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หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑิต  หลกัสตูร 5 ปี 
สาขาวิชาสงัคมศึกษา 
หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2554 

 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา   มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะครศุาสตร ์รว่มกบั คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 
 
    หมวดท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 
 

1. รหสัและช่ือหลกัสตูร 
ภาษาไทย  : หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสงัคมศกึษา 
ภาษาองักฤษ  : Bachelor of Education Program in Social Studies 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเตม็ (ไทย) : ครศุาสตรบณัฑติ  (สงัคมศกึษา) 
ชื่อยอ่ (ไทย) : ค.บ. (สงัคมศกึษา)  
ชื่อเตม็ (องักฤษ) : Bachelor of Education (Social Studies) 
ชื่อยอ่ (องักฤษ) : B.Ed. (Social Studies) 

3. วิชาเอก 
 สงัคมศกึษา 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสตูร 
 ไมน้่อยกว่า 164 หน่วยกติ 
5. รปูแบบของหลกัสตูร 

5.1 รปูแบบ 
หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี 5 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ          
พ.ศ. 2552 

5.2 ภาษาท่ีใช้ 
ภาษาไทย เอกสารและต าราเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

5.3 การรบัเข้าศึกษา 
รบันกัศกึษาไทย 

5.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน 
เป็นหลกัสตูรเฉพาะของมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผูส้  าเรจ็การศึกษา 
ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 
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6. สถานภาพของหลกัสตูรและการพิจารณาอนุมติั/เหน็ชอบหลกัสตูร 
6.1 หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสงัคมศกึษา เป็นหลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2554   
6.2 เริม่ใชใ้นภาคการศกึษ าที ่1 ปีการศกึษา 2554 เป็นตน้ไป   
6.3 คณะกรรมการพจิารณากลัน่กรองหลกัสตูร พจิารณาหลกัสตูรในการประชุมครัง้ที ่

2/2554  เมือ่วนัที ่17 เดอืน กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2554 
6.4 คณะกรรมการสภาวชิาการ พจิารณาหลกัสูตรในการประชุมครัง้ที่  5/2554  เมื่อวนัที ่5 

เดอืน เมษายน พ.ศ.2554 
6.5 สภามหาวทิยาลยั อนุมตัหิลกัสตูรในการประชุมครัง้ที.่.…/………… เมือ่วนัที.่.…เดอืน

.................  พ.ศ. ……… 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 
 หลกัสูตรมคีวามพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบั
ปรญิญาตร ีสาขาวชิาสงัคมศกึษา ในปีการศกึษา 2556 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา 

8.1 คร/ูอาจารยส์อนสงัคมศกึษา   
8.2 นกัวชิาการดา้นสงัคมศกึษา 
8.3 บุคลากรดา้นการผลติสื่อการสอนสงัคมศกึษา 

9. ช่ือ  นามสกลุ ต าแหน่ง และคณุวฒิุการศึกษาของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 
 9.1 นางสุกญัญา  ศรโีพธิ ์      3100200370409 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์
  ศษ.ด. (ประชากรศกึษา) มหาวทิยาลยัมหดิล 2541 
 ศษ.ม. (ประชากรศกึษา) มหาวทิยาลยัมหดิล 2531 
 ค.บ. (ชวีวทิยา–สุขศกึษา) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2524 

9.2 นายเฉลมิชยั  สุวรรณรตัน์ 3949900222411 
 ผูช้่วยศาสตราจารย ์  
 พบ.ม. (พฒันาสงัคม)  สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์2535 
 กศ.บ. (สงัคมศกึษา)  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ สงขลา 2522 
10. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 
 คณะครศุาสตร ์ รว่มกบั คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 
กรงุเทพมหานคร และหน่วยงาน/สถานศกึษาทีน่กัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน
หลกัสตูร 

11.1 สถานการณ์หรือแนวทางพฒันาประเทศ 
 การเปลี่ยนแปลงทางการเมอืง เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทย  และสงัคมโลก
ภายใตก้ระแสโลกาภวิตัน์ทีร่วดเรว็ในปจัจุบนั ท าใหจ้ าเป็นต้องพฒันาเชงิรุกดว้ยการผลติบุคลากร
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ใหเ้ป็นผูใ้ฝรู่ ้ใฝ่ด ีมบีุคลกิภาพเหมาะสมกบัการเป็นคร ูสามารถพฒันาตนเองเพื่อถ่ายทอดความรู้ 
ความคดิสามารถตดัสนิใจ และปรบัตวัให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของชุมชน สงัคม และ
ประเทศ 

11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 
 หลกัสตูรสงัคมศกึษาค านึงถงึการเปลีย่นแปลงดา้นสงัคม วฒันธรรม ความก้าวหน้าทาง

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่ส่งผลกระทบต่อสงัคมไทยและสงัคมโลกในทุกมติิ จงึได้พฒันา
หลกัสตูรทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนคดิวเิคราะห ์สงัเคราะหข์อ้มลูทีน่ าไปสู่การสรา้งองคค์วามรู้เพื่ออธบิาย
ปรากฏการณ์ทางสงัคม วฒันธรรม บทบาทการเป็นพลเมอืงทีด่ขีองสงัคม รวมทัง้สรา้งเสรมิความ
มคีุณธรรมจรยิธรรม เพื่อใหส้ามารถถชีน้ าและเป็นเครื่องมอืในการขบัเคลื่อนสงัคมไปสู่ทศิทางที่
สงัคมพงึประสงค์  ตลอดจนมรีบัผิดชอบตนเองและส่วนรวม เพื่อน าไปสู่สงัคมที่สนัติสุข โดย
ก าหนดเป็นรายวชิาไวใ้นหลกัสตูร  
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพฒันาหลกัสตูรและความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 

12.1 การพฒันาหลกัสตูร 
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมที่รวดเรว็ในปจัจุบนั ท าให้จ าเป็นต้องพฒันา

หลกัสูตรเพื่อผลติครู/อาจารยส์อนสงัคมศกึษาทีม่ศีกัยภาพ สามารถเรยีนรูแ้ละรูเ้ท่าทนั  สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลทัง้ด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม  ก้าวทันเทคโนโลยีที่
เปลีย่นแปลงตลอดเวลา  รวมทัง้เป็นผูใ้ฝด่ ีใฝรู่ ้มคีวามเป็นผูน้ า และบุคลกิภาพด ี 

12.2 ความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีพันธกิจหลกัประการหนึ่งตามพระราชบญัญัติ

มหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ.2547 หมวด 1 (5) คอื เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของวชิาชพีคร ูผลติและ
พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มคีุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวชิาชีพ
ชัน้สูง  รวมทัง้มกีรอบการพฒันาที่สอดคล้องกบัภาพอนาคตตามกรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 
15 ปี ฉบบัที่ 2 (พ.ศ.  2551 - 2565) ซึง่ก าหนดพนัธกจิในการผลติบณัฑติทีม่คีุณภาพและ
คุณธรรมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถิน่ 
13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสตูรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั 

13.1 รายวิชาท่ีเปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/ภาควิชา/หลกัสตูรอ่ืน 
ไมม่ ี

13.2 รายวิชาท่ีต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชา/หลกัสตูรอ่ืน  
รายวชิาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป เรยีนจากหลกัสูตรหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป หลกัสูตร

ใหม ่พ.ศ.2552 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  
13.3 การบริหารจดัการ 

1) คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร  ซึ่งเป็นทวภิาครีะหว่างคณะครุศาสตร์กบัคณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ มหีน้าทีว่างแผนการด าเนินงานเกี่ยวกบักระบวนการจดัการเรยีน



 4 

การสอน  ประสานงานกบัผู้สอน และก ากบัดูแลใหเ้กดิมาตรฐานและบรรลุเป้าหมายของรายวชิา
และสาขาวชิา  

2) คณะครุศาสตรม์หีน้าที่รบัผดิชอบหลกัในการจดัการเรยีนการสอนรายวชิาชพีคร ู
และรายวชิาการสอนสงัคมศกึษา รวมทัง้การจดักจิกรรมเสรมิสรา้งความเป็นครวูชิาชพี 

3) คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรม์หีน้าทีร่บัผดิชอบหลกัในการจดัการเรยีนการ
สอนรายวชิาเอกสงัคมศกึษา 

4) คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร จดัใหม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละประเมนิคุณภาพ
ของหลกัสูตรโดยคณาจารยจ์ากทัง้สองคณะ และผู้ทรงคุณวุฒทิัง้ภายในและภายนอก   เพื่อ
ปรบัปรงุการใชห้ลกัสตูรอยา่งต่อเนื่อง 

 

หมวดท่ี 2 ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 
 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 
1.1 ปรชัญา 
 เรยีนรูค้น้คดิ มจีติอาสา พฒันาสงัคม เพาะบ่มคุณธรรม   
1.2 ความส าคญั  

สภาพการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์ได้ก่อให้เกิดปญัหาทางสังคม  
การเมอืง เศรษฐกจิ อนัน าไปสู่ปญัหาของความขดัแยง้ในระหว่างประเทศและภายในประเทศ จงึ
สมควรผลติบุคลากรดา้นสงัคมศกึษาเพื่อเป็นผูส้อนในสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดย
เน้นการบูรณาการความรู ้การวเิคราะห ์การสงัเคราะห ์การวพิากษ์วจิารณ์อย่างมเีหตุผลและการ
ใชเ้หตุผลในการพจิารณาการอยูร่ว่มกนัในสงัคม 

1.3 วตัถปุระสงค ์ 
 หลกัสตูรก าหนดคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคด์งันี้  
1) มคีุณธรรม มคีวามกล้าหาญทางจรยิธรรม มจีรรยาบรรณวชิาชพีครู และมคีวาม

รบัผดิชอบสงูต่อวชิาการ วชิาชพี เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
2) มคีวามอดทน ใจกว้าง และมคีวามเชี่ยวชาญในการจดัการเรยีนรู้ รวมทัง้การ

ท างานรว่มกนักบัผูเ้รยีนและผูร้ว่มงานทุกกลุ่ม 
3) มคีวามรอบรูแ้ละมคีวามสามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี และ

ระเบยีบวธิกีารศกึษาวจิยัเพื่อสรา้งความรูใ้หม่ 
4) มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์นการแก้ไขปญัหา และขอ้โต้แยง้โดยการแสดงออกซึง่

ภาวะผูน้ าในการแสวงหาทางเลอืกใหมท่ีเ่หมาะสมและปฏบิตัไิด้ 
5) มคีวามสามารถในการพจิารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปญัหา

ทางวิชาการ วิชาชีพ และสังคมอย่างมีเหตุผลที่สมเหตุสมผล โดยบูรณาการศาสตร์แบบสห
วทิยาการและพหุวทิยาการเพื่อเสรมิสรา้งการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
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6) มคีวามสามารถในการตดิตามพฒันาการของศาสตรท์ัง้หลายและมคีวามมุ่งมัน่ใน
การพฒันาสมรรถนะของตนอยูเ่สมอ 

7) มทีกัษะการจดัการเรยีนรูว้ชิาสงัคมศกึษา และพฒันาองคค์วามรูด้า้นสงัคมศกึษา 
เพื่อการจดัการศกึษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

8) สามารถถ่ายทอด บูรณาการ และแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ศาสตรด์า้นสงัคมศกึษา เพื่อ
สรา้งสรรคส์งัคมแห่งการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

2. แผนพฒันาปรบัปรงุ 
แผนการพฒันา/
เปล่ียนแปลง 

กลยทุธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

1. พฒันาหลกัสตูร
สงัคมศกึษาตาม
เกณฑม์าตรฐาน
ของส านักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศกึษา
(สกอ.)  

1. ตดิตามการปรบัปรงุหลกัสตูร
อย่างสม ่าเสมอ 

2. ประชุม/สมัมนาผูร้บัผดิชอบ
หลกัสตูร อาจารยป์ระจ า
หลกัสตูร 

3. ตดิตามความก้าวหน้าขององค์
ความรูใ้นวชิาชพี 

1.  รายงานการประเมนิหลกัสตูร 
2.  เอกสารการปรบัปรุงหลกัสตูร 
3.  ผลสรปุและผลการประเมนิ   

การประชุม/สมัมนา 

2. พฒันา
กระบวนการ
จดัการเรยีนรู ้

1. เพิม่พูนทกัษะการจดัการเรยีน
การสอนใหแ้ก่อาจารย ์

2. แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่าง
อาจารยผ์ูส้อนในรายวชิาต่างๆ  

3. ประเมนิประสทิธภิาพการเรยีน
การสอน  

1. จ านวนโครงการเสรมิสรา้ง
ทกัษะใหแ้ก่อาจารย ์

2. จ านวนอาจารยท์ีร่่วมกจิกรรม 
การพฒันาทกัษะการจดั    
การเรยีนการสอน 

3. ผลการประเมนิประสทิธภิาพ
การเรยีนการสอน 

4. ความพงึพอใจของผูเ้รยีนต่อ
การจดัการเรยีนการสอนของ
อาจารย ์

3. ส่งเสรมิการ
เรยีนรูท้ีเ่น้น
ผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

1. พฒันาทกัษะการจดัการเรยีน
การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั
ใหแ้ก่อาจารย ์

2. ก าหนดกจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ย
ตนเอง และการประเมนิผลที่
เน้นพฒันาการของผูเ้รยีนใน
แผนการจดัท ารายละเอยีดของ
รายวชิา 

1. จ านวนโครงการพฒันาทกัษะ 
ใหแ้ก่อาจารย ์

2. ผลการประเมนิประสทิธภิาพ 
การเรยีนการสอนทีเ่น้น
ผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

3. ความพงึพอใจของผูเ้รยีนต่อ 
การจดัการเรยีนการสอนที่
เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
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แผนการพฒันา/
เปล่ียนแปลง 

กลยทุธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

3. ประเมนิประสทิธภิาพการเรยีน
การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

4. พฒันาการศกึษาทีส่นับสนุน 
การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

4. คุณภาพของสารสนเทศที่
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ดา้นการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

4. ปรบัปรงุวธิกีาร
วดัและการ
ประเมนิผล 

1. พฒันาทกัษะเกี่ยวกบัวธิกีารวดั
และประเมนิผลใหแ้ก่อาจารย ์

2. ก าหนดเกณฑใ์นการวดัและ
ประเมนิผลแต่ละรายวชิา 

 
 

1. จ านวนโครงการพฒันา
ทกัษะ ใหแ้ก่อาจารย ์

2. เกณฑก์ารวดัและประเมนิผล 
3. จ านวนรายวชิาทีใ่ชว้ธิกีาร

วดัและประเมนิผลตามเกณฑ์
ทีก่ าหนด 

5. ส่งเสรมิการจดั 
การเรยีนรูเ้พื่อให้
บรรลุมาตรฐาน 
ผลการเรยีนรู ้   
ทุกดา้น 

1. พฒันาทกัษะใหแ้ก่อาจารยใ์น
ดา้นการจดัการเรยีนรู ้และการ
ประเมนิผลการเรยีนรูด้า้น
คุณธรรม จรยิธรรม  ดา้นความรู ้
และทกัษะทางปญัญา  ดา้น
ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง
บุคคลและความรบัผดิชอบ  
ดา้นทกัษะในการวเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทัง้
ดา้นทกัษะการปฏบิตังิานทาง
สงัคมศกึษา 

2. ตดิตามประเมนิทกัษะของ
อาจารยใ์นการจดัการเรยีนรูแ้ละ
การประเมนิผลการเรยีนรูข้อง
นกัศกึษาตามมาตรฐานผลการ
เรยีนรูใ้นแต่ละดา้น 

1. จ านวนโครงการพฒันา
ทกัษะใหแ้ก่อาจารย ์

2. จ านวนอาจารยท์ีร่่วม
กจิกรรมการพฒันาทกัษะ
การจดัการเรยีนรูต้าม
มาตรฐานผลการเรยีนรู ้

3. ผลการประเมนิประสทิธภิาพ
การจดัการเรยีนรู ้ตาม
มาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ต่ละ
ดา้น 

4. ความพงึพอใจของผูเ้รยีนต่อ
การจดัการเรยีนการสอนของ
อาจารย ์

5. ผลการประเมนินกัศกึษาใน
แต่ละมาตรฐานผลการเรยีนรู ้
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หมวดท่ี 3 ระบบการจดัการศึกษา  การด าเนินการ และโครงสร้างหลกัสตูร 
 

1. ระบบการจดัการศึกษา 
1.1 ระบบ 

การจดัการศกึษาเป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา ว่าดว้ยการศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2551 หมวด 2 ขอ้ 13(1) โดยจดัแบบเต็มเวลา ตามระบบทวภิาค ซึ่งปี
การศกึษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2   ภาคการศกึษาคอื ภาคการศกึษาต้น และภาคการศกึษาปลาย 
ทัง้นี้ อาจมกีารจดัภาคฤดรูอ้น  

1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดรู้อน 
การจดัการศกึษาภาคฤดูร้อนสามารถด าเนินการได้ตามความจ าเป็นของนักศึกษาหรอื

การพจิารณาของคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร โดยก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกติให้มี
ส่วนเทยีบเคยีงกนัไดก้บัภาคการศกึษาในระบบทวภิาค 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
การเทยีบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาคเป็นไปตามขอ้บงัคบัสภามหาวทิยาลยัราชภฏั

สวนสุนนัทา ว่าดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ.2551 หมวด 2 ขอ้ 14 
 

2. การด าเนินการหลกัสตูร 
2.1 วนั-เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคเรยีนที ่ 1  เดอืนมถุินายน-กนัยายน 
ภาคเรยีนที ่ 2  เดอืนพฤศจกิายน-กุมภาพนัธ ์
ภาคฤดรูอ้น 3  เดอืนมนีาคม-พฤษภาคม 

2.2 คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา 
ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของ

กระทรวงศกึษาธกิารหรอืเทยีบเท่า  และมคีุณสมบตัติามขอ้บงัคบัสภามหาวทิยาลยัราชภฎัสวน
สุนนัทาว่าดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ.2551 หมวด 1 ขอ้ 6 และ 7 รวมทัง้คุณสมบตัติาม
ขอ้ก าหนด/ประกาศอื่นใดของมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทาหรอืคุรสุภา 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
ความรูแ้ละทกัษะพืน้ฐานดา้นภาษาองักฤษค่อนขา้งต ่า 

2.4 กลยทุธใ์นการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3  
นกัศกึษาทีม่ผีลการเรยีนภาษาองักฤษต ่า  ใหเ้ขา้รบัการอบรมในโครงการทีม่หาวทิยาลยั

จดัให ้และมกีารตดิตามประเมนิผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาจนสามารถผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนด 
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2.5 แผนการรบันักศึกษาและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนกัศกึษา 
ปีการศกึษา 

2554 2555 2556 2557 2558 
ชัน้ปีที ่1 40 40 40 40 40 
ชัน้ปีที ่2 - 40 40 40 40 
ชัน้ปีที ่3 - - 40 40 40 
ชัน้ปีที ่4 - - - 40 40 
ชัน้ปีที ่5 - - - - 40 
รวม 40 80 120 160 200 

คาดว่าจะส าเรจ็การศกึษา - - - - 40 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรบั (หน่วย:บาท) 

รายละเอยีดรายรบั ปีงบประมาณ 
2554 2555 2556 2557 2558 

ค่าบ ารงุการศกึษา+ค่าลงทะเบยีน 600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 3,000,000 
รวมรายรบั 600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 3,000,000 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท) 

หมวด เงนิ 
ปีงบประมาณ 

2554 2555 2556 2557 2558 
 ก. งบด าเนินการ 

1. บุคลากร 120,000 240,000 360,000 480,000 600,000 
2. ด าเนินงาน (ไมร่วม 3) 180,000 360,000 540,000 720,000 900,000 
3. ทุนการศกึษา 60,000 120,000 180,000 240,000 300,000 
4. รายจ่ายระดบัมหาวทิยาลยั 120,000 240,000 360,000 480,000 600,000 

ข. งบลงทุน 

ค่าครภุณัฑ ์ 120,000 2,400,000 360,000 480,000 600,000 

รวม (ก) + (ข) 600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 3,000,000 

จ านวนนกัศกึษา 40 80 120 160 200 

ค่าใชจ้่ายต่อหวันกัศกึษา 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 
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2.7 ระบบการศึกษา 
 ระบบการศกึษาเป็นแบบชัน้เรยีน และเป็นไปตามขอ้บงัคบัสภามหาวทิยาลยัราชภฎัสวน
สุนนัทาว่าดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2551  หมวด 2 ขอ้ 13   

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลยั 
นกัศกึษาทีเ่คยศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาอื่นมาก่อน เมือ่เขา้ศกึษาในหลกัสูตรนี้สามารถ

เทียบโอนหน่วยกิตได้ โดยเป็นไปตามข้อบงัคบัสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วย
การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ.2551 หมวด 7 

 

3. หลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อน 
3.1 หลกัสตูร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูร   ไม่น้อยกว่า 166 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลกัสตูร 
 1)  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป   ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวชิาภาษา       ไมน้่อยกว่า  12  หน่วยกติ 
 1.2 กลุ่มวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ ไมน้่อยกว่า    9  หน่วยกติ 
 1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  ไมน้่อยกว่า    9  หน่วยกติ 
 2)  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า    130  หน่วยกิต 

 2.1 วชิาชพีคร ู  ไมน้่อยกว่า   50  หน่วยกติ 
   2.1.1  วชิาการศกึษา  ไมน้่อยกว่า   27  หน่วยกติ 
   2.1.2  วชิาชพีครสูงัคมศกึษา  ไมน้่อยกว่า   10  หน่วยกติ 
   2.1.3  วชิาการฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู ไมน้่อยกว่า   13  หน่วยกติ   
 2.2 วชิาเอก   ไมน้่อยกว่า 80  หน่วยกติ   
   2.2.1  วชิาสงัคมศกึษา  ไมน้่อยกว่า   70  หน่วยกติ   
   2.2.2  วชิาการสอนสงัคมศกึษา  ไมน้่อยกว่า     6  หน่วยกติ   
   2.2.3  วชิาเลอืก  ไมน้่อยกว่า     4  หน่วยกติ 

 3)  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
3.1.3 รหสัวิชาและรายวิชา 

  รหสัวชิาประกอบดว้ยตวัอกัษร 3 ตวัและตวัเลข 4 หลกั ดงันี้  
1) ตวัอกัษร 3 ตวั    มคีวามหมายดงันี้ 

GEH  หมายถงึ   วชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
GEL   หมายถงึ   วชิาภาษา 
GES  หมายถงึ   วชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
EDU  หมายถงึ   วชิาการศกึษา 
ESS  หมายถงึ   วชิาชพีครสูงัคมศกึษา/วชิาการฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู
SSE หมายถงึ   วชิาเอก 
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  2) ตวัเลข 4 หลกั มคีวามหมาย ดงันี้ 
 ตวัเลขหลกัพนั หมายถงึ ชัน้ปีของนกัศกึษาทีค่วรเรยีน 

1  หมายถงึ ชัน้ปีที ่1   2 หมายถงึ ชัน้ปีที ่2 
3  หมายถงึ ชัน้ปีที ่3  4 หมายถงึ ชัน้ปีที ่4 
5  หมายถงึ ชัน้ปีที ่5 

 ตวัเลขหลกัรอ้ย หมายถงึ หมวดวชิา/กลุ่มวชิา 
  0  หมายถงึ  วชิาศกึษาทัว่ไป 

1 หมายถงึ  วชิาการศกึษา 
2 หมายถงึ  วชิาชพีครสูงัคมศกึษา 
3 หมายถงึ  วชิาการฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู
4 หมายถงึ  วชิาสงัคมศกึษา 
5 หมายถงึ  วชิาการสอนสงัคมศกึษา 

ตวัเลขหลกัสบิและหลกัหน่วย หมายถงึ ล าดบัวชิา 
 3.1.4 รายวิชาในหลกัสตูร 
  1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 30  หน่วยกติ 

 1.1 กลุ่มวชิาภาษา  ไมน้่อยกว่า 12 หน่วยกติ 
 ก. บงัคบัเรยีน 3 รายวชิา  9 หน่วยกติ ดงันี้ 
รหสัวชิา  ชื่อวชิา  น(บ-ป-อ) 
GEL1001 การใชภ้าษาไทย 3(3-0-6) 
 Thai Usage  
GEL1002 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารและการสบืคน้ 3(3-0-6) 
 English for Communication and Information Retrieval 
GEL1003 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารและทกัษะการเรยีน 3(3-0-6) 
 English for Communication and Study Skills 

 ข. เลอืกเรยีน 1 รายวชิา  3 หน่วยกติ ดงันี้ 
GEL2001 ภาษาไทยเชงิวชิาการ  3(3-0-6) 
 Thai for Academic Purposes 
GEL2002 ภาษาองักฤษเชงิวชิาการ 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes 

1.2  กลุ่มวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ 
 ก. บงัคบัเรยีน 2 รายวชิา 6 หน่วยกติ ดงันี้ 

GEH1001 สุนทรยีภาพกบัชวีติ 3(3-0-6) 
 Aesthetics Appreciation 
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รหสัวชิา  ชื่อวชิา  น(บ-ป-อ) 
GEH1002 สงัคมไทยในบรบิทโลก 3(3-0-6) 
 Thai Society in Global Context 

ข. เลอืกเรยีน 1 รายวชิา  3 หน่วยกติ ดงันี้ 
GEH2001 การพฒันาตน 3(3-0-6) 
 Self Development 
GEH2002 ความจรงิของชวีติ 3(3-0-6) 
 Philosophy of Life 

1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ไมน้่อยกว่า  9  หน่วยกติ 
ก. บงัคบัเรยีน 2 รายวชิา 6 หน่วยกติ ดงันี้ 

GES1001 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรยีนรู้ 3(3-0-6) 
 Technology for Communication and Learning 
GES1002 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีบัคุณภาพชวีติ  3(3-0-6) 
 Science and Technology for Quality of Life 

ข. เลอืกเรยีน 1 รายวชิา  3 หน่วยกติ ดงันี้ 
GES2001 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีบัสิง่แวดลอ้ม 3(3-0-6) 
 Science, Technology and Environment 
GES2002 การคดิและการตดัสนิใจ 3(3-0-6) 
 Thinking and Decision Making 

 2)  หมวดวิชาเฉพาะ   ไมน้่อยกว่า 128 หน่วยกติ 
   2.1  วชิาชพีคร ู          ไมน้่อยกว่า   50 หน่วยกติ  
    2.1.1 วชิาการศกึษา      เรยีน   27 หน่วยกติ 
EDU1101  หลกัการศกึษา    3(2-2-5) 
 Principles of Education  
EDU1102  ความเป็นครวูชิาชพี   3(2-2-5) 
 Being Professional Teachers 
EDU1103  จติวทิยาส าหรบัครู  3(2-2-5) 
 Psychology for Teachers 
EDU2101 การวดัและประเมนิผลการศกึษา   3(2-2-5)   
 Educational Measurement and Evaluation 
EDU2102  หลกัสตูรและการจดัการเรยีนรู ้  3(2-2-5)  
 Curriculum and Learning Management 
EDU2103  การบรหิารจดัการในหอ้งเรยีน   3(2-2-5) 
 Classroom Management  
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รหสัวชิา  ชื่อวชิา  น(บ-ป-อ) 
EDU2104 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษา 3(2-2-5)    
 Innovation and Information Technology in Education 
EDU3101  ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรบัครู  3(2-2-5) 
 Communicative Languages for Teachers 
EDU3102  การวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรู ้  3(2-2-5) 
 Research for Learning Development 
  2.1.2  วชิาชพีครสูงัคมศกึษา  เรยีน 10 หน่วยกติ  
ESS3201 การวดัและประเมนิผลกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา  2(1-2-3)   
 Measurement and Evaluation of Social Studies Learning Area 
ESS3202 จติวทิยาครสู าหรบัการจดัการชัน้เรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 2(1-2-3) 
 Psychology for Teachers and Classroom Management of  

Social Studies Learning Area 
ESS3203  การออกแบบและพฒันาหลกัสตูรกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 2(1-2-3)    

Curriculum Design and Development of Social Studies  
Learning Area 

ESS3204  การออกแบบและผลติสื่อการศกึษากลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 2(1-2-3) 
 Educational Media Design and Production for Social Studies  

Learning Area 
ESS4201 การวจิยัในชัน้เรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 2(1-2-3)   
 Classroom Research in Social Studies Learning Area 

2.1.3 วชิาการฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู เรยีน  13 หน่วยกติ   
ESS3301   การเตรยีมฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู  1(0-60-0) 
 Preparation for Field Experience in Teaching Profession  
ESS4301 การปฏบิตังิานวชิาชพีคร ู1 1(0-60-0) 
 Practicum 1 
ESS4302  การปฏบิตังิานวชิาชพีคร ู2 1(0-60-0)  
 Practicum 2  
ESS5301  การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา 1        5(0-300-0)   
 Internship 1  
ESS5302  การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา 2   5(0-300-0)   
 Internship 2 

2.2 วชิาเอก            ไมน้่อยกว่า  80 หน่วยกติ 
2.2.1 วชิาสงัคมศกึษา   

ก. วชิาบงัคบั   เรยีน 70 หน่วยกติ 
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รหสัวชิา  ชื่อวชิา  น(บ-ป-อ) 
SSE1401  การเมอืงการปกครองไทย 3(3-0-6) 
 Thai Politics and Government 
SSE1402   การพฒันาสงัคม 3(3-0-6)  
 Social Development 
SSE1403   ศาสนศกึษา  3(3-0-6) 
 Religions Studies 
SSE1404  ประวตัศิาสตรไ์ทย 3(3-0-6) 

 Thai History  
SSE1405  ประวตัศิาสตรเ์อเชยี 3(3-0-6) 
 Asian History  
SSE1406 วฒันธรรมกบัสงัคม 3(3-0-6) 
 Culture and Society 
SSE1407  กฎหมายกบัสงัคม 3(3-0-6) 

Law and Society 
SSE2401 สงัคมศกึษา 1  3(3-0-6) 

Social Studies 1  
SSE2402 ประวตัศิาสตรย์โุรปและอเมรกิา 3(3-0-6) 

European and American History  
SSE2403   มนุษยก์บัเศรษฐกจิ 3(3-0-6) 

Man and Economics 
SSE2404  สงัคมศกึษา 2 3(3-0-6) 

Social Studies 2  
SSE2405  จรยิศกึษา  3(3-0-6) 

Ethical Studies 
SSE2406  ทอ้งถิน่ศกึษา  3(2-2-5)  

Locality Studies 
SSE3401  สงัคมศกึษา 3 3(3-0-6) 

Social Studies 3  
SSE3402   ภมูศิาสตรเ์ชงิวเิคราะห ์  3(2-2-5)  

Analytical Geography 

SSE3403  สงัคมศกึษา 4 3(3-0-6) 
Social Studies 4  
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รหสัวชิา ชื่อวชิา    น(บ-ป-อ) 
SSE3404  อาเซยีนศกึษา  3(3-0-6) 

ASEAN Studies 
SSE3405  ประชากรกบัสิง่แวดลอ้ม  3(2-2-5)  

Population and Environment  
SSE3406 ระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร ์  3(2-2-5) 

Geographical Information System  
SSE4401  หลกัพุทธธรรม  3(3-0-6) 

Buddhist Principles 
SSE4402 ภาษาองักฤษส าหรบัสงัคมศกึษา 1  3(2-2-5) 
 English for Social Studies 1 
SSE4403  ภาษาองักฤษส าหรบัสงัคมศกึษา 2  3(2-2-5)  

English for Social Studies 2  
SSE4404   สนัตศิกึษา      3(3-0-6) 

Peace Studies 
SSE4405  สมัมนาสงัคมศกึษา   1(0-2-1) 

Seminar in Social Studies 
 

ข. วชิาเลอืก  (ส าหรบัขอ้ 2.2.3)  
SSE4406 ระเบยีบวธิทีางประวตัศิาสตร ์  2(1-2-3) 
 Historical Methodology 
SSE4407 บทบาทมหาอ านาจในสงัคมโลก  2(2-0-4) 
 Roles of Influention Nations towards Global Society 
SSE4408 เหตุการณ์โลกปจัจุบนั  2(2-0-4) 
 Current World Situation 
SSE4409 ความรบัผดิชอบต่อสงัคม  2(1-2-3) 
 Social Responsibility 
SSE4410 ภมูศิาสตรป์ระเทศไทยเชงิวเิคราะห์  2(2-0-4) 
 Analytical Geography of Thailand 
SSE4411 การศกึษาเอกเทศทางสงัคมศกึษา  2(0-4-2)
 Independent Study in Social Studies 
 

2.2.2 วชิาการสอนสงัคมศกึษา  เลอืกเรยีน 6 หน่วยกติ 
SSE4501  การออกแบบการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษาระดบัประถมศกึษา   3(2-2-5) 

Learning Design of Social Studies Learning Area at Elementary Level  



 15 

รหสัวชิา  ชื่อวชิา  น(บ-ป-อ) 
SSE4502  พฤตกิรรมการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษาระดบัประถมศกึษา      3(0-6-3) 

Teaching Behaviors of Social Studies Learning  Area  
at Elementary Level 

SSE4503  การออกแบบการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษาระดบัมธัยมศกึษา   3(2-2-5) 
Learning Design of Social Studies Learning Area  
at Secondary Level  

SSE4504  พฤตกิรรมการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษาระดบัมธัยมศกึษา    3(0-6-3) 
Teaching Behaviors of Social Studies Learning Area  
at Secondary Level 

2.2.3 วชิาเลอืก    ไมน้่อยกว่า 4  หน่วยกติ 
ใหเ้ลอืกจากรายวชิาสงัคมศกึษา (2.2.1) หรอืวชิาการสอนสงัคมศกึษา (2.2.2) 

โดยไม่ซ ้ากบัรายวชิาทีเ่คยเรยีนมแลว้  
 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมน้่อยกว่า 6       หน่วยกติ 
ใหเ้ลอืกเรยีนรายวชิาใดๆ  ในหลกัสูตรมหาวทิยาลยัราชภฏัโดยไม่ซ ้ากบัรายวชิา

ทีเ่คยเรยีนมาแลว้  และต้องไม่เป็นรายวชิาทีก่ าหนดใหเ้รยีนโดยไม่นับหน่วยกติรวมในเกณฑก์าร
ส าเรจ็หลกัสตูรของสาขาวชิา   

 

3.2 แแผนการศึกษา 
  1) ชัน้ปีที ่1 ภาคเรยีนที ่1   เรยีน 21 หน่วยกติ ดงันี้ 
รหสัวชิา ชิอ่วชิา หน่วยกติ 

GEL1001 การใชภ้าษาไทย 
Thai Usage 

3(3-0-6) 

GES1002 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีบัคุณภาพชวีติ   
Science and Technology for Quality of Life 

3(3-0-6) 

EDU1101 หลกัการศกึษา        
Principles of Education 

3(2-2-5) 

SSE1401 การเมอืงการปกครองไทย 
Thai Politics and Government 

3(3-0-6) 
 

SSE1402 การพฒันาสงัคม 
Social Development 

3(3-0-6) 

SSE1403 ศาสนศกึษา 
Religions Studies 

3(3-0-6) 

SSE1404 ประวตัศิาสตรไ์ทย 3(3-0-6) 
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Thai History 
 

2) ชัน้ปีที ่1 ภาคเรยีนที ่2  เรยีน 21 หน่วยกติ ดงันี้ 
รหสัวชิา ชิอ่วชิา หน่วยกติ 

GEL1002 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารและการสบืคน้  
English for Communication and Information Retrieval 

3(3-0-6) 

GES1001 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรยีนรู้  
Technology  for  Communication and Learning 

3(3-0-6) 

EDU1102 ความเป็นครวูชิาชพี       
Being Professional Teachers  

3(2-2-5) 

EDU1103 จติวทิยาส าหรบัครู      
Psychology for Teachers 

3(2-2-5) 

SSE1405 ประวตัศิาสตรเ์อเชยี 
Asian History 

3(3-0-6) 

SSE1406 วฒันธรรมกบัสงัคม 
Cuture and Society 

3(3-0-6) 

SSE1407 กฎหมายกบัสงัคม 
Law and Society 

3(3-0-6) 

 

  3) ชัน้ปีที ่2 ภาคเรยีนที ่1  เรยีน 21 หน่วยกติ ดงันี้ 
GEH1001 สุนทรยีภาพกบัชวีติ     

Aesthetics Appreciation 
3(3-0-6) 

GEH2001 การพฒันาตน     
Self Development 

3(3-0-6) 

EDU2101 การวดัและประเมนิผลการศกึษา      
Educational Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) 

EDU2102 หลกัสตูรและการจดัการเรยีนรู ้      
Curriculum and Learning Management 

3(2-2-5) 

SSE2401 สงัคมศกึษา 1  
Social Studies 1  

3(3-0-6) 

SSE2402 ประวตัศิาสตรย์โุรปและอเมรกิา 
European and American History 

3(3-0-6) 

SSE2403 มนุษยก์บัเศรษฐกจิ 
Man and Economics 

3(3-0-6) 
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4) ชัน้ปีที ่2 ภาคเรยีนที ่2  เรยีน 21 หน่วยกติ ดงันี้ 
รหสัวชิา ชิอ่วชิา หน่วยกติ 

GEH1002 สงัคมไทยในบรบิทโลก     
Thai Society in Global Context 

3(3-0-6) 

GES2001 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีบัสิง่แวดลอ้ม  
Science, Technology and Environment 

3(3-0-6) 

EDU2103 การบรหิารจดัการในหอ้งเรยีน      
Classroom Management 

3(2-2-5) 

EDU2104 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศการศกึษา  
Innovation and Information Technology in Education 

3(2-2-5) 

SSE2404 สงัคมศกึษา 2  
Social Studies 2  

3(3-0-6) 

SSE2405 จรยิศกึษา 
Ethical Studies 

3(3-0-6) 

SSE2406 ทอ้งถิน่ศกึษา 
Locality Studies 

3(2-2-5) 

 

5) ชัน้ปีที ่3 ภาคเรยีนที ่1   เรยีน 20 หน่วยกติ ดงันี้ 
GEL1003 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารและทกัษะการเรยีน   

English for Communication and Study Skills 
3(3-0-6) 

GEL2001 ภาษาไทยเชงิวชิาการ      
Thai for Academic Purposes 

3(3-0-6) 

EDU3101 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรบัครู      
Communicative Languages for Teachers 

3(2-2-5) 

EDU3102 การวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรู ้       
Research for Learning Development 

3(2-2-5) 

ESS3202 จติวทิยาครสู าหรบัการจดัการชัน้เรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 
Psychology for Teachers and Classroom Management of  
Social Studies Learning Area 

2(1 -2- 3) 

SSE3401 สงัคมศกึษา 3  
Social Studies 3  

3(3-0-6) 

SSE3402 ภมูศิาสตรเ์ชงิวเิคราะห ์
Analytical Geography 

3(2-2-5) 
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 6) ชัน้ปีที ่3 ภาคเรยีนที ่2  เรยีน 19 หน่วยกติ ดงันี้ 
รหสัวชิา ชิอ่วชิา หน่วยกติ 

ESS3201 การวดัและประเมนิผลกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา    
Measurement and Evaluation of Social Studies Learning Area 

2(1 -2- 3) 

ESS3203 การออกแบบและพฒันาหลกัสตูรกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 
Curriculum Design and Development of Social Studies Learning Area 

2(1 -2- 3) 

ESS3204 การออกแบบและผลติสื่อการศกึษากลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 
Educational Media Design and Production for Social Studies 
Learning Area 

2(1-2-3) 

ESS3301 การเตรยีมฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู 
Preparation for Field Experience in Teaching Profession 

1(0-60-0) 

SSE3403 สงัคมศกึษา 4  
Social Studies 4  

3(3-0-6) 

SSE3404 อาเซยีนศกึษา 
ASEAN Studies 

3(3-0-6) 

SSE3405 ประชากรกบัสิง่แวดลอ้ม 
Popolation and Environment  

3(2-2-5) 

SSE3406 ระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร ์
Geographical Information System 

3(2-2-5) 

 

 7) ชัน้ปีที ่4 ภาคเรยีนที ่1  เรยีน 17 หน่วยกติ ดงันี้ 
ESS4201 การวจิยัในชัน้เรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา  

Classroom Research in Social Studies Learning Area 
2(1-2-3) 

ESS4301 การปฏบิตังิานวชิาชพีคร ู1 1(45 ชัว่โมง)         
Practicum 1                                                

1(0-60-0) 

SSE4401 หลกัพุทธธรรม 
Buddhist Principles 

3(3-0-6) 

SSE4402 ภาษาองักฤษส าหรบัสงัคมศกึษา 1 
English for Social Studies 1 

3(2-2-5) 

XXXXXXX วชิาการสอนสงัคมศกึษา 3(X-X-X) 
XXXXXXX วชิาเลอืก 2(X-X-X) 
XXXXXXX วชิาเลอืกเสร ี 3(X-X-X) 
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8) ชัน้ปีที ่4 ภาคเรยีนที ่2  เรยีน 17 หน่วยกติ ดงันี้ 

ESS4302 การปฏบิตังิานวชิาชพีคร ู2   
Practicum 2                                                                

1(0-60-0) 

SSE4403 ภาษาองักฤษส าหรบัสงัคมศกึษา 2 
English for Social Studies 2 

3(2-2-5) 

SSE4404 สนัตศิกึษา 
Peace Studies 

3(3-0-6) 

SSE4405 สมัมนาสงัคมศกึษา 
Seminar in Social Studies 

2(1-2-3) 

XXXXXXX วชิาการสอนสงัคมศกึษา 3(X-X-X) 
XXXXXXX วชิาเลอืก 2(X-X-X) 
XXXXXXX วชิาเลอืกเสร ี 3(X-X-X) 
   

9)  ชัน้ปีที ่5 ภาคเรยีนที ่1   เรยีน 5 หน่วยกติ ดงันี้ 
รหสัวชิา ชิอ่วชิา หน่วยกติ 
ESS5301 การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา 1        

Internship 1                                                 
5(0-300-0) 

 

10) ชัน้ปีที ่5 ภาคเรยีนที ่2   เรยีน 5 หน่วยกติ ดงันี้ 
ESS5301 การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา 2        

Internship 2                                                 
5(0-300-0) 

3.3 ช่ือ สกลุ ต าแหน่งและคณุวฒิุของอาจารย ์
3.3.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
1)  นางสุกญัญา  ศรโีพธิ ์ ผูช้่วยศาสตราจารย ์

ศษ.ด.(ประชากรศกึษา) มหาวทิยาลยัมหดิล 2541 
2)  นายเฉลมิชยั สุวรรณรตัน์ ผูช้่วยศาสตราจารย ์

พบ.ม.(พฒันาสงัคม) สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์2535 
3)  นายฤๅเดช  เกดิวชิยั รองศาสตราจารย ์

ปช.ด.(ประชากรศาสตร)์ มหาวทิยาลยัมหดิล 2544 
4)  นายวรีพจน์  รตันวาร อาจารย ์

ศศ.ม.(สงัคมศาสตรเ์พือ่การพฒันา) มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 2545   
5)  นางสาวมาธนิี  คงสถติ อาจารย ์

ศศ.ม.(รฐัศาสตร)์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์2550 
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3.3.2 อาจารยป์ระจ า 

ก.   คณะครศุาสตร ์
1)  นางสาวศุภานนั  สทิธเิลศิ   รองศาสตราจารย ์ 

กศ.ม.(การอุดมศกึษา) มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร 2533 
2)  นางสาวรสสุคนธ ์มกรมณี รองศาสตราจารย ์

Ph.D.(Curriculum and Instruction), Texas A&M University, U.S.A. 2529. 
M.Ed.(Educational Technology),Texas A&M University, U.S.A., 2524. 
ค.ม.(การประถมศกึษา) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2522  
ค.บ.(สงัคมศกึษา) เกยีรตนิิยมอนัดบั 1 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2517 

3) นางเอมอร กฤษณะรงัสรรค ์ ผูช้่วยศาสตราจารย ์
ค.ด.(จติวทิยาการศกึษา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2537 

4) นายวนิิจ เทอืกทอง ผูช้่วยศาสตราจารย ์
กศ.ด.(วจิยัและพฒันาหลกัสตูร) มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร 2535 

5) นายชยัวฒัน์ วาร ี อาจารย ์
กศ.ด.(หลกัสตูรและการสอน) มหาวทิยาลยับูรพา 2553  

6)  นางสาวดวงกมล ฐติเิวส อาจารย ์
D.Ed.(TESOL), University of Melbourne, Australia, 2552. 

7) นายรุง่โรจน์  ตรงสกุล อาจารย ์
ศษ.ม.(การศกึษาผูใ้หญ่และการศกึษาต่อเนื่อง) มหาวทิยาลยัศลิปากร 2530 
ค.บ.(สงัคมศกึษา) วทิยาลยัครนูครปฐม 2522 

8) นายส าราญ  ป่ินทอง อาจารย ์
กศ.ม.(การบรหิารการศกึษา) มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร 2536 
กศ.บ.(ประวตัศิาสตร)์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ บางแสน 2521 
ข.  คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

1) นางวณีา  เอีย่มประไพ รองศาสตราจารย ์
อ.ม.(ประวตัศิาสตร)์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2519 

2) นางเสาวภา  ไพทยวฒัน์ รองศาสตราจารย ์
กศม.(ประวตัศิาสตร)์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร 2531 

3) นางศริมิาลย ์วฒันา อาจารย ์
ศศ.ม.(จรยิศาสตรศ์กึษา) มหาวทิยาลยัมหดิล 2541 

4) นางสาวธรีารตัน์ ทพิยจ์รสัเมธา อาจารย ์
ศศ.ม.(ประวตัศิาสตรเ์อเชยี) มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร 2544 

3.2.3 อาจารยพิ์เศษ 
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 ไมม่ ี  
4. องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ประสบการณ์ภาคสนามของสาขาวชิาสงัคมศกึษา ประกอบดว้ย ประสบการณ์ภาคสนาม

ของวิชาชีพครูและวิชาเอก   ส าหรับวิชาชีพครู ผู้เรียนจะต้องลงทะเบียนรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วชิาชพี ซึ่งเป็นการปฏบิตังิานสอนและงานอื่นๆในหน้าที่ครูภายในสถานศกึษาที่มี
คุณสมบตัติามเกณฑข์องคุรุสภา ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศกแ์ละครพูีเ่ลีย้ง ซึง่มคีุณสมบตัิ
ตามเกณฑข์องคุรุสภาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาตรสีาขาครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร ์
พ.ศ. 2554 ตามระยะเวลาทีก่ าหนดในแต่ละรายวชิา  โดยทางสาขาวชิาท าขอ้ตกลงความร่วมมอื
กบัหน่วยงานการศกึษา จดัท าคู่มอืการฝึกประสบการณ์ และจดัประชุมเพื่อให้เกิดความเขา้ใจที่
ตรงกนัในการจดัประสบการณ์ให้เกดิประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรยีน  ส าหรบัวชิาเอก ผู้เรยีนจะมกีาร
เก็บข้อมูลภาคสนามในรายวิชาที่เกี่ยวกับท้องถิ่น ประชากร สิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคม และ
รายวชิาดา้นภมูศิาสตร ์ 

ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามนี้ ผู้เรยีนจะต้องจดัเก็บขอ้มูลภาคสนามเพื่อแสดงผล
การเรยีนรูด้งันี้คอื 

4.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎเีพื่อเพิม่ความช านาญในวชิาชพี 
สามารถคดิวเิคราะห ์ คน้ควา้ และวจิยัเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการเขา้สู่วชิาชพีคร ู

4.1.2 ปฏบิตังิานดว้ยความรบัผดิชอบ มรีะเบยีบวนิัย ซื่อสตัยส์ุจรติ เพิม่ภาวะผูน้ าใน
การท างาน รูจ้กัการคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์และเขา้ใจจรรยาบรรณทางวชิาชพี 

4.1.3 เรยีนรูแ้ละแก้ปญัหาในการท างาน และมกีารพฒันาบุคลกิภาพในการเป็นผู้น า
และผูต้ามทีด่ ี

4.1.4 น าปญัหาของพืน้ทีม่าท าการศกึษา  คน้ควา้ แลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนพรอ้ม
น าผลไปใชใ้นสถานการณ์จรงิ 

4.2 ช่วงเวลา  
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 การเตรียมฝึก

ประสบการณ์ จดัในภาคเรยีนที่ 2 ของชัน้ปีที่ 3  ระยะที่ 2 การปฏบิตัิงานวชิาชพีครู จดัในภาค
เรยีนที่ 1 และ 2 ของชัน้ปีที ่4  ระยะที่ 3 การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา จดัในภาคเรยีนที่ 1 
และ 2 ของชัน้ปีที ่5  ส่วนวชิาเอกจะอยู่ในรายวชิาทีจ่ดัในชัน้ปีที ่2 ภาคเรยีนที ่2 ไปจนถงึชัน้ปีที่ 
3 ภาคเรยีนที ่2  

4.3 การจดัเวลาและตารางสอน  
การฝึกประสบการณ์วชิาชพีครรูะยะที ่ 1 จดัสปัดาหล์ะ 1 วนัตลอดภาคเรยีน ระยะที ่ 2 

จดัสปัดาหล์ะ 2 วนัตลอดภาคเรยีน ระยะที ่ 3 จดัเตม็เวลาตลอดภาคเรยีน  ส่วนรายวชิาเอกจดั
เวลาตามตารางสอนหรอืจดันอกเวลาตามความเหมาะสม  

 
 



 22 

 

5. ข้อก าหนดเก่ียวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

นอกเหนือจากการท าโครงงานในรายวชิาต่างๆ และการท างานวจิยัในรายวชิาการวจิยั
เพื่อพฒันาการเรยีนรู้ และการวิจยัในชัน้เรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรู้สงัคมศึกษาแล้ว หลกัสูตร
ก าหนดใหน้กัศกึษาท าการวจิยัในชัน้เรยีน 1 เรื่อง โดยศกึษาปญัหาการเรยีนรูท้ีพ่บจรงิในระหว่าง
การปฏบิตังิานสอนในสถานศกึษาภาคเรยีนที ่1 เพื่อน ามาท าการวจิยัเพื่อช่วยเหลอืนักเรยีนอย่าง
จรงิจงัในภาคเรยีนที ่2   ทัง้นี้นกัศกึษาต้องเขยีนโครงการวจิยั น าเสนอโครงการแก่คณะกรรมการ
เพื่อขออนุมตัิก่อนสิ้นภาคเรยีนที่ 1  เมื่อได้รบัอนุมตัิแล้วจงึด าเนินการวิจยั เขยีนรายงานและ
น าเสนอผลการวจิยัอยา่งเป็นระบบก่อนสิน้ภาคเรยีนที ่2  

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
นกัศกึษาสามารถด าเนินการวจิยัในชัน้เรยีนเพื่อแก้ปญัหาการเรยีนรูข้องนักเรยีนไดอ้ย่าง

มคีุณภาพตามหลกัวธิวีทิยาการวจิยั  
5.3 ช่วงเวลา  
  ภาคเรยีนที ่1 และ 2 ของชัน้ปีที ่5 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 

ก าหนดใหท้ าวจิยัเป็นส่วนหนึ่งของรายวชิาการปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษาจ านวน 10 
หน่วยกติ  

5.5 การเตรียมการ  
คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรแต่งตัง้กรรมการที่ปรกึษางานวิจยั กรรมการสอบวิจยั 

ก าหนดตารางการด าเนินงาน  จ านวนชัว่โมงการใหค้ าปรกึษา การบนัทกึรายละเอยีดใหค้ าปรกึษา   
ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัขา่วสารทางเวบ็ไซต์อยา่งเป็นปจัจบุนั  

5.6 กระบวนการประเมินผล   
การประเมนิผลจะพิจารณาจากข้อมูลในแบบบันทึกความก้าวหน้าตามขัน้ตอนต่างๆ 

รายงานของอาจารยท์ีป่รกึษา รายงานวจิยั และการน าเสนอโครงการตามระยะเวลาทีก่ าหนด โดย
คณะกรรมการรว่มพจิารณาไมต่ ่ากว่า 3 คน 
 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอน และการประเมินผล 
 

1. การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษาคอื ความเป็นครูมอือาชพี ซึ่งหลกัสูตรก าหนดกลยุทธ์หรอื

กจิกรรมทีจ่ะด าเนินการดงันี้  
1. มแีผนพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคร ู โดยจดัเป็นกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรอย่างหลากหลาย

และต่อเนื่องทุกชัน้ปีตลอดหลกัสตูร 
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2. สอดแทรกกิจกรรมสร้างเสรมิความคิดเชิงบวก วุฒภิาวะทางอารมณ์ ภาวะผู้น าและ
บุคลกิภาพทีด่ใีนทุกรายวชิา 

3. ร่วมมอืกบัสถานศกึษา โรงเรยีนร่วมพฒันาวชิาชพีครู และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในการ
สร้างเสริมจิตสาธารณะ ความเป็นผู้ใฝ่ดี ใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอและรู้เท่าทันต่อการ
เปลีย่นแปลง 

4. ก าหนดใหน้กัศกึษาเขา้ไปมสี่วนร่วมในกจิกรรมของมหาวทิยาลยัและคณะเพื่อเสรมิสรา้ง
และปลูกฝงัความมวีนิัยในตนเอง มบีทบาทในการท ากจิกรรมกลุ่ม  และการปฏบิตัติามระเบยีบ
ขอ้บงัคบัทีก่ าหนด   

5. พฒันานกัศกึษาโดยใชก้ระบวนการวเิคราะหต์นเอง กระบวนการจติปญัญา กระบวนการ
สรา้งจตินวตักรรม เพื่อใหรู้จ้กัตนเองและสามารถพฒันาตนเองไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ  

6. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการจดักจิกรรม ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม  ดา้นความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม ประเทศชาต ิและประชาคมโลก  

 

2.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 ผลการเรยีนรูแ้ต่ละดา้นเป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิารเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒริะดบั
ปรญิญาตร ีสาขาครศุาสตรแ์ละศกึษาศาสตร ์(หลกัสตูรหา้ปี) พ.ศ. 2554 ดงันี้ 

2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
2.1.1 ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

  1) แสดงออกซึง่พฤตกิรรมด้านคุณธรรมจรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพีคร ูมี
คุณธรรมทีเ่สรมิสรา้งการพฒันาที่ย ัง่ยนื มคีวามกลา้หาญทางจรยิธรรม มคีวามเขา้ใจผู้อื่น เขา้ใจ
โลก มจีติสาธารณะ เสยีสละ และเป็นแบบอยา่งทีด่ ี
 2) สามารถจดัการและคดิแก้ปญัหาทางคุณธรรมจรยิธรรม จรรยาบรรณวชิาชพี
ครเูชงิสมัพทัธ ์โดยใชดุ้ลยพนิิจทางค่านิยม ความรูส้กึของผูอ้ื่น และประโยชน์ของสงัคมส่วนรวม 

2.1.2  ด้านความรู้ 
 1) มคีวามรอบรูใ้นดา้นความรูท้ ัว่ไป วชิาชพีคร ูและวชิาทีจ่ะสอนอย่างกวา้งชวาง

ลกึซึง้และเป็นระบบ 
 2) มคีวามตระหนักรูห้ลกัการและทฤษฎใีนองคค์วามรูท้ีเ่กี่ยวขอ้งอย่างบูรณาการ 

ทัง้การบรูณาการขา้มศาสตรแ์ละบูรณาการกบัโลกแห่งความเป็นจรงิ 
 3) มคีวามเขา้ใจความกา้วหน้าของความรูเ้ฉพาะดา้นในสาขาทีจ่ะสอนอย่างลกึซึง้ 

ตระหนกัถงึความส าคญัของงานวจิยัและการวจิยัในการต่อยอดความรู ้
 4) มคีวามสามารถในการคดิวิเคราะห์  สงัเคราะห์ และประเมนิค่าองค์ความรู ้ 

และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานวชิาชพีครอูยา่งมปีระสทิธภิาพ 
2.1.3 ด้านทกัษะทางปัญญา 

1) สามารถคดิคน้หาขอ้เทจ็จรงิ ท าความเขา้ใจ และประเมนิขอ้มลูสารสนเทศและ
แนวคดิจากแหล่งขอ้มูลทีห่ลากหลายเพื่อใช้ในการปฏิบตังิาน การวนิิจฉัย แก้ปญัหา และท าการ
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วจิยัเพื่อพฒันางานและพฒันาองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 
2) สามารถคิดแก้ปญัหาที่มคีวามสลบัซบัซ้อน เสนอทางออก และน าไปสู่การ

แก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และ
ผลกระทบจากการตดัสนิใจ 

3) มคีวามเป็นผู้น าทางปญัญาในการคดิพฒันางานอย่างสร้างสรรค์ มวีสิยัทศัน์ 
และการพฒันาศาสตรท์างครศุาสตร ์รวมทัง้การพฒันาทางวชิาชพีอย่างมนีวตักรรม 

2.1.4 ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
1) มคีวามไวในการรบัรู้ความรู้สกึของผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น มมีุมมองเชงิบวก มวีุฒิ

ภาวะทางอารมณ์และทางสงัคม 
2) มคีวามเอาใจใส่ช่วยเหลอืและเอื้อต่อการแก้ปญัหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้

อยา่งสรา้งสรรค ์
3) มภีาวะผู้น าและผู้ตามที่ด ีมคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบัผูเ้รยีน และมคีวามรบัผดิชอบ

ต่อส่วนรวมทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) มีความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทัง้ที่เ ป็นตัวเลขเชิงสถิติ  หรือ

คณิตศาสตร ์ภาษาพูดและภาษาเขยีน อนัมผีลให้สามารถเขา้ใจองคค์วามรูห้รอืประเดน็ปญัหาได้
อยา่งรวดเรว็ 
  2) มคีวามสามารถในการใช้ดุลยพนิิจทีด่ใีนการประมวลผล  แปลความหมายและ
การเลอืกใชข้อ้มลูสารสนเทศ โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งสม ่าเสมอและต่อเนื่อง 
 3) มคีวามสามารถในการสื่อสารอย่างมปีระสทิธิภาพทัง้การพูด การขยีน และ
น าเสนอดว้ยรปูแบบทีเ่หมาะสมส าหรบับุคคลและกลุ่มทีม่คีวามแตกต่างกนั 

2.1.6 ด้านทกัษะการจดัการเรียนรู้ 
1) มคีวามเชี่ยวชาญในการจดัการเรยีนรูส้งัคมศกึษาที่มรีูปแบบหลากหลาย ทัง้

รปูแบบทีเ่ป็นทางการ (Formal) รปูแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรปูแบบไม่เป็นทางการ 
(Informal)  

2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ส ังคมศึกษาส าหรับผู้ เ รียนที่มี
ความสามารถพเิศษ ผูเ้รยีนทีม่คีวามสามารถปานกลาง และผูเ้รยีนทีม่คีวามต้องการพเิศษอย่างมี
นวตักรรม  

3) มคีวามเชีย่วชาญในการจดัการเรยีนรูว้ชิาสงัคมศกึษาอย่างบูรณาการ 
2.2 กลยทุธก์ารสอน 
 2.2.1  ด้านคณุธรรมจริยธรรม 
  1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรม

จรยิธรรมของสงัคมและวชิาการ รวมทัง้ประเดน็วกิฤตของจรรยาบรรณวชิาชพีคร ู
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  2) การเรยีนรูโ้ดยการปฏสิมัพนัธเ์ชงิปฏบิตักิาร (Interactive action learning) 
  3) การใชก้รณศีกึษา (Case study) 
  4) การเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิความเป็นครเูป็นรายปีตลอดหลกัสตูร 
 2.2.2  ด้านความรู้ 
  1) การวิเคราะห์และสงัเคราะห์องค์ความรู้และการเรยีนรู้แบบสืบสอบ(inquiry 

method) 
  2) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององคค์วามรู ้
  3) การวเิคราะหแ์บบวภิาษวธิเีกีย่วกบัประเดน็วกิฤตขององคค์วามรูแ้ละทฤษฎี 
  4) การเรยีนรูแ้บบร่วมมอื (Collaborative learning) เพื่อประยุกต์และประเมนิค่า

องคค์วามรูใ้นสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจรงิ 
  5) การเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิความเป็นครเูป็นรายปีตลอดหลกัสตูร 
 2.2.3  ด้านทกัษะทางปัญญา 
  1) การวเิคราะห์แบบวภิาษวธิเีกี่ยวกบัประเด็นวกิฤตทางวชิาการ วชิาชพี และ

ทางสงัคม (Problem-based learning) 
  2) การท าวจิยัเพื่อสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่(Research-based learning) 
  3) การวจิยัและพฒันานวตักรรมอย่างมวีสิยัทศัน์ (Research and Development 

และ Vision-based learning) 
  4) การเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิความเป็นครเูป็นรายปีตลอดหลกัสตูร 
 2.2.4  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
  1) การเรยีนแบบมสี่วนรว่มปฏบิตักิาร (Participative learning through action) 
  2) การเป็นผูน้ าแบบมสี่วนรว่ม (Share leadership) 
  3) การคดิใหค้วามเหน็และการรบัฟงัความคดิเหน็แบบสะท้อนกลบั (Reflective 

thinking) 
  4) การเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิความเป็นครเูป็นรายปีตลอดหลกัสตูร 
 2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  1) การตดิตามวเิคราะห ์และน าเสนอรายงานประเดน็ส าคญัดา้นการศกึษาจากข่าว

หนงัสอืพมิพ ์
  2) การสบืคน้และน าเสนอรายงานประเดน็ส าคญัดา้นการศกึษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  3) การเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิความเป็นครเูป็นรายปีตลอดหลกัสตูร 
 2.2.6  ด้านทกัษะการจดัการเรียนรู้   
  1) การฝึกประสบการณ์วชิาชพีครกู่อนปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา 
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  2) การปฏบิตักิารสอนเตม็เวลาในสถานศกึษา (Field based learning through 
action) 

  3) การเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิความเป็นครเูป็นรายปีตลอดหลกัสตูร 
 

2.3  กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ 
 2.3.1  ด้านคณุธรรมจริยธรรม 
  1) วดัและประเมนิจากผลการวเิคราะหแ์บบวภิาษวธิ ี
  2) วดัและประเมนิจากกลุ่มเพื่อน 
  3) วดัและประเมนิจากผลงานกรณศีกึษา 
  4) วดัและประเมนิจากผลการเขา้ร่วมกจิกรรมเสรมิความเป็นครูเป็นรายปีตลอด

หลกัสตูร 
 2.3.2  ด้านความรู้ 
  1) วดัและประเมนิจากผลการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหอ์งคค์วามรู้ 
  2) วดัและประเมนิจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององคค์วามรู้ 
  3) วดัและประเมนิจากผลการวเิคราะหแ์บบวภิาษวธิ ี
  4) วดัและประเมนิจากการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื 
  5) วดัและประเมนิจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสรมิความเป็นครูเป็นรายปีตลอด

หลกัสตูร 
 2.3.3  ด้านทกัษะทางปัญญา 
  1) วดัและประเมนิจากผลการวเิคราะห์แบบวภิาษวธิเีกี่ยวกบัประเดน็วกิฤตทาง

วชิาการ วชิาชพี และทางสงัคม 
  2) วดัและประเมนิจากผลการท าวจิยัเพื่อสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ 
  3) วดัและประเมนิจากผลการวจิยัและพฒันานวตักรรม 
  4) วดัและประเมนิจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสรมิความเป็นครูเป็นรายปีตลอด

หลกัสตูร 
 2.3.4  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
  1) วดัและประเมนิจากผลการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื 
  2) วดัและประเมนิจากผลการศกึษาคน้ควา้/แกโ้จทย ์
  3) วดัและประเมนิจากผลการน าเสนอผลงานกลุ่มและการเป็นผูน้ าในการอภปิราย

ซกัถาม 
  4) วดัและประเมนิจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสรมิความเป็นครูเป็นรายปีตลอด

หลกัสตูร 
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 2.3.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1) วดัและประเมนิจากผลการตดิตามวเิคราะหแ์ละน าเสนอรายงานประเดน็ส าคญั
ดา้นการศกึษา 

  2) วดัและประเมนิจากผลการสบืค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคญัด้าน
การศกึษาโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

  3) วดัและประเมนิจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสรมิความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลกัสตูร 

 2.3.6  ด้านทกัษะการจดัการเรียนรู้   
  1) วดัและประเมนิจากผลการฝึกประสบการณ์วชิาชพีครกู่อนปฏบิตักิารสอน 
  2) วดัและประเมนิจากผลการปฏบิตักิารสอนเตม็เวลา 
  3) วดัและประเมนิจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสรมิความเป็นครูเป็นรายปีตลอด

หลกัสตูร 
 

      2.4.  ผลการเรียนรู้ส าคญั 
 การบูรณาการผลการเรยีนรู้ของวชิาชีพครูและวิชาเอกสงัคมศึกษา ก าหนดตามตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
ศกึษาศาสตร ์(หลกัสตูรหา้ปี) พ.ศ. 2554 ขอ้ 8 ดงันี้ 
             2.4.1   วิชาชีพคร ู

            1) ด้านคณุธรรมจริยธรรม 
1.1  คุณธรรมจรยิธรรมส าหรบัคร ูเช่น กลัยาณมติรธรรม 7 
1.2  จรรยาบรรณวชิาชพีคร ูทีก่ าหนดโดยองคก์รวชิาชพีคอื คุรสุภา 

           2) ด้านความรู้ 
    2.1 ความรู้วชิาชพีครู (Pedagogical Knowledge)  ประกอบด้วย หลกั

การศึกษา ปรชัญาการศึกษา วิชาชีพครูและความเป็นครู จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยา
การศกึษา การออกแบบและพฒันาหลกัสูตร การออกแบบและจดัการเรยีนรู ้การจดัการชัน้เรยีน
และสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารส าหรบัคร ูการสรา้งนวตักรรม
ทางการศึกษา การวดัและประเมนิผลการศึกษา การศึกษาพเิศษ การวิจยัทางการศึกษา การ
บรหิารการศกึษาและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  
 2.2 ความรู้เชิงบูรณาการระหว่างวิชาชีพครูกับวิชาเฉพาะ (Pedagogical 
Content Knowledge) ประกอบดว้ย จติวทิยาครสู าหรบัการจดัการเรยีนรูแ้ต่ละระดบัการศกึษาและ
วชิาเอก การพฒันาหลกัสตูรวชิาเฉพาะส าหรบัการจดัการเรยีนรูแ้ต่ละระดบัการศกึษาและวชิาเอก 
การจดัการเรยีนรูว้ชิาเฉพาะส าหรบัการจดัการศกึษาแต่ละระดบัการศกึษาและวชิาเอก การจดัการ
ชัน้เรยีนแต่ละระดบัการศึกษาและวชิาเอก นวตักรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทาง
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การศึกษาส าหรบัการจดัการเรียนรู้แต่ละระดบัการศึกษาและวิชาเอก การวัดและประเมนิผล
การศกึษาวชิาเฉพาะส าหรบัการจดัการเรยีนรูแ้ต่ละระดบัการศกึษาและวชิาเอก 

           3) ด้านทกัษะทางปัญญา 
 3.1 สามารถคดิคน้หาขอ้เทจ็จรงิ ท าความเขา้ใจและประเมนิขอ้มลูสารสนเทศ

และแนวคดิจากแหล่งขอ้มลูทีห่ลากหลายเพื่อน ามาใชใ้นการปฏบิตังิานสอนและงานคร ูรวมทัง้การ
วนิิจฉยัผูเ้รยีน และการวจิยัเพื่อพฒันาผูเ้รยีน 

 3.2 สามารถคดิแก้ปญัหาในการจดัการเรยีนรู้ที่มคีวามสลบัซบัซ้อน เสนอ
ทางออก และน าไปสู่การแกไ้ขไดอ้ยา่งสรา้งสรรค์ 

 3.3 มีความเป็นผู้น าทางปญัญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่าง
สรา้งสรรคแ์ละมวีสิยัทศัน์ 

          4) ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
  4.1 มคีวามไวในการรบัความรูส้กึของผู้เรยีนด้วยความเขา้ใจ และความรูส้กึ

เชงิบวก มวีุฒภิาวะทางอารมณ์และสงัคม 
  4.2 มคีวามเอาใจใส่ มสี่วนช่วยเหลอืและเอือ้ต่อการแก้ปญัหาความสมัพนัธใ์น

กลุ่มและระหว่างกลุ่มผูเ้รยีนอยา่งสรา้งสรรค ์
  4.3 มคีวามสมัพนัธ์ที่ดกีบัผู้เรยีน เป็นผู้น าและผู้ตามที่มคีวามรบัผดิชอบต่อ

ส่วนรวมทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
           5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 5.1 มคีวามไวในการวเิคราะห์และเขา้ใจขอ้มูลสารสนเทศที่ได้รบัจากผู้เรยีน
อยา่งรวดเรว็ ทัง้ทีเ่ป็นตวัเลขเชงิสถติหิรอืคณติศาสตร ์ภาษาพดูหรอืภาษาเขยีน 
  5.2 มคีวามสามารถในการใช้ดุลยพนิิจทีด่ใีนการประมวลผล แปลความหมาย 
และเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาที่สอน และงานครูที่รบัผิดชอบโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศไดด้ ี
  5.3 มคีวามสามารถในการสื่อสารกบัผู้เรยีนอย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้การพูด 
การเขยีน และการน าเสนอดว้ยรปูแบบทีเ่หมาะสมกบักลุ่มผูเ้รยีน 

          6) ด้านทกัษะการจดัการเรียนรู้   
 6.1  มคีวามเชี่ยวชาญในการจดัการเรยีนรูท้ี่มรีูปแบบหลากหลาย ทัง้รปูแบบ

ทางการ (Formal) รปูแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรปูแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่าง
สรา้งสรรค ์
  6.2 มคีวามเชี่ยวชาญในการจดัการเรยีนรู้ส าหรบัผู้เรยีนที่หลากหลาย ทัง้
ผู้เรยีนที่มคีวามสามารถพเิศษ ผู้เรยีนที่มคีวามสามารถปานกลาง และผู้เรยีนที่มคีวามต้องการ
พเิศษอยา่งมนีวตักรรม 
  6.3 มคีวามเชีย่วชาญในการจดัการเรยีนรูใ้นวชิาเอกทีจ่ะสอนอย่างบูรณาการ 
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        2.4.2  วิชาสงัคมศึกษา 
          1)   ด้านคณุธรรมจริยธรรม 

      คุณธรรมจรยิธรรมส าหรบัครสูอนสงัคมศกึษา 
           2)   ด้านความรู้ 

     บรูณาการความรูส้งัคมศกึษาทีค่รอบคลุมไม่น้อยกว่าหวัขอ้ต่อไปนี้ 
 2.1 ประวตัิศาสตร์ ประกอบด้วย ประวตัิศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์เอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต/้เอเชยีตะวนัออก/เอเชยีใต ้ประวตัศิาสตรย์โุรป ประวตัศิาสตรอ์เมรกิา 
 2.2 ภูมศิาสตร ์สิง่แวดล้อม และประชากร ประกอบดว้ย ภูมศิาสตรป์ระเทศ

ไทย ภมูศิาสตรก์ายภาพ ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร/์แผนที ่สิง่แวดลอ้มและประชากร 
 2.3 รฐัศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา และเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย 

ความรูพ้ืน้ฐานทางรฐัศาสตร ์ความรูพ้ืน้ฐานทางกฎหมายทัว่ไป ความรู้พื้นฐานทางสงัคมวทิยา 
ความรูพ้ื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ การเมอืงการปกครองไทย ประเทศไทยกบัเศรษฐกจิโลก การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
พฒันาการของสงัคมสมยัใหม ่

 2.4 ศาสนาและปรชัญา ประกอบดว้ย หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา พุทธ
ประวตั ิค าสอนของพระพุทธเจา้ การเผยแผ่อทิธพิลของพระพุทธศาสนาในวฒันธรรมของประเทศ
ต่างๆ จรยิศาสตร ์จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ศาสนาเปรยีบเทยีบหรอืศาสนาสากล 

           3)   ด้านทกัษะทางปัญญา 
       การคดิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์ประเมนิค่า และน าความรูเ้กีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎี

และหลกัการทีเ่กี่ยวขอ้งในศาสตรส์าขาสงัคมศกึษา ไปใชใ้นการจดัการเรยีนรู ้ แกป้ญัหา การ
พฒันาผูเ้รยีน และการวจิยัต่อยอดองคค์วามรู ้มคีวามเป็นผูน้ าในการปฏบิตังิานอย่างมวีสิยัทศัน์ใน
การพฒันาการสอนสงัคมศกึษา 

4)   ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
     มคีวามไวในการรบัรูค้วามรูส้กึของผูเ้รยีนสงัคมศกึษาระดบัประถมศกึษาและ

มธัยมศกึษา เอาใจใส่ในการรบัฟงั และพฒันาความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ 
          5)   ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
     มคีวามไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านสังคม

ศกึษาจากผู้เรยีนระดบัประถมศึกษาและมธัยมศกึษา สามารถสื่อสาร มดีุลยพนิิจในการเลอืกใช้
และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศส าหรบัผู้เรยีนสงัคมศึกษาระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาได้
อยา่งเหมาะสม  

  6)   ด้านทกัษะการจดัการเรียนรู้ 
     6.1  มคีวามเชีย่วชาญในการจดัการเรยีนรูส้งัคมศกึษาทีม่รีปูแบบหลากหลาย 

ทัง้รูปแบบทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ 
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(Informal) อยา่งสรา้งสรรค ์
 6.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ส ังคมศึกษาส าหรับผู้เรียนที่

หลากหลาย ทัง้ผู้เรยีนที่มคีวามสามารถพเิศษ ผู้เรยีนที่มคีวามสามารถปานกลาง และผู้เรยีนที่มี
ความตอ้งการพเิศษอยา่งมนีวตักรรม 

 6.3 มคีวามเชีย่วชาญในการจดัการเรยีนรูใ้นวชิาสงัคมศกึษาอยา่งบรูณาการ 
 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)  

3.1  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป   
ผลการเรยีนรูว้ชิาศกึษาทัว่ไป ตามหลกัสตูรหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป หลกัสตูรใหม่ พ.ศ.

2552  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ดงัปรากฏในตารางที ่1 มคีวามหมายดงันี้ 
 3.1.1  ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

1) ใชดุ้ลยพนิิจ ค่านิยม ความมเีหตุผล และกฏเกณฑท์างสงัคม 
2) มวีนิยั มคีวามรบัผดิชอบ ซื่อสตัย ์สุจรติ เสยีสละ 

3.1.2  ด้านความรู้ 
1) มคีวามรูต่้อการด าเนินชวีติ 
2) มคีวามเขา้ใจกบัการเปลีย่นแปลงสถานการณ์ในปจัจุบนั 
3)  ตระหนกัในกฎระเบยีบและขอ้บงัคบั 

 3.1.3 ด้านทกัษะทางปัญญา 
1) มทีกัษะการแกป้ญัหา 
2) มกีารคดิเชงิสรา้งสรรค ์ 
3) ใชท้กัษะทางวชิาการอย่างถ่องแท ้

 3.1.4 ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
1) มบีทบาทเหมาะสมในการท างาน 
2) มคีวามคดิรเิริม่ในการวเิคราะห ์ 
3) รบัผดิชอบ พฒันาตวัเองและสงัคม 

 3.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) เลอืกและประยกุตเ์ทคนิคทางสถติ ิ
2) น าเสนอขอ้มลูขา่วสารสม ่าเสมอ 
3) ใชภ้าษาเพื่อการสื่อสารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

3.2  หมวดวิชาเฉพาะ  
ผลการเรยีนรูห้มวดวชิาเฉพาะ จากขอ้ 2.1 ปรากฏในตารางที ่2  



 31 

 
 

ตารางท่ี 1 แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชา (วิชาศึกษาทัว่ไป) 
 ความรบัผดิชอบหลกั     ความรบัผดิชอบรอง 

รายวชิา 

 
 

1.คุณธรรมและ
จรยิธรรม 

 
 

2.ความรู ้

 
 

3.ทกัษะทางปญัญา 

 
4.ความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรบัผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 
การสือ่สาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

GEH1001  สนุทรยีภาพกบัชวีติ               

GEH1002  สงัคมไทยในบรบิทโลก               

GEH2001  การพฒันาตน               

GEH2002  ความจรงิของชวีติ               

GEL1001  การใชภ้าษาไทย               

GEL1002  ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารและการสบืคน้               

GEL1003  ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารและทกัษะการเรยีน               

GEL2001  ภาษาไทยเชงิวชิาการ               

GEL2002  ภาษาองักฤษเชงิวชิาการ               

GES1001  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรยีนรู้               

GES1002  วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีบัคณุภาพชวีติ               

GES2002  วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีบัสิง่แวดลอ้ม               

GES2002  การคดิและการตดัสนิใจ               

 

31  



 32 

 
 

ตารางท่ี 2 แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชา (วิชาเฉพาะ) 
 ความรบัผดิชอบหลกั     ความรบัผดิชอบรอง 

รายวชิา 
1.

คุณธรรม 
จรยิธรรม 

2. ความรู ้
3. ทกัษะ
ทางปญัญา 

4. ทกัษะความ 
สมัพนัธร์ะหว่าง
บุคคลและความ
รบัผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข การ

สือ่สารและการใช้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

6. ทกัษะการ
จดัการเรยีนรู ้

 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
EDU1101 หลกัการศกึษา                   

EDU1102 ความเป็นครวูชิาชพี                     

EDU1103 จติวทิยาส าหรบัคร ู                    

EDU2101 การวดัและประเมนิผลการศกึษา                     

EDU2102 หลกัสตูรและการจดัการเรยีนรู ้                    

EDU2103 การบรหิารจดัการในหอ้งเรยีน                   

EDU2104 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษา                   

EDU3101 ภาษาเพื่อการสือ่สารส าหรบัครู                   

EDU3102 การวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรู ้                   

ESS3201 การวดัและประเมนิผลกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา                   
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รายวชิา 
1.

คุณธรรม 
จรยิธรรม 

2. ความรู ้
3. ทกัษะ
ทางปญัญา 

4. ทกัษะความ 
สมัพนัธร์ะหว่าง
บุคคลและความ
รบัผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข การ

สือ่สารและการใช้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

6. ทกัษะการ
จดัการเรยีนรู ้

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

ESS3202 
จติวทิยาครสู าหรบัการจดัการชัน้เรยีนกลุ่มสาระการ
เรยีนรูส้งัคมศกึษา 

                  

ESS3203 การออกแบบและพฒันาหลกัสตูรกลุ่มสาระการเรยีนรู้
สงัคมศกึษา 

                  

ESS3204 
การออกแบบและผลติสือ่การศกึษากลุ่มสาระการเรยีนรู้
สงัคมศกึษา   

                  

ESS4201 การวจิยัในชัน้เรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา                   

ESS3301 การเตรยีมฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู                   

ESS4301 การปฏบิตังิานวชิาชพีคร ู1                   

ESS4302 การปฏบิตังิานวชิาชพีคร ู2                   

ESS5301 การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา 1                   

ESS5302 การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา 2                   

SSE1401 การเมอืงการปกครองไทย                   
SSE1402 การพฒันาสงัคม                   
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รายวชิา 
1.

คุณธรรม 
จรยิธรรม 

2. ความรู ้
3. ทกัษะ
ทางปญัญา 

4. ทกัษะความ 
สมัพนัธร์ะหว่าง
บุคคลและความ
รบัผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข การ

สือ่สารและการใช้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

6. ทกัษะการ
จดัการเรยีนรู ้

 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
SSE1403 ศาสนศกึษา                   

SSE1404 ประวตัศิาสตรไ์ทย                   
SSE1405 ประวตัศิาสตรเ์อเชยี                   
SSE1406 วฒันธรรมกบัสงัคม                   
SSE1407 กฎหมายกบัสงัคม                   
SSE2401 สงัคมศกึษา 1                    

SSE2402 ประวตัศิาสตรย์ุโรปและอเมรกิา                   

SSE2403 มนุษยก์บัเศรษฐกจิ                   

SSE2404 สงัคมศกึษา 2                    

SSE2405 จรยิศกึษา                   

SSE2406 ทอ้งถิน่ศกึษา                   

SSE3401 สงัคมศกึษา 3                    
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รายวชิา 
1.

คุณธรรม 
จรยิธรรม 

2. ความรู ้
3. ทกัษะ
ทางปญัญา 

4. ทกัษะความ 
สมัพนัธร์ะหว่าง
บุคคลและความ
รบัผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข การ

สือ่สารและการใช้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

6. ทกัษะการ
จดัการเรยีนรู ้

 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
SSE3402 ภูมศิาสตรเ์ชงิวเิคราะห ์                   

SSE3403 สงัคมศกึษา 4                    

SSE3404 อาเซยีนศกึษา                   

SSE3405 ประชากรกบัสิง่แวดลอ้ม                   

SSE3406 ระบบสารสนเทศทางภมูศิาสตร ์                   

SSE4401 หลกัพุทธธรรม                   

SSE4402 ภาษาองักฤษส าหรบัสงัคมศกึษา 1                   

SSE4403 ภาษาองักฤษส าหรบัสงัคมศกึษา 2                   

SSE4404 สนัตศิกึษา                   

SSE4405 สมัมนาสงัคมศกึษา                   

SSE4406  ระเบยีบวธิทีางประวตัศิาสตร ์                   

SSE4407 บทบาทมหาอ านาจในสงัคมโลก                   
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รายวชิา 
1.

คุณธรรม 
จรยิธรรม 

2. ความรู ้
3. ทกัษะ
ทางปญัญา 

4. ทกัษะความ 
สมัพนัธร์ะหว่าง
บุคคลและความ
รบัผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข การ

สือ่สารและการใช้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

6. ทกัษะการ
จดัการเรยีนรู ้

 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
SSE4408 เหตุการณ์โลกปจัจุบนั                   

SSE4409 ความรบัผดิชอบต่อสงัคม                   

SSE4410 ภูมศิาสตรป์ระเทศไทยเชงิวเิคราะห ์                   

SSE4411 การศกึษาอสิระทางสงัคมศกึษา                   

SSE4501 
การออกแบบการเรยีนรูก้ลุ่มสาระสงัคมศกึษาระดบั
ประถมศกึษา 

                  

SSE4502 
พฤตกิรรมการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา
ระดบัประถมศกึษา 

                  

SSE4503 การออกแบบการเรยีนรูก้ลุ่มสาระสงัคมศกึษาระดบั
มธัยมศกึษา 

                  

SSE4504 
พฤตกิรรมการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา
ระดบัมธัยมศกึษา 
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หมวดท่ี 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบยีบหรือหลกัเกณฑใ์นการให้ระดบัคะแนน  (เกรด) 
 หลกัเกณฑก์ารใหร้ะดบัคะแนนใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัสภามหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทาว่า
ดว้ยการศกึษาระดบั ปรญิญาตร ีพ.ศ.2551 หมวด 4 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่ส าเรจ็การศึกษา 

ก าหนดใหร้ะบบการทวนสอบผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรูข้องผูเ้รยีนมทีัง้การทวนสอบในระดบั
รายวชิาและการทวนสอบในระดบัหลกัสตูร  ดงันี้ 

1) มคีณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวชิา รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม และกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลกัสูตร รวมทัง้การก ากับให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรยีนรูข้องหลกัสตูร 

2) สถานศกึษาที่นับนักศกึษาไปปฏบิตักิารสอนในสาขาวชิาสงัคมศกึษามกีารประเมนิ
นกัศกึษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรู ้และกลยทุธก์ารประเมนิผลการเรยีนรู ้

3) ผูใ้ชบ้ณัฑติมสี่วนรว่มในการทวนสอบผลการเรยีนรู ้
4) มผีูท้รงคุณวุฒภิายนอกรว่มทวนสอบผลการเรยีนรู ้
ทัง้นี้ ก าหนดใหม้คีณะกรรมการพจิารณาความเหมาะสมของระดบัคะแนนสอบวดัความรู้  

ส่วนการทวนสอบในระดบัหลกัสตูรมรีะบบประกนัคุณภาพทีด่ าเนินตามมาตรฐานทีก่ าหนด 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาส าเรจ็การศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้ของผู้ส าเรจ็การศกึษา   มกีารวจิยัสมัฤทธผิลของ
การประกอบอาชพีของบณัฑติอย่างต่อเนื่อง    และน าผลวจิยัมาปรบัปรุงกระบวนการการเรยีน
การสอนและหลกัสูตร รวมทัง้การประเมนิคุณภาพของหลกัสูตร โดยด าเนินการวจิยัในประเด็น
ต่อไปนี้ 

1) ภาวะการมงีานท าของบณัฑติ โดยประเมนิจากบัณฑติแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาใน
ดา้นของระยะเวลาในการหางานท า ความเหน็ต่อความรู้ ความสามารถ ความมัน่ใจของบณัฑติใน
การประกอบอาชพี 

2) การประเมินจากหน่วยงานหรือสถานศึกษาโดยการสัมภาษณ์ หรือการส่ง
แบบสอบถาม  ระดบัความพงึพอใจในดา้นความรู ้ความพรอ้ม และคุณสมบตัดิา้นอื่น ๆ  

3) การประเมนิต าแหน่ง หรอืความกา้วหน้าในสายงานของบณัฑติ 
4) ความเหน็จากผูท้รงคุณวุฒภิายนอกที่ประเมนิหลกัสูตร หรอือาจารยพ์เิศษต่อความ

พรอ้มของผูเ้รยีนในการเรยีน และคุณสมบตัอิื่น ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักระบวนการเรยีนรู ้และการพฒันา
องคค์วามรูข้องผูเ้รยีน 

5) ผลงานของบณัฑติที่เกี่ยวกบัการเรยีนการสอน สื่อการสอน การจดักิจกรรมเสรมิ
ความรู ้พฒันาทกัษะ รวมทัง้รางวลัจากวชิาชพี 
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3.  เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูร 
 การส าเรจ็การศกึษาตามหลกสัตูรใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัสภามหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา
ว่าดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2551 หมวด 6   

 

หมวดท่ี 6  การพฒันาคณาจารย ์
 

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 
 การพฒันาอาจารย์ใหม่ ประกอบด้วย การปฐมนิเทศ หรอืการแนะน าอาจารย์ใหม่และอาจารย์
พเิศษใหเ้ขา้ใจถงึนโยบายของมหาวทิยาลยั  คณะ  หลกัสูตรและบทบาทของรายวชิาต่างๆที่  สอนใน
หลกัสูตรและรายวชิาที่ตนรบัผิดชอบสอน การฝึกอบรมคณาจารยใ์หม่ด้านการจดัการเรยีนการสอน 
กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล  การพฒันาดา้นการวจิยั การจดัเงนิทุนส าหรบันักวจิยัหน้าใหม่
เพื่อผลติผลงานวจิยั และการเขา้รว่มเป็นคณะผูว้จิยัรว่มกบันกัวจิยัอาวุโส 

 

2.  การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย ์
     2.1  การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน  การวดัและการประเมินผล 

คณาจารยไ์ดร้บัการพฒันาการเรยีนการสอน เช่น การเขา้รบัการอบรมความรูจ้ากหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอก รวมทัง้การประชุมสมัมนาวชิาการต่างๆ ศกึษาดูงานทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ  การเพิม่พนูทกัษะการจดัการเรยีนการสอนและการประเมนิผล 
 2.2.  การพฒันาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
 คณาจารยไ์ด้รบัการส่งเสรมิให้จดัท าผลงานวชิาการเพื่อเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการ  การลา
ศกึษาต่อเพื่อเพื่อเพิม่พูนความรู้และประสบการณ์   การท าวจิยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และเพื่อ
พฒันาการเรยีนการสอนและมคีวามเชี่ยวชาญในสาขาวชิาชีพ  รวมทัง้ ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมใน
กจิกรรมบรกิารวชิาการแก่ชุมชน 

 
หมวดท่ี 7 การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 

 

1. การบริหารหลกัสตูร 
การบรหิารหลกัสตูรด าเนินงานในรปูคณะกรรมการ  ซึง่ท าหน้าทีก่ าหนดนโยบายการบรหิาร  

จดัการด้านวชิาการ  และงานอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งกบัการเรยีนการสอนตามหลกัสูตร  อ านวยความ
สะดวกใหแ้ก่ผูเ้รยีน ประสานงานกบัมหาวทิยาลยัและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปญัหาทีเ่กดิขึน้ 
และมกีารด าเนินงานดงันี้ 

1.1 การประกนัคุณภาพภายใน  
1.1 การรายงานผลการประกนัคุณภาพภายในต่อสภาสถาบนั  
1.2 การน าผลการประเมนิมาปรบัปรงุหลกัสตูร 
1.3 มตีวับ่งชีแ้ละเกณฑก์ารประเมนิ 5 ขอ้ดงันี้ 
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1) พฒันาปรบัปรงุหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒฯิ 
 2) วางแผนด าเนินการหลกัสูตร โดยจดัท ารายละเอยีดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 
จดัท ารายละเอยีดของรายวชิาตามแบบ มคอ.3 จดัท ารายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม ตาม
แบบ มคอ.4 

3) ด าเนินการตามแผนและการจดัท ารายงานผล โดยรายงานผลการด าเนินการรายวชิา 
ตามแบบ มคอ.5 รายงานผลการด าเนินการประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.6 รายงานผล
การด าเนินงานหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 

4) ปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอน กลยทุธก์ารสอน และการประเมนิผลการเรยีนรูจ้าก
ผลการประเมนิการด าเนินงานทีผ่่านมา 

5) ทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูท้ีก่ าหนดในมาตรฐานคุณวุฒฯิ 
1.4 ก าหนดตวับ่งชี้และเกณฑก์ารประเมนิที่สะท้อนการด าเนินงานตามมาตรฐานคุณวุฒฯิ 

ดงันี้ 
ตวับ่งชี ้ เกณฑก์ารประเมนิ 

1. การพฒันาปรบัปรงุหลกัสตูรและ
การจดัการเรยีนการสอน 
1.1 การพฒันาปรบัปรงุหลกัสตูร 
1.2 การพฒันาปรบัปรงุการเรยีนการ

สอน 
(1) การพฒันาการเรยีนการ

สอนคณาจารยใ์หม่ 
(2) การพฒันาการเรยีนการ

สอนคณาจารยป์ระจ าการ 
(3) การพฒันาบุคลากรดา้น

การสนับสนุนการเรยีนการสอน 

 
 
มกีารปรบัปรงุพฒันาหลกัสตูรอยา่งน้อย 1 ครัง้ใน 5 ปี 
ไดร้บัการปฐมนิเทศ มกีารปฐมนิเทศคณาจารยใ์หม่ดา้น
การจดัการเรยีนการสอนทุกคน 
มกีารพฒันาคณาจารยป์ระจ าการดา้นวธิกีารสอนและ
วธิกีารวดัผลอยา่งน้อย 1 ครัง้ใน 2 ปีทุกคน 
มกีารพฒันาบุคลากรดา้นการสนบัสนุนการเรยีนการสอน
อยา่งน้อย 1 ครัง้ใน 2 ปีทุกคน 

2. การวางแผนการด าเนินการ
หลกัสตูร 
2.1 การจดัคณะกรรมการบรหิาร

หลกัสตูร 
2.2 การจดักจิกรรมเสรมิความเป็น

คร ู
 
 

 
 

 
 
มคีณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรท าหน้าทีค่รบวงจรคอืวาง
แผนการสอน จดัการสอนและประเมนิผลการสอน 
มโีครงการกจิกรรมเสรมิความเป็นครเูป็นรายปี ทุกปี 
ตลอดหลกัสตูร โดยมคีณะกรรมการบรหิารโครงการและมี
การประเมนิผลการเขา้โครงการของนกัศกึษาเป็น
รายบุคคล เพื่อใชป้ระกอบการพจิารณาอนุมตัใิหส้ าเรจ็
การศกึษาควบคู่กบัผลการเรยีนรายวชิาตามหลกัสตูร 
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ตวับ่งชี ้ เกณฑก์ารประเมนิ 
2.3 การจดัคณาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ

หลกัสตูร 
2.4 การจดัท ารายละเอยีดของ

หลกัสตูรตามแบบ มคอ.2 
2.5 การจดัท ารายละเอยีดของ

รายวชิาและประสบการณ์ภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 

มคีณาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรตามเกณฑ ์
 
หลกัสตูรใหมใ่หจ้ดัท ารายละเอยีดหลกัสตูร (มคอ.2) ตาม
มาตรฐานคุณวุฒฯิ สาขาภายในปีการศกึษา 2554  
รายวิชาใหม่จดัท ารายละเอียดรายวิชาตามมาตรฐาน
คุณวุฒฯิ สาขาภายในปีการศกึษา 2554 

3. การด าเนินการตามแผนและการ
จดัท ารายงานผล 
3.1 การจดัสรรทรพัยากร 

(1) อาคารสถานทีส่ าหรบัการ
เรยีนการสอน 

(2) สื่อคอมพวิเตอรส์ าหรบัการ
เรยีนการสอน 

(3) อาคารสถานทีส่ าหรบัการ
วจิยั 

(4) หนงัสอืหอ้งสมดุ 
(5) การจดัสิง่แวดลอ้มเพื่อ

เสรมิสรา้งการเรยีนรูต้ามอธัยาศยั  
3.2 การจดัการเรยีนการสอนและ

รายงานผล 
(1) การจดัการประมวลการ

สอนรายวชิา 
(2) การรายงานผลการ

ด าเนินการรายวชิาตามแบบ มคอ.5 
(3) การรายงานผลการ

ด าเนินการประสบการณ์ภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ.6 

(4) การรายงานผลการ
ด าเนินการหลกัสตูรตามแบบ มคอ.7 

 
 
 
มปีรมิาณและคุณภาพเหมาะสมกบัการเรยีนการสอนและ
จ านวนนกัศกึษา 
มปีรมิาณและคุณภาพเหมาะสมกบัการเรยีนการสอนและ
จ านวนนกัศกึษา 
มปีรมิาณและคุณภาพเหมาะสม เอือ้อ านวยต่อการวจิยั 
 
มจี านวนเพยีงพอกบัวชิาเอกทีเ่ปิดสอน 
มกีารจดัสิง่แวดลอ้มเพื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงค ์
 
 
มปีระมวลการสอนรายวฃิาฆทีค่รอบคลุมพุทธพิสิยั จติ
พสิยั และทกัษะพสิยั 
มกีารจดัท ารายงานผลการด าเนินการรายวชิาทีส่อนทุก
ภาคการศกึษา 
มกีารจดัท ารายงานผลการด าเนินการประสบการณ์
ภาคสนามทีเ่ปิดสอนทุกภาคการศกึษา 
 
มกีารจดัท ารายงานผลการด าเนินการหลกัสตูรทุกปี
การศกึษา 

4. การพฒันา/ปรบัปรงุการจดัการ
เรยีนการสอน กลยุทธก์ารสอน 
หรอืการประเมนิผลการเรยีนรูจ้าก
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ตวับ่งชี ้ เกณฑก์ารประเมนิ 
ผลการประเมนิการด าเนินงาน 
4.1 การประเมนิการสอนของ

คณาจารย ์
4.2 การพฒันา/ปรบัปรงุการจดัการ

เรยีนการสอนและกลยทุธก์ารสอน 
 
4.3 การประเมนิผลการเรยีนรูข้อง

นกัศกึษา 
4.4 การตดิตาม ตรวจสอบและ
ประเมนิผลการเรยีนการสอน 

 
มกีารประเมนิการสอนของคณาจารยท์ุกภาคการศกึษา 
 
มนี าผลการประเมนิการสอนมาใชใ้นการปรบัปรงุประมวล
การสอนรายวฃิา โดยระบุไวใ้นประมวลการสอนในภาค
การศกึษาถดัไป 
มกีารประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ครอบคลุม
มาตรฐานผลการเรยีนรู ้
มกีารรายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผล
การจดัการเรยีนการสอนต่อสภามหาวทิยาลยัทุกปี 

5. การทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรยีนรูท้ีก่ าหนดในมาตรฐาน
คุณวุฒฯิ 

มกีารทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูท้ีก่ าหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒฯิของผูส้ าเรจ็การศกึษาทุกรุน่ 

 

2. การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน 
 ทรพัยากรการจดัการเรยีนการสอนมกีารบรหิารจดัการดงันี้ 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
 งบประมาณที่ได้รบัตามแผนในแต่ละปีงบประมาณ ใช้ด าเนินการในการจดัหาวสัดุ  
อุปกรณ์  ครุภณัฑต่์างๆที่ส่งเสรมิการเรยีนการสอนให้มปีระสทิธภิาพ  การบรกิารวชิาการ  การ
จดักิจกรรมเสริมสร้างวิชาการ กิจกรรมเสรมิสร้างความเป็นครูมืออาชีพ กิจกรรมท านุบ ารุง
ศลิปวฒันธรรม  กจิกรรมเพื่อสงัคม  รวมทัง้การจดัท าโครงงานและการวจิยั   

2.2 ทรพัยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
สาขาวชิามสีถานที่เรยีนทัง้หอ้งเรยีน  หอ้งปฏบิตักิารต่างๆ ที่มบีรรยากาศที่เอื้อต่อการ

เรยีนรูม้สี ิง่อ านวยความสะดวกภายในสถานที่เรยีน  มคีรุภณัฑ์ประจ าสถานที่เรยีน  เช่น  โต๊ะ  
เก้าอี้  เครื่องขยายเสยีง  เครื่องฉายประเภทต่างๆ อีกทัง้ยงัมแีหล่งเรยีนรูภ้ายในมหาวทิยาลยั  
ได้แก่  ส านักวทิยบรกิารที่มบีรกิารทัง้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการสบืค้นผ่านเครอืข่าย
สากล สื่อสิง่พมิพ์และสื่ออื่นๆ เช่น ต ารา หนังสอื วารสาร วทิยานิพนธ์  หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์
ซีดีรอม ดีวีดี วีดิทัศน์  แถบบันทึกเสียง ฯลฯ  ที่จะให้ผู้เรยีนศึกษาค้นคว้า  มกีารให้บริการ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารที่จะให้นักศกึษาเขา้ถงึสารสนเทศเพื่อการเรยีนรูไ้ด้สะดวก
รวดเรว็   

2.3 การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
แหล่งเรยีนรู้ภายนอกมหาวิทยาลยั  ได้แก่  สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและ

การศึกษาขัน้พื้นฐาน  หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน  สถานประกอบการและชุมชน  โดย
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มหาวทิยาลยัได้จดัสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการเรยีนการสอน
ประจ าสาขาวิชา  ซึ่งจะท าให้มีการจัดและใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนอย่างมี
ประสทิธภิาพ 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร 
ในแต่ละภาคเรยีนสาขาวชิาจะท าแบบสอบถามความพงึพอใจและความต้องการในการใช้

ทรพัยากรต่างๆที่เกี่ยวกบัการเรยีนการสอนและการท ากจิกรรม   เพื่อรวบรวมเสนอต่อทีป่ระชุม
คณะกรรมการหลกัสตูรเป็นขอ้มลูในการจดัสรรงบประมาณในส่วนทีน่กัศกึษามคีวามตอ้งการ 

 

3. การบริหารคณาจารย ์
3.1 การรบัอาจารยใ์หม่ 

มกีารคดัเลอืกอาจารยใ์หม่ตามหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยั  โดยอาจารยใ์หม่จะต้องมี
วุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาโทขึน้ไป   

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน  การติดตามและทบทวนหลกัสตูร 
จดัใหม้คีณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร คณาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตรและผูส้อนประชุม

ร่วมกันในการวางแผนจดัการเรยีนการสอนและการ ประเมนิผล  เก็บรวบรวมข้อมูลวางแผน
ส าหรบัการปรบัปรุงหลกัสูตร  ตลอดจนปรกึษาหารอืแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลกัสตูร  และผลติบณัฑติไดต้ามคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค ์

3.3 การแต่งตัง้คณาจารยพิ์เศษ 
อาจารย์พิเศษต้องเป็นผูเ้ชีย่วชาญที่มปีระสบการณ์ตรงในเรื่องทีจ่ะบรรยาย หรอืมวีุฒิ

การศกึษาไมต่ ่ากว่าระดบัปรญิญาโท และไดร้บัความเหน็ชอบจากสภาวชิาการของมหาวทิยาลยั 
 

4. การบริหารบคุลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1  การก าหนดคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

บุคลากรสายสนบัสนุนตอ้งมวีุฒไิมต่ ่ากว่าปรญิญาตรทีีเ่กีย่วขอ้งกบัภาระงานทีร่บัผดิชอบ 
มคีวามเขา้ใจในโครงสรา้งและธรรมชาตขิองหลกัสูตร  มคีวามรูด้า้นเทคโนโลยทีางการศกึษาหรอื
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.2 การเพ่ิมทกัษะความรู้เพ่ือการปฏิบติังาน  
บุคลากรต้องสามารถให้บรกิารอาจารยแ์ละผู้เรยีนอย่างมปีระสทิธภิาพ จงึก าหนดให้มี

การพฒันาตนเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการให้บรกิาร โดยการเขา้รบัการฝึกอบรมเฉพาะทาง
อยา่งเหมาะสม 

 

5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  

คณะครศุาสตรแ์ต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาทางวชิาการใหแ้ก่นกัศกึษาทุกคน โดยนักศกึษาที่
มปีญัหาในการเรยีนสามารถปรกึษากบัอาจารยท์ีป่รกึษาทางวชิาการได ้โดยอาจารยข์องคณะทุก
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คนจะต้องท าหน้าทีอ่าจารยท์ี่ปรกึษาทางวชิาการใหแ้ก่นักศกึษา และทุกคนต้องก าหนดชัว่โมงให้
ค าปรกึษา เพื่อใหน้ักศกึษาเขา้ปรกึษาได ้นอกจากนี้ ยงัจดัมทีีป่รกึษากจิกรรมเพื่อใหค้ าปรกึษา
แนะน าในการจดัท ากจิกรรมแก่นักศกึษา จดัปฐมนิเทศเพื่อใหน้ักศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจและมี
เจตคติที่ดีต่อหลักสูตร แนะแนววิธีการเรียน  กิจกรรมการเรียนการสอน  การวัดแล ะการ
ประเมนิผลและเกณฑก์ารจบหลกัสตูร  แนะน าสภาพแวดลอ้มทัว่ไปและแหล่งเรยีนรูท้ ัง้ภายในและ
ภายนอกมหาวทิยาลยั 

5.2 การอทุธรณ์ของนักศึกษา  
กรณทีีน่กัศกึษามคีวามสงสยัเกีย่วกบัผลการประเมนิในรายวชิาใดสามารถยื่นค ารอ้งขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดคูะแนนและวธิกีารประเมนิของอาจารยใ์นแต่ละรายวชิาได ้
 

6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน  สงัคม  และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิต 
 ในการบรหิารหลกัสตูรใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ  สามารถพฒันาการเรยีนรูข้องนักศกึษา
ได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  สงัคม  และความพึงพอใจให้กับผู้ใช้
บณัฑติ จงึมกีารด าเนินการดงันี้ 

2.3 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร  จะด าเนินการวเิคราะหค์วามต้องการของตลาดแรงงาน
และสงัคมอยา่งต่อเนื่อง 

2.4 ด าเนินการตดิตามผลการปฏบิตังิานของนักศกึษา  ที่ปฎบิตังิานอยู่ในหน่วยงานต่างๆ
ภายหลงัจากจบการศกึษาไปแลว้เป็นระยะ โดยเกบ็ขอ้มลูจากผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนรว่มงาน 

2.5 ด าเนินการปรบัปรุงหลกัสูตร  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
สงัคม และสรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูใ้ชบ้ณัฑติอยา่งต่อเนื่องทุก  5  ปี 
 

7.  ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน  (Key  Performance  Indicators) 
ดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี6 

1. คณาจารยป์ระจ าหลกัสตูรอยา่งน้อยรอ้ยละ 
80 มสี่วนรว่มในการประชุมเพื่อวางแผน 
ตดิตามและทบทวนการด าเนินงานหลกัสตูร   

x x x x x 
 

2. มรีายละเอยีดของหลกัสตูรตามแบบ มคอ.2 
ทีส่อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒสิาขา
สงัคมศกึษา 

x x x x x 
 

3. มรีายละเอยีดของรายวชิาและรายละเอยีด
ของประสบการณ์ภาคสนาม(ถา้ม)ี ตาม
แบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยา่งน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาใหค้รบ
ทุกรายวชิา 

 

x x x x x 
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ดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี6 
4. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวชิาและรายผลการด าเนินงานของ
ประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้าม)ี ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงั
สิน้สุดภาคการศกึษาทีเ่ปิดสอนใหค้รบทุก
รายวชิา 

x x x x x 

 

5. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลกัสตูร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60  วนั
หลงัสิน้สุดปีการศกึษา 

x x x x x 
 

6. มกีารสอบทวนผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาตาม
มาตรฐานผลการเรยีนรูท้ีก่ าหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 (ถา้ม)ี อยา่งน้อยรอ้ยละ 25 
ของรายวชิาทีเ่ปิดสอนในแต่ละปี  

 x x x x 

 

7. มกีารพฒันา/ปรบัปรงุการจดัการเรยีนการ
สอน กลยทุธก์ารสอน หรอืการประเมนิผล
การเรยีนรู ้จากผลการประเมนิการ
ด าเนินงานทีร่ายงานใน มอค.7 ในปีทีแ่ลว้ 

x x x x x 

 

8. คณาจารยใ์หม ่(ถา้ม)ี ทุกคน ไดร้บัการ
ปฐมนิเทศ หรอืค าแนะน าดา้นการจดัการ
เรยีนการสอน  

x x x x x 
 

9. คณาจารยป์ระจ าทุกคนไดร้บัการพฒันา
ทางวชิาการ และ/วชิาชพีอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครัง้ 

x x x x x  

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรยีนการ
สอน (ถา้ม)ี ไดร้บัการพฒันาวชิาการและ
หรอืวชิาชพี ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ต่อปี  

x x x x x 
 

11. ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษา/
นกัศกึษาปีสุดทา้ย/บณัฑติใหมท่ีม่ต่ีอ
คุณภาพหลกัสตูร เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเตม็ 5.0  

    x x 

12. ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอ
บณัฑติใหม ่เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 

     x 
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ทัง้นี้  เกณฑ์การประเมนิผ่านคือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1 -5 จากตารางตัวบ่งชี้การ
ด าเนินงาน และอยา่งน้อยรอ้ยละ 80 ของตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงานทีร่ะบุไวใ้นแต่ละปี 

 
หมวดท่ี 8  การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของหลกัสตูร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยทุธก์ารสอน 

การประเมนิและปรบัปรุงกลยุทธ์การสอน  พจิารณาจากผู้เรยีน   โดยอาจารยผ์ู้สอนจะ
ประเมนิผูเ้รยีนจากการทดสอบยอ่ย การสงัเกตพฤตกิรรม    การอภปิรายโตต้อบ  การตอบค าถาม
ของผูเ้รยีนในชัน้เรยีน  รวมถงึการทดสอบกลางภาคเรยีนและปลายภาคเรยีน  เพื่อตรวจสอบและ
สามารถระบุไดว้่า  ผูเ้รยีนมคีวามเขา้ใจในเน้ือหาเพยีงใด หากพบว่ามปีญัหากจ็ะมกีารด าเนินการ
วจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนในโอกาสต่อไป 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยทุธก์ารสอน 
นักศึกษาประเมนิผลการสอนของอาจารยใ์นด้านความหลากหลายของวธิกีารสอน การ

จดัท าแผนบรหิารการสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมายและวตัถุประสงค์รายวชิา ชี้แจง
เกณฑก์ารประเมนิผลรายวชิา การเตรยีมตวัสอน การสรา้งบรรยากาศการเรยีนการสอน และการ
ใชส้ื่อการสอนในทุกรายวชิา รวมทัง้มกีารสงัเกตการณ์ของผูร้บัผดิชอบหลกัสูตรหรอืทมีผูส้อน 

 

2. การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม 
การประเมนิหลกัสูตรด าเนินการเมื่อผูเ้รยีนอยู่ชัน้ปีที่ 4 และต้องออกฝึกปฏบิตังิานในรายวชิา

ฝึกประสบการณ์วชิาชพี ตามทีห่ลกัสูตรก าหนด ซึง่เป็นช่วงเวลานิเทศการสอน  ตลอดจนตดิตาม
ประเมนิความรูว้่าสามารถปฏบิตังิานได ้ มคีวามรบัผดิชอบและมจีุดอ่อนในด้านใด รวมทัง้ท าการ
ส ารวจผลสมัฤทธิท์างการศกึษาของบณัฑติทีเ่พิง่จบการศกึษาและการมงีานท า ตลอดจนประเมนิ
ความพงึพอใจของหน่วยงาน/ผู้ประกอบการในช่วงเวลาที่อาจารย์ไปนิเทศนักศึกษา  และเมื่อ
สิ้นสุดการฝึกปฏบิตัิงาน  โดยติดตามประเมนิความรู้ว่าสามารถปฏบิตัิงานได้หรอืไม่  มคีวาม
รบัผดิชอบและมขีอ้ดอ้ยในดา้นใด  ซึง่จะท าการรวบรวมขอ้มลูทัง้หมดเพื่อการปรบัปรุงและพฒันา
หลกัสตูร  ตลอดจนปรบัปรงุกระบวนการจดัการเรยีน การสอนทัง้ในภาพรวมและในแต่ละรายวชิา 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 
หลกัสูตรนี้ต้องผ่านการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและจดัการเรยีนการสอนตามตวับ่งชี้ผลการ

ด าเนินงานขา้งตน้ รวมทัง้การผ่านการประเมนิการประกนัคุณภาพภายใน (SAR) 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรงุ 
การรวบรวมข้อมูลในช่วงเวลาที่มกีารเรยีนการสอนและการนิเทศ จะท าให้ทราบปญัหาและ

สภาพของการบรหิารหลกัสตูรทัง้ในภาพรวมและในแต่ละรายวชิา  กรณีทีพ่บปญัหาของรายวชิาก็
สามารถที่จะด าเนินการปรบัปรุงรายวชิานัน้ๆ ได้ทนัทซีึ่งจะเป็นการปรบัปรุงย่อย สามารถท าได้
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ตลอดเวลาที่พบปญัหา  ส าหรับการปรบัปรุงหลักสูตรทัง้ฉบับนัน้จะกระท าทุก 5 ปี เพื่อให้
หลกัสตูรมคีวามทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ 

 

ภาคผนวก 
ข้อบงัคบัและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

 

ภาคผนวก ก  ค าอธบิายรายวชิา 
ภาคผนวก ข  ขอ้บงัคบัสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา  ว่าด้วยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

พ.ศ. 2551 
ภาคผนวก ค  ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร  เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ี     

พ.ศ. 2548 
ภาคผนวก ง  ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการหลกัสตูรสงัคมศกึษา/ บนัทกึขอ้ความ 
ภาคผนวก จ  การวพิากษณ์หลกัสตูรวชิาสงัคมศกึษาโดยผูท้รงคุณวุฒ ิ
 

 
หมายเหตุ: 
เพื่อความประหยดัในการใชก้ระดาษ ภาคผนวก ข-จ  จะปรากฏในเอกสารฉบบัสมบรูณ์ 
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ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
ค าอธบิายรายวชิาเรยีงล าดบัตามตวัอกัษรและตวัเลขดงัต่อไปนี้ 
 

รหสัวชิา ชื่อวชิา    น(บ-ป-อ) 
EDU1102 หลกัการศกึษา  3(2-2-5)  
 Principles of Education 
 หลกัการ ปรชัญา แนวคดิทฤษฎีการศึกษา ประวตัิความเป็นมาและระบบการจดั
การศกึษาไทย  วสิยัทศัน์และแผนพฒันาการศกึษาไทย แผนการศกึษาแห่งชาต ิพระราชบญัญตัิ
การศกึษาแห่งชาติ กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการศกึษา การศึกษาพเิศษและการศึกษาแบบเรยีน
รวม  การบรหิารการศกึษา การประกนัคุณภาพการศกึษา แนวโน้มการศกึษาไทยในอนาคต 
 

EDU1102 ความเป็นครวูชิาชพี  3(2-2-5) 
 Being Professional Teachers 
 ความส าคญั บทบาทหน้าที่ ภาระงานครู พฒันาการของวิชาชีพครู  คุณลกัษณะ  
ทศันคต ิ ศกัยภาพและสมรรถภาพความเป็นครูวชิาชพี  การเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรูแ้ละผู้น า
ทางวชิาการ ภาวะผูน้ าทางการศกึษา การท างานเป็นทมี เกณฑม์าตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชพี
คร ูกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัครแูละบุคลากรทางการศกึษา การศกึษาเพื่อพฒันาชุมชน    
 

EDU1103 จติวทิยาส าหรบัครู  3(2-2-5)  
 Psychology for Teachers 
 จติวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและให้
ค าปรกึษา การคดิอยา่งเป็นระบบ การเรยีนรูว้ฒันธรรมองคก์ร มนุษยสมัพนัธใ์นองคก์ร ธรรมชาติ
ของผูเ้รยีน การส่งเสรมิและช่วยเหลอืผูเ้รยีนแต่ละช่วงวยัให้เรยีนรูแ้ละพฒันาตามศกัยภาพ การ
ปรบัพฤตกิรรมผูเ้รยีน  
 

EDU2101 การวดัและการประเมนิผลการศกึษา  3(2-2-5)  
 Educational Measurement and Evaluation 
 ระเบยีบ หลกัการและเทคนิคการวดัและประเมนิผลทางการศกึษา  การสรา้ง การใช้
และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืวัดและประเมินผลการเรียนรู้  การประเมนิภาคปฏิบัติ การ
ประเมนิตามสภาพจรงิ  การประเมนิจากแฟ้มสะสมงาน การประเมนิผลแบบย่อยและแบบรวม 
การน าผลการประเมนิไปปรบัปรงุการจดัการเรยีนรูแ้ละหลกัสตูร  
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รหสัวชิา ชื่อวชิา    น(บ-ป-อ) 
EDU2102 หลกัสตูรและการจดัการเรยีนรู ้  3(2-2-5)  
 Curriculum and Learning Management 
 ทฤษฎีหลกัสูตร  การพฒันาหลกัสูตร  ปญัหาและแนวโน้มในการพฒันาหลกัสูตร 
มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละมาตรฐานช่วงชัน้  การออกแบบและพฒันาหลกัสูตรสถานศกึษา ทฤษฎี
การเรยีนรูแ้ละการสอน  รปูแบบการเรยีนรูแ้ละการพฒันารปูแบบการเรยีนการสอน  เทคนิคและ
วทิยาการจดัการเรยีนรู ้การออกแบบและการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้การบูรณาการเนื้อหาใน
กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ การบรูณาการการจดัการเรยีนรูแ้บบเรยีนรวม   
 

EDU2103 การบรหิารจดัการในหอ้งเรยีน  3(2-2-5)  
 Classroom  Management 
 ทฤษฎแีละหลกัการบรหิารจดัการ  การบรหิารจดัการชัน้เรยีนและสิง่แวดลอ้มเพื่อการ
เรยีนรู้  การประกนัคุณภาพการเรยีนรู้  วฒันธรรม มนุษยสมัพนัธ์และการสื่อสารในห้องเรยีน  
การจดัท าโครงงานทางวชิาการ  โครงการฝึกอาชพี โครงการและกจิกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รยีน  การ
ใชน้วตักรรมและการจดัระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการชัน้เรยีน 
 

EDU2104 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษา  3(2-2-5)  
 Innovation and Information Technology in Education 
 แนวคดิ ทฤษฎ ีเทคโนโลยแีละนวตักรรมการศกึษาทีส่่งเสรมิการพฒันาคุณภาพการ
เรยีนรู ้ เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารส าหรบัครู แหล่งการเรยีนรูแ้ละเครอืข่ายการเรยีนรู ้ 
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การวิเคราะห์ปญัหาที่เกิดจากการใช้
นวตักรรม เทคโนโลยแีละสารสนเทศ การออกแบบ การสรา้ง การน าไปใช้ การประเมนิและการ
ปรบัปรงุนวตักรรม นวตักรรมแห่งการเรยีนรู ้
 

EDU3101 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรบัครู  3(2-2-5)  
 Communicative Languages for Teachers 
 วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ ทฤษฎี และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทยและ 
ภาษาต่างประเทศในการฟงั การพูด การอ่าน การเขยีน และภาษาท่าทาง เพื่อการสื่อความหมาย
ในการเรยีนการสอน การน าเสนอทางวชิาการและงานบรกิารวชิาการแก่สงัคม   
   

EDU3102 การวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรู ้    3(2-2-5)  
 Research for Learning Development 
 วธิวีทิยาการวจิยัทางการศกึษา  ทฤษฎแีละรูปแบบการวจิยั กระบวนการวจิยั สถิติ
เพื่อการวจิยั การวจิยัในชัน้เรยีน การใชก้ระบวนการวจิยัในการแก้ปญัหา  การฝึกปฏบิตักิารวจิยั
โดย การศกึษาค้นคว้างานวจิยัเพื่อพฒันากระบวนการจดัการเรยีนรู ้ เสนอโครงการเพื่อท าวจิยั  
ด าเนินการวจิยั  เขยีนรายงานการวจิยั และน าเสนอผลงานวจิยั 
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รหสัวชิา ชื่อวชิา    น(บ-ป-อ) 
ESS3201 การวดัและประเมนิผลกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา  2(1-2-3)  
 Measurement and Evaluation of Social Studies Learning Area 
 การออกแบบ การสรา้ง การใชแ้ละการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืวดัและประเมนิผล
การเรยีนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษาตามมาตรฐานและตวัชีว้ดัของหลกัสูตรแกนกลางและ
หลกัสตูรสถานศกึษา สถติเิบือ้งตน้ในการวดัและประเมนิผลและการแปลความหมาย  
 

ESS3202 จติวทิยาครสู าหรบัการจดัการชัน้เรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา   2(1-2-3)    
 Psychology for Teachers and Classroom Management of Social Studies 
 Learning Area 
 จติวทิยาครสู าหรบัการจดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา หลกัการการ
บรหิารจดัการชัน้เรยีน การจดัสิง่แวดลอ้มเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรู ้ ปฏบิตักิารจดัท าโครงงานทาง
วชิาการ โครงการฝึกอาชพี โครงการและกจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรูส้งัคมศกึษา  
 

ESS3203 การออกแบบและพฒันาหลกัสตูรกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา  2(1-2-3) 
Curriculum Design and Development of  Social Studies 

 Learning Area 
 หลกัการออกแบบและพฒันาหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรยีนรู้สงัคมศึกษา ปญัหาและ
แนวโน้มในการพฒันาหลกัสูตร  มาตรฐานการเรยีนรู้กลุ่มสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ปฏบิตักิารวเิคราะห ์ออกแบบและพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษากลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 
 

ESS3204 การออกแบบและผลติสื่อการศกึษากลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา   2(1-2-3)   
Design and Production of Educational Media for Social Studies  
Learning Area 

 การเลอืก การใช้และบ ารุงรกัษาสื่อการเรยีนรู้สงัคมศึกษา การออกแบบ การผลิต 
ทดลองใช ้ ประเมนิและปรบัปรุงสื่อการเรยีนรูส้งัคมศกึษา   การพฒันานวตักรรมใหส้อดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคแ์ละผลลพัธก์ารเรยีนรูส้งัคมศกึษา    
 

ESS4201  การวจิยัในชัน้เรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา  2(1-2-3) 
 Classroom Research in Social Studies Learning Area 
 วิธีวิทยาการวิจัยในชัน้เรียน การศึกษาเอกสารผลงานวิจัยในชัน้เรียนและการ
วเิคราะห์ปญัหาการเรยีนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา การเสนอโครงการเพื่อท าวจิยัในชัน้
เรยีน  ด าเนินการวจิยั  เขยีนรายงานการวจิยั และน าเสนอผลงานวจิยั 
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รหสัวชิา ชื่อวชิา  น(บ-ป-อ) 
ESS3301 การเตรยีมฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู     1(0-60-0)  
 Preparation for Field Experience in Teaching Profession 
 การจดักิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเตรยีมความพร้อมและพฒันาผู้เรยีนให้มคีวามรู ้
ทกัษะ เจตคต ิบุคลกิภาพ การสื่อสาร และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคส์ าหรบัการปฏบิตังิานวชิาชพี
ครไูดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ     
 

ESS4301 การปฏบิตังิานวชิาชพีคร ู1   1(0-60-0) 
 Practicum 1  
 การศึกษาสังเกตพัฒนาการและธรรมชาติของผู้เรียน  การบริหารงานวิชาการ  
หลกัสูตร และความสมัพนัธ์ระหว่างสถานศกึษากบัชุมชน  รวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ และจดัท า
รายงานทีแ่สดงการคดิ การพฒันางานและการประเมนิการเรยีนรูข้องตนเอง  
 

ESS4302 การปฏบิตังิานวชิาชพีคร ู2   1(0-60-0) 
 Practicum 2 
 การวางแผนและออกแบบการจดัการเรยีนรูส้งัคมศกึษา การน าแผนการจดัการเรยีนรู้
ไปทดลองปฏบิตักิารสอนภายใต้การก ากบัดูแลของครพูี่เลี้ยง/อาจารยน์ิเทศ  การรายงานผลการ
จดัการเรยีนรู ้ วเิคราะหผ์ลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และวเิคราะหต์นเองเพื่อพฒันาทกัษะการจดัการ
เรยีนรู ้
 

ESS5301 การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา 1   5(0-300-0) 
 Internship 1 
 การปฏบิตักิารสอนและปฏบิตังิานในหน้าที่ครูทุกด้านเพื่อปลูกฝงัจติส านึกความเป็น
ครู  การบรหิารจดัการชัน้เรยีน  การจดัท าโครงการส่งเสรมิและพฒันาผู้เรยีน   การวดัและการ
ประเมนิผลการเรยีนรูเ้พื่อการพัฒนาคุณภาพการจดัการเรยีนรู้อย่างครูมอือาชพี การน าเสนอ
โครงการวจิยัในชัน้เรยีน การจดัท ารายงานการฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู
 

ESS5302 การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา 2   5(0-300-0) 
 Internship 2 
 การปฏบิตักิารสอนและปฏบิตังิานในหน้าที่ครูทุกด้านเพื่อปลูกฝงัจติส านึกความเป็น
ครู  การบรหิารจดัการชัน้เรยีน  การจดัท าโครงการส่งเสรมิและพฒันาผู้เรยีน   การวดัและการ
ประเมนิผลการเรยีนรูเ้พื่อการพฒันาคุณภาพการจดัการเรยีนรู้อย่างครูมอือาชพี  การน าเสนอ
ผลการวจิยัในชัน้เรยีน  การจดัท ารายงานการฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู
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รหสัวชิา ชื่อวชิา  น(บ-ป-อ) 
GEH1001  สุนทรยีภาพกบัชวีติ  3(3-0-6) 
 Aesthetics Appreciation 
 การสรา้งประสบการณ์ การรบัรูแ้ละเขา้ใจด้านศลิปะ ดนตร ีนาฏศิลป์และการแสดง 
โดยผ่านกระบวนการพืน้ฐานทางสุนทรยีศาสตร ์เพื่อน าไปสู่ความซาบซึง้และเหน็ในคุณประโยชน์
ในดา้นความงามทางศลิปกรรมศาสตรเ์พื่อความสุขของชวีติหรอืเพื่อการด ารงชวีติ 
 

GEH1002 สงัคมไทยในบรบิทโลก  3(3-0-6) 
 Thai Society in Global Context 
    พืน้ฐานและววิฒันาการสงัคมไทย  ความสมัพนัธ์และผลกระทบจากสงัคมยุคโลกาภิ
วตัน์ อนัมผีลต่อวฒันธรรมและสงัคมไทยทีต่อ้งปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลง ใหท้นัต่อกระแสโลกยุค
ปจัจบุนั ทัง้ดา้นวฒันธรรม สงัคม เศรษฐกจิและการเมอืงการปกครอง รวมทัง้แนวพระราชด ารติาม
หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง เพื่อการด ารงอยู่อย่างมจีติส านึกแห่งความเป็นไทย รวมทัง้เสนอ
แนวทางเลอืกทีห่ลากหลาย 

 

GEH2001  การพฒันาตน  3(3-0-6) 
 Self Development 

หลกัการพื้นฐานพฤตกิรรมมนุษย ์ แนวคดิทฤษฎ ีเทคนิค และวธิกีารพฒันาตน ทัง้
การก ากับควบคุมตนเอง การพฒันาตนให้เกิดศักยภาพสูงสุด การปฏิบัติตน การป้องกันกับ
พฤตกิรรมเสี่ยงในชวีติอย่างเหมาะสม การด าเนินชวีติทีม่คีุณค่าและสามารถด ารงอยู่ในสงัคมได้
อยา่งมคีวามสุขและการพฒันาไปสู่การพึง่ตนเองอยา่งยัง่ยนื 
 

GEH2002 ความจรงิของชวีติ  3(3-0-6) 
 Philosophy of Life 

หลกัการและการเข้าใจถึงความจรงิของชวีติตามหลกัธรรมและไตรสกิขา เพื่อการ
เข้าใจตนเอง ผู้อื่น สงัคม ธรรมชาติ และสรรพสิ่ง ในการก าหนดเป้าหมายของชีวิตและการ
ด ารงชวีติในสงัคมโลกยคุโลกาภวิตัน์ การน าเอาความจรงิของชวีติ หลกัศาสนธรรมและทกัษะชวีติ
ไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาตนเองให้มคีุณธรรมและจรยิธรรม เพื่อการด ารงตนในสงัคมอย่างมี
ความสุขและสนัต ิ
 

GEL1001  การใชภ้าษาไทย  3(3-0-6) 
Thai Usage 
หลกัเกณฑแ์นวคดิที่เป็นพื้นฐานของการสื่อสาร  พฒันาทกัษะของการใช้ภาษาไทย 

ทัง้การฟงั การอ่าน การพดู การเขยีน การอา้งองิ การสบืคน้สารนิเทศและการน าเสนอผลงานดว้ย
สื่อต่างๆ รวมทัง้สื่ออเิลก็ทรอนิกสแ์ละฐานขอ้มูลได้อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นฐานในการศกึษาและ
ส่งเสรมิการเรยีนรู ้
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รหสัวชิา ชื่อวชิา    น(บ-ป-อ) 
GEL1002 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารและการสบืคน้  3(3-0-6) 

English for Communication and information Retrieval 
การใช้ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร(พูด ฟงั อ่านเขยีนฯ) ในสถานการณ์ต่างๆ ใน

ชวีติประจ าวนั รวมทัง้การสบืค้นสารนิเทศทางอิเลก็ทรอนิกส์ การอ้างองิ และเรยีนรูจ้ากสื่อการ
เรยีนรูต่้างๆ อาท ิฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์สื่อสิง่พมิพ ์เป็นตน้ 
 

GEL1003  ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารและทกัษะการเรยีน  3(3-0-6) 
English for Communication and Study Skills 
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การให้ข้อมูล การสรุปความ และแสดงความ

คิดเห็น  กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจ การเขียนในชีวิตประจ าวัน การอ้างอิง และการใช้
พจนานุกรมเพื่อการอ่านและการเขยีนโดยใชส้ื่อ ระบบสารนิเทศและฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสต่์างๆ 

 

GEL2001   ภาษาไทยเชงิวชิาการ                                                   3(3-0-6) 
Thai  for Academic Purposes 
ภาษาไทยเพื่อการศกึษาเรยีนรู ้การสื่อสาร การแสดงความคดิเหน็เชงิวชิาการ การ

เขยีนรายงานและผลงาน การอ้างองิ การใช้สารนิเทศ เพื่อการสบืค้นขอ้มลูจากสื่อหลากหลายทัง้
สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการน าเสนอรายงาน และการเขยีนงานวิจยัเบื้องต้น ใน
สาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

GEL2002  ภาษาองักฤษเชงิวชิาการ  3(3-0-6) 
English for Academic Purposes 
ภาษาองักฤษเพื่อการศึกษาเรยีนรู้ การสื่อสาร การแสดงความคดิเห็นเชงิวชิาการ  

การเขยีนรายงานและผลงาน การอ้างองิ การใชส้ารนิเทศ เพื่อการสบืคน้ขอ้มลูจากสื่อหลากหลาย
ทัง้สื่อสิง่พมิพ์และสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ เพื่อการเขยีนงานวจิยัเบื้องต้นและการน าเสนอรายงานหรอื
ผลงานในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

GES1001 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรยีนรู ้              3(3-0-6) 
IT for Communication and Learning 
หลกัการและความส าคญัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบสารนิเทศ ในการสบืคน้ 

การสรา้งสารนิเทศ การใช้ขอ้มลูสารสนเทศและแสวงหาความรูจ้ากสื่อสิง่พมิพ ์สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศบนเครือข่าย
คอมพวิเตอร ์การใชร้ะบบมลัตมิเีดยี เพื่อการพฒันาการสื่อสารและการเรยีนรู ้
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รหสัวชิา ชื่อวชิา    น(บ-ป-อ) 
GES1002  วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีบัคุณภาพชวีติ                    3(3-0-6) 

Science and Technology for Quality of Life 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

การพลงังาน การสื่อสารและโทรคมนาคม ทัง้ทางด้านกายภาพและชวีภาพที่มต่ีอคุณภาพชวีติ 
การส่งเสรมิสุขภาพกาย สุขภาพจติ การดแูลรกัษาสุขภาพ ความปลอดภยัในการใชย้าและสารเคมี
ในชวีติประจ าวนั 

 

GES2001  วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีบัสิง่แวดลอ้ม  3(3-0-6) 
Science, Technology and Environment  
ความส าคญัของวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดล้อม ผลกระทบของการพฒันา

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม  ระบบนิเวศ  ระบบสิ่งแวดล้อม ทรพัยากร 
ธรรมชาต ิความหลากหลายทางชวีภาพ และการอนุรกัษ์ ปญัหามลพษิสิง่แวดล้อม แนวทางการ
จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื 
 

GES2002  การคดิและการตดัสนิใจ  3(3-0-6) 
Thinking and Decision Making 
หลกัการ และกระบวนการการคิดของมนุษย์ การคิดขัน้วิเคราะห์ สงัเคราะห์และ

ประเมินค่า การให้เหตุผลอย่างสมเหตุสมผลในการตัดสินใจ การใช้ข้อมูลและเหตุผลใน
กระบวนการแกป้ญัหา การประยกุตก์ารคดิและการตดัสนิใจใชใ้นชวีติประจ าวนั 
 

SSE1401  การเมอืงการปกครองไทย 3(3-0-6) 
Thai Politics and Government 
พฒันาการทางการเมอืงการปกครองไทย หลกัการบรหิารราชการแผ่นดนิ หน้าที่ของ

รฐั ความสมัพนัธ์ระหว่างรฐักบัสงัคม ประชาชนกบับทบาททางการเมอืง พฤตกิรรมทางการเมือง
ของไทย การวเิคราะห์สาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงทางการเมอืงการปกครองในแต่ละยุค
สมยั การเมอืงภาคประชาชนและการมสี่วนรว่มทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงการทางเมอืงไทย 
 

SSE1402   การพฒันาสงัคม  3(3-0-6)  
Social Development  
ความรูพ้ื้นฐานทางสงัคมวทิยา พฒันาการของสงัคมสมยัใหม่  การเปลี่ยนแปลงทาง

สงัคมและวฒันธรรม  ทฤษฎทีางสงัคม โครงสรา้ง และการจดัระเบยีบทางสงัคม  ปญัหาทีเ่กดิจาก
การขาดระเบยีบทางสงัคม  หลกัการและกระบวนการพฒันาสงัคม  ปจัจยัทีม่อีทิธพิลและแนวโน้ม
ต่อการพฒันาสงัคม 
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รหสัวชิา ชื่อวชิา    น(บ-ป-อ) 
SSE1403   ศาสนศกึษา   3(3-0-6) 

Religions Studies 
ปรชัญากบัศาสนา ววิฒันาการ โลกทศัน์  หลกัจรยิธรรม หลกัธรรม หลกัคดิ ศาสนพธิี

และพธิกีรรมของศาสนาที่ประชาชนไทยนับถือ   ศาสนาเปรยีบเทยีบ การปฏบิตัตินเพื่อการอยู่
รว่มกนัอยา่งสนัตสิุขของผูน้บัถอืศาสนาทีแ่ตกต่างกนั   
 

SSE1404  ประวตัศิาสตรไ์ทย  3(3-0-6) 
Thai History  
ประวตัศิาสตรไ์ทยก่อนสมยัสุโขทยั สุโขทยั อยุธยา ธนบุร ีรตันโกสนิทร ์โดยสงัเขป 

ลกัษณะและพฒันาการทางการเมอืงการปกครอง เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม และความสมัพนัธ์
กบัต่างประเทศ ผลกระทบทีม่ต่ีออตัลกัษณ์และความเป็นชาตไิทย   
 

SSE1405  ประวตัศิาสตรเ์อเชยี  3(3-0-6) 
Asian History  
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก เอเชียใต้ โดยสังเขป  

ความสมัพนัธ์และเหตุการณ์ส าคญัที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสงัคมโลก  บทบาททางการเมอืง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียที่มีอิทธิพลต่อไทยนับตัง้แต่ยุครัฐชาติ
จนกระทัง่ยคุโลกาภวิตัน์ 

 

SSE1406 วฒันธรรมกบัสงัคม  3(3-0-6) 
Culture and Society 
พัฒนาการของสังคมไทยต่ออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเฉพาะถิ่น และวัฒนธรรม

ระดบัชาติ  คตชิาวบ้าน  ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  การท านุบ ารุงศลิปะวฒันธรรม อทิธพิล
ของวฒันธรรมภายนอกทีม่ต่ีอวฒันธรรมไทย  สงัคมพหุวฒันธรรม การประยุกต์วฒันธรรมใหเ้ขา้
กบัการเปลีย่นแปลงของยคุสมยั  
 

SSE1407  กฎหมายกบัสงัคม  3(3-0-6) 
Law and Society 
ความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกบักฎหมาย  กระบวนการยุตธิรรม ความสมัพนัธ์ของกฎหมาย

กบัสงัคมและชวีติ กฎหมายที่ประชาชนจ าเป็นต้องใช้ในชวีติประจ าวนั กฎหมายรฐัธรรมนูญทัง้
แนวคดิและสาระส าคญั หน้าทีแ่ละความเป็นพลเมอืงดตีามกฎหมาย ตามประเพณีและวฒันธรรม
ไทย 
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รหสัวชิา ชื่อวชิา    น(บ-ป-อ) 
SSE2401  สงัคมศกึษา 1  2(1-2-3) 

Social Studies 1   
การวเิคราะหเ์ชื่อมโยงสาระการเรยีนรูแ้กนกลางด้าน กบัตวัชี้วดัและมาตรฐานการ

เรยีนรูด้า้นศาสนา ศลีธรรม  จรยิธรรม  หน้าทีพ่ลเมอืง  แนวคดิพืน้ฐานเกี่ยวกบัศาสนา ศลีธรรม 
จรยิธรรม หลกัธรรมของศาสนาการเป็นพลเมอืงดตีามการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข  สทิธ ิหน้าที่ เสรภีาพการด าเนินชีวิตร่วมกนัอย่างสนัติสุขใน
สงัคมไทยและสงัคมโลก 
 

SSE2402  ประวตัศิาสตรย์โุรปและอเมรกิา  3(3-0-6) 
European and American History  
ประวัติศาสตร์ยุโรปและประวัติศาสตร์อเมริกา โดยสังเขป  ความสัมพันธ์และ

เหตุการณ์ส าคญัที่ก่อให้เกดิผลกระทบต่อสงัคมโลก  บทบาททางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมและ
วฒันธรรมของประเทศมหาอ านาจในยโุรปและอเมรกิาแต่ละยคุสมยัทีม่อีทิธพิลต่อไทยนับตัง้แต่ยุค
รฐัชาตจินกระทัง่ยคุโลกาภวิตัน์ 
 

SSE2403   มนุษยก์บัเศรษฐกจิ  3(3-0-6) 
Man and Economics 
ปรชัญา หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎทีางเศรษฐศาสตร ์เศรษฐศาสตร์กบัการด ารงชีวติ  

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคผูผ้ลติ กลไกการตลาด  ลกัษณะการท างานและดชันีวดัค่าการท างานและระบบ
เศรษฐกจิ การพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศไทยกบัเศรษฐกจิโลก
ปญัหาเศรษฐกจิไทย หลกัการเศรษฐกจิพอเพยีง  
 

SSE2404  สงัคมศกึษา 2  3(3-0-6) 
Social Studies 2    
การวเิคราะห์เชื่อมโยงสาระการเรยีนรู้แกนกลางด้านเศรษฐศาสตร์กบัตวัชี้วดัและ

มาตรฐานการเรยีนรู ้ การผลติ การแจกจ่าย และการบรโิภคสนิค้าและบรกิาร  การบรหิารจดัการ
ทรพัยากรทีม่อียู่อย่างจ ากดัอย่างมปีระสทิธภิาพ  การด ารงชวีติอย่างมดีุลยภาพ และการน าหลกั
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใชใ้นชวีติประจ าวนั   

 

SSE2405  จรยิศกึษา   3(3-0-6) 
Ethical Studies 
ทฤษฎทีางจรยิศาสตร์  การตดัสนิคุณค่าทางจรยิธรรมในแง่มุมของนักคดิตะวนัตก 

ตะวนัออกและศาสนา  จรยิธรรมกบัการด ารงชวีติและสิง่แวดลอ้ม  วธิกีารแห่งปญัญาในการพฒันา
ตนเองและสิง่แวดลอ้ม  หลกัการปฏบิตัทิีถู่กตอ้งตามกรอบของสงัคม  
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รหสัวชิา ชื่อวชิา    น(บ-ป-อ) 
SSE2406  ทอ้งถิน่ศกึษา   3(2-2-5)  

Locality Studies 
ความเป็นมาของท้องถิ่น  สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม จริยธรรม

สิง่แวดลอ้ม  มรดกทางวฒันธรรม  ภมูปิญัญาทอ้งถิน่  แนวทางการศกึษาทอ้งถิน่  ปญัหาส าคญัที่
เกดิขึน้ในทอ้งถิน่ การใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่เพื่อแกป้ญัหาในชุมชน 
  

SSE3401  สงัคมศกึษา 3  3(3-0-6) 
Social Studies 3  
การวเิคราะห์เชื่อมโยงสาระการเรยีนรู้แกนกลางด้านประวตัิศาสตร์กบัตวัชี้วดัและ

มาตรฐานการเรยีนรู ้ วธิกีารทางประวตัศิาสตร์  ยุคสมยัและพฒันาการของมนุษยชาตติัง้แต่ยุค
อารยธรรมโบราณจนถึงปจัจุบัน  ความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปญัญาไทย 
เหตุการณ์และบุคคลส าคญัทีม่ผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงในปจัจบุนั   
 

SSE3402   ภมูศิาสตรเ์ชงิวเิคราะห ์   3(2-2-5)  
Analytical Geography 
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการวิเคราะห์ ภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์มนุษย ์ 

ภมูศิาสตรภ์มูภิาค  เทคนิคทางภมูศิาสตร ์
 

SSE3403  สงัคมศกึษา 4  3(3-0-6) 
Social  Studies 4  
การบูรณาการสาระการเรียนรู้ด้านภูมิศาสตร์กับมาตรฐานการเรียนรู้  ลักษณะ

กายภาพของโลกทีส่มัพนัธก์บัการใชท้รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของมนุษย ์น าเสนอขอ้มลู
ใชร้ะบบสารสนเทศทางภมูศิาสตรใ์นการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื   
 

SSE3404  อาเซยีนศกึษา  3(3-0-6) 
ASEAN Studies 

 ความเป็นมาและพฒันาการของอาเซยีน  ภูมหิลงัทางประวตัศิาสตร ์ สภาพแวดลอ้ม
ทางภมูศิาสตร ์ สงัคมและวฒันธรรมของประเทศในอาเซยีน ขอ้ตกลงความร่วมมอืภายในภูมภิาค
อาเซยีน  ผลกระทบทีม่ต่ีอสงัคมโลก  การปรบัตวั บทบาทและทศิทางของไทยในอาเซยีน  
 

SSE3405  ประชากรกบัสิง่แวดลอ้ม  3(2-2-5)  
Population and Environment  
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และประชากร 

ความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่แวดลอ้มกบัประชากร  การวเิคราะหผ์ลกระทบของสภาวะประชากรทีม่ต่ีอ
สภาพแวดลอ้มและคุณภาพชวีติ การมสี่วนรว่มในการอนุรกัษ์  ฟ้ืนฟู  สิง่แวดลอ้มใหเ้กดิประโยชน์
สงูสุดและยัง่ยนื 
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รหสัวชิา ชื่อวชิา    น(บ-ป-อ) 
SSE3406  ระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร ์  3(2-2-5) 

Geographic Information System 
ระบบสารสนเทศทางภมูศิาสตร ์ เทคโนโลยแีผนที ่การแปลความหมายจากแผนที ่รปู

ถ่ายทางอากาศและภาพดาวเทยีม  เทคนิคการใช้เครื่องมอืและนวตักรรมในการสรา้งแผนที ่การ
เลอืกใช้แผนที่เพื่อการวเิคราะห์ข้อมูลเชงิพื้นที่  การใช้แผนที่เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา 
การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรมและสิง่แวดลอ้ม 
 

SSE4401  หลกัพุทธธรรม  3(3-0-6) 
Buddhist Principles 
 พุทธประวตัิ  ค าสอนของพระพุทธเจ้า การเผยแพร่พุทธศาสนาในวฒันธรรมของ

ประเทศอื่น  หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา  ค่านิยม ขนบธรรมเนียม และประเพณีที่เกี่ยวเนื่อง
กบัพระพุทธศาสนา  การวเิคราะหแ์ละการปฏบิตัเิพื่อน าไปใชใ้นการด าเนินชวีติ 
 

SSE4402 ภาษาองักฤษส าหรบัสงัคมศกึษา 1  3(2-2-5) 
 English for Social Studies 1 
 ศพัท์ทางวชิาการด้านสงัคมศกึษา โครงสรา้งภาษาองักฤษส าหรบังานวชิาการด้าน
สงัคมศกึษา การศกึษาค้นคว้าองค์ความรูท้างสงัคมศึกษาเพื่อน าเสนอด้วยการเขยีนบทความ
วชิาการ เอกสารประกอบการสอน หรอืแผนจดัการเรยีนรูเ้ป็นภาษาองักฤษ  
 

SSE4403  ภาษาองักฤษส าหรบัสงัคมศกึษา 2  3(2-2-5) 
English for Social Studies  2  

 การศกึษาค้นคว้าและการบูรณาการองค์ความรูท้างสังคมศกึษาเพื่อน ามาการเขยีน
บทความทางวิชาการด้านสังคมหรือแผนการจัดการเรียนรู้  และการน าเสนอด้วยวาจาเป็น
ภาษาองักฤษ 
 

SSE4404   สนัตศิกึษา      3(3-0-6) 
Peace Studies 
ทฤษฎีสันติวิทยาและสันติศึกษา สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคทางเพศ การ

วเิคราะห์ปญัหา สาเหตุของความขดัแย้งและความรุนแรงในระดบับุคคล ชุมชน ประเทศและ
ระหว่างประเทศ จติวทิยาสงัคม มนุษยสมัพนัธ ์หลกัการและเทคนิคการเจรจา แนวทางสนัตวิธิใีน
การแกป้ญัหาทีคุ่กคามสนัตภิาพ โดยใชก้รณศีกึษา 
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รหสัวชิา ชื่อวชิา    น(บ-ป-อ) 
SSE4405  สมัมนาสงัคมศกึษา   1(0-2-1) 

Seminar in Social Studies 
 หลกัการ ระเบยีบวธิวีจิยัทางสงัคมศาสตร์ ประเด็นหรอืกรณีศึกษาประกอบการ

สมัมนา   ดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ  สงัคม  ศาสนา วฒันธรรม สิง่แวดลอ้ม การศกึษา และการ
จดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระสงัคมศกึษา 

 

SSE4406   ระเบยีบวธิทีางประวตัศิาสตร ์  2(1-2-3)  
 Historical Methodology 
 คุณค่าและความส าคญัของประวตัศิาสตร์  ประเภทของหลกัฐานทางประวตัิศาสตร ์  
ทกัษะการท าวจิยัทางประวตัศิาสตร ์ การค้นควา้  รวบรวมขอ้มลู  วเิคราะห ์ สงัเคราะห ์ ตคีวาม  
เรยีบเรยีง และน าเสนองานทางประวตัศิาสตร ์

 

SSE4407  บทบาทมหาอ านาจในสงัคมโลก  2(2-0-4) 
 Roles of Influential Nations towards Global Society 
 ทฤษฏแีละเหตุการณ์ส าคญัทีเ่กดิขึน้ในสงัคมโลก  บทบาทของประเทศมหาอ านาจแต่
ละยคุสมยัทีม่อีทิธพิลต่อไทย นบัตัง้แต่ยคุรฐัชาตจินถงึยคุปจัจบุนั  

 

SSE4408 เหตุการณ์โลกปจัจบุนั  2(2-0-4) 
 Current World Situation 

   การคดิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์ประเมนิค่า สรปุความคดิรวบยอด เกี่ยวกบัขอ้มลูข่าวสาร
เหตุการณ์โลกในปจัจุบนั ด้านการเมอืงการปกครอง เศรษฐกิจ สงัคม ศาสนา วฒันธรรม และ
สิง่แวดลอ้ม ซึง่มผีลกระทบต่อการด ารงชวีติ    
 

SEE4409   ความรบัผดิชอบต่อสงัคม  2(1-2-3) 
 Social Responsibility  

  หลกัการแนวคดิเกีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม ความรบัผดิชอบต่อสงัคมระดบั
บุคคล ระดบัองคก์ร ระดบัประเทศ  มาตรฐานสากลว่าดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคม การส่งเสรมิ
และ กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
 

SEE4410   ภมูศิาสตรป์ระเทศไทยเชงิวเิคราะห ์  2(1-2-3) 
  Analytical Geography of Thailand 
  การวิเคราะห์สภาพทางภูมศิาสตร์ของประเทศไทย ที่ตัง้ อาณาเขต ลกัษณะทาง
กายภาพและประชากร จดัระบบการคิดวางแผน การใช้พื้นที่ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมทาง
เศรษฐกจิ 
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รหสัวชิา ชื่อวชิา    น(บ-ป-อ) 
SSE4411   การศกึษาอสิระทางสงัคมศกึษา  2(0-4-2) 
       Independent Study in Social Studies 

 การคน้ควา้บูรณาการความรูท้างสงัคมศกึษา  การวางแผนจดัท าโครงการต่างๆ  ดา้น
สงัคมศกึษา ตามความสนใจของผูเ้รยีน ภายใตค้ าแนะน าของผูส้อน     
 

SSE4501 การออกแบบการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษาระดบัประถมศกึษา   3(2-2-5) 
 Learning Design of Social Studies Learning Area at Elementary Level  
 สาระส าคญัของหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรยีนรู้สงัคมศึกษาระดบัประถมศึกษา การ
วเิคราะห์เนื้อหา จติวทิยาการเรยีนรู ้เทคนิคการสอน วธิสีอน สื่อ การวดัและการประเมนิผล การ
ออกแบบหน่วยการเรยีนรู้ การจดัประสบการณ์การเรยีนรู้แบบยดึผู้เรยีนเป็นส าคญั การจดัท า
แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ส ังคมศึกษาระดับประถมศึกษาและน าไปทดลอง
ปฏบิตักิารสอนจลุภาค 
 

SSE4502 พฤตกิรรมการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษาระดบัประถมศกึษา  3(0-6-3) 
Teaching Behaviors of Social Studies Learning Area at Elementary Level 

 การออกแบบและจดัท าแผนการจดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการที่ยดึผู้เรยีนเป็นส าคญั 
โดยองิมาตรฐานกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษาระดบัประถมศกึษา การฝึกทกัษะการสอนอย่าง
หลากหลาย  
 

SSE4503 การออกแบบการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษาระดบัมธัยมศกึษา   3(2-2-5) 
 Learning Design of Social Studies Learning Area at Secondary Level 
 สาระส าคัญของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรยีนรู้สงัคมศึกษาระดับมธัยมศึกษา การ
วเิคราะห์เนื้อหา จติวทิยาการเรยีนรู ้เทคนิคการสอน วธิสีอน สื่อ การวดัและการประเมนิผล การ
ออกแบบหน่วยการเรยีนรู้ การจดัประสบการณ์การเรยีนรู้แบบยดึผู้เรยีนเป็นส าคญั การจดัท า
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ส ังคมศึกษาระดับมธัยมศึกษาและน าไปทดลอง
ปฏบิตักิารสอน 
 

SSE4504 พฤตกิรรมการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษาระดบัมธัยมศกึษา   3(0-6-3) 
 Teaching Behaviors of Social Studies Learning Area at Secondary Level 
 การออกแบบและจดัท าแผนการจดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการที่ยดึผู้เรยีนเป็นส าคญั 
โดยองิมาตรฐานกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษาระดบัมธัยมศกึษา การฝึกทกัษะการสอนอย่าง
หลากหลาย 
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ภาคผนวก ข 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เร่ืองเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี  
พ.ศ .2548 

------------------ 
 โดยทีเ่ป็นการสมควรปรบัปรุงเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรทีีใ่ชใ้นปจัจบุนัใหม้คีวาม
เหมาะสมยิง่ขึน้  เพื่อประโยชน์ในการรกัษามาตรฐานวชิาการและวชิาชพี เพื่อเป็นสว่นหนึ่งของเกณฑก์าร
รบัรองวทิยฐานะและมาตรฐานการศกึษา และเพื่อใหก้ารบรหิารงานดา้นวชิาการด าเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
ฉะนัน้ อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. 
2546 รฐัมนตรวี่าการศกึษาธกิาร จงึใหอ้อกประกาศกระทรวงศกึษาธกิารเรื่อง “เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบั
ปรญิญาตร ีพ.ศ.2548” ดงัต่อไปนี้ 

1. ประกาศกระทรวงศกึษาธกิารน้ี เรยีกว่า “เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ.2548 ” 

2. ใหใ้ชป้ระกาศกระทรวงนี้ส าหรบัหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรทีุกสาขาวชิาทีจ่ะเปิดใหมแ่ละหลกัสตูร

เก่าทีจ่ะปรบัปรงุใหมข่องสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัและเอกชน และใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราช

กจิจานุเบกษาต่อไป 

3. ใหย้กเลกิ 

3.1 ประกาศทบวงมหาวทิยาลยั เรื่อง “เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ . 2542” 

ลงวนัที ่7 กรกฎาคม พ.ศ.2542 

3.2 ประกาศทบวงมหาวทิยาลยั เรื่อง “เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรพยาบาลศาสตรร์ะดบัตน้ 

พ.ศ.2539 ”ลงวนัที ่4 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2540 

3.3 ประกาศทบวงมหาวทิยาลยั เรื่อง “เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรพยาบาลศาสตรร์ะดบัวชิาชพี 

พ.ศ.2539 ”ลงวนัที ่4 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2540 

3.4 ประกาศทบวงมหาวทิยาลยั เรื่อง “เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรพยาบาลศาสตรร์ะดบัวชิาชพี

ต่อเนื่อง พ.ศ.2539 ”ลงวนัที ่4 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2540 

4. ปรชัญาและวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร มุ่งใหม้คีวามสมัพนัธ์สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศกึษา

ระดบัอุดมศกึษาของชาต ิปรชัญาของการอุดมศกึษา ปรชัญาของสถาบนัอุดมศกึษาและมาตรฐานวชิาการและ

วชิาชพีของสาขานัน้ๆ  โดยมุ่งเน้นการผลติบณัฑติใหม้คีวามรอบรูท้ ัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิสามารถน าไป

ประยุกตใ์ชไ้ดเ้ป็นอย่างด ีรวมทัง้ใหเ้ป็นผูม้คีุณธรรมและจรยิธรรม 

5. ระบบของการจดัการศกึษา ใชร้ะบบทวภิาค โดย  1 ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศกึษา

ปกต ิ 1 ภาคการศกึษาปกตจิะมรีะยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห ์ สถาบนัอุดมศกึษาทีเ่ปิดการศกึษา

ภาคฤดรูอ้น ใหก้ าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกติ โดยมสีดัสว่นเทยีบเคยีงกนัไดก้บัการศกึษาภาคปกติ 

สถาบนัอุดมศกึษาทีจ่ดัการศกึษาในระบบไตรภาค หรอืระบบจตุรภาคใหถ้อืแนวทางดงันี้ 
ระบบไตรภาค  1 ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น  3 ภาคการศกึษาปกต ิ1 ภาคการศกึษาปกต ิมรีะยะเวลา

การศกึษาไม่น้อยกว่า 12 สปัดาห ์
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ระบบจตุรภาค 1 ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศกึษาปกต ิ 1 ภาคการศกึษา มรีะยะเวลา
การศกึษาไม่น้อยกว่า 10 สปัดาห ์

สถาบนัอุดมศกึษาทีจ่ดัการศกึษาระบบอื่น ใหแ้สดงรายละเอยีดเกีย่วกบัระบบการศกึษานัน้  รวมทัง้
รายละเอยีดการเทยีบเคยีงหน่วยกติกบัระบบทวภิาคไวใ้นหลกัสตูรใหช้ดัเจนดว้ย 

6. การคดิหน่วยกติ  

6.1 รายวชิาภาคทฤษฎ ีทีใ่ชเ้วลาบรรยาย หรอือภปิรายปญัหาไม่น้อยกว่า 15 ชัว่โมงต่อภาค

การศกึษาปกต ิใหม้คี่าเท่ากบั 1 หน่วยกติระบบทวภิาค 

6.2 รายวชิาภาคปฏบิตั ิทีใ่ชเ้วลาฝึกหรอืทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกต ิ

ใหม้คี่าเท่ากบั 1 หน่วยกติระบบทวภิาค 

6.3 การฝึกงานาหรอืการฝึกภาคสนาม ทีใ่ชเ้วลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษา

ปกต ิใหม้คี่าเท่ากบั 1 หน่วยกติระบบทวภิาค 

6.4 การท าโครงงานหรอืกจิกรรมการเรยีนอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายทีใ่ชเ้วลาท าโครงงาน

หรอืกจิกรรมนัน้ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกต ิใหม้คี่าเท่ากบั 1 หน่วยกติ ระบบทวภิาค 

7. จ านวนหน่วยกติรวมและระยะเวลาการศกึษา 

7.1 หลกัสตูรปรญิญาตร ี4 ปี (ใหม้จี านวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่าจ านวน 120 หน่วยกติ ใช้

เวลาศกึษาไม่เกนิ 8 ปีการศกึษา ส าหรบัการลงทะเบยีนเรยีนเตม็เวลา และไม่เกนิ 12 ปีการศกึษาส าหรบัการ

ลงทะเบยีนไม่เตม็เวลา 

7.2 หลกัสตูรปรญิญาตร ี 5 ปี (ใหม้จี านวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกติ ใชเ้วลา

ศกึษาไม่เกนิ 10 ปีการศกึษา ส าหรบัการลงทะเบยีนเรยีนเตม็เวลา และไม่เกนิ 15 ปีการศกึษาส าหรบัการ

ลงทะเบยีนไม่เตม็เวลา 

7.3 หลกัสตูรปรญิญาตร ีไม่น้อยกว่า 6 ปี ใหม้จี านวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกติ 

ใชเ้วลาศกึษาไม่เกนิ 12 ปีการศกึษา ส าหรบัการลงทะเบยีนเรยีนเตม็เวลา และไม่เกนิ 18 ปีการศกึษาส าหรบั

การลงทะเบยีนไม่เตม็เวลา 

7.4 หลกัสตูรปรญิญาตรต่ีอเนื่อง ใหม้จี านวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ ใชเ้วลา

ศกึษาไม่เกนิ 4 ปีการศกึษา ส าหรบัการลงทะเบยีนเรยีนเตม็เวลา และไม่เกนิ 6 ปีการศกึษาส าหรบัการ

ลงทะเบยีนไม่เตม็เวลา 

 หลกัสตูรปรญิญาตรต่ีอเนื่อง จะตอ้งถอืเป็นสว่นหนึ่งของหลกัสตูรปรญิญาตรแีละจะตอ้งสะทอ้น
ปรชัญาและเน้ือหาสาระของหลกัสตูรปรญิญาตรนีัน้ๆ โดยครบถว้นและระบุค าว่า “ต่อเนื่อ”  ในวงเลบ็ต่อทา้ยชื่อ
หลกัสตูร 

ทัง้นี้ใหน้บัเวลาศกึษาจากวนัทีเ่ปิดภาคการศกึษาแรกทีร่บัเขา้การศกึษาในหลกัสตูรนัน้ 
8. โครงสรา้งหลกัสตูรประกอบดว้ยหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  หมวดวชิาเฉพาะ และหมวดวชิาเลอืกเสร ี

โดยมสีดัสว่นจ านวนหน่วยกติของแต่ละหมวดวชิาดงันี้ 

8.1 หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป หมายถงึ วชิาทีมุ่่งพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามรอบรูอ้ย่างกวา้งขวาง มี

โลกทศัน์ทีก่วา้งไกล มคีวามเขา้ใจธรรมชาต ิ ตนเอง ผูอ้ื่น และสงัคม เป็นผูใ้ฝรู่ ้ สามารถคดิอย่างมเีหตุผล 

สามารถใชภ้าษาในการตดิต่อสือ่สารความหมายไดด้ ี มคีุณธรรม ตระหนกัในคุณค่าของศลิปะและวฒันธรรมทัง้
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ของไทยและของประชาคมนานาชาต ิ สามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการด าเนินชวีติและด ารงตนอยู่ในสงัคมไดเ้ป็น

อย่างด ี

สถาบนัอุดมศกึษาอาจจดัวชิาศกึษาทัว่ไปในลกัษณะจ าแนกเป็นรายวชิาหรอืลกัษณะบรูณาการ
ใดๆ กไ็ด ้ โดยผสมผสานเนื้อหาวชิาทีค่รอบคลุมสาระของกลุม่วชิาสงัคมศาสตร ์ มนุษยศาสตร ์ ภาษา และกลุ่ม
วชิาวทิยาศาสตรก์บัคณิตศาสตร ์ ในสดัสว่นทีเ่หมาะสม เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องวชิาศกึษาทัว่ไป โดยใหม้ี
จ านวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 

อน่ึง การจดัการศกึษาทัว่ไปส าหรบัหลกัสตูรปรญิญาตรต่ีอเนื่อง อาจไดร้บัการยกเวน้รายวชิาทีไ่ด้
ศกึษามาแลว้ในระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงูหรอืระดบัอนุปรญิญา ทัง้นี้จ านวนหน่วยกติของรายวชิาที่
ไดร้บัการยกเวน้ดงักล่าว เมื่อนบัรวมกบัรายวชิาทีจ่ะศกึษาเพิม่เติมในหลกัสตูรปรญิญาตรต่ีอเนื่อง ตอ้งไม่น้อย
กว่า 30 หน่วยกติ 

8.2 หมวดวชิาเฉพาะ หมายถงึ วชิาแกน วชิาเฉพาะดา้น วชิาพืน้ฐานวชิาชพีและวชิาชพี ทีมุ่ง่

หมายใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้ความเขา้ใจและปฏบิตังิานได ้ โดยใหม้จี านวนหน่วยกติรวมดงันี้ 

8.2.1 หลกัสตูรปรญิญาตร ี 4 ปี ใหม้จี านวนหน่วยกติหมวดวชิาเฉพาะรวมไม่น้อย

กว่า 84 หน่วยกติ  

8.2.2 หลกัสตูรปรญิญาตร ี 5 ปี ใหม้จี านวนหน่วยกติหมวดวชิาเฉพาะรวมไม่น้อย

กว่า 114 หน่วยกติ  

8.2.3 หลกัสตูรปรญิญาตร ี ไม่น้อยกวา่ 6 ปี ใหม้จี านวนหน่วยกติหมวดวชิาเฉพาะ

รวมไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกติ 

8.2.4 หลกัสตูรปรญิญาตรต่ีอเนื่อง ใหม้จี านวนหน่วยกติหมวดวชิาเฉพาะรวมไม่น้อย

กว่า 42 หน่วยกติ 

สถาบนัอุดมศกึษาอาจจดัหมวดวชิาเฉพาะในลกัษณะวชิาเอกเดีย่ว  วชิาเอกคู่หรอื
วชิาเอกและวชิาโทกไ็ด ้ โดยวชิาเอกตอ้งมจี านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ และวชิาโทตอ้งมจี านวน
หน่วยกติไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ ในกรณีทีจ่ดัหลกัสตูรแบบวชิาเอกคู่ตอ้งเพิม่จ านวนหน่วยกติของวชิาเอกอกี
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ และใหม้จี านวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกติ 

8.3 หมวดวชิาเลอืกเสร ี หมายถงึ วชิาทีมุ่่งใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้ ความเขา้ใจ ตามทีต่นเองถนดั

หรอืสนใจ โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนเลอืกเรยีนรายวชิาใดๆ ในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรโีดยใหม้จี านวนหน่วย

กติรวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 

สถาบนัอุดมศกึษาอาจยกเวน้หรอืเทยีบโอนหน่วยกติรายวชิาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป หมวดวชิา
เฉพาะ และหมวดวชิาเลอืกเสร ีใหก้บันกัศกึษาทีม่คีวามรูค้วามสามารถทีส่ามารถวดัมาตรฐานได้ ทัง้นี้ นกัศกึษา
ตอ้งศกึษาใหค้รบตามจ านวนหน่วยกติทีก่ าหนดไวใ้นเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรและเป็นไปตามหลกัเกณฑก์าร
เทยีบโอนผลการเรยีนระดบัปรญิญาเขา้สูก่ารศกึษาในระบบ  และแนวปฏบิตัทิีด่เีกีย่วกบัการเทยีบโอน ของ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

9. จ านวนและคุณวฒุขิองอาจารย ์ ตอ้งมอีาจารยป์ระจ าหลกัสตูรตลอดระยะเวลาทีจ่ดัการศกึษาตาม

หลกัสตูรนัน้ ซึง่มคีุณวุฒติรงหรอืสมัพนัธก์บัสาขาวชิาทีเ่ปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน และในจ านวนนัน้ตอ้งเป็นผูม้ี

คุณวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่า หรอืเป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากว่าผูช้ว่ยศาสตราจารย ์

อย่างน้อย 2 คน ทัง้นี้อาจารยป์ระจ าในแต่ละหลกัสตูรจะเป็นอาจารยป์ระจ าเกนิกว่า 1 หลกัสตูรในเวลาเดยีวกนั

ไม่ได ้
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10. คุณสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

10.1 หลกัสตูรปรญิญาตร ี4 ปี 5 ปี และไม่น้อยกว่า 6 ปี จะตอ้งเป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบั

มธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่า 

10.2 หลกัสตูรปรญิญาตรต่ีอเนื่อง จะตอ้งเป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี

ชัน้สงูหรอืเทยีบเท่า หรอืระดบัอนุปรญิญา 3 ปี หรอืเทยีบเท่าตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอนุปรญิญา 

พ.ศ.2548  

11. การลงทะเบยีน ใหล้งทะเบยีนเรยีนไดไ้ม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ และไม่เกนิ 22 หน่วยกติ ในแต่

ละภาคการศกึษาปกตสิ าหรบัการลงทะเบยีนเรยีนเตม็เวลา และใหล้งทะเบยีนเรยีนไดไ้ม่เกนิ 9 หน่วยกติ ในแต่

ละภาคการศกึษาปกต ิส าหรบัการลงทะเบยีนเรยีนไม่เตม็เวลา และจะส าเรจ็การศกึษาไดด้งันี้ 

11.1 หลกัสตูรปรญิญาตร ี4 ปี ส าเรจ็การศกึษาไดไ้ม่ก่อน 6 ภาคการศกึษาปกต ิส าหรบัการ

ลงทะเบยีนเรยีนเตม็เวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศกึษาปกต ิส าหรบัการลงทะเบยีนเรยีนไม่เตม็เวลา 

11.2 หลกัสตูรปรญิญาตร ี 5 ปี ส าเรจ็การศกึษาไดไ้ม่ก่อน 8 ภาคการศกึษาส าหรบัการ

ลงทะเบยีนเรยีนเตม็เวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศกึษาปกต ิส าหรบัการลงทะเบยีนเรยีนไม่เตม็เวลา 

11.3 หลกัสตูรปรญิญาตร ีไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าเรจ็การศกึษาไดไ้ม่ก่อน 10 ภาคการศกึษาปกต ิ

ส าหรบัการลงทะเบยีนเรยีนเตม็เวลา และไม่ก่อน 20 ภาคการศกึษาปกต ิ ส าหรบัการลงทะเบยีนเรยีนไม่เตม็

เวลา 

11.4 หลกัสตูรปรญิญาตรต่ีอเนื่อง ส าเรจ็การศกึษาไดไ้ม่ก่อน 4 ภาคการศกึษาปกต ิ ส าหรบั

การลงทะเบยีนเรยีนเตม็เวลา และไม่ก่อน 8 ภาคการศกึษาปกต ิส าหรบัการลงทะเบยีนเรยีนไม่เตม็เวลา 

ส าหรบัการลงทะเบยีนเรยีนในภาคฤดรูอ้น ใหล้งทะเบยีนเรยีนไดไ้ม่เกนิ 9 หน่วยกติ 
หากสถาบนัอุดมศกึษาใดมเีหตุผลและความจ าเป็น การลงทะเบยีนเรยีนทีม่จี านวนหน่วยกิ

ตแตกต่างไปจากเกณฑข์า้งตน้กอ็าจท าได ้ แต่ทัง้นี้ตอ้งไม่กระทบกระเทอืนต่อมาตรฐานและคณุภาพการศกึษา 
ทัง้นี้ตอ้งเรยีนใหค้รบตามจ านวนหน่วยกติตามทีร่ะบุไวใ้นหลกัสตูร 

12. เกณฑก์ารวดัผลและการส าเรจ็การศกึษา ใหส้ถาบนัอุดมศกึษาก าหนดเกณฑก์ารวดัผล เกณฑ์

ขัน้ต ่าของแต่ละรายวชิา และเกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร โดยตอ้งเรยีนครบตามจ านวนหน่วยกติที่

ก าหนดไวใ้นหลกัสตูร และตอ้งไดร้ะดบัคะแนนเฉลีย่ไม่ต ากว่า 2.00 จากระบบ  4 ระดบั คะแนนหรอืเทยีบเท่า 

จงึถอืว่าเรยีนจบหลกัสตูรปรญิญาตร ี

สถาบนัอุดมศกึษาทีใ่ชร้ะบบการวดัผลและการส าเรจ็การศกึษาทีแ่ตกต่างจากน้ีจะตอ้งก าหนดใหม้คี่า
เทยีบเคยีงกนัได ้

13. ชื่อปรญิญา สถาบนัอุดมศกึษาทีม่กีารตราพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยในปรญิญาในสาขาวชิาและ

อกัษรย่อส าหรบัสาขาวชิาไวแ้ลว้ ใหใ้ชช้ื่อปรญิญาตามทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎกีานัน้ ในกรณีทีป่รญิญาใดไม่

มกีารตราพระราชกฤษฎกีารว่าดว้ยปรญิญาในสาขาวชิาและอกัษรย่อส าหรบัสาขาวชิา ใหใ้ชช้ื่อปรญิญาตาม

หลกัเกณฑก์ารก าหนดชื่อตามปรญิญา ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาก าหนด 
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14. การประกนัคุณภาพของหลกัสตูร ใหทุ้กหลกัสตูรก าหนดระบบการประกนัคุณภาพของหลกัสตูร

ใหช้ดัเจน ซึง่อยา่งน้อยประกอบดว้ยประเดน็หลกั 4 ประเดน็ คอื  

 

14.1 การบรหิารหลกัสตูร 

14.2 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 

14.3 การสนบัสนุนและการใหค้ าแนะน านกัศกึษา 

14.4 ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรอืความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ  

15. การพฒันาหลกัสตูร ใหทุ้กหลกัสตูรมกีารพฒันาหลกัสตูรใหท้นัสมยัแสดงการปรบัปรงุดชันีดา้น

มาตรฐานและคุณภาพการศกึษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 5 ปีและมกีารประเมนิ เพื่อพฒันาหลกัสตูรอย่าง

ต่อเนื่องทุก 5 ปี 

16. ในกรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามแนวทางดงักล่าวได ้ หรอืมคีวามจ าเป็นตอ้งปฏบิตัิ

นอกเหนือจากทีก่ าหนดไวใ้นประกาศนี้ ใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของคณะกรรมการการอุดมศกึษาทีจ่ะพจิารณา และให้

ถอืค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการการอุดมศกึษานัน้เป็นทีส่ดุ 

 
ประกาศ ณ วนัที ่  21   กุมภาพนัธ ์   2548  
     อดศิยั  โพธารามกิ 
    รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร 
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ภาคผนวก ค 
ข้อบงัคบัสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา  

ว่าด้วยการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

------------------------- 
เพื่อใหม้หาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทาไดป้ฏบิตัภิารกจิในการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรเีป็นไป

ดว้ยความเรยีบรอ้ยสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบญัญตักิารศกึษา
แห่งชาต ิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ สามารถจดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษาเพื่อพฒันาทอ้งถิน่ในการจดัการศกึษา 
สง่เสรมิวชิาการและวชิาชพี ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ และมี
มาตรฐานคุณภาพสอดคลอ้งกบัประกาศกระทรวงศกึษาธกิารเรื่อง เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร ปรญิญาตร ี พ.ศ. 
๒๕๔๘ อาศยัตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๓) แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ สภา
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา จงึตราขอ้บงัคบัว่าดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาตรไีวด้งันี้ 

ขอ้ ๑ ขอ้บงัคบันี้เรยีกว่า “ขอ้บงัคบัสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ว่าดว้ยการศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๑” 

ขอ้  ๒  ขอ้บงัคบันี้ใหใ้ชบ้งัคบัส า หรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตรทีีเ่ขา้ศกึษาตัง้แต่ 
ปีการศกึษา ๒๕๕๑ 

ขอ้  ๓  บรรดาขอ้บงัคบั ระเบยีบ ค าสัง่ และประกาศอื่นใดในสว่นทีก่ าหนดไวแ้ลว้ 
ในขอ้บงัคบันี้ ใหใ้ชข้อ้บงัคบันี้แทน 

ขอ้  ๔  ในขอ้บงัคบันี้ 
“มหาวทิยาลยั” หมายความว่า มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
“สภามหาวทิยาลยั” หมายความว่า สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
“สภาวชิาการ” หมายความว่า สภาวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
“คณะ” หมายความว่า คณะทีน่กัศกึษาสงักดั หมายรวมถงึ ศนูยก์ารศกึษา วทิยาลยั 

สว่นราชการหรอืหน่วยงานอื่นของมหาวทิยาลยัทีจ่ดัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
“สาขาวชิา” หมายความว่า สาขาวชิาทีร่ะบุไวใ้นหลกัสตูรแต่ละหลกัสตูร 
“ภาควชิา” หมายความว่า กลุ่มของอาจารยผ์ูส้อนทีส่ าเรจ็มาในสาขาวชิาเดยีวกนั 
“คณบด”ี หมายความว่า คณบดคีณะทีน่กัศกึษาสงักดั ประธานศนูย ์ ผูอ้ านวยการวทิยาลยัทีน่กัศกึษา

สงักดัหรอืหวัหน้าสว่นราชการหรอืหวัหน้าหน่วยงานอื่นทีเ่ทยีบเท่าคณะซึง่จดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรทีี่
นกัศกึษาสงักดั 

“อาจารยท์ีป่รกึษา” หมายความว่า คณาจารยป์ระจ าสาขาวชิา และ/หรอืภาควชิาหรอืคณะทีค่ณบดี
แต่งตัง้ตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ ใหท้ าหน้าทีแ่นะน าตกัเตอืนใหค้ า ปรกึษา และแนะแนว
การศกึษา ดแูลความประพฤต ิและมสีว่นร่วมในการประเมนิความกา้วหน้าในการเรยีน 

“ศนูยก์ารศกึษา” หมายความว่า สถานทีจ่ดัการศกึษาภายนอกมหาวทิยาลยั ซึง่อาจเรยีกว่า 
วทิยาลยั ศนูยก์ารศกึษา หรอืทีเ่รยีกชื่ออย่างอื่นกไ็ด ้

“นกัศกึษา” หมายความว่า นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
ขอ้  ๕ ใหอ้ธกิารบดเีป็นผูร้กัษาการตามขอ้บงัคบันี้ และมอี านาจออกระเบยีบ ประกาศหรอืค าสัง่ เพื่อ

ประโยชน์ในการปฏบิตัติามขอ้บงัคบันี้ 
ในกรณีทีม่ปีญัหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามขอ้บงัคบัน้ี ใหอ้ธกิารบดมีอี านาจตคีวามและวนิจิฉยั 
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หมวด ๑ 
การรบัเขา้ศกึษา 

------------------------- 
ขอ้  ๖ คุณสมบตั ิและเงื่อนไขการรบัเขา้เป็นนกัศกึษา 
(๑)  เป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย หรอืเทยีบเท่าขึน้ไป เวน้แต่หลกัสตูรศกึษา

ต่อเนื่อง จะตอ้งส าเรจ็การศกึษาระดบัอนุปรญิญา ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู ประกาศนียบตัรวชิาการศกึษา
ชัน้สงู หรอืประกาศนียบตัรอื่นๆ ทีเ่ทยีบเท่าส าหรบันกัศกึษาต่างชาตติอ้งส าเรจ็การศกึษาตามวรรคแรกเช่นกนั 

(๒)  เป็นผูม้จีติปกต ิ และไม่เป็นโรคตดิต่อรา้ยแรงทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการศกึษาวชิาชพี หรอืโรคทีส่งัคม
รงัเกยีจ เวน้แต่กฎหมายก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น 

(๓) ไม่เป็นผูถู้กคดัชื่อออก หรอืไล่ออกจากสถาบนัอุดมศกึษาใด ๆ เพราะความผดิตามระเบยีบหรอื
ขอ้บงัคบัว่าดว้ยวนิยันกัศกึษา 

(๔) ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งโทษ โดยค าพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้ าคุก เวน้แต่ความผดิทีเ่ป็นลหุโทษหรอื
ความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาท 

(๕) มคีุณสมบตัอิย่างอื่นตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนดโดยไม่ขดัต่อกฎหมาย 
(๖)  ในกรณีพเิศษนอกเหนือจากทีก่ าหนดไวใ้หส้ภาวชิาการเป็นผูพ้จิารณา ว่าเหน็สมควรใหร้บัเขา้

ศกึษา 
ขอ้  ๗ การสอบคดัเลอืกและการคดัเลอืกเป็นนกัศกึษา 
(๑)  มหาวทิยาลยัจะพจิารณารบัผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศกึษาจากผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอน

ปลายหรอืเทยีบเท่า ตามประกาศและรายละเอยีดทีม่หาวทิยาลยัก าหนดหรอืใหเ้ป็นไปตามระเบยีบการคดัเลอืก
เพื่อเขา้ศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาของส านกังานคณะกรรมการอุดมศกึษา 

(๒) มหาวทิยาลยัอาจสอบคดัเลอืกหรอืคดัเลอืกผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัอนุปรญิญาหรือเทยีบเท่า หรอื
ผูท้ีไ่ดร้บัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าเขา้เป็นนกัศกึษาเพื่อศกึษาระดบัปรญิญาตรตีามประกาศหรอืรายละเอยีดของ
มหาวทิยาลยั 

ขอ้ ๘ ประเภทของนกัศกึษา 
(๑) นกัศกึษาเตม็เวลา หมายถงึ นกัศกึษาทีม่คีุณสมบตัติามขอ้ ๖ ซึง่มหาวทิยาลยัรบัเขา้ 

ศกึษาในหลกัสตูรปรญิญาตรทีีเ่รยีนเตม็เวลา 
(๒) นกัศกึษาไม่เตม็เวลา หมายถงึ นกัศกึษาทีม่คีุณสมบตัติามขอ้ ๖ ซึง่มหาวทิยาลยัรบัเขา้ศกึษาใน

หลกัสตูรปรญิญาตรทีีเ่รยีนไม่เตม็เวลา 
(๓) นกัศกึษาสมทบ หมายถงึ นกัศกึษาทีม่หาวทิยาลยัรบัใหล้งทะเบยีนเรยีนสมทบ 

และ/หรอืการท าวจิยัโดยไม่มสีทิธิร์บัปรญิญาตรจีากมหาวทิยาลยั 
ขอ้  ๙ การรบัโอนยา้ยนกัศกึษาจากสถาบนัอุดมศกึษาอื่น 
(๑)  มหาวทิยาลยัอาจพจิารณารบัโอนนกัศกึษาจากสถาบนัอุดมศกึษาอื่นทีม่หาวทิยาลยัเหน็ว่ามวีทิย

ฐานะเทยีบเท่ามหาวทิยาลยั 
(๒)  คุณสมบตัขิองนกัศกึษาทีจ่ะไดร้บัการพจิารณารบัโอนยา้ย 

(ก)  มคีุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ ๖ และไดศ้กึษาในสถาบนัอุดมศกึษา มาก่อนแลว้ 
(ข) มผีลการเรยีนจากสถาบนัอุดมศกึษาเดมิโดยมคี่าระดบัคะแนนสะสมเฉลีย่ ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 
(ค) มรีะยะเวลาศกึษาในมหาวทิยาลยัเตม็ตามเวลาทีม่หาวทิยาลยัก าหนด ทัง้นี้ใหน้บัรวมเวลา

เรยีนจากสถาบนัอุดมศกึษาเดมิดว้ย 
(๓) การขอโอนยา้ยเขา้มาเป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยัใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยัหรอืตอ้ง

ปฏบิตัดิงันี้ 
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(ก) ยื่นค ารอ้งต่อมหาวทิยาลยัตามแบบทีม่หาวทิยาลยัก าหนด โดยสง่ถงึมหาวทิยาลยัไม่น้อยกว่า 
๓๐ วนั ก่อนเปิดการศกึษา 

(ข) ตดิต่อขอใหส้ถาบนัอุดมศกึษาเดมิจดัสง่ระเบยีนแสดงผลการเรยีนและรายละเอยีดเน้ือหา
รายวชิาหรอืชุดวชิาทีไ่ดเ้รยีนไปแลว้มายงัมหาวทิยาลยั 

(๔) มหาวทิยาลยัจะพจิารณารบัโอนโดยความเหน็ชอบของคณะ สาขาวชิาและ/หรอืภาควชิาที่
เกีย่วขอ้ง 

ขอ้ ๑๐ การเทยีบรายวชิา ชุดวชิา กลุ่มรายวชิาหรอืกลุ่มชุดวชิาเรยีนและการโอน หน่วยกติ 
รายวชิาหรอืชุดวชิาใหเ้ป็นไปตามหมวด ๗ การเทยีบโอนผลการเรยีนระดบัปรญิญาเขา้สูก่ารศกึษาในระบบ 

ขอ้ ๑๑ การศกึษาปรญิญาตรทีีส่อง 
(๑)  นกัศกึษาทีส่ าเรจ็ปรญิญาตรจีากมหาวทิยาลยั หรอืสถาบนัอุดมศกึษาอื่นทีเ่ทยีบเท่าอาจขอเขา้

ศกึษาเพื่อปรญิญาตร ีสาขาวชิาอื่นเพิม่เตมิได ้
(๒) นกัศกึษายื่นค ารอ้งแสดงความจ านงต่อมหาวทิยาลยัตามแบบทีก่ าหนด โดยสง่ถงึมหาวทิยาลยัไม่

น้อยกว่า ๓๐ วนั ก่อนเปิดการศกึษา 
(๓)  มหาวทิยาลยัจะพจิารณารบัเขา้ศกึษาโดยความเหน็ชอบของคณะ สาขาวชิาและ/หรอืภาควชิาที่

เกีย่วขอ้ง 
(๔) ใหน้กัศกึษาไดร้บัการยกเวน้การเรยีนรายวชิาหรอืชุดวชิาหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปของหลกัสตูร

ปรญิญาตรทีีข่อศกึษาเป็นปรญิญาทีส่อง 
(๕) ใหน้กัศกึษาด าเนินการเทยีบรายวชิาหรอืชุดวชิาหรอืกลุ่มรายวชิาหรอืชุดวชิาเรยีนและโอนหน่วย

กติใหเ้ป็นไปตามขอ้ ๑๐ เพื่อใชจ้ดัแผนการศกึษาใหม ่ โดยการแนะน าของสาขาวชิาและ/หรอืภาควชิา รายวชิา
หรอืชุดวชิาทีโ่อนหน่วยกติไม่ได ้และ/หรอืไมไ่ดอ้ยู่ในแผนการเรยีนใหต้ดัออกโดยความเหน็ชอบของคณบด ี

ขอ้  ๑๒ การรายงานตวัเป็นนกัศกึษาใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
 

หมวด ๒ 
ระบบการจดัการศกึษา 
------------------------- 

ขอ้  ๑๓ ระบบการจดัการศกึษา มหาวทิยาลยัจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรเีป็น  ๓ รปูแบบ 
(๑) การจดัการศกึษาในระบบ ประกอบดว้ย 

(ก) การจดัการศกึษาภาคปกต ิ เป็นการจดัการศกึษาเตม็เวลา ใชร้ะบบทวภิาค โดย ๑ ปี 
การศกึษาแบง่ออกเป็น ๒ ภาคการศกึษาปกต ิ๑ ภาคการศกึษาปกตมิรีะยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สปัดาห ์
มหาวทิยาลยัอาจเปิดการศกึษาภาคฤดรูอ้น โดยก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกติ ใหม้สีดัสว่นเทยีบเคยีง
กนัไดก้บัภาคการศกึษาปกต ิ 

มหาวทิยาลยัอาจจดัการศกึษาโดยใชร้ะบบไตรภาค และ/หรอืระบบจตุรภาคไดด้งันี้  
ระบบไตรภาค ๑ ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศกึษาปกต ิ ๑ ภาคการศกึษาปกต ิ มี

ระยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สปัดาห ์
ระบบจตุรภาค ๑ ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศกึษาปกต ิ ๑ ภาคการศกึษาปกต ิ มี

ระยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า ๑๐ สปัดาห ์ 
ปีการศกึษาทีส่ าเรจ็การศกึษาของนกัศกึษาภาคปกต ิ หมายถงึปีการศกึษาสดุทา้ยทีส่ าเรจ็

การศกึษาตามหลกัสตูร จะไม่น าภาคการศกึษาฤดรูอ้นในปีการศกึษานัน้มารวม สว่นนกัศกึษาภาคพเิศษใหน้ า
ภาคการศกึษาฤดรูอ้นมารวมดว้ย 
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หลกัสตูรสาขาวชิาใดมรีายวชิาหรอืชุดวชิาทีจ่ าเป็นตอ้งเปิดสอนในภาคการศกึษา ฤดรูอ้น เพื่อ
การฝึกประสบการณ์วชิาชพี การฝึกงานหรอืการฝึกภาคสนาม กรณีศกึษาหรอืเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
นกัศกึษา การบรหิารจดัการรายวชิาหรอืชุดวชิานัน้ใหถ้อืเสมอืนว่าเป็นสว่นหนึ่งของภาคการศกึษาปกติ 

(ข) การจดัการศกึษาภาคพเิศษเป็นการจดัการศกึษาแบบเตม็เวลาซึง่จดัในวนัหยุดสดุสปัดาห ์
หรอื เปิดการศกึษาในภาคการศกึษาฤดรูอ้น หรอืเวลาอื่นตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนดโดยใชร้ะบบ ๑ ปีการศกึษา 
แบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศกึษาคอื ๒ ภาคการศกึษาปกต ิ กบั ๑ ภาคการศกึษาฤดรูอ้น ภาคการศกึษาปกตมิี
ระยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สปัดาห ์การเรยีนในภาคการศกึษาฤดรูอ้น มเีวลาศกึษาไม่น้อยกว่า ๘ สปัดาห ์
โดยก าหนดจ านวนชัว่โมงเรยีนและจ านวน หน่วยกติเป็นสดัส่วนเทยีบเคยีงกนัไดก้บัการจดัการศกึษาในภาค
การศกึษาปกต ิโดยการบรหิารจดัการรายวชิาหรอืชุดวชิานัน้ใหถ้อืเป็นภาคการศกึษาปกต ิ

(๒) การจดัการศกึษานอกระบบ เป็นการจดัการศกึษาทีม่คีวามยดืหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย 
รปูแบบการจดัการศกึษา การวดัและประเมนิผล ซึง่เป็นเงื่อนไขส าคญัของการจดัการศกึษา การส าเรจ็การศกึษา 
โดยเน้ือหาหลกัสตูรจะตอ้งมคีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพปญัหาและความตอ้งการของบุคคลแต่ละกลุ่ม ซึง่
รายละเอยีดใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยั 

(๓) การจดัการศกึษาตามอธัยาศยั เป็นการจดัการศกึษาทีใ่หผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง ตามความ
สมคัรใจ ศกัยภาพ ความพรอ้มและโอกาส โดยศกึษาจากบุคคล ประสบการณ์ สงัคม สภาพแวดลอ้ม สือ่หรอื
แหล่งความรูอ้ื่น ๆ ซึง่รายละเอยีดใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยั 

ขอ้ ๑๔ การคดิหน่วยกติสาขาวชิาทีจ่ดัการสอนในมหาวทิยาลยัแบ่งออกเป็นรายวชิา 
หรอืชุดวชิาทีก่ าหนดเน้ือหามากน้อยตามจ านวนหน่วยกติ ดงันี้ 

(๑)  รายวชิาหรอืชุดวชิาภาคทฤษฎทีีใ่ชเ้วลาการบรรยายหรอือภปิรายปญัหา ไม่น้อยกว่า ๑๕ ชัว่โมง
ต่อภาคการศกึษาปกต ิใหม้คี่าเท่ากบั ๑ หน่วยกติระบบทวภิาค 

(๒)  รายวชิาหรอืชุดวชิาภาคปฏบิตัทิีใ่ชเ้วลาฝึกหรอืทดลอง ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชัว่โมง 
ต่อภาคการศกึษาปกต ิใหม้คี่าเท่ากบั ๑ หน่วยกติระบบทวภิาค 

(๓) การฝึกงานหรอืฝึกภาคสนามทีใ่ชเ้วลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกตใิหม้คีา่
เท่ากบั ๑ หน่วยกติระบบทวภิาค 

(๔) การท าโครงการหรอืกจิกรรมการเรยีนอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย ทีใ่ชเ้วลาท าโครงการหรอื
กจิกรรมนัน้ ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกต ิใหม้คี่าเทา่กบั ๑ หน่วยกติ ระบบทวภิาค 

ในกรณีทีม่หาวทิยาลยัจดัการศกึษาในระบบอื่นทีม่ใิช่ระบบทวภิาคจะแสดงรายละเอยีดทีเ่กีย่วกบัระบบ
การศกึษานัน้ รวมทัง้รายละเอยีดการเทยีบเคยีงหน่วยกติกบัระบบทวภิาคไวใ้นหลกัสตูร 

(๕) ในกรณีทีไ่ม่สามารถใชเ้กณฑต์ามขอ้ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ได ้ใหม้หาวทิยาลยั 
ก าหนดหน่วยกติของรายวชิาหรอืชุดวชิาไดต้ามความเหมาะสม แต่จะตอ้งใชเ้วลาศกึษาคน้ควา้ ไม่น้อยกว่า ๔๕ 
ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกต ิใหม้คี่าเทา่กบั ๑ หน่วยกติ ระบบทวภิาค 

 
หมวด ๓ 

การลงทะเบยีน 
------------------------- 

ขอ้ ๑๕  มหาวทิยาลยัจดัใหม้กีารลงทะเบยีนรายวชิาหรอืชุดวชิาในแต่ละภาคการศกึษา  โดยมี
อาจารยท์ีป่รกึษาเป็นผูแ้นะน าใหค้ าปรกึษาและแนะแนวการศกึษาตามแผนการศกึษา และใหเ้ป็นไปตาม
เอกตัภาพของแต่ละบุคคล โดยถอืขอ้ปฏบิตัใินการลงทะเบยีนดงันี้ 

(๑)  การลงทะเบยีนรายวชิาหรอืชุดวชิาใหด้ าเนินการตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
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การลงทะเบยีนหลงัวนัทีม่หาวทิยาลยัก าหนดจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมตามระเบยีบของมหาวทิยาลยัว่าดว้ยการ
รบัจ่ายเงนิค่าธรรมเนียมการศกึษา 

(๒) การลงทะเบยีนหลงัวนัทีม่หาวทิยาลยัก าหนดใหก้ระท าไดภ้ายในระยะเวลา  เพิม่ - ถอนรายวชิา
หรอืชุดวชิาเท่านัน้ การลงทะเบยีนภายหลงัระยะเวลาเพิม่ถอนจะกระท ามไิด ้

(๓) การถอนรายวชิาหรอืชุดวชิา ภายหลงัก าหนดระยะเวลา เพิม่ - ถอน กระท าไดโ้ดยขอยกเลกิ
รายวชิาหรอืชุดวชิา แต่ตอ้งกระท าก่อนสอบปลายภาคหนึ่งสปัดาห ์

(๔) ในกรณีทีม่คีวามจ าเป็น มหาวทิยาลยัอาจประกาศงดการเรยีนการสอน หรอืจ ากดัจ านวน
นกัศกึษาทีล่งทะเบยีนในรายวชิาใดรายวชิาหนึ่งหรอืชุดวชิาใดชดุวชิาหนึ่งได ้

(๕) การลงทะเบยีนรายวชิาหรอืชุดวชิาจะสมบรูณ์เมื่อไดช้ าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พรอ้มทัง้ยืน่
หลกัฐานการลงทะเบยีนรายวชิาหรอืชุดวชิาต่อมหาวทิยาลยัแลว้ 

(๖) การลงทะเบยีนของนกัศกึษาในระบบ 
(ก) ภาคการศกึษาปกต ิ นกัศกึษาภาคปกต ิ ลงทะเบยีนไดไ้ม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกติและไม่เกนิ 

๒๒ หน่วยกติ นกัศกึษาภาคพเิศษลงทะเบยีนไดไ้ม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกติ และไม่เกนิ ๑๕ หน่วยกติ การ
ลงทะเบยีนทีน้่อยกว่า ๙ หน่วยกติ ใหค้ณบดเีป็นผูพ้จิารณาอนุมตั ิ

(ข) ภาคการศกึษาฤดรูอ้น นกัศกึษาในระบบภาคปกตแิละภาคพเิศษลงทะเบยีนไดไ้ม่เกนิ ๑๐ 
หน่วยกติ นกัศกึษาภาคปกตทิีค่าดว่าจะส าเรจ็การศกึษาจะลงทะเบยีนเกนิกว่า ๒๒ หน่วยกติในภาคการศกึษา
ปกต ิหรอืเกนิกว่า ๑๐ หน่วยกติ ในภาคการศกึษาฤดรูอ้น และนกัศกึษาภาคพเิศษทีค่าดวา่จะส าเรจ็การศกึษา
จะลงทะเบยีนเกนิกว่า ๑๕ หน่วยกติ ในภาคการศกึษาปกต ิหรอืเกนิกว่า ๑๐ หน่วยกติในภาคการศกึษาฤดรูอ้น 
ใหค้ณบดเีป็นผูพ้จิารณาอนุมตั ิแต่ทัง้นี้ตอ้งไม่กระทบกระเทอืนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศกึษา 

(ค) ส าหรบันกัศกึษาไม่เตม็เวลา การลงทะเบยีนใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
(๗)  การลงทะเบยีนการศกึษานอกระบบใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
(๘)  การลงทะเบยีนการศกึษาตามอธัยาศยัใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
(๙)  นกัศกึษาจะลงทะเบยีนเรยีนปรญิญาตรมีากกว่า ๑ สาขาวชิา หรอืไดร้บัอนุญาตใหศ้กึษาได้

มากกว่า ๑ ปรญิญาในคราวเดยีวกนัได ้โดยใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
(๑๐) การลงทะเบยีนทีผ่ดิเงื่อนไข ใหถ้อืว่าการลงทะเบยีนนัน้เป็นโมฆะ และรายวชิาหรอืชดุวชิาที่

ลงทะเบยีนผดิเงื่อนไขนัน้ใหไ้ดร้บัอกัษร W 
(๑๑) กรณีทีม่โีครงการแลกเปลีย่นนกัศกึษาระหว่างสถาบนัอุดมศกึษาหรอืมขีอ้ตกลงเฉพาะราย

อธกิารบดอีาจพจิารณาอนุมตัใิหน้กัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาหรอืชุดวชิา ทีเ่ปิดสอนในสถาบนัอุดมศกึษา
อื่นแทนการลงทะเบยีนในมหาวทิยาลยั โดยช าระค่าธรรมเนียมตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั ว่าดว้ยการรบั
จ่ายเงนิค่าธรรมเนียมการศกึษาของมหาวทิยาลยักไ็ด ้

(๑๒)  การเพิม่ - ถอนรายวชิาหรอืชุดวชิา ใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยั 
(๑๓) นกัศกึษาอาจขอลงทะเบยีนเขา้รว่มศกึษากบัรายวชิาหรอืชุดวชิาใด ๆ เพื่อเพิม่เตมิความรูไ้ด้

หากผูส้อนและคณบดทีีร่ายวชิาหรอืชุดวชิานัน้สงักดัอยู่อนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยขอคดิ ผลการศกึษาได ้
๓ ประการ 

(ก)  คดิผลการศกึษารายวชิาหรอืชุดวชิาเป็น A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, D, D- และ F 
ในกรณีนี้ใหน้ าหน่วยกติของรายวชิาหรอืชุดวชิามาคดิค่าระดบัคะแนนเฉลีย่ 

(ข) คดิผลการศกึษารายวชิาหรอืชุดวชิาเป็น S, U ในกรณีทีน่กัศกึษา สอบไดผ้ลการศกึษา U 
นกัศกึษาไมต่อ้งเรยีนซ ้า 

(ค) การใหผ้ลการศกึษาเป็น V 
(๑)  รายวชิาหรอืชุดวชิาทีล่งทะเบยีนแบบ V ไดต้อ้งไม่มกีารปฏบิตั ิ
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(๒) รายวชิาหรอืชุดวชิาทีล่งทะเบยีนแบบ V จะน าไปเป็นวชิาบงัคบัก่อน 
(Prerequisite) ของรายวชิาหรอืชุดวชิาต่อเนื่องไมไ่ด ้

(๓) มหาวทิยาลยัจะไม่นบัหน่วยกติในการลงทะเบยีนรายวชิาหรอืชุดวชิาแบบ V แต่จะ
ลงในใบรายงานผลการศกึษาเป็นอกัษร V เมื่อผูส้อนตรวจสอบเหน็ว่ามเีวลาเรยีนเพยีงพอ 

(๔) นกัศกึษาไมจ่ า เป็นตอ้งสอบ หรอืท า กจิกรรมในรายวชิาหรอืชดุวชิาทีล่งทะเบยีน
แบบ V 

(๕)  นกัศกึษาลงทะเบยีนรายวชิาหรอืชุดวชิาภาษาต่างประเทศ แบบ V ไม่ได ้
 

หมวด ๔ 
การวดัและประเมนิผลการศกึษา 

------------------------- 
ขอ้ ๑๖ การวดัผลและประเมนิผลการศกึษา 
(๑) มหาวทิยาลยัจดัใหม้กีารวดัผลการศกึษาของรายวชิาหรอืชุดวชิาทีน่กัศกึษาลงทะเบยีนภาค

การศกึษาละไม่น้อยกว่าหนึ่งครัง้ เมื่อท าการวดัผลรายวชิาหรอืชุดวชิาใดครัง้สดุทา้ยแลว้ ใหถ้อืว่าการเรยีนการ
สอนนัน้สิน้สดุลง 

(๒)  นกัศกึษาตอ้งมสีว่นร่วมในกจิกรรมการเรยีนการสอนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๘๐ ของเวลาเรยีนตาม
แผนการจดัการเรยีนการสอนทีก่ าหนดของรายวชิาหรอืชุดวชิานัน้ จงึจะมสีทิธิไ์ดร้บัการวดัและการประเมนิผล
ในรายวชิาหรอืชุดวชิานัน้ ทัง้น้ีเวน้แต่อาจารยผ์ูส้อนจะพจิารณาใหส้ทิธิน์ัน้ผูไ้ม่มสีทิธิไ์ดร้บัการประเมนิผล
เน่ืองจากขาดคุณสมบตัติามวรรคแรกจะไดร้บัระดบัคะแนน F หรอือกัษร U 

(๓)  มหาวทิยาลยัใชร้ะบบระดบัคะแนนและค่าระดบัคะแนนในการวดัและประเมนิผลโดยแบ่งระดบั
คะแนนเป็นอกัษรแสดงผลการศกึษา ๑๒ ระดบั เวน้แต่รายวชิาหรอืชุดวชิาทีก่ าหนดใหว้ดั และประเมนิผลดว้ย
อกัษร S หรอื U เป็นระดบัคะแนน ดงันี้ 

ระดบัคะแนนตวัอกัษร ผลการศกึษา ค่าระดบัคะแนน 
 A  ดยีอดเยีย่ม ๔.๐๐  
 A-   ดเียีย่ม ๓.๗๕  
 B+   ดมีาก ๓.๕๐  
 B   ด ี ๓.๐๐  
 B-   ค่อนขา้งด ี ๒.๗๕  
 C+   ปานกลางค่อนขา้งด ี ๒.๕๐  
 C   ปานกลางค่อนขา้งอ่อน ๒.๐๐  
 C-   ค่อนขา้งอ่อน ๑.๗๕  
 D+   ปานกลาง  ๑.๕๐  
 D  อ่อน ๑.๐๐  
 D-   อ่อนมาก ๐.๗๕  
 F   ตก ๐  

 
(๔) ในกรณีทีห่ลกัสตูรก าหนดใหก้ารประเมนิผลในรายวชิาหรอืชุดวชิาใดไม่มรีะดบัคะแนน หรอื

นกัศกึษารอ้งขอต่อมหาวทิยาลยัก่อนลงทะเบยีนในรายวชิาหรอืชุดวชิาใด ๆ ตามขอ้ ๑๕ (๑๓) ใหม้หาวทิยาลยั
ประเมนิผลโดยไม่มรีะดบัคะแนน ใหแ้สดงผลการศกึษารายวชิาหรอืชุดวชิานัน้ ดว้ยอกัษร ดงันี้ 
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อกัษร ผลการศกึษา 
S ผลการศกึษาเป็นทีพ่อใจ (Satisfactory) 
U ผลการศกึษาไม่เป็นทีพ่อใจ (Unsatisfactory) สอบไม่ผ่าน 

(๕)  การแสดงผลการศกึษาในรายวชิาหรอืชุดวชิาทีม่ไิดป้ระเมนิผลการศกึษา หรอืไมม่กีารประเมนิผล 
ใหแ้สดงดว้ยตวัอกัษร ดงันี้ 

อกัษร ผลการศกึษา 
I ไม่สมบรูณ์ (Incomplete) 
V ลงทะเบยีนในฐานะผูเ้ขา้ร่วมฟงั (Visiting) 
W ถอนรายวชิาหรอืชุดวชิา (Withdrawn) 
P การเรยีนการสอนยงัไม่สิน้สดุ (In progress) 

(๖) อกัษร I เป็นสญัลกัษณ์แสดงว่าการวดัประเมนิผลรายวชิาหรอืชุดวชิานัน้ยงัไม่สมบรูณ์ การให้
อกัษร I ในรายวชิาหรอืชุดวชิาใดกระท าไดใ้นกรณี 

(ก)  นกัศกึษาไม่สามารถเขา้รบัการวดัผลในรายวชิาหรอืชุดวชิานัน้ไดด้ว้ยเหตุสดุวสิยั โดยมี
หลกัฐานแสดง 

(ข)  อาจารยผ์ูส้อน และ/หรอืหวัหน้าสาขาวชิาทีส่อนในรายวชิาหรอืชุดวชิาใดเหน็ควรรอผล
การศกึษาทีเ่ป็นสว่นหนึ่งของการประเมนิผลในรายวชิาหรอืชุดวชิานัน้ 

นกัศกึษาจะตอ้งด าเนินการเพื่อแกอ้กัษร I เป็นค่าระดบัคะแนน หรอือกัษร S หรอื U ก่อนสอบ
ปลายภาคของภาคการศกึษาปกตถิดัไปอย่างน้อยสองสปัดาห ์ หากพน้ก าหนดดงักล่าว มหาวทิยาลยัจะเปลีย่น
อกัษร I เป็นระดบัคะแนน F หรอือกัษร U 

(๗)  อกัษร P เป็นสญัลกัษณ์แสดงว่ารายวชิาหรอืชุดวชิานัน้ยงัไมม่กีารวดัผลประเมนิผลในภาคเรยีนที่
ลงทะเบยีนยงัมกีารเรยีนการสอนต่อเนื่องอยู่ ใหใ้ชเ้ฉพาะบางรายวชิาหรอืชุดวชิา ทีม่หาวทิยาลยัก าหนด อกัษร 
P จะถูกเปลีย่นเมื่อไดร้บัการวดัผลแลว้ ทัง้นี้ไม่เกนิวนัสดุทา้ยของก าหนดการสอบปลายภาคประจ าภาค
การศกึษา ภายใน ๒ ภาคการศกึษาถดัไป หากพน้ก าหนดดงักล่าว มหาวทิยาลยัจะเปลีย่นอกัษร P เป็น ระดบั
คะแนน F หรอือกัษร U  

(๘) อกัษร W เป็นสญัลกัษณ์ทีแ่สดงว่า 
(ก)  นกัศกึษาไดย้กเลกิรายวชิาหรอืชุดวชิาทีล่งทะเบยีนตามเงื่อนไขก าหนดเวลา 
(ข)  การลงทะเบยีนผดิเงื่อนไขเป็นโมฆะ 
(ค) การเรยีนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโดยดุลยพนิิจของอาจารยผ์ูส้อน ในกรณีของการลงทะเบยีน

เรยีนรายวชิาหรอืชุดวชิาแบบร่วมฟงั 
(ง)  นกัศกึษาถูกสัง่พกัการศกึษาหรอืถูกใหอ้อก หรอืถูกไล่ออก ในภาคการศกึษานัน้ 
(จ)  นกัศกึษาลาออกก่อนวนัเริม่สอบปลายภาคของภาคการศกึษานัน้ 

(๙)  รายวชิาหรอืชุดวชิามผีลประเมนิเป็นอกัษร S, U, I, P, V, และ W จะไม่ถูกน ามา 
ค านวณหาระดบัคะแนนสะสมเฉลีย่ 

(๑๐) การนบัหน่วยกติสะสมเพื่อส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร 
(ก)  รายวชิาหรอืชุดวชิาทีน่กัศกึษาไดร้ะดบัคะแนน A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-,D+, D, D-, 

และอกัษร S จงึจะนบัหน่วยกติของรายวชิาหรอืชุดวชิานัน้เป็นหน่วยกติสะสม โดยไม่รวมรายวชิาหรอืชุดวชิาที่
ตอ้งเรยีนเพิม่เตมิเพื่อปรบัความรูต้ามมตคิณะกรรมการประจ าคณะ 

(ข)  รายวชิาหรอืชุดวชิาทีน่กัศกึษาลงทะเบยีนมากกว่าหนึ่งครัง้ใหน้บัหน่วยกติสะสมไดเ้พยีง
ครัง้เดยีว และใหน้บัเฉพาะครัง้สดุทา้ย ยกเวน้รายวชิาหรอืชุดวชิาทีม่หาวทิยาลยัก าหนดใหล้งทะเบยีนซ ้าได ้
และนกัศกึษาลงทะเบยีนมากกวา่ ๑ ครัง้ใหน้บัหน่วยกติสะสมไดทุ้กครัง้ 



 
 

72 

(ค) นกัศกึษาทีล่งทะเบยีนรายวชิาหรอืชุดวชิาทีเ่ทยีบเท่ากนัใหน้บัหน่วยกติสะสมเฉพาะ
รายวชิาหนึ่งรายวชิาใดหรอืชุดวชิาหนึ่งชุดวชิาใดเท่านัน้ 

(๑๑) มหาวทิยาลยัจะค านวณค่าระดบัคะแนนสะสมเฉลีย่จากหน่วยกติประจ า ภาคการศกึษาและค่า
ระดบัคะแนนสะสมเฉลีย่ของรายวชิาหรอืชุดวชิาทัง้หมดทีน่กัศกึษาไดล้งทะเบยีนเรยีน และมกีารวดัผลเป็นระดบั
คะแนน 

(๑๒) ถา้นกัศกึษาไดค้่าระดบัคะแนนในรายวชิาหรอืชุดวชิาใดไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทีแ่ต่ละหลกัสตูร
สาขาวชิาก าหนดไว ้นกัศกึษาจะตอ้งเริม่ลงทะเบยีนรายวชิาหรอืชุดวชิานัน้ซ ้าอกีจนไดร้ะดบัคะแนนเป็นไปตามที่
หลกัสตูรก าหนด 

(๑๓) นกัศกึษาทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากมหาวทิยาลยัใหไ้ปศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาอื่นเป็นการชัว่คราว 
อาจขอโอนหน่วยกติและผลการเรยีนมาประเมนิรว่มกบัผลการเรยีนในมหาวทิยาลยัรายวชิาหรอืชุดวชิาที่
นกัศกึษาไดล้งทะเบยีนเรยีนในสถาบนัอุดมศกึษาอื่นนัน้จะตอ้งมจี านวนหน่วยกติ จ านวนชัว่โมงทฤษฎแีละ
ปฏบิตัเิทยีบเท่ากบัมหาวทิยาลยั ทัง้ในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานหากไม่เป็นไปตามนี้ใหอ้ยู่ในดุลยพนิจิของ
สาขาวชิาและ/หรอืภาควชิา และคณะทีน่กัศกึษาสงักดั 

(๑๔) การหาค่าระดบัคะแนนสะสมเฉลีย่  ค่าระดบัคะแนนสะสมเฉลีย่ประจ าภาคการศกึษา และค่า
ระดบัคะแนนสะสมเฉลีย่ คดิเป็นเลขทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปดัเศษรายวชิาหรอืชุดวชิาทีผ่ลการศกึษาเป็น I ไม่
น าหน่วยกติมารวม หารเฉลีย่ การค านวณหาค่าระดบัคะแนนสะสมเฉลีย่ ใหน้ าเอาผลคณูของจ านวนหน่วยกติ
กบัค่าระดบัคะแนนของทุกรายวชิาหรอืชุดวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีนรวมกนัแลว้หารดว้ยผลบวกของจ านวนหน่วยกิ
ตของรายวชิาหรอืชุดวชิา 

(๑๕)  การเรยีนซ ้า 
(ก)  รายวชิาหรอืชุดวชิาทีไ่ดร้บัระดบัคะแนน D นกัศกึษาอาจขอเรยีนรายวชิาหรอืชุดวชิานัน้

ซ ้าได ้เมื่อไดร้บัอนุมตัจิากคณบดทีีอ่ านวยการสอนรายวชิาหรอืชุดวชิานัน้ 
(ข) รายวชิาหรอืชุดวชิาทีไ่ดร้บัระดบัคะแนน F หรอืผลการศกึษาทีไ่ม่พอใจ (U) ซึง่เป็น

รายวชิาหรอืชุดวชิาบงัคบัในหลกัสตูร ตอ้งเรยีนซ ้าในรายวชิาหรอืชุดวชิานัน้จนกว่าจะสอบผ่าน ในกรณีทีม่คีวาม
จ าเป็นตอ้งเรยีนวชิาอื่นแทน จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณบดทีีอ่ านวยการสอนรายวชิาหรอืชุดวชิานัน้ 

(๑๖) นกัศกึษาทีเ่รยีนครบตามหลกัสตูรแลว้ มคี่าระดบัคะแนนสะสมเฉลีย่ไม่ถงึ ๒.๐๐ อาจขอเรยีน
ซ ้ารายวชิาหรอืชุดวชิาทีไ่ดร้บัผลการเรยีนระดบัคะแนน D หรอืเลอืกเรยีนรายวชิาหรอืชุดวชิาต่างสาขาวชิา หรอื
ต่างคณะซึง่ไม่เคยเรยีนมาก่อนได ้ ในกรณีทีเ่รยีนรายวชิาหรอืชุดวชิาต่างคณะจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณบดทีี่
อ านวยการสอนรายวชิาหรอืชุดวชิานัน้ก่อน 

(๑๗) การอนุมตัผิลและการรายงานผลการศกึษา 
(ก) คณบดเีป็นผูอ้นุมตัผิลการวดัผลประเมนิผลทุกภาคการศกึษาปกตขิองนกัศกึษา ภายใน

คณะโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 
(ข) ใหค้ณะรายงานผลการอนุมตัผิลการศกึษาของนกัศกึษาภายในคณะใหส้ภาวชิาการทราบ

ทุกภาคการศกึษาปกต ิ
 

หมวด ๕ 
การลา การยา้ยสาขาวชิา และการพน้สภาพ 

------------------------- 
ขอ้ ๑๗ การลา 
(๑)  การลาไม่เขา้ชัน้เรยีน นกัศกึษาทีม่กีจิจ าเป็น หรอืปว่ยไม่สามารถเขา้ชัน้เรยีนในชัว่โมงเรยีนได้

จะตอ้งยื่นใบลาต่ออาจารยผ์ูส้อน แต่ถา้ลาตดิต่อกนัตัง้แต่ ๗ วนัขึน้ไป ใหย้ื่นใบลาตามแบบทีค่ณะก าหนดผ่าน
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อาจารยท์ีป่รกึษา แลว้น าไปขออนุญาตต่ออาจารยผ์ูส้อน 
(๒)  การลาพกัการศกึษา 

(ก) นกัศกึษาจะขอลาพกัการศกึษาได ้ในกรณีต่อไปนี้ 
(๑)  ถกูเรยีกพล ระดมพล หรอืเกณฑเ์ขา้รบัราชการทหาร 
(๒) ไดร้บัทุนแลกเปลีย่นนกัศกึษาระหว่างประเทศ หรอืทุนอื่นใด ซึง่มหาวทิยาลยั

เหน็สมควรสนบัสนุน 
(๓) เจบ็ ปว่ย หรอืประสบอุบตัเิหตุ 
(๔) ไม่ไดล้งทะเบยีนรายวชิา หรอืชดุวชิาเรยีน หรอืลงทะเบยีนไม่สมบรูณ์ หรอื ถอนทุก

รายวชิาหรอืทุกชุดวชิา ทีล่งทะเบยีนเรยีนโดยไม่ไดร้บัอกัษร W 
(๕)  เหตุผลอื่น ๆ ทีค่ณะเหน็สมควร  
รายวชิาทีไ่ดล้งทะเบยีนในภาคการศกึษาทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหล้าพกัจะไม่ปรากฏในทะเบยีน

ผลการศกึษา 
(ข) การลาพกัการศกึษา นกัศกึษาใหม่ไมม่สีทิธิล์าพกัการศกึษาในภาคการศกึษาแรกเวน้แต่

ไดร้บัอนุมตัจิากอธกิารบด ี
(ค) นกัศกึษาทีม่คีวามประสงคจ์ะลาพกัการศกึษา ตอ้งยื่นใบลาตามแบบของมหาวทิยาลยั 

พรอ้มดว้ยหนงัสอืยนิยอมจากผูป้กครองผ่านอาจารยท์ีป่รกึษา หวัหน้าสาขาวชิาและ/หรอื ภาควชิา ถงึคณบด ี
เพื่อพจิารณาอนุมตัแิลว้แจง้มหาวทิยาลยัทราบ 

ส าหรบันกัศกึษาปรญิญาทีส่อง และ/หรอืนกัศกึษาทีม่อีายุตัง้แต่ ๒๐ ปีขึน้ไปสามารถ ลาพกั
การศกึษาไดโ้ดยไมต่อ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากผูป้กครอง 

(ง) นกัศกึษาทีล่าพกัการศกึษา หรอืถูกสัง่พกัการศกึษาตลอดหนึ่งภาคการศกึษาปกตหิรอื
มากกว่า ตอ้งช าระค่าธรรมเนยีมเพื่อรกัษาสถานภาพนกัศกึษาทุกภาคการศกึษาปกต ิ

(จ) การลาพกัการศกึษาไมว่่าดว้ยเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุใหข้ยายระยะเวลาศกึษา 
(๓) การลาออก นกัศกึษาทีป่ระสงคจ์ะลาออกใหย้ื่นใบลา พรอ้มหนงัสอืยนิยอมจากผูป้กครองผ่าน

อาจารยท์ีป่รกึษาถงึคณบด ีเพื่อเสนอมหาวทิยาลยัอนุมตั ิ
ขอ้ ๑๘ การยา้ยสาขาวชิา 
(๑)  การยา้ยภายในคณะ ใหป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละ/หรอืเงื่อนไขตามประกาศของคณะ 
(๒) การยา้ยสาขาวชิาไปคณะอื่นใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขในประกาศของมหาวทิยาลยั 
(๓) การยา้ยสาขาวชิาทัง้ภายในคณะและ/หรอืต่างคณะจะกระท าไดเ้พยีงครัง้เดยีว 
(๔) รายวชิาหรอืชุดวชิาทีไ่ดเ้รยีนแลว้ทัง้หมดใหโ้อนผลการเรยีนทุกรายวชิาหรอืชุดวชิาและน ามา

ค านวณค่าระดบัคะแนนสะสมเฉลีย่ในสาขาวชิาใหม่ดว้ย 
(๕)  นกัศกึษาทีไ่ดย้า้ยสาขาวชิาแลว้ ตอ้งด าเนินการโอนผลการเรยีนรายวชิาหรอืชุดวชิาทีไ่ดเ้รยีน 
(๖) การยา้ยสาขาวชิาทัง้ในคณะและต่างคณะจะสมบรูณ์เมื่อไดช้ าระค่าธรรมเนียมการมอบตวัเขา้เป็น

นกัศกึษาใหมแ่ละไดร้บัรหสันกัศกึษาใหมแ่ลว้นกัศกึษาทีไ่ม่ไดร้บัการพจิารณาใหย้า้ยสาขาวชิาทีข่อยา้ยจะ
ลงทะเบยีนตามเงื่อนไขของสาขาวชิาเอกนัน้เพื่อน ามาอา้งเป็นเหตุผลในการขอยา้ยเขา้สงักดัสาขาวชิานัน้ ๆ 
ภายหลงัมไิด ้

ขอ้ ๑๙ สาเหตุในการพน้สภาพนกัศกึษา 
นกัศกึษาจะพน้สภาพนกัศกึษาโดยเหตุดงัต่อไปนี้ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก และไดร้บัอนุมตัจิากมหาวทิยาลยัแลว้ 
(๓)  โอนไปเป็นนกัศกึษาสถาบนัการศกึษาอื่น 
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(๔) ไม่มาลงทะเบยีนใหเ้สรจ็สิน้ภายในเวลาทีม่หาวทิยาลยัก าหนด และมไิดล้าพกัการศกึษา ภายใน 
๓๐ วนั นบัจากวนัเปิดภาคการศกึษาปกต ิ อธกิารบดอีาจอนุมตัใิหน้กัศกึษาทีพ่น้สภาพกลบัเขา้มาเป็นนกัศกึษา
ใหม่ไดเ้มื่อมเีหตุผลอนัสมควร โดยช าระค่าธรรมเนียมการรกัษาสภาพนกัศกึษาและค่าธรรมเนียมการขอคนื
สภาพนกัศกึษาแต่ตอ้งขอคนืสภาพนกัศกึษาภายใน ๒ ปี นบัจากวนัทีน่กัศกึษาพน้สภาพนกัศกึษา 

(๕)  ถูกลบชื่อออกจากการเป็นนกัศกึษา ตามระเบยีบมหาวทิยาลยั ว่าดว้ยวนิยันกัศกึษา 
(๖)  ไดร้บัอนุมตัใิหส้ าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร 
(๗)  ตอ้งโทษโดยค าพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้ าคุก เวน้แต่ความผดิทีเ่ป็นลหุโทษหรอืความผดิอนัไดก้ระท า

โดยประมาท 
(๘)  การพน้สภาพการเป็นนกัศกึษาอนัเนื่องมาจากเกณฑก์ารวดัผล 

(ก)  นกัศกึษาภาคปกตจิะพน้สภาพการเป็นนกัศกึษาโดยเหตุดงัต่อไปนี้ 
(๑)  ผลการประเมนิผลการศกึษาไดค้่าระดบัคะแนนสะสมเฉลีย่ ต ่ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิน้ภาค

การศกึษาปกตทิีส่อง นบัตัง้แต่เริม่เขา้ศกึษา 
(๒)  ผลการประเมนิผลการศกึษา ไดค้่าระดบัคะแนนสะสมเฉลีย่ต ่ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิน้ภาค

การศกึษาปกตทิี ่๔ ที ่๖ ที ่๘ ที ่๑๐ ที ่๑๒ ที ่๑๔ และที ่๑๖ นบัตัง้แต่เริม่เขา้ศกึษา 
(๓)  นกัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนครบตามหลกัสตูร แต่มคี่าระดบัคะแนนสะสมเฉลีย่ต ่ากว่า 

๑.๘๐ 
(๔)  ใชเ้วลาศกึษาเกนิ ๑๖ ภาคการศกึษาปกตกิรณีเรยีนหลกัสตูร ๔ ปี เกนิ ๒๐ ภาค

การศกึษาปกตกิรณีเรยีนหลกัสตูร ๕ ปี และเกนิ ๘ ภาคการศกึษาปกตกิรณีเรยีนหลกัสตูรปรญิญาตร ี(ต่อเนื่อง) 
(ข) นกัศกึษาภาคพเิศษจะพน้สภาพการเป็นนกัศกึษาโดยเหตุต่อไปนี้ 

(๑)  ผลการประเมนิผลการศกึษาไดค้่าระดบัคะแนนสะสมเฉลีย่ ต ่ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิน้ภาค
การศกึษาที ่๓ นบัตัง้แต่เริม่เขา้ศกึษา 

(๒)  ผลการประเมนิผลการศกึษา ไดค้่าระดบัคะแนนสะสมเฉลีย่ต ่ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิน้ภาค
การศกึษาที ่๖ ที ่๙ ที ่๑๒ ที ่๑๕ ที ่๑๘ ที ่๒๑ และที ่๒๔ นบัตัง้แต่เริม่เขา้ศกึษา 

(๓)  นกัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนครบตามหลกัสตูร แต่ยงัมคี่าระดบัคะแนนสะสมเฉลีย่ต ่ากว่า 
๑.๘๐ 

(๔)  ใชเ้วลาศกึษาเกนิ ๒๔ ภาคการศกึษา กรณีเรยีนหลกัสตูร ๔ ปี เกนิ ๑๒ ภาค
การศกึษา กรณีเรยีนหลกัสตูรปรญิญาตร ี(ต่อเนื่อง) 

(๙)  ใชห้ลกัฐานปลอม หรอืแจง้ความเทจ็ หรอืปกปิดความจรงิในการพจิารณารบัเขา้เป็น
นกัศกึษา 

ขอ้ ๒๐ นกัศกึษาทีล่งทะเบยีนครบตามหลกัสตูรแลว้ แต่ไดร้บัค่าระดบัคะแนนสะสมเฉลีย่ต ่ากว่า 
๒.๐๐ จะไดร้บัอนุญาตใหล้งเรยีนรายวชิาหรอืชุดวชิาเพิม่เตมิต่อไป ถา้ค่าระดบัคะแนนสะสมเฉลีย่ต ่ากว่า ๒.๐๐ 
ใหน้กัศกึษาพน้สภาพการเป็นนกัศกึษา 

ขอ้ ๒๑ การพน้สภาพนกัศกึษา 
(๑)  กรณีนกัศกึษาภาคปกต ิ ใหง้านทะเบยีนและวดัผลหรอืหน่วยงานทีเ่รยีกชื่ออย่างอื่นทีท่ าหน้าทีใ่น

ลกัษณะเดยีวกนัตรวจสอบและประกาศรายชื่อนกัศกึษาทีพ่น้สภาพนกัศกึษาตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบันี้ เมื่อ
สิน้ภาคการศกึษาของภาคการศกึษาปกต ิ ผลการศกึษาในภาคการศกึษาฤดรูอ้นใหน้ าไปรวมกบัผลการศกึษาใน
ภาคการศกึษาปกตถิดัไปทีน่กัศกึษาลงทะเบยีน ยกเวน้ผูท้ีจ่บการศกึษาในภาคการศกึษาฤดรูอ้น 

(๒)  กรณีนกัศกึษาภาคพเิศษ ใหง้านทะเบยีนและวดัผลหรอืหน่วยงานทีเ่รยีกชื่ออย่างอื่น ทีท่ าหน้าที่
ในลกัษณะเดยีวกนัตรวจสอบและประกาศรายชื่อนกัศกึษาทีพ่น้สภาพนกัศกึษาตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบันี้
เมื่อสิน้ภาคการศกึษาทุกภาค 
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หมวด ๖ 
การเสนอใหส้ าเรจ็การศกึษา 

------------------------- 
ขอ้ ๒๒ การขอส าเรจ็การศกึษา ใหน้กัศกึษาทีค่าดว่าจะส าเรจ็การศกึษาตามทีห่ลกัสตูรก าหนด

ด าเนินการขอส าเรจ็การศกึษาตามขัน้ตอนทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
ขอ้ ๒๓  ระยะเวลาส าเรจ็การศกึษา นกัศกึษาจะส าเรจ็การศกึษาไดต้อ้งมรีะยะเวลาศกึษา ดงันี้ 
(๑)  หลกัสตูรปรญิญาตร ี (๔ ปี) ส าเรจ็การศกึษาไดไ้ม่ก่อน ๖ ภาคการศกึษาปกต ิส าหรบัการศกึษา

ภาคปกต ิไม่ก่อน ๙ ภาคการศกึษาส าหรบัการศกึษาภาคพเิศษทีล่งทะเบยีนเรยีนเตม็เวลาและไม่ก่อน ๑๔ ภาค
การศกึษาปกต ิส าหรบัการลงทะเบยีนเรยีนไม่เตม็เวลา 

(๒)  หลกัสตูรปรญิญาตร ี (๕ ปี) ส าเรจ็การศกึษาไดไ้ม่ก่อน ๘ ภาคการศกึษาปกต ิส าหรบัการศกึษา
ภาคปกต ิ ไม่ก่อน ๑๒ ภาคการศกึษาส าหรบัการศกึษาภาคพเิศษทีล่งทะเบยีนเรยีนเตม็เวลาและไม่ก่อน ๑๗ 
ภาคการศกึษาปกต ิส าหรบัการลงทะเบยีนเรยีนไม่เตม็เวลา 

(๓)  หลกัสตูรปรญิญาตร ี (ต่อเนื่อง) ส าเรจ็การศกึษาไดไ้ม่ก่อน ๔ ภาคการศกึษาปกตสิ าหรบั
การศกึษาภาคปกต ิ ไม่ก่อน ๖ ภาคการศกึษา ส าหรบัการศกึษาภาคพเิศษทีล่งทะเบยีนเรยีนเตม็เวลา และไม่
ก่อน ๘ ภาคการศกึษาปกต ิส าหรบัการลงทะเบยีนเรยีนไม่เตม็เวลา 

(๔)  หลกัสตูรปรญิญาตร ีซึง่มลีกัษณะแตกต่างจาก (๑) (๒) และ (๓) ใหม้หาวทิยาลยัท าเป็นประกาศ
เกีย่วกบัเวลาส าเรจ็การศกึษา และตอ้งมรีะยะเวลาศกึษาตามลกัษณะของการศกึษาปรญิญานัน้ 

ขอ้ ๒๔  เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา ผูท้ีส่ าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรปรญิญาตร ี ตอ้งมคีุณสมบตัิ
ดงัต่อไปนี้ 

(๑)  สอบไดใ้นรายวชิาหรอืชุดวชิาต่าง ๆ ครบตามหลกัสตูร ทัง้ในรายวชิาหรอืชุดวชิาและเงื่อนไขที่
ก าหนดของสาขาวชิานัน้ 

(๒) ไดค้่าระดบัคะแนนสะสมเฉลีย่ตลอดหลกัสตูรและค่าระดบัคะแนนสะสมเฉลีย่ในวชิาเอกไมต่ ่ากวา่ 
๒.๐๐ และไม่มรีายวชิาหรอืชุดวชิาใดไดค้่าระดบัคะแนนเป็น I หรอื P 

(๓)  ไม่มคี่าธรรมเนยีมต่าง ๆ หรอืเงนิอื่น ๆ ทีค่า้งช าระตามทีม่หาวทิยาลยัเรยีกเกบ็ 
(๔)  เป็นผูม้คีุณธรรม จรยิธรรม วฒันธรรม และความประพฤตดิอีนัเป็นเกยีรตแิละศกัดิข์องนกัศกึษา 

โดยมตคิณะกรรมการประจ าคณะ ตามหลกัเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยัก าหนด โดยท าเป็นประกาศมหาวทิยาลยั 
(๕)  มคีุณสมบตัอิื่นตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
ขอ้ ๒๕ ส าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาตรตีามขอ้ ๒๔ จะไดร้บัเกยีรตนิิยมตอ้งม ี

คุณสมบตัเิพิม่เตมิดงันี้ 
(๑) เป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นแผนการศกึษาปกตขิองหลกัสตูรนัน้ทัง้นี้ไม่

นบัภาคการศกึษาทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหย้กเวน้ลาพกัการศกึษา ตามประกาศของมหาวทิยาลยั ทัง้นี้ โดยความ
เหน็ชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 

(๒)  ไม่เคยมรีายวชิาหรอืชุดวชิาใดไดร้บัระดบัคะแนนต ่ากว่า C หรอื ๒.๐๐ หรอืเทยีบเท่า 
(๓)  ไม่ถูกลงโทษตดัคะแนนความประพฤตเิกนิกว่าทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
(๔) นกัศกึษาทีม่กีารเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติรายวชิาหรอืชุดวชิาจากสถาบนัอุดมศกึษาอื่น ไมม่ี

สทิธไิดร้บัเกยีรตนิยิม 
(๕) นกัศกึษาผูท้ีจ่ะไดป้รญิญาตรเีกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ่งตอ้งไดค้่าระดบัคะแนนสะสมเฉลีย่ ตัง้แต่ 

๓.๗๕ ขึน้ไป 
(๖)  นกัศกึษาทีจ่ะไดป้รญิญาตรเีกยีรตนิิยมอนัดบัสองตอ้งไดค้่าระดบัคะแนนสะสมเฉลีย่ตัง้แต่ ๓.๕๐ 

ขึน้ไปนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี (ต่อเนื่อง) สามารถรบัปรญิญาตรเีกยีรตนิิยมไดถ้า้มคีุณสมบตัติามเกณฑก์ารให้
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ผูส้ าเรจ็การศกึษาไดร้บัปรญิญาตรเีกยีรตนิิยมครบถว้นทัง้สองตอน คอื เมื่อศกึษาระดบัอนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่า 
และเมื่อศกึษาระดบัปรญิญาตร ี(ต่อเนื่อง) 

ขอ้ ๒๖ การใหป้รญิญาตรแีละปรญิญาตรเีกยีรตนิิยม คณบดโีดยความเหน็ชอบ 
ของคณะกรรมการประจ าคณะ เป็นผูเ้สนอชื่อนกัศกึษาในสงักดัทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ ๒๔ และขอ้ ๒๕ 
ซึง่สมควรไดร้บัปรญิญาตรแีละปรญิญาตรเีกยีรตนิิยมขอความเหน็ชอบต่อสภาวชิาการเพื่อน าเสนอขออนุมตัต่ิอ
สภามหาวทิยาลยั 
 

หมวด ๗ 
การเทยีบโอนผลการเรยีนระดบัปรญิญาตรเีขา้สูก่ารศกึษาในระบบ 

------------------------- 
ขอ้ ๒๗ คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธิข์อเทยีบโอนผลการเรยีน 
(๑)  ผูข้อเทยีบโอนผลการเรยีนตอ้งมคีุณสมบตัติามขอ้ ๖ คุณสมบตัแิละเงื่อนไขการรบัเขา้เป็น

นกัศกึษา 
(๒)  ผูข้อเทยีบโอนผลการเรยีนตอ้งเป็นหรอืเคยเป็นนกัศกึษาของสถาบนัการศกึษา 

ระดบัอุดมศกึษาหรอืเทยีบเท่าในหลกัสตูรทีส่ านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา หรอืหน่วยงานของรฐัทีม่ี
อ านาจตามกฎหมายรบัทราบหรอืรบัรอง 

(๓)  มหาวทิยาลยัโดยความเหน็ชอบของสภามหาวทิยาลยัอาจก าหนดคุณสมบตั ิ   อื่น ๆ ของผูข้อ
เทยีบโอนผลการเรยีนเพิม่เตมิกไ็ด ้

ขอ้ ๒๘  หลกัเกณฑก์ารเทยีบความรูแ้ละโอนหน่วยกติระหว่างการศกึษาในระบบ 
(๑)  เป็นรายวชิาหรอืชุดวชิาหรอืกลุ่มรายวชิาหรอืกลุ่มชุดวชิาในหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษาทีส่ านกังาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา หรอืหน่วยงานของรฐัทีม่อี านาจตามกฎหมายรบัทราบหรอืรบัรองรายวชิาทีไ่ดร้บั
อนุมตัใิหโ้อนหน่วยกติ ใหบ้นัทกึผลการเรยีนเป็น S 

(๒)  เป็นรายวชิาหรอืชุดวชิาหรอืกลุ่มรายวชิาหรอืกลุ่มชุดวชิาทีม่เีน้ือหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า
สามในสีข่องรายวชิาหรอืชุดวชิาหรอืกลุ่มรายวชิาหรอืกลุ่มชุดวชิาทีข่อเทยีบ(๓) เป็นรายวชิาหรอืชุดวชิาหรอื
กลุ่มรายวชิาหรอืกลุ่มชุดวชิาทีส่อบไล่ไดไ้ม่ต ่ากว่าระดบัคะแนน C หรอื ค่าระดบัคะแนน ๒.๐๐ หรอืเทยีบเท่า 

(๔)  นกัศกึษาจะเทยีบรายวชิาหรอืชดุวชิา หรอืกลุ่มรายวชิาหรอืกลุ่มชุดวชิาและโอนหน่วยกติไดไ้ม่
เกนิสามในสีข่องจ านวนหน่วยกติรวมของหลกัสตูรทีร่บัโอน 

(๕)  รายวชิาหรอืชุดวชิา กลุ่มรายวชิาหรอืกลุ่มชุดวชิาทีเ่ทยีบโอนจากสถาบนัอุดมศกึษาอื่นจะไม่
น ามาค านวณค่าระดบัคะแนนสะสมเฉลีย่ 

(๖)  นกัศกึษาจะตอ้งใชเ้วลาศกึษาในมหาวทิยาลยัอย่างน้อย ๑ ปีการศกึษา 
(๗)  ในกรณีทีม่หาวทิยาลยัเปิดหลกัสตูรใหม ่ มหาวทิยาลยัจะเทยีบโอนนกัศกึษาเขา้ศกึษาไดไ้ม่เกนิ

กว่าชัน้ปีและภาคการศกึษาทีไ่ดร้บัอนุญาตใหม้นีกัศกึษาเรยีนอยู่ตามหลกัสตูร ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบแลว้ 
ขอ้ ๒๙ หลกัเกณฑก์ารเทยีบโอนความรูแ้ละการใหห้น่วยกติจากการศกึษานอกระบบหรอืการศกึษา

ในระบบซึง่ไม่มอีงคก์รของรฐัรบัทราบหรอืรบัรองและ/หรอืการศกึษาตามอธัยาศยั เขา้สูก่ารศกึษาในระบบ 
(๑)  การเทยีบความรูจ้ะเทยีบเป็นรายวชิาหรอืชุดวชิา กลุ่มรายวชิาหรอื กลุ่มชุดวชิา 

ตามหลกัสตูรและระดบัการศกึษาทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยั 
(๒)  วธิกีารประเมนิเพื่อการเทยีบโอนความรูใ้นแต่ละรายวชิาหรอืชุดวชิา กลุ่มรายวชิาหรอืกลุ่มชดุ

วชิา และเกณฑก์ารตดัสนิของการประเมนิแต่ละวธิใีหเ้ป็นไปตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนดโดยความเหน็ชอบของ
สภามหาวทิยาลยั 
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(๓)  ผลการประเมนิจะตอ้งเทยีบไดไ้ม่ต ่ากว่าระดบัคะแนน C หรอืค่าระดบัคะแนน ๒.๐๐ หรอื
เทยีบเท่า จงึจะใหจ้ านวนหน่วยกติของรายวชิาหรอืชุดวชิา กลุ่มรายวชิาหรอืกลุ่มชุดวชิานัน้ แต่จะไมใ่หร้ะดบั
คะแนนและไม่น ามาคดิค่าระดบัคะแนนผลการเรยีนหรอืค านวณค่าระดบัคะแนนสะสมเฉลีย่ 

(๔)  การบนัทกึผลการเรยีนใหบ้นัทกึตามวธิกีารประเมนิ 
(๕)  การเทยีบรายวชิาหรอืชุดวชิา กลุ่มรายวชิาหรอืกลุ่มชุดวชิา จากการศกึษานอกระบบหรอื

การศกึษาในระบบซึง่ไม่มอีงคก์รของรฐัรบัทราบหรอืรบัรอง และ/หรอืการศกึษาตามอธัยาศยัใหห้น่วยกติไดไ้ม่
เกนิสามในสีข่องจ านวนหน่วยกติ รวมของหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรทีีข่อเทยีบ 

(๖)  นกัศกึษาจะตอ้งใชเ้วลาศกึษาอยู่ในมหาวทิยาลยัอยา่งน้อย ๑ ปีการศกึษาส าหรบัหลกัสตูร
ปรญิญาตร ี
 

หมวด ๘ 
การจดัการศกึษาทีศ่นูยใ์หก้ารศกึษา 

------------------------- 
ขอ้ ๓๐ มหาวทิยาลยัอาจจดัการศกึษา ณ ศนูยใ์หก้ารศกึษาภายนอกมหาวทิยาลยัไดโ้ดยจดัท าเป็น

โครงการ และใหแ้สดงขอ้มลู ความตอ้งการ ศกัยภาพ วธิกีารจดัการศกึษา สาขาทีเ่ปิดสอนและการบรหิาร
จดัการโครงการ ใหจ้ดัท าเป็นประกาศมหาวทิยาลยัโดยความเหน็ชอบของสภามหาวทิยาลยั 

ขอ้ ๓๑ ใหม้หาวทิยาลยัสนบัสนุนศนูยใ์หก้ารศกึษา ดงัต่อไปนี้ 
(๑)  การประชาสมัพนัธศ์นูยใ์หก้ารศกึษา 
(๒) พฒันาโสตทศันูปกรณ์ สือ่การเรยีนการสอน ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ศนูยเ์ครอืขา่ยระยะใกล ้

ระยะไกล ใหม้มีาตรฐานและเพยีงพอกบัจ านวนนกัศกึษา 
(๓) การใหบ้รกิารผ่านส านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ศนูยเ์ครอืขา่ยขอ้มลูศนูยก์ารเรยีนรู้

ทางอเิลก็ทรอนิกส ์ และสิง่อ านวยความสะดวกแก่นกัศกึษา เพื่อคน้ควา้ หาความรูด้ว้ยตนเองและอาจจะจดัการ
เรยีนการสอนแบบระบบชุดวชิา หรอืระบบการศกึษาทางไกลกไ็ด ้

ขอ้ ๓๒ ศนูยใ์หก้ารศกึษาอาจจดัการศกึษาในระบบทัง้ในภาคปกต ิและภาคพเิศษ 
ขอ้ ๓๓ การบรหิารศนูยใ์หก้ารศกึษา ใหม้คีณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการบรหิารประจ า

ศนูยใ์หก้ารศกึษา 
(ก)  คณะกรรมการอ านวยการ จ านวน ๑๑ คน ประกอบดว้ย 

(๑)  อธกิารบดเีป็นประธานกรรมการ 
(๒)  รองอธกิารบด ีคดัเลอืกกนัเอง จ านวน ๓ คน เป็นกรรมการ 
(๓)  คณบด ีคดัเลอืกกนัเอง จ านวน ๓ คน เป็นกรรมการ 
(๔)  หวัหน้าศนูยใ์หก้ารศกึษา คดัเลอืกกนัเอง จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการ 
(๕)  ผูอ้ านวยการกองคลงั เป็นกรรมการ 
(๖)  ผูอ้ านวยการส านกังานอธกิารบด ีเป็นกรรมการและเลขานุการ 

(ข)  คณะกรรมการบรหิารประจ าศนูยก์ารศกึษา ประกอบดว้ย ประธานศนูยใ์หก้ารศกึษา เป็นประธาน
กรรมการ และใหอ้ธกิารบดแีต่งตัง้บุคคลทีเ่หน็สมควรเป็นกรรมการบรหิารงานและเลขานุการในแต่ละแห่งตาม
ความเหมาะสม จ านวนไม่เกนิ ๖ คนใหม้หาวทิยาลยัแต่งตัง้บุคคลตามวรรคแรก   โดยออกเป็นค าสัง่
มหาวทิยาลยัตามค าแนะน าของประธานศูนยใ์หก้ารศกึษาประธานศูนยใ์หก้ารศกึษา หรอืประธานจดัการศกึษา 
อาจเสนอให้อธกิารบดแีต่งตัง้บุคคลผู้ท าหน้าที่รองประธานศูนย์ให้การศกึษา หรอืไม่กไ็ด้ และให้อธกิารบดี
แต่งตัง้เจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานฝา่ยต่าง ๆ เท่าทีจ่ าเป็น โดยออกเป็นค าสัง่มหาวทิยาลยัของแต่ละศนูย์ ใหก้ารศกึษา
คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการบรหิารประจ าศูนยใ์หก้ารศกึษา มวีาระการด ารงต าแหน่งสองปี ใน
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กรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้เลอืกกรรมการใหม่ด ารงต าแหน่งแทนเพยีงเท่ากบัวาระที่
เหลอือยู่ของผู้ซึง่ตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลอือยู่น้อยกว่าหกสบิวนัจะไม่ด าเนินการใหม้ผีูด้ ารง
ต าแหน่งแทนกไ็ด ้

ขอ้ ๓๔ ใหค้ณะกรรมการอ านวยการ มหีน้าทีด่งันี้ 
(๑)  วางนโยบายและแผนงานการศกึษา ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของมหาวทิยาลยั 
(๒)  ควบคุม ดแูลการด าเนินการของคณะกรรมการบรหิารประจ าศนูยใ์หก้ารศกึษา 
(๓)  ใหค้ าปรกึษา สนบัสนุนแนวทางการปฏบิตังิานต่อคณะกรรมการบรหิารประจ าศนูยใ์หก้ารศกึษา 
(๔)  ควบคุมมาตรฐานทางวชิาการ 
(๕)  อนุมตัวิงเงนิงบประมาณทีใ่ชใ้นการบรหิารการศกึษาของศนูยใ์หก้ารศกึษา 
(๖)  อนุมตัผิลการศกึษา 
(๗)  แต่งตัง้อนุกรรมการ หรอืคณะท างาน เพื่อพจิารณาและเสนอความเหน็ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรอื

มอบหมายใหป้ฏบิตักิารอย่างหนึ่งอย่างใดอนัอยูใ่นอ านาจและหน้าทีข่องคณะกรรมการอ านวยการ 
ขอ้ ๓๕ ใหค้ณะกรรมการบรหิารประจ าศนูยใ์หก้ารศกึษา มอี านาจหน้าที ่ดงันี้ 
(๑) บรหิารงานการจดัการศกึษาของศนูยใ์หก้ารศกึษา ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนงานทีไ่ดร้บั

อนุมตัจิากคณะกรรมการอ านวยการ 
(๒)  บรหิารงานวชิาการของศนูยใ์หก้ารศกึษา การจดัการวดัผล ประเมนิผล ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน

วชิาการ 
(๓) เสนอรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการอ านวยการเพือ่เสนอต่อมหาวทิยาลยัเมื่อสิน้สดุ

ปีการศกึษา 
ขอ้ ๓๖ ใหม้หาวทิยาลยัแต่งตัง้อาจารยป์ระจ า อาจารยพ์เิศษ วทิยากร และผูท้รงคุณวฒุทิีท่ าหน้าที่

สอน บรรยาย ฝึกอบรม และนิเทศการปฏบิตังิานนกัศกึษาของศนูยใ์หก้ารศกึษา แต่ละแห่งตามมาตรฐานและ
ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีก่ าหนด 
ขอ้ ๓๗ ใหม้หาวทิยาลยัด าเนินการในสิง่ต่อไปนี้ 

(๑) พฒันาโสตทศันูปกรณ์ สือ่การเรยีนการสอน ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศศนูยเ์ครอืขา่ยระยะใกล้
ระยะไกล ใหม้มีาตรฐานและเพยีงพอกบัจ านวนนกัศกึษา 

(๒) การใหบ้รกิารผ่านส านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ศนูยเ์ครอืขา่ยขอ้มลูศนูยก์ารเรยีนรู้
ทางอเิลก็ทรอนิกส ์ และสิง่อ านวยความสะดวกแก่นกัศกึษา เพื่อคน้ควา้หาความรูป้ระกาศ ณ วนัที ่ ๒๘ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 

     กร ทพัพะรงัส ี
นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

 

 


