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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
Bachelor of Education Program in Social Studies 

ค.บ. (สังคมศึกษา)   B.Ed. (Social Studies) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  

ปรัชญา  
 ผลิตครูดี มีคุณธรรม รอบรู้วิชาการ เชี่ยวชาญการสอนสังคมศึกษา รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
รู้จักคิดและแก้ปัญหาด้วยสติปัญญา มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ท้องถิ่นและสังคม  
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  มุ่งผลิตครูสังคมศึกษาที่มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 1)  มีความรู้ความสามารถในวิชาสังคมศึกษา รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 2)  มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3)  มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ และ มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของคุณธรรม               
จริยธรรมที่ดีงาม 
 4)  มีความมุ่งมั่นในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
หลักสูตร   

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   170  หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร                                               

1)   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                30 หน่วยกิต 
(1) กลุ่มภาษา     9 หน่วยกิต 
(2)   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   12 หน่วยกิต 
(3) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   9 หน่วยกิต 

  2) หมวดวิชาเฉพาะ                             134 หน่วยกิต   
  (1)  กลุ่มวิชาชีพครู        56 หน่วยกิต  
    (1.1) วิชาแกน           6 หน่วยกิต 
    (1.2) วิชาบังคับ        34   หน่วยกิต 
        (1.3)  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ        16 หน่วยกิต 
  (2)  กลุ่มวิชาเอก        78 หน่วยกิต 

   (2.1)        61   วิชาเอกบังคับ    หน่วยกิต  
   (2.2)  วิชาเอกเลือก           7 หน่วยกิต 
   (2.3)  การสอนวิชาเอก        6 หน่วยกิต 
   (2.4)  เลือก        4 วิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกหน่วยกิต  

3)   หมวดวิชาเลือกเสรี                    6 หน่วยกิต 
การจัดการเรียนการสอน 

1)   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 
(1) กลุ่มภาษา  9 หน่วยกิต 

1500110  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมาย    3(3-0) 
 Thai  Language  for  Communication 
1500111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้    3(3-0) 
 English for Communication and Study Skills 
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1500112 ภาษากับวัฒนธรรม   3(3-0) 
 Language and Culture   

(2) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        12 หน่วยกิต 
2500113  ความจริงกับการพัฒนาชีวิต   3(3-0) 
 Truth and Development of Life 
2500114 สุนทรียภาพเพ่ือการพัฒนาตน   3(3-0) 
  Aesthetics for Self Development 
2500115 วิถีไทยสู่สังคมโลก   3(3-0) 
 Thai Living to Global Society 
2500116 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน   3(3-0) 
 Laws in Daily Life  

(3) กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     9 หน่วยกิต 
4000115 วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพของชีวิต                                          3(3-0) 
 Sciences and Equilibrium of Life 
4000116 การแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ                                    3(3-0) 
 Integrated Problem Solving 
4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา   3(2-2) 
 Technology and Development 
                   2)     หมวดวิชาเฉพาะ                         134 หน่วยกิต  
                           มีจ านวน 134 หน่วยกิต ประกอบด้วย วิชาชีพครู และวิชาเอก  
                   (1) วิชาชีพครู     5 6   หน่วยกิต 
     (1.1) วิชาแกน       6  หน่วยกิต 

1541503 ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับครู  
Thai  Language  and  Culture for  Teachers 

3(2-2) 

1553513 ภาษาอังกฤษส าหรับครู  
English for Teachers  

3(2-2) 

                      (1.2) วิชาบังคับ   34       หน่วยกิต 
1011101 ความเป็นครู 

Teachers Characterization 
3(3-0) 

1011504 ปรัชญาการศึกษา 
Philosophy of Education   

3(3-0) 

1023102 การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum  Development 

3(2-2) 

1023401 การจัดการเรียนรู้ 
Learning  Management 

3(2-2) 

1032105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
Innovation  and Information Technology in Education 
 

3(2-2) 
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1042105 การวัดและประเมินผลการศึกษา 
Educational  Measurement  and  Evaluation    

3(2-2) 

1043423 การวิจัยทางการศึกษา 
Educational  Research 

3(2-2) 

1051104 จิตวิทยาส าหรับครู 
Psychology  for  Teachers  

2(1-2) 

1051106 การเสริมสร้างจิตสาธารณะ 
Public  Spirit  Formulation  

2(1-2) 

1051107 จิตวิทยาให้ค าปรึกษาและแนะแนว 
Counseling Psychology and Guidance  

2(1-2) 

1061104 การจัดการชั้นเรียน 
Classroom  Management 

2(2-0) 

1063305 การประกันคุณภาพการศึกษา 
Educational Quality Assurance  

3(2-2) 

4081410 ผู้ก ากับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรู้เบื้องต้น 
Basic  Unit  Leader  Training  Course (B.T.C) 

2(1-2) 
 

      (1.3) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    1 6 หน่วยกิต 

 (2) กลุ่มวิชาเอก      78 หน่วยกิต 
    (2.1)       61 วิชาเอกบังคับ    หน่วยกิต  
1521215 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาและหลักพุทธธรรม   3(3-0) 
 History of Buddhism and Essence of Buddhadhamma 

1521214 ศาสนาเปรียบเทียบ 3(3-0) 
 Comparative  Religions 
1512401 จริยศาสตร์ 3(3-0) 
 Ethics 
1641401 ภาษาอังกฤษส าหรับครูสังคมศึกษา                                     3(3-0)                              
 English for Social Studies Teachers 
1642105 ประวัติศาสตร์ไทย 3(3-0) 
  Thai  History   
1642310 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ 3(3-0) 
 History of Modern Southeast Asia   

1002501 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 
Practicum 1                

2(90) 

1002502 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 
Practicum 2              

2(90) 

1004502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
School  Internship 1 

6(550) 

1005502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
School  Internship 2 

6(550) 
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1642311 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้และเอเชียตะวันออก 3(3-0) 
 History of South Asia and East Asia 
1642312 ประวัติศาสตร์ยุโรปและอเมริกา 3(3-0) 
 History of Europe and America 
2504901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2) 
 Introduction to Social Science Research Methodology 
2504904 สัมมนาสังคมศึกษา                                          3(2-2) 
 Seminar on Social Studies     
2531105 หลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3(3-0)  
 Principles of Sociology and Anthropology 
2531107 ประชากรศึกษา  2(2-0) 
 Population Education 
2533104 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 2(2-0) 
 Social and Cultural Change 
2541104 หลักภูมิศาสตร์กายภาพ      3(2-2) 
 Principles of Physical Geography 
2541405 แผนที่และการแปลความหมาย 3(2-2) 
 Maps and Map Interpretation 
2542304 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงประยุกต์ 3(2-2) 
 Applied  Geography of Thailand 
2543408 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2)   
 Geographic Information System    
2544209 สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติทางธรรมชาติ    3(2-2) 
 Environment and Natural Disasters  
2551102 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับรัฐศาสตร์ 3(3-0) 
  Introduction to Political Science 
3591105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3(3-0) 
 General  Economics 
3593206 เศรษฐกิจไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ 3(3-0) 
 Thai  Economics in Globalization 
    (2.2)      7 วิชาเอกเลือก    หน่วยกิต  

                           ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
1523220 การศึกษาวิธีสอนของพระพุทธเจ้า 3(3-0) 
 Study of the Buddha’s Teaching Methods 
1641206 อารยธรรม 2(2-0) 
 Civilization 
1641501 พลเมืองศึกษา 2(1-2) 
 Civic Education 



 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา                                                                             หน้า 5 
 

1641502 อาเซียนศึกษา 2(2-0) 
 ASEAN Studies 
1641503 สันติภาพศึกษา 3(3-0) 
  Peace Studies 
1641504 ท้องถิ่นศึกษา 2(1-2) 
  Local Studies 
1643106 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 3(2-2) 
 Local History 
1642701 โบราณคดี 3(2-2) 
 Archaeology 
1643711  ปรัชญาและวิธีการทางประวัติศาสตร์ 3(3-0) 
  Philosophy of History and Historical Method 
2521201 มานุษยนิเวศวิทยา 3(3-0)   
  Human  Ecology 
2523205 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2(2-0) 
 Sufficiency Economy 
2533105 ปัญหาสังคม 2(2-0) 
 Social Problems 
2562509 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0) 
  Constitutional  Laws    
                               (2.3)  การสอนวิชาเอก     6 หน่วยกิต  
1021319 การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา                           3(2-2) 
            Learning Management in Social Studies 
1023103 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา                 3(2-2) 
                  Curriculum Development in Social Studies 
                               (2.4) วิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก    4 หน่วยกิต  

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือจากรายวิชาในวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
1023104      การพัฒนาทักษะวิชาสังคมศึกษา                2(1-2) 
                 Development skill in Social Studies 
1021320 การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดสังคมศึกษา 2(1-2) 
  Learning Management for Thinking Skills Development  

in Social Studies  
   3) หมวดวิชาเลือกเสรี                           6 หน่วยกิต   
  เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไม่ซ้ าซ้อนกับ 
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์ 
การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ  
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ค าอธิบายรายวิชา                              
  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย 

Thai Language  for Communication 
3(3-0) 

 ความส าคัญของภาษาไทย การใช้ภาษาไทยในการสื่อความหมายอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม การใช้ทักษะทางภาษาที่สัมพันธ์กันในการจับใจความส าคัญ การขยายความ การย่อความ การ
สรุปความ การวิเคราะห์ การวิจารณ์ การตีความ และการสังเคราะห์ ทักษะการฟัง การอ่าน การพูด และ
การเขียนอย่างมีมารยาทและมีคุณภาพ การน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการด้วยลายลักษณ์อักษร 
วาจา และสื่อประสม 

 

1500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ 
English for Communication and Study Skills 

3(3-0) 

 Oral communication skills and listening comprehension skills to gain 
confidence and fluency in interpersonal and presentational communication.   Basic study 
skills: reading, writing and those required for vocabulary development and information 
retrieval used for undertaking basic research. 

 

1500112 ภาษากับวัฒนธรรม 
Language and Culture 

3(3-0) 

 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมการกระทบทางวัฒนธรรมกับภาษาที่มีต่อกัน 
อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อวิวัฒนาการของภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม  กับการใช้
ภาษาในกลุ่มอาเซียน ภาษาถ่ิน ความเจริญของภาษา การใช้ภาษาในวรรณกรรมอย่างมีศิลปะ 

 

2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต 
Truth and Development of Life 

3(3-0) 

  ทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับความหมายของชีวิต ทางด้านวิทยาศาสตร์  ด้านศาสนา ด้านสังคม 
จิตนิยม วัตถุนิยม การก าเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาต่างๆ ในการด ารงชีวิต  การให้คุณค่าของ
ชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมีจิตส านึก
หรือความตระหนัก และการเสียสละต่อส่วนรวม 
 

2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน 
Aesthetics for Self Development 

3(3-0) 

  การรับรู้สุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมของมนุษย์ 
ด้านความเชื่อ ศาสนา สังคม บนพ้ืนฐานแห่งการมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหวที่แสดงถึง
ความสามารถในการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์งานศิลปกรรมแต่ละแบบ การพัฒนาทางอารมณ์และสังคม 
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การน าศิลปะมาประยุกต์ การแสวงหาความรู้และการสร้างสรรค์ศิลปะที่
น าไปสู่การเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
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2500115 วิถีไทยสู่สังคมโลก  
Thai Living to Global Society  

3(3-0) 

  ความสัมพันธ์และการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางด้านสังคมวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน สร้างความตระหนักในคุณค่าวัฒนธรรม และการร่วม
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และท้องถิ่น การวิเคราะห์ประเด็นเก่ียวกับ
วิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความร่วมมือ และความขัดแย้ง ในระดับชุมชน
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ 
 
2500116 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

Laws in Daily Life 
3(3-0) 

 กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพ่ง    
และพาณิชย์ กฎหมายทรัพยสินทางปัญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน  เช่น พระราชบัญญัติจราจรทางบก  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พระราชบัญญัติ
ทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน 

 
4000115 วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพของชีวิต 

Sciences and Equilibrium of Life 
   3(2-2) 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ
ต่อภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณ์ปัญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรม
สุขภาพทางเพศ ปัญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑ์ทาง
ธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะ การตระหนักรู้เท่าทันการอนุรักษ์พลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติ   
แบบแผนการด าเนินชีวิตแบบองค์รวมในชีวิตประจ าวันที่มีความพอดี และการฝึกปฏิบัติออกก าลังกาย  
เพ่ือพัฒนาดุลยภาพของชีวิต 
 
4000116 การแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ 

Integrated  Problem Solving  
3(3-0) 

การเสริมสร้างทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบต่าง ๆ 
ของมนุษย์ ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร์ การคิดเชิงศาสนศาสตร์ การคิดเชิงวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเน้นการบูรณาการ คิดแบบองค์รวม และการคิดเพ่ือแก้ปัญหาในโลก
สมัยใหม่ ส าหรับการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
 
4000117  เทคโนโลยีกับการพัฒนา 

Technology and Development 
3(3-0) 

 ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อม  การน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ และการสื่อสาร 
เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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  2) หมวดวิชาเฉพาะ                           
  2.1)  กลุ่มวิชาชีพครู          
         (1)  วิชาแกน    
 
1541503 ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับครู 

Thai Language and Culture for Teachers 
3(2-2) 

            ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมไทยกับการด าเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพครู 
อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อภาษาไทย  วัฒนธรรมกับการใช้ภาษาไทยเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  
หลักการและฝึกทักษะในการฟัง การพูด  การอ่าน การเขียนภาษาไทย การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อ
พัฒนาการสอนและการสื่อความหมาย ทักษะการจับใจความส าคัญ สรุปความย่อความ วิเคราะห์และวินิจ
สาร หลักการพูดในโอกาสต่าง ๆ การสื่อสารในองค์กร   การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับนักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน การเขียนรายงานและน าเสนองานทางวิชาการ  

 
1553513 ภาษาอังกฤษส าหรับครู  

English for Teachers 
3(2-2) 

            English language used in teaching and learning school subjects and the 
essential functional  classroom English language with particular attention to starting 
lessons in English, organizing the classroom, giving instructions, introducing new vocabulary, 
explaining and demonstrating, using classroom language, eliciting questions and answers, 
and giving compliments. Exploring cultures in the native English-speaking countries and 
ASEAN countries. Developing communicative competence with emphasis on interpersonal 
and presentational communication aiming at becoming effective communicators in 
teaching profession. 

 
         (2)  วิชาบังคับ    
1011101   ความเป็นครู          3(3-0) 
             Teachers Characterization 
                สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู  การพัฒนาและการปลูกฝังจิตวิญญาณ
ความเป็นครู กฎหมายที่เก่ียวข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้าง
ความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง มีความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนเพื่อ
วิเคราะห์ สังเคราะห์  สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้ การแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง ความตระหนักในหลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมของ
วิชาชีพครู ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด  เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดี  มีจิตส านึก
สาธารณะและเสียสละให้สังคมและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
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1011504   ปรัชญาการศึกษา               3(3-0) 
             Philosophy of Education 
              ปรัชญา  แนวคิดและทฤษฎีการศึกษา  ศาสนา  เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  และการ
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา   แนวคิด   กลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน  
กฎหมายการศึกษา  และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  การประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา และการวิเคราะห์
เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
1023102   การพัฒนาหลักสูตร              3(2-2) 
               Curriculum Development 
             ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ ประเภทของหลักสูตร หลักการ แนวคิดในการ
จัดท าหลักสูตร รูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร ปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร การ
วิเคราะห์หลักสูตรระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
ท้องถิ่น การน าหลักสูตรไปใช้  ฝึกปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
หลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร 
 
1023401   การจัดการเรียนรู ้       3(2-2) 
               Learning Management   
               ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้  รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้  เทคนิค วิทยาการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และคิด
แก้ปัญหา  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยบูรณาการเนื้อหาในกลุ่ม สาระการเรียนรู้ การบูรณา
การการเรียนรู้แบบเรียนรวม  การใช้และการผลิตสื่อ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ การประเมินผลการ
เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง  ทดลองจัดการเรียนรู้ใน
สถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริงเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง 
 
1032105   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา     3(2-2) 
               Innovation and Information Technology in  Education  
               หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี  เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้   
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาท่ีส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้เหมาะสม
กับวัยและระดับชั้นของผู้เรียน การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ฝึกปฏิบัติการออกแบบ ผลิต พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร การประเมิน ปรับปรุง
สื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้   คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
 
1042105   การวัดและประเมินผลการศึกษา      3(2-2) 
              Educational Measurement and Evaluation 
     หลักการ  แนวคิดเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา  การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้  การประเมินผลตามสภาพจริง   การประเมินภาคปฏิบัติ  การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน   การ
ประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้วัดและประเมิน  แนวปฏิบัติ
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ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตร  การน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียนและ  การเรียนการสอน  ฝึกปฏิบัติการออกแบบทดสอบ การสร้าง การตรวจสอบคุณภาพ เครื่องมือ
วัดผลการเรียนรู้  การสอบภาคปฏิบัติ  การตรวจข้อสอบ  การให้คะแนน  และการตัดสินผลการเรียน 
 
1043423   การวิจัยทางการศึกษา        3(2-2) 
               Educational Research  

    หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา  แนวปฏิบัติในการวิจัย  รูปแบบการวิจัย  
การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู ้การค้นคว้า การศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการ จัดการเรียนรู ้การใช้
กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ การออกแบบการวิจัย  การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้ 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณนักวิจัย  การฝึกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  การอ่านและ
วิเคราะห์รายงานผลการวิจัย การน าผลงานวิจัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน 
 
1051104   จิตวิทยาส าหรับครู       2(1-2) 
               Psychology for Teachers     
      จิตวิทยาพัฒนาการผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นและวัยของผู้เรียน การประยุกต์ใช้จิตวิทยา
พ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับพัฒนาการมนุษย์ในการจัดการเรียนการสอน จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู้  
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้นความเข้าใจความแตกต่างของผู้เรียนทั้งด้านบุคลิกภาพและรูปแบบการ
เรียนรู้ของผู้เรียน การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้สมองเป็นฐาน การจัดปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ การพัฒนาสติปัญญา การพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การเสริมสร้าง
มนุษยสัมพันธ์ส าหรับครู บทบาทของครูในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน   ฝึกปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
 
1051106   การเสริมสร้างจิตสาธารณะ      2(1-2) 
               Public  Spirit  Formulation   
               ความส าคัญ  ความสัมพันธ์ระหว่างจิตสาธารณะกับจิตอาสา คุณธรรมพื้นฐานที่ส่งเสริม
การมีจิตสาธารณะและเสียสละให้สังคม  จิตลักษณะ และทักษะส าคัญในการปฏิบัติงาน คุณลักษณะของ  
ผู้มีจิตสาธารณะที่เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผู้เรียน  การวัดและการประเมินจิตลักษณะและทักษะ 
การปฏิบัติงาน  การศึกษาดูงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝึกปฏิบัติด าเนินโครงการจิตสาธารณะ หรืออาสา
เข้าร่วมงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับจิตสาธารณะ 
 
1051107   จิตวิทยาให้ค าปรึกษาและแนะแนว     2(1-2) 
               Counseling Psychology and Guidance  

                ความหมาย ความส าคัญ ปรัชญา หลักการแนะแนว   การบริหารจัดการบริการและแนะ
แนวในสถานศึกษา เทคนิคในการให้บริการแนะแนว เครื่องมือและแบบทดสอบเบื้องต้นเพ่ือการให้
ค าปรึกษา การให้ค าปรึกษาเพ่ือพัฒนาความถนัด ความสามารถและศักยภาพของผู้เรียน เทคนิคการให้
ค าปรึกษาด้านการศึกษาและส่วนตัวของผู้เรียน หลักและจรรยาบรรณของผู้ให้ค าปรึกษา กรณีศึกษา ฝึก
ปฏิบัติการจัดบริการแนะแนวและการให้ค าปรึกษาช่วยเหลือผู้เรียนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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1061104   การจัดการชั้นเรียน           2(2-0)  
              Classroom  Management 
               สภาพ และปญัหาทีเ่ก่ียวข้องกับการจัดการชั้นเรยีนท่ีเอ้ือตอ่การเรียนรู้ แนวคิด  หลักการ  
เทคนิคการจัดการชั้นเรียน บทบาทหน้าที่ของครูในการจัดการชั้นเรียน การปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน การ
พัฒนาวินัยในชั้นเรียน การสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
และการพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา 
 
1063305   การประกันคุณภาพการศึกษา         3(2-2)  
               Educational Quality Assurance  
                หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา   บทบาทของครู และผู้เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ฝึกปฏิบัติการประเมินตาม
มาตรฐานการศึกษา  และตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา  การจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 
4081410  ผู้ก ากับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรู้เบื้องต้น     2(1-2) 
               Basic  Unit  Leader  Training  Course (B.T.C) 
              หลักการ   สาระส าคัญของกิจการลูกเสือและเนตรนารี กิจกรรมขององค์การลูกเสือโลก 
ประวัติโครงสร้างลูกเสือโลกและลูกเสือไทย  ประเภทของลูกเสือและเนตรนารี  หลักสูตรและแนวการ
ฝึกอบรมลูกเสือและเนตรนารี  ฝึกปฏิบัติ การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรู้
เบื้องต้น 
 

         (3) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

1002501   การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1       2(90) 
               Practicum 1   
                การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียนเพ่ือพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ  การสังเกตการจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ภายใต้การดูแลและนิเทศของอาจารย์นิเทศก์จากมหาวิทยาลัยต้นสังกัดและครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศก์ของ
สถานศึกษาเครือข่ายที่มีคุณสมบัติตามท่ีคุรุสภาก าหนด  การสังเกตปัญหาของผู้เรียนเพื่อสรุปเป็นสารสนเทศ
ส าหรับการวิจัย การฝึกออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผลที่หลากหลายทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 
การน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 โดยใช้กิจกรรมสัมมนาการศึกษา   

 

 

1002502   การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2        2(90) 
                Practicum 2   
                 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียนเพ่ือพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ  การจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย การทดลองสอนในสถานการณ์จ าลอง การทดลองสอนใน
สถานศึกษาท่ีเป็นเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภายใต้การดูแลและนิเทศของอาจารย์นิเทศก์จาก
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มหาวิทยาลัยต้นสังกัดและครูพ่ีเลี้ยง/อาจารย์นิเทศก์ของสถานศึกษาเครือข่ายที่มีคุณสมบัติตามท่ีคุรุสภาพก าหนด 
การฝึกปฏิบัติออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและตัดสินผลการเรียนทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ  
การศึกษาผู้เรียนรายกรณี(case study) เพ่ือน าไปสู่การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน  การน าเสนอผลการทดลองสอนใน
สถานศึกษาลักษณะเชิงวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาอย่างครมูืออาชีพโดยใช้กิจกรรม
สัมมนาการศึกษา 
 

1004502   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1     6(550) 
               School Internship 1     
              การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาท่ีเป็นเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เน้นการบูรณา
การความรู้มาใช้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาภายใต้การนิเทศของอาจารย์นิเทศก์จากมหาวิทยาลัยต้น
สังกัดและครูพ่ีเลี้ยง/อาจารย์นิเทศ ก์ของสถานศึกษาเครือข่ายที่มีคุณสมบัติตามท่ีคุรุสภาก าหนด  การ
ปฏิบัติงานครูในด้านต่าง ๆ  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง   การเลือกใช้
และผลิตสื่อนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล และน าผลไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน การจัดท าโครงร่างการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  จัดท ารายงานผลการจัดการเรียนรู้และ
พัฒนาผู้เรียน  ก ารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาลักษณะเชิงวิเคราะห์ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาอย่างครมูืออาชีพโดยใช้กิจกรรมสัมมนาการศึกษา   
 
1005502    การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2     6(550) 
                School Internship 2  
                 การปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะด้านในสถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(ต่อเนื่อง ) โดยน าผลจากการวัดและประเมินผู้เรียนมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียน  การปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  (ต่อเนื่อง ) การเขียนรายงานการวิจัย   และการน าเสนอ
ผลการวิจัย  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาลักษณะเชิงวิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาอย่างครมูืออาชีพโดยใช้กิจกรรมสัมมนาการศึกษา      
 
  2.2)  กลุ่มวิชาเอก       

       (1)  วิชาเอกบังคับ    
1521215 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาและหลักพุทธธรรม 3(3-0) 
 History of Buddhism and Essence of Buddhadhamma 
  แนวคิด ระบบความเชื่อทางศาสนาในอินเดียก่อนพุทธกาลจนถึงพุทธกาลและหลัง
ปรินิพพานถึงปัจจุบัน มูลเหตุการแยกเป็นนิกายต่าง ๆ  การขยายตัวของพระพุทธศาสนาเข้าไปในประเทศ
ต่าง ๆ  มูลเหตุความเจริญและความเสื่อมในประเทศต่างๆ  พัฒนาการของพุทธศาสนาในประเทศไทยจาก
อดีตถึงปัจจุบัน  หลักพุทธธรรมในพระไตรปิฎก เน้นอริยสัจ ไตรสิกขา เบญจขันธ์ ปฏิจจสมุปบาท   
มัชฌิมาปฏิปทา โพธิ์ปักขิยธรรม ทศบารมี  ไตรลักษณ์ กรรม สังสารวัฏ และนิพพาน โดยใช้อรรถกถา ฎีกา  
อนุฎีกา เกจิอาจารย์  และอัตโนมติประกอบ 
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1521214 ศาสนาเปรียบเทียบ 3(3-0) 
 Comparative Religions 
 จุดมุ่งหมาย  หลักการและวิธีการของวิชาศาสนาเปรียบเทียบ    เปรียบเทียบศาสนาเทวนิ
ยมกับศาสนาอเทวนิยมในประเด็นที่ส าคัญ คือ ก าเนิดศาสนา ศาสดา สาวก นิกายส าคัญ คัมภีร์หลัก  มรรค
วิธี  เป้าหมายสูงสุด  และอิทธิพลของค าสอนที่มีต่อสังคมของศาสนิกชนนั้น ๆ  ในปัจจุบัน 
 

1512401 จริยศาสตร์ 3(3-0) 
 Ethics 
  ทรรศนะและเหตุผลของศาสดาและปรัชญาเมธีที่ส าคัญ เกี่ยวกับเรื่องอุดมคติชีวิต และ
อุดมการณ์ของชีวิต และสังคม บาป บุญ คุณ โทษ ความถูก ความผิด ความควร ไม่ควร ทางจริยธรรม 
มาตรฐานที่ใช้ตัดสินปัญหาทางจริยธรรม 
 
1641401 ภาษาอังกฤษส าหรับครูสังคมศึกษา                                     3(3-0)                              
 English for Social Studies Teachers 

   Reading English articles emphasized on Humanities and Social Science 
contents. Studying vocabulary and English structure. Giving basic presentations and writing 
academic papers on Humanities and Social Science. 

 
1642105 ประวัติศาสตร์ไทย 3(3-0) 
  Thai  History   
  ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยสุโขทัย แนวความคิดเก่ียวกับถ่ินก าเนิดของคนไทย พัฒนาการ
ของความสัมพันธ์กับต่างประเทศในสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี จนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยสังเขป  การ
ปรับตัวเข้าสู่ยุคใหม่นับตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งด้านการเมือง การปกครอง  
เศรษฐกิจและสังคมจนถึงปัจจุบัน 
 
1642310 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ 3(3-0) 
 History  of  Modern  Southeast  Asia   
 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสังเขป เน้นความส าคัญตั้งแต่  
อิทธิพลของลัทธิจักรวรรดินิยมที่มีต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ คริสต์ศตวรรษที่  19 ในด้าน
การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม ขบวนการชาตินิยม การเรียกร้องเอกราช การยึดครองของญี่ปุ่นในระหว่าง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ปัญหาและสภาพของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ได้รับเอกราช  โดยเฉพาะการสร้าง
รัฐชาติ  ตามกรอบความคิดของตะวันตก  และปัญหาที่ตามมาจนถึงปัจจุบัน  ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในภูมิภาค(อาเซียน)   สถานภาพการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่ได้รับหลังการยุติสงครามเย็น จนถึง
ปัจจุบัน 
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1642311 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้และเอเชียตะวันออก 3(3-0) 
  History of South Asia and East Asia 
 พัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม
ของประเทศในเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บทบาทและอิทธิพลของชาติตะวันตก 
รวมทั้งก าเนิดลัทธิชาตินิยม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคและนอกภูมิภาค 
 
1642312 ประวัติศาสตร์ยุโรปและอเมริกา 3(3-0) 
  History of Europe and America 
 พัฒนาการสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของยุโรป และอเมริกา รากฐานการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย จักรวรรดินิยมยุโรปและอเมริกาในสงครามโลกครั้งที่ 1-2 สงครามเย็น 
บทบาทของยุโรปที่มีต่อดินแดนอื่น ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 
2504901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2) 
 Introduction to Social Science Research Methodology 

การศึกษาเก่ียวกับจุดประสงค์และความหมายของการวิจัยทางสังคมศาสตร์     วิธีการต่าง 
ๆ ในการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การด าเนินการวิจัย  การใช้สถิติ แหล่งข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การ
เขียนรายงาน  การอ่านผลการวิจัย  การน าวิธีการและผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงานฝึกปฏิบัติการ
ด าเนินงานวิจัยภาคสนามทุกขั้นตอน 

 
2504904 สัมมนาสังคมศึกษา                                          3(2-2) 
 Seminar on Social Studies 

การค้นคว้า รวบรวมข้อมูลด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปรากฏการณ์ที่เป็นปัญหา
สังคม ประเด็นส าคัญที่เกิดขึ้นทั้งในสังคมไทยและสังคมโลก การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สื่อ
และเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อน ามาเป็นหัวข้อการสัมมนา 
 
2531105 หลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3(3-0)  
 Principles of Sociology and Anthropology 
  ความหมาย  ลักษณะขอบข่าย  และประวัติความเป็นมาของมานุษยวิทยา และสังคมวิทยา  
วิวัฒนาการของมนุษย์  การปรับตัวของมนุษย์  ประเภทของมานุษยวิทยา  ความเชื่อ ศาสนาและพิธีกรรม  
การสมรส  ครอบครัวและเครือญาติ  รวมทั้งวิธีการศึกษาทางมานุษยวิทยา  ความแตกต่างของ
มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา  ขอบข่ายและความเป็นมาของสังคมวิทยา การจัดระเบียบสังคม กลุ่มสังคม  
สถาบัน  ลักษณะทั่วไปของสังคมและวัฒนธรรม  ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข 
 
2531107 ประชากรศึกษา  2(2-0) 
 Population Education 
 ความหมายประชากรศึกษา องค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงของประชากร การเกิด 
การตาย การย้ายถิ่น การกระจายตัวของประชากร ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรและปัจจัยทางสังคมและ
เศรษฐกิจ นโยบายประชากร ก าลังแรงงาน ปัญหาสุขภาพอนามัยและคุณภาพประชากร 
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2533104 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 2(2-0) 
 Social and Cultural Change 
 ความหมายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ แนวคิด 
ทฤษฏีรูปแบบของการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พัฒนาการ ของสังคมสมัยใหม่  
ผลกระทบ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย 
 
2541104 หลักภูมิศาสตร์กายภาพ      3(2-2) 
  Principles of Physical Geography 
  สัณฐานของโลกและปรากฏการณ์ที่เกิดเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์
และดวงจันทร์   องค์ประกอบทางกายภาพของโลกด้านธรณีภาค   (Lithosphere) หิน  แร่  ดิน  และการ
เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกที่ส่งผลต่อลักษณะภูมิประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์  ด้านอุทกภาค  
(Hydrosphere)  วัฏจักรทางอุทกวิทยา  ลักษณะและความส าคัญของน้ าประเภทต่างๆ  ด้านบรรยากาศ 
(Atmosphere) ส่วนประกอบและความส าคัญของชั้นบรรยากาศ   องค์ประกอบของลมฟ้าอากาศและ
ภูมิอากาศ   และด้านชีวภาค  (Biosphere) ลักษณะและการกระจายของพืชและสัตว์   มีการฝึกปฏิบัติใน
ภาคสนาม 
 
2541405 แผนที่และการแปลความหมาย 3(2-2) 
 Maps and Map Interpretation 
                ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่  รูปถ่ายทางอากาศ  การอ่าน  การตีความ  การใช้แผนที่      
ภูมิประเทศและรูปถ่ายทางอากาศ  เพ่ือน าไปศึกษาลักษณะของสิ่งที่ปรากฏอยู่ในพ้ืนที่จริง ทั้งลักษณะ
ทางด้านธรรมชาติและลักษณะทางด้านวัฒนธรรม  ได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศ  ชุมชนโบราณ  ศาสนสถาน   
การตั้งถ่ินฐาน  เส้นทางคมนาคม แหล่งท่องเที่ยว  การใช้ที่ดินและการปฏิบัติภาคสนาม   ฝึกปฏิบัติการใช้
แผนที่ชนิดต่างๆ  ประกอบกับเครื่องมือก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลก (GPS) 

2542304 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงประยุกต์ 3(2-2) 
 Applied  Geography of Thailand 
  การวิเคราะห์สภาพภูมิศาสตร์ของประเทศไทย  ด้านที่ตั้งอาณาเขต  ลักษณะทางด้าน
กายภาพ  เศรษฐกิจ  สังคมและประชากร  วิเคราะห์ความสามารถในการผลิตเชิงการเกษตร  อุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรมและการบริการ   การคมนาคมขนส่ง   ฝึกการใช้ข้อมูลจากหน่วยงานและการเก็บข้อมูลใน
ภาคสนาม  โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ตามสภาพที่เป็นจริง 
 
2543408 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2)   
 Geographic  Information System    
           ปฏิบัติการสร้างฐานข้อมูลระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์  การเขียนข้อมูลการจัดการข้อมูล 
และการแสดงผลข้อมูลก าหนดต าแหน่งพิกัดบนพื้นโลก  รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการรวบรวมข้อมูลและจัดการ
ฐานข้อมูลที่ได้จากพ้ืนที่ เพื่อน ามาวิเคราะห์ ข้อมูลและสร้างแบบจ าลองทางพ้ืนที่ 
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2544209 สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติทางธรรมชาติ    3(2-2) 
  Environment and Natural Disasters   
  ความหมาย ประเภท ลักษณะ และขอบเขตของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน และ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม กระบวนการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติแนวทางการปรับตัวของบุคคลและสังคมจาก
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีการศึกษาภาคสนามและดูงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
2551102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 3(3-0) 
  Introduction  to  Political  Science 
  ขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิชารัฐศาสตร์กับสาขาวิชา
อ่ืน ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน  และระหว่างอ านาจกับกฎหมาย กระบวนการทางการเมือง 
รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์  ลัทธิและอุดมการณ์ทางการเมืองที่ส าคัญ ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยสังเขป 
 
3591105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3(3-0) 
 General  Economics 
  สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจ าวันเพ่ือประกอบธุรกิจ การจัดหาและใช้
ทรัพยากร  การบริโภค การผลิต ตลาด สถาบันการเงิน การภาษีอากร การค้า  การลงทุน ปัญหาเศรษฐกิจ
และแนวทางการแก้ปัญหา 
 
3593206 เศรษฐกิจไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ 3(3-0) 
 Thai  Economics  in  Globalization 
 ความหมาย ลักษณะ ของโลกาภิวัตน์ กระแสโลกาภิวัตน์กับการเปลี่ยนแปลง ของเศรษฐกิจ 
ความสัมพันธ์ของระบบการค้า การเงิน  เศรษฐกิจโลกต่อประเทศไทย การรวมตัวทางเศรษฐกิจของสหภาพ
ยุโรป อเมริกาเหนือ อาเซียน พัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทย การปรับโครงสร้างทางธุรกิจและ
แนวโน้มในอนาคต 
 
     (2)  วิชาเอกเลือก      

 
1523220 การศึกษาวิธีสอนของพระพุทธเจ้า 3(3-0) 
 Study of the Buddha’s  Teaching  Methods 
  วิธีการสอนของพระพุทธเจ้าในประเด็นต่าง ๆ คือ ปรัชญาพ้ืนฐาน คุณสมบัติ  บุคลิกภาพ
และคุณธรรมของพระพุทธองค์  หลักท่ัวไปในการสอนในแง่เกี่ยวกับ เนื้อหา ที่สอน  ผู้เรียนและตัวอย่างการ
สอน  ลีลาการสอน  และวิธีการสอนแบบต่าง ๆ ตามแนวพระพุทธศาสนา 
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1641206 อารยธรรม 2(2-0) 
 Civilization 
   วิวัฒนาการของมนุษย์ พัฒนาการของอารยธรรมตะวันออก และอารยธรรมตะวันตก 
ในช่วงสมัยต่าง ๆ  โดยเน้นศึกษารากฐานความคิด ปรัชญา ศาสนา ลัทธิความเชื่อ ศิลปวิทยาการ และภูมิ
ปัญญา ความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของสังคม
ตะวันออกกับตะวันตก ตลอดจนการแลกเปลี่ยนอารยธรรมตะวันออกกับตะวันตก  อิทธิพลของอารยธรรม
ทั้งสองที่มีต่อโลกและสังคมไทย 
 
1641501 พลเมืองศึกษา 2(1-2) 
 Civic Education 
 ระบบการเมือง การปกครองของไทย ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม รัฐธรรมนูญ สิทธิมนุษยชน บทบาท สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของพลเมืองดีของสังคมและประเทศ
ตามระบอบประชาธิปไตย การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศ  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้าง
ความเป็นพลเมือง ฝึกปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้พลเมืองศึกษา 
 
1641502 อาเซียนศึกษา 2(2-0) 
 ASEAN Studies 
 ประวัติความเป็นมา เป้าหมายและวัตถุประสงค์ หลักการพ้ืนฐาน กฏบัตรอาเซียน 
ประชาคมอาเซียน ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมอาเซียนกับความร่วมมือกับภูมิภาคอ่ืนๆ ไทยกับบทบาทด้านต่าง ๆ 
ในอาเซียน และผลกระทบจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน 
 
1641503 สันติภาพศึกษา 3(3-0) 
  Peace Studies 
  ความหมาย ทฤษฎีของสันติภาพศึกษา ปัญหาสาเหตุ ความขัดแย้ง  อคติ และความรุนแรง
ในระดับบุคคล ชุมชน และระหว่างประเทศ ตัวอย่างในการสร้างสันติภาพในประเทศและต่างประเทศ  
แนวทางสันติวิธีในการแก้ปัญหาที่คุกคามสันติภาพ 
 
1643104 ท้องถิ่นศึกษา        2(1-2) 
  Local Studies 
  ความหมาย และขอบเขตท้องถิ่นศึกษา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครอง สังคมวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ความเชื่อ และศาสนาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับท้องถิ่น
อ่ืน การเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น  โดยใช้กรณีศึกษาจากท้องถิ่น 
 

1643106 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 3(2-2) 
 Local  History 
  ความหมายและขอบเขตของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ จากหลักฐานประเภทต่าง ๆ โดยเน้นบริบททางการเมือง สังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ
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และศาสนาของท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับศูนย์กลางการ
ปกครอง การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นอันเป็นผลกระทบมาจากปัจจัยภายใน
และภายนอก ฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูลภาคสนาม 
 
1642701 โบราณคด ี 3(2-2) 
 Archaeology 
  ความหมายและประเภทของโบราณคดี ประวัติ  ประโยชน์ ความสัมพันธ์ของวิชาโบราณคดี
กับวิชาการแขนงอ่ืน  หลักและสังกัปของวิชาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์  
กฎหมายคุ้มครองโบราณคดี  ศิลปวัตถุสถาน และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ การวางแผน การบริหาร การ
ประชาสัมพันธ์ และการฝึกปฏิบัติงานโบราณคดี 
 
1643711  ปรัชญาและวิธีการทางประวัติศาสตร์ 3(3-0) 
  Philosophy  of  History  and  Historical   Method 
  แนวคิด ความหมาย ความส าคัญของประวัติศาสตร์  วิวัฒนาการของปรัชญา
ประวัติศาสตร์ตะวันตก และปรัชญาประวัติศาสตร์ไทย ความส าคัญของนักประวัติศาสตร์ ส านักความคิด
ทางประวัติศาสตร์ทั้งของต่างประเทศและไทย  วิธีการทางประวัติศาสตร์เพื่อการศึกษาวิจัยทาง
ประวัติศาสตร์ 
 
2521201 มานุษยนิเวศวิทยา 3(3-0)   
  Human  Ecology  
  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับมานุษยวิทยาและนิเวศวิทยา  ทฤษฎีและแนวความคิดด้าน
มานุษยนิเวศวิทยา  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์  สังคมและสิ่งแวดล้อม  การวิเคราะห์ทางมานุษยวิทยา  
การใช้ประโยชน์ระบบนิเวศของมนุษย์  การใช้และการตีความหมาย  ผลกระทบ ทางมานุษยวิทยา  กับการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม  สังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง  และพุทธทัศนะ ต่อสิ่งแวดล้อม 
 
2523205 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2(2-0) 
 Sufficiency Economy 
 ความหมาย ความเป็นมา ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง การท าเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนว
พระราชด าริ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ศึกษาตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 
2533105 ปัญหาสังคม 2(2-0) 
 Social Problems 

 ความหมาย หลักการและทฤษฏีวิเคราะห์ปัญหาสังคม ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม 
ตั้งแต่ระดับจุลภาค และมหภาค ผลกระทบที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม แนวทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสังคม จากสถานการณ์ตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในสังคมและปํญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 
 



 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา                                                                             หน้า 19 
 

2562509 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0) 
  Constitutional  Laws    

 ความหมาย ประวัติ และวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ ประเภทของรัฐธรรมนูญ การแบ่งแยก
อ านาจอธิปไตย และความเกี่ยวพันระหว่างอ านาจนั้น ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย 
 
         (3)  การสอนวิชาเอก     6 หน่วยกิต  
 
1021319 การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 3(2-2) 
  Learning Management in Social Studies 
   แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ใช้จัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
สมรรถนะครูสังคมศึกษา  เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้านความรู้  ทักษะ
กระบวนการ  เจตคติและค่านิยมวิชาสังคมศึกษา การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิง
บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้และทดลองจัดการเรียนรู้ 
 
1023103 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา 3(2-2) 
  Curriculum Development in Social Studies 
   ความหมาย ขอบเขต จุดมุ่งหมายของวิชาสังคมศึกษา  ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมศึกษา
กับสังคมศาสตร์  การวิเคราะห์หลักสูตรและสาระการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ขอบข่ายและล าดับการเรียนรู้สังคมศึกษา ความคิดรวบยอดในวิชาสังคมศึกษา การพัฒนา
หลักสูตรสังคมศึกษาในสถานศึกษา หลักการเลือก การวิเคราะห์หนังสือเรียนและหนังสืออ่านประกอบ
สังคมศึกษาให้เหมาะสมกับความสนใจของผู้เรียน ปัญหาและแนวโน้มทางสังคมศึกษา  ฝึกปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรสังคมศึกษาให้สอดคล้องกับท้องถิ่น 
 
         (4)  วิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก  4 หน่วยกิต  

 ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี ้หรือจากรายวิชาในวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
 

1023104 การพัฒนาทักษะวิชาสังคมศึกษา 2(1-2) 
  Development skill in Social Studies 
   ความหมาย  ความส าคัญ ประเภทของทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา  ได้แก่ 
ทักษะทางวิชาการ ทักษะการคิด และทักษะทางสังคม  ฝึกปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  สื่อการ
เรียนรู้ ที่ส่งเสริมทักษะวิชาสังคมศึกษา 
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1021320 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสังคมศึกษา 2(1-2) 
  Learning Management for Thinking Skills Development  

in Social Studies  
  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดของไทยและต่างประเทศ มิติการคิด ลักษณะการคิด 
กระบวนการคิด ทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน ทักษะการคิดขั้นสูง  เทคนิค วิธีสอนและรูปแบบการสอนเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิด การวัดและประเมินความสามารถในการคิด  ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิดสังคมศึกษา 
 

3)   หมวดวิชาเลือกเสรี                 6 หน่วยกิต 
 เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  โดยไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ  
 


