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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) 
Bachelor of Education Program in Social Studies 

ค.บ. (สังคมศึกษา)  B.Ed. (Social Studies) 
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562 

ปรัชญาของหลักสูตร  
   ผลิตครูสังคมศึกษาที่ดี มีความรอบรู้วิชาการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน  
ยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพครู จัดการเรียนรู้อย่างทันสมัย 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   มุ่งผลิตครูสังคมศึกษาที่มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 1.  มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์วิชาสังคมศึกษา รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เข้าใจปัญหา
สังคม และสามารถเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
 2.  มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาแบบสองภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
 3.  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนให้สามารถปรับตัวได้ดีและด ารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีการ
สื่อสารแบบไร้พรมแดน   
 4. มีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลที่ดี สามารถร่วมท างานกับผู้ อ่ืนได้ดี มีความสร้างสรรค์และคิด
วิเคราะห์ และสามารถประยุกต์ความรู้และสร้างสรรค์งานด้านสังคมศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม 
 5.  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ตามกรอบมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
จ านวนหน่วยกิต 
        จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  140 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร 
        1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              ไม่น้อยกว่า                         30 หน่วยกิต  
         1.1) กลุ่มวิชาบังคับ               27 หน่วยกิต 
                   1.1.1) กลุ่มวิชาภาษา                 9 หน่วยกิต 
                    1.1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                      12 หน่วยกิต 
                  1.1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   3 หน่วยกิต 
                      1.1.4) กลุ่มวิชาสหวิทยาการ      2 หน่วยกิต 
                      1.1.5) กลุ่มวิชาพลานามัย          1 หน่วยกิต 
         1.2) กลุ่มวิชาเลือก                                 3 หนว่ยกิต 
        2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน             ไม่น้อยกว่า                        104 หน่วยกิต 
          2.1)  วชิาชีพครู                                                 41 หน่วยกติ 
                   2.1.1) กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ              24 หน่วยกิต 
                   2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก                 3 หนว่ยกิต 
                     2.1.3) กลุ่มวิชาปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา            14 หน่วยกิต 
            2.2)  วิชาเอก                                                        63 หน่วยกิต 
              2.2.1) วิชาเอกบังคับ                                43 หน่วยกิต 
              2.2.2) วิชาเอกเลือก                                  20 หน่วยกิต 
              3) หมวดวิชาเลือกเสรี                  ไม่น้อยกว่า                         6 หน่วยกิต 
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รายวิชา 
   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                   ไม่น้อยกว่า                       30  หน่วยกิต 
                1.1) วิชาบังคับ                                                            27 หน่วยกิต 
   1.1.1) กลุ่มวิชาภาษา   9 หน่วยกิต 

0010101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai for Communication 

3(3-0-6) 

0010201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
English for Everyday Communication 

3(3-0-6) 

0010202 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน 
English for Study Skills Development 

3(3-0-6) 

   1.1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
0020101 การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพระนคร 

Self Development and Phranakhon Identity 
3(3-0-6) 

0020102 คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข 
Aesthetic Value, Virtue, and Happiness 

3(3-0-6) 

0020103 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
Thai Living and Philosophy of Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

0020104 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
Laws in Everyday Life 

3(3-0-6) 

   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 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 

Exercise for Health 
1(0-2-1) 

            1.2) วิชาเลือก                                                                  3 หน่วยกิต 
                   มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ นอกเหนือจากศาสตร์ของตนเองตามที่ผู้เรียน
สนใจ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  

   1.2.1) กลุ่มวิชาภาษา 
0010301 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

Chinese for Communication 
3(3-0-6) 

0010401 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

3(3-0-6) 
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0010501 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 
Malay for Communication 

3(3-0-6) 

0010601 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 
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) 

0020108 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต 
Meditation for Life Development 

3(3-0-6) 

0020109 โลก สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง 
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 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
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) 
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      2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน                  ไม่น้อยกว่า                        104 หน่วยกติ 
    2.1)  วิชาชีพครู                                                         41 หน่วยกิต 
     2.1.1)  กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ               24 หน่วยกิต 

1001101 ปรัชญาและจิตตปัญญาครู 
Philosophy and Contemplation for Teachers 

3(2-2-5) 

1001102 การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development 

3(2-2-5) 

1001103 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 
Communicative Language for Teachers 

3(2-2-5) 

1001105 จิตวิทยาส าหรับครู 
Psychology for Teachers 

3(2-2-5) 

1001107 วิทยาการจัดการเรียนรู้  
Learning Management Science 

3(2-2-5) 

1001108 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา  
Information and Communication Technology for Education 

3(2-2-5) 

1001109 การประเมินการเรียนรู้และการประกันคุณภาพการศึกษา 
Learning Assessment and Educational Quality Assurance 

3(2-2-5) 

1001110 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
Research and Development in Learning Innovation  

3(2-2-5) 

 

   2.1.2)  กลุ่มวิชาชีพครูเลือก                          3 หน่วยกิต 
1001104 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับครู 

English Language Skills Development for Teachers 
3(2-2-5) 

1001106 การเสริมสร้างจิตสาธารณะ 
Enhancement of Public Mind 

3(2-2-5) 

1001112 การจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
Learning Management for Learners with Special Needs 

3(2-2-5) 

1001113 การจัดการชั้นเรียนและสภาพแวดล้อม 
Classroom and Learning Environment Management 

3(2-2-5) 

1001114 สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
Technological Media for Learning Management 

3(2-2-5) 

1001115 การศึกษาของประเทศในอาเซียน 
Education in ASEAN Countries 

3(2-2-5) 

1001116 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
Creative Thinking Development 

3(2-2-5) 

1001117 การประเมินโครงการ 
Project Evaluation 

3(2-2-5) 

1001118 ผู้ก ากับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรู้เบื้องต้น 
Basic Unit Leader Training Course (B.T.C) 
 
 

3(2-2-5) 
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                      2.1.3)  กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา           14 หน่วยกิต  
1001119 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน    

Professional Practicum  
2(90) 

1002101 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ  1   
School Internship 1 

6(270) 

1002102 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ  2   
School Internship 2 

6(270) 

 

                2.2) วิชาเอก           63 หน่วยกิต 
                       2.2.1)  วิชาเอกบังคับ        43 หน่วยกิต 
1522102 ศาสนศึกษา 2(1-2-3) 
 Religious Studies 
1522103 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา     3(3-0-6) 
 Buddhadhamma and  Dhammology 
1641601  ปรัชญาและวิธีการทางประวัติศาสตร์เบื้องต้น 2(1-2-3) 
  Introduction to Philosophy of History and Historical Method 
1642105 ประวัติศาสตร์ไทย 3(2-2-5) 
 Thai  History   
1642313 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
 History of Southeast Asia 
1642314 ประวัติศาสตร์สากล 3(3-0-6) 
  Universal History 
2531105 หลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3(3-0-6) 
 Principles of Sociology and Anthropology 
2531111 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล 2(1-2-3) 
 Social and Cultural Change in Digital Age  
2532111 ท้องถิ่นศึกษา 2(1-2-3) 
  Local Studies 
2532205 สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา 2(1-2-3) 
 Environment and Population Studies 
2541106 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(3-0-6) 
 Physical Geography 
4111305 ภูมิศาสตร์ส าหรับครูสังคมศึกษา ** 3(2-2-5) 
 Geography for Social Studies Teachers 
2541306 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Geographical Instruments and Geographic Information  
2551111 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 2(1-2-3) 
 Introduction to Political Science 
2551112 การเมืองการปกครองไทย 2(1-2-3) 
 Thai Politics and Government 
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2561001 กฎหมายเบื้องต้น 2(1-2-3) 
 Introduction to Laws 
2571301 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to Economics 
 
 

                     2.2.2)  วิชาเอกเลือก   (เลือกเรียนไม่น้อยกว่า)        20 หน่วยกิต 
1021602 ภาษาอังกฤษส าหรับครูสังคมศึกษา                                     2(1-2-3) 
 English for Social Studies Teachers 
1021701 เศรษฐศาสตร์ส าหรับครูสังคมศึกษา 2(1-2-3) 
 Economics for Social Studies Teachers 
1023103 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา              3(2-2-5) 
                  Curriculum Development in Social Studies 
1023109      การพัฒนาทักษะของผู้เรียนสังคมศึกษา                2(1-2-3) 
                 Social Studies Learners’ Skills Development 
1023110      การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสังคมศึกษา             2(1-2-3) 
                 Social Studies Learners’ Desirabled Characteristics Development 
1023111 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา    3(2-2-5) 
  Methodologies of Social Studies Learning Management 
1023112 นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา    2(1-2-3) 
  Social Studies Innovation and Media  
1023113  การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา                           2(1-2-3) 
            Learning Management in ASEAN Studies 
1023114 เกมกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21    3(2-2-5) 
  Game and Learning Management in 21st Century 
1023115 การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา    2(1-2-3) 
  Social Studies Action Research 
1521204 พุทธวิธีในการสอน 3(2-2-5)  
 Buddha’s Teaching Methods 
1641208 อารยธรรมโลก 3(3-0-6) 
 World Civilization 
4114904 สัมมนาสังคมศึกษา **                                          3(2-2-5) 
  Seminar in Social Studies 
2531502 ไทยศึกษา 2(1-2-3) 
 Thai Studies 
4111503 อาเซยีนศึกษาส าหรับครูสังคมศึกษา ** 3(3-0-6) 
 ASEAN Studies for Social Studies Teachers 
2531504 สันติภาพศึกษา 3(3-0-6) 
  Peace Studies 
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2531505 พลเมืองศึกษา 3(2-2-5) 
 Civic Education 
2531506 ความเป็นสกลทรรศน์ 2(1-2-3) 
 Global Connections 
2531507 ศาสตร์พระราชากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2(1-2-3)  
 The King’s Philosophy and Sufficiency Economy Philosophy 
4111508 วัฒนธรรมเพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง ** 3(2-2-5) 
 Central Region’s Thai Folk Song Culture 
2541303 ภูมิศาสตร์โลก 2(1-2-3) 
 Geography of the World 
2561002 การป้องกันการทุจริต 2(1-2-3) 
 Prevention of Corruption 
        3) หมวดวิชาเลือกเสรี                           6 หน่วยกิต  

       เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  โดยไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา
นี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ  
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ค าอธิบายรายวิชา 
       1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                       30 หน่วยกิต 
                   1.1)  กลุ่มวิชาบังคับ              27 หน่วยกิต 
     1.1.1) กลุ่มวิชาภาษา      9 หน่วยกิต 
0010101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

Thai for Communication 
3(3-0-6) 

ภาษากับการสื่อสาร ลักษณะและความส าคัญของภาษาไทย การใช้กระบวนการทักษะ
สัมพันธ์ทางภาษา ทักษะการสื่อสารและการสืบค้นเพ่ือการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวันและวิชาชีพ การเรียบเรียง
และการน าเสนอสารสนเทศ 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 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
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. 
 
     1.1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  12 หน่วยกิต 
0020101 การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพระนคร 

Self Development and Phranakhon Identity  
3(3-0-6) 

ประวัติความเป็นมาความภาคภูมิใจ และเกียรติยศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครการปลูกฝัง
ให้ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การเสริมสร้างทักษะในการพัฒนาตนด้านกาย 
จิต ปัญญา อารมณ์ และสังคม ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น ความรับผิดชอบต่อสังคม การตระหนักในการใฝ่รู้และ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 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”. 
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0020102 คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข 
Aesthetic Value, Virtue, and Happiness 

3(3-0-6) 

การรับรู้สุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ  การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมของมนุษย์ ความ
เชื่อ ศาสนา และสังคม บนพ้ืนฐานแห่งการรับรู้ การมองเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหวความสามารถในการ
แสดงออกเชิงสร้างสรรค์งานศิลปกรรม งานดนตรี งานนาฏศิลป์เพ่ือการพัฒนาทางอารมณ์สังคมและสติปัญญา 
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การน าศิลปะมาประยุกต์  การแสวงหาความรู้และการสร้างสรรค์ศิลปะที่
น าไปสู่การเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 

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. 

 

0020103 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
Thai Living and Philosophy of Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

ลักษณะของวิถีชีวิตไทย วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักคุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย จิตส านึกความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ทฤษฎีใหม่ การศึกษาตามแนวพระราชด าริและการประยุกต์ใช้ 

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 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

Laws in Everyday Life 
3(3-0-6) 

กฎหมายในชีวิตประจ าวันที่เกี่ยวข้องกับ การเกิด ครอบครัว ผู้เยาว์ การรับราชการทหาร การ
หมั้น 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) 

กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับ
ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทักษะในการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมในการด ารงชีวิต 

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 การตระหนักรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 

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

การตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันในมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและ
เทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับตัวและแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตอย่างรู้เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงในสังคมได้อย่างเหมาะสม 

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 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

Exercise for Health 
1(0-2-1) 

ความหมาย ขอบข่าย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ หลักการออก
ก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การทดสอบความสมบูรณ์ของร่างกาย และกิจกรรมการออกก าลังกาย 
            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 ตามที่ผู้เรียนสนใจ 
จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  
     1.2.1) กลุ่มวิชาภาษา 
0010301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

Chinese for Communication  
3(3-0-6) 

ทักษะการฟังและพูดภาษาจีนในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน การบอกวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและวัฒนธรรมจีน 
                      Chinese speaking and listening skills in everyday situations; explaining Thai and 
Chinese cultures. 
0010401 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 

Japanese for Communication 
3(3-0-6) 

ทักษะการฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน การบอกวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

Japanese speaking and listening skills in everyday situations; explaining Thai 
and Japanese cultures. 
0010501 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 

Malay for Communication  
3(3-0-6) 

ทักษะการฟังและพูดภาษามลายูในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน การบอกวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและวัฒนธรรมมลายู 

Malay speaking and listening skills in everyday situations; explaining Thai and 
Malay cultures. 
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0010601 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 

Vietnamese for Communication 
3(3-0-6) 

ทักษะการฟังและพูดภาษาเวียดนามในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันการบอก
วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมเวียดนาม 

Vietnamese speaking and listening skills in everyday situation; explaining Thai 
and Vietnamese cultures. 
0010701 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 

Burmese for Communication 
3(3-0-6) 

ทักษะการฟังและพูดภาษาพม่าในสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน การบอกวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและวัฒนธรรมพม่า 

Burmese speaking and listening skills in everyday situations; explaining Thai and 
Burmese culture. 

 

     1.2.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
0020105 ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการคอร์รัปชัน 

Good Governance and Corruption Prevention  
3(3-0-6) 

ความหมาย รูปแบบ ลักษณะ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับธรรมาภิบาลการป้องกัน            การ
คอร์รัปชัน บทบาทหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จิตส านึกความเป็นพลเมือง การปกครองแบบประชาธิปไตย 
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. 

 

0020106 โลกร่วมสมัย 
Contemporary World 

3(3-0-6) 

พัฒนาการของอารยธรรมทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ของโลกตะวันตกและตะวันออก ปัญหาและความขัดแย้งในสังคมโลก แนวทาง ในการแสวงหาสันติภาพ 
พัฒนาการความร่วมมือระหว่างประเทศ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย สถาบัน  การรวมกลุ่มและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศในมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์โลกปัจจุบัน 

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 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
Information for Learning 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศระบบการ
จัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ การเข้าถึงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ทักษะการรู้สารสนเทศ ทักษะการน าเสนอ
รายงานเชิงวิชาการ และจริยธรรมทางสารสนเทศ 
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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 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 
Meditation for Life Development  

3(3-0-6) 

ความหมายของการท าสมาธิ  จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน  และจุดเริ่มต้นของ          การท า
สมาธิ  ลักษณะของการบริกรรมและการท าสมาธิ  ประโยชน์ของสมาธิ  ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และการน า
สมาธิไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สมาธิกับการเรียนและการงาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ ประโยชน์ของฌานและ
ญาณ  สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา ความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา แผนผังสมถะกับวิปัสสนา ชาวโลกกับ
วิปัสสนา 

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 สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง 
Earth, Environment and Change  

3(3-0-6) 

      โลก โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของโลก ภัยพิบัติธรรมชาติ การอนุรักษ์และการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
                      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 เกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Agriculture for Quality of Life Development 
3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของการเกษตร เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย
ของสินค้าเกษตร การประยุกต์ใช้เกษตรอินทรีย์และนวัตกรรมทางการเกษตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                     Definitions, importance and advantages of agriculture; safety standards for 
agricultural products; application of organic agriculture and agricultural innovation in quality of 
life improvement. 
0030103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Mathematics for Everyday Life 
3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญ ธรรมชาติ  และโครงสร้างของคณิ ตศาสตร์  หลักการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  การพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์  การให้เหตุผลและการอ้างเหตุผลทางคณิตศาสตร์   การแก้ปัญหา
และการประยุกต์ใช้กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์เพ่ือใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
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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 ความส าคัญของการสร้างสรรค์ การเลือกใช้เทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม เพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

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 กลยุทธ์การด าเนิน
ธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ การจัดตั้งธุรกิจ แผนธุรกิจ กรณีศึกษาการประกอบธุรกิจที่ประสบความส าเร็จ 

Introduction to business, business environment, modern business management, 
business strategies, entrepreneurship, business establishment, business plans, and case studies of 
successful businesses. 
0060102 องค์กรแห่งความสุข 

Happy  Workplace 
3(3-0-6) 

ความหมายและประเภทขององค์กร การจัดสภาพแวดล้อมองค์กร วัฒนธรรมขององค์กรบน
ความหลากหลาย ความหมายและความส าคัญขององค์กรแห่งความสุข การท างานอย่างมีความสุขและมีส่วนร่วม
ในการสร้างองค์กรแห่งความสุข 

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. 
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    2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                    104 หน่วยกิต                                             
               2.1)  วิชาชีพครู                                                           41 หน่วยกิต 
       2.1.1) กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ           24 หน่วยกิต 
1001101 ปรัชญาและจติตปญัญาครู 

Philosophy and Contemplation for Teachers 
3(2-2-5) 

                       ปรัชญาชีวิตและจิตตปัญญาครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณครู ความเป็นวิชาชีพชั้นสูง การน้อมน า
ศาสตร์พระราชาสู่การประกอบวิชาชีพครูและการด าเนินชีวิต คุณูปการของงานครู  แบบอย่างครูของโลก (บรมครู)  ครูของ
แผ่นดิน หน้าที่และความรับผิดชอบของครูตามกฏหมายการศึกษาตามองค์กรวิชาชีพ การพัฒนาความเป็นนวัตกรด้วย
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ ปรัชญาพื้นฐานและปรัชญาการศึกษาในฐานะฐานความคิดและทิศทางการพัฒนาการศึกษา
และงานของครู  วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ปรัชญาต่างๆ และศาสตร์พระราชา หลักทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9  ใน
การพัฒนาสถานศึกษา  และการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน ครูในฐานะผู้ใฝ่เรียนรู้พัฒนาตน  เป็นแบบอย่างของ
คนดี  คนเก่งที่มีความสุข  และเมตตากรุณาเป็นกัลยาณมิตรต่อศิษย์อย่างเท่าเทียม  หน้าที่และความรับผิดชอบของครู
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพครู  ตามองค์กรวิชาชีพ  และตามวัฒนธรรมประเพณี  คุณธรรม  
จริยธรรม และจรยาบรรณครู ฝึกฝน  วิเคราะห์  และสังเคราะห์  วิถีครูปูชณียบุคคลและความเป็นครูผู้พัฒนาต่อเนื่องเทา่
ทันการเปลี่ยนแปลง  และมีความเป็นวิชาชีพชั้นสูง  การพัฒนาความเป็นนวัตกรด้วยกระบวนการคิดสร้างสรรค์  และ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
                   Life philosophy and wisdom, contribution of teacher’s works, model for teachers of the 
world (original teacher model), teachers and recommendation of the sufficiency economy philosophy 
in the life of teachers to develop student’s life. Basic philosophy and educational philosophy as a 
base of ideas and directions for the development of teachers and teachers’ works. Analyze and apply 
various philosophies and the King's sciences, the principles of working of King Rama IX in the 
development of educational institutions and organizing courses and teaching and learning. Teachers 
as those who learn to develop themselves as an example of a good person who is happy and 
benevolent to be equally friendly to the disciples, duties and responsibilities of teachers according to 
the laws of professional organizations and according to culture, tradition, morality, and ethics. The 
way of original teachers as a teacher who developed continuously change and have a high 
professional level development of creativity with creative thinking processes and professional 
learning communities (PLC). 
1001102 การพัฒนาหลักสูตร 

Curriculum Development 
3(2-2-5) 

                    หลักการและความส าคัญ องค์ประกอบ ประเภทและรูปแบบต่างๆ ของหลักสูตร กระบวนการพัฒนา
หลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตร การประเมินหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษา 
บริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนแต่ละระดับการศึกษาและประเภทการศึกษา  ฝึกปฏิบัติจัดท าหลักสูตรในบริบทจริง 
และมีความเป็นนวัตกรรม ประเมินและรายงานผลการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาและประเมินหลักสูตร ปัญหา 
แนวโน้ม และนวัตกรรมในการพัฒนาหลักสูตร 

Principles and importance of the curriculum. Composition and types of curriculum,  
processes analysis, curriculum development and management of related factors. Curriculum 
Evaluation. Basic education and school curriculum based on practice analysis, courses create in real 
context and innovative. Evaluate and report on the development of the curriculum systematically 
using the research and development process, Educational quality assurance laws related to 
curriculum development and evaluation process. Problems, trends and innovations in curriculum 
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development. 
1001103 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 

Communicative Language for Teachers 
3(2-2-5) 

                    โครงสร้างวาทวิทยาส าหรับครู เทคนิคการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน ฝึกปฏิบัติการฟัง 
การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทางเพื่อการสื่อความหมายในการสื่อสาร การเรียนการสอนและน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพื่อเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน สืบค้นข้อมูลให้รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง ฝึกการใช้
ภาษาเพื่อสื่อสารวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากลเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นความสอดคล้องกับสภาพจริงของสถานศึกษา 
                   S t u d y  speech structure for teachers, techniques used in Thai and English language 
according to the standard tests. Practice listening, speaking, reading, and writing skills, and body 
language used in communication and learning management. Apply information technology to 
facilitate in learning management, to study and search for new knowledge. Practice using lanauge for 
communicating Thai and international culture to be peaceful co-existences. Design learning 
management using language knowledge to develop students relevant to the school context.  
1001105 จิตวิทยาส าหรับครู 

Psychology for Teachers 
3(2-2-5) 

                    หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษา  ระบบ
การแนะแนวในโรงเรียน ฝึกการวิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาส าหรับการจัดการเรียนรู้ในบริบทจริง 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยใช้ ทักษะสมองเพื่อการเรียนรู้การ
ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ แนวทางการให้ค าแนะน ากับ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพื่อให้สามารถออกแบบดูแล
ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผล 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องเพื่อสร้างความร่วมมือในการ
พัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิด เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย 
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
                  Principles, concepts, developmental psychology theories, educational psychology, 
practicing analyzing, solving problem, applying knowledge in psychology to manage authentic learning 
circumstance in order to develop learners through proper age, special needs education, guideline and 
advice for parents related learners’ development, case study, reflection for creating assistant system, 
enhancing learners performance through teachers spirit, reporting and developing learners quality 
systematically, feedback to parents to foster cooperation for developing learners to be 
knowledgeable toward changes. 
 
1001107 วิทยาการจัดการเรียนรู้  

Learning Management Science 
3(2-2-5) 

                    หลักการและทฤษฎีการเรียนรู้และศาสตร์การสอน  การจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนเป็นส าคัญ  ค านึงถึง
ความแตกต่างของแต่ละบุคคลและความต้องการของเด็กพิเศษ  การบูรณาการการเรียนการสอนลักษณะต่างๆ  สื่อ  
เทคโนโลยีดิจิทัล  แหล่งเรียนรู้  และนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน  การออกแบบและวางแผน การจัดการเรียนรู้เพื่อ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง ประเมินและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างเป็นระบบโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (R&D) จิตวิญญาณและทักษะกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนที่
ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
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                    Principles and theories of learning and teaching Science Learning management for 
learners is important. Taking into account the individual differences and the needs of special children 
Integration of various teaching and learning styles, digital technology media Learning resources and 
innovation for teaching and learning Design and planning Learning management for learning in the 
21st century Practice in learning management in real situations. Evaluate and report the results of 
learning management as specified by using the research and development (R&D) process, spirit, and 
continuous teaching process development skills. And in line with global changes. 
 
1001108 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา  

Information and Communication Technology for Education 
3(2-2-5) 

                    แนวคิด หลักการและทฤษฎี การออบแบบ การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีปัญญา มีความเป็นนวัตกรที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนใน
สถานศึกษา ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษโดยการวิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การสะท้อนหลักการ แนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองเพื่อการเป็นครูที่ดี มีความ
รอบรู้และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
                    Concepts, principles, theories, and learning management design appropriate with 
nature of major to enhance learners’ cognition and create creators properly. Analyze principles, 
concepts and theories which related to information technology and communication for enhancing 
students in school, special needs learners and individual difference learners. Utilize and apply law 
and ethics of information technology and communication for learning management properly and 
effectively. Intellectual property infringement prohibited. Reflection of principles and concepts for 
being self-development, knowledgeable and changeable teachers under the world changes. 
 
1001109 การประเมินการเรียนรู้และการประกันคุณภาพการศึกษา 

Learning Assessment and Educational Quality Assurance 
3(2-2-5) 

                   หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินการเรียนรู้ 
ระบบการจัดการคุณภาพการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้วัด
และประเมิน การประเมินตามสภาพจริง การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินที่เน้น
บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคล  การประเมินผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ การฝึกปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตร การจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมประเมิน
คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การออกแบบ สร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และ
เครื่องมือประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ การตรวจให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน  การน าผลการประเมินไปใช้
ในการพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และแนวทางการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายในและภายนอก และน าผลไปใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา  
                   Principles concepts and theories of measurement and evaluation of learning outcomes. 
Learning assessments, systems for quality management of educational institutions and educational 
quality assurance. Virtues, morals and code of ethics of measurer and evaluator. Authentic 
assessment, performance assessment, portfolio assessment, formative and summative evaluation 
based on contexts and individual differentiation and learners with special needs. Practicing 
measurement and evaluation of learners according to curriculum. Educational quality assessment 
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activities and learning management. 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. Guiding of school self assessment report 
for internal and external quality assurance. 
 
1001110 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 

Research and Development in Learning Innovation   
3(2-2-5) 

                    หลักการและแนวคิดทฤษฎีทางการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษา จรรยาบรรณนักวิจัย การ
วิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ การออกแบบการวิจัยในชั้น
เรียน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนานวัตกรรมการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน  การฝึกปฏิบัติการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในบริบทของสถานศึกษาที่แตกต่างกัน  การอ่านและวิเคราะห์รายงานผลการวิจัย 
                     Principles, concepts, practices in research, research methodology, and educational 
research, applying research process in problem solving and learning development, designing 
classroom research, applying the digital technology into research for solving and developing the 
learners, practicing and producing the research for developing learning and teaching in school 
contexts, presenting and evaluating the research. 

 
                          2.2.1) กลุ่มวิชาชีพครูเลือก (เลือกเรียนไม่น้อยกว่า)                    3    หน่วยกิต 
1001104 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับครู 

English Language Skills Development for Teachers 
3(2-2-5) 

              การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ โครงสร้างภาษาอังกฤษ ค าศัพท์ ทักษะการฟัง พูดอ่าน 
และเขียนภาษาอังกฤษ ฝึกปฏิบัติทักษะการน าเสนอทางวิชาการ และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครูในการ
เรียนการสอน วิเคราะห์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อย่างถูกต้อง เชี่ยวชาญ และเหมาะสมสอดคล้องกับวัฒธรรมของเจ้าของภาษา 
                       Develop English for academic skills including of English structure, vocabulary, 
listening, speaking, reading, and writing skills. Practice English for academic presentational skills and 
communicative English for teachers in learning management. Analyse English language used in 
English standard test, and using English for communication with accuracy, fluency, and 
appropriateness related to English speaking country culture. 
 
1001106 การเสริมสร้างจิตสาธารณะ 

Enhancement of Public Mind 
3(2-2-5) 

                        ความส าคัญของจิตสาธารณะ  คุณธรรมพื้นฐานของผู้มีจิตสาธารณะ  คุณลักษณะของผู้มีจิต
สาธารณะ  จิตลักษณะ  และทักษะในการปฏิบัติงานจิตสาธารณะ วิเคราะห์และฝึกปฏิบัติงานโครงการด้านจิตสาธารณะ  
หรืออาสาเข้าร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับจิตสาธารณะ  เพื่อน าประสบการณ์ด้านจิตสาธารณะมาประยุกต์ใช้
เป็นวิถี หรือแนวทางในการปฏิบัติตนให้มีคุณประโยชน์แก่สังคม 
                       The importance of public mind, basic virtues of people with public consciousness, 
characteristics of those who have public mind, mental characteristics and skills in public mental 
practice. Analyze and practice on project works, public mind or volunteering to work with public-
related agencies to bring experience in public mind to apply as a way of or guidelines for 
conducting themselves for the benefit of society. 
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1001112 การจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

Learning Management for Learners with Special Needs 
3(2-2-5) 

                        หลักการทฤษฎีการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ  โดยเน้นการวิเคราะห์
ธรรมชาติลักษณะเฉพาะของผู้เรียนมีความต้องการพิเศษ  การจัดการเรียนรู้การเลือกใช้สื่อ  การวัดและประเมินผลที่
สอดคล้องกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ  โดยประยุกต์
หลักการทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
                       Principles of educational management theory for students with special needs by 
focusing on the analysis of the nature and characteristics of students with special needs. Learning 
management Media selection Measurement and evaluation that is consistent with individual 
learners Practice in learning management for students with special needs. By applying relevant 
theoretical principles to develop learners to their full potential. 
 
1001113 การจัดการชั้นเรียนและสภาพแวดล้อมเอื้อการเรียนรู้ 

Classroom and Learning Environment Management 
3(2-2-5) 

                        แนวคิด  หลักการ  และเทคนิคการจัดการชั้นเรียน  บทบาทหน้าที่ครูในการปรับพฤติกรรม  การ
พัฒนาวินัยในชั้นเรียน  การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือการเรียนรู้    โดยเน้นการวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติ
ประยุกต์ทฤษฎีสู่การปฏิบัติจัดกิจกรรมโครงการ  พัฒนาพฤติกรรมในชั้นเรียนเพื่อช่วยเหลือ  และจัดการปัญหาของ
ผู้เรียน  ตามลักษณะเฉพาะของปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
                       Concepts, principles, and techniques of classroom management;  role of teachers 
in behavior modification;  discipline development in classroom; setting of atmosphere and learning 
environment emphasis on analyzing and applying the theory to practice project activities; behavior 
development in the classroom to help and manage students' problems according to the specifics 
problem to develop learners. 
 
1001114 การผลิตและการใชส้ื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ 

Production and Utilization of Technology for Learning 
Management 

3(2-2-5) 

                        แนวคิด  หลักการผลิต  การออกแบบสื่อเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน  การ
วิเคราะห์และฝึกปฏิบัติออกแบบสื่อเทคโนโลยีเพื่อใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้  เลือกใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม  
และรู้เท่าทัน 
                       Concepts, principles and media design based on individual differences, analyze and 
practice media technology design for learning management, select and utilize media technology 
appropriate learning and media literacy. 
 
1001115 การศึกษาของประเทศในอาเซยีน 

Education in ASEAN Countries 
3(2-2-5) 

                     แนวคิดในการจัดการศึกษาของประเทศต่างๆ ในอาเซียน  โดยใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้ า สืบค้น 
และวิเคราะห์เพื่อน ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร  การจัดการเรียนรู้  โดยเปรียบเทียบบริบท  และ
ปัจจัยเอ้ือที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาทั้งด้านประวัติศาสตร์  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง  วิเคราะห์
มาตรฐานการศึกษาของประเทศต่างๆ ในอาเซียน  รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อการจัดการศึกษา
ที่เกิดจาก   การรวมกลุ่มอาเซียน 
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                       The study of concepts of educational management in ASEAN countries using the 
inquiry process and analyzing to be applied as a guideline for the development of learning 
management curriculum by comparing the context and factors that influence educational 
management in terms of history, economy, society, politics and government; Analyzing the 
educational standards of various countries in ASEAN, including trends, changes, and impacts on 
education management caused by ASEAN community. 
 
1001116 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

Creative Thinking Development 
3(2-2-5) 

                        ทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสอนคิดสร้างสรรค์  และการวัดการคิด
สร้างสรรค์  ใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้า สืบค้น และวิเคราะห์ ปัจจัยที่เอ้ือต่อความคิดสร้างสรรค์  วิธีและเทคนิคการ
สอนคิดสร้างสรรค์  ฝึกปฏิบัติจัดท าโครงการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย  โดยประยุกต์ทฤษฎีสู่การ
พัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
                        Concept, theory related to creative thinking, creative thinking learning management 
and measurement through the process of study, research, and analysis factors influencing creative 
thinking and learning management techniques. Practice doing creative thinking projects for 
developing Thai youth. Apply theories to develop creative thinking youths to keep up with the 
changes. 
1001117 การประเมินโครงการ 

Project Evaluation 
3(2-2-5) 

                          แนวคิด  หลักการ  รูปแบบการประเมินโครงการ  กระบวนการประเมินโครงการ                  ใช้
กระบวนการศึกษาค้นคว้า สืบค้น และวิเคราะห์  เพื่อน ามาใช้ฝึกปฏิบัติประเมินโครงการ  หรือกิจกรรมทางการศึกษา  
การวางแผนการประเมิน  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  และการเขียนรายงานผลการ
ประเมินโครงการ  และการน าเสนอผลการประเมินโครงการ  เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาความคุ้มค่า  ความเป็น
ประโยชน์ของโครงการ  หรือกิจกรรมทางการศึกษาที่ใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์  หรือคุณลักษณะของผู้เรียน 
                        Concept, principles, project evaluation model, project evaluation process through 
the study, research, and analysis to practice in evaluating projects or school activities. Evaluation 
plan, data collection, statistical analysis, and writing project evaluation reports and project 
presentation to consider the usefulness and value of the project or other school projects to 
improve students’ achievement or students’ characteristics. 
 
1001118 ผู้ก ากับลูกเสือและเนตรนารีขัน้ความรู้เบื้องต้น 

Basic Unit Leader Training Course (B.T.C) 
3(2-2-5) 

                         หลักการ จุดมุ่งหมาย  สาระส าคัญของกิจการลูกเสือ  ประวัติ  โครงสร้างลูกเสือไทย  ลูกเสือโลก  
วิเคราะห์และประยุกต์แนวการฝึกอบรมลูกเสือ  โดยเน้นการฝึกปฏิบัติตามกฎ  ค าปฏิญาณ  วินัยและความเป็นระเบียบ  
ตลอดจนเรียนรู้และประยุกต์ใช้ระบบหมู่  บทบาทนายหมู่  เงื่อนลูกเสือ  แผนที่  เข็มทิศ  การปฐมพยาบาล  การสวน
สนาม  แนวการปฏิบัติในการชุมนุมรอบกองไฟ  การอยู่ค่ายพักแรม  การเดินทางไกล  และวิธีการบริหารงานในกอง
ลูกเสือ  เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในวิถีการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน 
                        Principles, objectives, main concept of scouts, history, structure of Thai scout and 
world scouts, focusing on practicing through regulation, rules, disciplines, applying leaders role, rope 
knot, map, first aids, marching, scout campfire, and scout system management to apply in work life. 
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                 2.2.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา      14    หน่วยกิต 
1001119 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 

Professional Practicum 
2(90) 

                         การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน  เพื่อพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยงในบทบาทหน้าที่
ครูผู้สอนและครูประจ าชั้นในสถานศึกษา การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย การ
ทดลองสอนจริงในสถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เข้าใจบริบทชุมชน ร่วมมือกับผู้ปกครองใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การศึกษาผู้เรียนราย
กรณี (Case Study) สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชดัเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล
และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
                      Professional practicum for developing professional teachers, behave as a good 
model with morality and conduct according to professional ethics, working as a teacher assistant 
with mentor and homeroom teacher in school, understand community context, coordinate with 
parents to collect the data used to provide learner care, assistance, and development to the 
preferred characteristics by Case Study, strive to solve students’ problems to have the desirable 
characteristics with the process of the correct research methodology, practice teaching in schools, 
design a class atmosphere that encourages students to learn and be happy, organize learning 
activities that encourage students to create advanced thinking processes by applying digital 
technology or modern educational innovations, clearly reflecting the changes that have occurred 
to students themselves from participating in activities that promote professional progress, reflecting 
the results from learning in schools to evaluate after action review (AAR) on an individual basis, and 
exchange knowledge in the form of professional learning community (PLC) to develop oneself to 
keep up with changes. 
 
1002101 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 

School Internship 1 
6(270) 

                    การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและคุรุสภา 
ประยุกต์ใช้ความรู้โดยเน้นการบูรณาการการสอนในสถานศึกษา ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
มีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนมีความสุขเกิด
กระบวนการคิดขั้นสูง การวัดและประเมินผล และน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การเลือกใช้และผลิตสื่อนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วย
กระบวนการวิจัยที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ในขั้นตอนเสนอโครงร่างและจัดเก็บข้อมูลงานวิจัย จัดท า
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนรู้
และพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 



ปรับปรุงเมื่อ 3/5/65  

21 

                    School internships in qualified schools by Ministry of Education and Teacher Council,  
work in teacher duties, behave as a good model with morality and conduct according to 
professional ethics, make learners be happy and have advanced thinking process and leading them 
to be innovators by designing modern educational innovations integrated in community context 
with learning activities in and out of the classroom, create a network of cooperation with parents 
and communities to develop, promote professional progress and solve students’ problems with 
desirable characteristics with the correct research process according to the research methodology, 
clearly reflecting the changes that have occurred to themselves from participating in projects 
related to promoting conservation of culture and local wisdom, reflecting the results from learning 
in schools to evaluate after action review (AAR) on an individual basis, and exchange knowledge in 
the form of professional learning community (PLC) to develop oneself to keep up with changes. 
 
1002102 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2 

School Internship 2 
6(270) 

                  การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและคุรุสภา  
(ต่อเนื่อง) ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุข เกิดกระบวนการคิดขั้นสูง การวัดและประเมินผล และน าผลไป
ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบท
ชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนใน
การพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย 
(ต่อเนื่อง) การเขียนรายงานการวิจัย และการน าเสนอผลการวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้
อย่างชัดเจน จากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
น าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

      School internships in qualified schools by Ministry of Education and Teacher Council 
(continuing), work in teacher duties, behave as a good model with morality and conduct according 
to professional ethics, make learners be happy and have advanced thinking process and leading 
them to be innovators by designing modern educational innovations integrated in community 
context with learning activities in and out of the classroom, create a network of cooperation with 
parents and communities to develop, promote professional progress and solve students’ problems 
with desirable characteristics with the correct research process according to the research 
methodology (continuing), clearly reflecting the changes that have occurred to themselves from 
participating in projects related to promoting conservation of culture and local wisdom, reflecting 
the results from learning in schools to evaluate after action review (AAR) on an individual basis, and 
exchange knowledge in the form of professional learning community (PLC) to develop oneself to 
keep up with changes. 
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                2.2) วิชาเอก                          63  หน่วยกิต 
      2.2.1) วิชาเอกบังคับ                                                  43  หน่วยกิต 
1522102 ศาสนศึกษา 2(1-2-3) 
 Religious Studies 
 ความหมายของปรัชญาและศาสนา  องค์ประกอบของศาสนาและความเชื่อ ประเภทของศาสนา 
ประวัติพระพุทธเจ้าและศาสดาแห่งศาสนาอ่ืนๆ หลักค าสอน ศาสนพิธี สาวก และวันส าคัญทางศาสนา หลักการของ
ศาสนาสากลที่เก่ียวกับปรัชญา วัฒนธรรม  และ  จริยศาสตร์ การเปรียบเทียบศาสนาสากล  การวิเคราะห์สภาพการณ์
และปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรมสิ่งแวดล้อมและสังคมปัจจุบัน 
 Meaning of philosophy and religion, elements of religion and beliefs, types of religion; 
hiography of the Buddha and other religious prophets, principle, ordinances, disciples and religious 
day; principles of universal religion related to philosophy, culture and ethics; Comparison of universal 
religions. Analysis of the current situation and problems related to ethics, environment and society. 
  
1522103 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา  3(3-0-6) 
  Buddhadhamma and  Dhammology 
 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ การวิเคราะห์ธรรมจากการปฏิบัติตนตามศาสนพิธี การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ รวมทั้งการน าหลักพุทธธรรมและจริยศาสตร์แห่งศาสนาอ่ืนๆ ไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 
 Buddhism and other religious principles, analysis of dharma from the practice 
according to the ordinance, propagation of Buddhism and other religions, including the application of 
Buddhist principles and ethics of other religions applied in life.  
 
1643712  ปรัชญาและวิธีการทางประวัตศิาสตร์เบื้องต้น 2(1-2-3) 
  Introduction to Philosophy of History and Historical Method 
  แนวคิด ความหมาย ความส าคัญของประวัติศาสตร์  วิวัฒนาการของปรัชญาประวัติศาสตร์ตะวันตก
และปรัชญาประวัติศาสตร์ไทย ความส าคัญของนักประวัติศาสตร์ ส านักความคิดทางประวัติศาสตร์ทั้งของต่างประเทศ
และไทย  วิธีการทางประวัติศาสตร์เพื่อการศึกษาวิจัยทางประวัติศาสตร์ 
                    Concepts, meaning and importances of history, evolution of western and Thai 
philosophy, importance of historians, school of thought on history of Thailand and other countries, 
historical methods for historical research. 
1642105 ประวัติศาสตร์ไทย 3(2-2-5) 
 Thai History   
               แนวคิดเกี่ยวกับถิ่นก าเนิดของชนชาติไทย พัฒนาการของประวัติศาสตร์ไทยในยุคสมัยต่างๆ การ
วิเคราะห์เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในมิติด้านการเมือง การปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม โดยใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ 
           Concept of the origin of Thai people, development of Thai history in various ages. 
Analysis of historical events in dimension of politics, administration, economy, society and culture 
using historical methods. 
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1642313 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
 History of Southeast Asia   
 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในยุคต่าง ๆ อิทธิพลของชาติตะวันตกที่มีผลต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ การเปลี่ยนแปลงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 2 จนถึงปัจจุบัน  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับประเทศมหาอ านาจของโลกและประเทศเพื่อนบ้าน  
 Historical developments in various eras, influences of Western nation that affect 
Southeast Asia, changes of Southeast Asia from World War II to the present day, analysis of relations 
between Southeast Asia and the world powers countires and neighboring countries. 
 
1642314 ประวัติศาสตร์สากล 3(3-0-6) 
 Universal History 
 พัฒนาการของอารยธรรมโลกตะวันตกและโลกตะวันออก ระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ สงครามครูเสด 
การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ การปฏิรูปศาสนา การปฏิวัติอุตสาหกรรม การส ารวจทางทะเล แนวคิด
เสรีนิยม แนวคิดสังคมนิยม แนวคิดคอมมิวนิสต์ แนวคิดจักรวรรดินิยม แนวคิดชาตินิยม การขยายอิทธิพลของประเทศ
มหาอ านาจ  การล่าอาณานิคมและผลกระทบ บทเรียนจากสงคราม รวมทั้งเหตุการณ์ส าคัญส่งผลต่อความขัดแย้งและการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของโลก 
 Development of western and eastern world civilization; Feudal regime, crusade war, 
renaissance, science revolution, religious reform, industrial revolution, marine exploration, liberal 
concept, socialist concept, communist concept, imperialism concept, and nationalism concept. 
Expanding the influence of superpowers countries; colonization and effects, lessons from war 
including important events affecting the conflict and social, economic and political changes of the 
world. 
2531105 หลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3(3-0-6) 
  Principles of Sociology and Anthropology 
  ความรู้พื้นฐานทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  วิวัฒนาการของมนุษย์  การปรับตัวของมนุษย์  
ประเภทของมานุษยวิทยา  ความเชื่อ ศาสนาและพิธีกรรม  การสมรส  ครอบครัวและเครือญาติ  รวมทั้งวิธีการศึกษาทาง
มานุษยวิทยา  ความแตกต่างของมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา  ขอบข่ายและความเป็นมาของสังคมวิทยา การจัดระเบียบ
สังคม กลุ่มสังคม  สถาบัน  ลักษณะทั่วไปของสังคมและวัฒนธรรม  ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข 
      Basic knowledge in sociology and anthropology; human evolution, human adaptation, 
types of anthropology, beliefs, religion and rituals, marriage, family and kinship Including 
anthropological methods; differences of anthropology and sociology, scope and background of 
Sociology, social organization, social groups, institutions, general characteristics of society and culture, 
Social problems and solutions. 
 
2531111 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล 2(1-2-3) 
 Social and Cultural Change in Digital Age 
 พัฒนาการของสังคมสมัยใหม่ยุคดิจิทัล แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมพหุวัฒนธรรมและความเป็น
พลเมืองดิจิทัลในปัจจุบันและอนาคต  ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ มีต่อสังคม ทักษะการรู้ดิจิทัล แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมไทย ความรับผิดชอบสังคมโลกหลังสมัยใหม่ ผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม การสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมทางสังคมในเชิงสร้างสรรค์ 
 Development of modern society in digital age, concepts of multicultural society 
change, digital citizenship at the present and future; The impact of digital technology on society, 
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digital literacy skills, trends of changes in Thai society, responsibility for post-modern world society, 
impact of social and cultural change, creating changes with creative social innovations. 
  
2532111 ท้องถิ่นศึกษา 2(1-2-3) 
  Local Studies 
            ความหมายและความส าคัญท้องถิ่น  ขอบเขตท้องถิ่นศึกษา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ลักษณะภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครอง สังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ความเชื่อ และศาสนาในท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น ภูมิ
สังคมของท้องถิ่น การจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
                     Meaning and importance of local, scope of local studies, local history, characteristics of 
geography, economy, politics and administration, society, culture, wisdom, beliefs and religions in 
local; local change, social landscape of local, educational activities management for local 
development. 
 
2532205 สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา 2(1-2-3) 
 Environment and Population Studies 
 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและประชากร  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับประชากร  สถิติ
ประชากร ปิรามิดประชากร ความหนาแน่นและการกระจายของประชากร การเกิด  การย้ายถิ่น การตายของประชากร 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชากรในแต่ละภูมิภาคของโลก ผลกระทบของภาวะประชากรที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมต่อ
สังคมและคุณภาพชีวิต  การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน  สภาพการเกิดภัยพิบัติ
ในประเทศไทยและโลก สาเหตุการเกิด ผลกระทบและการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ 
            Basic knowledge about environment and population, relationship between 
environment and population, population statistics, population pyramid, population density and 
distribution; birth, migration, and death of population, economic activities of the population in each 
region of the world, impact of population conditions on the environment, society and quality of life, 
participation in environmental conservation for the maximum benefit and sustainability, disasters in 
Thailand and the world;  causes, impact, and natural disaster management. 
 
541106 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(3-0-6) 
 Physical Geography 
  ความหมายของภูมิศาสตร์กายภาพ สัณฐานของโลกและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์
ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์  และดวงจันทร์  ลักษณะทางกายภาและการเปลี่ยนแปลงของธรณีภาค อุทกภาค  บรรยากาศ 
ชีวภาค และฝึกปฏิบัติการภาคสนาม 
                     Meaning of physical geography, Earth's morphology and phenomena arising from the 
relationship between the Earth and the Sun and the Moon; physical characteristics and changes of 
geology, hydrological, atmospheric, biosphere, and field practice. 
 
4111305 ภูมิศาสตร์ส าหรับครูสังคมศึกษา ** 3(2-2-5) 
 Geography for Social Studies Teachers 
 มโนทัศนส์ าคัญในสาระภูมิศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอบขา่ยและล าดับการ
เรียนรู้ภูมิศาสตร์  ลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเก่ียวกับลกัษณะทางกายภาพ ประชากร เศรษฐกิจ  สังคม  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมถึงความสัมพันธ์ในปจัจัยทางภูมิศาสตร์ ภูมิภาคโลก  การกระจายเชิงพืน้ที่และ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยตา่งๆ และฝึกปฏบิัติการภาคสนาม 
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                  Important concepts in geography according to the core curriculum of basic education 
Scope and order of learning geography Geographical characteristics of Thailand regarding physical 
characteristics, population, economy, society, natural resources and environment including 
relationships of geographic factors, world regions, spatial distribution, and the relationship between 
various factors and field practice. 
 
2541306 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Geographical Instruments and Geographic Information 
 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับแผนที่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และเคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ การแปลความหมาย การสืบค้นและประยุกต์ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
                     Basic knowledge about maps, geographic information system, geo-informatics 
technology and geographic instruments; Interpretation, search and apply the geographic instruments. 
 
 
2551111 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 2(1-2-3) 
 Introduction to Political Science 
  ความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์ ขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิชา
รัฐศาสตร์กับสาขาวิชาอ่ืน ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน  และระหว่างอ านาจกับกฎหมาย กระบวนการทาง
การเมือง รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์  ลัทธิและอุดมการณ์ทางการเมืองที่ส าคัญ ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยสังเขป รวมทั้งการฝึกปฏิบัติเก่ียวกับแนวทางประชาธิปไตยและหน้าที่พลเมือง 
                    Basic knowledge in political science, scope and methods of political science; 
relationship between political science and other disciplines, relations between the state and the 
people, and between power and law; political process, government, parliament, political party, 
interest group, important doctrin and political ideology; international relations Including practice on 
democratic approaches and civics. 
 
2551112 การเมืองการปกครองไทย 2(1-2-3) 
 Thai Politics and Government 
  ระบอบการปกครอง วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ระบอบการเมือง
การปกครองไทย ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม  เหตุการณ์ทางการเมืองต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมในอดีต
และปัจจุบัน การน าองค์ความรู้ที่ได้บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยและพัฒนาความเป็นพลเมือง 
                    Regime, evolution of Thai government politics from past to present; Thai political 
regime. relationship between the state and society. Various political events that affect the past and 
present social change;  application of knowledge that integrated democratic learning activities and 
citizenship development. 
 
2561001 กฎหมายเบื้องต้น 2(1-2-3) 
 Introduction to Laws 
 ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป การจัดท า  การใช้ และการตีความทางกฎหมาย กฎหมายรัฐธรรมนูญ  
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง  กระบวนการยุติธรรม  การประยุกต์ใช้และบูรณา
การกฎหมายที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน 
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                    Basic knowledge of laws; establishing law, usage law, and legal interpretation; 
constitutional law, The civil and commercial code, criminal law, administrative law, justice process; 
applying and integrating laws related to daily life. 
 
2571301 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to Economics 
 ความหมาย  ความส าคัญ  ประวัติความเป็นมาของเศรษฐศาสตร์   การวิเคราะห์ทฤษฎีการผลิต  
พฤติกรรมของผู้บริโภค  ตลาด  ทฤษฎีราคา  รายได้ประชาชาติ  การเงินการคลัง  การธนาคาร  การค้าระหว่างประเทศ  
ระบบสหกรณ์  นวัตกรรมทางเศรษฐกิจ ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การน าความรู้พื้นฐานทางเศรษศาสตร์
ไปวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 
 Meaning, importance, history of economics; analysis of production theory, consumer 
behavior, market, price theory, national income, finance, banking, international trade, cooperative 
systems, economic innovation; applying the philosophy of sufficiency economy,  applying basic 
economic knowledge to analyze changes in the Thai economy and the global economy. 
 
                     2.2.2)  วิชาเอกเลือก   (เลือกเรียนไม่น้อยกว่า)        20 หน่วยกิต 
1021602 ภาษาอังกฤษส าหรับครูสังคมศึกษา                                     2(1-2-3) 
 English for Social Studies Teachers 

การอ่านภาษาอังกฤษส าหรับครูสังคมศึกษา การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสมรรถนะครูสังคมศึกษา 
หลักสูตรสังคมศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคภาษาอังกฤษ) มโนทัศน์หลักในวิชาสังคมศึกษา ศัพท์ภาษาอังกฤษ
ที่ส าคัญทางการศึกษา ภาษาที่ใช้ในห้องเรียนสังคมศึกษา การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาด้วยภาษาอังกฤษ การฝึกเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ 

Reading English for social studies teachers, using English to enhance social studies 
teachers competencies; social studies curriculum in basic education level (English Version), core 
concepts in Social Studies, important English terminology on education, social studies classroom 
language; learning management in Social Studies through English. Practicing lesson plans writing in 
Social Studies through English. 

 
1021701 เศรษฐศาสตร์ส าหรับครูสังคมศึกษา 2(1-2-3) 
 Economics for Social Studies Teachers 
  มโนทัศน์ส าคัญในสาระเศรษฐศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอบข่ายและล าดับ
การเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ 
และการฝึกปฏิบัติการทดลองการจัดการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ในชั้นเรียน 
                 Key concepts in economics strand based on basic education core curriculum; scope 
and sequence of learning economics,  design of economic learning activities, writing economic lesson 
plan, practicing economics learning management in classroom. 
1023103 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา                3(2-2-5) 
                  Curriculum Development in Social Studies 
  ความหมาย ขอบเขต จุดมุ่งหมายของวิชาสังคมศึกษา  ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมศึกษากับ
สังคมศาสตร์  การวิเคราะห์หลักสูตรและสาระการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ขอบข่ายและล าดับการเรียนรู้สังคมศึกษา ความคิดรวบยอดในวิชาสังคมศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษาใน
สถานศึกษา การวิเคราะห์หนังสือเรียนและหนังสืออ่านประกอบสังคมศึกษาให้เหมาะสมกับความสนใจของผู้เรียน ปัญหา
และแนวโน้มทางสังคมศึกษา การฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา 
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                    Meaning, scope and purposes of Social Studies. Relationship between Social Studies and 
Social Science, analysis of curriculum and learining content in Social Studies, Religions and Cultures 
learning area; scope and sequence in learing 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. Practicing social studies curriculum development.  
1123109 การพัฒนาทักษะของผู้เรียนสังคมศึกษา 2(1-2-3) 
  Social Studies Learners’ Skills Development 
   ความหมาย  ความส าคัญ ประเภทของทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา  ได้แก่ ทักษะการสืบ
สอบทางสังคม  ทักษะการท างานกลุ่ม  ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการใช้แผนที่  ทักษะการคิด ทักษะการสื่อสาร และ
ทักษะการใช้เทคโนโลยี การฝึกปฏิบัติการออกแบบกิจกรรม การเรียนรู้ทั้งในรูปแบบกิจกรรมในห้องเรียนและกิจกรรม
เสริมหลักสูตร  โดยใช้ทฤษฎี หลักการ แนวคิด รูปแบบ วิธี และเทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนสังคม
ศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                     Meaning, importance, type 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. Practicing 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 การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสังคมศึกษา 2(1-2-3) 
  Development of Social Studies Learners’ Desired Characteristics  
   ความหมาย  ความส าคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาผู้เรียนสังคมศึกษา การ
ฝึกปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบกิจกรรมในห้องเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร  โดยใช้ทฤษฎี 
หลักการ แนวคิด รูปแบบ วิธี และเทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสังคมศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                   Meaning, importance of essential desired characteristics for social studies learners. 
Practicing 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. 
 
1023111 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา    3(2-2-5) 
  Methodologies of Social Studies Learning Management 
                     แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสังคมศึกษา หลักสูตรสังคมศึกษาและมโนทัศน์สังคมศึกษาเพื่อการเรียนรู้ การ
ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ที่นิยมใช้ในวิชาสังคมศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้สังคมศึกษาการประเมินผลการเรียนรู้สังคมศึกษา การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา  การฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และทดลองจั ดการเรียนรู้สังคมศึกษาด้วย
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
                     Basic concept of Social Studies, social studies curriculum and social studies concepts 
for learining, learning objectives formulation, learning theory used in Social Studies,  learning activities 
management according to learning dimensions of social studies; media, innovation, technology, and 
important learning resources in Social Studies; evaluation in Social Studies, planning and designing of 
Social Studies learning management. Practicing lesson plan writing and implementing it on an 
experimental Social Studies classroom through Thai and English. 
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1023112 นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสงัคมศึกษา    2(1-2-3) 
  Social Studies Innovation and Media 

  แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับนวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา หลักการออกแบบ               การผลิต
และพัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัล การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของสื่อและนวัตกรรม                 การจัดการเรียนรู้  
การใช้สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
           Basic concepts about innovation and social studies digital media, principles of design, 
production and development of innovative and digital media; Anayzing  and evaluating the value of 
media and learning management innovation; using digital media and learning management innovation 
to develop learners' learning processes 
 
1023113 การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา                          2(1-2-3) 
            Learning Management in ASEAN Studies 
  ความหมายของอาเซียนศึกษา คู่มือหลักสูตรอาเซียน กรอบเนื้อหาของอาเซียนศึกษา  อันประกอบด้วย 
5  กรอบเนื้อหา ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน การเห็นคุณค่าอัตลักษณ์และความหลากหลาย การเชื่อมโยงโลกและ
ท้องถิ่น การส่งเสริมความเสมอภาคและยุติธรรม และการท างานร่วมกันเพื่ออนาคตทียั่งยืน ความคิดรอบยอดที่คงทนของ
บทเรียนอาเซียนศึกษา การออกแบบการจัดกิจกรรม   การเรียนรู้อาเซียนศึกษา การฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้และทดลองจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

    Meaning of ASEAN studies, ASEAN curriculum sourcebook,                    five themes 
of ASEAN Studies: knowing ASEAN, valuing identity and diversity, connecting global and local, 
promoting rquity and justice, working together for a sustainable future; enduring concepts of ASEAN 
Studies lesson, the design of ASEAN learning activities; Practicing lesson plan writing and implementing 
it on an experimental ASEAN Studies classroom through Thai and English. 
 
1023114  เกมกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21    3(2-2-5) 
  Game and Learning Management in 21st Century 
  ความหมายและประเภทของเกม ประโยชน์ของเกมในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาเกมการศึกษา การ
ใช้เพลงประกอบเกม การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม ฝึกปฏิบัติการทดลองจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 Meaning and types of games,  benefits of the game in learning management,  
educational game development,  using music in the game,  writing lesson plan using games,  practice 
learning management by using games to develop learners in the 21st century. 
 
1023115 การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา    2(1-2-3) 
  Social Studies Action Research 

  ความหมาย  ขอบเขตของการวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา  ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัย ปัญหาการ
วิจัยในห้องเรียนสังคมศึกษา กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
พัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา 
เพิ่ม 
                   Meaning, scopes of social studies action research, theories and methodologies research, 
research problems in social studies classroom, action research process;  Practice in conduct research 
to develop learners’ learning and social studies instruction. 
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1521204 พุทธวิธีในการสอน 3(2-2-5)  
 Buddha’s Teaching Methods 
  ปรัชญาพื้นฐาน คุณสมบัติ  บุคลิกภาพและคุณธรรมของพระพุทธ ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
พระพุทธศาสนา  แนวทางการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝึกปฏิบัติการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธีในการสอน 
 Basic philosophy, qualities, personality and virtues of the Buddha; The process of 
learning Buddhism, guidelines for learning management in Buddhism according to basic education core 
curriculum, practicing lesson plan writing based on Buddha’s teaching methods. 
 

1641208   อารยธรรมโลก 3(3-0-6) 
 World Civilization 
 พัฒนาการของอารยธรรมโลกตะวันตกและโลกตะวันออกโดยสังเขป  การเปลี่ยนแปลงและความเป็นไป
ของสังคมโลก อิทธิพลของตะวันตกและตะวันออกที่มีผลต่อสังคมโลก  และการปรับตัวในสังคมโลกสมัยใหม่  
 Development of western and eastern world civilization in brief, changes and 
possibilities of world society, influences of western and eastern affecting the world society, and 
adaptation in modern world society. 
 

1144904 สัมมนาสังคมศึกษา                                          3(2-2-5) 
 Seminar in Social Studies 

ความหมาย จุดมุ่งหมาย รูปแบบ และกระบวนการสัมมนาทางวิชาการ การค้นคว้า รวบรวมข้อมูลด้าน
สังคมศึกษา ปรากฏการณ์ที่เป็นปัญหาสังคม ประเด็นส าคัญที่เกิดขึ้นทั้งในสังคมไทยและสังคมโลก การวิเคราะห์สาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา สื่อและเทคโนโลยีการศึกษา และประเด็นที่เก่ียวข้องกับสังคมศึกษาเพื่อน ามาใช้ในการจัดสัมมนาสังคม
ศึกษา 
                    Meaning, purposes, models and the process of academic seminars, research and data 
collection on social studies. circumstances resulted in social problems, important issues that arise in 
both Thai society and the world society; Annalysis of social studies learning contents, media and issues 
related to social studies to be used in social studies seminars 
 

2531502 ไทยศึกษา 2(1-2-3) 
 Thai Studies 

  ความเป็นมาของวัฒนธรรมไทย การตั้งถิ่นฐาน การรับวัฒนธรรมจากภายนอก และการประยุกต์
ผสมผสาน การจัดระเบียบสังคมไทย การศึกษาเชิงบูรณาการด้านการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม ศาสนาและ
พิธีกรรม และศิลปกรรมไทย 
 History of Thai culture, habitation,  accepting culture from the outside, and integration; 
organizing Thai society, integrated education in politics, economy, education, culture, religion, rituals 
and Thai arts. 
 

4111503 อาเซียนศึกษาส าหรับครูสังคมศึกษา ** 3(3-0-6) 
 ASEAN Studies for Social Studies Teachers 
 มโนทัศน์ส าคัญเกี่ยวกับอาเซียนศึกษาในคู่มือหลักสูตรอาเซียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ของประเทศสมาชิกอาเซียน ประวัติความเป็นมาของอาเซียน ความมุ่งประสงค์ หลักการพื้นฐาน และองค์กร
ตามกฏบัตรอาเซียน ประชาคมอาเซียน ประชาคมการเมืองและความมั่ นคงอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
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อาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมอาเซียนกับความร่วมมือกับภูมิภาคอ่ืนๆ ไทยกับบทบาทด้านต่าง ๆ ใน
อาเซียน และผลกระทบจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน 
                     Important concepts about ASEAN studies in the ASEAN basic education level curriculum 
handbook geographical characteristics of ASEAN member Countries. 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. 
 
2531504 สันติภาพศึกษา 3(3-0-6) 
  Peace Studies 
  ความหมาย ทฤษฎีของสันติภาพศึกษา ปัญหาสาเหตุ ความขัดแย้ง อคติ และความรุนแรงในระดับ
บุคคล ชุมชน และระหว่างประเทศ กรณีตัวอย่างในการสร้างสันติภาพในประเทศและต่างประเทศ แนวทางสันติวิธีในการ
แก้ปัญหาที่คุกคามสันติภาพ 
                   Meaning, 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. 
 
2531505 พลเมืองศึกษา 3(3-0-6) 
 Civic Education 
 ความหมายของพลเมืองศึกษา ระบบการเมือง การปกครองของไทย ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และวัฒนธรรม รัฐธรรมนูญ สิทธิมนุษยชน บทบาท สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของพลเมืองดีของสังคมและ
ป ร ะ เท ศ ต า ม ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไต ย  ก า รป ฏิ บั ติ ต น เป็ น พ ล เมื อ ง ดี ข อ งป ระ เท ศ แ ล ะ พ ล เมื อ ง โล ก  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความเป็นพลเมือง ฝึกปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้พลเมืองศึกษา 
                    Meaning 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; practicing learning activities design in civic education. 
 
2531506 ความเป็นสกลทรรศน์ 2(1-2-3) 
 Global Connections 
 ความหมาย และความส าคัญโลกาภิวัตน์ ทฤษฎีการจัดการความขัดแย้ง ความเป็นพลเมือง หลักการอยู่
ร่วมกันของมนุษยชาติ ความสัมพันธ์และการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ค่านิยมและการตระหนักรับรู้สภาพการณ์ การ
พัฒนาที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคและการยอมรับความแตกต่าง แนวทางการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างคุณลักษณะของพลเมืองโลก 
 Meaning and importance of globalization,  theory of conflict managemen, citizenship, 
principle of coexistence of humanity, relationship and interdependence; values and awareness of the 
situation, sustainable development, human rights, equality and acceptance of differences; guidelines 
for social studies learning management to enhance the characteristics of world citizens. 
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2531507 ศาสตร์พระราชากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2(1-2-3)  
                    The King’s Philosophy and Philosophy of Sufficiency Economy  
           ความหมายและความส าคัญของศาสตร์พระราชา แนวทางการพัฒนาตามศาสตร์ของพระมหากษัตริย์
ไทย โดยใช้หลักการทรงงาน หลักของการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา การรู้จักใช้ปัญญาและความเพียรที่เข้มแข็ง ความ
สามัคคี การมีจิตสาธารณะ การปฏิบัติตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกปฏิบัติภาคสนาม โดยศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่
เก่ียวเนื่องกับศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 Meaning and importance of the King's philosophy, guidelines for development 
according to the Thai King’s philosophy using principles of work, principles of understanding, access 
and development;  wisdom and strong perseverance,  harmony, public mindedness, Practice in 
accordance with the philosophy of sufficiency economy. Field practice by studying the learning 
resources related to the King's philosophy and philosophy of sufficiency economy. 
 
4111508 วัฒนธรรมเพลงพื้นบ้านภาคกลาง ** 3(2-2-5) 
 Central Region’s Thai Folk Song Culture 

  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประวัติความเป็นมา ประเภท รูปแบบ องค์ประกอบ โอกาสและ
สถานที่ในการแสดงเพลงพื้นบ้าน การวิเคราะห์การสื่อความในเนื้อเพลงพื้นบ้าน ประวัติศิลปินหรือครูเพลงพื้นบ้าน การ
แต่งการขับร้อง และการแสดงพื้นบ้าน การจัดกิจกรรมการศึกษาโดยใช้เพลงพื้นบ้านภาคกลาง 
  Basic knowledge of culture History, genre, style, composition, occasion and place of 
performing folk songs. Analysis of the communication in folk song lyrics Artist's biography or folk song 
teacher composing a chorus and folk performances Educational activities using folk songs in the 
central region 
 
2541303 ภูมิศาสตร์โลก 2(1-2-3) 
 World Geography  
                     ลักษณะกายภาพของภูมิภาคต่างๆ ของโลก อันประกอบด้วยขนาด ที่ตั้ง อาณาเขตติดต่อ การแบ่ง
ภูมิภาคย่อยของทวีปต่างๆ  ความโดดเด่นของลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ  ลักษณะ
ทางเศรษฐกิจ ประชากร สังคม และวัฒนธรรมของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 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. 
 
2561002 การป้องกันการทุจริต 2(1-2-3) 
 Prevention of Corruption 
 มโนทัศน์ส าคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต  ประกอบด้วยการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต พลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม ฝึกปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา 
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 Key concepts about prevention of corruption that consisted of discrimination thinking 
between benefits personal and public benefits, shame and not tolerating corruption, sufficiency mind, 
against corruption, citizens and social responsibility; Practicing learning activities design for prevention 
and suppression of corruption according to the anti-corruption education curriculum. 
 
     3) หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 

             เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษา
สามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ  


