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ปรัชญาของหลักสูตร  

 ผลิตครูดี มีคุณธรรม รอบรู้วิชาการ เช่ียวชาญการสอนสังคมศึกษา รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง      
ของโลก เป็นพลเมืองดี ตามวิถีสังคมพหุวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร      มุ่งผลิตครูสงัคมศึกษาที่มคีุณลักษณะ ดังน้ี 

 1. มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์วิชาสังคมศึกษา รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เข้าใจ
ปัญหาสังคม และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
 2. มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษาแบบสองภาษาได้      
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างสรรค์งานทางสังคมศึกษาที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 3. มีความมุ่งมั่นในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
 4. มีจิตสํานึกความเป็นพลเมือง สามารถดํารงอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์ที่มีการสื่อสารแบบไร้พรมแดน   
 5. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ตามกรอบมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

จํานวนหน่วยกิต 

   จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  170 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลกัสูตร 

        1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                    30 หน่วยกิต  
         1.1) กลุ่มวิชาบังคับ               27 หน่วยกิต 
                   1.1.1) กลุ่มวิชาภาษา                 9 หน่วยกิต 
                    1.1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์                     12 หน่วยกิต 
                  1.1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   3 หน่วยกิต 
                      1.1.4) กลุ่มวิชาสหวิทยาการ      2 หน่วยกิต 
                      1.1.5) กลุ่มวิชาพลานามัย          1 หน่วยกิต 
         1.2) กลุ่มวิชาเลือก                                 3 หน่วยกิต 
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        2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                   134 หน่วยกิต 
          2.1)  วิชาชีพครู                                                50 หน่วยกิต 
                   2.1.1) กลุ่มวิชาความรู้                34 หน่วยกิต 
                     2.1.2) กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ             16 หน่วยกิต 
            2.2)  วิชาเอก                                                        84 หน่วยกิต 
              2.2.1) วิชาเอกบังคับ                                65 หน่วยกิต 
              2.2.2) วิชาเอกเลือก                                    6 หน่วยกิต 
              2.2.3) วิชาการสอนวิชาเอก                        9 หน่วยกิต 
              2.2.4) วิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเลือก             4 หน่วยกิต  
              3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                        6 หน่วยกิต 

รายวิชา 

   1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                                       30  หน่วยกิต 
                1.1) วิชาบังคบั                                                            27 หน่วยกิต 
   1.1.1) กลุ่มวิชาภาษา   9 หน่วยกิต 

0010101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร

Thai for Communication 

3(3-0-6)

0010201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน

English for Everyday Communication 

3(3-0-6)

0010202 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน

English for Study Skills Development 

3(3-0-6)

   1.1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 12 หน่วยกิต 

0020101 การพัฒนาตนและอัตลักษณค์นพระนคร

Self Development and Phranakhon Identity 

3(3-0-6)

0020102 คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสขุ

Aesthetic Value, Virtue, and Happiness 

3(3-0-6)

0020103 วิถีไทยและปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Thai Living and Philosophy of Sufficiency Economy 

3(3-0-6)

0020104 กฎหมายในชีวิตประจําวัน

Laws in Everyday Life 

 

 

3(3-0-6)
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   1.1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3 หน่วยกิต 

0030101 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์

Smart Thinking with Sciences 

3(3-0-6)

   1.1.4) กลุ่มวิชาสหวิทยาการ   2 หน่วยกิต 

0040101 การตระหนักรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

Awareness of Change and Adaptation 

2(1-2-3)

    1.1.5) กลุ่มวิชาพลานามัย  1 หน่วยกิต 

0050101 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ

Exercise for Health 

1(0-2-1)

            1.2) วิชาเลือก                                                           3 หน่วยกิต
                   มุ่งใหผู้้เรียนได้เรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ นอกเหนือจากศาสตร์ของตนเองตามท่ีผู้เรียน
สนใจ จํานวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  

           1.2.1) กลุ่มวิชาภาษา 

0010301 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

Chinese for Communication 

3(3-0-6)

0010401 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร

Japanese for Communication 

3(3-0-6)

0010501 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร

Malay for Communication 

3(3-0-6)

0010601 ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร

Vietnamese for Communication 

3(3-0-6)

0010701 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร

Burmese for Communication 

3(3-0-6)

             1.2.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

0020105 ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการคอร์รัปชัน

Good Governance and Corruption Prevention 

3(3-0-6)

0020106 โลกร่วมสมัย 

Contemporary World 

3(3-0-6)

0020107 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้

Information for Learning 

3(3-0-6)
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0020108 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต

Meditation for Life Development 

3(3-0-6)

0020109 โลก สิ่งแวดล้อมและการเปลีย่นแปลง

Earth, Environment and Change 

3(3-0-6)

             1.2.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

0030102 เกษตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต

Agriculture for Quality of Life Development 

3(3-0-6)

0030103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน

Mathematics for Everyday Life  

3(3-0-6)

0030104 เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์

Technology and Creativity 

3(3-0-6)

                            1.2.4) กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ 

0060101 การประกอบการสมัยใหม่

Modern Entrepreneurship 

3(3-0-6)

0060102 องค์กรแห่งความสุข

Happy Workplace 

3(3-0-6)

      2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                  134 หน่วยกิต 
     2.1)  วิชาชพีครู                                                         50 หน่วยกิต 
          2.1.1)  กลุ่มวิชาความรู ้              34 หน่วยกิต 

1011109 ครมูืออาชีพ 

Professional Teachers  

3(2-2-5) 

1011505 ปรัชญาการศึกษา 

Philosophy of Education   

3(3-0-6) 

1023106 การพัฒนาหลักสูตร

Curriculum  Development 

3(2-2-5) 

1023404 การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน

Learning and Classroom  Management 

3(2-2-5) 

1032106 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

Innovation and Information Technology in Education 

3(2-2-5) 

1042108 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้

Measurement and Evaluation of learning outcomes 

3(2-2-5) 
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1043424 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้

Research for Learning Development 

3(2-2-5) 

1051108 จิตวิทยาสําหรับครู

Psychology  for  Teachers  

3(2-2-5) 

1063311 การประกันคุณภาพการศึกษา

Educational Quality Assurance  

2(2-1-3) 

 

1541504 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู

Thai  Language  and  Culture for  Teachers 

3(2-2-5) 

1541505 ภาษาอังกฤษสําหรับครู

English  Language  for Teachers  

3(2-2-5) 

4081410 ผู้กํากับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรู้เบ้ืองต้น

Basic  Unit  Leader  Training  Course (B.T.C) 

2(1-2-3) 
 

 
                        2.1.2)  กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ       16 หน่วยกิต  
1002502 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1

Professional Practicum 1               

2(90) 

1003502 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2   

Professional Practicum 2              

2(90) 

1004503 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1      

School  Internship 1 

6(550) 

1005503 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2  

School  Internship 2 

6(550) 

                2.2)   วิชาเอก           84 หน่วยกิต 
                          2.2.1)  วิชาเอกบังคับ        65 หน่วยกิต 
1512402 จริยศาสตร ์ 2(2-1-3) 
 Ethics 
1521215 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาและหลักพุทธธรรม   3(3-0-6) 
 History of Buddhism and Essence of Buddhadhamma 

1521218 ศาสนาเปรียบเทียบ 2(2-0-4) 
 Comparative  Religions 
1641402 ภาษาอังกฤษสําหรับครูสังคมศึกษา                                     3(2-2-5)                              
 English for Social Studies Teachers 
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1641501 พลเมืองศึกษา 2(1-2-3) 
 Civic Education 
1641504 สันติภาพศึกษา 2(2-1-3) 
  Peace Studies 
1642105 ประวัติศาสตร์ไทย 3(2-2-5) 
  Thai  History   
1642311 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้และเอเชียตะวันออก 3(3-0-6) 
 History of South Asia and East Asia 
1642312 ประวัติศาสตร์ยุโรปและอเมริกา 3(3-0-6) 
 History of Europe and America 
1642313 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
 History of Southeast Asia   
2504904 สัมมนาสังคมศกึษา                                          3(2-2-5) 
 Seminar on Social Studies     
2504906 การวิจัยทางสังคมศึกษา      2(1-2-3) 
  Social Studies Research 
2531105 หลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3(3-0-6) 
 Principles of Sociology and Anthropology 
2533104 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 2(2-0-4) 
 Social and Cultural Change 
2541104 หลักภูมิศาสตรก์ายภาพ      3(2-2-5) 
 Principles of Physical Geography 
2541303 ภูมิศาสตร์โลก 3(2-2-5) 
 Geography of the World 
2541304 ภูมิศาสตร์ประชากร 2(2-0-4) 
 Population Geography 
2541405 แผนทีแ่ละการแปลความหมาย 3(2-2-5) 
 Maps and Map Interpretation 
2542304 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงประยุกต์ 3(2-2-5) 
 Applied  Geography of Thailand 
2543408 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์ 3(2-2-5)   
 Geographic Information System    
2544209 สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติทางธรรมชาติ    3(2-2-5) 
 Environment and Natural Disasters  
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2551102 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับรัฐศาสตร์ 3(2-1-6) 
  Introduction to Political Science 
3591105 เศรษฐศาสตรท์ั่วไป 3(3-0-6) 
 General  Economics 
3593206 เศรษฐกิจไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 
 Thai  Economics in Globalization 
                         2.2.2)  วิชาเอกเลือก           6 หน่วยกิต 

                          ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
1641206 อารยธรรม 2(2-0-4) 
 Civilization 
1641502 อาเซียนศึกษา 2(2-0-4) 
 ASEAN Studies 
1642708 โบราณคดี 2(2-1-3) 
 Archaeology 
1643106 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Local History 
1643107 ท้องถิ่นศึกษา 2(1-2-3) 
  Local Studies 
1643712  ปรัชญาและวิธีการทางประวัติศาสตร์เบ้ืองต้น 3(3-0-6) 
  Introduction to Philosophy of History and Historical Method 
2504901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบ้ืองต้น 3(2-2-5) 
 Introduction to Social Science Research Methodology 
2521102 มานุษยนิเวศวิทยา 3(3-0-6)  
  Human  Ecology 
2523206 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2(1-2-3) 
 Philosophy of Sufficiency Economy 
2533105 ปัญหาสังคม 2(2-0-4) 
 Social Problems 
2562509 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6) 
  Constitutional  Laws    
                        2.2.3) วิชาการสอนวิชาเอก           9 หน่วยกิต 

           ให้เลอืกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
1021321 การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา                           3(2-2-5) 
            Learning Management in Social Studies 
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1021322 การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา                           3(2-2-5) 
            Learning Management in ASEAN Studies 
1023103 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา                 3(2-2-5) 
                  Curriculum Development in Social Studies 
1523220 การศึกษาวิธีสอนของพระพุทธเจ้า 3(3-0-6) 
 Study of the Buddha’s Teaching Methods 
                           2.2.4) วิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเลือก          4 หน่วยกิต 
                           ให้เลอืกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือเลือกเรียนรายวิชาใดๆ จากวิชาเอกเลือก หรือ 
วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

1023108 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา                2(1-2-3) 
  Development of Instructional Media and Innovation  

in Social Studies    
1023109      การพัฒนาทักษะของผู้เรียนสังคมศึกษา                2(1-2-3) 
                 Social Studies Learners’ Skills Development  
1023110      การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสังคมศึกษา             2(1-2-3) 
                 Social Studies Learners’ Desired Characteristics Development 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                           6 หนว่ยกิต  

              เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร โดยไม่ซ้ําซ้อนกับรายวิชาที่ เคย
เรียนมาแล้ว และต้องเป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาของ
สาขาวิชาน้ี ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ และต้องไม่เป็นรายวิชาในสาขา
วิชาเอกน้ัน 
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คําอธิบายรายวิชา 
       1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                                       30 หน่วยกิต 
                   1.1)  กลุ่มวิชาบังคบั              27 หน่วยกิต 
     1.1.1) กลุ่มวิชาภาษา      9 หน่วยกิต 

0010101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Thai for Communication 

3(3-0-6)

ภาษากับการสื่อสาร ลักษณะและความสําคัญของภาษาไทย การใช้กระบวนการ

ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ทักษะการสื่อสารและการสืบค้นเพ่ือการเรียนรู้ในชีวิตประจําวันและวิชาชีพ 

การเรียบเรียงและการนําเสนอสารสนเทศ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม 

Language and communication, characteristics and the importance of 

the Thai language; the use of integration process of language skills; skills of 

communication and information retrieval for daily living and professional life; writing 

and presenting information, citing and making references. 
 

0010201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน

English for Everyday Communication 

3(3-0-6)

Development of students’ language skills with emphasis on everyday 

face to face conversations; giving and seeking opinions; using expressions; describing 

experiences and events; giving reasons and explanations; and narrating books and 

films. 
 

0010202 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน

English for Study Skills Development 

3(3-0-6)

Enrichment of students’ reading strategies :skimming, scanning and 

guessing meaning from context; reading comprehension : reading for details, deriving 

meaning and reading critically; and study skills : note taking, summarizing and 

paraphrasing for academic readiness. 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี)  หน้า 10 

 

     1.1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  12 หน่วยกิต 

0020101 การพัฒนาตนและอัตลักษณค์นพระนคร

Self Development and Phranakhon Identity  

3(3-0-6)

ประวัติความเป็นมาความภาคภูมิใจ และเกียรติยศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การปลูกฝังให้ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การเสริมสร้างทักษะใน

การพัฒนาตนด้านกาย จิต ปัญญา อารมณ์ และสังคม ความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม การตระหนักในการใฝ่รู้และเรียนรู้ตลอดชีวิต และการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็น 

“คนพระนคร” 

History, reputation, and prestige of PhranakhonRajabhat University; 

cultivating the sense of being good persons representing the identity of the university; 

fostering development skills in body, mind, intelligence, and social life; understanding of 

oneself and others; taking responsibility and contributing to society; raising awareness of 

seeking knowledge and lifelong learning, and formulating pride of being “Phranakhon 

Citizen”. 
 

0020102 คุณคา่แห่งความงาม คุณธรรมและความสขุ

Aesthetic Value, Virtue, and Happiness 

3(3-0-6)

การรับรู้สุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ  การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมของ

มนุษย์ ความเช่ือ ศาสนา และสังคม บนพ้ืนฐานแห่งการรับรู้ การมองเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว

ความสามารถในการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์งานศิลปกรรม งานดนตรี งานนาฏศิลป์เพ่ือการพัฒนา

ทางอารมณ์สังคมและสติปัญญา และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต์ 

การแสวงหาความรู้และการสร้างสรรค์ศิลปะที่นําไปสู่การเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น รู้เท่าทัน  

การเปลี่ยนแปลงและดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข 

Aesthetic perception of natural beauty; human creation of artistic 

works; beliefs, religion and societal characteristics on the basis of visual, auditory and 

motion perception; ability to express oneself creatively in arts, music, and dances for 

developing emotional, social and intellectual and promoting morals and ethics; 

application of arts, knowledge acquisition and creation of arts leading to 

understanding of one’s self and others; awareness of changes, and living one’s life 

happily. 
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0020103 วิถีไทยและปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Thai Living and Philosophy of Sufficiency Economy 

3(3-0-6)

ลักษณะของวิถีชีวิตไทย วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักคุณธรรม

จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสังคมไทย จิตสํานึกความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองในสังคม

ประชาธิปไตย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ การศึกษาตามแนวพระราชดําริและ  

การประยุกต์ใช้ 

Characteristics of Thai living, culture, tradition, local wisdom, morals, 

ethics and good governance in Thai society; consciousness of being Thai; citizenship 

in a democratic society; the philosophy of sufficiency economy; the new theory and 

royal initiative study and their applications.  
 

0020104 กฎหมายในชวิีตประจําวัน

Laws in Everyday Life 

3(3-0-6)

กฎหมายในชีวิตประจําวันที่เก่ียวข้องกับ การเกิด ครอบครัว ผู้เยาว์ การรับราชการ

ทหาร การหมั้น การสมรส การเลี้ยงดูบุตร ผู้สูงอายุ การตาย มรดกและพินัยกรรม 

Laws in everyday life concerning birth, family, youth, military 

conscription, engagement, marriage, parenting, senior citizenship, death, legacies and 

testament. 
 

     1.1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     3 หน่วยกิต 

0030101 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์

Smart Thinking with Sciences  

3(3-0-6)

กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้

สอดคล้องกับความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ทักษะในการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติได้อย่าง

เหมาะสมในการดํารงชีวิต 

Scientific thinking processes and applications to improve the quality of 
life that meet basic human needs; skills in deciding on the proper course of action to 
living. 
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     1.1.4) กลุ่มวิชาสหวิทยาการ      2 หน่วยกิต 
0040101 การตระหนักรูแ้ละปรบัตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

Awareness of Change and Adaptation  
2(1-2-3)

การตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันในมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
และเทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับตัวและแก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต
อย่างรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้อย่างเหมาะสม 

Awareness of current social changes in terms of economics, 
environment, and technology; using of information technology; adapting to changes 
and solving problems in one’s life appropriately.   

 

     1.1.5) กลุ่มวิชาพลานามัย       1 หน่วยกิต 
0050101 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

Exercise for Health 
1(0-2-1)

ความหมาย ขอบข่าย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
หลักการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ การทดสอบความสมบูรณ์ของร่างกาย และกิจกรรมการออกกําลังกาย 

Definitions, scope, objectives and importance of exercise for health; 
principles of exercise; physical fitness tests and exercise activities. 
     1.2)   กลุ่มวิชาเลือก              3 หน่วยกิต 
                                                   มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ นอกเหนือจากศาสตร์ของตนเอง ตามที่ผู้เรียน
สนใจ จํานวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  
        1.2.1) กลุ่มวิชาภาษา 
0010301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

Chinese for Communication  
3(3-0-6)

ทักษะการฟังและพูดภาษาจีนในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน การบอก
วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมจีน 

Chinese speaking and listening skills in everyday situations; explaining 
Thai and Chinese cultures. 
 

0010401 ภาษาญี่ปุน่เพือ่การสื่อสาร
Japanese for Communication 

3(3-0-6)

ทักษะการฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน การบอก
วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

Japanese speaking and listening skills in everyday situations; 
explaining Thai and Japanese cultures. 

 

0010501 ภาษามลายูเพือ่การสื่อสาร 3(3-0-6)
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Malay for Communication 
ทักษะการฟังและพูดภาษามลายูในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน การบอก

วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมมลาย ู
Malay speaking and listening skills in everyday situations; explaining 

Thai and Malay cultures. 
 

0010601 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
Vietnamese for Communication 

3(3-0-6)

ทักษะการฟังและพูดภาษาเวียดนามในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน
การบอกวัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมเวียดนาม 

Vietnamese speaking and listening skills in everyday situation; 
explaining Thai and Vietnamese cultures. 
 

0010701 ภาษาพม่าเพือ่การสื่อสาร

Burmese for Communication 

3(3-0-6)

ทักษะการฟังและพูดภาษาพม่าในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน การบอก

วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมพม่า 

Burmese speaking and listening skills in everyday situations; explaining 

Thai and Burmese culture. 
 

     1.2.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

0020105 ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการคอร์รปัชนั

Good Governance and Corruption Prevention  

3(3-0-6)

ความหมาย รูปแบบ ลักษณะ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับธรรมาภิบาลการป้องกัน  

การคอร์รัปชัน บทบาทหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จิตสํานึกความเป็นพลเมือง การปกครองแบบ

ประชาธิปไตย ระบบอุปถัมภ์ และสิทธิมนุษยชน 

Definitions, types, characteristics, approaches, and theories of good 

governance;corruption prevention; roles of government and private sectors; 

awareness of citizenship; democratic government; patronage systems; and human 

rights. 
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0020106 โลกร่วมสมัย 

Contemporary World 

3(3-0-6)

พัฒนาการของอารยธรรมทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม

ภูมิปัญญาของโลกตะวันตกและตะวันออก ปัญหาและความขัดแย้งในสังคมโลก แนวทางใน

การแสวงหาสันติภาพ พัฒนาการความร่วมมือระหว่างประเทศ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย สถาบัน 

การรวมกลุ่มและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วิเคราะห์ปัญหา

สถานการณ์โลกปัจจุบัน 

Development of civilization in terms of politics, economics, society, 

arts, and cultures; Eastern and Western wisdom; problems and conflicts of world 

societies, solutions for peace, the development of international cooperation; rules, 

laws, institutions; international integrations and relations in politics, economics and 

society; analysis of current world situations.  

 

0020107 สารสนเทศเพือ่การเรียนรู้

Information for Learning 

3(3-0-6)

ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ และทรัพยากร

สารสนเทศระบบการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ การเข้าถึงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ทักษะการรู้

สารสนเทศ ทักษะการนําเสนอรายงานเชิงวิชาการ และจริยธรรมทางสารสนเทศ 

Definition, importance of information, information sources, and 

information resources; information storage and retrieval system; access of information 

on the internet; information literacy skills, practical skills in academic presentation; 

and information ethics. 
 

0020108 สมาธเิพื่อพัฒนาชีวิต

Meditation for Life Development  

3(3-0-6)

ความหมายของการทําสมาธิ  จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน  และจุดเริ่มต้นของ  

การทําสมาธิ  ลักษณะของการบริกรรมและการทําสมาธิ  ประโยชน์ของสมาธิ  ลักษณะอาการต่อต้าน

สมาธิ และการนําสมาธิไปใช้ในชีวิตประจําวัน สมาธิกับการเรียนและการงาน ลักษณะ ขั้นตอน 

คุณสมบัติ ประโยชน์ของฌานและญาณ  สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา ความแตกต่างระหว่างสมถะกับ

วิปัสสนา แผนผังสมถะกับวิปัสสนา ชาวโลกกับวิปัสสนา 
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Definitions, objectives, methods, and the beginning of meditation; the 

nature of reciting and meditation, benefits of meditation, appearance of anti-

meditation; applying meditation to daily life, meditation as related to education and 

working purposes; the nature, process, properties, and benefits of absorption (Jhāna) 

and insight (Ñyāna); fundamental knowledge about introspection (Vipassanā); 

differences between tranquility (Samatha) and introspection, layout of tranquility 

and introspection; world community and introspection. 
 

0020109 โลก สิ่งแวดลอ้มและการเปลี่ยนแปลง

Earth, Environment and Change  

3(3-0-6)

โลก โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของโลก ภัยพิบัติธรรมชาติ การอนุรักษ์และ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

Earth, its structures and changes; natural disasters; conservation and 

management of natural resources; environment and energy; application of 

geoinformatics in management of natural resources and environment. 

 

     1.2.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

0030102 เกษตรเพื่อการพัฒนาคณุภาพชีวิต

Agriculture for Quality of Life Development 

3(3-0-6)

ความหมาย ความสําคัญ  และประโยชน์ของการเกษตร เกณฑ์มาตรฐาน

ความปลอดภัยของสินค้าเกษตร การประยุกต์ใช้เกษตรอินทรีย์และนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Definitions, importance and advantages of agriculture; safety 

standards for agricultural products; application of organic agriculture and agricultural 

innovation in quality of life improvement. 
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0030103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน

Mathematics for Everyday Life 

3(3-0-6)

ความหมาย ความสําคัญ ธรรมชาติ และโครงสร้างของคณิตศาสตร์ หลักการเรียนรู้

คณิตศาสตร์  การพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์  การให้เหตุผลและการอ้างเหตุผลทางคณิตศาสตร์  การ

แก้ปัญหาและการประยุกต์ใช้กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์เพ่ือใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน 

Definitions, importance, nature and structures of mathematics; 

principles of learning mathematics; development of mathematical thinking; 

mathematical reasoning and argument; application of mathematical thinking to 

problem solving in everyday life. 

 

0030104 เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์

Technologyand Creativity 

3(3-0-6)

ความหมาย  ความสําคัญของการสร้างสรรค์  การเลือกใช้เทคโนโลยีและ

กระบวนการเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือนําไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

Definitions and importance of creativity, selection of appropriate 

technology and technological procedure leading to innovation creation. 
 

 

     1.2.4) กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ 

0060101 การประกอบการสมัยใหม่

Modern Entrepreneurship 

3(3-0-6)

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับธุรกิจ สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ กลยุทธ์

การดําเนินธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ การจัดต้ังธุรกิจ แผนธุรกิจ กรณีศึกษาการประกอบธุรกิจที่

ประสบความสําเร็จ 

Introduction to business, business environment, modern business 

management, business strategies, entrepreneurship, business establishment, business 

plans, and case studies of successful businesses. 
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0060102 องค์กรแห่งความสุข 

Happy  Workplace 

3(3-0-6)

ความหมายและประเภทขององค์กร การจัดสภาพแวดล้อมองค์กร วัฒนธรรมของ

องค์กรบนความหลากหลาย ความหมายและความสําคัญขององค์กรแห่งความสุข การทํางานอย่างมี

ความสุขและมีส่วนร่วมในการสร้างองค์กรแห่งความสุข 

Definitions and types of organization, organizational environment, 

cross cultural diversity in organization, definitions and importance of happy 

workplace, happy work life, and participation in creating a happy workplace. 

 
    2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                          134  หน่วยกิต                                   
               2.1)  วิชาชีพครู                                                  50   หน่วยกิต 
       2.1.1) กลุ่มวิชาความรู้       34  หน่วยกิต 
1011109   ครูมืออาชพี         3(2-2-5) 

Professional Teachers 
                สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู การพัฒนาและการปลูกฝังจิตวิญญาณ 
ความเป็นครู กฎหมายที่เก่ียวข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้เก่ียวกับวิชาชีพครู   การสร้าง
ความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเน่ือง ความรอบรู้ในเน้ือหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์ การสอน 
เพ่ือให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ การแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้
เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
ความตระหนักในหลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู การ
ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากําหนด การเป็นแบบอย่างที่ดีและ จิตวิญญาณความ
เป็นครู การสร้างจิตสํานึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม  
  Duties and responsibilities, characteristics, and professional standards of 
teachers. Developing and fostering teachers’ spirit. Understanding laws for teachers and 
teaching profession, knowledge on teaching profession and creating progressive and 
ongoing teaching profession. Being knowledgeable in the content area subjects and 
teaching strategies in order for learners to acquire critical, analytical, and creative thinking. 
Acquiring knowledge and selecting useful information to keep pace with the changing 
world. Promoting interaction between teachers and learners for the development of 
learner’s potential. Being aware of the good governance and teaching professional’s 
morals and ethics. Complying with the teachers’ council’s code of ethics in teaching 
profession. Fostering public consciousness and social sacrifices.  
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1011505   ปรัชญาการศกึษา        3(3-0-6) 

Philosophy of Education  

               ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

แนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ย่ังยืน การวิเคราะห์เก่ียวกับการศึกษา 

เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน และการประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาและเสริมสร้างการพัฒนาที่ย่ังยืน 

  Philosophy and educational, religious, economic, and socio-cultural 

concepts and theories. Educational concepts and strategies to enhance sustainable 

development. Analyzing Education for Sustainable Development ( ESD)  and applying 

knowledge to improve schools and strengthening sustainable development.  
 

1023106   การพัฒนาหลกัสูตร      3(2-2-5) 

Curriculum Development 

ความหมาย ความสําคัญ องค์ประกอบและประเภทของหลักสูตร หลักการ แนวคิด              
ในการจัดทําหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรและปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร  การพัฒนา
หลักสูตร  การนําหลักสูตรไปใช้ ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
หลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร 
             Meanings, importance, components, and types of curriculums. Principles 
and concepts in curriculum development. Curriculum analysis. Factors in curriculum 
development. Curriculum development. Curriculum implementation.  Practicing in 
curriculum evaluation and using the results of the evaluation to develop the curriculum. 
Issues and trends in curriculum development. 
 

1023404   การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน    3(2-2-5) 

Learning  and  Classroom  Management  

               หลักการและทฤษฎีการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ วิธี และเทคนิคการสอน 
ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา หลักการ 
แนวคิด แนวปฏิบัติเก่ียวกับการออกแบบและการจัดการทําแผนการจัดการเรียนรู้ การนําแผนการจัดการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการช้ันเรียน และการสร้าง
บรรยากาศการจัดการช้ันเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ และการพัฒนา
ศูนย์การเรียนในสถานศึกษา 
 



 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี)  หน้า 19 

           Learning principles. Theories of learning and learning management. 
Teaching models. Teaching methods. Teaching techniques. Theories and models of 
learning management to develop students’ analytical thinking, creativity and problem 
solving. Principles, concepts, and guidelines on designing and writing lesson plans. Utilizing 
those lesson plans for teaching students to learn more effectively. Integration of inclusive 
learning. Classroom management. Creating a classroom management atmosphere for 
enhancing students’ positive learning. Environmental arrangement for learning. 
Development of learning centers in schools. 
1032106   นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา    3(2-2-5) 

Innovation and Information Technology in Education  
  หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการออกแบบ การประยุกต์ใช้และการประเมินสื่อนวัตกรรม  
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งความรู้และฐานข้อมูล
ความรู้ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบ ผลิต 
พัฒนา ประยุกต์ใช้และประเมินสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับวัยและระดับช้ันของผู้เรียน  
  Principles, concepts, and theories for design in applying and evaluating 
learning innovative media. Information technology for learning. Information, technology for 
communications. Morals and ethics in using educational innovation and information 
technology. Searching information from various sources and data bases. Problem analysis 
arising from the use of innovative media and information technology. Designing, producing, 
developing, applying and evaluating innovative media and information technology for 
improving learning quality suitable for age and level of learners. 
1042108   การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้      3(2-2-5) 

Measurement and Evaluation of Learning Outcomes 
  หลักการ และแนวคิดเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  การประเมินผลตาม
สภาพจริง การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้วัดและประเมิน การฝึกปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตร การออกแบบข้อทดสอบ การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
วัดผลการเรียนรู้ การสอบภาคปฏิบัติ การตรวจให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน  การนําผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและการเรียนการสอน 
          Principles and concepts of measurement and evaluation of learning 
outcomes. Authentic assessment, performance assessment, portfolio assessment, 
formative and summative evaluation, virtues, morals and code of ethics of measurer and 
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evaluator Practicing measurement and evaluation of learners. Designing of various kinds of 
tests. Construction and quality assessment of instruments. Performance testing, marking 
and grading. Applying learning assessments to improve learners performance as well as 
the instruction. 
 

1043424   การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู้       3(2-2-5) 
Research for Learning Development   
หลักการ แนวคิด การฝึกปฏิบัติในการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย และการวิจัยทางการศึกษา 

การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติและผลิตงานวิจัยเพ่ือพัฒนา 
การเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน การนําผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน               การ
นําเสนอผลการวิจัยและประเมินงานวิจัย  

Principles, concepts, practices in research, research methodology, and 
educational research. Applying research process in problem solving and learning 
development. Practicing and producing research for teaching and learners development. 
Applying research findings in teaching and learning. Presenting and evaluating research. 
 

1051108   จิตวิทยาสําหรับครู      3(2-2-5)      
Psychology for Teachers     

           จิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์  ธรรมชาติของผู้เรียน  การประยุกต์ใช้
จิตวิทยาพัฒนาการในการจัดการเรียนการสอน จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู้  โดยเน้นความ
แตกต่างระหว่างผู้เรียนทั้งด้านบุคลิกภาพและรูปแบบการเรียนรู้  การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้สมองเป็นฐาน 
การใช้จิตวิทยาเพ่ือความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ การพัฒนาสติปัญญาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ จิตวิทยา การแนะแนวและการให้คําปรึกษาเพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
ดี การสร้าง มนุษยสัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน การฝึกทักษะการให้คําปรึกษา การใช้เครื่องมือแนะแนว
และการพัฒนาบุคลิกภาพ 
  Fundamentals psychology, developmental psychology, traits of learners. 
Applications of developmental psychology for learning management. Educational 
psychology. Learning psychology focusing on learner-centered approach through 
considering individual differences in personality and learning styles. Developing learners 
through brain-based learning approach. Applying psychology to understand and support 
learning. Intellectual development to enhance students’ potential. Guidance psychology 
and counseling for the learners’ quality of life. Establishing human relations in school and 
community. Practicing counseling skills utilizing  guidance instruments. Personality 
development. 
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1063311   การประกันคณุภาพการศึกษา       2(2-1-3) 

Educational Quality Assurance  
                หลักการ แนวคิด การฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาและตัวช้ีวัดคุณภาพการศึกษา บทบาทของครูและ
ผู้เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การนําผล การ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  Principles and practices on educational quality management. Educational 
quality assurance, standard-based assessment, and educational quality indicators. Roles of 
teachers and stakeholders in educational quality assurance. Managing quality of learning 
activities and continuously developing learning quality. Assessment of the quality of 
learning activities. Applying the outcomes for the improvement of education quality. 
 

1541504   ภาษาและวัฒนธรรมไทยสาํหรับคร ู    3(2-2-5) 
Thai Language and Culture for Teachers   

  ความหมาย  ความสําคัญ  และความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม  อิทธิพลของ
วัฒนธรรมอ่ืนที่มีต่อภาษาและวัฒนธรรมไทย  วัฒนธรรมกับการใช้ภาษาไทยเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  
หลักการและการฝึกทักษะในการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียนภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมายอย่าง
ถูกต้อง  โดยเน้นทักษะการจับใจความสําคัญ  การสรุปความ  การย่อความ  วิเคราะห์และวินิจสาร  
หลักการพูด  ในโอกาสต่าง ๆ เพ่ือการดําเนินชีวิต  การพัฒนาวิชาชีพและการเป็นครู 
  Definition, significances, and relationship between language and culture. 
Influence of Thai language on others language. Culture and Thai Language usage for 
peaceful life. Principle and practice on listening, speaking, reading, and writing in Thai 
language for correctly and appropriate communication focus on skills for capturing main 
ides, summarizing and analyzing of text, deriving a precis, and making a critique. Speaking 
principles of various occasions. For the way of Life and teaching professional 
development.        
 

1541505   ภาษาอังกฤษสําหรบัครู       3(2-2-5) 
English Language for Teachers       

  การใช้ทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อความหมาย  
อย่างถูกต้องเหมาะสม การใช้ภาษาอังกฤษสําหรับครู และภาษาอังกฤษในช้ันเรียน                 การนําเข้า
สู่บทเรียน การจัดการช้ันเรียน การใช้คําแนะนํา การสอนคําศัพท์ การอธิบายและนําเสนอ การถาม การให้



 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี)  หน้า 22 

คําชมเชย ตอบ- เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ เพ่ือ
การสื่อสาร  อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
           Four skills for an effective use of English as a tool for communication in a 
particular subject, and a certain type of English for teaching in the classroom, introduction 
to a lesson, classroom managing, giving advice, introducing new vocabulary, explaining and 
presenting, eliciting questions and answers, and giving compliments. Relationship between 
language and culture of the native English speaking countries for effective communication 
and peaceful co-existences. 
 

4081410  ผู้กํากับลูกเสือและเนตรนารขีั้นความรู้เบื้องต้น    2(1-2-3) 
            Basic  Unit  Leader  Training  Course (B.T.C) 
       หลักการ  สาระสําคัญของกิจการลูกเสือและเนตรนารี กิจกรรมขององค์การลูกเสือโลก 
ประวัติโครงสร้างลูกเสือโลกและลูกเสือไทย  ประเภทของลูกเสือและเนตรนารี หลักสูตรและแนวการ
ฝึกอบรมลูกเสือและเนตรนารี  ฝึกปฏิบัติการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กํากับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรู้
เบ้ืองต้น 
  Principles, main point of scout and girl scout, World Organization of the 
scout Movement ( WOSM)  Activities, history, Structure of World scout and Thai scout, 
Types of scout and girl scout, curriculum and workshop approaches on scout and girl 
scout. A practice in workshop on Basic Unit Leader Training course (B.T.C.).    
 
 2.1.2) กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชพี    16 หน่วยกิต 
1002502   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1                   2(90) 

Professional Practicum 1                                                 
             การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียนเพ่ือพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ  การสังเกต               
การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
จุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย และให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การสังเกตปัญหาของผู้เรียนเพ่ือสรุป
เป็นสารสนเทศสําหรับการวิจัย การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผลท่ีหลากหลายทั้งภาคทฤษฏี
และภาคปฏิบัติการนําเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 โดยใช้กิจกรรมสัมมนาการศึกษา 

Student practicing during the course of study for advancing their 
professionalism. Observing the learning management in schools under the established 
network. Preparing lesson plans for the various purposes of teaching and fostering 
students acquired self-knowledge. Observing learning difficulties for future research. 
Determining the types of tests or other measuring instruments for effective use of various 
instruments for both theoretical and practical measurement. Presenting the experience of 
professional practicum at the seminar.      
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1003502   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2             2(90) 
Professional Practicum 2                                  

              การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน เพ่ือพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ การจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย การทดลองสอนในสถานการณ์จําลอง การทดลอง
สอนจริง  ในสถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การฝึกปฏิบัติออกข้อสอบ            การ
ตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและตัดสินผลการเรียนในการสอบภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ การศึกษาผู้เรียน
รายกรณี(case study)  เพ่ือนําไปสู่การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การนําเสนอผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่าง
เรียนลักษณะเชิงวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้กิจกรรมสัมมนาการศึกษา   

Student practicing during the course to develop professional teachers. 
Preparing lesson plans for various purposes of teaching. Conducting teaching Practice in a 
stimulated classroom. Teaching in a school under the established network. Practicing test 
construction and scoring. Assigning grade in both theory and practicum components. 
Conducting a case study to solve learner’s problems. Presenting practicum experience 
and making suggestions for solving problem in a seminar.    

 

1004503   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1       6(550) 
School  Internship 1              

               การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและคุรุ
สภา ประยุกต์ใช้ความรู้โดยเน้นการบูรณาการการสอนในสถานศึกษา การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ผ่านทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การเลือกใช้และผลิตสื่อนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล และนําผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การจัดทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในขั้นตอน
เสนอโครงร่างและจัดเก็บข้อมูลงานวิจัย จัดทํารายงานผลการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน           การ
ปฏิบัติงานครูตามที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้หรือ
แบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษาอย่างครูมืออาชีพ 

Practicing teaching in major subjects in the schools accredited by the Ministry 
of Education and the Teachers Council of Thailand. Applying knowledge emphasis on 
integration for teaching in school. Preparing a lesson plan for the learners through 
constructivism. Selecting and producing innovative media that accord for learning 
management, measurement and evaluation, and implementing to develop learners. 
Conducting a research proposal for learning development. Collecting data and writing a 
performing assigned from learning report. Taking other teachers responsibilities as assigned. 
Exchange of knowledge and experiences in a seminar professionally.  
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1005503   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2         6(550) 
School Internship 2            

                  การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและคุรุ
สภา(ต่อเน่ือง) โดยนําผลจากการวัดและประเมินผู้เรียนมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียน  การปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ (ต่อเน่ือง) การเขียนรายงานการวิจัย และการนําเสนอ
ผลการวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาลักษณะเชิงวิเคราะห์ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนา
การศึกษาอย่างครูมืออาชีพและปฏิบัติงานครูตามท่ีได้รับมอบหมายนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน 

Practicing teaching in major subjects in the schools accredited by the Ministry of 
Education and the Teachers Council of Thailand. Continuation of practice teaching according by 
using the assignment outcomes for the improvement. Continuation in the conduct of research for 
learning improvement. Research report writing and presenting. Exchange of practicum knowledge 
and experiences in a seminar to analyze and solve the problems and obstacles. Taking other 
teachers responsibilities as assigned. 
                2.2) วิชาเอก                          84  หน่วยกิต 
      2.2.1) วิชาเอกบังคับ                                                  65  หน่วยกิต 
1512402 จริยศาสตร ์ 2(2-1-3) 
 Ethics 
  ความหมายของจริยศาสตร์ ทรรศนะและเหตุผลของศาสดาและปรัชญาเมธีที่สําคัญ 
เก่ียวกับเรื่องอุดมคติชีวิต และอุดมการณ์ของชีวิต และสังคม บาป บุญ คุณ โทษ ความถูก ความผิด     
ความควร ไม่ควร ทางจริยธรรม มาตรฐานที่ใช้ตัดสินปัญหาทางจริยธรรม และจัดทําโครงงานที่มุ่งเน้น การ
ปลูกฝังจิตสาธารณะ 
                    Definitions of Ethics, Insights and reason of major prophets, founders and 
philosophers on ethical ideal of life and society regarding sin, virtue, merit, demerit, 
goodness, evil, propriety and impropriety. Ethical problem-solving standards and creake 
public awareness cultivation projects. 
1521215 ประวัติศาสตรพ์ระพุทธศาสนาและหลักพทุธธรรม 3(3-0-6) 
 History of Buddhism and Essence of Buddhadhamma 
  แนวคิด ระบบความเช่ือทางศาสนาในอินเดียก่อนพุทธกาลจนถึงพุทธกาลและหลัง
ปรินิพพานถึงปัจจุบัน มูลเหตุการแยกเป็นนิกายต่าง ๆ  การขยายตัวของพระพุทธศาสนาเข้าไปในประเทศ
ต่าง ๆ  มูลเหตุความเจริญและความเสื่อมในประเทศต่างๆ  พัฒนาการของพุทธศาสนาในประเทศไทยจาก
อดีตถึงปัจจุบัน หลักพุทธธรรมในพระไตรปิฎก เน้นอริยสัจ ไตรสิกขา เบญจขันธ์ ปฏิจจสมุปบาท  
มัชฌิมาปฏิปทา โพธ์ิปักขิยธรรม ทศบารมี  ไตรลักษณ์ กรรม สังสารวัฏ และนิพพาน โดยใช้อรรถกถา ฎีกา  
อนุฎีกา เกจิอาจารย์  และอัตโนมติประกอบ 
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 Concepts and belief systems in India from pre-Buddhist, Buddhist and post-
Nirvana periods to the present. Root causes of different denomination and sect 
separation, Cause of the progressing and decline as well as the spread of Buddhism in 
various countries. Development of Buddhism in Thailand from the past to the present. 
Buddhist teachings from the Tripitaka focusing on Ariyasajja (four noble truths), Trisikkha 
(threefold training), Benjakhan (five elements of corporeal being), Paticca-samuppada (the 
law of dependent origination), Majjhimapatipada (middle way), Bodhipakkhiyadhamma 
(seven sets of thirty-seven qualities of enlightenment), Dasa-barami (ten meritorious acts), 
Trilakhana (three marks of existence), Karma, Samsara (transmigration) and Nirvana, 
accompanied with the exposition from exegeses, subcommentaries, sub-
subcommentaries, Buddhist grandmasters’ elucidations and student’s own interpretation. 
1521218 ศาสนาเปรียบเทียบ 2(2-0-4) 
 Comparative Religions 
 จุดมุ่งหมาย  หลักการและวิธีการของวิชาศาสนาเปรียบเทียบ เปรียบเทียบศาสนา               
เทวนิยมกับศาสนาอเทวนิยมในประเด็นที่สําคัญ คือ กําเนิดศาสนา ศาสดา สาวก นิกายสําคัญ คัมภีร์หลัก  
มรรควิธี  เป้าหมายสูงสุด  และอิทธิพลของคําสอนที่มีต่อสังคมของศาสนิกชนน้ัน ๆ  ในปัจจุบัน 
 Purposes, principles and methodology of comparative religion. Comparison 
between theist and atheist religions and beliefs on significant aspects, which include the 
origins, prophets and founders, disciples, major denominations and sects, core teachings, 
paths, highest goals and influences of the teachings on the society of the current 
followers. 
1641402 ภาษาอังกฤษสําหรบัครูสังคมศึกษา                                     3(2-2-5)                             
 English for Social Studies Teachers 

มโนทัศน์หลักในวิชาสังคมศึกษา คําศัพท์สําคัญทางสังคมศึกษาจากโครงสร้างหลักสูตร
สังคมศึกษาตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศัพท์ภาษาอังกฤษที่สําคัญทางการศึกษา 
การอ่านบทความภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยทางสังคมศึกษา การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาเป็น
ภาษาอังกฤษ การฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ 

Core Concepts in Social Studies, social studies terminology from the 
structure of social studies curriculum based on core basic education curriculum, English 
Terminology on education, reading English articles emphasized on Social Studies research, 
learning management in Social Studies through English. Practicing of  writing lesson plans 
in Social Studies through English. 
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1641501 พลเมืองศึกษา 2(1-2-3) 
 Civic Education 
 ความหมายของพลเมืองศึกษา ระบบการเมือง การปกครองของไทย ความสัมพันธ์
ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม รัฐธรรมนูญ สิทธิมนุษยชน บทบาท สิทธิเสรีภาพและ
หน้าที่ของพลเมืองดีของสังคมและประเทศตามระบอบประชาธิปไตย การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศและพลเมืองโลก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความเป็นพลเมืองและพลเมืองต่ืนรู้            
ฝึกปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้พลเมืองศึกษา 
                    Definitions of Civic Education, Political and administration systems in 
Thailand, the relationships between economics, society, politics and culture. Constitution, 
human rights, roles, liberty and rights of a good citizen. Learning activities management to  
enhance citizenship and active citizens. Practise conducting activities relating to the study 
of civic education. 
1641504 สันติภาพศึกษา 2(2-1-3) 
  Peace Studies 
  ความหมาย ทฤษฎีของสันติภาพศึกษา ปัญหาสาเหตุ ความขัดแย้ง อคติ และความรุนแรง
ในระดับบุคคล ชุมชน และระหว่างประเทศ กรณีตัวอย่างในการสร้างสันติภาพในประเทศและต่างประเทศ 
แนวทางสันติวิธีในการแก้ปัญหาที่คุกคามสันติภาพ 
                    Definitions, theory of Peace Studies, problems and causes, conflicts, 
prejudice and violence on personal, community and international levels. Case studies of 
peace establishment in Thailand and foreign countries, peaceful solutions for peace-
threatening problems. 
1642105 ประวัติศาสตรไ์ทย 3(2-2-5) 
  Thai  History   
  ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยสุโขทัย แนวความคิดเก่ียวกับถิ่นกําเนิดของคนไทย พัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์ด้านต่างๆ ในสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี จนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยสังเขป            
การปรับตัวเข้าสู่ ยุคใหม่นับต้ังแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งด้านการเมือง               
การปกครอง  เศรษฐกิจและสังคมจนถึงปัจจุบัน และการนําเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้าทาง
ประวัติศาสตร์ไทยโดยใช้วิธีทางการประวัติศาสตร์  
                     Thai history in pre-Sukhothai period, the concept of the origin of Thai, the 
development of history in Sukhothai, Ayudhya, Thonburi and early Rattanakosin periods. 
Transition to modern period from the reign of His Majesty King Mongkut to the present, 
focusing on politics, current administration and economics, presenting the Thai historical 
report by historical method.  
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1642311 ประวัติศาสตรเ์อเชียใต้และเอเชียตะวันออก 3(3-0-6) 
 History of South Asia and East Asia 
 พัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม
ของประเทศในเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บทบาทและอิทธิพลของชาติตะวันตก 
รวมทั้งกําเนิดลัทธิชาตินิยม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคและนอกภูมิภาค 
                     Development and changes in politics, economics, society and culture of 
South and East Asian countries from the past to the present. Roles and influences of 
western nations as well as the origin of nationalism, the relationships between countries 
both inside and outside the region.  
1642312 ประวัติศาสตรยุ์โรปและอเมริกา 3(3-0-6) 
  History of Europe and America 
 พัฒนาการสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของยุโรป และอเมริกา รากฐานการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย จักรวรรดินิยมยุโรปและอเมริกาในสงครามโลกคร้ังที่ 1-2 สงครามเย็น 
บทบาทของยุโรปที่มีต่อดินแดนอ่ืน ๆ ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
                    Social, economic and political development of European and American 
countries. Foundation of democracy, imperialism in Europe and the US during World War 
I-II, the Cold War and the roles of European nations toward others from the past to the 
present. 
1642313 ประวัติศาสตรเ์อเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
 History  of  Southeast  Asia   
 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสังเขป เน้นความสําคัญต้ังแต่  
อิทธิพลของลัทธิจักรวรรดินิยมที่มีต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต้ังแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 ในด้าน
การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม ขบวนการชาตินิยม การเรียกร้องเอกราช การยึดครองของญี่ปุ่นในระหว่าง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ปัญหาและสภาพของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต้ังแต่ได้รับเอกราช  โดยเฉพาะการสร้าง
รัฐชาติ  ตามกรอบความคิดของตะวันตก  และปัญหาที่ตามมาจนถึงปัจจุบัน               ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในภูมิภาค(อาเซียน)  สถานภาพการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบท่ีได้รับหลังการยุติ
สงครามเย็น จนถึงปัจจุบัน 
 Historical development of Southeast Asia in summary, emphasizing on the 
influence of imperialism on Southeast Asia since 19th century focusing on politics and 
society. Patriotic and independence movements, Japanese occupation during World War 
II, problems and status of Southeast Asian after the liberation, especially the 
establishment of nation-state according to western conceptual frameworks and 
subsequent current problems. Collaboration amomg ASEAN countries, changing status and 
effects in the aftermath of the Cold War until present. 
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2504904 สัมมนาสังคมศึกษา                                          3(2-2-5) 
 Seminar on Social Studies 

ความหมาย จุดมุ่งหมาย รูปแบบ และกระบวนการสัมมนา การค้นคว้า รวบรวมข้อมูล
ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปรากฏการณ์ที่เป็นปัญหาสังคม ประเด็นสําคัญที่เกิดขึ้นทั้งในสังคมไทย
และสังคมโลก การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือนํามาเป็นหัวข้อ
การสัมมนา 
                    Definitions, purposes, models and process of seminar. How to conduct             
a research and collect data on Social Science and Humanities. Circumstances resulted in 
social problems for selecting seminar topics on major issues and concerns in Thai and 
global societies. Look into social study subject content analysis, media and educational 
technology. 
2504906 การวิจัยทางสังคมศึกษา      2(1-2-3) 
  Social Studies Research 
                   ความหมายของการวิจัยทางสังคมศึกษา หลักการ แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยทางสังคมศึกษา 
ประเภทและรูปแบบการวิจัยทางสังคมศึกษา ปัญหาการวิจัยในห้องเรียนสังคมศึกษา การออกแบบการวิจัย
ทางสังคมศึกษา การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนสังคมศึกษา การฝึกปฏิบัติการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนสังคมศึกษา และการเขียนรายงานการวิจัยทางสังคมศึกษา 
                   Definitions of Social Studies research, principles, concepts of Social Studies 
research, research problems in a Social Studies classroom, Social Studies research design, 
research procedures utilization for problem solving and Social Studies student 
development. Conducting action research in a Social Studies classroom and research 
report writing. 
2531105 หลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3(3-0-6) 
 Principles of Sociology and Anthropology 
  ความหมาย  ลักษณะขอบข่าย  และประวัติความเป็นมาของมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา  
วิวัฒนาการของมนุษย์  การปรับตัวของมนุษย์  ประเภทของมานุษยวิทยา  ความเช่ือศาสนาและพิธีกรรม  
การสมรส  ครอบครัวและเครือญาติ  รวมทั้ งวิธีการศึกษาทางมานุษยวิทยา  ความแตกต่างของ
มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา  ขอบข่ายและความเป็นมาของสังคมวิทยา การจัดระเบียบสังคม กลุ่มสังคม  
สถาบัน  ลักษณะทั่วไปของสังคมและวัฒนธรรม  ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข 
                    Definitions, scope, origin and background of sociology and anthropology, 
human evolution, human transition, fields of anthropology, beliefs, religions and rituals, 
marriage, family and relatives. Methodology of anthropology, the differences between 
sociology and anthropology, scope and origin of sociology, social organization, social 
groups, institutions, general characteristics of society and culture. 
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2533104 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 2(2-0-4) 
 Social and Cultural Change 
 ความหมายการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ แนวคิด 
ทฤษฏีรูปแบบของการเปล่ียนแปลง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พัฒนาการของสังคมสมัยใหม่ 
ผลกระทบ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย 
                     Definitions of social and cultural change, human social evolution, the 
concept of change pattern theory. Factors affecting change, modern society development, 
effects and tendency towards change in Thai society. 
2541104 หลักภูมิศาสตร์กายภาพ      3(2-2-5) 
  Principles of Physical Geography 
  สัณฐานของโลกและปรากฏการณ์ที่เกิดเน่ืองจากความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์
และดวงจันทร์  องค์ประกอบทางกายภาพของโลกด้านธรณีภาค  (Lithosphere) หิน  แร่  ดิน  และการ
เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกที่ส่งผลต่อลักษณะภูมิประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์  ด้านอุทกภาค 
(Hydrosphere)  วัฏจักรทางอุทกวิทยา ลักษณะและความสําคัญของนํ้าประเภทต่างๆ ด้านบรรยากาศ 
(Atmosphere) ส่วนประกอบและความสําคัญของช้ันบรรยากาศ  องค์ประกอบของลมฟ้าอากาศและ
ภูมิอากาศ  และด้านชีวภาค (Biosphere) ลักษณะและการกระจายของพืชและสัตว์  มีการฝึกปฏิบัติใน
ภาคสนาม 
                    Shapes of the earth and the phenomena caused by the relationship 
between the earth, sun and moon. Physical compositions of Lithosphere on earth, rocks, 
minerals and the change of the crust determining geographical features and human life. 
Hydrosphere, hydrologic cycle, characteristics and importance of different type of water 
bodies, atmosphere, biosphere, the widespread of flora and fauna. Field workshops are 
included. 
2541303 ภูมิศาสตร์โลก         3(2-2-5) 
  Geography of the World 
                     ลักษณะกายภาพของภูมิภาคต่างๆ ของโลก อันประกอบด้วยขนาด ที่ต้ัง อาณาเขตติดต่อ 
การแบ่งภูมิภาคย่อยของทวีปต่างๆ  ความโดดเด่นของลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณ
ธรรมชาติ  ลักษณะทางเศรษฐกิจ ประชากร สังคม และวัฒนธรรมของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอ
เชียเนีย ทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกา ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ 
                     Physical features of different regions in the world including size, location, 
borders, continental sub-region division, geographical highlights, climate and vegetation, 
economic features, population, cultures and societies of Asia, Australia and Oceania, 
Europe, Africa, North America and South America. 
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2541304 ภูมิศาสตรป์ระชากร 2(2-0-4) 
 Population Geography 
 ความหมายและขอบข่ายของภูมิศาสตร์ประชากร การวิเคราะห์สภาพภูมิศาสตร์ทางด้าน
กายภาพและสังคมที่ส่งผลต่อลักษณะของประชากร ความหนาแน่นและการกระจายของประชากร สภาพ
ความเป็นอยู่ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชากรในแต่ละภูมิภาคของโลก 
 Definitions and scope of Population Geography. Analyzing physical 
geographical conditions and society influencing population, population density and 
population dispersal, livelihood and economic activities of people in each region. 
2541405 แผนท่ีและการแปลความหมาย 3(2-2-5) 
 Maps and Map Interpretation 
                ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับแผนที่  รูปถ่ายทางอากาศ  การอ่าน  การตีความ  การใช้แผนท่ี      
ภูมิประเทศและรูปถ่ายทางอากาศ  เพ่ือนําไปศึกษาลักษณะของสิ่งที่ปรากฏอยู่ในพ้ืนที่จริง ทั้งลักษณะ
ทางด้านธรรมชาติและลักษณะทางด้านวัฒนธรรม  ได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศ  ชุมชนโบราณ  ศาสนสถาน   
การต้ังถิ่นฐาน  เส้นทางคมนาคม แหล่งท่องเที่ยว  การใช้ที่ดินและการปฏิบัติภาคสนาม  ฝึกปฏิบัติการใช้
แผนที่ชนิดต่างๆ  ประกอบกับเคร่ืองมือกําหนดตําแหน่งบนพ้ืนโลก (GPS) 

                    Basic knowledge of map, aerial photography, methods of map reading and 
interpretation. How to use geographical map using and aerial photograph for studying 
actual, natural and cultural manifestation in studying areas including geographical features, 
ancient communities, religious places, settlement, transportation routes and tourist 
attractions. Land usage and field practice. Practise using various types of maps with GPS. 
2542304 ภูมิศาสตรป์ระเทศไทยเชิงประยุกต์ 3(2-2-5) 
 Applied  Geography of Thailand 
  การวิเคราะห์สภาพภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ด้านที่ต้ังอาณาเขต ลักษณะทางด้าน
กายภาพ  เศรษฐกิจ  สังคมและประชากร วิเคราะห์ความสามารถในการผลิตเชิงการเกษตร อุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรมและการบริการ  การคมนาคมขนส่ง  ฝึกการใช้ข้อมูลจากหน่วยงานและการเก็บข้อมูลใน
ภาคสนาม  โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ตามสภาพที่เป็นจริง 
                    Analyzing geographical features of Thailand including the location, territory, 
physical characteristics, economics, society and population, agricultural productivity, 
industries, commerce, services and transportation. Practise using data colleted from 
related organizations and field data collection using geographical instruments for studying 
and actual analysis. 
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2543408 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์ 3(2-2-5)   
 Geographic  Information System    
           ปฏิบัติการสร้างฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  การเขียนข้อมูลการจัดการข้อมูล 
และการแสดงผลข้อมูลกําหนดตําแหน่งพิกัดบนพ้ืนโลก  รวมท้ังการฝึกปฏิบัติการรวบรวมข้อมูลและจัดการ
ฐานข้อมูลที่ได้จากพ้ืนที่ เพ่ือนํามาวิเคราะห์ ข้อมูลและสร้างแบบจําลองทางพ้ืนที่ 

                    How to establish geographic information database. Writng data management 
and global positioning data display. Practising the collecting data and managing obtained 
database from studying areas in order to analyze the data and construct geographic 
information system model. 
2544209 สิ่งแวดล้อมและภัยพบิัติทางธรรมชาติ    3(2-2-5) 
  Environment and Natural Disasters   
  ความหมาย ประเภท ลักษณะ และขอบเขตของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดความย่ังยืน 
และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม กระบวนการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติแนวทางการปรับตัวของบุคคลและสังคม
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีการศึกษาภาคสนามและดูงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 Definitions, types, characteristics and scope of natural resources and 
environment, natural resources and environmental management. Sustainable 
environmental management guidelines and ethics, natural disaster occurrence process, 
individual and social adjustment plans for survival during natural disaster. Field trip and 
study for natural resources and environment management are included. 
2551102 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับรัฐศาสตร์ 3(2-1-6) 
  Introduction  to  Political  Science 
  ขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิชารัฐศาสตร์กับสาขาวิชา
อ่ืน ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน  และระหว่างอํานาจกับกฎหมาย กระบวนการทางการเมือง 
รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์  ลัทธิและอุดมการณ์ทางการเมืองที่สําคัญ ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยสังเขป รวมท้ังการฝึกปฏิบัติเก่ียวกับแนวทางประชาธิปไตยและหน้าที่
พลเมือง 
                    Scope and Political Science methodology, relationship between Political 
Science and other fields of study, relationship between the state and citizens and the 
power and law. Study political process, government, parliament, political parties, interest 
groups, major political doctrines and ideology as well as the relationship between 
countries in summary. Practice relating to democratic principles and civic duties. 
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3591105 เศรษฐศาสตรท์ั่วไป 3(3-0-6) 
 General  Economics 
  สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจําวันเพ่ือประกอบธุรกิจ การจัดหาและใช้
ทรัพยากร  การบริโภค การผลิต ตลาด สถาบันการเงิน การภาษีอากร การค้า  การลงทุน ปัญหาเศรษฐกิจ
และแนวทางการแก้ปัญหา 
                     Economic and social affairs for business. Providing resource acquisition and 
allocation, consumption, production, market, financial institution, taxation, commerce, 
investment, economic problems and solutions. 
3593206 เศรษฐกิจไทยในกระแสโลกาภิวัตน ์ 3(3-0-6) 
 Thai  Economics  in  Globalization 
 ความหมาย ลักษณะ ของโลกาภิวัตน์ กระแสโลกาภิวัตน์กับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ 
ความสัมพันธ์ของระบบการค้า การเงิน  เศรษฐกิจโลกต่อประเทศไทย การรวมตัวทางเศรษฐกิจของสหภาพ
ยุโรป อเมริกาเหนือ อาเซียน พัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทย การปรับโครงสร้างทางธุรกิจและ
แนวโน้มในอนาคต 
                     Definitions, globalization features, globalization and economic changes, 
relationship of trading with financial system. Influences of world economics toward 
Thailand, economic integration in the EU, North America and ASEAN. Economic 
development in Thailand, alteration in business structures and future trends. 
 
     2.2.2)  วิชาเอกเลือก                                                   6  หน่วยกิต 

                    ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปน้ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
1641206 อารยธรรม 2(2-0-4) 
 Civilization 
   วิวัฒนาการของมนุษย์ พัฒนาการของอารยธรรมตะวันออก และอารยธรรมตะวันตก 
ในช่วงสมัยต่าง ๆ  โดยเน้นศึกษารากฐานความคิด ปรัชญา ศาสนา ลัทธิความเช่ือ ศิลปวิทยาการ และ           
ภูมิปัญญา ความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของสังคม
ตะวันออกกับตะวันตก ตลอดจนการแลกเปลี่ยนอารยธรรมตะวันออกกับตะวันตก  อิทธิพลของอารยธรรม
ตะวันออกกับตะวันตกที่มีต่อโลกและสังคมไทย 
                   Human evolution, eastern and western civilizations development 
emphasizing on ideological foundation, philosophy, religions, doctrines, art, science and 
wisdom. Study the relationships and influences of social structure, economics and politics 
of western and eastern societies, civilization exchange between the East and the West, 
influences of  eastern and western civilizations to the world and Thai society. 
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1641502 อาเซียนศึกษา 2(2-0-4) 
 ASEAN Studies 
 ประวัติความเป็นมาของอาเซียน ความมุ่งประสงค์ หลักการพ้ืนฐาน และองค์กรตาม            
กฏบัตรอาเซียน ประชาคมอาเซียน ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมอาเซียนกับความร่วมมือกับภูมิภาคอ่ืนๆ ไทยกับ
บทบาทด้านต่าง ๆ ในอาเซียน และผลกระทบจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน 
                     Origin of ASEAN, purposes, basic principles and organs according to ASEAN 
charter, ASEAN community, ASEAN political and security community, ASEAN socio-cultural 
community, ASEAN economic community, ASEAN community and the cooperation with 
other regions, the role of Thailand in ASEAN, the impact of the establishment of ASEAN 
community. 
1642708 โบราณคดี 2(2-1-3) 
 Archaeology 
  ความหมายและประเภทของโบราณคดี ประวัติ  ประโยชน์ ความสัมพันธ์ของวิชาโบราณคดี
กับวิชาการแขนงอ่ืน  หลักและสังกัปของวิชาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์  
กฎหมายคุ้มครองโบราณคดี  ศิลปวัตถุสถาน และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ การวางแผน การบริหาร การ
ประชาสัมพันธ์ และการฝึกปฏิบัติงานโบราณคดี 
 Definitions and fields of studies in archaeology. History, importance, 
relationship between archaeology with other academic subjects, principles and concepts 
of archaeology in pre-historical and historical periods. Archaeology law, artifacts and 
places and national museum. Planning, admistration, public relations and archaeological 
expedition. 
1643106 ประวัติศาสตรท์้องถ่ิน 3(2-2-5) 
 Local  History 
  ความหมายและขอบเขตของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ จากหลักฐานประเภทต่าง ๆ โดยเน้นบริบททางการเมือง สังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ
และศาสนาของท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับศูนย์กลาง            
การปกครอง การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นอันเป็นผลกระทบมาจากปัจจัย
ภายในและภายนอก ฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูลภาคสนาม 
                     Definitions and scope of local history. Data collection methods and 
historical data analysis from different types of evidences focusing on politics, society, 
culture, religions and beliefs of the studying local areas. Relationship of different local 
areas, relationship between the local areas and the central administration, local wisdom 
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development, local change influenced by inner and outer factors. Field data collection 
practice is included. 
1643107 ท้องถ่ินศึกษา        2(1-2-3) 
  Local Studies 
  ความหมาย และขอบเขตท้องถิ่นศึกษา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครอง สังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ความเช่ือ และศาสนาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่น          
กับท้องถิ่นอ่ืน การเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น  โดยใช้กรณีศึกษาจากท้องถิ่น 
                     Definitions and scope of local studies, history, geography, economy, politics 
and administration, society, culture, wisdom, beliefs and local religions. Relationship 
between the studying local areas with others. Investigate local change by studying local 
case studies. 
1643712 ปรัชญาและวิธีการทางประวัติศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
  Introduction to Philosophy  of  History  and  Historical   Method 
  แนวคิด  ความหมาย  ความสําคัญของประวัติศาสตร์  วิ วัฒนาการของปรัชญา
ประวัติศาสตร์ตะวันตก และปรัชญาประวัติศาสตร์ไทย ความสําคัญของนักประวัติศาสตร์ สํานักความคิด
ทางประวัติศาสตร์ทั้ งของต่างประเทศและไทย   วิ ธีการทางประวัติศาสตร์เพ่ือการศึกษาวิจัย                     
ทางประวัติศาสตร์ 
                    Concepts, definitions and importances of history. Study the evolution of 
western and Thai philosophy, importance of historians, school of thought on history of 
Thailand and other countries, historical methods for historical research. 
2504901 ระเบยีบวิธีวิจัยทางสงัคมศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
 Introduction to Social Science Research Methodology 

การศึกษาเก่ียวกับจุดประสงค์และความหมายของการวิจัยทางสั งคมศาสต ร์               
วิธีการต่าง ๆ  ในการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การดําเนินการวิจัย  การใช้สถิ ติ แหล่งข้อมูล                   
การรวบรวมข้อมูล การเขียนรายงาน  การอ่านผลการวิจัย  การนําวิธีการและผลการวิจัยไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานฝึกปฏิบัติการดําเนินงานวิจัยภาคสนามทุกขั้นตอน 
                    Studies of the purposes and meanings of Social Science research, various 
methods used in research, research project writing, research procedures, the use of 
statistics, data source and collection, report writing, research results interpretation, 
research methods and findings implimentation, field research procedures. 
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2521102 มานุษยนเิวศวิทยา 3(3-0-6)  
  Human  Ecology  
  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับมานุษยวิทยาและนิเวศวิทยา  ทฤษฎีและแนวความคิดด้าน
มานุษยนิเวศวิทยา  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์  สังคมและสิ่งแวดล้อม  การวิเคราะห์ทางมานุษยวิทยา  
การใช้ประโยชน์ระบบนิเวศของมนุษย์  การใช้และการตีความหมาย  ผลกระทบทางมานุษยวิทยากับ              
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม  สังคม เศรษฐกิจ  และการเมือง  และพุทธทัศนะต่อสิ่งแวดล้อม 
                    Basic knowledge on anthropology and ecology, anthropological theories 
and concepts. Relationship between man, society and environment, anthropological 
analysis, human ecology utilization, usage and interpretation, anthropological influences 
on cultural, social, economic and political change as well as Buddhist view on the 
environment. 
2523206 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 2(2-0-4) 
 Philosophy  of  Sufficiency Economy 
 ความหมาย ความเป็นมา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทําเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนว
พระราชดําริ สหกรณ์ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ศึกษาตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต 
                    Definitions and origin of Sufficiency Economy Philosophy. King’s initiative 
new agricultural theory, cooperatives, concepts of Sufficiency Economy and national 
development according to the National Economic and Social Development Plan. 
Investigate sufficiency economy case study examples and applications. 
2533105 ปัญหาสังคม 2(2-0-4) 
 Social Problems 

 ความหมาย หลักการและทฤษฏีวิเคราะห์ปัญหาสังคม ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม 
ต้ังแต่ระดับจุลภาค และมหภาค ผลกระทบที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม แนวทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสังคม จากสถานการณ์ตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในสังคมและปํญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
                    Definitions, principles and theories of social problem analysis. Explore major 
factors causing micro and macro social problems, influences of the problems on 
economic and social status. Preventive social problem solutions from real example 
situations and anticipate possible problems in the future. 
2562509 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6) 
  Constitutional  Laws    

 ความหมาย ประวัติ และวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ ประเภทของรัฐธรรมนูญ อํานาจอธิปไตย 
การถ่วงดุลและตรวจสอบอํานาจอธิปไตยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย 
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                     Definitions, history and evolution of constitutional law, types of 
constitutional law, sovereignty, balancing and checking of sovereignty according to 
constitutional law of Thailand. 
 

        2.2.3)   วิชาการสอนวิชาเอก      9 หน่วยกิต 
                         ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปน้ี ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

1021321 การจัดการเรียนรู้สงัคมศึกษา 3(2-2-5) 
  Learning Management in Social Studies 
   แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับสังคมศึกษา หลักสูตรสังคมศึกษากับการจัดการเรียนรู้                 
การกําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมิติการเรียนรู้สังคมศึกษา สื่อ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้สําคัญในวิชาสังคมศึกษา การประเมินผลการเรียนรู้สังคมศึกษา การวางแผน
และออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา   การฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และทดลอง
จัดการเรียนรู้สังคมศึกษาด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
                     Fundamental concept of Social Studies, Social Studies curriculum and 
learning management, learning objectives formulation, learning activities management 
according to learning dimensions of social studies, media, technology, innovation and 
significant learning resources in Social Studies. Evaluation and assessment in Social 
Studies, planning and designing of Social Studies learning management. Practising of 
writing lesson plan and implementing it on an experimental Social Studies classroom 
through Thai and English. 
1021322 การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา 3(2-2-5) 
  Learning Management in ASEAN Studies 
   ความหมายของอาเซียนศึกษา คู่มือหลักสูตรอาเซียน กรอบเนื้อหาของอาเซียนศึกษา  อัน
ประกอบด้วย  5  กรอบเน้ือหา ได้แ ก่  ความรู้ เก่ียวกับอาเซียน  การเห็นคุณค่ าอัตลักษณ์ และ                  
ความหลากหลาย การเช่ือมโยงโลกและท้องถิ่น การส่งเสริมความเสมอภาคและยุติธรรม และการทํางาน
ร่วมกันเพ่ืออนาคตทีย่ังยืน ความคิดรอบยอดท่ีคงทนของบทเรียนอาเซียนศึกษา การออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อาเซียนศึกษา การฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และทดลองจัดการเรียนรู้
อาเซียนศึกษาด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

    Definitions of ASEAN studies, ASEAN curriculum sourcebook,                    
Five themes of ASEAN Studies; Knowing ASEAN, Valuing Identity and Diversity, Connecting 
Global and Local, Promoting Equity and Justice, Working Together for a Sustainable 
Future. Enduring Concepts of ASEAN Studies lesson, the design of ASEAN learning 
activities. Practise of designing learning activity organization plan and implementing it on 
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an experimental ASEAN learning classroom. Practising of writing lesson plan and 
implementing it on an experimental ASEAN Studies classroom through Thai and English. 
1023103 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา     3(2-2-5) 
  Curriculum Development in Social Studies 
   ความหมาย ขอบเขต จุดมุ่งหมายของวิชาสังคมศึกษา  ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมศึกษา
กับสังคมศาสตร์  การวิเคราะห์หลักสูตรและสาระการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ขอบข่ายและลําดับการเรียนรู้สังคมศึกษา ความคิดรวบยอดในวิชาสังคมศึกษา การพัฒนา
หลักสูตรสังคมศึกษาในสถานศึกษา การวิเคราะห์หนังสือเรียนและหนังสืออ่านประกอบสังคมศึกษาให้
เหมาะสมกับความสนใจของผู้เรียน ปัญหาและแนวโน้มทางสังคมศึกษา การฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
สังคมศึกษาให้สอดคล้องกับท้องถิ่น 
                    Definitions, scope and purposes of Social Studies. Relationship between 
Social Studies and Social Science, curriculum and course content analysis in Social 
Studies, religions and cultures learning area, scope and sequence in Social studies, 
concepts of Social Studies, Social Studies curriculum development in school. Learning 
Material analysis focusing on student’s interest. Social Studies problems and trends. 
Practising Social Studies curriculum development for specific local area. 
1523220 การศึกษาวิธีสอนของพระพทุธเจ้า 3(3-0-6) 
 Study of the Buddha’s  Teaching  Methods 
  วิธีการสอนของพระพุทธเจ้าในประเด็นต่าง ๆ คือ ปรัชญาพื้นฐาน คุณสมบัติ  บุคลิกภาพ
และคุณธรรมของพระพุทธองค์  หลักทั่วไปในการสอนในแง่เก่ียวกับ เน้ือหาที่สอน  ผู้เรียนและตัวอย่างการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธีสอน 
                     Teaching methods of Buddha in various fields including fundamental 
philosophy, attributes, personality and virtues of Buddha, general teaching principles 
relating to the teaching content, students and samples of lesson plan based on Buddha’s  
teaching  methods .  
 
                         2.2.4)   วิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเลือก         4 หน่วยกิต 
                                    ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปน้ี หรือเลือกเรียนรายวิชาใดๆ จากวิชาเอก
เลือก หรือวิชาการสอนวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
1023108 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา   2(1-2-3) 

Development of Instructional Media and Innovation in Social Studies    
                    ความหมายของสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา หลักการออกแบบ ผลิต 
และพัฒนาสื่อและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับเน้ือหาสังคมศึกษาและลีลาการเรียนรู้ของผู้เรียน ประยุกต์
แนวคิดที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีพ้ืนฐาน เทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียน            
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การสอนสังคมศึกษา การฝึกปฏิบัติการออกแบบ ผลิต นําไปใช้หรือประยุกต์ใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียน
การสอนสังคมศึกษา 
                    Definitions of instructional media and innovation in Social Studies, designing, 
producing and developing appropriate media and innovation for Social Studeis contents 
and leaning styles, applying concepts related to the general and educational technology 
for the production of instructional media and innovation in Social Studies practice in 
designing, producing and implementing or applying instructional media and innovation in 
Social Studies. 
1123109 การพัฒนาทักษะของผู้เรียนสังคมศึกษา 2(1-2-3) 
  Social Studies Learners’ Skills Development 
   ความหมาย  ความสําคัญ ประเภทของทักษะที่จําเป็นต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา  ได้แก่ 
ทักษะการสืบสอบทางสังคม  ทักษะการทํางานกลุ่ม  ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการใช้แผนท่ี  ทักษะการ
คิด ทักษะการสื่อสาร และทักษะการใช้เทคโนโลยี การฝึกปฏิบัติการออกแบบกิจกรรม             การเรียนรู้
ทั้งในรูปแบบกิจกรรมในห้องเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร  โดยใช้ทฤษฎี หลักการ แนวคิด รูปแบบ วิธี 
และเทคนิคการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะของผู้เรียนสังคมศึกษาในระดับการศึกษา               ขั้น
พ้ืนฐาน 
                     Definitions, importance of essential skills for Social Studies including social 
inquiry skill, cooperative skill, problem solving skill, map skill, thinking skills, 
communicative skills and technological application skill. Practising the designing and 
producing learning activities both classroom activities and extra-curricular activities                
by using learning of theories, principles, approaches, models, methods and techniques for 
develop skills of social studies learners. 
 

1023110 การพัฒนาคณุลักษณะอันพึงประสงคข์องผูเ้รียนสังคมศึกษา 2(1-2-3) 
  Development of Social Studies Learners’ Desired Characteristics  
   ความหมาย  ความสําคัญ ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่จําเป็นต่อการพัฒนาผู้เรียน
สังคมศึกษา การฝึกปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบกิจกรรมในห้องเรียนและกิจกรรม          
เสริมหลักสูตร  โดยใช้ทฤษฎี หลักการ แนวคิด รูปแบบ วิธี และเทคนิคการจัดการเรียนรู้เพ่ือคุณลักษณะ          
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนสังคมศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                   Definitions, importance of essential desired characteristics for social studies 
learners. Practising the designing and producing learning activities both classroom activities 
and extra -curricular activities by using learning of theories, principles, approaches, 
models, methods and techniques for desired characteristics of social studies learners. 
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3)    หมวดวิชาเลือกเสรี     6    หน่วยกิต 
     เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร โดยไม่ซ้ําซ้อนกับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องเป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
ของสาขาวิชาน้ี ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ และต้องไม่เป็นรายวิชาใน
สาขาวิชาเอกน้ัน  


