
 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ  

สาขาวชิาสังคมศกึษา (5 ป) 

(หลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ. 2557) 
 

                     ช่ือสถาบันอุดมศกึษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

                      คณะ              ครุศาสตร  
 

หมวดท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร  

1)  รหัสหลักสูตร    0030   / รหัสสาขาวชิา  1149 
      

2) ช่ือหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย        :   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสังคมศกึษา 

ชื่อภาษาอังกฤษ      :   Bachelor of Education Program in Social Studies 
 

2. ช่ือปรญิญา  

ชื่อเต็มภาษาไทย      :   ครุศาสตรบัณฑติ  (สังคมศกึษา) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Education (Social Studies) 
 

ชื่อยอภาษาไทย       :   ค.บ. (สังคมศกึษา) 

ชื่อยอภาษาอังกฤษ   :   B.Ed. (Social Studies) 
 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1  หลักสูตร  

    3.1.1 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร  

    หลักสตูรครศุาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสงัคมศกึษา  ผูสําเร็จการศกึษาองเรยีนไมนอยกวา   

169  หนวยกติ  
 

 

   3.1.2 โครงสรางของหลักสูตร  

  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ   สาขาวชิาสังคมศกึษา  ประกอบดวยสดัสวนหนวยกติ 

      แตละหมวดวิชาและแตละกลุมวิชา ดังนี้  
 



 

 

หมวดวิชา 
เกณฑ สกอ. 

(หนวยกติ) 

เกณฑคุรุสภา 

(หนวยกติ) 

เกณฑมาตรฐาน 

สาขาครุศาสตร 

หลักสูตรปรับปรุง 

(หนวยกิต) 

1. หมวดวิชาการศกึษาทั่วไป 

    1.1 กลุมวชิาภาษาและ การส่ือสาร 

ไมนอยกวา  30 

- 

ไมนอยกวา 30 

- 

ไมนอยกวา  30 

- 

ไมนอยกวา  30 

12 – 15 

    1.2 กลุมวชิามนุษยศาสตร - - - 3 - 6 

    1.3 กลุมวชิาสงัคมศาสตร - - - 6 - 9 

     1.4 กลุมวชิาคณิตศาสตร   

        วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

- - 

 

- 

 

6 - 9 

 

2. หมวดวชิาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 114 ไมนอยกวา124 ไมนอยกวา 124 ไมนอยกวา 133 

 2.1 กลุมวชิาชพีครู - ไมนอยกวา  46 ไมนอยกวา 46 ไมนอยกวา  54 

   2.1.1 วชิาชพีครูบังคับ - - - 36 

   2.1.2 วชิาชีพครูเลือก - - - ไมนอยกวา 4 

   2.1.3  วชิาฝกประสบการณวชิาชพี - -   ไมนอยกวา 12 14 

       1) การฝกปฏบัิตวิชิาชีพระหวางเรยีน - - - 2 

       2) การฝกประสบการณวชิาชพี - - - 12 

 2.2 กลุมวิชาเอก - ไมนอยกวา  78 ไมนอยกวา 78 ไมนอยกวา  79 

 2.2.1 วชิาเอกสังคมศึกษา - - ไมนอยกวา  68 เรยีน     69 

 2.2.2 วชิาการสอนสังคมศึกษา - - ไมนอยกวา    6 ไมนอยกวา  6 

 2.2.3 วชิาเลอืก - - ไมนอยกวา    4 เรยีน         4 

3. หมวดวชิาเลือกเสร ี ไมนอยกวา  6 ไมนอยกวา  6 ไมนอยกวา  6 ไมนอยกวา  6 

จํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 150 ไมนอยกวา160 ไมนอยกวา 160 ไมนอยกวา 169 



 

 

    3.1.3 รายวชิา  

            1) หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไป  ตองเรยีนทุกกลุมวชิาไมนอยกวา    30     หนวยกติ 

1.1  กลุมวชิาภาษาและการส่ือสาร  เรยีน                     12 – 15   หนวยกติ 

           (บังคบั)  เรยีน        9     หนวยกติ 
 

1500112 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสบืคน 

(Thai for Communication and Information Retrieval) 

3(2-2-5) 

1500113 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 

(Foundation of English 1) 

3(2-2-5) 

1500114 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 

(Foundation of English 2) 

3(2-2-5) 

  

      (เลือก) เรยีน                       3 - 6   หนวยกติ 
 

1500115 ภาษาอังกฤษเชงิวชิาการ 

(English for Academic Purposes) 

3(2-2-5) 

1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ 

(Reading Practice of English) 

3(2-2-5) 

1500117 การเขยีนข้ันพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 

(Basic Writing of English) 

3(2-2-5) 

1500118 ทักษะการพูดข้ันพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 

(Basic Oral Skills of English) 

3(2-2-5) 

1561110 ภาษาญีปุ่นเบ้ืองตน  

(Japanese for Beginners) 

3(2-2-5) 

1571115 ภาษาจนีเบ้ืองตน  

(Chinese for Beginners) 

3(2-2-5) 

1581107 ภาษามาเลยเบ้ืองตน   

(Malay for Beginners)               

3(2-2-5) 

1661108 ภาษาเกาหลเีบ้ืองตน      

(Korean  for  Beginners) 

3(2-2-5) 

1671104 ภาษาลาวเบื้องตน       

(Lao  for  Beginners) 

3(2-2-5) 



 

 

1681103 

 

  ภาษาเขมรเบ้ืองตน  

  (Khmer  for  Beginners ) 
3(2-2-5) 

 

1691103   ภาษาพมาเบ้ืองตน   

  (Myanmar for Beginners)    

3(2-2-5) 

1711108 ภาษาเวยีดนามเบ้ืองตน       

(Vietnamese  for  Beginners ) 

3(2-2-5) 

1741101  ภาษาอินโดนเีซยีเบ้ืองตน  

(Bahasa Indonesia  for Beginners)                                   

3(2-2-5) 

 

            1.2  กลุมวชิามนุษยศาสตร เรยีน                   3 - 6   หนวยกติ 

      (บังคับ) เรยีน                      3   หนวยกติ 
  

2522203 คุณธรรม นําความรู 

(Knowledge Led Morality) 

3(2-2-5) 

 

      (เลือก) เรยีน                 0 - 3  หนวยกติ 
 

1500104 ความจรงิของชวีติ 

(Meaning of Life) 

3(3-0-6) 

1500111 สุขภาวะในการดาํเนนิชวีติ         

(Well-being for Living)             

3(3-0-6) 

2000103 สุนทรยีภาพของชวิีต  

(Aesthetic Appreciation)   

3(2-2-5) 

2500101 พฤตกิรรมมนุษยกบัการพัฒนาตน 

(Human Behavior and Self Development) 
 

3(3-0-6) 

1.3  กลุมวชิาสังคมศาสตร    เรยีน                        6 - 9   หนวยกติ 

      (บังคับ) เรยีน            6    หนวยกติ 
 

2500102 วิถไีทย      

(Thai  Living) 

3(3-0-6) 

2500107 อาเซยีนศกึษา 

(ASEAN Studies ) 

3(3-0-6) 

 



 

 

                (เลือก) เรยีน      0 - 3   หนวยกติ 
 

2500103 วิถโีลก  

(Global Living) 

3(3-0-6) 

2500108 ชวิีตกับสิง่แวดลอม 

(Human Beings and Environment) 

3(2-2-5) 

2500109 วิถชีวิีตเศรษฐกจิพอเพยีง   

(Self-Economic Sufficiency) 

3(2-2-5) 

2541204 มนุษยกับธรรมชาต ิ

(Man and Nature) 

3(3-0-6) 

 

                1.4  กลุมวชิาคณิตศาสตร วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีเรยีน  6 - 9   หนวยกติ 

      (บังคับ) เรยีน                    3   หนวยกติ 
 

4000107 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือชวีติ 

(Information Technology for Life) 

3(2-2-5) 

  

      (เลือก) เรยีน                        3 - 6   หนวยกติ 
 

4000106 การคิดและการตัดสนิใจ 

(Thinking and Decision Making) 

3(2-2-5) 

4000114 วิทยาศาสตรเพ่ือคณุภาพชวิีต 

(Science for Quality of Life) 

3(2-2-5) 

4083202 กฬีาเพ่ือสุขภาพ 

(Sports for Health) 

3(2-2-5) 

            

                     



 

 

2)  หมวดวชิาเฉพาะดาน      เรยีนไมนอยกวา      133  หนวยกติ 

     2.1  กลุมวชิาชีพครู        เรยีนไมนอยกวา       54  หนวยกติ 

       2.1.1  วชิาชีพครบูังคบั  เรยีนไมนอยกวา       36  หนวยกติ 
 

1005101 ทักษะทางภาษาสําหรับครู 

(Language Skills for Teacher) 

3(2-2-5) 

1012406 กฎหมายทางการศกึษา 

(Education Law) 

3(2-2-5) 

1015106 การศกึษาและความเปนคร ู

(Education and Being a Professional Teacher)      

3(2-2-5) 

1015108 การประกันคุณภาพการศกึษา  

(Educational Quality Assurance) 

3(2-2-5) 

1025201 

 

หลักสูตรและการจดัการการศกึษา 

(Curriculum and Educational Management) 

3(2-2-5) 

1025301 การจัดการเรยีนรู 

(Learning Management) 

3(2-2-5) 

1035101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู 

(Innovation and Information Technology for Teacher) 

3(2-2-5) 

1045101 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู 

(Learning  Assessment and Evaluation) 

3(2-2-5) 

1045411 การวิจัยทางการศกึษา 

(Educational Research) 

3(2-2-5) 

1055106 

 

จติวิทยาประยุกตสําหรับครู 

(Applied Psychology for Teacher) 

3(2-2-5) 

 

  1055107     ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 

(Languages  and  Cultures  for Teacher) 

3(2-2-5) 

1065106 การบรหิารจัดการในหองเรยีน 

(Classroom Management) 

3(2-2-5) 

 

                    



 

 

  2.1.2  วชิาชีพครูเลือก  เรยีนไมนอยกวา       4    หนวยกติ 

1001101 ผูกํากับลกูเสอื-เนตรนารสีาํรอง ข้ันความรูเบ้ืองตน 

(Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training Course) 

2(1-2-3) 

1002101 ผูกํากับลกูเสอื-เนตรนารสีามัญ ข้ันความรูเบ้ืองตน 

(Scouts  and  Girl  Guides  Basic  Unit  Leader Training  Course) 

2(1-2-3) 

1003101 ผูกํากับลกูเสอื-เนตรนารสีามัญรุนใหญ ขัน้ความรูเบ้ืองตน 

(Senior  Boy Scouts  and  Girl  Guides  Basic  Unit  Leader  Training  Course) 

2(1-2-3) 

1004101 การจัดการแหลงการเรยีนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 

(Learning Resources and Local Wisdom Studies Management) 

2(1-2-3) 

 

1004601 การพัฒนาทักษะการคิด 

(Developing Logical and Analytical Thinking Skills) 

2(1-2-3) 

1012102 กจิกรรมยามวางเพื่อการศกึษา 

(Leisure Time Activity in Education) 

2(1-2-3) 

1013204 กจิกรรมการศกึษาเพื่อทองถิ่น  

(Educational Activity for Local) 

2(1-2-3) 

1013504 การศกึษาทางเลอืก 

(Alternative Education) 

2(2-0-4) 

1015901 สัมมนาทางการศึกษา 

(Seminar in Education) 

3(2-2-5) 

1022302 การสอนซอมเสรมิ 

(Remedial Teaching) 

2(1-2-3) 

1022501 เทคนคิการปกครองชัน้เรยีน 

(Classroom Management Techniques)      

2(2-0-4) 

1023201 กจิกรรมรวมหลกัสตูร 

(Co-curriculum Activity) 

2(1-2-3) 

1023210 การพัฒนาหลักสูตรทองถิน่ 

(Curriculum Development for Local) 

2(1-2-3) 

1023301 ทักษะและเทคนคิการสอน 

(Teaching Skills and Techniques of Teaching)      

    

2(1-2-3) 



 

 

1023302 การนเิทศการศกึษา 

(Educational Supervision)                

2(1-2-3) 

1024602 ทักษะการสอนสําหรับครูสงัคมศกึษา 

(Teaching Skills for Social Studies Teachers)     

3(2-2-5) 

1024603 หลักสูตรและการจดัการเรยีนรูวิชาสังคมศกึษา         

 (Curriculum and Learning Management in Social Studies) 

2(1-2-3) 

1031204 การใชสื่อมวลชนเพื่อการศกึษา 

(Utilization of Mass Media in Education)   

2(2-0-4) 

1032502 การสรางสื่อการเรยีนการสอน 

(Media Construction) 

2(1-2-3) 

1034101 การศกึษาโดยระบบสื่อทางไกล 

(Telecommunications and Distance Learning) 

2(2-0-4) 

1043107 การประเมินผลการเรยีนดานการปฏิบัต ิ

(Performance Evaluation) 

2(1-2-3) 

1044105 การวิเคราะหและประเมินโครงการ 

(Project Analysis and Project Evaluation) 

2(1-2-3) 

1044201 การสรางแบบทดสอบวดัความถนัด 

(Aptitude Test Construction) 

3(2-2-5) 

1051103 จติวิทยาวัยเดก็ 

(Child Psychology)                

2(2-0-4) 

1052301 มนุษยสัมพันธสาํหรับครู 

(Human Relations for Teachers) 

2(2-0-4) 

1053101 ความคิดสรางสรรค 

(Creative Thinking) 

2(2-0-4) 

1053501 จติวิทยาการแนะแนวเดก็วัยรุน 

(Adolescence Guidance Psychology) 

3(3-0-6) 

1053502 จติวิทยาการแนะแนว 

(Guidance Psychology) 

2(2-0-4) 

1053603 เครื่องมือและเทคนคิการแนะแนว 

(Tools and Techniques in Guidance) 

2(2-0-4) 



 

 

1061101 หลักการบรหิารการศกึษา 

(Principles of Educational Administration)               

3(3-0-6) 

1061103 พฤตกิรรมผูนาํทางการศกึษา 

(Education Leaders Behavior) 

2(2-0-4) 

1062104 คุณธรรมสําหรับผูบรหิาร 

(Ethics for Administrators) 

2(2-0-4) 

1085601 การศกึษาแบบเรยีนรวม 

(Inclusive Education) 

3(2-2-5) 

 

 

 
 

2.1.3  กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชพีครู  เรยีน      14    หนวยกติ/ชั่วโมงปฏิบัต ิ

     1) การฝกปฏบิัติวชิาชีพระหวางเรยีน  

1005809 การฝกปฏิบตัวิิชาชพีครูระหวางเรยีน 1 

(Professional  Experience  1) 

1(60) 

1005810 การฝกปฏิบตัวิิชาชพีครูระหวางเรยีน 2 

(Professional  Experience  2) 

1(60) 

     2)  การฝกประสบการณวชิาชพีเต็มเวลา 1 ป (2 ภาคเรยีน ตอเนื่อง) การปฏบิตักิารสอนใน

สถานศกึษา  

 

1005811 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษา 1 

(Teaching Internship 1) 

6(480) 

1005812 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษา 2 

(Teaching Internship 2) 

6(480) 

 

           2.2  กลุมวชิาเอก     เรยีนไมนอยกวา    79  หนวยกติ 

               2.2.1  วชิาเอกสังคมศกึษา    เรยีน  69   หนวยกติ     

 1023218 

 

ภูมิปญญาทองถิ่นกับครสูังคมศกึษา 
(Local Knowledge with social Study Teacher) 

3(2-2-5) 

 

1522218 พุทธประวัต ิคําสอนพระพุทธเจา                                                                    

(Chronicle of Buddha Teaching ) 

3(3-0-6) 

1523102 ศาสนศกึษา 

(Religious Studies) 

3(3-0-6) 



 

 

1641206 อารยธรรมโลก 

(World Civilization) 

3(3-0-6) 

1642102 ประวตัศิาสตรไทย 

(Thai History) 

3(3-0-6) 

1642307 ประวตัศิาสตรเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต 

(History of Southeast Asia) 

3(3-0-6) 

1642501 ประวตัศิาสตรอเมรกิา 

(History of The United States of America ) 

3(3-0-6) 

1644401 

 

ประวตัศิาสตรยุโรปสมัยใหม 

(History of Modern Europe ) 

3(3-0-6) 

1643106 

 

ประวตัศิาสตรทองถิ่น 

(Local History) 

3(2-2-5) 

2504901 

 

ระเบียบวิธีวจัิยทางสังคมศาสตรเบื้องตน 

(Introduction to Social Sciences Research Methodology) 

3(2-2-5) 

2533101 ปญหาสังคม 

(Social Problem) 

3(3-0-6) 

2533319 

 

ประเทศไทยกับเศรษฐกจิโลก 

(Thailand World Economics) 

3(3-0-6) 

 

2533320 ความสัมพันธระหวางเศรษฐกจิ สงัคม การเมือง  

(The Relationship Between Economic, Social, Political)             

3(3-0-6) 

2534215 สังคมศาสตรกับการพัฒนา 

(Social Sciences and Development) 

3(3-0-6) 

2541101 

 

ภูมิศาสตรกายภาพ 

(Physical Geography) 

3(2-2-5) 

2541401 แผนท่ีและการแปลความหมายจากแผนท่ี 

(Maps and Map Interpretation) 

3(2-2-5) 

2542301 

 

ภูมิศาสตรประเทศไทยเชงิวิเคราะห 

(Analytical Geography of Thailand) 

3(3-0-6) 

2543201 ภูมิศาสตรการทองเท่ียวไทย 

(Geography of Thai Tourism ) 

3(3-0-6) 



 

 

2544207 

 

การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมไทย 

(Natural Resources and Environmental Management of Thailand) 

3(3-0-6) 

2551102 

 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร 

(Introduction to Political Science) 

3(3-0-6) 

 

2553105   การเมืองการปกครองไทย 

(Thai Politics and Government) 

3(3-0-6) 

2561102 

 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมาย     

(Principles of Jurisprudence) 

3(3-0-6) 

3591102 เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน   

(Introduction of Economics) 
 

3(3-0-6) 

                                    2.2.2 วชิาการสอนสังคมศกึษา  เรยีนไมนอยกวา  6  หนวยกติ 
   

 

                      2.2.3  วชิาเลือก  เรยีน 4  หนวยกติ 

 
 

3) หมวดวชิาเลือกเสร ีเรยีนไมนอยกวา  6  หนวยกติ 

ใหเลอืกเรยีนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  โดยไมซ้ํากับ

รายวิชาท่ีเคยเรยีนมาแลว  และตองไมเปนรายวชิาที่กาํหนดใหเรยีนโดยไมนับหนวยกติรวม     

ในเกณฑการสาํเร็จของหลักสูตรนี้ 

 

1023219  นวัตกรรมการสอนสังคมศกึษา       

( Educational Innovation in Social Studies) 

3(2-2-5) 

1023608 พฤตกิรรมการสอนวิชาสังคมศกึษา 

( Methods and Approaches in Teaching Social Studies) 

3(2-2-5) 

1023646 ทักษะการสอนและการสื่อสารสาํหรับครูสงัคมศกึษา 

(Teaching and Communication Skills in Classroom for Social Studies Teachers) 

3(2-2-5) 

1023216 ปฏิบัตกิารพัฒนาหลกัสตูรสถานศกึษา 

(Practicum  in  Curriculum  Development) 

2(1-2-3) 

1023217 การประยกุตใชรูปแบบการสอน 

(Application  of Teaching  Models) 

2(1-2-3) 



 

 

3.1.5  คําอธิบายรายวชิา  

1) หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไป 

1.1  กลุมวชิาภาษาและการส่ือสาร 
 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1500112        ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและการสืบคน                              3(2-2-5)  

                (Thai for Communication and  Information  Retrieval) 

       การพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยใหเห็นความสําคัญของภาษาไทยท่ีเปนเครื่องมือ 

การสื่อสารและการสืบคนสารตาง ๆ.จากทรัพยากรสารนิเทศ..การสรุปการตีความ. 

การขยายความและการนําเสนอผลการสืบคน..จากสารท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน    

โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา 

           Development of Thai language skills in recognition of Thai language 

for communication and information retrievals from various sources; conclusion, 

interpretation and presentation of the findings relating to daily life focusing on 

process of integrated language skills 
 

1500113        ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1                                                    3(2-2-5) 

             (Foundation of English 1) 
 

            การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (การฟง การพดู การอานและ 

การเขียน) เพื่อเพิ่มศักยภาพการใชภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในบรบิททางวิชาการและสังคม 

           Development of communicative English language skills (listening, speaking,  

reading and writing) to enable students to function effectively in a basic range of  

academic and social contexts. 
 

1500114    ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2                                                   3(2-2-5) 

             (Foundation of English 2) 

                   วชิาท่ีตองเรยีนมากอน: 1500113 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1  

            การพัฒนาทักษะภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ  การใช 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานข้ันสูงในบรบิททางวิชาการและสังคม 

 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

Further development of communicative English language skills to enable 

students to Function effectively in more advanced range of academic and social 
               

1500115    ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ                                                 3(2-2-5) 

              (English for Academic Purposes) 

           การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่หลากหลาย  เชื่อมโยงเนื้อหา 

ภาษาอังกฤษท่ัวไปและภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในสาขาท่ีเรียนกับทักษะการเรียน 

ภาษาอังกฤษ  การฝกใชภาษาอังกฤษเพ่ือเปนเครื่องมือในการศกึษาดวยตนเองและ 

งานวิจัยในสาขาเฉพาะทาง 

           Development of integrated communicative English language skills bridging  

the gap between general English and academic English needed it the learner’s field. 

Study skills for English language learning. Practice in utilizing English as a tool for  

individual study and research on a particular field of study. 
 

1500116    การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                 3(2-2-5)               

                    (Reading Practice of English) 

           เทคนคิการอาน และฝกอานบทความท่ีหลากหลาย  รวมท้ังหนงัสอือางอิง 

ตาง ๆ 

                               Reading techniques and practice reading passages of different types 

including external books.   
 

1500117    การเขยีนข้ันพ้ืนฐานภาษาองักฤษ                                      3(2-2-5) 

              (Basic Writing of English)  

                      ฝกเขียนประโยคตาง ๆ ท่ีใชหลกัไวยากรณอยางถูกตอง 

                              Students practice writing sentence using the correct grammar.  
 

1500118    ทักษะการพูดข้ันพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ                               3(2-2-5) 

                   (Basic Oral Skills of English)  

          ฝกทักษะการพูด  การฟง  ท่ีเนนการออกเสยีงหนัก เบาของคําและประโยค 

อยางถูกตอง  ฝกฟงและพูดบทสนทนาข้ันพ้ืนฐานตาง ๆ 



 

 

รหัสวชิา         ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

             Students practice oral-aural skills with emphasis on basic stress  

patterns  of words and sentences and practice listening and speaking simple   

dialogues. 
 

1561110    ภาษาญี่ปุนเบื้องตน                                                      3(2-2-5)                                                            

                  (Japanese for Beginners ) 

                       ฝกทักษะ 4 ทักษะ อยางบูรณาการ  โดยฝกทกัษะการฟง การออกเสยีงและ 

การพูดขั้นพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน  ฝกทักษะการเขียนประโยคงาย ๆ  ฝกทักษะ 

การอานขอความสัน้ ๆ และคาํศัพทท่ีใชในชวิีตประจําวัน รวมท้ังศกึษาและฝกตัวอักษร   

ฮริางานะ  คาตะคานะ และตัวอักษรคันจ ิ ระดับตน  ประมาณ 40 ตัว 

          Practice of four integrated language skills focusing on listening, pronunciation 

and basic speaking skill in daily life, practice of simple sentence writing skill, reading 

of short passages, vocabulary using in daily life, including study and practice of forty 

basic letters of Hirangana, Khatakhana and Kunji 
 

1571115    ภาษาจนีเบื้องตน                                                         3(2-2-5) 

                  (Chinese for Beginners ) 

           ระบบสัทศาสตรอักษรภาษาจนีกลาง  และหลกัเบื้องตนของตัวอักษรจนีฝกอาน 

ศัพท  วล ี ประโยคและขอความอยางงาย   ศกึษาและฝกเขียนโครงสรางพ้ืนฐานของรูป 

ประโยคท่ีสัน้และงาย  ตลอดจนศกึษาและฝกการใชพจนานุกรม  จนี-ไทย และไทย-จนี 

             Mandarin Chinese phonetics and introduction to Chinese letters, 

practice of reading vocabulary, phrases, simple sentences and messages, study 

and practice of basic Chinese structure writing including study and practice of using 

a Chinese dictionary, Chinese-Thai and Thai-Chinese dictionaries 
 

1581107 ภาษามาเลยเบือ้งตน                       3(2-2-5) 

                    (Malay for Beginners)   

              ควรฝกทักษะท้ัง  4  อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณ

พ้ืนฐาน เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชวีติประจําวัน ไดแก การทักทาย  การแนะนําตน การ

บอกเวลา การซื้อของ  เปนตน การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถาม

ได  การเขียนประโยคงาย ๆ ได  



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

 

   Practice of four integrated language skills, study on basic Malay structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion and answering questions and simple Malay sentence writing. 
 

1661108 ภาษาเกาหลีเบื้องตน         3(2-2-5) 

  (Korean for Beginners) 

             ฝกทักษะทัง้  4  อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพ้ืนฐานเนน 

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชวีติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัว  การบอกเวลา    

การซื้อของ  เปนตน  การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได  การ 

เขียนประโยคงาย ๆ ได 

             Practice of four integrated language skills, study on basic Korean structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion including answering questions and simple Korean sentence writing 
 

1671104 ภาษาลาวเบื้องตน         3(2-2-5) 

  (Lao for Beginners ) 

                        ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ   ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน   

                    เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจาํวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตวั  การบอกเวลา   

การซื้อของเปนตน  การอานฝกอานขอความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Lao structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion and answering questions and simple Lao sentence writing 
 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 
 

1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน         3(2-2-5) 

  (Khmer for Beginners) 

                        ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน     

                     เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจาํวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัว  การบอก 

เวลา  การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถาม 

ได   การเขยีนประโยคงาย ๆ ได 

  Practice of four integrated language skills, study on basic Khmer structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, 

making introductions, telling time and buying things, practice of reading short 

massages, making conclusion and answering questions and simple Khmer sentence 

writing 
 

1691103 ภาษาพมาเบือ้งตน                 3(2-2-5) 

  (Myanmar for Beginners) 

  ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐานเนนฝก 

บทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา   

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Myanmar 

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as 

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of 

reading short massages, making conclusion and answering questions and simple 

Myanmar sentence writing. 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

 

1711108          ภาษาเวยีดนามเบือ้งตน                                                    3(2-2-5) 

                    (Vietnamese for Beginners) 

             ฝกทักษะท้ัง 4  อยางบรูณาการ   ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน เนน 

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชวีติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัว  การบอกเวลา   

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได   

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Vietnamese 

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as 

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of reading 

short massages, making conclusion and answering questions and simple Vietnamese 

sentence writing 

 

1741101         ภาษาอนิโดนเีซยีเบือ้งตน                                                 3(2-2-5) 

                    (Bahasa Indonesia  for Beginners)  

           ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ   ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพ้ืนฐานเนน 

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชวีติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา   

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

           Practice of four integrated language skills, study on basic  Indonesia   

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as  

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of  

reading short massages, making conclusion and answering questions and simple  

Indonesia  sentence writing 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

 

        1.2  กลุมวชิามนุษยศาสตร 
 

2522203        คุณธรรม นําความรู                         3(2-2-5)    

                     (Knowledge Led Morality) 

                                ความคดิรวบยอดเชงิวสิัยทัศน  ทฤษฏี  หลักการ  กระบวนการและยุทธศาสตร   

การพัฒนาการเรยีนรูของมนุษย  การคิดเชงิสรางสรรค  การพัฒนาสุขภาพกายและ 

จติใจ  สตปิญญา  ภาคภูมิใจในความเปนไทย  สํานกึในหนาท่ีพลเมืองด ีมีคุณธรรมนาํ 

ความรู  จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีศักดิ์ศรีของ 

ความเปนมนุษย  รับผดิชอบตอบานเมือง  สรางสาํนกึในการอนรัุกษทรัพยากรธรรมชาต ิ

สิ่งแวดลอมและพลงังาน  รูจักการพึง่พาตนเอง  ใฝรูและเรยีนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง    

บูรณาการทฤษฎีสูการปฏบัิตไิด 

Concepts of vision, theories, principles; process and strategies for learning 

development; creative thinking; intellectual, physical and mental development; being 

proud of Thai citizens; being aware of good citizenship; Thai citizens with knowledge 

leaded by morality and culture for living, good quality of life; responsibility for society; 

being aware of natural resources and energy conservation; self-sufficiency; regular self-

study; and integration of theories into practice 
 

 

1500104 ความจรงิของชีวติ      3(3-0-6) 

  (Meaning of Life) 

          ใหเขาใจถงึการศกึษาความจรงิของชวีติ ความหมายของชวีติ การดํารงชวีติใน 

สังคมปจจุบันและโลกยุควิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  การนําเอาความจรงิ 

ตามหลักศาสนธรรมและหลกัวิถพุีทธ  ไปประยุกตใชในการแกปญหาและพัฒนาปญญา  

ชวีติและสงัคม การพัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรมตามหลักศาสนธรรมชวิีตที่มีสันตสิุข  

และสังคมท่ีมสีันตภิาพ 

           Understanding a study on meaning of life, definition, living in present society 

including in science and information technology era, application of Buddhism doctrine 

and   Buddhism principles for problem solutions and development of intellect, life and 

society, development of morality and ethnics based on the Buddhism doctrine for 

peaceful society 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1500111         สุขภาวะในการดําเนนิชีวติ                                               3(3-0-6) 

                    (Well-being for Living) 

            ความหมายและขอบขายของเพศศกึษา  ความสําคัญและความจําเปนในการ- 

เรยีนเพศศกึษา  ความรูเรื่องเพศวถิแีละองคประกอบเรือ่งเพศ  พัฒนาการของมนษุย   

สัมพนัธภาพทางเพศ  ทักษะสวนบุคคล  พฤตกิรรมทางเพศและการแสดงออกสุขภาพ 

ทางเพศ  สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีบทบาทในการหลอหลอมวิถทีางเพศ  กระบวนการ 

สงเสรมิการเรยีนรูเรือ่งเพศ 

            Meaning and scope of wellbeing for life and the usefulness of studying  

well-being including sexual wellbeing such as human growth, sexual relations,  

personal skills, sexual behavior and how to reveal sexual wellbeing. Social and  

cultural sectors affecting sexual wellbeing instructional process 
 

2000103    สุนทรยีภาพของชวีติ                          3(2-2-5)       

                (Aesthetic  Appreciation) 

            จําแนกขอตางในศาสตรทางความงาม  ความหมายในสุนทรยีศาสตรเชงิการ 

คิดกับสุนทรยีศาสตรเชงิพฤตกิรรมโดยสังเขป  ความสาํคัญของการรับรูกับความเปนมา 

ของศาสตรทางการเห็น  (The Art of Imagery) ศาสตรทางการไดยนิ (The Art of Sound) 

และศาสตรทางการเคลื่อนไหว  (The Art of Movement) สูทัศนศลิป (Visual Arts) ศลิปะ   

ดนตรี (Musical Arts) และศิลปะการแสดง (Performing Arts) ผานข้ันตอนการเรียนรู 

เชงิคุณคาจาก (1) ระดับการรําลกึ (Precognitive)  (2) ผานข้ันตอนความคุนเคย (Acquainted) 

และ (3)  นําเขาสูขัน้ความซาบซึ้ง  (Appreciative)  เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณของ 

ความซาบซึ้งทางสุนทรยีภาพ  (Aesthetic  Appreciation) 

Identification of aesthetical science, definition of thinking aesthetic and 

behavioral aesthetic in brief, importance of introductory perception of the art of 

imagery, the art of sound, the art of movement, visual  arts, musical arts,  and 

performing arts through learning processes of 1) precognitive level, 2) acquainted 

level, 3) appreciative level  for getting experience in aesthetic appreciation  



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา)

  

2500101   พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน              3(3-0-6) 

               (Human Behavior and Self  Development) 

           พฤตกิรรมมนุษยและสาเหตุปจจัยแหงพฤติกรรม  การพัฒนาตนเองของ 

มนุษย  มนุษยสัมพันธเพ่ือการทํางานรวมกันและการอยูรวมกันอยางเปนสุข 

           Human behavior and casual factors of behavior, human self development, 

human relations for teamwork and peaceful society 

 

           1.3  กลุมวชิาสังคมศาสตร 
 

2500102 วถิไีทย                            3(3-0-6) 

                    (Thai Living) 

 ลักษณะสงัคม วัฒนธรรมและประเพณไีทย  การเปลี่ยนแปลงของสงัคมไทย 

ความสาํคัญของประวัติศาสตรไทย  ประวัติศาสตรทองถิ่น  กระบวนการศึกษา

ประวัตศิาสตรทองถิ่น  การเมืองการปกครองไทยในปจจุบัน  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณา 

จักรไทยฉบับปจจุบัน   การบรหิารราชการแผนดนิและการปกครองทองถิน่  ปญหา

สังคม กระบวนทัศน อดตี ปจจุบัน อนาคต 

Types of society, culture and Thai traditions, change of Thai society, 

importance of Thai history, local history, learning process of local history, present 

Thai government and politics, constitutions of Kingdom of Thailand, national and local 

administration, social problems, past, present and future paradigm  
 

2500107         อาเซยีนศกึษา                                                             3(3-0-6) 

                    (ASEAN Studies) 

          ประวัตคิวามเปนมา พัฒนาการประชาคมอาเซยีน กลไกอาเซยีน ปฏิญญาวา 

ดวยความรวมมืออาเซียน  กฎบัตรอาเซียน  วิสัยทัศน  วัตถุประสงค  เปาหมาย   

โครงสรางภาพรวม  ที่มาคําศัพทและท่ีมาของ AFTA  เขตการคาเสรแีละสภาพเศรษฐกจิ 

พ้ืนฐานประชาคมอาเซยีนและเหตผุล  องคประกอบของประเทศรวมเจรจาท่ีมีผลกระทบ 

ตอประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนและประเทศไทย การสรางสังคมไทยสูประชาคมอาเซยีน  



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

History, development of ASEAN Association, ASEAN mechanism, declaration 

of ASEAN cooperation, ASEAN Charter, vision, objectives, goals, structure, origin of 

vocabulary and AFTA, Free Trade Area and economic infrastructure, ASEAN 

Association and rationale, components of partner countries affecting the economy of 

ASEAN Association and Thailand, changing Thai society for ASEAN Association 
 

2500103      วถิโีลก                                                                         3(3-0-6) 

                   (Global  Living) 

  สภาพเศรษฐกจิสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกปจจุบัน  ผลกระทบจาก

สภาพเศรษฐกจิสังคม   การเมือง  การปกครองของโลกตอสงัคมไทย   การปรับตัวของ

สังคมไทยตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก   เนนกลุมตาง ๆ ในโลก (ยุโรป  อาเซยีน) 

วิเคราะหทิศทางอนาคตของเศรษฐกจิโลกได  
 

          Situations of current  economy, society, politics and government, effects of 

global economy, society, politics and government on Thai society, adaptation of Thai 

society accordance with global change focusing on countries from different parts of the 

world (European countries, Asian countries), analysis of future economic directions 

 

2500108  ชีวติกับส่ิงแวดลอม                3(2-2-5) 

  (Human Being and Environment) 

ความหมาย  ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาต ิ สิ่งแวดลอม  ความสัมพันธ

เชงิระบบระหวางมนษุยกับสิ่งแวดลอม  การพัฒนาและการใชทรัพยากรธรรมชาต ิ การ

อนุรักษความหลากหลายทางชวีภาพในทองถิ่น  การดาํเนนิกจิกรรม  โดยใชวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและพลงังาน  การสงเสรมิ  บํารุงรักษาและ

คุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ ใหตระหนักถงึการใชทรัพยากร

อยางรูคุณคา การใชพลังงานทดแทน  ภาวะโลกรอน  ความเกี่ยวของเชื่อมโยง ผลกระทบ

ท่ีเกดิขึ้นจากภาวะโลกรอน  ตามหลกัการพัฒนาที่ย่ังยนื  



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

 Definition, importance of natural resources, environment, systematic relations 

between human being and environment, development and use of natural resources, 

preservation of local biodiversity, activity conduction by using science and technology 

affecting environment and energy, promotion, maintenance, and preservation of 

environment and natural resources quality focusing on effective and efficient use of 

natural resources, use of alternative energy, global warming, concerns and effects of 

global warming based on the principles of sustainable development 

 

2500109      วถิชีีวติเศรษฐกิจพอเพียง                                                 3(2-2-5)   

                    (Self-Economic Sufficiency)  

                              วิเคราะห  สังเคราะหและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  ความสาํคัญและ 

แนวทางพัฒนาวิถชีวิีตตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  อันเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ

ในพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  เพื่อใหตระหนกัในความสาํคัญ    

มีความรู ความเขาใจในความหมายของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ภูมิปญญาทองถิ่น    

สามารถนาํหลักการ และแนวทางพัฒนาไปใชในการพัฒนาวถิชีวีติของตนเอง  พัฒนา 

องคกรและชุมชนไดอยางพอด ี  พอเพียงและย่ังยืน  มกีารศกึษาดงูาน ในระดบัทองถิ่น 

ท่ีประสบความสาํเร็จเพ่ือใหเห็นแนวทางปฏิบัติท่ีแทจรงิ หรือปฏิบัตจิรงิในครัวเรือน 

 (เนนเนื้อหาการปรับใชใหสอดคลองกบัโปรแกรมวิชาท่ีสอน) 

Analysis, synthesis and practice of meaning, importance and strategies  for 

living development based on the self-economic-sufficiency philosophy of His 

majesty King Bhumibol Adulyadej emphasizing on the importance, knowledge, 

understanding of  the philosophy, local wisdom, application of the principles and 

strategies for self-living development, sufficient and sustainable development for 

organizations and communities, study visit to successful community for practical 

guidelines (Contents should be related to   the fields of students)  



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

 

2541204   มนุษยกับธรรมชาติ        3(3-0-6) 

                    (Man and Nature) 

                    วิวัฒนาการและปฏิสัมพันธระหวางสังคมมนษุยกับธรรมชาต ิ การเปลี่ยนแปลง 

                     แนวโนมระบบธรรมชาต ิ วถิกีารเปลี่ยนแปลงของมนุษยและธรรมชาต ิ ปญหาระหวาง 

                     มนุษยกับธรรมชาต ิ ภาวะวิกฤตทางธรรมชาต ิ ผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิ การดาํรง 

                     อยูรวมกันกับธรรมชาติไดอยางยั่งยืนและสันตสิุขท่ังในระดบับุคคล  ประชาคมทองถิ่น    

                     ประชาคมโลก 

           Evolution and interaction between man and environment, change of nature 

system, ways of change of man and nature, problems of man with nature, natural 

crisis, effects of natural disasters, sustainable and peaceful living with nature at 

personal, local and global levels 
 

                   1.4  กลุมวชิาคณิตศาสตร  วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

4000107    เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือชวีติ               3(2-2-5) 

           (Information Technology for Life) 

               ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอรท่ีมีอิทธิพลกระทบตอชวิีตและสงัคม 

การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดแก  เครื่องอุปกรณคอมพิวเตอร   การประมวลผล 

ขอมูล  การจัดการงานขอมูล  การแสวงหาความรูและการสื่อสารขอมูลบนระบบเครอืขาย 

คอมพิวเตอรจากระบบฐานขอมูล  และแหลงขอมูลตางๆ  สําหรับการศึกษาคนควา        

การทํารายงาน  การนาํเสนอผลงานและการดาํรงชีวติประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ   

รวมถงึการเคารพสทิธิทางปญญา 

Information technology system, influence of computer on life and society, 

practical use of information technology, computer equipment/tools, information 

management, searching for knowledge and communication through computer networks  

from database and various sources of information for searching information, writing 

report, presentation and efficient living including respect of intellectual right



 

 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

4000106   การคดิและการตัดสินใจ                 3(2-2-5) 

           (Thinking and Decision  Making) 

  หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย  ความคิดสรางสรรค  การวเิคราะห  

ขอมูล  ขาวสาร  ตรรกศาสตร  การใหเหตุผล  กระบวนการตัดสินใจ  กระบวนการ 

แสวงหาความรูทางวทิยาศาสตร  สมการเชงิเสน  และการประยกุตใชในการแกปญหา 

ในชวิีตประจําวัน 

 Principles and thinking process of man, creative thinking, analysis of 

information, logics, reasons, decision making process, searching processes of scientific 

knowledge, linear equation and practical application for problem solutions in daily life 

 
 

4000114   วทิยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวติ                3(2-2-5)        

                    (Science for Quality of Life) 

                              กระบวนการพัฒนาวิทยาศาสตร   เทคโนโลยี   การนาํความรูทางวทิยาศาสตร 

 มาประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชวีติ  ใหดํารงอยูอยางมสีุขมีประสทิธิภาพโดยตระ- 

หนักถึงผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรท่ีมีตอมนุษย  สภาพแวดลอม     

สังคม  การเมืองและวัฒนธรรม  นําความรูทางวิทยาศาสตรมาประยกุตใชเพื่อคุณภาพ 

ชวีติ 

          Process of scientific and technological development; application of science for 

life quality development; happy and efficient living regarding the effects of 

modern science and technology on man, environment, society, politics and culture; 

application of scientific knowledge for quality of life 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 
 

4083202   กีฬาเพ่ือสุขภาพ          3(2-2-5) 

            (Sports  for  Health) 

                     ความหมาย  ขอบขาย  วัตถุประสงคและคุณประโยชนของการออกกําลังกาย 

และการเลนกฬีาเพื่อสุขภาพใหสอดคลองกับเพศและวัย  สภาพรางกาย  สภาพเจ็บปวย 

การวางแผน  ตลอดจนการตดิตามผลการออกกําลังกายและกฬีาเพ่ือสุขภาพ  ศกึษา 

ความสัมพันธของปจจัย   ท่ีมสีวนสงเสรมิสุขภาพ  เชน  อาหาร อารมณ  สิ่งแวดลอม   

สุขภาพสวนบุคคล  รวมท่ังการฝกกฬีาเพ่ือสุขภาพในสถานบรหิารรางกายและศูนยฝก 

กฬีา 

Definition, scope, objectives and benefits of healthy exercises and sports 

regarding age and gender, body, sickness symptoms, planning including following up 

getting exercises and sports for health, study on relation of factors affecting 

health promotion such as food, emotion, environment, personal health including 

playing sports for health in fitness centers and sport centers 

 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

2) หมวดวชิาเฉพาะดาน 

2.1 กลุมวชิาชีพคร ู

     2.1.1 วชิาชีพครบูังคบั 
 

1005101   ทักษะทางภาษาสําหรบัคร ู       3(2-2-5) 

    (Language Skills for Teacher) 

   ความสําคัญ  ธรรมชาติของภาษา  หลักการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษหรือ 

ภาษาตางประเทศอื่น ๆ  เพ่ือการสื่อสาร  การใชภาษาและเทคโนโลยเีพ่ือการสื่อสารและ 

การสบืคน  การฝกปฏิบัตกิารใชทักษะการฟง  การพูด  การอาน  การเขียนเพ่ือนาํไปใช 

ในชวีติประจําวันเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพความเปนครู   การฝกปฏิบัตทิกัษะภาษาไทยเพื่อ 

การสือ่ความหมายกบันกัเรยีนผูเกีย่วของแบบตัวตอตวั  การบรรยายในชัน้เรยีน  การเลา 

นทิาน  การกลาวสนุทรพจน   การอานบทความวิชาการ  งานวจัิย  การเขยีนบทความ 

ทางวิชาการ  ศกึษานาํเสนอแนวทางแกไขปญหาการใชภาษาไทยของนกัเรยีน  การฝก 

ปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อความหมายกับนักเรียนและผูเกี่ยวของ  เนน 

การจับใจความ  การโตตอบดวยภาษาเขียน  ภาษาพูด   ดวยสํานวนและสําเนยีงท่ีถูกตอง    

การอานบทความวชิาการและวิจัย  การเขียนบทความทางการศกึษา  การนาํเสนอ 

รายงานทางการศกึษาตอท่ีประชุมในชัน้เรยีน 

This course focuses on the significant and nature of the language, using of 

Thai and English or other foreign languages for communication, the use of language 

and technology for communication and investigation, practicing of listening speaking 

reading, writing in diary life for teaching development, Thai language skill for  one-by-

one communication with student, classroom description, storytelling, speech, 

academic article, research, academic writing, problem solving in using of Thai 

language, practicing of English language skills for communication emphasizing on 

reading summary, responding in writing and speaking with correct sentence and 

pronunciation, reading article and research paper, writing academic article, 

presentation in front of the class 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1012406    กฎหมายทางการศกึษา            3(2-2-5) 

                  (Education Law) 

          ความหมาย  ความสําคัญ  ท่ีมา  ความรูเบ้ืองตนเกีย่วกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

พระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ประกาศกระทรวง  กฎ  ระเบียบ 

                และขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของครู  บุคลากรทางการศึกษา  การ 

                 จัดการและบริหารการศึกษา  วิเคราะหกรณีตัวอยาง  การใชกฎหมายทางการศึกษา   

                ปญหาและแนวทางแกปญหา 

This course examines the key areas of constitution, act, royal decree, ministerial 

regulation, ministerial declaration, rule, regulation, and principle of teacher education 

program, educated people, educational management and administration, case study 

analysis, education law, and problem solving 
 

1015106      การศกึษาและความเปนคร ู            3(2-2-5) 

    (Education and Being a Professional Teacher) 

ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎกีารศกึษา ศาสนา เศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรมและการ

ประยุกตใชเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษา เพ่ือเสรมิสรางการ

พัฒนาท่ีย่ังยืน การนําปรัชญาการศกึษาไปประยุกตใชเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา การวิเคราะห

เกี่ยวกับการศกึษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน กฎหมายการศกึษา และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ

ครูและวิชาชีพครู ความรอบรูในเนื้อหาวิชาท่ีสอนและกลยุทธการสอนเพ่ือใหผูเรียนคิด

วิเคราะห สังเคราะห สรางสรรคสิ่งใหม ๆ สภาพงานครู  คุณลักษณะท่ีดีของครู และ

มาตรฐานวิชาชพีครู การจัดการความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครูการสรางความกาวหนาและ

พัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่องการแสวงหาและเลือกใชขอมูลขาวสารความรูเพ่ือใหทัน

ตอการเปลี่ยนแปลงการปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนครู หลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย

สุจริต คุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครูท่ีคุรุสภากําหนด 

การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี มีจิตสํานึกสาธารณะและเสียสละใหสังคม มี

จิตวิญญาณความเปนครู การปฏบัิตตินตามจรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภากําหนดฝก

ปฏิบัตกิารสรางแบบประเมินคุณธรรมและความเปนครูวิชาชีพ และการนําแบบ 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

ประเมินไปใชในสถานศึกษา การมีปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรยีนท่ีสงเสรมิการพัฒนา

ศักยภาพผูเรยีน 

Philosophy, concepts, and theories of religion, economics society culture and 

application for educational institutional development; concept and methodology for 

educational management to empower sustainable development; application of 

educational philosophy for institutional development; analysis of education for sustainable 

development; educational laws and legislation; content knowledge and teaching 

strategies for analyzing, synthesizing, and creativity; teacher tasks, characteristics of 

teachers, professional autonomy; knowledge management on teaching profession; 

professional ascent and professional autonomy development; search and selection of 

information for changes; implementation of self-actualization for teachers; good 

governance, honesty, morality, and ethics for professional autonomy in accordance 

with regulations of The Teacher Council of Thailand; best practice; consciousness, 

devotion, professional spirit, designing moral assessment and professional ethic 

assessment, teacher – student interaction 

1015108      การประกันคุณภาพการศกึษา                     3(2-2-5) 

       (Educational Quality Assurance) 

        ความหมายและความสาํคัญการประกนัคุณภาพการศกึษาหลกัการแนวคิด  แนวปฏิบัต ิ

เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศกึษาวัฒนธรรมองคกร มนุษยสัมพันธในองคกร  ภาวะผูนาํ 

และการทํางานเปนทีม  ความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศกึษาองคกรและระบบ 

ประกันคุณภาพการศกึษา  องคประกอบของการประกนัคุณภาพการศกึษา  มาตรฐาน 

การศกึษาและตัวชี้วัดคุณภาพการศกึษา  ข้ันตอนการประกันคณุภาพภายในสถานศกึษา 

และบทบาทของผูเกีย่วของ  การประเมินคุณภาพภายนอก  การนาํผลการประเมินคุณภาพ 

การศกึษาไปใชในการพัฒนาการบรหิารสถานศกึษากลยุทธการสรางความรวมมือกับบุคลากร 

ทางการศกึษาและชุมชน เพ่ือพัฒนาสถานศกึษาและพัฒนาผูเรยีนการจัดการคุณภาพ  การ 

จัดกจิกรรมการเรยีนรู และพัฒนาคุณภาพการเรยีนรูอยางตอเนื่อง  ฝกปฏิบัตกิารประเมิน 

กจิกรรมประกันคุณภาพการศกึษาและการเรยีนรูตามมาตรฐานการศกึษา และตัวชี้วัด 

คุณภาพการศกึษาการดําเนินการจัดกจิกรรมประเมนิคุณภาพการจัดกจิกรรมการเรยีนรู 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

Meaning and the importance of educational quality assurance, principle, concept, 

guideline for educational quality management, organizational culture, organizational 

human relations, leadership, teamwork, educational quality assurance knowledge, 

organizational and educational quality assurance system, components of educational 

quality assurance, educational standard and educational quality indicators, quality 

assurance process within the educational institutes and the role of related parties, 

external quality assurance, using educational quality assessment for development, 

educational institutes management, strategy for creating cooperation with educational 

personnel and community to develop the learners and educational institutes, quality 

management, learning activities management and continuous learning quality 

development, educational quality assurance and assessment activities practice, 

educational standard learning, educational quality indicators, quality assessment 

activities administration, learning act 
 

1025201      หลักสูตรและการจัดการการศกึษา           3(2-2-5) 

(Curriculum and Educational Management) 

         ประวัติความเปนมา  ระบบการจัดการศึกษาไทยในอดีต  ปจจุบันและอนาคต 

กระบวนการการจัดการศกึษายุคใหม  บรบิทและแนวโนมการจัดการศกึษาความเปนผูนาํ 

ทางการศกึษา  การระดมทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือสงเสรมิการจัดการศกึษา   

ความหมายความสาํคัญของหลักสูตร  หลักการ  แนวคิดในการจัดทําหลักสูตรทฤษฎี 

หลักสูตรระดับของหลกัสูตร  องคประกอบและรูปแบบของหลกัสตูร  การพัฒนาหลกัสตูร  

กระบวนการพัฒนาหลกัสตูรพ้ืนฐานการพัฒนาหลกัสตูร  การกาํหนดจดุมุงหมายหลกัสตูร   

การคัดเลอืกเนื้อหาวิชา  การวิเคราะหหลักสูตรและการจัดทาํหลกัสูตร  การนาํหลักสูตร 

ไปใชฝกปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนาํผลการประเมินหลักสูตรไปใชในการพัฒนา 

หลักสูตร  การประกันคุณภาพของหลักสูตร  มาตรฐานชวงชั้นของหลักสูตรการจัดทํา 

เอกสารหลกัสตูรสถานศกึษา  เอกสารประกอบหลกัสตูร  การพัฒนาหลกัสตูรท่ีสอดคลอง 

กับความตองการของทองถิ่น  วิเคราะหปญหาในการพัฒนาหลักสูตร  การคาดการณ 

แนวโนมของหลกัสตูรในอนาคต 



 

 

รหัสวชิา ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                        หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

History of educational management system; educational management system 

in Thailand in the past, in the present, and in the future; processes of educational 

management in new era; contexts and trends of educational management; educational 

leadership; resource mobilization and local wisdom to promote education management; 

meaning and significance of curriculum; principles and concepts of creating curriculum; 

curriculum theory; levels of curriculum; components and forms of curriculum; curriculum 

development; processes of curriculum development; basis of curriculum development; 

defining the objectives of curriculum; selecting of subject context; analyzing curriculum 

and making curriculum; application of curriculum for curriculum assessment; utilizing 

of the results of curriculum assessment for curriculum development; curriculum 

assurance; standard of levels of curriculum; documenting for institution curriculum; 

document of curriculum; curriculum development in accordance with local needs; 

analysis of problems of curriculum development; prediction of the future curriculum. 
 

1025301      การจัดการเรยีนรู            3(2-2-5) 

    (Learning Management) 

  ความหมาย องคประกอบและความสาํคัญของ  การจัดการเรยีนรู วิเคราะหแนวคิด 

ในการจัดการเรยีนรู  ทฤษฎกีารเรยีนรูและการสอน  หลักการจัดการเรยีนรู  การวางแผน 

การเรยีนการสอน  การจัดกระบวนการเรยีนรู  ทฤษฎแีละรูปแบบการจัดการเรยีนรูเพ่ือให 

ผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห  คิดสรางสรรคและแกปญหาการพัฒนารูปแบบการเรียนรู   

การออกแบบและการจัดประสบการณการเรยีนรู  หลักการ  แนวคิด  แนวปฏิบัตเิกี่ยวกับ 

การจัดทําแผนการเรยีนรู  การจัดสิง่แวดลอมเพ่ือการเรยีนรู  การบูรณาการเนื้อหาสาระ 

การเรยีนรู การบูรณาการการเรยีนรูแบบเรยีนรวมการจัดการเรยีนรูท่ีเนนเรยีนเปนสาํคัญ   

เทคนคิและวทิยาการจัดการเรยีนรูการผลติสื่อและนวัตกรรมการเรยีนรู  การใชสื่อและ 

นวัตกรรมการเรยีนรู  การพัฒนานวัตกรรมการเรยีนรู  ฝกปฏิบัตกิาร  จัดทําแผนการ 

เรยีนรูและการจัดประสบการณการเรยีนรูนาํไปสูการฝกปฏิบัตกิารสอนใหเกดิผลจรงิ  

การปรับปรุงแกไขปญหาดานการเรยีนรูของผูเรยีน  การจัดกจิกรรมสงเสรมิและพัฒนา 

ผูเรยีน  การประเมินผลการเรยีนรู  การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรยีนรู 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                                หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

Meaning, principles and significance of learning management; analyzing concepts 

of learning management; learning theory and teaching methods, principle of learning 

management; lesson plan creating; pedagogy; learning procedures; theory and styles  

of learning management to enhance critical thinking, creativity and problem solving; 

development of styles of learning management; design and learning experience; principles, 

concepts, concepts of learning management; learning environment; integration of subject 

matters; integration of inclusive education; student-centered learning; instructional techniques 

and learning management science; material design and innovation; developing educational 

innovation; operation ,lesson plans and professional practicum; improvement and resolution 

of learning difficulties; student development and activities; learning assessment; record 

and report learning management 
 

1035101    นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับคร ู           3(2-2-5) 

     (Innovation and Information Technology for Teacher) 

      หลักการ แนวคิด  ทฤษฎีการออกแบบ  การประยุกตใชและประเมนิสื่อ นวัตกรรม 

เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการเรยีนรู  วเิคราะหเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ

ทางการศกึษา  แนวคิดทฤษฎเีทคโนโลยแีละนวัตกรรมการศกึษาท่ีสงเสรมิการพัฒนาคุณภาพ

การเรยีนรู  สื่อการเรยีนการสอน  การใชสื่อมวลชนและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาการเลือก

การผลตินวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาท่ีเหมาะสมกับการเรียนการสอน  เทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีมบีทบาทตอการพัฒนาการเรียนรูการประยุกตใชและประเมินสื่อนวัตกรรม 

เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการเรียนรูความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

การวิเคราะหปญหาการสรางและใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร  ฝกปฏบัิตกิารออกแบบการสรางบทเรยีนท่ีเอ้ือ

ตอการเรยีนรูผานระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ  การนําไปใช  การประเมิน  การ

ปรับปรุงนวัตกรรม  การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรยีนรู 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                                  หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

  Principle, concept, theoretical design, application, and assessment of the 

media, innovation, and information technology for learning, educational innovation and 

information technology analysis, concept and theory of educational innovation and 

information technology that promotes the quality of learning and instructional media, 

using media and information technology for education, choosing educational innovation 

and information technology production that is appropriate with learning and teaching, 

information technology that plays a role in learning development, application and 

assessment of the media, innovation, and information technology for learning, 

knowledge about information technology for communication, analysis of the problem 

on creating and using educational innovation and information technology, using 

information technology for communication, lesson design practice that facilitates 

learning through information technology, application, assessment, innovation 

improvement, and information technology management for communication and 

learning development 
 

1045101   การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู    3(2-2-5) 

    (Learning Assessment and Evaluation)  

ความหมาย บทบาทของการวัดและประเมินผลการศกึษาหลักการแนวคดิ และแนว

ปฏิบัตใินการวัดและประเมินผลการเรยีนรูของผูเรียน พฤติกรรมทางการเรียนรู เทคนิค

ของการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การสรางและการใชเครื่องมือวัดผลและ

ประเมินผลการศึกษา วัดและประเมินผลการเรียนรู  การเรียนรูตามสภาพจริง การ

ประเมินจากแฟมสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติ ลักษณะของเครื่องมือวัดผลการ

เรียนรูการประเมินผลแบบยอยและแบบรวม  การนําผลการประเมนิมาพัฒนาผูเรียน  

การจัดการเรยีนรูและพัฒนาคุณภาพผูเรยีนประเภทและลักษณะของเครื่องมือวัดผลการ

เรยีนรูการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมอืวัดผลการเรยีนรู การประเมินผลการเรียนรู 

ฝกปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการวิเคราะหเพ่ือนําผลการประเมินไปใชในการ

พัฒนาผูเรยีน สถิติเบ้ืองตนในการวัดและประเมินผลการศึกษา  การแปลความหมายของ

คะแนนจากการสอบระเบียบการประเมินผลการเรยีนทางการศกึษา 



 

 

รหัสวชิา ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                        หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

Meaning, role of educational assessment and evaluation, principle, concept, 

guideline for learning assessment and evaluation of the learners, learning behavior, 

educational assessment and evaluation techniques, creating and using evaluation 

tools and educational assessment, learning assessment and evaluation, realistic 

learning, portfolio-based assessment, assessment practice, characteristic of the 

learning evaluation tools, holistic and analytic assessment, using assessment result 

for learner development, managing learning and developing the quality of the 

learners, types and characteristics of the learning evaluation tools, creating and 

verifying the quality of the learning evaluation tools, learning assessment, 

assessment and evaluation practice, analyzing the assessment result for learner 

development, fundamental statistics for educational assessment and evaluation, 

score interpretation, learning assessment procedure 
 

1045411   การวจิัยทางการศกึษา      3(2-2-5) 

    (Educational Research) 

  ความหมายของการวจัิย หลกัการ แนวคิด และแนวปฏิบัตใินการวิจัย ประเภทของ 

การวิจัย  ระเบียบวธีิวิจัย  รูปแบบการวจัิย  การออกแบบการวิจัย การวางแผนการวจัิย  

กระบวนการวิจัย  การปรทัิศนเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของประชากรและกลุมตัวอยาง  

เทคนิคและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื 

วิจัย  สถติเิพ่ือการวิจัย การรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล การตีความ การแปล 

ผล  การสรุปผลการวิจัย  การเขียนเคาโครงการวิจัย  การเขียนรายงานการวิจัย  การ 

นําเสนอผลการวจัิย การนาํผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรยีนการสอน การวิจัยในชัน้ 

เรยีน  การใชและผลติงานการวจัิยเพ่ือพัฒนาการเรยีนรู การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรยีนการ 

สอนและพัฒนาผูเรยีน  การฝกปฏบัิตกิารวิจัย การใชประโยชนจากผลงานวิจัยไปประยุกต 

ใชในการพัฒนาการเรยีนรู  การคนควาศกึษางานวิจัยในการพัฒนา  กระบวนการจัดการ 

เรยีนรู  การใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหาและการเสนอโครงการเพ่ือทําวจัิย 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

 The meaning of research, principle, concept, research guideline, types of 

research, research methodology, forms of research, research design, research planning, 

research procedure, relevant research review, population, sample, data collection 

techniques, creating and assessing the quality of research tools, statistics for research, 

data collection, data analysis, data interpretation, discussion and conclusion of the 

research, writing a research outline, writing a research paper, presenting a research 

result, applying a research result in classroom teaching, classroom research, using and 

producing a research result for learning development, research for development, 

learning, teaching, and the learners, action research, applying a research result in 

learning development, studying research works for developing the learning 

management process, using a research procedure to solve a problem and present a 

research proposal 

1055106  จติวทิยาประยุกตสําหรับคร ู     3(2-2-5) 

   (Applied Psychology for Teacher) 

   ความสําคัญและธรรมชาตขิองจติวิทยา แนวคดิพ้ืนฐานทางจติวิทยา จติวิทยาการ

เรยีนรูและจติวิทยาการศึกษา จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษยวิเคราะห

เกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษยทางกาย สติปญญา จริยธรรม ความแตกตางของ

บุคคล คุณลักษณะของผูเรียน  ทฤษฎีการเรียนรู  ธรรมชาติและกระบวนการของการ

เรยีนรูธรรมชาตขิองผูเรยีน  เหตุปจจัยทางสังคม จิตวิทยา ทฤษฎี การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผล

ตอการเรียนรู การประยุกตใชพัฒนาการของเด็กในการจัดหลักสูตรและการจัดการ

เรียนรู การประยุกตใชทฤษฎีการเรียนรูในการจัดการเรยีนการสอนจติวิทยาการแนะแนว

และการใหคําปรึกษาการใหคําแนะนําชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีการประยุกตใช

หลักพัฒนาการ ทฤษฎีการเรยีนรูในการแนะแนว การใหคําปรึกษา หลักในการใชจิตวิทยา

สงเสรมิและพัฒนาเด็กเพ่ือความเขาใจและสนับสนุนการเรยีนรูของผูเรยีนใหเต็มศักยภาพ 

       Significance and natures of psychology; concepts of psychology; learning and 

educational psychology; psychology and human developmental psychology; analysis of 

human in terms of physical development, intellectual, ethics, individual differences,  



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                        หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 
 

characteristics of learners, learning theory; natures and processes of learning, nature of 

learners; social factors, psychology, theory of change influencing learning; application of 

child development for curriculum management and learning management; guidance 

psychology and counseling; advisement and scaffolding learners to have a better life; 

application of growth process,  learning theory of guidance and counseling; principles of 

psychology to empower and develop children to be understandable and scaffold children to 

be potential learners.   
 

1055107    ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับคร ู            3(2-2-5) 

      (Languages and Cultures for Teacher) 

ความสําคัญ  ธรรมชาตขิองภาษา  หลักการใชภาษาไทย  ภาษาอังกฤษหรอืภาษาตาง 

ประเทศอ่ืน ๆ  เพ่ือการสือ่สารภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเปนครกูารใชภาษาและเทคโนโลยี 

เพ่ือการสื่อสารและสบืคนการใชทักษะการฟง  การพูด  การอาน  การเขยีนภาษาไทยและ 

ภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อความหมายอยางถกูตอง การใชภาษาไทยสาํหรับครู ท้ังในดาน 

การการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียน  เพ่ือการสื่อความหมายท้ังในการจัดกจิกรรม 

การเรยีนรูและการตดิตอสื่อสารภายในและภายนอกองคกรการใชภาษาตางประเทศเพ่ือพัฒนา 

วิชาชพีครู ท้ังในดานการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียนเพ่ือการสื่อความหมาย  การ 

ใชภาษาอังกฤษในชัน้เรยีน  การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาวิชาชพีครู และการตดิตอสื่อสาร 

ภายในและภายนอกองคกร  การใชภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยูรวมกันอยางสันต ิ ความ 

สาํคัญ และคุณคาของศลิปวัฒนธรรมไทย  ขนบธรรมเนยีม ประเพณ ีวัฒนธรรมทางภาษา  

วิถชีวิีตไทย  ความเชื่อ  คานยิม  มารยาทไทยและภูมิปญญาไทยสาํหรับครูวัฒนธรรมอาเซยีน 

การประยุกตใชวัฒนธรรมไทยในการจัดกจิกรรมการเรยีนรู ฝกมารยาทไทย  และจัดกจิกรรม 

สงเสรมิอนรัุกษศลิปวัฒนธรรมไทย 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                        หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 

 

  Significance and natures of languages; principles of using Thai language,  

 English language and other foreign languages for communication; Thai language and  

 cultures for teachers; using language and technology for communication and search of  

 information; language skills- listening, reading, reading and writing-in Thai and other  

 foreign languages to communicate accurately; Thai language skills- listening, speaking,  

 reading, and writing- for teachers for learning activities and communication within and  

 between organizations; foreign languages for teaching professional development; practice  

 listening, speaking, reading and writing for accurate communication, English  language  

 in classroom, English for teaching professional development and  communication within  

 and between organizations; using language and cultures for living together peacefully;  

 significance and values of Thai cultures, tradition, custom, language culture; Thai’s ways  

 of living, beliefs, values, etiquette and wisdom of teachers; ASEAN cultures; application  

 of cultures for learning activities; practice of Thai etiquette; activities to conserve Thai  

 cultures.   
 

1065106    การบรหิารจัดการในหองเรยีน     3(2-2-5) 

(Classroom Management) 

    ทฤษฎี หลกัการบรหิารจัดการ  ภาวะผูนาํทางการศกึษา  การคิดอยางเปนระบบ  

การเรียนรูวัฒนธรรมองคกร  มนุษยสัมพันธในองคกร  การติดตอสื่อสารในองคกรการ 

จัดการชัน้เรยีน การบรหิารจัดการชัน้เรยีนการพัฒนาศนูยการเรยีนในสถานศกึษา  องคกร 

แหงการเรยีนรู  การจัดบรรยากาศเพ่ือสงเสรมิการเรยีนรู  การสรางบรรยากาศ การจัดการ 

ชัน้เรยีนใหผูเรยีนเกดิการเรยีนรู  การจัดทําขอมูลสารสนเทศ  เอกสารประจําชัน้และเอกสาร 

ประจําวิชา  การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิารจัดการชัน้เรยีน  การจัดระบบดูแลและ 

ชวยเหลอืผูเรยีนการควบคุมกาํกับชัน้เรยีน การปลูกฝงวินัย คุณธรรม  จรยิธรรม  การปลูกฝง 

ความเปนไทยความเปนประชาธปิไตย การทํางานเปนทีม การฝกจัดทําโครงงานทางวชิาการ  

การจัดโครงการฝกอาชพี  การศกึษาเพ่ือพัฒนาชุมชน  การจัดโครงการและกจิกรรมทาง 

วิชาการ 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

Theory, principles of management, educational leadership, systematic system, 

organizational cultural learning, human relationship of organization, organizational 

communication, classroom management, institutional learning -center development, 

learning organization, classroom environmental management, information technology, 

classroom document and learning materials, information technology system for 

classroom management, students support system, classroom control, discipline, 

moral, ethics, Thainess, democracy, teamwork, academic project, professional 

training project, education for community development, academic projects and 

activities 

 
 

2.1.2  วชิาชพีครูเลือก 
 

1001101   ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารสํีารอง ข้ันความรูเบือ้งตน    2(1-2-3) 

    (Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training Course) 

  วัตถุประสงคของการลูกเสอืสาํรอง  ประวัตแิละกจิกรรมขององคการลูกเสอืโลก 

โครงสรางการลกูเสอืไทย  หลักสูตรการฝกอบรมผูกํากบัลูกเสอื - เนตรนารสีาํรองข้ัน 

ความรูเบื้องตน  หลักสูตรลกูเสอืสํารอง วชิาดาวดวงที่ 1 ดาวดวงท่ี 2  ดาวดวงท่ี 3 และ 

วชิาพิเศษ  กระบวนการจัดกจิกรรมลูกเสอืสํารอง  พิธีการลูกเสอืสํารอง   แนวปฏิบัติการ 

ชุมนุมรอบกองไฟ  การอยูคายพักแรม  คําปฏิญาณและกฎของลกูเสอื  
 

Objectives of cub scouting, history and activities of World Organization of the 

Scout Movement, Thai Cub Scout structure, Training curriculum for Cub Scouts  and 

Girl Guides Basic Unit Leader , Cub Scout curriculum, First Star, Second Star and 

Third Star, and Proficiency Badges, method of Cub Scout activity provision, Cub Scout  

ceremony, Bonfire ceremony,  camping, Scout Promise and Scout Laws. 
 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1002101   ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารสีามัญ  ข้ันความรูเบื้องตน   2(1-2-3) 

    (Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course) 

  สาระสาํคัญของการลกูเสอื  ภูมิหลังของการลกูเสอื  กจิการขององคการลูกเสอื 

โลก  รูจักลูกเสอืสามัญ  การรองเพลง  วิธีการท่ีใชในการฝกอบรมลกูเสอืสามัญ  วนิัย 

ความเปนระเบียบ ความวองไว   แนวการฝกอบรมลกูเสอืสามัญ  ความรูในการเลนเกม   

บทบาทของนายหมูในระบบหมู  ประวัตแิละโครงสรางของการลกูเสอืไทย  แนวปฏิบัต ิ

เกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ  การอยูคายพักแรม  วิธีการบรหิารในกองลูกเสอืสามัญ   

ทักษะการลูกเสอืและการสอน  การวางแผนกําหนดการประชุมนายหมู  หนาท่ีและความ 

รับผดิชอบของผูกาํกบัลกูเสอื  พิธกีารลกูเสอื-เนตรนาร ี การสงเสรมิกจิกรรมลูกเสอื 

สามัญ  การเดนิทางไกล  คําปฏญิาณและกฎของลกูเสอื   
 

Core context of scouting, background of scouting, activities of World Organization 

of the Scout Movement, Scout songs, method of training Scouts, games, disciplines, 

orderliness, agility, processes of Scout training, game directions, role ofthe unit leader in 

den system, history and structure of Thai scout, Bonfire ceremony, camping, Scout 

unit administration, scouting skills and teaching, agenda for unitleaders on duties and 

responsibilities, scouting and Girl Guide ceremony, supports of Scout activities, 

exploration, Scout Promise and Scout Laws. 
 

1003101    ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารสีามัญรุนใหญ ข้ันความรูเบื้องตน  2(1-2-3) 

    (Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training  Course) 

   สาระสาํคัญของกจิการลกูเสอื  จุดมุงหมาย  วธีิการรูจกัลกูเสอืสามัญรุนใหญ 

และธรรมชาติของเด็ก  ลูกเสือสามัญรุนใหญกับคําปฏิญาณ  กฎของลูกเสือ  วินัย   

ความเปนระเบียบสัญญาณ  ระบบหมู  ท่ีประชุมนายหมู  การประชุมภายในหมูและ 

กองการสวนสนาม  ขอเสนอแนะในการชุมนุมรอบกองไฟ  เกมลูกเสือสามัญรุนใหญ  

หลักสูตรพิเศษ  ลูกเสือสามัญรุนใหญ  ขอบเขตของกิจกรรมและกิจกรรมสามัญ   

บทบาท การทํางานรวมกับคนอ่ืนและชุมชน  เงื่อนลกูเสอืสามัญรุนใหญ   ภูมิหลังของ 

ลูกเสอืโลกและการลูกเสอืไทย  แผนท่ี  เข็มทิศ  สิง่แวดลอม  การอนรัุกษ  การประชุมกอง 

ลูกเสือสามัญรุนใหญครั้งที่ 1 (กิจกรรมกลางคืน) การปฐมพยาบาล  การบริหารงาน 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

ในกองลูกเสอืสามัญรุนใหญ  การวางแผนจดัทํากาํหนดการฝกอบรมและการประชุม 

กองลกูเสอืสามัญรุนใหญครัง้ท่ี 2 (การทดสอบสมรรถภาพ)  

       Core context of scouting, objectives of scouting, understanding of Senior Boy 

Scouts and childhood nature, Senior Boy Scouts and the Promises, Senior Boy Scout 

Laws, disciplines, orderliness, signal, patrol system, patrol assembly, marching, 

recommendation for bonfire ceremony, Senior Boy Scout games, Proficiency Badges 

for Senior Boy Scout, scopes of activities and standard activities, roles and 

corporationwith other people and communities, Knot making and their uses for Senior 

Boy Scout, background of Thai and World Organization of the Scout Movement, maps, 

compasses, environment, conservation,  1st Senior Boy Scout patrol assembly (night 

activity),First-aid, Senior Boy Scout patrol administration, schedules for Senior Boy 

Scouttraining and 2nd  Senior Boy Scout patrol assembly (efficiency test) 
 

1004101   การจัดการแหลงการเรยีนรูและภูมปิญญาทองถิ่น   2(1-2-3) 

    (Learning Resources and Local Wisdom Studies Management) 

  ความหมาย  ความสําคัญ  ขอบเขตของแหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น  

ประเภทของแหลงเรยีนรูท่ีสําคัญในทองถิ่น  โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการเรยีนรูองคความรู   

ทักษะในการถายทอดความรูภูมิปญญาทองถิ่นในฐานะทรัพยากรการเรยีนรู  บทบาท 

ของภูมปิญญาท่ีมตีอการถายทอดความรู  จุดมุงหมายระบบเนื้อหาและกระบวนการเรยีนรู 

ของภูมปิญญาทองถิ่นเพ่ือประยกุตใชในการศกึษา 

        Definition, significance, scopes of learning resource and local wisdom, categories 

of important learning resources in local community, basic structures for learning, 

knowledge and  skills of transferring local wisdom in terms of learning resources, 

roles of local wisdom of passing on knowledge, aims of contents and learning 

process of local wisdoms applying to education 
 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1004601   การพัฒนาทักษะการคดิ            2(1-2-3) 

    (Developing Logical and Analytical Thinking Skills) 

   ความหมาย  ความสําคัญของทักษะการคิดพื้นฐานความรูเกี่ยวกับพัฒนาการ 

ทางสตปิญญา การคิดของมนุษย  แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการ 

คิด  กระบวนการคิดแบบตาง ๆ เชน  การคิดแบบเอกนยั การคิดแบบอเนกนัย  การคดิ 

วเิคราะห  การคิดสังเคราะห  การคิดอยางมีวิจารณญาณ  การคิดไตรตรอง  การคดิรเิริ่ม 

สรางสรรคและจนิตนาการ  การคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การนาํเสนอ 

ความคิดและแผนผังความคิด  การสงเสรมิการพัฒนาทักษะการคิด   การออกแบบ   

การวางแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด  เครื่องมือและการประเมินผล 

ทักษะการคิด 

Meaning, significant of logical thinking skills, basic knowledge for developing 

intellect, human thinking, concepts, theories, principles of developing logical thinking 

skills, thinking processes such as convergent thinking, divergent thinking,  analytical 

thinking, synthetic thinking, critical thinking, creative thinking and imaginative, 

thinking in accordance with scientific process, thinking and mind mapping presentations, 

strengthening development of thinking skills, designs and lesson plans for learning 

management of thinking skill development, thinking skill criteria and assessment  
 

1012102   กิจกรรมยามวางเพ่ือการศกึษา     2(1-2-3) 

    (Leisure Time Activity in Education) 

  บทบาทของกจิกรรมยามวางในประเทศไทย   ความสําคัญของการกฬีาและกจิกรรม 

ยามวางท่ีมตีอสังคมทองถิ่น  อิทธพิลของการกฬีาและกจิกรรมยามวางพื้นบานของไทย 

ท่ีมตีอการดํารงชวิีต  หลักเกณฑการจัดกจิกรรมยามวาง  แนวโนมของกจิกรรมยามวาง 

                    ในปจจุบัน  การสงเสรมิและพัฒนาการจัดกจิกรรมยามวางในโรงเรยีน 

Roles of leisure time activity in education in Thailand, significance of sports and 

leisure time activity on local community, influence of sports and local leisure activity 

of Thai people on ways of living, criteria for create leisure activity, trends of leisure 

activities in the present, supporting development of leisure activity in school 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธบิายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1013204    กิจกรรมการศกึษาเพ่ือทองถิ่น     2(1-2-3) 

    (Educational Activity for Local) 

  โครงสรางระบบการศึกษาสวนทองถิ่น  บทบาทของคนและองคกรชุมชน  

ศลิปวัฒนธรรมจารตีประเพณีทองถิ่น  กจิกรรมและการจัดกจิกรรมเพ่ือพัฒนาคน   

องคกรชุมชนและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน    

        Local educational structure, roles of people and local organization, local  

customs and traditions, activities and its management for sufficient developing  

members of localities, organizations and environment  
 

1013504    การศกึษาทางเลือก        2(2-0-4) 

    (Alternative Education) 

      แนวคิดของการศกึษาตลอดชีวิต  การศกึษาทางเลอืก  วิเคราะหเปรยีบเทียบ  

 การศึกษาในระบบ  นอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  การบริหารและบริการ 

 การศกึษานอกระบบ  การศกึษาตามอัธยาศัยตามพระราชบัญญัตกิารศกึษาแหงชาต ิ 

 พ.ศ. 2542   วิเคราะหปญหาและอุปสรรคของการศกึษานอกระบบ   การศกึษาตาม 

 อัธยาศัยและแนวโนมของการศกึษาทางเลอืกในประเทศไทย 

Concepts of lifelong learning, alternative education, comparative analysis of    

  formal and non-formal educational systems, informal education, administration and  

  service of non-formal education, informal education according to National Education  

  Act 1999, analysis of problems and obstacles of non-formal and informal education  

  and trends of alternative education in Thailand 
 

1015901   สัมมนาทางการศกึษา      3(2-2-5) 

    (Seminar in Education) 

   กระบวนการจัดสัมมนา  วิเคราะหบริบท  ประเด็นปญหา  ความเคลื่อนไหว                    

ทางการศกึษา  การเปลี่ยนแปลงทางการศกึษาที่เกี่ยวของท่ีมีผลตอการศกึษา  ระบบ 

การศกึษา  การจัดการศกึษา  คุณภาพการศกึษา  หลักสูตร  การเรยีนการสอน  การ 

เรยีนรู  ตลอดจนการพัฒนาวิชาชพีครูท้ังอดตี  ปจจุบันและอนาคต  เพื่อจัดประชุมสัมมนา 

ในการระดมความคดิและแลกเปลี่ยน   ความคิดเห็นในวชิาชพีของตนเอง   



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธบิายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

Seminar process, context analysis, controversial issues, educational movement, 

educational transformation affecting on educational system, educational management, 

educational quality, curriculum, learning and teaching, development of teaching 

profession  in the past, present and future in order to arrange meeting, seminar for 

brainstorming and exchanging ideas on teaching profession  
 

1022302  การสอนซอมเสรมิ                2(1-2-3) 

    (Remedial Teaching) 

  ความหมาย  ขอบเขต  ความมุงหมาย  ความสําคัญของการสอนซอมเสริม 

หลักการ  แนวคิดทางการศกึษาอันเปนท่ีมาของการสอนซอมเสรมิ  การสอนซอมเสรมิ 

เด็กท่ีมขีอบกพรอง  นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีใชในการสอนซอมเสรมิคุณลกัษณะท่ีด ี

ของครูผูสอนซอมเสรมิการฝกปฏิบัตกิารสอนซอมเสรมิ 

Meaning, scopes, aims and significance of remedial teaching, educational 

principles and concepts bringing about remedial teaching, remedial teaching for special 

need children, innovation and technology for remedial teaching, desired characteristics  

of remedial teachers, practice of remedial teaching 
  

1022501   เทคนคิการปกครองช้ันเรยีน             2(2-0-4) 

    (Classroom Management Techniques) 

  ปรัชญา  แนวคิดทางการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบตอชั้นเรียน                        

ท่ีเปลี่ยนแปลงพัฒนาการเด็กวัยประถมศกึษา  แนวคิด  หลักการจัดกจิกรรมการเรยีน   

การสอนท่ียึดผูเรยีนเปนศูนยกลาง  การพัฒนาประชาธิปไตยในชัน้เรยีน  เทคนคิการ 

ปรับพฤตกิรรมนกัเรยีนท่ีมีปญหาเพื่อการพัฒนาวิจัยในชัน้เรยีน  
 

Philosophy, transformation of educational concepts influencing classroom 

learning causing the change of elementary student development, concepts, principles of 

teaching and learning management focusing on Child Centered, democratic 

development in classroom, techniques of behavior modification in classroom for 

developing classroom research  



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธบิายรายวิชา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1023201   กิจกรรมรวมหลักสูตร                2(1-2-3) 

    (Co-curriculum Activity) 

    ความหมาย  ความมุงหมาย  ประเภท  ประโยชนของกจิกรรมรวมหลกัสตูร                    

ลักษณะของผูนําและผูตาม  วถิทีางแหงประชาธปิไตย  หลักการจัดและการบรหิาร   

กจิกรรมรวมหลกัสตูร  การประเมินผลกจิกรรมรวมหลกัสูตร  การเลอืกจัดโครงการ 

ตามประเภทของกจิกรรมรวมหลักสูตร 

Meaning, aims, categories and benefits of Co-Curriculum Activity, characteristics 

of leaders and followers, democratic ways, methods of provision  and administration 

of Co-Curriculum Activity, evaluation, selections of projects in accordance with Co-

Curriculum Activity 
 

 

1023210   การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น               2(1-2-3) 

    (Curriculum Development for Local) 

  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกบัหลกัสตูร  กระบวนการสราง  การพัฒนาหลกัสตูร  การประเมิน 

ผลหลกัสตูร  ความเปนมาและความสาํคัญของหลักสูตร  หลักการ  จุดมุงหมาย  โครง 

สรางของหลักสูตร  การจัดประสบการณ  การจัดกจิกรรมท่ีสอดคลองกับหลักสูตร   

หลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสตูรใหสอดคลองกับทองถิ่น   การฝกปฏิบัตกิาร 

พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกบัทองถิ่น 

         General information of curriculum, curriculum making and developing processes, 

curriculum evaluation, background and significance of curriculum, principles, aims  

and curriculum structure, provision of experiences, activities corresponding with  

curriculum, principles, processes  and practices of curriculum development in  

accordance with locality 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏิบติั-คนควา) 
 

1023301   ทักษะและเทคนคิการสอน             2(1-2-3) 

    (Teaching Skills and Techniques of Teaching) 

  ความหมาย  ขอบขาย  ความสาํคัญของทักษะและเทคนคิการสอน  ทักษะการนําเขา 

สูบทเรยีน  การเราความสนใจ  การตัง้คําถาม  การใชสือ่การเรยีนการสอน  การเลาเรื่อง 

การเสรมิแรง  การใชกริยิาทาทางและวาจา  การใชกระดานดาํ  การอธิบายยกตัวอยาง   

การสรุปบทเรยีน  การสอนกลุมใหญ  การสอนกลุมยอย  การสอนรายบุคคล  การใช 

เพลงประกอบการเรียนการสอน  บทบาทสมมติ  เทคนิคการสอนแบบมีสวนรวม   

เทคนคิการสอนโดยใชกระบวนการคิด  เปนตน 

         Meaning, scope, significance of teaching skills and techniques of teaching,  

lesson introductory, attention getter, posing a question, utilizing teaching media, 

storytelling, reinforced practice,  using speech and manner, blackboard using, 

explanation, exemplification, lesson summary, large-group teaching, small-group 

teaching, individual teaching, songs for teaching, role plays, teaching techniques on 

co-operative learning and thinking process  
 

1023302  การนเิทศการศกึษา         2(1-2-3) 

    (Educational Supervision) 

      ความหมาย  ความสําคัญ  ความมุงหมาย  ขอบขายของการนเิทศการศกึษา   

บทบาทของผูบรหิารตอการนเิทศการศกึษา  หลักการและเทคนคิวธีิการนเิทศการศกึษา  

การพัฒนาการเรยีน  การสอน  การนเิทศการสอน  การนเิทศภายใน 

          Meaning, significance, objective and scopes of educational supervision,  

roles of supervisors on educational supervision, principles and techniques, learning 

development, supervising on teaching, intra-supervision  



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 
 

1024602 ทักษะการสอนสําหรับครูสังคมศกึษา           3(2-2-5) 

  (Teaching Skills for Social Studies Teachers) 

                             คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของครูสังคมศกึษา ทักษะท่ีสาํคัญและจําเปนสาํหรับ 

ครูสังคมศึกษา  ความสาํคัญของทักษะสาํหรับครูสังคมศึกษา  ฝกทักษะในการจัด 

กจิกรรมโดยใชกระบวนการทางสังคมศกึษา  กจิกรรมสังคมศกึษา  เชงิเทคโนโลยี  โครงงาน 

ดานสังคมศกึษา  การออกแบบและการสรางสื่อการสอนสังคมศกึษา  การจัดกจิกรรม 

คายสงัคมศกึษา การสรางขอสอบและการใชขอสอบ ทักษะการใชคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน   

ทักษะอ่ืนๆ  ท่ีจําเปน  การประเมินทักษะและแนวทางพัฒนาทักษะสาํหรับคร ู

Qualification of social studies teachers, essential and needed skills for social 

studies teachers, significance of teaching skills for the teachers, practice of activity 

provision employing social processes, technological  social activities, social studies 

projects, design and creation of social studies teaching media, social camps, formation 

and usage of tests, basic computer skills, and other important skills, skill assessment 

and method of teaching skill development for social studies teachers  
 

1024603 หลักสูตรและการจัดการเรยีนรูวชิาสังคมศกึษา               2(1-2-3) 

(Curriculum and Learning Management in Social Studies) 

                             วิเคราะหแนวคิด  ทฤษฎท่ีีเปนพ้ืนฐานของการจดัหลักสูตรและจดัการเรยีนรูวิชา 

สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  วิเคราะหหลกัสตูรวิชาสังคมศกึษา ศาสนา และ

วัฒนธรรมระดับการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน  แนวการจัดการเรยีนรูวชิาสงัคมศกึษา  สื่อการ

เรยีนรู  การประเมินผลการเรยีนรูในวชิาสงัคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  การ

จัดทําหลกัสูตรรายวิชาและแผนการจัดการเรยีนรูวิชาสงัคมศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   

 Conceptual analysis, fundamental theories of curriculum and social studies, 

religion and culture subject group, curriculum analysis for social studies, religion and 

culture subject group, methods of provision for learning processes, learning media, 

learning assessments for social studies, religion, and culture subject group, curriculum 

preparation and learning management plan for the subject 
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1031204 การใชส่ือมวลชนเพ่ือการศกึษา    2(2-0-4) 

         (Utilization of Mass Media in Education)  

                            ความสาํคัญของสื่อมวลชนท่ีมีตอการจัดการศกึษา  หลักการ  วิธีการใชวทิยุ 

กระจายเสยีง  วิทยุ  โทรทัศน  สิ่งพิมพ  หนังสอืพิมพ  ภาพยนตร  เครอืขายขอมูลสากล    

การสื่อสารสารสนเทศในรูปแบบอ่ืนเพ่ือการศกึษา  การใชและเลอืกรับขอมูล  ขาวสาร 

ท่ีเปนประโยชน  ตอการเรยีนรู การวิเคราะหขาวสารเพ่ือการเรยีนรู  

Importance of mass media upon education management, Principles and 

media applications through broadcasting, radio, television, printed, newspaper, movie, 

and international information network. Information and communication in various 

types concerning education, Use and selection of media beneficial to learning 

process, Information analysis for educational purposes 
 

1032502 การสรางส่ือการเรยีนการสอน             2(1-2-3) 

         (Media Construction)  

                               ความหมาย  ประเภท  ประโยชนของสื่อการเรยีนการสอน  การวิเคราะหบทเรยีน   

เพ่ือการสรางสื่อ  ประเภทของสื่อที่เหมาะสม  การผลติสื่อ  การใชสื่อการพัฒนาสื่อเฉพาะ

ตามระดับการศกึษา  การผลติสื่อการเรยีนการสอนราคาเยาและการประเมินผลสื่อการ

เรยีนการสอน 

Definition, types, and advantages of instructional media. Lesson analysis for 

media construction. Appropriate types of media, media production, and use of media. 

Development of specific media according to student’s level. Economical media 

production. Instructional media evaluation.  
 

1034101 การศกึษาโดยระบบสือ่ทางไกล    2(2-0-4) 

        (Telecommunications and Distance Learning ) 

                                แนวคิดใหมในการจัดการศกึษาสําหรับมวลชน (Mass Education) การศกึษาตาม 

อัธยาศัยการจัดการศกึษาโดยผานระบบสื่อทางไกลในรูปแบบตาง ๆ การใชอินเทอรเนต็ 

ในการสืบคน  การติดตอสื่อสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซด 

เพ่ือการเรยีนการสอน  การสงและการดาวนโหลดขอมูลเทคโนโลยสีําหรับการศกึษา 

ทางไกล 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 
 

New concept in Mass Education. Informal education. Education management 

through various types of telecommunications. Information search on the internet. 

Communication through IT technology. Website development for educational purposes. 

Digital data upload and download for distance learning.  
 

1043107 การประเมนิผลการเรยีนดานการปฏบิัติ   2(1-2-3) 

  (Performance Evaluation) 

บทบาท  ความสาํคัญ ธรรมชาต ิ จุดมุงหมายของการประเมินผลการเรยีนดาน

การปฏิบัต ิ การสรางเครื่องมอืวัด  การประเมินผลการเรยีนการสอนดานการปฏบัิตแิละ

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

Roles, importance, nature, and purposes of performance evaluation. Verification 

and development of performance evaluation measuring tool.  
 

1044105 การวเิคราะหและประเมนิโครงการ    2(1-2-3) 

  (Project Analysis and Project Evaluation) 

        องคประกอบท่ีสําคัญของโครงการ  การเขียนโครงการ  วงจรการ  วางแผน

โครงการ  การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ  รูปแบบและกระบวนการประเมิน

โครงการ  เทคนคิการควบคุม  การตดิตามงานและโครงการ  

Crucial elements of project. Project plan and its cycle. Project possibility analysis. 

Patterns and process of project evaluation. Techniques in project monitoring and 

control. 
 

1044201 การสรางแบบทดสอบวัดความถนัด     3(2-2-5) 

  (Aptitude Test Construction) 

                              ความเปนมาของแบบทดสอบวัดความถนดั  ความหมาย  ประเภท  ขอบขาย 

ประโยชนของแบบทดสอบวัดความถนัด  ทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถภาพทางสมอง 

การสรางแบบทดสอบวดั  ความถนดัทางการเรยีน 

        Background of aptitude test. Definition, types, scope, and advantages of  

aptitude test. Theories on capability of intelligence. Learning aptitude test construction. 
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1051103 จติวทิยาวัยเด็ก       2(2-0-4) 

  (Child Psychology)   

                                ความหมาย  ความสําคัญของวัยเด็ก  พัฒนาการของวัยเด็ก  ทฤษฎีพัฒนาการ 

การประยุกตใชเพ่ือสงเสรมิพัฒนาการ  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอบุคลกิภาพของวัยเดก็   

ปญหาและวิธีการแกปญหาวัยเดก็ 

  Definition and importance of childhood. Child development. Theory of  

development and its application to promote child growth. Factors influencing child 

personality. Child problems and the solutions. 

 
 

1052301 มนุษยสัมพันธสาํหรบัคร ู     2(2-0-4) 

  (Human Relations for Teachers) 

                                 ความหมาย  ความสําคัญของมนุษยสัมพันธสาํหรับครู  หลักการองคประกอบ 

กระบวน เทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธสําหรับครู บทบาทของครูในการเสริมสราง 

มนุษยสัมพันธในโรงเรียนและชุมชน  การประเมินมนุษยสัมพันธสําหรับครู  เนนการ 

ฝกปฏิบัตสิรางมนุษยสัมพันธ  เพื่อเสรมิบรรยากาศการเรยีนรูท่ีดแีละเสรมิสรางสัมพันธภาพ 

แหงการชวยเหลอืนักเรยีน 

Definition and importance of human relations for teachers. Principles, factors, 

and techniques in building human relations. Teachers’ roles regarding human relations in 

school and community. Human relations assessment for teachers, focusing on the 

practice of human relations skills, in order to promote proper learning environment 

along with well relationship on the basis of student facilitation.   
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1053101 ความคดิสรางสรรค                                       2(2-0-4) 

  (Creative Thinking) 

                               ความหมาย  ขอบขาย  ประเภท  ประโยชนของความคิดสรางสรรค  ลักษณะ 

เด็กท่ีมคีวามคิดสรางสรรค  เทคนคิและทกัษะสาํหรับครูในการพัฒนาความคิดสราง 

สรรคบทบาทของพอ แม  ครอบครัวกับการสงเสรมิความคิดสรางสรรค  การจดักจิ 

กรรมเพ่ือพัฒนา  และการประเมินความคดิสรางสรรค 

Definition, scope, types, and advantages of creative thinking. Characters of 

creative thinking child. Teachers’ skills and techniques concerning the development 

of creative thinking. Parents’ and family’s roles in shaping child’s creative thinking. 

Activity preparation to develop and evaluate creative thinking. 
 

 

1053501        จติวทิยาการแนะแนวเด็กวัยรุน                       3(3-0-6) 

   (Adolescence Guidance Psychology) 

                                  ทฤษฎพัีฒนาการของวัยรุน  พัฒนาการดานตาง ๆ ของวัยรุน  ปจจัยที่สงผล 

ตอพัฒนาการ  ปญหาเฉพาะวัย  บทบาทของครูกับการแนะแนวเด็กวัยรุนในโรงเรียน  

การจัดบรกิาร  แนะแนวเพ่ือปองกัน  แกไขปญหาและตอบสนองความตองการของวัยรุน 

ดานการศกึษา  อาชพี  สังคมสวนตัว  แนวทางการพัฒนาความสามารถและศกัยภาพ 

ของวัยรุนโดยใชกระบวนการแนะแนว 

Theories concerning adolescence growth and developments as well as the 

relevant factors. Age-specific problems. Teachers’ roles over adolescence student 

guidance. Preparation for preventive guidance together with the solutions for 

adolescence, aiming to meet their needs including education, career, and personal 

society. Models of adolescence ability and potential development through guidance 

approaches.  
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1053502         จติวทิยาการแนะแนว                         2(2-0-4) 

(Guidance Psychology) 

                                ความหมาย  ความสําคัญ  ปรัชญา  หลักการแนะแนว  ประเภทของการแนะแนว   

บรหิารแนะแนวทีจั่ดข้ึนในสถานศกึษา  การบรหิารงาน  การประเมินผลการจัดบรกิาร 

แนะแนว  คุณสมบัตแิละจรรยาบรรณของครูแนะแนว  กลไกความสําเร็จของการแนะแนว 

การใชกระบวนการ  แนะแนวเพ่ือพัฒนาความสามารถและศักยภาพของผูเรยีน 

Definition, importance, philosophy, principles, and types of guidance. Guidance 

administration in school. Management and assessment of guidance service. 

Teachers’ qualification and ethics regarding guidance. Success mechanism in guidance. 

Utilization of guidance to facilitate learners’ ability and potential development.  
 

 
 

1053603 เครื่องมอืและเทคนคิการแนะแนว                 2(2-0-4) 

  (Tools and Techniques in Guidance) 

                                หลักการสรางและใชเครื่องมอืและเทคนคิการแนะแนว  ประเภทของเครื่องมือและ 

เทคนิคการแนะแนว  การรวบรวมเครื่องมือและเทคนคิการแนะแนว ท้ังท่ีเปนแบบ 

ทดสอบและไมใชแบบทดสอบ  การปรับเครื่องมือที่เปนแบบทดสอบสําหรับนําออกใช   

การทดลองใชเครื่องมือและเทคนคิการแนะแนวกับนักเรยีน 

Types and principles in creating and utilizing guiding tools and techniques. 

Methods of gathering guiding tools and techniques, both test and non-test types. 

Test-type guiding tools adjustments for field application. Pilot of guiding tools and 

techniques.  
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1061101       หลักการบรหิารการศกึษา     3(3-0-6) 

        (Principles of Educational Administration) 

                           ความหมาย  การบรหิารการศกึษา  แนวคิด  ทฤษฎีเบ้ืองตนเกี่ยวกับการบรหิาร 

การศกึษา  กระบวนการบรหิารการศกึษา  ระบบบรหิารการศกึษา  การจัดระบบภายใน 

หนวยงานทางการศกึษา  มนุษยสัมพันธในการบรหิาร  ภาวะผูนาํกับการบรหิาร  การ 

ประชาสัมพันธหนวยงานทางการศกึษา  การนเิทศการศกึษา  การพัฒนาหลกัสูตรปญหา 

ตาง ๆ และวธีิการแกปญหาเกี่ยวกับการบรหิารการศกึษาของไทย 

 Educational administration, definition, concepts, fundamental theories, educational 

administration process, educational administration scheme, internal management of 

educational organization, and human relations in administration. Leadership in 

administration. Public relations in educational organization. Supervision. Curriculum 

development. Problems and solutions in Thailand’s educational administration.  
 

1061103       พฤติกรรมผูนาํทางการศกึษา             2(2-0-4) 

         (Education Leaders Behavior) 

       หนาท่ี  ลักษณะของผูนาํ  อันไดแก  แนวความคิดเกี่ยวกับบทบาทของผูนาํใน 

โรงเรยีนหรอืหนวยงานเกีย่วกบัการศกึษา  พฤตกิรรมผูนาํเกี่ยวกับงานบรหิารการศกึษา 

มนุษยสัมพันธของผูนํา  ความคดิรเิริ่ม  การแกปญหา  ตลอดจนแนวคิดใหม ๆ  ทาง 

การศกึษาโดยเฉพาะทางการบรหิาร 
 

       Duties and characters of leader, i.e. concepts on education leaders’ roles, 

leaders’ behaviors under educational administration, leaders’ human relation skills, 

creative thinking, problem-solving, as well as new concepts in education, especially 

educational administration. 
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1062104 คุณธรรมสําหรบัผูบรหิาร             2(2-0-4) 

(Ethics for Administrators)  

          ความหมาย  ความสําคัญของคุณธรรมสําหรับผูบรหิาร  บทบาท  หนาท่ี  

คุณธรรมความรับผดิชอบ  จรรยาบรรณสาํหรับผูบรหิาร  ปญหาเกี่ยวกับคุณธรรม 

สําหรับผูบรหิาร  การสงเสรมิ และพัฒนาคุณธรรม คานยิมในการทํางาน  ผลการศกึษา 

เกี่ยวของกบัคุณธรรมสาํหรับผูบรหิาร 
 

Definition, importance of ethics for administrators, roles, duty, responsibility, 

and  etiquette in administration. Problems involved with administrators’ ethics. 

Promotion and development for ethics and values in working. Research results 

regarding administrators’ ethics.  
 

1085601   การศกึษาแบบเรยีนรวม      3(2-2-5) 

    (Inclusive Education) 

  แนวคิด  ทฤษฎี  ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการศกึษาแบบเรยีนรวม  วิวัฒนาการ 

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสาํหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  กฎหมาย  นโยบาย   

แผนพัฒนาที่เกี่ยวของกับการศกึษาแบบเรียนรวม  ลักษณะ  ประเภท  กิจกรรมและ 

รูปแบบการเรยีนรูของเดก็ท่ีมีความตองการพิเศษ  การปรับเปลีย่นเพ่ือการจดัการศกึษา 

แบบเรยีนรวม  เทคนิคการสอน   การวิเคราะหงาน   แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ 

บุคคล  ปญหาของเด็กที่มีความตองการพิเศษในชั้นเรียนรวม   ลักษณะและสาเหตุ    

วธิีการจัดการ  การปองกนัพฤตกิรรมที่เปนปญหา  หลกัการเสรมิแรง  การลงโทษเดก็  

ท่ีมคีวามตองการพิเศษ  การจดัการพฤตกิรรม  การบรกิารสนับสนนุบุคลากรหรอือุปกรณ 

เครื่องชวยพิเศษและสามารถนาํไปประยุกตใชได 

Concepts  theories and basic knowledge on the intensive education, educational 

management evolution for special needs children, laws, policies and developed 

plansrelating to intensive education,  features, categories, learning styles of special 

needs children, adaptation for inclusive educational management, teaching echniques, 

workanalysis, educational  plans for individual, difficulties of special needs children, 

characteristics, causes and solutions  for inclusive class, problematic  behavior  prevention,  
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reinforced practice, special need children punishments, behavior management, staff service and 

special applicable equipment. 
 

 

                    2.1.3  กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชีพ 
 

1005809 การฝกปฏบิัติวชิาชพีครูระหวางเรยีน  1                 1(60) 

  (Professional  Experience  1) 

         การสังเกตการณจัดการเรยีนรูในสถานศึกษา  สามารถจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูใหผูเรยีน 

สรางความรูไดดวยตนเอง จัดทําแผนการจัดการเรยีนรูเพื่อจุดประสงค  การสอนที่หลากหลาย  การ 

วัดและการประเมินผลการเรยีนรู การออกแบบทดสอบ ขอสอบหรอืเครื่องมอืวัดผล  การตรวจ 

ขอสอบ การใหคะแนนและการตัดสินผลการเรียน  การสอบภาคปฏิบัติและการใหคะแนนการ 

วิจัยแกปญหาผูเรยีน  การพัฒนาความเปนครูมืออาชพี สนับสนุนการจัดการเรยีนรูดานกจิกรรม 

พัฒนาผูเรยีนและดานพัฒนาสถานศึกษารวมกับชุมชน 

         Observing learning management in educational institutions, making lesson plans for  

autonomous learners, making lesson plans with various learning outcomes, learning measurement 

and assessment, constructing assessment and  tools for assessment and evaluation, test  

marking and grading, performances and evaluation, research on solving difficulties of learners,  

professional development, supporting activities for learners development and cooperate with  

communities to develop educational institutions 
 

 

 

1005810 การฝกปฏบิัติวชิาชพีครูระหวางเรยีน  2                        1(60) 

  (Professional  Experience  2) 

        ปฏิบัติการสอน  ทดลองสอนในสถานการณจําลองและสถานการณจริงในสถานศึกษา   

การจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูใหผูเรยีนสรางความรูดวยตนเอง  จัดทําแผนการจัดการเรยีนรูเพือ่ 

จุดประสงคการสอนที่หลากหลาย  การวัดและการประเมนิผลการเรียนรู  การออกแบบทดสอบ  

ขอสอบหรอืเครื่องมือวัดผล การตรวจขอสอบ  การใหคะแนนและการตัดสินผลการเรยีน การ 

สอบภาคปฏบัิติและการใหคะแนน  การวจัิยแกปญหาผูเรยีน  การพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ   

สนับสนุนการจัดการเรยีนรูดานกจิกรรมพัฒนาผูเรยีนและดานพัฒนาสถานศึกษารวมกับชุมชน  

         Professional training, teaching demonstration and teach in real situation, making lesson  

plans for autonomous learners, making of lesson plans with various learning outcomes, learning  

measurement and evaluation, constructing assessment and  tools for assessment and evaluation,  

test marking and grading, performances and grading, research on solving difficulties of learners,  

professional development, supporting activities for learners development and cooperate with  

communities to develop educational institutions 



 

 

รหัสวิชา      ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                                                       หนวยกิต(ช่ัวโมงปฏิบัต)ิ 

1005811      การปฏบัิติการสอนในสถานศกึษา 1                                         6(480) 

      (Teaching Internship 1) 

           ปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษาตามระดับชวงช้ันและสาระการเรยีนรูของวชิาเอก ปฏบัิติงานในหนาที่ครูดานตาง ๆ   

ไดแก  งานครูประจําช้ัน  งานธุรการชัน้เรยีน  งานบรกิาร งานแนะแนว  งานกจิกรรมนักเรยีน  งานความสัมพันธกับชุมชนใน 

ลักษณะท่ีแสดงใหเห็นถึงการแกไขปญหา  การพัฒนางานและการประเมินการเรยีนรูของตนเองอยางสมํ่าเสมอ  โดยมี 

การศกึษาสังเกต การบรหิารจัดการชัน้เรยีน  การวัดและประเมินผล และการนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรยีนสามารถจัดการ 

เรยีนรูในสาขาวิชาเอกไดอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน  และปฏิบัติงานอื่นท่ีไดรับมองหมาย  

              Teaching internship in educational organization according to students’ levels and core contents of their  

major, perform one’s duty as a homeroom teacher, dealing with general affairs, service, educational guidance, students activities,  

cooperate with communities to solve problems, self-developed and evaluated as performing professional internship, observing  

learning management, learning measurement and evaluation, integration of learners development, capable to teach according to  

the field of teaching internship, participate other assigned duties 

               รายวิชาน้ีกาํหนดใหนักศกึษาตองปฏิบัตกิารสอน  ในสถานศึกษาไมนอยกวา  8 – 10 ช่ัวโมงตอสัปดาห และ 

ปฏบัิติงานในหนาที่ครูอื่น ๆ  รวมแลวไมนอยกวา 480 ชั่วโมงตอภาคเรยีน สําหรับผูที่ปฏิบัติหนาท่ีสอนในสถานศึกษาอยูใน 

ขณะน้ัน  สามารถยกเวนการเรยีนรายวิชาน้ี โดยขอเทยีบโอนประสบการณ  โดยตองสงผลงานประกอบท่ีแสดงใหเห็นการ 

จัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ และผลงานอื่น ๆ  ในหนาท่ีคร ู

1005812      การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2                             6(480) 

      (Teaching Internship 2) 

                ปฏบัิติการสอนในสถานศึกษาตามระดับชวงช้ันและสาระการเรยีนรูของวิชาเอก  โดยจัดการเรยีนรูในกลุมสาระการ 

เรยีนรู  หรอืรายวิชาเดิม  การปฏิบัติงานในหนาท่ีครูอยางตอเน่ือง  การออกแบบการเรยีนรู  การประเมิน  การ 

ปรับปรุง  และการพัฒนาการจัดการเรยีนรูใหเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรยีน  การจัดทํารายงานผลการจัดการเรยีนรู   

ทําการวจัิยเพื่อพัฒนาผูเรยีนประเมิน ปรับปรุงและศกึษาวจัิย  เพื่อพัฒนาผูเรยีน  มีการแลกเปล่ียนเรยีนรู  หรอืแบงปน 

ความรูใน การสัมมนาการศกึษา เพื่อการพัฒนาผูเรยีนใหเต็มตามศักยภาพ และปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมองหมาย  

      Teaching internship in educational organization according to students’ level and the core content  

of their major, practicing tasks as a teacher, design contents of learning, assessing, improving and  

developing learning management according to learners’ capability, report of learning management,  

conducting studies on learners development, improving and studying on research to develop learners  

ability, exchanging experiences and knowledge in educational seminar to develop learners capability  

and participate other assigned duties 
                      รายวิชาน้ีกําหนดใหนักศกึษาตองปฏิบัตกิารสอน  ในสถานศึกษาไมนอยกวา  8 – 10 ช่ัวโมงตอสัปดาห  และ 

ปฏบัิติงานในหนาที่ครูอื่น ๆ  รวมแลวไมนอยกวา 480 ชั่วโมงตอภาคเรยีน สําหรับผูที่ปฏิบัติหนาท่ีสอนในสถานศึกษาอยูใน 

ขณะน้ัน  สามารถยกเวนการเรยีนรายวิชาน้ี โดยขอเทียบโอนประสบการณ  โดยตองสงผลงานประกอบท่ีแสดงใหเห็นการ 

จัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ และผลงานอื่น ๆ  ในหนาท่ีคร ู



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

2.2  กลุมวชิาเอก 
 

2.2.1 วชิาเอกสังคมศกึษา 
 

1023218      ภูมปิญญาทองถิ่นกับครูสังคมศกึษา     3(2-2-5) 

                 (Local Knowledge with social Study Teacher) 

         ศกึษาวิวัฒนาการของความเปนทองถิน่  หลกัฐานทางประวัตศิาสตร  ขนบธรรมเนยีม 

ประเพณ ี มรดกทางวัฒนธรรม  ความคิดความเชื่อของทองถิน่ อิทธพิลของอารยธรรม 

ตาง ๆ ท่ีมีผลภูมิปญญาทองถิ่น  แนวทางในการอนรุักษฟนฟู  และประยุกตภูมิปญญาให 

เขากับการจัดการเรยีนการสอนวิชาสังคมศกึษา 

 Studying local Procedure historicalevidance traditional culture culture heritage, 

local belief, influences of civilization that effect local knowledge conserve and restore 

way and applying knowledge with social study  
 

1522218      พุทธประวัติ คําสอนพระพุทธเจา             3(3-0-6) 

         (Chronicle of Buddha Teaching ) 

ประวัตคิวามเปนมาของพระพุทธเจา  วันสาํคัญในพระพุทธศาสนา  คําสั่งสอน

ของพระพุทธเจาในสมัยอดีตกาล  การเผยแผศาสนาในวัฒนธรรมของประเทศตาง ๆ 

รวมถงึการรับเอาพระพุทธศาสนาเขามาในประเทศไทย  และการนําคําสั่งสอนมาประยุกตใช

กับชวิีตประจําวันได  

The traditional biographies of the Lord Buddha; Holy days and Buddha 

teaching in the past, the travel and teaching in accordance with cultural aspects of 

particular countries; retrieval of Buddhism in Thailand; applications of the teaching   

                  in daily situation.  

 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1523102      ศาสนศกึษา        3(3-0-6) 

       (Religious Studies) 

ความหมาย  องคประกอบของศาสนา  ประเภทของศาสนา  และหลักคําสอน   
ทัศนะ  เปาหมายและวธีิการสอนทางศาสนา โดยเฉพาะศาสนาท่ีมีการนับถอืในประเทศ

ไทย  เชน  ศาสนาพราหมณ - ฮินดู ศาสนาพุทธ ศาสนาครสิต และศาสนาอิสลาม  

เพ่ือใหเขาใจและรูวธีิปฏิบัตท่ีิถกูตองตามหลกัการของศาสนาตาง ๆ ดังกลาว  ท้ังในแง

ปรัชญาและวัฒนธรรมอันจะนาํไปสูชวิีตท่ีมีสันตสิุขและสันตภิาพ 

  This course examines the meaning, elements, types, and golden rules of religions. 

This course also emphasizes on views, purposes, and the religious teaching methods of 

religions, especially most-believed religions in Thailand such as Brahmanism, Hinduism, 

Buddhism, Christianity, and Islam in order to comprehend and behave appropriately to 

those religions both in philosophy and cultural ways which lead to serenity and peaceful 

lives. 

 

1641206      อารยธรรมโลก                          3(3-0-6) 

                 (World Civilization) 

วิวัฒนการของอารยธรรมโลกในภูมิภาคตาง ๆ ตัง้แตอดีตจนถงึปจจุบันในเชิง

วิวัฒนาการและบูรณาการ  เพ่ือเขาใจกระบวนการเกดิและการคลี่คลายและแนวโนมการ

เคลือ่นตัวของอารยธรรมโลกท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงและความเปนไปของสงัคมโลกใน

ดานการเมอืง  เศรษฐกจิ และสังคม 

The evolution of world civilization in the regions from the past to the present both 

in evolution and integration ways, in order to understand the occurrence and resolving 

process, and tendency mobility of world civilization which affects the changes and  

possibility of the social world in politics, economic, and social. 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา          หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 
 

 

1642102        ประวัตศิาสตรไทย      3(3-0-6) 

         (Thai History) 

วิวัฒนาการของชาตไิทยในดานการเมอืง  เศรษฐกจิ  สังคมและวัฒนธรรมกอน  

พ.ศ. 2475  โดยสังเขป พัฒนาการทางเศรษฐกจิ สังคม และการเมืองหลัง พ.ศ. 2475  

ถงึปจจุบัน 

This course studies the evolution of Thai nation in politics, economic, social, 

and culture before 1932 briefly. Moreover, the course also provides the knowledge 

of development in economic, social, and politics after 1932 until today.  
 

1642307       ประวัติศาสตรเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต     3(3-0-6) 

         (History of Southeast Asia) 

วิวัฒนาการของภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต   ในดานการเมือง  เศรษฐกจิ   

และสังคม  ขบวนการชาตนิยิม  การเรยีกรองเอกราช  การยดึครองของญี่ปุนในระหวาง

สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ปญหาและสภาพของเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต  ตัง้แตไดรับเอกราช

จนถงึปจจุบัน บทบาทนโยบายและความรวมมือระหวางประเทศในภูมิภาค 

This course explores the evolution of Southeast Asia in politics, economic, 

and social, including; nationalism movement, claims of independence, military-

occupation by Japan during World War II, problems and overall situations of 

Southeast Asia since received independence until these days, and the roles of  

policy and cooperation between countries in the region.  
 

1642501    ประวติัศาสตรสหรัฐอเมรกิา       3(3-0-6) 

          (History of The United States of America) 

ประวัตกิารตัง้อาณานคิมในอเมรกิา  อาณานคิมอเมรกินัการประกาศอสิรภาพ 

ลัทธิมอนโร (ค.ศ. 1823) สงครามกลางเมือง สงครามระหวางประเทศสเปนกับ

สหรัฐอเมรกิา (ค.ศ. 1898)  อิทธิพลของสหรัฐอเมรกิาในละตินอเมรกิา  การพัฒนา 

ทางเศรษฐกจิ  สังคม และการเมือง  ความสัมพันธกับตางประเทศ  ไปจนถงึการเขารวม 

                    สงครามโลกครัง้ท่ี 1 โดยสังเขป



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

 

This course mainly comprehends the history of colonial settlement in America, 

American colonies, independent declaration, Monroe doctrine (A.D.1823), civil war, 

war between Spain and America (A.D. 1898), the influence of United States of 

America in Latin America, the development in economic, social, and politics, and 

relationship with other nations all the way through the participation in World War I 

briefly. 
 

 

1644401         ประวัติศาสตรยุโรปสมัยใหม      3(3-0-6) 

          (History of Modern Europe) 

สภาพการณดานสังคมและการเมืองของยุโรปหลังป ค.ศ. 1815  อิทธิพล 

ของลัทธชิาตนิยิมทาํใหเกดิการรวมประเทศอิตาลแีละเยอรมน ี บทบาทของประเทศ 

ท้ังสองหลังการรวมประเทศจนนาํไปสูวิกฤตกิารณตาง ๆ กอนสงครามโลกครัง้ที่ 1 

ความสาํคัญของสงครามโลกครัง้ที่ 1  ท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของยุโรป  กําเนิด 

ลัทธฟิาสซสิตและนาซ ี ความสัมพันธของประเทศตาง ๆ กอนเกดิสงครามโลกครัง้ท่ี 2 

และความรวมมือของนานาประเทศกอนสงครามยตุ ิ บทบาทของยุโรปทางเศรษฐกจิ 

การเมืองในปจจุบัน 
This course mainly studies social and political conditions of Europe after 

1815, the influence of nationalism that caused the unified of Italy and Germany, the 

roles of Italy and Germany after unified the countries which led to many crisis before 

World War I occurred, the significant affects of World War I to the movement in 

Europe, the beginning of Fascism and Nazi, the relationship between nations to 

nations before World War II, cooperation between nations before the war ended, 

and the current roles of Europe in economic and politic. 

 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1643106      ประวัติศาสตรทองถิ่น                                                     3(2-2-5) 

(Local History) 

ความหมายและขอบเขตของประวัตศิาสตรทองถิ่น วิธกีารเกบ็รวบรวมและวิเคราะห

ขอมูลเชงิประวัตศิาสตร  จากเอกสารทองถิ่น  และประวัตศิาสตรบอกเลา  เชน  ตํานาน

และนทิาน  โดยเนนพลวัตของทองถิ่น  โดยเฉพาะความสัมพันธของชุมชน  เชน จารตี

ประเพณขีองทองถิ่น  และภูมปิญญาชาวบานตอการดํารงอยูในสังคม  

  Meaning and scope of local history, historical data gathering and analysis of 

local documents and oral history, namely myths and tales, focusing on local dynamics, 

especially local relations, custom and wisdom which contribute to the existence of 

society 
 

2504901   ระเบยีบวธีิวจิยัทางสังคมศาสตรเบื้องตน       3(2-2-5) 

     (Introduction to Social Sciences Research Methodology) 

    จุดประสงคและความหมายของการวิจัยทางสงัคมศาสตรวิธีการตาง ๆ ในการวิจัย  

การดาํเนนิการวิจัย  การใชสถติ ิ แหลงขอมูล  การรวบรวมขอมูล  การเขียนรายงาน  การ

อานผลการดําเนนิงานวิจัยทางสังคมศาสตรภาคสนามทุกข้ันตอน  ตลอดจนนาํผลการวิจัย

มานาํเสนอโดยใชในรูปแบบของการสัมมนาสังคมศกึษา 

    Objective and definition of various research methods research progress, 

using statistics, information base, combining information report writing, reading social 

research procedure result in every steps including presenting research in social seminar 

 

2533101   ปญหาสังคม        3(3-0-6) 

              (Social  Problems) 

    ความหมาย  ขอบเขตของปญหาสังคม  หลักการ  และทฤษฏกีารเปลีย่นแปลง

ทางดานสงัคมและวัฒนธรรมในปจจุบันท่ีนําไปสูการเกดิปญหาสงัคม  การหาแนวทาง 
แกไขปญหาตาง ๆ รวมถงึการวธีิการปองกันการเกดิขึ้นของปญหาในสงัคม 
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This course studies the meaning, scope of social problems, principles and 

theories of social and cultural changes today which lead to social problems, finding 

the solutions to problems as well as preventing the recurrence of the problems in 

society. 

 

2533319 ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก                                          3(3-0-6) 

(Thailand World Economics)  

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับเศรษฐกจิโลก  เรื่องของกลไก

การตลาด  โครงสรางของระบบเศรษฐกจิไทย  รายไดประชาชาต ิ การคาระหวางประเทศ  

และปญหาโครงสรางระบบเศรษฐกจิไทย 

This course aim to study about analysis of relationship between Thailand and 

world economic, market mechanism, the structure of Thai economy, nation income, 

trade between countries, and the problems of Thai economic structure. 

 
2533320 ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ สังคม การเมอืง                3(3-0-6) 

(The relationship between economic, social, political) 

ความสัมพันธในเรื่องของเศรษฐกจิ  สังคม  และการเมืองท่ีเชื่อมโยงตอกันการ

วิเคราะหผลกระทบในเรื่องของเศรษฐกจิ  สังคม  และการเมอืง  ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน 

รวมท้ังการวิเคราะหและการหาแนวทางแกไขปญหาท่ีเกดิจาก  เศรษฐกจิ  สังคม และ

การเมืองในสังคม 

To study the relationship of connection between economy, social, and politic, 

analysis the effect of connections between economy, social, and politic, as well as 

analysis and find the solutions to the problems which are caused by economy, social, 

and politic in the society. 
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2534215        สังคมศาสตรกับการพัฒนา               3(3-0-6) 

          (Social Sciences and Development) 

         ความหมาย  ขอบเขต  และบทบาทของวชิาสงัคมศาสตร  การใชความรูทางดาน 
สังคมศาสตรในการวางแผนพัฒนา  แนวทางการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของไทย 

โดยเนนแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาตฉิบับปจจุบัน  และหลกัการของการ 

พัฒนาแบบยั่งยืน 
 

This course focuses on the meaning, scope, and roles of social science, using 

social science knowledge in development planning, and economic and social 

development approaches, which emphasizes on the latest national economic and 

social development plan, and also studies the principle of sustainable development. 

 
2541101        ภูมศิาสตรกายภาพ       3(2-2-5) 

         (Physical Geography) 

สัณฐานของโลกและปรากฏการณที่เกดิข้ึนเนื่องจากความสัมพันธระหวางโลก

กับ ดวงอาทิตยและดวงจันทร  สมบัตทิางดานกายภาพและการเปลี่ยนแปลงของธรณี

ภาค (Lithosphere) อุทกภาค(Hydrosphere) บรรยากาศภาค (Atmosphere) และชวีภาค 

(Biosphere) และการปฏิบัตภิาคสนาม 
 

This course focuses on the morphology of earth and the phenomenon occurred 

because of the relevant between the earth and the sun and the moon.   This course 

also emphasizes on physical properties and the changes of lithosphere, hydrosphere, 

atmosphere, and biosphere, and practical section.  
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2541401      แผนท่ีและการแปลความหมายจากแผนท่ี              3(2-2-5) 

        (Maps and Map Interpretation) 

ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับแผนที่  องคประกอบของแผนท่ี  การอาน  การตีความ    

การใชแผนท่ี  มาตราสวน 1:50,000 และ 1:250,000  ฝกฝนการอาน  การตคีวามแผนท่ี

และปฏบัิตกิารภาคสนาม  โดยใชแผนท่ีประกอบการศกึษา  ภาพถายดาวเทยีม  การแปล

ความหมาย  การสบืคนขอมูลภาพถายดาวเทียมทางอินเทอรเน็ต 

This course introduces the basic knowledge about maps, elements of map, 

reading and interpreting the maps, and using 1: 50,000 and 1:250,000 ratio maps. 

Additionally, to practice reading, interpreting maps, and practice in the operating field 

by using map, satellite photos, interpreting, and searching information about satellite 

photos via the internet. 

 
2542301     ภูมศิาสตรประเทศไทยเชิงวเิคราะห     3(3-0-6) 

      (Analytical Geography of Thailand) 

วิเคราะหสภาพทางภูมิศาสตรของประเทศไทย  ท้ังทางดานท่ีตัง้  ขนาด  รูปราง  

อาณาเขต  ลักษณะทางกายภาพ  เศรษฐกจิ  ประชากร  ทรัพยากรธรรมชาต ิ วิเคราะห 

  ความสามารถในการผลติเชงิการเกษตร  อุตสาหกรรมการคา  การคมนาคมขนสงและ 
  การศกึษาแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม  แหงชาตแิละปฏิบัตกิารภาคสนาม 

         Analytical geography of Thailand focuses on analysis the geographic characteristics 

of Thailand in location, size, shape, territory, geographical features, economic, population, 

natural resources, abilities-analysis, agricultural producing process, industry trade, 

transportation, study of national economic and social development plans, and practice 

in operation field. 
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2543201        ภูมศิาสตรการทองเท่ียวไทย      3(3-0-6) 

          (Geography of Thai Tourism) 

สภาพทางภูมิศาสตรของแหลงทองเท่ียวในประเทศไทยเกี่ยวกับท่ีตัง้  การเขาถงึ

เสนทางคมนาคม  สภาพทางธรรมชาตแิละการกําเนดิของแหลงทองเที่ยวสภาพทางดาน

วัฒนธรรมและประวัตขิองแหลงทองเท่ียว  ประเภทของแหลงทองเท่ียวองคประกอบท่ี

เหมาะสมกับการทองเท่ียว  สถานบรกิารและหนวยงานท่ีดาํเนนิงานทองเที่ยว  การ

วางแผนงานสําหรับการจดัการทองเที่ยวและฝกปฏิบัตงิานภาคสนาม 

This course mainly explores the geographic features of tourist sites in Thailand 

about their locations, transportations, natural conditions, and the beginning of the 

tourist sites, cultural condition and their histories, types of tourist sites, essential 

components for tourism, service locations and organizations that operate in tourism, 

planning for tourism management, and practice in operation field. 
 

2544207        การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไทย   3(3-0-6) 

         (Natural Resources and Environmental Management of Thailand) 

ความหมาย  ประเภท  ลักษณะ  และขอบเขตของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

ของประเทศไทย  การจดัการสิ่งแวดลอมในประเทศไทยท้ังสิ่งแวดลอมทางธรรมชาตแิละ 
สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมตามแผนพัฒนาประเทศ  แนวนโยบายแหงรัฐกฎหมายและการ 
สงเสรมิองคกรภาครัฐและภาคเอกชน  การมีสวนรวม  การสรางเครอืขายองคกร  การ 
พัฒนา  ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมอยางย่ังยนื  การสงเสรมิการอนรัุกษทรัพยากร  
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน  การสงเสรมิการอนุรกัษ  ทรพัยากรธรรมชาตแิละ 
สิ่งแวดลอมระหวางประเทศทีผ่กูพันกับประเทศไทยจนถงึปจจุบันและการปฏิบัตภิาค 
สนาม 

This course focuses on the meaning, types, characteristics, and scope of natural 

resources and environment of Thailand, environment management of Thailand both 

in natural environment and cultural environment according to the national economic 

and social development plan. This course also emphasizes on the policy orientation 

of the State law and supporting the government organizations and the private  
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sectors, participating and establishing the development of natural and environmental 

resources organization network sustainably, supporting and preserving the natural 

and environmental resources with the countries commitment with Thailand from the 

past to the present, and practice in operation field. 
 

2551102  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับรัฐศาสตร     3(3-0-6) 

(Introduction to Political Science) 

ขอบขายและวิธีการศกึษาทางรัฐศาสตร  ความสัมพันธระหวางวชิารฐัศาสตรกับ

สาขาวชิาอื่น  ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชนและระหวางอํานาจกับกฎหมาย 

กระบวนการทางการเมอืง  รัฐบาล  รัฐสภา  พรรคการเมือง  กลุมผลประโยชน  ลัทธิ

และอุดมการณทางการเมืองท่ีสาํคัญตลอดจนความสัมพันธระหวางประเทศโดยสังเขป 

To courses investigates the scope and the study approaches of political science, 

the relationship between political science with other fields of study, the relationship 

between the State and citizen, and between authority and law,   political process, 

government, parliament, political parties, interest groups, essential doctrine and 

political philosophy throughout the international relationship briefly. 
 

2553105      การเมอืงการปกครองไทย        3(3-0-6) 

        (Thai Politics and Government) 

พัฒนาการการเมอืงการปกครองไทย  ตัง้แตยุคสมัยกอนเปนรฐัชาติจนถงึปจจุบัน   

ความสัมพันธระหวางรัฐกับสังคม  ประชาชนกับบทบาททางการเมืองพฤติกรรมทาง 
การเมืองของไทยและสถาบันทางการเมอืงของไทย  ระบบราชการพรรคการเมือง  กลุม 
ผลประโยชน  การเมืองการปกครองทองถิ่น  ตลอดจนการเมืองภาคประชาชน 

This advanced course emphasizes on the politic development of Thailand since 

prior the nation –state period till now, the relationship between the State and society, 

people with political roles, political behavior and political institution of Thailand, 

bureaucratic polity, political parties, interest group, and local politics throughout the 

people politics. 
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2561102        ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย     3(3-0-6) 

          (Principles of Jurisprudence) 

ความรูพ้ืนฐานท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมาย  กฎหมายที่ประชาชนจําเปนตองใชใน 

ชวีติประจําวันท้ังกฎหมายแพง  กฎหมายอาญา  กฎหมายปกครองและกฎหมาย 

รัฐธรรมนูญ 

This course is designed to study the basic knowledge about laws, and to 

comprehend the laws which concerned to people’s everyday life, including civil  

law, criminal law, administrative law, and constitutional law. 

 

3591102        เศรษฐศาสตรเบื้องตน       3(3-0-6) 

         (Introduction of Economics) 

ความหมายและความสาํคัญของวชิาเศรษฐศาสตร  ทฤษฎกีารผลติ  พฤตกิรรม 

ของผูบรโิภค  ตลาด  ทฤษฎีราคา  รายไดประชาชาต ิ การเงินการธนาคาร  การคลัง 
และการคาระหวางประเทศ 

This course explores the meaning and the importance of economics, 

production theories, the consumer behaviors, marketing, price theories, national 

income, financial and banking, and finance and international trade.  

 

2.2.2 วชิาการสอนสังคมศกึษา 
 

1023219        นวัตกรรมการสอนสงัคมศกึษา      3(2-2-5)  

(Educational Innovation in Social Studies) 

                      วิเคราะห  สังเคราะห  หลักการ  แนวคดิในการจัดการเรยีนการสอนสังคมศกึษาใน 

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรูโดยใช 

การวิจัยเปนฐานในการพัฒนา  การประเมินคุณภาพนวัตกรรม  การพัฒนานวัตกรรม 

โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศกึษา  การทดลองใชและประเมนิผลการใชนวัตกรรม 

การสอนสังคมศกึษาในสถานศกึษาระดับประถมศกึษาและมัธยมศกึษา  
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       Analysis and synthesis principles and concepts of theories in primary and  

secondary school Social Studies instruction. Develop design innovation for learning  

by using research-based; innovation evaluation. The ways of using educational  

information technology to develop Social Studies innovations, implement and  

evaluate Social Studies innovations in primary and secondary school. 
 

1023608 พฤติกรรมการสอนวชิาสังคมศกึษา    3(2-2-5) 

  (Methods and Approaches in Teaching Social Studies) 

จุดประสงค  เนื้อหา  อัตราเวลาเรยีน และเอกสารหลักสูตรสังคมศกึษา  การวิเคราะห 

หลักสูตรและหนังสอืเรยีนสังคมศกึษาในระดับมัธยมศกึษา  เทคนคิวธีิสอนและการจัด

กจิกรรมการเรยีนการสอน  ทักษะท่ีจาํเปนในการสอนสงัคมศกึษาสื่อ  การเรยีน  การ

วัดผลและประเมินผล  การเตรยีมการสอน  เชน  การทําโครงการสอนแผนการสอน 

ฯลฯ  การปฏบัิตกิารสอนในชัน้เรยีน  เพ่ือเปนการฝกการแกปญหาการเรยีนการสอน 

Objectives, contents, class allotment, curriculum document of social studies; 

analysis of the curriculum and the books for secondary education; teaching techniques 

and learning activities in social studies; skills necessary for teaching, teaching media; 

measuring and evaluating learning outcomes; preparation of teaching namely teaching 

project, lesson plans, etc. classroom teaching in order to prepare the solution for 

problems in classroom teaching.  
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1023646      ทักษะการสอนและการส่ือสารสําหรบัครูสังคมศกึษา              3(2-2-5) 

                  (Teaching  and  Communication  Skills  in  Classroom  for  Social Studies  

                  Teachers) 

          ฝกปฏิบัตเิชงิบูรณาการเกี่ยวกับทักษะการสอน  ทักษะการนาํเขาสูบทเรยีน ทักษะ 

การนาํเสนอสาระการเรียนรู  ทักษะการสรุปบทเรียน  ทักษะการเลาเกร็ดความรู เพ่ือ 

สรางบรรยากาศในชัน้เรยีน  การเชื่อมโยงกจิกรรมการเรยีนรู  ทักษะการสรางปฏิสัมพันธ 

ในชัน้เรยีน  การสรุปใจความจากการฟง  การอธิบาย  การขยายความ  การรวมอภิปราย 

กับผูเรียน  การใชคําถามเพ่ือสงเสริมการคิด  การใชคําถามเพ่ือประเมนิผลการเรยีนรู   

การเชื่อมโยงสถานการณ/เหตุการณปจจุบันกับกิจกรรมในชั้นเรียน  การใชภาษาเชิง 

สรางสรรคสําหรับครู  การพัฒนาบุคลกิภาพท่ีพงึประสงค 

          Practice integrated teaching, introducing to lesson, presenting the subject matter,  

wrapping up the lesson, telling the story to motivate the learners, linking learning  

activities, providing interaction in class, grapping the main ideas from listening,  

explaining, discussing with the learners, using questions for thinking skill development,  

using questions for understanding assessment, linking current situations with classroom  

activities, using creative language for teachers, and desirable  characteristics  

development for teachers. 

 
 

                    2.2.3  วชิาเลือก 
 

1023216      ปฏบิัตกิารพัฒนาหลักสตูรสถานศกึษา                              2(1-2-3) 

                  (Practicum in  Curriculum  Development)   

                                ความหมายและความสาํคัญของหลกัสตูรสถานศกึษา  กระบวนการและแนว 

ทางการจัดทําหลักสูตรสถานศกึษา  การกาํหนดวิสัยทัศน  ภารกจิ  เปาหมาย  คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค  และโครงสรางของหลักสูตร  การจัดทาํสาระของหลกัสตูร  การออกแบบ 

การเรยีนรู  การออกแบบกจิกรรมพัฒนาผูเรยีน  การกาํหนดรูปแบบ  วิธีการ  เกณฑการ 

ตัดสนิ  ผลการเรยีน  เอกสารหลกัฐานการศกึษา  การเรยีบเรียงเปนหลกัสูตรสถานศกึษา   

และแนวทางการตรวจสอบหลักสูตรสถานศกึษา 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

   Definition and significance; processes, and methods of practicum in curriculum; 

specification of vision, mission, goal, desire characteristics; curriculum structures and 

contents; learning design, learning outcome;  document relevant to education; constructing 

and examining practicum in curriculum.  

 

1023217      การประยุกตใชรปูแบบการสอน                                     2(1-2-3) 

                  (Application  of  teaching  Models) 

          ความหมายของรูปแบบการสอน  ความสัมพันธและความแตกตางระหวางรูปแบบ 

การสอน  ระบบการสอน  วิธีสอน  และเทคนคิการสอน  หลักการพ้ืนฐานและองคประกอบ 

ของรูปแบบการสอน  การเลอืกและประยุกตใชรูปแบบการสอนใหเกดิความรูและหลักการ 

รูปแบบการสอนกระบวนการคิดและการแกปญหา  รูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาทกัษะการ 

ปฏิบัต ิ รูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาเจตคตแิละคานยิม  

    This course emphasizes on the meaning of teaching styles, the relationship  

and the distinguish between teaching styles, teaching system, and teaching techniques,  

basic principles and components of teaching styles, how to choose and apply the  

teaching styles to gain knowledge, teaching style for thinking-skill and problem - 

solving methods, teaching styles for pragmatic skill, and teaching style for developing  

the attitudes and values. 

  


