ   
                 แนะแนว  3(2-2-5) 

- ตัดออก 

-   1101103  จิตวิทยาสําหรับครู   3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาให้สอดคล้องกับ
ข้ อ บั ง คั บ คุ รุ ส ภ า ว่ า ด้ ว ย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562 และสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรีสาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ ปี) 
พ.ศ.2562

-   1101410  ครุนิพนธ์    1(0-2-1) เพิ่มรายวิชาให้สอดคล้องกับ
ข้ อ บั ง คั บ คุ รุ ส ภ า ว่ า ด้ ว ย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562 และสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรีสาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ ปี) 
พ.ศ.2562

กลุ่มวิชาครูเลอืก กลุ่มวิชาครูเลอืก  

  1012201  การศึกษากับการพัฒนาชุมชน  
                 2(2-0-4) 

- ปรับไปอยู่ในหมวดวิชา
เลือกเสรี 

  1013203  การศึกษากับการพัฒนา 
                ประเทศ          2(2-0-4) 

- ปรับไปอยู่ในหมวดวิชา
เลือกเสรี 

  1013204  กิจกรรมการศึกษาเพ่ือท้องถิ่น  
                 2(2-0-4) 

- ปรับไปอยู่ในหมวดวิชา
เลือกเสรี 

  1013504  การศึกษาทางเลือก 2(2-0-4) - ปรับไปอยู่ในหมวดวิชา
เลือกเสรี 

  1014902  สมัมนาปัญหาการศึกษา  
                 3(2-2-5) 

- ปรับไปอยู่ในหมวดวิชา
เลือกเสรี 

  1023204  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
                2(1-2-3) 

- ปรับไปอยู่ในหมวดวิชา
เลือกเสรี 

  1023301  ทกัษะและเทคนิคการสอน  
                3(2-2-5) 

- ปรับไปอยู่ในหมวดวิชา
เลือกเสรี 

  1031201  เทคโนโลยีการถ่ายภาพ  
                3(2-2-5) 

- ปรับไปอยู่ในหมวดวิชา
เลือกเสรี 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ใหม่) หมายเหตุ 
กลุ่มวิชาครูเลอืก กลุ่มวิชาครูเลอืก  

  1033104  เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
                สือ่สารเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 

- ปรับไปอยู่ในหมวดวิชา
เลือกเสรี 

  1033105  การออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพ่ือ  
                การศึกษา  3(2-2-5) 

- ปรับไปอยู่ในหมวดวิชา
เลือกเสรี 

  1033106  การผลิตสื่อแอนเิมช่ันเพ่ือ  
                การศึกษา  3(2-2-5) 

- ปรับไปอยู่ในหมวดวิชา
เลือกเสรี 

  1052301  มนุษยสัมพันธ์สาํหรับครู  
                 2(2-0-4) 

- ปรับไปอยู่ในหมวดวิชา
เลือกเสรี 

  1053101  ความคิดสร้างสรรค์ 2(2-0-4) - ปรับไปอยู่ในหมวดวิชา
เลือกเสรี 

  1053402  จติวิทยาเด็กกลุ่มพิเศษ  
                2(2-0-4) 

- ปรับไปอยู่ในหมวดวิชา
เลือกเสรี 

  1053603  เครื่องมือและเทคนิคการ  
                แนะแนว  2(2-0-4) 

- ปรับไปอยู่ในหมวดวิชา
เลือกเสรี 

  1083601  การศึกษาพิเศษและการศึกษา 
                แบบเรียนรวม 3(3-0-6) 

- ปรับไปอยู่ในหมวดวิชา
เลือกเสรี 

  4081108  พลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ  
                3(2-2-5) 

- ปรับไปอยู่ในหมวดวิชา
เลือกเสรี 

  4081402  ผูกํ้ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ 
                ขัน้ความรู้เบ้ืองต้น 1(0-2-1) 

- ปรับไปอยู่ในหมวดวิชา
เลือกเสรี 

  1004102  กิจกรรมเข้าจังหวะ 3(2-2-5) - ปรับไปอยู่ในหมวดวิชา
เลือกเสรี 

  1004103  ผูนํ้านันทนาการและการอยู่ 
                ค่ายพักแรมสําหรับครู  
                3(2-2-5) 

- ปรับไปอยู่ในหมวดวิชา
เลือกเสรี 

  1033107  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือ 
                การศึกษา 3(2-2-5) 
  1003102  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
                3(2-2-5) 

- ปรับไปอยู่ในหมวดวิชา
เลือกเสรี 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชพีคร ู กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชพีคร ู  

  1024824  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู  
                ระหว่างเรียน 1      1(45) 

- ตัดออก 

  1024825  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู  
                ระหว่างเรียน 2      1(45) 

- ตัดออก 

  1024826  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู  
                ระหว่างเรียน 3      1(45) 

- ตัดออก 

  1005801  การปฏิบัติการสอนใน   
                สถานศึกษา 1      6(480) 

- ตัดออก 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ใหม่) หมายเหตุ 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชพีคร ู กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชพีคร ู  

  1005802  การปฏิบัติการสอนใน 
                สถานศึกษา 2      6(480) 

- ตัดออก 

-   1001101  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่าง 
                เรียน    2(0-2-6) 

เพิ่มรายวิชาให้สอดคล้องกับ
ข้อบังคับคุรสุภาวา่ด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562 และสอดคลอ้งกับ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญา
ตรีสาขาครศุาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 
พ.ศ.2562

-   1001201  การปฏิบัติการสอนในสถาน 
                ศึกษา 1 3(240) 

เพิ่มรายวิชาให้สอดคล้องกับ
ข้อบังคับคุรสุภาวา่ด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562 และสอดคลอ้งกับ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญา
ตรีสาขาครศุาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 
พ.ศ.2562

-   1001302  การปฏิบัติการสอนในสถาน 
                ศึกษา 2 3(240) 

เพิ่มรายวิชาให้สอดคล้องกับ
ข้อบังคับคุรสุภาวา่ด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562 และสอดคลอ้งกับ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญา
ตรีสาขาครศุาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562

-   1001403  การปฏิบัติการสอนในสถาน 
                ศึกษา 3 6(480) 

เพิ่มรายวิชาให้สอดคล้องกับ
ข้อบังคับคุรสุภาวา่ด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562 และสอดคลอ้งกับ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญา
ตรีสาขาครศุาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 
พ.ศ.2562
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ภาคผนวก จ 
 

ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (เดิม)  
และรายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2562 (ใหม่) 
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รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุง
แก้ไข 

หมวดวิชาเฉพาะ
ด้านวิชาชีพคร ู
   -วิชาชีพครูบงัคับ 
 

1001101 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู 
                      3(2-2-5) 
 Language and Thai Culture for Teachers      
      ภาษาและวัฒนธรรม ไทย เพื่ อ ก า ร เป็ นครู 
ภาษาไทยเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู สามารถใช้ทักษะการ
ฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย เพื่อการสื่อ
ความหมายอย่างถูกต้อง  สามารถใ ช้ภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  
     Thai Language and culture for teachers 
Thai language for professional development 
ability in listening speaking reading and writing 
Thai language for communicating accurate 
meaning ability in using language and culture 
for peaceful coexistence. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1101101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร            3(2-2-5) 
   Language for Communication 
 ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ 
โดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาสําหรับครู หลักการ 
เทคนิควิธีการใช้ ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
ภาษาท่าทาง เพื่อสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้และการ
สื่อสารในชั้นเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง  การ
พูด  การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้ เรียน สืบค้น
สารนิเทศเ พื่อพัฒนาตนให้รอบรู้  ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงสําหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
หลายหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
         Use Thai-English language for communication in 
learning management appropriately in accordance 
with context and learner’s differences, learners with 
special needs, by analyzing concepts, theory, speech 
communication for teachers, principle, and techniques 
of Language Use as well as practice listening, speaking, 
reading, writing, and gestures to transmit meanings in 

ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชา 
คําอธิบายรายวชิา ให้
สอดคล้องกับขอ้บังคับคุรุ
สภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และ
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี
สาขาครุศาสตรแ์ละสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 
พ.ศ.2562 

ตารางเปรียบเทียบคาํอธิบายรายวิชาหลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2559 (เดิม) และรายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2562 (ใหม่) 
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รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุง
แก้ไข 

 instruction and communication, design learning 
management in listening, speaking, reading, writing, 
and gestures to develop learners, seek for general 
information for broader, up-to-date self-development 
and keeping up with the changes, practice the 
language and culture for peaceful living. 

 1003101  ภาษาอังกฤษสําหรับครู        3(2-2-5) 
   English Language for Teachers 

              ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 
สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
ภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง 
สามารถใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ 

                 Foreign Language for professional 
development ability in listening speaking reading 
and writing foreign language for communicating 
accurate meaning ability in using language and 
culture for peaceful coexistence. 
 
 
 
 
 

- ตัดออก 
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รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุง
แก้ไข 

 1011101 ความเป็นครู         3(2-2-5) 
          Self Actualization for Teachers 
  สภ าพ ง านค รู  คุณ ลั กษณะและ
มาตรฐานวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและ
วิชาชีพครู การจัดการความรู้ เกี่ยวกับวิชาชีพครู   
การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่าง
ต่อเนื่อง การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู  รอบรู้ใน
เนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนเพื่อให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ 
แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง การปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน
ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน มีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 
 State of teacher work characteristics 
and professional standards of teachers laws 
concerning teachers and teaching profession 
management of knowledge for teaching 
profession the making of progress and 
continuous profession development  instilling 
teachers spirit building progress and the 
expert of subject matters and strategies of 
teaching and strategies of teaching enabling 
students to master analytic thinking synthetic 

- ตัดออก 
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รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุง
แก้ไข 

thinking and creating new things searching and 
selecting current information and knowledge 
updating to the clanging world interaction 
between teachers and students promoting 
the development of student potentiality 
possessing of teacher’s spirit.  

 
 1014102 คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณสําหรับครู          3(2-2-5) 
         Moral Ethics and Codes of 

Conduct For teacher 
       หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต 
คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณ

ของวิ ชาชีพครูที่ คุ รุ สภา  กํ าหนดปฏิบัติตน เ ป็น
แบบอย่างที่ดี มีจิตสํานึกสาธารณะและเสียสละให้
สังคม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
       Good governance honesty 
moral and ethical standards of teaching 
profession promulgated by teacher council of 
Thailand conducting oneself as good model 
public mindedness and altruism converting 
oneself according to teaching profession 
moral standards. 

1101102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และ      
จิตวิญญาณความเปน็คร ู                  3(2-2-5) 

Ethics and Spirituality for Teachers 
  ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู  เป็น
แบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
ดํารงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน 
โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์   บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม
สําหรับครู  จิตวิญญาณความเป็นครู  กฎหมายสําหรับครู 
สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพื่อ
นําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความ
รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชา 
คําอธิบายรายวชิา ให้
สอดคล้องกับขอ้บังคับคุรุ
สภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และ
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี
สาขาครุศาสตรแ์ละสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 
พ.ศ.2562 
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รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุง
แก้ไข 

    Behave morally, intend to develop learners as a 
spiritual teacher, be a role model with virtues and 
ethics, and a good citizen, be admired by students and 
society analyzing, synthesizing, integrating knowledge 
about teacher values, morality, virtues, ethics of 
teachers, spiritual teacher, law for teachers, condition 
of teacher professional development using 
experiences and case studies, practice using reflection 
to apply for self-development to become a good 
teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up 
with changes. 

 1022202 การจัดการเรียนรู้และการจัดการ 
ชั้นเรียน              3(2-2-5) 

        Learning and Classroom 
Management 
       หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดทําแผนการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้ และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์   คิด
สร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้ บูรณาการการเรียนรู้
แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนย์การ
เรียนในสถานศึกษา สามารถจัดทําแผนการเรียนรู้และ

1101206 วิทยาการจัดการเรียนรู้   3(2-2-5) 
  Instructional Science 
  วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขา
วิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็น
นวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่าง
ของผู้เรียนแต่ละบุคคล จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของ
ผู้เรียน บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน 
และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ทฤษฎีการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การบูรณาการ

ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชา 
คําอธิบายรายวชิา ให้
สอดคล้องกับขอ้บังคับคุรุ
สภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และ
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี
สาขาครุศาสตรแ์ละสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 
พ.ศ.2562 
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นําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง สร้างบรรยากาศการ
จัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
 
       Principles concepts and 
practice in learning plan preparation 
management of learning and environments 
for learning theories and models of learning 
management enabling the students to master 
analytical thinking creative thinking and 
problem solving integration of learning in 
forms of multi-ages classroom management 
development of learning centers in schools 
ability in preparation of learning plan and 
implement it effectively creating learning 
atmosphere in the classroom conducive to 
student learning. 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการเนื้อหาและภาษา 
การบูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น  สื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การชี้แนะผู้เรียน  การบริหารจัดการ
ชั้นเรียน การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การ
ปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค  การทดลองจัดการเรียนรู้ ใน
สถานศึกษา เป็นผู้มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ 
  Instructional plan and management in 
nature of major to develop learners to be an 
intellectual and innovator, enhancing student learning, 
attending and accepting individual differences among 
students, creating activities and learning atmosphere 
for promoting students happiness in learning; 
awareness in learners’ well-being,  integrating 
knowledge, content, curriculum, teaching science and 
digital technology in instruction by using learning 
theories, instructional innovation for skills 
development in the 21st century,  integrated 
instruction,  integrated instruction on sufficiency 
economy philosophy, content and language integrated 
learning, integrated instruction on media and  learning 
resources in local community,  digital technology 



140 
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media, inclusive education, coaching, classroom 
management, designing and lesson plan writing, micro-
teaching, practicum in real situation; to be a 
responsible and committed person in developing 
learners fulfil their potential. 
 

 1023203 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนา   
หลักสูตร           3(2-2-5) 

        Philosophy of Education and 
Curriculum Development 
       ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีทางการ
ศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แนวคิดและ
กลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาทีย่ัง่ยนื 
หลักการการวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ที่ ยั่ ง ยื น  ตลอดจนกา รประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อพัฒนา
สถานศึกษา หลักการ  แนวคิดในการจัดทําหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้ การ
วิเคราะห์หลักสูตรสามารถจัดทําหลักสูตรได้ การ
ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมินไป
ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
       Philosophy concepts and 
theories of education religions economy 

1101104 การพัฒนาหลกัสูตร  3(2-2-5) 
         Curriculum Development 

               พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชา
ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา
และชุมชน นําหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร วิวัฒนาการของ
หลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานการ
พัฒนาหลักสูตรทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม 
เทคโนโลยี และที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนําหลักสูตรไปใช้ การประเมิน
หลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  เพื่อให้เป็น
ผู้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Develop a school-based curriculum 
and subjects curriculum in nature of major related 
to school and community context, implement and 
evaluate curriculum through application of 

ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชา 
คําอธิบายรายวชิา ให้
สอดคล้องกับขอ้บังคับคุรุ
สภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และ
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี
สาขาครุศาสตรแ์ละสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 
พ.ศ.2562 
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society and culture concepts and strategies in 
education management for promotion of 
sustainable development principles of 
analysis concerning education for sustainable 
development as well as its application for 
school development. Principles, concepts in 
curriculum construction, curriculum 
development and application of curriculum, 
curriculum analysis confection of curriculum 
evaluation and applying curriculum evaluation 
outcome to develop the curriculum. 
 

curriculum basic knowledge, curriculum evolution, 
curriculum theories and development model, 
backgrounds of curriculum development  in 
educational philosophy, psychology, social, culture, 
technology and other factors; basic education 
curriculum, school-based curriculum development, 
curriculum implementation, curriculum evaluation, 
problems and trends in curriculum development; 
and to be a person who know broadly, be up-to-
date, and keep up with changes. 

 1033103 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ทางการศกึษา                      3(2-2-5) 

        Innovation and Information 
Technology for Education 
       หลักการ แนวคิด การออกแบบ การ
ประยุกต์ใช้ และการประเมิน สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ประยุกต์ใช้และประเมินสื่อ
นวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และ
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เน้น
กระบวนการเรียนการสอนที่ทันยุคสมัย 

1101208 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การ
สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้                      3 (2-2-5) 

Innovation and Information 
Technology for Educational Communication and 
Learning 

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับ
บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มี
ความต้องการจําเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชา 
คําอธิบายรายวชิา ให้
สอดคล้องกับขอ้บังคับคุรุ
สภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และ
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี
สาขาครุศาสตรแ์ละสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 
พ.ศ.2562 
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       Principles concepts design 
applying and evaluating media innovation and 
information technology for learning and ability 
to apply information technology for 
communication  and focus on update study 
and learning process. 

สื่ อสารการศึ กษาและการ เรี ยนรู้  กฎหมายที่ เ กี่ ยวข้ อ ง 
จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อให้สามารถเลือก 
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การ
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มี
ความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

Apply digital technologies for learning 
management design in accordance with individual 
major to develop learners’ intellectual and to be 
innovators based on contexts, learner individual 
differences, and learners with special needs by 
analyzing principals, concepts, and theories being 
relevant to innovation and information technology for 
educational communication and learning, laws, and 
ethics in utilizing digital technologies in order to be 
able to select and apply innovation and information 
technology for educational communication and 
learning effectively, not pirate intellectual properties, 
and use reflection to apply for self-development to 
become a good teacher, know broadly, be up-to-date, 
and keep up with changes. 
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 1041102 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
                               3(2-2-5) 

Learning Assessment and Evaluation 
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติใน

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน   ฝึก
ปฏิบัติการวัดและประเมินผลตลอดจนสามารถวัดและ
ประเมินผลได้ ฝึกปฏิบัติการเขียนข้อสอบ การประเมิน
ตามสภาพจริง และประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน 
สามารถนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
       Principles concepts and 
practice in learning assessment practice in 
writing examination paper and evaluation of 
the students practice in assessment and 
evaluation as well as skill in assessment and 
evaluation ability in applying evaluation 
results for student development. 

1101205 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้ 3(2-2-5) 
Learning Measurement and 

Evaluation 
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วย

วิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระสําคัญใน
เรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ สะท้อนผลการ
ประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้  โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล 
การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัด
และประเมินผล  การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้ เรียนใน
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้สามารถวัดและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และ
ใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครู
ที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

Measure and evaluate through 
methods which are practical and appropriate to the 
subject matter, context, individual difference of 
learners, and learners with special needs, reflect 
the evaluation result for learner development and 
quality development of learning management 

ปรับรหัสวิชา คําอธิบาย
รายวิชา ให้สอดคล้องกับ
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชพี (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562 และสอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 
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under the concepts and theories of measurement 
and evaluation, authentic assessment, 
measurement and evaluation instrument design, 
feedback giving for learning promotion in learners, 
guideline of using measurement and evaluation 
result in learner development, proper and creative 
measurement and evaluation, and use the 
reflective practice for self-development to be a 
good teacher who is proficient, smart, and up to 
date. 

 
 1044102 การประกันคุณภาพการศึกษา 

                                3(3-0-6) 
Educational Quality Assurance 

       หลักการ แนวคิด  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดการคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา สามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และ
ดําเนินการจัดกิจกรรมตลอดจนประเมินคุณภาพการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 

Principles concepts and 
practice in management of education quality 

1101207 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา               3 (2-2-5) 

Education Administration and Quality
Assurance in Education 
  วิเคราะห์บริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อ
จัดทําแผนงานและโครงการพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน 
ออกแบบ  ดําเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับสถานศึกษา ด้วยองค์ความรู้ทางการบริหาร
การศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา การ
ประกันคุณภาพการศึกษา และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน การจัดการศึกษาของ

ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชา 
คําอธิบายรายวชิา จํานวน
หน่วยกติ ให้สอดคล้องกับ
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชพี (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562 และสอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 
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รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุง
แก้ไข 

and educational quality assurance ability in 
quality management for learning activities and 
learning quality continuously and conducting 
activities as well as evaluation of learning 
activity quality. 

สถานศึกษาแต่ละระดับการศึกษาและประเภทของการศึกษา 
โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาตนเอง
ให้มีทัศนคติที่ดีถูกต้องต่อบ้านเมือง พื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีงานทํา 
มีอาชีพ เป็นพลเมืองดี รอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก 
สังคมทันสมัย และทันต่อความเปลี่ยนแปลง 

Analyze the context of the strategic 
policy for the preparation of plans and educational 
development programs and communities, design; 
implement the quality assurance in education work 
that is consistent with educational institutions. With 
knowledge of educational administration,  
information system for school administration, 
quality assurance education, and the philosophy of 
sufficiency economy to create immunity for 
learners, educational management of educational 
institutions at each level and type of education by 
using a variety of learning management processes 
to develop oneself to have a good attitude, right 
base on country, stable life, work, career, good 
citizenship,  understand the  world context wisely, 
modern society and keeping pace with changes. 
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รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุง
แก้ไข 

 1044103 การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 
                                           3(2-2-5) 

Research for Learning Development 
       หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการ
วิจัย การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
สามารถทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
พัฒนาผู้เรียน 

       Principles concepts and practice 
in research application and contraction of 
research for learning development ability in 
applying research results in teaching learning 
management ability to research for teaching 
learning and student development. 

1101309 การวิจัยและพฒันานวัตกรรมการเรียนรู้ 
                                             3(2-2-5) 

        Research and Development in 
Innovation and Learning 

วิ จั ย  แก้ปัญหา เพื่ อพัฒนา ผู้ เ รี ยน  สร้ า ง
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของ
ผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์
สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้น
เรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรม
ในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้อง
กับบริบทของชุมชน เพื่อให้สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิด
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ 
และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

Research, solve problems to develop 
learners, and create innovation to develop learners’ 
learning in accordance with individual major, context of 
learner individual differences, and learners with special 
needs by studying, analyzing problem conditions and 
needs in learner development in classrooms, design 

ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชา 
คําอธิบายรายวชิา ให้
สอดคล้องกับขอ้บังคับคุรุ
สภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และ
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี
สาขาครุศาสตรแ์ละสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 
พ.ศ.2562 
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รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุง
แก้ไข 

research by applying principals, concepts, research 
theories, researchers’ ethics, research instrumentation, 
apply digital technologies for creating innovation in 
research to solve problems and develop learners, 
relevant innovation in community in order to be able 
to implement research results in developing learning 
management and learners, and use reflection to apply 
for self-development to become a good teacher, know 
broadly, be up-to-date, and keep up with changes 

 1051105   จติวิทยาพัฒนาการ           3(3-0-6) 
 Development Psychology 
  ความหมาย และความสําคัญของ
พัฒนาการมนุษย์ที่มีต่อการศึกษา อิทธิพลต่างๆที่มีต่อ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคล จิตวิทยา
พื้นฐานและจิตวิยาพัฒนาการของมนุษย์ ทฤษฎี
เกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ ศึกษาพัฒนาการทาง
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมของมนุษย์ 
ตั้งแต่ปฏิสนธิ จนถึงวัยชรา การประยุกต์ความรู้ไปใช้ใน
การช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาการของบุคคล ใช้
จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ
ของวัยรุ่น ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาวัยเด็กและวัยรุ่น 
 

- ตัดออก 
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รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุง
แก้ไข 

 Meaning and importance of human 
development in education, factors effecting 
human growth and  development, foundation 
psychology and human developmental 
psychology, theories concerning developmental, 
study the human physical, cognitive, emotion 
and social development since birth to old age, 
application of knowledge enhance human 
development, application of psychology for 
understanding and support learner’s learning to 
the full potential, factor effecting adolescent 
characteristics, problem and solution methods 
for children and adolescent. 
 

 1052401 จิตวิทยาการเรียนรู้และการแนะแนว
            3(2-2-5) 
  Psychology of Learning and 
Guidance 
  แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษา 
จิตวิทยาการเรียนรู้ หลักการและทฤษฎีการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ ชนิดของการงานเรียนรู้ การถ่าย
โยงการเรียนรู้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ การจูงใจ
และการปรับพฤติกรรมในการเรียนการสอน แนวคิด

- ตัดออก 
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รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุง
แก้ไข 

จิ ต วิ ท ย า ก า ร แนะแนวและก า ร ใ ห้ คํ า ป รึ ก ษ า 
กระบวนการ เทคนิคและเครื่องมือในการบริการทาง
จิตวิทยาและการแนะแนวในสถานศึกษา รูปแบบ
บริการทางจิตวิทยา และการแนะแนวในสถานศึกษา 
หลักการเบื้องต้น วิธีการให้คําปรึกษาในด้านต่างๆ 
เทคนิค และฝึกทักษะการให้ คําปรึกษาเบื้องต้น 
สามารถให้คําแนะนําช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 
  Psychology of learning and 
guidance. Educational psychology concepts 
and theories, learning psychology, theories 
and concepts of learning, learning process, 
types of learning transfer of learning, factors 
effecting learning, motivation and behavior 
adjustment in teaching learning, concepts in 
psychology of guidance and counseling, 
process, techniques and instruments in 
psychology and school counseling service, 
pattern of psychology and school counseling, 
beginning principles of various counseling 
techniques and practicum in beginning 
counseling, be able to counsel the learner to 
have a better life. 
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รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุง
แก้ไข 

 - 1101103 จิตวิทยาสาํหรบัคร ู  3(2-2-5) 
Psychology for Teachers 
วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทาง

จิตวิทยาสําหรับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
และช่วงวัย  ผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ โดยใช้หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และ
จิตวิทยาให้คําปรึกษา ทักษะสมองเพื่อการเรียนรู้  การส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความ
ต้องการจําเป็นพิเศษ แนวทางการให้คําแนะนํากับผู้ปกครอง
เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี 
การสะท้อนคิด เพื่อให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และ
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน
ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การ
สะท้อนคิดเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครู
ที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Analyze, solve problems, and apply 
psychological knowledge for learning management 
that could develop learners based on their ability 
and age as well as develop those with special 
needs, focuses on the concepts of psychological 

เพิ่มรายวิชาใหส้อดคล้องกับ
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชพี (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562 และสอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 
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รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุง
แก้ไข 

development theories, educational psychology, 
counseling psychology, executive function for 
learning, learning and development promotion by 
age of learners, learning management for learners 
with special needs, and the guideline to give advice 
to parents for learner development, explore the 
case studies and the reflective practice to design 
learner assistance and development based on 
individual ability of each learner, develop their 
future learners with the soul of teacher with well-
organized leaner development report system and 
feedback giving for parents and related people 
which leads to collaboration in learner 
development, use the reflective practice in self-
development to be a good teacher who is 
proficient, smart, and up to date. 

 - 1101410 ครุนิพนธ์                               1 (0-2-1) 
         Individual Development Plan 

                     จัดทําครุนิพนธ์ (ID Plan) โดยการรวบรวม 
วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะ
ของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการ
ปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ

เพิ่มรายวิชาใหส้อดคล้องกับ
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชพี (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562 และสอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
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แก้ไข 

เติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อ
นําไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

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

 

และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 

 1024824        การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 
ระหว่างเรียน 1                                    1(45) 
                  Professional Experience 1 
                   การสังเกตการจัดการเรียนรู้ การจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
สามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อจุดประสงค์
การสอนที่หลากหลาย รวบรวมข้อมูล ธรรมชาติและ
พัฒนาการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ภูมิหลังของผู้เรียน 
งานในหน้าที่ครู 

- ตัดออก 
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รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุง
แก้ไข 

            Observation of learning management 
planning of learning management enabling 
the learners to create knowledge by 
themselves be able to produce learning 
management plan to promote various , 
collect data; asses the of nature and 
individual student development; students’ 
background; work load in teachers’ duty. 

 
 1024825        การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 

 ระหว่างเรียน 2                                   1(45) 
                  Professional Experience 2 
                   ร า ย วิ ช า ที่ ต้ อ ง ศึ ก ษ า ก่ อ น  : 
1024824 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ การทดลองสอนใน
สถานการณ์จําลองและสถานการณ์จริงในระดับชั้น
ประถมศึกษาที่สอดคล้องกับสาขาที่เรียน  การ
ออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การ
ตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการตัดสินผลการ
เรียน  การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนนสามารถ
ปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผล
ผู้เรียน  การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็น
ครูมืออาชีพ ในสถานศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา 

- ตัดออก 
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รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุง
แก้ไข 

Prerequisite: 1024824 Professional  
Experience 1 
    Simulation teaching and real life 
teaching at elementary school according to 
learning areas,  planning of learning 
management, designing tests, quizzes, 
evaluation tools, test assessment, scoring and 
learning evaluation, practical examination and 
scoring, be able to teach designing a test, 
assessment and evaluation the learners, 
research to solve learner’s problem, 
professional teacher development at 
elementary school. 

  1024826    การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 
ระหว่างเรียน 3      
Professional Experience 3 
                   ร า ย วิ ช า ที่ ต้ อ ง ศึ ก ษ า ก่ อ น  : 
1024825 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 
 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้  การ
ทดลองสอนในสถานการณ์จําลองและสถานการณ์จริง
ในระดับชั้ นมั ธยมศึกษาที่ สอดคล้องกับสาขาที่
เรียน   การออกแบบทดสอบ ข้อสอบ หรือเครื่องมือ
วัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการ

- ตัดออก 
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รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุง
แก้ไข 

ตัดสินใจผลการเรียน    การสอบภาคปฏิบัติและการให้
คะแนนสามารถปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบ วัด
และประเมินผลผู้เรียน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การ
พัฒนาความเป็นครูมืออาชีพในสถานศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษา 
Prerequisite: 1024825 Professional 
Experience 2 
       Simulation teaching and real life teaching 
at secondary school according to learning 
areas,  planning of learning management, 
designing tests, quizzes, evaluation tools, test 
assessment, scoring and learning evaluation, 
practical examination and scoring, be able to 
teach designing a test, assessment and 
evaluation the learners, research to solve 
learner’s problem, professional teacher 
development at secondary school. 
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รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุง
แก้ไข 

  1005801 การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1                                  6(480) 
                   Internship 1 
                   รายวิชาที่ต้องศึกษา
ก่อน: 1024826 การฝึกปฏิบัตวิิชาชีพครูระหวา่งเรยีน 
3 
                  การปฏิบัติการสอนวิชาเอก สามารถ
จัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก การวัดและประเมินผล 
และนําผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพื่อ
พัฒนา ผู้ เรียน  สามารถประเมิน  ปรับปรุ ง  และ
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย ในสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้ใน
การสัมมนาการศึกษาระหว่างและหลังการปฏิบัติการ
สอน    
Prerequisite: 1024826 Professional 
Experience 3 
               Practice of teaching and learning 
management in field of study, assessment 
and evaluation for developing learners, 
evaluation, improvement and research study 
for developing learners, the practice of 
assignments in foundation education level, 

- ตัดออก 
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รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุง
แก้ไข 

the exchange of sharing knowledge 
 concerning educational seminar between 
learners for formative and summative seminar 
in internship. 

 1005802        การปฏิบัติการสอน 
ในสถานศึกษา 2                                 6(480) 
                   Internship 2 
 รายวิชาที่ต้องศึกษา 
ก่อน: 1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
                 การปฏิบัติการสอนวิชาเอก สามารถ
จัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก การวัดและประเมินผล 
และนําผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพื่อ
พัฒนา ผู้ เรียน  สามารถประเมิน  ปรับปรุ ง  และ
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย ในสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้ใน
การสัมมนาการศึกษาระหว่างและหลังการปฏิบัติการ
สอน              
Prerequisite: 1005801 Internship 1 
                   Practice of teaching and learning 
management in field of study, assessment 
and evaluation for developing learners, 
evaluation, improvement and research study 

- ตัดออก 
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รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุง
แก้ไข 

for developing learners, the practice of 
assignments in foundation education level, 
the exchange of sharing knowledge 
concerning educational seminar between 
learners for formative and summative seminar 
in internship. 

 - 1001101 การฝึกปฏิบัติวิชาชพีระหว่างเรียน   2(0-2-6) 
  Professional Experience 

  สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึง
ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและ
ต่อวิชา ชีพ  รอบรู้บทหน้าที่ครู ผู้สอนและครูประจําชั้นใน
สถานศึกษา   เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี(Case 
Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้ เรียนตามศักยภาพ    สรุป
แนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและ
นอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติ
หน้ าที่ ครู   ถอดบทเรี ยนจากประสบการณ์การ เรี ยนรู้ ใน
สถานศึกษา   สังเคราะห์องค์ความรู้และนําผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC)   เพื่อ

เพิ่มรายวิชาใหส้อดคล้องกับ
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชพี (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562 และสอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 
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รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุง
แก้ไข 

นําไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

Conclude self-characteristics and those 
of teacher that reflect love and faith in teaching 
profession, identify self-ethics and profession ethics, 
acknowledge duties of teacher and homeroom teacher 
in school, understand community context, coordinate 
with parents to collect the data used to provide 
learner care, assistance, and development to the 
preferred characteristics, provide well-organized report 
of learner development in form of case study by 
applying the knowledge of psychology, digital 
technology, and ability based learner development, 
conclude the guideline and activities for teacher 
profession development both inside and outside 
educational institutions through the process of 
observation and analysis of teacher performance, 
conclude the lesson learned from learning experience 
in educational institution, synthesize the body of 
knowledge and use the learning result in after action 
review (AAR) as well as share and learn under the 
context of profession learning community (PLC) to 
develop oneself to keep up with changes 
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รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุง
แก้ไข 

 - 1001201 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1   3(240) 
                      Internship 1 
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน : 1001801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่าง
เรียน 

             ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยง
โดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการ
บริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การดําเนินการเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ 
บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา 
ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์
และนําเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมือ
อาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครู
และศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนําผลจาก
การเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

เพิ่มรายวิชาใหส้อดคล้องกับ
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชพี (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562 และสอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 



161 
 

รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุง
แก้ไข 

       Behave as a good example with morality and 
conduct according to professional ethics, working as a 
teacher assistant with a mentor by planning content 
design, media and technology, measurement and 
evaluation according to the learning strand in each 
course, integrated knowledge in educational 
administration, innovation design, implementation of 
educational quality assurance in accordance with each 
level of education, manage quality learning and create 
a learning atmosphere for students to enjoy, cooperate 
with parents to develop and help students to have 
desirable characteristics, analyze and present 
guidelines for self-development to be a professional 
teacher who is able to adjust to keep up with the 
change of both professional teaching and core major 
sciences, participate in projects related to promoting 
conservation of culture and local wisdom and bringing 
results from learning in educational institutions to 
evaluate after action review (AAR) reflecting on an 
individual basis, and exchange knowledge in the form 
of professional learning community (PLC) to develop 
oneself to keep up with changes 
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รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุง
แก้ไข 

 - 1001302 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2    3(240) 
                   Internship 2 

รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน : 1001201 ก า ร
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุข
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้น
สูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่
ทันสมัย  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการ
แ ก้ ปั ญ ห า ผู้ เ รี ย น ใ ห้ มี คุ ณ ลั ก ษณ ะ ที่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ด้ ว ย
กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย  สะท้อนผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วม
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  โครงการที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและนําผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อน
กลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Practice teaching in educational 
institutions, behave as a good example with morality 
and conduct according to professional ethnics, design a 
class atmosphere that encourages students to learn 

เพิ่มรายวิชาใหส้อดคล้องกับ
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชพี (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562 และสอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 
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and be happy, organize learning activities that 
encourage students to create advanced thinking 
processes by applying digital technology or modern 
educational innovations, collaborate with parents to 
develop and strive to solve students' problems to 
have the desirable characteristics with the process of 
the correct research methodology, clearly reflecting 
the changes that have occurred to students 
themselves from participating in activities that promote 
professional progress, projects related to promoting 
conservation of culture and local wisdom and bringing 
results from learning in educational institutions to 
evaluate after action review (AAR) reflecting on an 
individual basis, and exchange knowledge in the form 
of professional learning community (PLC) to develop 
oneself to keep up with changes 

 - 1001403 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 3    6(480) 
Internship 3 

ร า ย วิ ช า ที่ ต้ อ ง ศึ ก ษ า ก่ อ น  : 1001302ก า ร
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

ปฏิบัติ งานในหน้าที่ ครู  ประพฤติตนเ ป็น
แบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะ

เพิ่มรายวิชาใหส้อดคล้องกับ
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชพี (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562 และสอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ 
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บวนการคิดขั้นสูงและนําไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบ
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย  บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน  สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่
ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย  สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนําผลจากการเรียนรู้
ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
(PLC) เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
       Work in teacher duties, behave as a good 
example with morality and conduct according to 
professional ethics, make learners are happy and have 
advanced thinking process and leading them to be 
innovators by designing modern educational 
innovations integrated in community context with 
learning activities in and out of the classroom, create a 
network of cooperation with parents and communities 
to develop, promote professional progress and solve 
students' problems with desirable characteristics with 

(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 
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the correct research process according to the research 
methodology, clearly reflecting the changes that have 
occurred to themselves from participation and 
participate in projects related to promoting 
conservation of culture and local wisdom and bringing 
results from learning in educational institutions to 
evaluate after action review (AAR) reflecting on an 
individual basis, and exchange knowledge in the form 
of professional learning community (PLC) to develop 
oneself to keep up with changes 

2. วิชาเอก 
2.1 วิชาเอกบังคับ 

ไม่น้อยกว่า  78 หน่วยกติ 
(56) 

ไม่น้อยกว่า  66 หน่วยกติ 
(42) 

 

 1024101     การสอนสังคมศึกษา           3(2-2-5) 
       SocialStudies Teaching  
       ปรัชญาการสอน หลักการสอน และเทคนิค
การสอนสังคมศึกษา กิจกรรมการเรยีนรูท้ี่เน้นกระบวนการ
ทางสังคมศึกษา การสอนแบบบรูณาการ การสอนให้เกิด
ทักษะการคิด และแผนการจัดการเรยีนรู ้
                  Philosophy of teaching. Social 
studies teaching principles and techniques. 
Learning activities that focus on social studies 
processes. Teaching an integrated approach. The 
teaching of thinking skills and unit plan. 

1518304  วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา               3(2-2-5) 
            Educational Science in Social Studies Teaching 
              วิเคราะห์ทฤษฎีรูปแบบการสอน  วิธีการสอน  ทกัษะและ
เทคนิคการสอนสังคมศึกษา  วิเคราะห์หลักสูตรสังคมศึกษา  
ออกแบบการจดัการเรียนรู้  การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการ
เรียนรู้ และการวัดและประเมินผล  ฝึกปฏิบัติการสอนในชั้นเรยีน 
             Analyze theories about social study teaching 
procedure, teaching techniques and teaching skills. 
Analyze the curriculum. Design learning management. 
Lesson plan creation. Media creation. Evaluation and 
measurement. Teaching practice. 

ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชา คําอธิบาย
รายวิชา ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญา
ตรีสาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 
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 1024102   การพัฒนารูปแบบการสอนสังคมศึกษา     
                                                   3(2-2-5) 
    Teaching Models Development of 
Social Studies 
    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบการสอนสังคม
ศึกษาแบบต่าง ๆ รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาสติปัญญา
และทักษะกระบวนการทางปัญญา รูปแบบการสอนเพื่อ
พัฒนาปฏิสัมพันธ์ทางสังคม รปูแบบการสอนเพื่อพัฒนา
บุคคล การเลือกรูปแบบการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียน
และชั้นเรียน การทดลองสอนตามรูปแบบการสอนที่
พัฒนาขึ้น 
    Basic knowledge about teaching of 
social studies in a various patterns to improve 
the intelligence and cognitive process, teaching 
model to develop social interaction, teaching 
model for individual development, the selection 
of  teaching pattern to suit with students and 
classes, the teaching trial by the developed 
model. 
 
 
 
 

-  ตัดออก 
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 1513201         จริยศาสตร์         3(3-0-6) 
                     Ethics 
  ทรรศนะและเหตุผลของศาสดาและ
ปรัชญาเมธทีี่สําคัญเกี่ยวกับเรื่องอุดมคติ ชีวติ และ
อุดมการณ์ของชีวิตและสังคม บาป บุญ คุณ โทษ ความถูก 
ความผิด ความควร ไม่ควรทางจริยธรรม มาตรฐานที่ใช้
ตัดสินปัญหาทางจรยิธรรม 
 The point of views and ideas of prophets 
and key philosophers, focusing on the ideals of 
life and society, sins, virtues, good deeds and 
misdeeds pertaining to ethical matters. The 
standards used for judging ethical issues will also 
be discussed. 

1208303    จริยศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม            3(2-2-5) 
                Ethics  Morality Moral  
                 สืบค้น วิเคราะห์ สรุปแนวคิด ทฤษฎีจริยศาสตร์
ตะวันตกและตะวันออก  ความสัมพันธ์ระหวา่งจรยิศาสตร์กบัศาสตร์
อื่นความสัมพันธ์ระหว่างจรยิศาสตร์ คุณธรรม และจริยธรรม เกณฑ์
การตดัสินจริยธรรม  ประยุกตใ์ช้ทฤษฎีจริยศาสตร์ในการสร้างระบบ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม จริยธรรมการศึกษา  จรยิธรรมการพัฒนาเพื่อ
ใช้แก้ปัญหาสังคม 
                 Search for information, analyze, summarize 
thoughts and theories of western and eastern moral 
principles, relationship between moral principles and 
other science, relationship among moral principles, virtues 
and morality, moral decision criteria, moral principle 
application in constructing environmental morality, 

ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชา คําอธิบาย
รายวิชา ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญา
ตรีสาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 

 1521201   ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา 2(2-0-4) 
      History of Buddhism 
      ประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา ตั้งแต่
กําเนิดของพระพุทธศาสนาในครั้งพทุธกาล  พทุธประวตัิ
โดยสังเขป ประวัติคณะสงฆ์ การสังคายนาครัง้ต่าง ๆ การ
เผยแผ่ การขยายตัว และการถดถอยของพระพุทธศาสนา 
การแยกนิกายเป็นเถรวาทและอาจริยวาท ความแตกต่าง
ระหว่างสองนิกายโดยย่อ ประวัติศาสตร์ของ
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย และความสําคัญของ

-  ตัดออก 
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พระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจําชาติไทย 
  The history of Buddhism, including such 
topics as the birth of Buddhism, the life and time 
of Lord Buddha in brief, the forming of clergy, 
the Buddhist synods, the expansion and 
regression of Buddhism, the establishment of 
Sect Theravada and Sect Mahayana, the 
differences between the two sects, the history of 
Buddhism in Thailand and the importance of 
Buddhism as the national religion. 
 

 1523201  พทุธจริยธรรมเพื่อชีวิตและสงัคม 3(3-0-6) 
    Buddhist Ethics for Life and Society 
    พุทธจริยธรรมในฐานะเป็นธรรมนูญสําหรับ
การดําเนินชีวิตที่ดีงาม เพื่อความเป็นสมาชิกทีด่ีของ
มนุษยชาติ สังคม ชุมชนและรัฐ ตลอดจนเป็นผู้นํารัฐทีด่ี 
การดําเนินชีวิตที่ดี มีความมั่นใจและประสบความสําเร็จ 
คุณสมบัติและบทบาทที่ถกูต้องของผู้ที่อยูใ่นฐานะเป็นผู้
ครองเรือน คู่ครอง หัวหน้าครอบครัว ทายาท มิตรสหาย  
ลูกจ้าง  นายจ้าง  ครูอาจารย์ นักเรยีนนักศึกษา อุบาสก 
อุบาสิกา และพระภิกษุสงฆ์ ตลอดจนลักษณะการดําเนิน
ชีวิตของผู้บรรลุ  จุดหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน 
 

- ตัดออก 
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 Buddhist ethics as a code of conduct to 
achieve a good way of life and brotherhoods of 
mankind, society, communities, and states as 
well as state leaders. The Buddhist code will not 
only be conducive to a way of living with 
decency, confidence and success, it will instill a 
sense of moral goodness into individual 
characters and human roles, be they marriage 
couples, family leaders, offspring, friends, 
employees, employers, teachers, students and 
even monks whose final goal is nirvana. 

 1721301     อารยธรรมโลก           2(2-0-4) 
       World Civilization 
       วิวัฒนาการของมนุษย์ พฒันาการของอารย
ธรรมทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาของโลกตะวันตกและโลกตะวันออก 
    Human evolution, the development of 
Western and Eastern civilization in politics, 
economics, social, and intellectual culture. 

1207203    อารยธรรมโลก                                3(2-2-5) 
                Global Civilization 
                วิเคราะห์พัฒนาการของอารยธรรมโลกตะวันตก  และ
โลกตะวันออกโดยสังเขป  ในดา้นต่าง ๆ  เปรยีบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงและความเป็นไปของสังคมโลก อทิธิพลของตะวนัตกและ
ตะวันออกที่มีผลต่อสังคมโลก  และสามารถปรบัตัวของสังคมโลก
สมัยใหม่ผ่านวิธกีารทางประวัตศิาสตร์ 
               Analyze development of western and eastern 
civilization in various aspects. Compare global changes 
and events. Influence of western and eastern to global 
society and adaptability of modern society via historical 
procedure. 

ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชา 
คําอธิบายรายวชิา ให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี
สาขาครุศาสตรแ์ละสาขา
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 
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 1721302    ประวัติศาสตร์ไทย          3(3-0-6) 
                Thai History  
               หลักฐานทางประวัติศาสตร์กับการศึกษา
ประวัติศาสตร์ไทย ประวตัิศาสตร์ของชนชาติไทยตัง้แต่ถิ่น
กําเนิดของคนไทย การกอ่ตัวของชุมชนและอาณาจักร
ต่างๆ ก่อนสมัยสุโขทัย ประวตัศิาสตร์สมัยสุโขทัย อยธุยา 
ธนบุรี และรัตนโกสินทรใ์นด้านลักษณะรูปแบบการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และ
ความสัมพันธ์กบัต่างประเทศ 
    Historical evidence related to the 
study of Thai history, history of Thai ethics such 
as the origin of Thai people and the formation of 
various communities and kingdoms before 
Sukhothai regime, history of Sukhothai, 
Ayutthaya, Thonburi and Rattanakosin in term of 
political, governance, economic, society, culture 
and the relations with foreign countries. 

1207101   ประวัติศาสตร์ไทย                          3(2-2-5) 
                Thai History  
                 วิเคราะห์พัฒนาการของประวัตศิาสตร์ไทยสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์  อธิบายการพัฒนาและ
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการด้านเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  
สังคม  และวัฒนธรรมผ่านวธิีการทางประวัติศาสตร ์
                 Analyze development of Thai history both in 
pre-historic and historic period. Explain about the 
development and the effects on changes in politics, 
economics, social and culture via historical procedure. 

ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชา 
คําอธิบายรายวชิา ให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี
สาขาครุศาสตรแ์ละสาขา
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 

 1722301   ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สมัยใหม่                                        3(3-0-6) 
              History of Modern Southeast Asia 
     อิทธิพลของลัทธิจักรวรรดินยิมที่มีต่อภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตัง้แตค่ริสต์ศตวรรษที่ 19 ในด้าน
การเมืองการปกครอง เศรษฐกจิ และสังคม ขบวนการ

1207102    ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้      3(2-2-5)
                South-East Asia History  
                 วิเคราะห์พัฒนาการทางประวัตศิาสตร์ในยุคต่างๆ
อิทธิพลของชาติตะวันตกที่มีผลต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
อธิบายการเปลี่ยนแปลงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงสมัย
สงครามโลกครัง้ที่ 2 จนถึงปัจจุบัน  แสดงความคิดเห็นใน

ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชา 
คําอธิบายรายวชิา ให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี
สาขาครุศาสตรแ์ละสาขา
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 
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ชาตินิยม การเรยีกรอ้งเอกราช การยดึครองของญี่ปุ่นใน
ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัญหาและสภาพของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ตัง้แต่ได้รับเอกราชจนถึงปัจจบุัน ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศทัง้ภายในภูมิภาคและภายนอก
ภูมิภาค 
The influence of imperialism to the Southeast 
Asia region since 19th century in term of politics, 
economic, and society, the movements of 
Nationalism, claiming for the independence, the 
occupation by Japanese during World War 2. 
Problem and condition of Southeast Asia since 
has been received independence to present, an 
international cooperation by other countries 
within the region. 

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

 1724301     เอเชียศึกษา                      3(2-2-5) 
       Asian Studies 
       ภูมิหลังทางประวัติศาสตร ์วัฒนธรรมและ
พัฒนาการทางสังคมของภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
ตะวันออกกลาง และเอเชียใต้ จนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 
2 การพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมที่เกดิขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
จนถึงปจัจุบัน ความสัมพันธ์กับต่างประเทศทัง้ในและนอก
ของแต่ละภูมิภาค  

1207306     เอเชียศึกษา                      3(2-2-5) 
       Asian Studies 
       วิเคราะหภ์ูมิหลังทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและ
พัฒนาการทางสังคมของภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตะวันออกกลาง 
และเอเชียใต้ จนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 การพัฒนาประเทศและ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมที่เกดิขึ้นในช่วงหลัง
สงครามโลกครัง้ที่ 2 จนถึงปัจจุบัน แสดงความคิดเห็นใน
ความสัมพันธ์กบัต่างประเทศทัง้ในและนอกของแต่ละภูมิภาค โดย
ผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร ์  

ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชา 
คําอธิบายรายวชิา ให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี
สาขาครุศาสตรแ์ละสาขา
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 
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       Historical background, cultural and 
social development of East Asia, Middle East and 
South Asia until World War 2, the development 
of economic, social and political changes that 
occurred during World War 2 until now. Relations 
with other countries both within and outside the 
region. 

        Analyze the Historical background, cultural 
and social development of East Asia, Middle East and 
South Asia until World War 2, the development of 
economic, social and political changes that occurred 
during World War 2 until now. Express opion about 
relations with other countries both within and outside the 
region via historical procedure. 
 

 2521401 หลักมานุษยวทิยา   2(2-0-4) 
  Principles of Anthropology 
  ความหมาย แนวคิด ปรัชญา และ
ทฤษฎีมานุษยวทิยา วิวัฒนาการของมนุษยชาติ ความ
เป็นมาของมนุษย์ด้านกายภาพ พัฒนาการด้านวัฒนธรรม
การดํารงชพี ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับกิจกรรมทางสังคม 
ปัจจัยทีท่ําให้มนุษย์มีความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม และ
พฤตกิรรมที่ต่างกันหรอืคล้ายกนั 
  Meaning philosophical concepts 
and theories in anthropology. The evolution of 
mankind. The physical origin of humans. 
Development of cultural living. The relationship 
of human and social activities. Human factors, 
cultural beliefs, values and behaviors that are 
different or similar. 

-  ตดัออก 
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รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุง
แก้ไข 

  2531401     สังคมวทิยาเบื้องต้น          2(2-0-4) 
        Introduction to Sociology 
        ความหมาย ขอบเขต และประวัติความ
เป็นมาของสังคมวิทยา โครงสรา้งเบื้องต้นของสังคม การ
จัดระเบียบทางสังคม การจดักลุ่มสถาบัน ลักษณะทั่วไป
ของสังคม อิทธพิลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อบุคคลและกลุ่ม 
ความสัมพันธ์ทางสังคม และวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลง
และปัญหาสังคมปัจจุบันตลอดจนแนวทางแก้ไข 
       Definition, scope and history of 
sociology, basic structure of society, social 
organization, the institution grouping, general 
characteristics of the society, the influence of 
environment to the individuals and groups, social 
and cultural relationship, current  social 
problems and its changes including the solutions.
  

1518101   หลักสังคมวิทยา                              3(2-2-5) 
               Principle of Sociology  
                อธิบายความหมาย  ลักษณะ  ขอบข่าย  ประวตัิความ
เป็นมา  แนวคิดและทฤษฎีสังคมวิทยา  องค์ประกอบ  และหลักการ
สําคัญ  ประยุกต์ใช้วิธกีารศึกษาทางสังคมวทิยา วิเคราะห์กลุ่มสังคม  
โครงสร้างทางสังคม ลักษณะของสังคม  โครงสร้างหน้าที่  การจัด
ระเบียบสังคม สถาบันทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม การ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  ช่วงชั้นทางสังคม  วัฒนธรรม  ความเชื่อ  
กระบวนการทางสังคม  พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคม การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อประยุกตใ์ช้ในการจดั
การศึกษา 
               Explain meaning, characters, scope, history and 
idea=s and theories of Sociology. Apply sociology 
procedure to analyze social groups, social structure, social 
characters, duty structure, social ordering, social institutes, 
socialization, social interaction, social stratification, culture, 
believe, social process, social deviational behavior, 
changes in social and culture. Apply the knowledge to 
learning management. 
 
 
 
 

ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชา 
คําอธิบายรายวชิา ให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี
สาขาครุศาสตรแ์ละสาขา
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 



174 
 

รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุง
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 2551401  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 
 3(3-0-6) 
              Introduction to Political Science 
    ขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างวิชารัฐศาสตร์กับสาขาวชิาอื่น 
ความสัมพันธ์ระหว่างรฐักับประชาชน และระหว่างอํานาจ
กับกฎหมาย กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา 
พรรคการเมือง กลุ่มสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยสังเขป 
  Scope and methodology of 
Political Science, relationship between the 
Political Science and other disciplines, 
relationship between the State and the public 
including the relationship between authorities 
and law, political process, government, 
parliament, political parties and international 
relation groups in brief. 

-  ตัดออก 

 2561401   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
 3(3-0-6) 
     Introduction to Law 
     แนวคิด หลักเกณฑ์พื้นฐานของกฎหมาย
โดยทั่วไป การแยกประเภทของกฎหมาย ขอบเขตที่
กฎหมายบังคับใช้ ศัพทก์ฎหมายที่ควรรู้ หลักสําคัญในการ
กระทําผิดทางอาญาและกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ของ

1401201     กฎหมายเบื้องต้น                       3(2-2-5) 
                 Basic Law  
                  อธิบายความหมาย  ความสําคัญ  ประเภท ลําดับศักดิ์
ของกฎหมาย  วิเคราะห์การจดัทํา  การใช้ การตีความทางกฎหมาย 
อธิบายกฎหมายรัฐธรรมนญู  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมาย
อาญา กฎหมายปกครอง  และอธิบายกระบวนการยุติธรรม  
ประยุกตใ์ช้และบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวนั 

ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชา 
คําอธิบายรายวชิา ให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
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ครอบครัว ทั้งนีเ้พื่อให้รู้จกัสิทธ ิหน้าที่ และเสรภีาพอันพึง
ได้รับตามกฎหมาย 
    Concept and basic principle of law in 
general, the classification of law. The extent of 
law enforcement, legal terms that student 
should know, cornerstone of the criminal act and 
law of family relationship, in order to recognize 
the rights, duties and freedoms under law. 

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

 2563401       พลเมืองศกึษา         2(2-0-4)  
         Citizenship Education 
         สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญ สิทธิ และ
หน้าที่ของพลเมอืงดีตามรัฐธรรมนูญ การปฏิบตัิตนเป็น
พลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธปิไตย  
  The essence of the Constitution. 
The rights and obligations of citizenship under 
the Constitution. To behave as a good citizen in 
a democracy. 

- ตัดออก 

 2572401       เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
                   Introduction to Economics 
                    แนวคิด และวิธีการจัดสรรทรพัยากรทาง
เศรษฐกิจ การผลิต การกระจายผลผลิต       การบริโภค 
การตลาดในระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ พฤตกิรรมผู้ผลิต 
ผู้บริโภค และการทํางานของกลไกราคา คุณธรรมของ

1513201  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                       3(2-2-5) 
              Basic Economics  
              อธบิายความหมาย  ความสําคัญ  ประวัติความเปน็มา
ของเศรษฐศาสตร์  วิเคราะห์ทฤษฎีการผลิต  พฤตกิรรมของผู้บริโภค  
ตลาด  ทฤษฎีราคา  รายได้ประชาชาติ  การเงนิการธนาคาร  การ
คลัง  การค้าระหว่างประเทศ  ระบบสหกรณ์  ประยุกตใ์ช้ปรัชญาของ
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หน่วยธรุกิจ รายได้ประชาชาต ิการเงิน การธนาคาร การ
คลัง การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
         Concepts and the allocation of 
economic resources, manufacturing, yield 
distribution, consumption, marketing in the 
various kinds of economy, consumer behavior 
and the price mechanism, the moral of the 
business unit, national income, banking, finance 
and country’s economic development and the 
economy relationship between countries. 

เศรษฐกิจพอเพยีง   วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจโลก 
               Explain meaning, importance and history of 
economics. Analyz production theory, consumer behavior, 
market, price theory, national income, financial, treasury, 
international trading, cooperative system. Apply the 
Sufficient Economy Theory. Analyze changes in Thai and 
global economics. 

 2541504       ประชากรศึกษา          2(2-0-4) 
                  Population Studies  
                  ความหมายและประวัติความเป็นมาของ
ประชากรศึกษา ภาวะประชากร  ได้แก่ ขนาด
องค์ประกอบ การขยายตัวของประชากรและการ
เปลี่ยนแปลงประชากร การเกิด การตาย และการย้ายถิ่น  
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะประชากรกับปัจจยัทาง
เศรษฐกิจและสังคม ปัญหาและนโยบายประชากร  
ประชากรศึกษากับการแก้ไขปญัหาประชากร เทคนิคและ
วิธีการทางประชากรศึกษา ประชากรศึกษากบัการแก้ไข
ปัญหาของบุคคล ครอบครัว ชมุชนและประเทศชาติ 
 

-  ตัดออก 
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       Meaning and history of population 
studies, population conditions such as size, 
composition, expansion of populations, 
population change, birth rate, mortality and 
migration, relationship between population 
condition and socio-economic factors, 
population issues and policies. Demography 
study about solution of population issues, 
techniques and methods of population studies, 
solution of individuals, families, communities and 
nations issues. 

 2541503    ภูมิศาสตร์ประเทศไทย  3(3-0-6) 
                Geography of Thailand 
                 ลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศไทยในด้าน
ที่ตั้ง ขนาด พรมแดน ลักษณะภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ประชากร กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เศรษฐกจิและสังคม
โดยศึกษาเป็นส่วนรวมของประเทศและเป็นรายภูมิภาค 
ปฏิบัติการภาคสนาม 
      Geography of Thailand such as 
location, size, border, population, topography, 
climate, natural resources, economic activity, 
issues from physical changes of economy and 

1514102    ภูมิศาสตร์ประเทศไทย                  3(2-2-5) 
                Thailand Geography  
                วิเคราะห์ลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเกีย่วกับ
ลักษณะทางกายภาพประชากร เศรษฐกิจ  สังคม  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมถงึความสัมพันธ์ในปจัจัย
ทางภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก วิเคราะห์การกระจายเชิงพื้นที่และ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัต่างๆ และฝึกปฏิบัติการภาคสนาม 
                Analyze Thailand geography in aspect of 
morphology, population, economics, social, natural 
resources and environment. The relationship with 
geographic factors in global scale. Analyze spatial 
distribution and relationship between factors. Do practice 

ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชา 
คําอธิบายรายวชิา ให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี
สาขาครุศาสตรแ์ละสาขา
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 
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society. The study as a whole of the country 
included field operations. 

in the field trip. 

  2543502      แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่
และภาพถ่ายระยะไกล              3(2-2-5) 
        Map and Map Interpretation and 
Remote Sensing 
      ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่ องค์ประกอบ
ของแผนที่ การอ่าน การตีความ การใช้แผนทีภู่มิประเทศ
มาตราส่วน 1:50,000 และ 1:250,000 ความรูเ้กี่ยวกับรูป
ถ่ายของอากาศ การอ่านและแปลความหมายลักษณะของ
สิ่งที่ปรากฏในรปูถ่ายทางอากาศ หลักการสํารวจข้อมูล
ระยะไกล การสํารวจข้อมูลธรรมชาติด้วยดาวเทียม การใช้
ประโยชน์จากดาวเทียมในงานด้านภูมิศาสตร์ ปฏิบัติและ
ตรวจสอบข้อมลูในภาคสนาม 
     Basic knowledge about the ma, the 
elements of map in term of reading and 
interpretation, using map with scale = 1:50,000 
and 1:250,000, study topographic map in term of 
reading and interpretation, meaning of object 
appeared on topographic map, principles of 
remote data exploration, survey data of natural 
resources by satellite, the use of satellites in 
geological work, monitor data on site. 

-  ตัดออก 
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 2543503 สิ่งแวดลอ้มศึกษา 2(2-0-4) 
  Environmental Education 
  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั
สิ่งแวดล้อม  หลักการ เป้าหมาย พัฒนาการของ
สิ่งแวดล้อม ความหมายและวิวัฒนาการของสิ่งแวดล้อม
ศึกษา การสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมการจดั
กระบวนการเรยีนรู้และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  The relationship between 
humans and the environment. Principles, goals 
and the development of the environment. The 
meaning and evolution of environmental 
education. To create environmental awareness of 
the learning process and environment. 
 

-  ตัดออก 

 2504902  ระเบียบวิธีวจิัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 
              Introduction on Social Science 
Research Methodology 
    ความหมายและประเภทของการวจิัยทาง
สังคมศาสตร์ กระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย การ
ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวจิัย การเขยีนเค้า
โครงการวิจัย การอ่านรายงานการวจิัย การนําผลการวิจัย
ไปใช้ ฝึกปฏิบัตกิารดําเนินงานวิจัยทกุขั้นตอน 
 

-  ตัดออก 
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              Meaning and types of social science 
research, the research process, research design. 
The application of Software Package has been 
used for research, writing of research outline and 
reading of research reports. The research results 
have been used for research implementation. 

 2504903     สัมมนาสังคมศกึษา           3(2-2-5) 
                 Seminar in Social Studies 
                 ขอ้มูลทางด้านสังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ รวมทั้งสารสนเทศจากแหล่งต่างๆ ตลอดจน
หลักสูตร สาระการเรียนรู้สื่อ กระบวนการเรยีนรู้สื่อ และ
เทคโนโลยีทางสังคมเพื่อนํามาเป็นหัวขอ้สัมมนา 
       Information of social sciences and 
humanities, information from various sources 
including learning course,  media learning 
contents ,  media learning process and  social 
technology to be the seminar topics. 

- ตัดออก 

 
 
 
 

1523201  คัมภีร์สําคัญทางพระพุทธศาสนา 3(3-0-6) 
    Key Texts in Buddhism 
    คัมภีร์ที่สําคัญทางพระพทุธศาสนาในขั้นปฐม
ภูมิ พระไตรปิฎก และขั้นทุติยภูมิ อรรถ กถา ฎีกา อนุฎีกา 
ปกรณว์ิเสสที่สําคัญทางพระพทุธศาสนา เช่น วิสุทธิมรรค 
วิมุตติมรรค โลกทีปนี   มิลินทปัญหา ฎีกาพระมาลัย  

- ตัดออก 
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พุทธธรรมและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน 
  The primary texts and scriptures 
of Buddhism, namely the Tripitaka and 
secondary texts such as commentary, sub-
subcommentary and the classical work in 
Buddhism, such as Wisutamak (the purity path), 
Wimmuttimak (the nirvana path) Lokatippanee, 
Mirinthapanha and the commentary of Pra Malai. 
Buddhism and contemporary Buddhist literature.
 

 
 

1523203    พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบัน   
3(3-0-6) 
       Buddhism and Current Situations 
       สภาวการณ์ปัจจุบันของพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทยและในโลกโดยวิเคราะห์     ศาสนธรรม  
ศาสนบุคคล  ศาสนวัตถุ และศาสนพิธี ว่ามีความ
สอดคล้องถกูตอ้งตามพระธรรมวินัยหรอืไม่ และองค์กร
ต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนามีความเข้มแขง็มากน้อย
เพียงใด ภาวะเสื่อมโทรมในวงการพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย พร้อมทัง้สาเหตุและวิธีแก้ไข ตลอดจน
บทบาทและคุณูปการของพระพทุธศาสนาในการแก้ไข
ปัญหาสําคัญ ๆ ของไทยและของโลก 
 

- ตดัออก 
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     The current situations of Buddhism in 
Thailand and the global context, analyzing 
dharma, sangha, Buddhist artifacts and 
ceremonies in comparison with the instructions 
given in the Tripitaka, the strength of Buddhist 
organizations and the deterioration of Buddhism 
in Thailand as well as its causes and solutions. 
Contribution of Buddhism to the solution of 
critical problems, both domestically and globally 
will also be discussed. 
 

 1524201       ศาสนาเปรียบเทียบ          3(3-0-6) 
         Comparative Religions 
          ประวัตขิองศาสนาต่าง ๆ รวมทั้งศาสดา 
หลักคําสอน เปา้หมาย วิธกีาร โดยการศึกษาเปรียบเทียบ
ศาสนาที่มีความนับถือมากในประเทศไทยโดยเฉพาะ
พระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม  คริสต์ศาสนา  ศาสนา
พราหมณ์ ศาสนาขงจื้อเพื่อให้เข้าใจในศาสนาต่าง ๆ ในแง่
ปรัชญาและอยูร่่วมกันได้อย่างสันติสุข 
  The history of mainstream 
religions in Thailand, specifically focusing on the 
life of prophets, doctrines, objectives and 
methods by way of a comparative study of 

- ตัดออก 
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Bhuddhism, Islam, Christianity, Brahmin and 
Confucianism. The objective is to understand 
various religions in terms of philosophy and 
codes that will enable people of different 
religious background to co-exist peacefully. 

 1524202        พุทธชาดกเพือ่การสอน 3(3-0-6) 
          Buddha Reincarnation for 
Teaching 
           ชาดกในพระชาติต่างๆของ พระสัมมา 
สัมพุทธเจ้า ทศชาติชาดก นิบาตชาดก      การบําเพ็ญ
บารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รูปแบบการนําเสนอชาดก
ให้น่าสนใจสําหรับผู้รับฟงัในวยัต่างๆกัน การจดัการเรียนรู้
ศีลธรรมจากพทุธชาดก 
  The allegorical stories of Lord 
Buddha’s former incarnations as appeared in 
Toschad chadok, focusing on Lord Buddha’s 
virtures. The course will also teach how to 
interestingly present the allegorical stories to 
listeners of different age groups and how to draw 
moral lessons from such stories. 
 
 
 

- ตัดออก 
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1524203 สัมมนาพระพุทธศาสนา 3(3-0-6) 
  Buddhism Seminar 
  หลักธรรมคําสอนจากคัมภีร์ที่สําคัญของ
พระพุทธศาสนาขั้นปฐมภูมิ และทุติยภูมิ พุทธประวัติ 
ศาสนสถานที่สําคัญ ประติมากรรมทางพุทธศาสนา 
สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา พิธีกรรมทางพุทธ
ศาสนา  
  The Principles of Dharma by 
discussing such topics as the history of 
Buddhism, important doctrines and essence of 
Buddhism, key religious landmarks and Buddhist 
architectures. 

- ตัดออก 

 
 
 
 

1722302     ประวัติศาสตร์ลาตินอเมริกา 3(3-0-6) 
       History of Latin America 
       อารยธรรมโบราณในลาตินอเมรกิาอย่าง
สังเขป การวางรากฐานทางด้านต่าง ๆ ภายใตจ้ักรวรรดิ
สเปนและโปรตุเกสตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษที่ 16 – กลาง
คริสต์ศตวรรษที่ 18 การเรยีกร้องอิสรภาพ การสร้างชาติ
หลังได้รับเอกราช ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง แนว
ทางการพัฒนาประเทศ ความสัมพันธ์กับชาตยิุโรปและ
อเมรกิาเหนือภายใตร้ะบอบสาธารณรัฐ 
 A brief history of ancient civilizations in 
Latin America. The foundation of the foundation 

- ตัดออก 
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of the empire under Spanish and Portuguese 
rules from the 16th   century to mid-18th 
century. The building of nation after the 
declaration of independence, their economic, 
social, political problems as well as their 
approach to national development, and their 
relations with Europe and North America under 
the Republican regime. 
 

 1722303   ประวัติศาสตร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์   
                                                     3(3-0-6) 
     History of Australia and New 
Zealand 
     ประวัติศาสตร์ของยุคแหง่การสํารวจดินแดน
อย่างสังเขป การค้นพบและการก่อตั้งอาณานคิมของ
อังกฤษในออสเตรเลีย วถิีชีวิต ประเพณีและความเชื่อของ
ชนเผ่าพื้นเมืองอะบอริจินิส การค้นพบทองคําและการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ สังคม การเมืองการปกครอง 
และแนวคิดออสเตรเลียนิยม การจัดตัง้เครอืรัฐออสเตรเลีย 
บทบาทของออสเตรเลียในสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 
การร่วมมือระหว่างออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์และประเทศ
อื่น ๆ ในปัจจุบนั 
 

- ตัดออก 
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  History of the Age of Exploration 
briefly. The discovery and the founding of the 
British colonies in Australia. The lifestyle, 
traditions and beliefs of the indigenous Aboriginal 
communities. The discovery of gold and changes 
in socio-economic politics and the concept in 
Australianism. The establishment of the 
Commonwealth of Australia, Australia's role in 
World War 1 and 2, the current cooperation 
between Australia and New Zealand and other 
countries. 

 1723301      ประวัติศาสตร์ยุโรปร่วมสมัย 3(3-0-6) 
        Contemporary European History 
         สงครามโลกครั้งที่ 2 ปัญหาความขัดแยง้
ทางการเมืองระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตหลัง 
ค.ศ. 1945 สงครามเย็นและผลกระทบที่มีต่อยโุรปด้านต่าง 
ๆ การสร้างเอกภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองของยุโรป 
การล่มสลายของระบอบคอมมวินิสต์ในยุโรปตะวันออก 
สหภาพยุโรป และปัญหาร่วมสมัยของยุโรป  
  World War 2. The political 
conflicts between the U.S. and the Soviet Union 
after 1945, Cold War and its impact on Europe in 
various aspects, economic and political unity in 

- ตัดออก 
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Europe, the collapse of communist regimes in 
Eastern Europe, European Union and the 
contemporary problems of  Europe. 
 

  1723302   ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริการ่วมสมัย   
                                                     3(3-0-6) 
     Contemporary History of the United 
States 
     ภูมิหลังของสหรัฐอเมริกากอ่นสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกจิ 
การเมือง และสังคมสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และสมัย
สงครามเย็น การปฏิรูปสังคมและปัญหา สังคมอเมรกิาใน
ทศวรรษ 1980-1990 สหรัฐอเมริกากับโลกปัจจุบัน 
  The background of the United 
States before World War 2. The United States 
international relations, the economy, politics, 
and society during World War 2 and the Cold 
War. Social reforms and conflicts, American 
society in 1980s – 1990s. The contemporary 
United States as related to the world. 
 
 
 

- ตัดออก 



188 
 

รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุง
แก้ไข 

 
 
 
 
 

1723303   จดุเปลี่ยนในประวัติศาสตร์โลก 2(2-0-4) 
     Turning points in World History 
     ปรากฏการณ์การเมือง เศรษฐกจิ สังคม 
ความคิด การประดิษฐ์คิดค้น ทีม่ีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของประชากรในภูมิภาคต่าง ๆ 
ของโลกทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
  The political, economic, social 
phenomena and the idea of invention that affect 
the history and lifestyle of mankind in different 
regions of the world, both past and present. 
 

- ตัดออก 

 1724302   เหตุการณ์ปัจจุบันในปริทรรศน์
ประวัติศาสตร์ 2(2-0-4) 
     Contemporary Affairs from 
Historical Perspective 
                เหตุการณ์สําคัญในปัจจุบันที่เกิดขึ้นทัง้
ภายในและภายนอกประเทศ การวิเคราะห์ประเด็นสาเหตุ
และผลกระทบของที่มีต่อประเทศ ภูมิภาค หรือโลก การ
วางแนวทางแกไ้ขปัญหาที่ซับซ้อนและยืดเยื้อทีจ่ะเกิดขึ้น
ในอนาคตโดยใช้มุมมองทางประวัติศาสตร ์
     The contemporary events, both 
domestically and internationally. It will also 
teach students to analyze the causes and effects 

- ตัดออก 
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of events in the national, regional and global 
context. Solutions to complex and cumbersome 
problems of the future are also given, through a 
historical perspective. 
 

 2533401 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม   
              ไทย                              2(2-0-4) 
              Social and Cultural Changes of 
Thailand 
               ความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรม วิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ แนวคิด 
ทฤษฎีและรูปแบบของการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง วิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงใน
สังคมไทย ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้ม
ของการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย 
               The meaning of social and cultural 
changes, the evolution of human society, the 
concepts, theories and models of changes, the 
various factors that cause social and cultural 
changes, the evolution of social and cultural 
changes in the Thai society, the impact of social 
and cultural changes and the trends of social 
and cultural changes in the Thai society. 

- ตัดออก 
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 2552401   นโยบายความสัมพันธ์ไทยกับต่างประเทศ   
                                                   2(2-0-4) 
      Foreign Policy of Thailand 
      นโยบายความสัมพันธ์ของไทยกับ
ต่างประเทศตั้งแต่สมัยสุโขทัย อิทธิพลของชาติตะวันตก 
การเปลี่ยนแปลงบริบททางการเมืองและเศรษฐกิจโลกที่
เป็นปัจจัยสําคัญต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบ และการ
ดําเนินนโยบายต่างประเทศในแต่ละยุคสมัยจนถึงปัจจุบัน 
     Thailand’s foreign policy since the 
Sukhothai period. The influence of the Western 
nations.It will also discuss the changes in political 
and economic context that became important 
factors to modify the format and implementation 
of foreign policy in each period and to the 
present. 

- ตัดออก 

 2573401   โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทย   
                                                    2(2-0-4) 
      Economic Structure of Thailand  
      การศึกษาโครงสร้างทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในอดีตและปัจจุบนั โครงสร้างเศรษฐกิจ
การเกษตร โครงสร้างและนโยบายส่งเสริมการ
อุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจไทย 
ดุลการค้าและดุลการชําระเงิน บทบาทของภาครัฐบาลใน

- ตัดออก 
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ระบบเศรษฐกิจ กลุ่มผูกขาดทางธุรกิจ บทบาทธนาคาร
พาณิชย์ และสถาบันการเงินอืน่ ๆ ปัญหาทางสังคมและ
เศรษฐกิจต่าง ๆ ในปัจจุบันและอนาคต 
      Study Thailand’s economic structure 
from past to present. Topics include the 
economic structure of agriculture, structure and 
policy of industrial promotion and commerce, 
development of the Thai economy, trade and 
payment balance, role of the government sector 
in the country’s economic system, business 
monopolies, role of commercial bank and other 
financial institutions and social and economy 
issues from past to present. 

  2574401       เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง 2(2-0-4) 
         Self-Reliance Community 
Economy 
                   แนวคิด ความหมาย และความสําคัญของ
เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองบนพืน้ฐานภูมิปัญญาไทย 
เศรษฐกิจพอเพยีงตามแนวคิดทฤษฎีใหม่ องค์กรชุมชน
ด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน 
        The concept, meaning and 
importance of self-reliance community 
economies based on Thai wisdom. Sufficiency 

- ตัดออก 
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economy, economics organizations within 
communities and the development of 
sustainable communities. 
 

 2573402  เศรษฐกิจไทยในกระแสโลกาภิวัตน์
 2(2-0-4) 
    Thai Economy in Global Context 
    ความหมาย ลักษณะของโลกาภิวัตน์ กระแส
โลกาภิวัตน์กับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ 
ความสัมพันธ์ของระบบการค้า การเงิน เศรษฐกิจโลกต่อ
ประเทศไทย สหภาพยุโรป (EU) เขตการค้าเสรีอเมรกิา
เหนือ (NAFTA) เขตการค้าเสรเีอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(AFTA) พัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทย การปรับ
โครงสร้างทางธรุกิจและแนวโน้มในอนาคต 
  The meaning and nature of globalization, 
globalization and economic change, impacts of 
world trade, finance and economics on Thailand, 
European Union (EU), North American Free Trade 
(NAFTA), ASEAN Free Trade Area (AFTA), 
development of Thailand’s economy, 
restructuring of business and other future trends.
 
 

- ตัดออก 
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2541501 ธรณีวิทยาเบื้องต้น 3(2-2-5) 
  Introduction to Geology 
  หลักเกณฑ์ทั่วไปทางธรณีวทิยา 
ธรณีวทิยาโครงสร้าง แร่และหนิกระบวนการ กําเนิดและ
การเปลี่ยนแปลง ประวัตกิารกําเนิดโลกและการลําดับยุค
ทางธรณีวทิยา และ ธรณีวิทยาประเทศไทย ปฏิบัติการ
ภาคสนาม 
  The geology principles, structural 
geology, and the formation of minerals and 
stones. The history of world formation and 
geological era in Thailand will also be discussed. 
Field operations.  
 

- ตัดออก 

 2541502 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5) 
           Physical Geography 
  ลักษณะทางกายภาพของโลก 
ปรากฏการณ์ การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของ
ปรากฏการณท์ี่เกิดขึ้นบนพื้นโลก ได้แก่ ลักษณะภูมิ
ประเทศ ภูมิอากาศ ดิน แร่ธาต ุพืชพรรณธรรมชาติและ
แหล่งน้ํา โดยเน้นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เปรียบเทียบปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในแต่ละภูมิภาค ฝึกปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ 

1514101   ภูมิศาสตร์กายภาพ                3(2-2-5) 
                Physical Geography  
                 วิเคราะห์สัณฐานของโลกและปรากฏการณ์ที่เกดิขึ้น
จากความสัมพนัธ์ระหว่างโลกกับดวงอาทติย์  และดวงจันทร ์ อธิบาย
ลักษณะทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงของธรณีภาค อุทกภาค  
บรรยากาศ ชีวภาคและฝึกปฏิบัติการภาคสนาม 
                 Analyze the earth geomorphology and the 
phenomenon that occur because of relation between The 
Sun and The Earth.  Explain physical characters and 
changes of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and 

ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชา 
คําอธิบายรายวชิา ให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี
สาขาครุศาสตรแ์ละสาขา
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 
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  The physical characteristics of 
earth as well as the phenomenon, change and 
the relationships of the phenomena that occur 
on Earth, including topography, climate, soil,  
minerals, natural vegetation and water resources. 
Field operations consistent with the course 
content are also included. 
 

biosphere. Do practice in field trips. 
 

 2542501 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 3(2-2-5) 
  Economic Geography 
  ลักษณะและปัจจัยทีท่ําใหเ้กิดความ
แตกต่างของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในบริเวณตา่ง ๆ ของ
โลก โดยศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ การผลิตการใช้ และ
การกระจายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ด้านเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม พาณิชย์กรรม การคมนาคม-ขนส่ง การค้า
ระหว่างประเทศ และการบริการแก่ประชาชนในดินแดน
ต่างๆของโลกและปฏิบัติการภาคสนาม 
  The characteristic and factors 
that caused the differences among economic 
activities within  different areas of the world, the 
study of natural resources, production and 
consumption, the distribution of economic 
activities in aspects of agriculture,  industry, 

- ตัดออก 
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commerce, logistic , international trade, public 
services within the different territories of the 
world and field operations. 
 

 
 

2542502 ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม 3(3-0-6) 
  Cultural Geography 
องค์ประกอบทางด้านภูมิศาสตร์ กับลักษณะทางด้านสังคม
และวัฒนธรรมของมนุษย์ ที่ส่งผลให้เกิดรูปแบบของการ
ดํารงชีวิตของมนุษย์ในภูมิภาคต่างๆ ของโลกได้แก่ การ
ปรับตัวให้เข้ากบัสภาพแวดล้อม ระดับความกา้วหน้าทาง
วิทยาการ การใช้ที่ดินแบบต่างๆ ลักษณะความแตกต่าง
ทางเศรษฐกิจ ทางสังคมและการปกครอง 
  The elements and social and 
cultural characteristics of human beings that 
cause various models of living in different regions 
of the world. The adaptation of the environment, 
progress in science, land use, difference among 
societies, economies and governances. 
 

- ตัดออก 

 2543501   ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 3(2-2-5) 
      Geographic Information System 
      แหล่งและระเบียบวิธีการรวบรวมข้อมูลสถิติ
ด้านภูมิศาสตร์ ได้แก่ ข้อมูลด้านกายภาพ เศรษฐกจิ สังคม 

- ตัดออก 
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ประชากร ด้วยวิธีการต่างๆ หรอืใช้คอมพิวเตอร์ เทคนิค
การประยุกต์ไปใช้การจัดเก็บขอ้มูลต่างๆ ในพืน้ที่อย่างมี
ระบบ 
      An overview of methods for gathering 
statistical geographical information, namely 
physical, economic, social, demographic data. 
The data will be analyzed by and systematically 
stored in a computer. 
 

 2544501    ภูมิศาสตร์นิเวศและการจัดการ 3(3-0-6) 
      Geography of Ecology and 
Management 
      ความหมาย แนวคิดของระบบนิเวศ และ
ความสําคัญของการศึกษานเิวศวิทยาในแง่ภูมิศาสตร์ 
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งตา่ง ๆ ใน
ระบบนิเวศ รวมทั้งศึกษาถงึสภาวะของระบบนิเวศทาง
ภูมิศาสตร์ที่ได้รบัผลกระทบจากปรากฏการณท์าง
ธรรมชาติและจากกิจกรรมของมนุษย์ และวิธีการจัดการ
ระบบนิเวศที่ยัง่ยืน  
    The meaning, concept and importance 
of ecology study in the field of geography, the 
relationships of different organisms within an 
ecosystem, the condition of geographical ecology 

- ตัดออก 
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รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุง
แก้ไข 

which is affected by natural phenomena and 
human activities, and the sustainable ecology 
management. 
 

 2544506   การอนุรักษ์และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน
ชนบทและเมือง                               3(2-2-5) 
     Environment Conservation and 
Development in Rural and Urban Community 
     ความหมาย และขอบเขตของสิ่งแวดล้อมใน
ชนบทและเมือง ลักษณะประเภทของสิ่งแวดล้อมในชนบท
และเมือง ปัญหาและการจัดการสิ่งแวดล้อมในชนบทและ
เมือง การปลูกฝัง และการสร้างจิตสํานึกในการอนุรกัษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชนบทและเมือง การประยุกต์
หลักจรยิศาสตรใ์นการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐานการ
ตัดสินปัญหาจรยิธรรมสิ่งแวดล้อม 
               The meaning, scope and type of 
environment as well as problems and 
environmental management in both rural and 
urban areas. The creation of awareness about 
environmental conservation and development in 
rural and urban areas, the application of ethics in 
environmental management and standards of 
ethical decision about environment. 

-  ตัดออก 
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แก้ไข 

 - 1208201 ศาสนศึกษา             3(2-2-5) 
  Religions Study 
  อธิบายความหมายของปรัชญาและศาสนา  
วิเคราะห์องค์ประกอบของศาสนาและความเชื่อ  ประเภทของศาสนา 
ประวัติความเป็นมา  หลักคําสอน  ศาสนพิธี  สาวก  และวันสําคัญ
ทางศาสนา  วิเคราะห์หลักการของศาสนาสากลที่เกี่ยวกับปรัชญา 
วัฒนธรรม  และจริยศาสตร์  การเปรยีบเทยีบศาสนาสากล  วิเคราะห์
สภาพการณ์และปัญหาเกี่ยวกบัจริยธรรมสิ่งแวดล้อมและสังคม
ปัจจุบัน   
  Explain meaning of philosophy and 
religion. Analyze elements of religions, believes, categories 
of religion, history, doctrines, ceremonies, disciples and 
important religious days. Analyze principle of global 
religions in aspects of philosophy, culture and ethics. 
Comparing global religions. Analyze the present situation 
and problems about environment ethics and social ethics
. 

เพิ่มรายวิชาใหส้อดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 

 - 1208302 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา 3(2-2-5) 
  Buddhism Dhamma and Dhammology 
  อธิบายพัฒนาการ ความสําคัญ  องค์ประกอบ  
และโครงสร้างของพระพุทธศาสนาและศาสนาในท้องถิ่น  เกี่ยวกับ 
ประวัติ คัมภีร์ของศาสนา การปฏิรูป นิกาย การเผยแผ่ วันสําคัญ 
ศาสนพิธี การปฏิบัติตนของศาสนิกชน  หลักธรรมสําคัญ ฝึกภาวะ

เพิ่มรายวิชาใหส้อดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 
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รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุง
แก้ไข 

ผู้นําในพิธีกรรมทางศาสนา และนํามาพัฒนาชีวิตและสังคม 
  Explain development, importance, 
elements and structure of Buddhism and local religions. 
Study history, scriptures, reforms, sects, propagation, 
important days, ceremonies, practice, important doctrines. 
Practice to be religious master ceremony. Apply the 
religions to develop living and society. 
 

 - 1512201 สิ่งแวดลอ้มและประชากรศึกษา 3(2-2-5) 
  Environment and Population Study 
  วิเคราะห์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ
ประชากร  ความสัมพันธ์ระหวา่งสิ่งแวดล้อมกบัประชากร  วิเคราะห์
ผลกระทบของภาวะประชากรที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมต่อสังคมและ
คุณภาพชีวิต  อธิบายการมีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน  อธบิายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ  สภาพการเกิดภัยพิบัติในประเทศไทยและโลก 
วิเคราะห์สาเหตกุารเกิด ผลกระทบและการจัดการภัยพิบตัิธรรมชาติ 
  Analyze basic knowledge about 
environment and population. Relation between 
environment and population. Analyze effects of 
population toward environment, society and living quality. 
Explain about participation in environment conservation 
to create highest and permanent benefit. Explain basic 

เพิ่มรายวิชาใหส้อดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 



200 
 

รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุง
แก้ไข 

knowledge about natural disasters, disasters in Thailand 
and global disasters. Analyze causes, effects and of the 
disasters and disaster management. 
 

 - 1514203  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ   3(2-2-5) 
    Geography Instruments and Geoinformatics 
    อธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัแผนที่ เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การแปลความหมายการ
สืบค้นและประยุกตใ์ช้เครื่องมอืทางภูมิศาสตร ์
    Explain basic knowledge about map, 
geoinformatics technology and geography instrument. 
Geography instrument result interpretation, searching and 
applying. 
 

เพิ่มรายวิชาใหส้อดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 

 - 1515101 การเมืองการปกครองไทย  3(2-2-5) 
  Thai politics 
  วิเคราะห์ความรู้เบื้องต้นทางรฐัศาสตร์  และ
ระบอบการปกครอง ววิัฒนาการการเมืองการปกครองไทย ตัง้แต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน อธิบายระบอบการเมืองการปกครองไทย อภิปราย
ความสัมพันธ์ระหว่างรฐักับสังคม  เหตุการณท์างการเมืองต่าง ๆ ที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมในอดีตและปัจจุบนัและการนําองค์
ความรู้ที่ได้บรูณาการกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยและพัฒนา
ความเป็นพลเมือง 

เพิ่มรายวิชาใหส้อดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 
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แก้ไข 

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

 - 1518302 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล       3(2-2-5) 
  Digital Society Culture 
  วิเคราะห์แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมพหุ
วัฒนธรรมและความเป็นพลเมืองดิจทิัลในปัจจบุันและอนาคต  
ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อสังคมทักษะการรู้ดิจทิัล สร้าง
แนวปฏิบัติให้เป็นพลเมืองที่เรยีนรู้แบบนําตนเองและปกป้องตนเอง 
การเคารพสิทธขิองตนเอง  ความรับผิดชอบสังคมโลกหลังสมยัใหม่ 
สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงสร้างสรรค์ 
  Analyze ideas of changes in multi-cultural 
society and digital citizenship both in current and future 
context. Effects of digital technology toward society. 
Digital skills. Guideline for being proactive and cautious 
citizen. Respect in own right. Be responsible to modern 
society. Create creative changes in society. 
 

เพิ่มรายวิชาใหส้อดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 
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 - 1207404 ท้องถิ่นศึกษา   3(2-2-5) 
  Local Study 
  อธิบายความหมาย  ความสําคัญ  และประวัติ
ความเป็นมาของท้องถิ่น  ขนบธรรมเนียม ประเพณีและมรดกทาง
วัฒนธรรม  วิเคราะห์ความคิด ความเชื่อของทอ้งถิ่น  วิเคราะห์
อิทธิพลของอารยธรรมต่างๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่นประยุกต์ใช้
กระบวนการศึกษาสังคม 
  Explain meaning, importance and history 
of local, custom, tradition and cultural heritage. Analyze 
local believes. Analyze civilizations influence and local 
wisdom via sociology procedure. 
 

เพิ่มรายวิชาใหส้อดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 

 - 1207405 การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 3(2-2-5) 
  History Learning Management 
  อธิบายความหมายและความสําคัญ จุดมุ่งหมาย
ของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัตถุประสงค์ มโนทัศน์ เนือ้หา 
วิเคราะห์ลักษณะการจดัการเรียนรู้ เทคนิคและวิธีการจดัการเรยีนรู้ 
ฝึกออกแบบการจัดการเรียนรู้  วิเคราะห์สื่อการเรยีนรู้และแหล่ง
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ประยกุตใ์ช้กิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการเรยีนรู้
ประวัติศาสตร์ และฝึกตลอดจนฝึกการออกแบบเครื่องมอืวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรยีนรู ้
  Explain the meaning and importance the 
purpose of learning management, history, objectives, 

เพิ่มรายวิชาใหส้อดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 



203 
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concepts, content, analysis of learning management, 
techniques and methods of learning management design 
training for learning management Analyzing learning media 
and learning resources in history, apply activities that 
promote history management and practicing as well as 
practicing the design of measurement and evaluation 
tools for learning management. 

 - 1513302 ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก 3(2-2-5) 
  Thailand  and  The  world economy   
  สืบค้น วิเคราะห์ สรุป หลักเศรษฐศาสตร์  
โครงสร้างทางเศรษฐกิจประเทศไทยกับระบบเศรษฐกิจโลก  สภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน แนวโน้ม
ในอนาคต  กระแสโลกาภิวัตน์กับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกจิ 
ความสัมพันธ์ของระบบการค้า  การเงิน  เศรษฐกจิโลกต่อประเทศ
ไทย  และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศที่สําคัญ   
  Search for information, analyze, 
summarize principles of economic thailand's economic 
structure and world economic system  thai economy 
character and world economy of today and their trends in 
the  future globalization and changes of economics 
system. the relations between trade, finance and world 
economics affecting thailand. economic integration, and 
essential economic integration. 

เพิ่มรายวิชาใหส้อดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 
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 - 1517301  นวตักรรมและสื่อดิจิทัลทางสงัคมศึกษา 3(2-2-5) 
   Innovations and Digital Media for Social Study
  วิเคราะห์แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกบันวัตกรรมและสื่อ
ดิจิทัลทางสังคมศึกษาหลักการออกแบบ การผลิตและพัฒนา
นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลที่เหมาะสมกับเนื้อหาสังคมศึกษา วิเคราะห์
และประเมินคุณค่าของสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรยีนรู้  การใช้สื่อ
ดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการเรยีนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
  Analyze basic ideas about innovations and 
digital technology for social study. Principal in designing, 
producing and developing innovations and digital 
technology that are suitablr for social study science. 
Analyze and evaluate of the media and innovations. 
Applying the media and innovation to develop students’ 
learning. 
 

เพิ่มรายวิชาใหส้อดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 

 - 1518303 การพัฒนาหลกัสูตรสังคมศึกษา      3(2-2-5) 
  Social Study Curriculum Development 
  วิเคราะห์แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกบัการพัฒนา
หลักสูตรสังคมศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย อธิบาย
วิวัฒนาการทางด้านหลักสูตรสังคมศึกษา ในระดับชาติและสากล 
วิเคราะห์กระบวนการจัดทําหลักสูตรสังคมศึกษา  การนําหลักสูตรไป
ใช้  การประเมินผลหลักสูตร  ภาวะผู้นําหลักสูตรสังคมศึกษา       

เพิ่มรายวิชาใหส้อดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 
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ฝึกปฏิบัติการพฒันาหลักสูตรสังคมศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา 
  Analyze basic ideas about social study 
curriculum development in context of formal, non-formal 
and informal education. Explain evolution of social study 
curriculum both in Thailand and global. Analyze the 
curriculum development procedure, applying the 
curriculum, curriculum evaluation and leadership in 
curriculum development. Practice in curriculum 
development according to the core curriculum. 
 

 - 1518405 ความเป็นสกลทรรศน์  3(2-2-5) 
  Globalization 
  อธิบายความหมาย และความสําคัญโลกาภิวัตน์ 
วิเคราะห์ทฤษฎีการจดัการความขัดแย้งความเป็นพลเมือง หลักการ
อยู่ร่วมกันของมนุษยชาติ ความสัมพันธ์และการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ
กัน ค่านิยมและการตระหนักรับรู้สภาพการณ์ การพัฒนาทีย่ั่งยนื สิทธิ
มนุษยชน ความเสมอภาคและการยอมรับความแตกต่างแนวทางการ
จัดการเรยีนรู้สังคมศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของพลเมืองโลก 
  Explain meaning and importance of 
globalization. Analyze conflict management theories. 
Citizenship and co-existence of humanity. Relationship 
and reciprocity. Value and realization. Sustainable 
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development. Human right. Equality and acceptance. 
Learning design to enhance global citizenship characters. 
 

 - 1518406     การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา    3(2-2-5) 
       Action Research for Social Study 
       อธิบายความหมาย  ขอบเขตของการวจิัยเชิง
ปฏิบัติการทางสังคมศึกษา  วิเคราะห์ทฤษฎีระเบียบวิธีวิจยั
กระบวนการวจิยัเชิงปฏิบัตกิาร ฝึกปฏิบัติการวจิัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ที่หลากหลายทางสังคมศึกษา 
       Explain meaning and scope of action research 
in social study. Analyze theories and action research 
methodology. Practice in the research to develop 
learnings in social study. 
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และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 

 - 1519401 การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา       3(2-2-5) 
  ASEAN Studies Learning Management 
  อธิบายความหมายและความสําคัญ จุดมุ่งหมาย
ของการจัดการเรียนรูอ้าเซียนศึกษา    มโนทัศน์ สาระการเรียนรู้ 
วิเคราะห์ลักษณะการจดัการเรียนรู้ เทคนิคและวิธีการจดัการเรยีนรู้ 
ประยุกตใ์ช้และบูรณาการการเรียนรูอ้าเซียนกบักลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น ๆ ฝึกออกแบบการจดัการเรียนรู้  ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้
และการใช้แหล่งเรยีนรู้  ประยกุต์ใชก้ิจกรรมทีส่่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้อาเซียนศึกษา ตลอดจนฝึกการออกแบบเครื่องมอืวัดและ

เพิ่มรายวิชาใหส้อดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
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ประเมินผลการจัดการเรยีนรู ้
  Explain the meaning and importance the 
purpose of ASEAN learning management is to study the 
concept of learning content, analyze the nature of 
learning management Techniques and methods of 
learning management, applying and integrating ASEAN 
learning and other learning strands production and 
development of learning media and use of learning 
resources , applying activities that promote the 
management of ASEAN education as well as practicing the 
design of measurement and evaluation tools for ASEAN 
learning management. 
 




