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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ป)

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555)

ชื่อหลักสูตร
 ภาษาไทย       : หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  

 ภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Education Program in Social   Studies 

ชื่อปริญญา
 ภาษไทย  (ชื่อเต็ม) : การศึกษาบัณฑิต (สังคมศึกษา) 

   (ชื่อยอ)    : กศ.บ. (สังคมศึกษา)

         ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม)   : Bachelor  of  Education  (Social  Studies) 

   (ชื่อยอ) : B.Ed. (Social  Studies)

โครงสรางหลักสูตร
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรระยะเวลา 5 ป  ไมนอยกวา 165 หนวยกิต

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

  1.1 วิชาบังคับ  ไมนอยกวา 12 หนวยกิต

  1.2 วิชาเลือก  ไมนอยกวา 18 หนวยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะดาน  ไมนอยกวา 129 หนวยกิต

  2.1 วิชาชีพครู  ไมนอยกวา 50 หนวยกิต

   2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ  ไมนอยกวา 48 หนวยกิต        

   2.1.2 วิชาชีพครูเลือก  ไมนอยกวา 2 หนวยกิต

  2.2 วิชาเอก  ไมนอยกวา 79 หนวยกิต

   2.2.1 วิชาเอกบังคับ  ไมนอยกวา 69 หนวยกิต

   2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

   2.2.3 วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา 4 หนวยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

  รวม    ไมนอยกวา 165 หนวยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา  30  หนวยกิต

 เปนไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) รายละเอียดแสดงในภาคผนวก

2. รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา  129  หนวยกิต

 2.1 วิชาชีพครู ไมนอยกวา  50  หนวยกิต

  2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไมนอยกวา  48  หนวยกิต

 0501 401 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา  2(2-0-4)

   Administration and Educational Quality 

   Assurance

 *0502 101 จิตวิทยาสําหรับครู  2(2-0-4)

   Psychology for Teachers   

 0502 403   การแนะแนวและการใหคาํปรึกษาในโรงเรียน  2(2-0-4)

      Guidance and Counseling in School 

 *0503 111 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 3(3-0-6)

   สื่อสารทางการศึกษา 

   Information Technology Innovation 

   and Educational Communication                   

 0504 101  การวัดและการประเมินผลการศึกษา 2(2-0-4) 

                  Measurement and Educational Evaluation

 *0504 402 การวิจัยทางการศึกษา  3(3-0-6)

                 Educational Research  

 *0506 101  หลักการและปรัชญาการศึกษา  2(2-0-4) 

         Principles and Philosophy of Education

 *0506 102  คุณลักษณะวิชาชีพและการเปนครูมืออาชีพ  3(3-0-6)

   Aspects of Profession and Professional Teachers 

 *0506 201  ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู   2(2-0-4)

   Languages and Cultures for Teachers

 *0506 202  การศึกษาแบบเรียนรวม  2(2-0-4)

   Inclusive Education

 *0506 301  นวัตกรรมและการออกแบบการจัดการเรียนรู 3(3-0-6)

   Learning Management Innovation

   and Design

 *0506 302 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร  3(3-0-6)

              Curriculum Design and Development

 *0506 401  การจัดการช้ันเรียนและส่ิงแวดลอม 3(2-2-5)

   เพื่อการเรียนรู 

   Classroom Management and Learning 

   Environment   

 *0506 402 ประสบการณวิชาชีพครู      2(1-2-3)

              Teacher Profession Experience 

 *0506 403 การสัมมนาและสรางเสริมประสบการณ 2(2-0-4)

   วิชาชีพครู 

   Seminar and Enhancing Teacher 

   Profession Experience

 *0506 501  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1         6(0-12-0)

              Internship 1

 *0506 502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2     6(0-12-0)

              Internship 2

หมายเหตุ วิชาที่มี * หมายถึง รายวิชาที่มีการปรับปรุงและมีการ

   จัดทําเพิ่ม

  2.1.2 วิชาชีพครูเลือก ไมนอยกวา  2  หนวยกิต

 0501 403 การจัดการศึกษานอกระบบ 2(2-0-4)

   Non-formal  Education  Management

 0502 302 จิตวิทยาพัฒนาการสําหรับคร ู 2(2-0-4)

   Developmental  Psychology  for Teachers

 0502 305 ปญหาพฤติกรรมเด็กวัยเรียนและ 2(2-0-4)

   แนวทางแกไข    

   Problems on Behavior Disorder of 

   School Child and Prevention 

 0502 404  พลวัตกลุมสําหรับการศึกษา 2(2-0-4) 

   Group Dynamics  for  Education

 0504 301  การวัดภาคปฏิบัติ   2(2-0-4)

   Measurement of  Performance

 0504 302  การวัดบุคลิกภาพ 2(2-0-4)

   Measurement  of  Personality

 0505 302   อนามัยโรงเรียน 2(2-0-4)

   School  Hygiene

 0505 401 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2(2-0-4) 

       Learner  Developing  Activities

 0506 303 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2(2-0-4) 

   Basic  Education  Curriculum

 0506 304  การศึกษากับชุมชน 2(2-0-4)

   Community  and  Education

 *0506 404 การจัดการช้ันเรียน 2(2-0-4)

              Classroom Management

 0506 405 การพัฒนาจริยธรรมและคานิยมของ 2(2-0-4)

   นักเรียน

   Developing  Ethics and  Values for Students

 0506 406  การสอนแบบจุลภาค 2(2-0-4)

   Microteaching

 0506 407   การนิเทศการเรียนการสอน 2(2-0-4)

   Instructional Supervision
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 0506 408  อาเซียนศึกษาสําหรับครู 2(2-0-4)  

   ASEAN Study for Teachers 

 0506 409  แหลงการเรียนรูและการศึกษาคนควา 2(2-0-4) 

   สารสนเทศ 

   Learning Resources and Information Searching

 2.2 วิชาเอก ไมนอยกวา  79  หนวยกิต

       2.2.1 วิชาเอกบังคับ 69 หนวยกิต

 0104 310  ประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา 3(3-0-6)

   History  of  the  United  States  of  America

 0104 336 ประวัติศาสตรไทย    3(3-0-6)

   Thai  History 

 0104 337  ประวัติศาสตรเอเชียสมัยใหม 3(3-0-6)

   Modern Asian History  

 0104 423  ประวัติศาสตรยุโรป  3(3-0-6)

   History of  Europe

 0107 311   แผนที่และเครื่องมือภูมิศาสตร 3(3-0-6)

   Maps and Geographic Tools

 0107 234   หลักภูมิศาสตรกายภาพ 3(3-0-6)

   Principles of Physical Geography

 0107 474 ภูมิศาสตรประเทศไทยเชิงวิเคราะห 3(3-0-6)

   Analytical geography of Thailand

 0107 475 ภูมิสารสนเทศเบ้ืองตน 3(3-0-6)

   Principle of Geoinformatics

 0109 301 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6)

   Thai Politics and Government

 0109 302 การเมืองการปกครองทองถิ่น 3(3-0-6)

   Local Politics and Government

 0109 303 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป 3(3-0-6)

   Introduction to Law

 0109 304 สิทธิมนุษยชน 3(3-0-6)

   Human Rights

 0109 309 เศรษฐศาสตรเบื้องตน 3(3-0-6)

   Introduction to Economics

 0109 310  การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 3(3-0-6)

   Economic Development Planning

 0109 311 เศรษฐกิจของประเทศในประชาคมอาเซียน 3(3-0-6)

   Economics of ASEAN Communities

 0109 312 เศรษฐกิจทองถิ่นกับสังคม 3(3-0-6)

   Local Economy and Society

 0114 301  ความรูพื้นฐานทางศาสนาและปรัชญา 3(3-0-6)

   Introduction to Religion and Philosophy

 0114 302  พุทธศาสนาในโลกปจจุบัน 3(3-0-6)

   Buddhism in Present World

 0114 303  ความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม 3(3-0-6)

   Diversity of Religion and Culture

 0114 304  ศาสนาเปรียบเทียบ 3(3-0-6)

   Comparative Religion

 *0506 410 การออกแบบการวัดผลและประเมินผล 2(2-0-4)

   วิชาสังคมศึกษา

   Measurement and Evaluation Design 

   in Social Study

 *0506 411 การวิจัยในชั้นเรียนวิชาสังคมศึกษา   3(3-0-6)

   Classroom Research in Social Studies

 *0506 448 การผลิตสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษา 2(2-0-4)

   Social Study Instructional Media Production

 *0506 449  การสรางหลักสูตรและแบบเรียนทองถิ่น 2(2-0-4)

   วิชาสังคมศึกษา

   The Construction of Local Social 

   Studies Curriculum and Textbooks 

  2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก ไมนอยกวา  6  หนวยกิต

 0506 203    หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา 1 3(3-0-6)

   Curriculum  and  Instruction  in 

   Social Study 1 

 0506 306 หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา  2 3(3-0-6)

   Curriculum  and  Instruction  in  

   Social  Study  2

  2.2.3 วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา  4  หนวยกิต

 0107 102 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ 2(2-0-4) 

   สิ่งแวดลอม

   Conservation of Natural Resources 

   and Environment

 0107 451 ภูมิศาสตรมนุษย 2(2-0-4)

   Human Geography

 0107 471 ภูมิศาสตรภูมิภาค 2(2-0-4)

   Regional Geography 

 0107 473 ภูมิศาสตรทองถิ่น 2(2-0-4)

   Local Geography

 0107 476 ภูมิศาสตรอาเซียน 2(2-0-4) 

   Geography of ASEAN

 0109 305 เพศภาวะกับการเมือง 2(2-0-4)

   Gender and Politics
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 0109 306 โลกาภิวัตนกับการเมือง 2(2-0-4)

   Globalization for  Politics 

 0109 307 กฎหมายคุมครองผูบริโภค 2(2-0-4)

   Consumer Protection Law 

 0109 308 กฎหมายเก่ียวกับการกระทําความผิด 2(2-0-4)

   ของเด็กและเยาวชน 

   Law on Juvenile Delinquency

 0109 313  การพัฒนาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  2(2-0-4)

   Development of Southeast Asia Region

 0109 314 การสหกรณ 2(2-0-4)

   Co-operative

 0109 315 เศรษฐกิจไทย 2(2-0-4)

   Thai Economy

 0109 316 เศรษฐศาสตรแรงงาน 2(2-0-4)

   Labor Economics

 0109 317 แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมศาสตรรวมสมัย 3(3-0-6)

   Contemporary Concepts and Theories

   in Social Science

 0109 318 มานุษยวิทยาวัฒนธรรม 3(3-0-6)

   Cultural Anthropology

 0109 319  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)

   Social and Cultural Change

 0109 320  สังคมวิทยาชนบท 3(3-0-6)

   Rural Sociology

 0109 321 สังคมวิทยาเมือง 2(2-0-4)

   Urban Sociology

 0109 322 กลุมชาติพันธุ 2(2-0-4)

   Ethnology

 0109 323 ปญหาสังคม 2(2-0-4) 

   Social Problems 

 0109 324 ครอบครัวและเครือญาติ 2(2-0-4)

   Family and Kinship

 0114 305 ภูมิปญญาทองถิ่น 2(2-0-4)

   Local Wisdom

 0114 306 สังกัปพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 2(2-0-4)

                  Concepts of Buddhist Rites

 0114 307 พุทธศาสนเพื่อชีวิต 2(2-0-4)

   Buddhism for Life

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา  6  หนวยกิต

  โดยใหนิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาท่ีตนสนใจจากรายวิชาใน

คณะหรือนอกคณะ
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แผนการศึกษา
 แผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

ชั้นปที่  1

ภาคตน ภาคปลาย

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 6
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 6
0503 111 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ 3(3-0-6)
 การส่ือสารทางการศึกษา
 Information Technology Innovation 
 and Education Communication
 0506 101 หลักการและปรัชญาการศึกษา 2(2-0-4)
  Principles and Philosophy of Education
 xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 4
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 6
0501 401 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4)
  Administration and Educational Quality 
 Assurance
0506 102 คุณลักษณะวิชาชีพและการเปนครูมืออาชีพ 3(3-0-6)
  Aspects of Profession and Professional 
 Teachers
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 4

รวม 19 หนวยกิต รวม 19 หนวยกิต

ชั้นปที่  2

ภาคตน ภาคปลาย

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 2
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 6
0502 101 จิตวิทยาสําหรับครู 2(2-0-4)
  Psychology for Teachers
 0506 201 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 2(2-0-4)
  Languages and Cultures for Teachers
 xxxx xxx วิชาชีพครูเลือก 2
0104 336 ประวัติศาสตรไทย 3(3-0-6)
  Thai History
 0107 311 แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร 3(3-0-6)
  Map and Geographic Tools

0506 202 การศึกษาแบบเรียนรวม 2(2-0-4)
  Inclusive Education
0104 310 ประวัติศาสตรสหกรัฐอเมริกา 3(3-0-6)
 History of the United States 
 of America
0104 337 ประวัติศาสตรเอเชียสมัยใหม 3(3-0-6)
  Modern Asian History
0107 475 ภูมิสารสนเทศเบื้องตน 3(3-0-6)
  Principle of Geoinformatics
0109 301 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6)
  Thai Politics and Governments
0109 309 เศรษฐศาสตรเบื้อตน 3(3-0-6)
  Introduction to Economics
0114 301 ความรูพื้นฐานทางศาสนาและปรัชญา 3(3-0-6)
  Introduction to Religion and Philosophy

รวม 20 หนวยกิต รวม 20 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 3

ภาคตน ภาคปลาย

0506 301 นวัตกรรมและการออกแบบการจัดการเรียนรู 3(3-0-6)
  Learning Management Innovation
 and Design
 0502 403 การแนะแนวและการใหคําปรึกษาในโรงเรียน 2(2-0-4)
  Guidance and Counseling in School
 0104 423 ประวัติศาสตรยุโรป 3(3-0-6)
  History of Europe
 0107 234 หลักภูมิศาสตรกายภาพ 3(3-0-6)
  Principles of Physical Geography
 0109 302 การเมืองการปกครองทองถิ่น 3(3-0-6)
  Local Politics and Governments
 0109 310 การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
  Economic Development Planning
 0114 302 พุทธศาสนาในโลกปจจุบัน 3(3-0-6)
  Buddhism in Present World

0504 101 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 2(2-0-4)
  Measurement and Educational Evaluation
0506 302 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 3(3-0-6)
 Curriculum Design and Development
0107 474 ภูมิศาสตรประเทศไทยเชิงวิเคราะห 3(3-0-6)
  Analytical Geography of Thailand
0109 303  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 3(3-0-6)
  Introduction to Law
0109 311 เศรษฐกิจของประเทศไทยในประชาคม 3(3-0-6)
 อาเซียน
 Economics of ASEAN Communities
0114 303 ความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม 3(3-0-6)
  Diversity of Religion and Culture
0506 203 หลักสูตรและการสอนสังคม 1 3(3-0-6)
  Curriculum and Instruction in Social 
 Studies 1

รวม 20 หนวยกิต รวม 20 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 4

ภาคตน ภาคปลาย

0504 402 การวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6)
  Educational Research
 0506 401 การจัดการชั้นเรียนและส่ิงแวดลอมเพื่อ 3(2-2-5)
 การเรียนรู
 Classroom Management and Learning 
 Environment
 0109 304 สิทธิมนุษยชน 3(3-0-6)
  Human Rights
 0109 312 เศรษฐกิจทองถิ่นกับสังคม 3(3-0-6)
  Local Economy and Society
0114 304 ศาสนาเปรียบเทียบ 3(3-0-6)
  Comparative Religion
 0506 306 หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา 2 3(3-0-6)
  Curriculum and Instruction in Social 
 Studies 2

0506 402 ประสบการณวิชาชีพครู 2(1-2-3)
  Teacher Profession Experience
 0506 403 การสัมมนาและสรางเสริมประสบการณ 2(2-0-4)
 วิชาชีพครู
 Seminar and Enhancing Teacher 
 Profession Experience
 0506 410 การออกแบบการวัดผลและประเมินผล 2(2-0-4)
 วิชาสังคมศึกษา
 Measurement and Evaluation Design  
 in Social Studies
 0506 411 การวิจัยในชั้นเรียนวิชาสังคมศึกษา 3(3-0-6)
  Classroom Research in Social Studies
 0506 448 การผลิตสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษา 2(2-0-4)
  Social Study Instructional Media 
 Production
 0506 449 การสรางหลักสูตรและแบบเรียนทองถิ่น 2(2-0-4)
 วิชาสังคมศึกษา
 The Construction of Local Social 
 Studies Curriculum and Textbooks
 xxxx xxx วิชาเอกเลือก 4

รวม 18  หนวยกิต รวม 17 หนวยกิต

ชั้นปที่ 5

ภาคตน ภาคปลาย

0506 501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(0-12-0)
  Internship 1

0506 502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-12-0)
  Internship 2

รวม 6  หนวยกิต รวม 6 หนวยกิต
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คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา  30  หนวยกิต

  เปนไปตามหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2554) รายละเอียดแสดงในภาคผนวก

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา  129  หนวยกิต

 2.1 วิชาชีพครู ไมนอยกวา  50 หนวยกิต

  2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไมนอยกวา  48 หนวยกิต

 *0501 401 การบริหารและการประกันคุณภาพ 2(2-0-4)

   การศึกษา

   Administration and Educational 

   Quality Assurance 

   ทฤษฎี หลักการ รูปแบบ ระบบการบริหารการศึกษา

และการประกันคณุภาพทางการศึกษา ภาวะผูนาํทางการศึกษา การคิด

อยางเปนระบบ การเรียนรูวัฒนธรรมองคกร มนุษยสัมพันธในองคกร

และการติดตอสื่อสารในองคกร การทํางานเปนทีม การจัดทําโครง

งานทางวิชาการ  การจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 

การจัดโครงการฝกอาชีพ การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน การจัดระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ

ทางการศึกษา

   Theories and principles of educational

institution administration; educational leadership; systematic 

thinking; organization culture learning; human relations 

and communication in organizations; team working; 

education quality assurance; academic project; job training 

project; projects and activities for educational institution 

development; information systems for educational 

management; and  education for community development ; 

laws concerning educational administration and

educational quality assurance

 *0502 101 จิตวิทยาสําหรับครู  2(2-0-4)

              Psychology for Teachers

   ความรูเบื้องตนเก่ียวกับจิตวิทยาและทฤษฎีจิตวิทยา

การศึกษา เพ่ือเขาใจธรรมชาติและความตองการพื้นฐาน จิตวิทยา

พฒันาการของมนษุยความรูดานจติวิทยาในการเรยีนการสอน จติวิทยา

การเรยีนรู  จติวทิยาสําหรบัเด็กพเิศษ การประยุกตใชความรูเพ่ือพฒันา

ผูเรยีนใหเหมาะสมกบัพฒันาการทางสมอง สไตลการคิด และสไตลการ

เรียน และความถนัด พรอมทั้งสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหเรียนรูได

สูงสุดตามศักยภาพ

         Introduction to psychology and theory of 

educational psychology in order to understand human 

nature and basic needs; human development; psychology of 

classroom instruction; psychology of learning; psychology for 

learners with special needs; implications of knowledge into 

teaching to improve learners’ performance to match their 

brain development, thinking and learning styles, aptitude, 

as well as to promote their learning capacity to reach the 

highest level

 *0502 403 การแนะแนวและการใหคําปรึกษา 2(2-0-4)

   ในโรงเรียน

   School Guidance and Counseling 

   ความหมาย ปรัชญา และหลักการของการบริหารการ

แนะแนว การจัดการ  การแนะแนว  ทฤษฎีและเทคนิคการแนะแนว  

การบริการการแนะแนวในโรงเรียน  เทคนิคงายๆ ในการใหการปรึกษา

และการฝกปฏิบตักิารใหคาํปรึกษาสาํหรับการแกปญหาวกิฤตแิละเพศ

ศกึษา บทบาทของบคุลากรของโรงเรยีนในการแนะแนวและการใหการ

ปรึกษา

   Definitions, philosophy and principles of 

guidance administration; guidance management; guidance 

theories and techniques; guidance services in schools;

simple techniques and practice of counseling for crisis 

problem solution and sex education; roles of school staff in 

guidance and counseling services

 *0503 111 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)

   และการส่ือสารทางการศึกษา           

               Information Technology Innovation 

   and Educational Communication 

   แนวคิด พัฒนาการ ขอบขาย มโนทัศน และทฤษฎี

ทางเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู การใช

คอมพิวเตอรขั้นพื้นฐานเพ่ือพัฒนาการเรียนรูและการจัดการเรียน

การสอน ประเภทและรูปแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารทางการศึกษา การเลือกใช การออกแบบ การพัฒนา การ

ประเมิน การปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศ การวิเคราะหปญหาที่เกิดจากการใชนวัตกรรมเทคโนโลยี

และสารสนเทศ การแสวงหาแหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู

ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนและการประยุกตใชในอนาคต

   Development, scope, concept and theory in 

educational technology; information technology for teachers; 

using basic computer to enhance teaching and learning; types 

of instructional media and educational technology innovation; 

selecting, design, development, implementation, evaluation 

and improvement of instructional media and educational 
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information technology innovation; analysis of problems 

employing innovations; searching learning resources and 

learning networks; Searching for diverse learning resources 

and learning networks to develop learner quality and to be 

applied in the future

 

 *0504 101 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 2(2-0-4)                

   Measurement and Educational Evaluation

   หลกัการวดัและเทคนคิการวัดและประเมนิผลทางการ

ศึกษา การสรางและการใชเคร่ืองมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา  

การประเมินผลการศึกษาตามสภาพจริง  การประเมินจากแฟมสะสม

งาน การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผลแบบยอยและแบบรวม 

การแปลความหมายของคะแนนและการใหระดับคะแนน  เพ่ือการนํา

ผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนรูและหลักสูตร

   Principles and Techniques  of  educational  

assessment  and  evaluation;  construction and  utilization

of  authentic  assessment  tools; portfolio assessment; 

performance assessment; formative and summative 

assessment; scoring  interpreting  and  grading; using 

assessment  results to improve teaching and learning and 

curriculum

 

 *0504 402 การวิจัยทางการศึกษา  3(3-0-6)

      Educational Research

   หลักการและแนวคิดเบื้องตนของระเบียบวิธีวิจัย 

จรรยาบรรณของนักวจิยั รปูแบบและการออกแบบการวิจยั  การพัฒนา

เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล สถิติเพื่อการวิจัย การวิเคราะห

ขอมูล การเสนอโครงการเพื่อทําวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การนํา

เสนอผลงานวิจัย การใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหา การวิจยัใน

ชั้นเรียน  การฝกปฏิบัติการวิจัยเพื่อนําผลไปใชในการพัฒนาการเรียน

การสอนและพัฒนาผูเรียน

   Principles and introduction to research

methodology; ethics for researchers; reconnaissance and 

research planning; research designs; research instrument 

development; data collection; statistics for research; 

data analysis; research proposal; research report writing; 

presentation of completed research; research process for 

problem solving; classroom research; searching and studying 

of research for teaching and learning development; practice 

conducting research to implement outcomes for improving 

teaching and learning; learners development  

 *0506 101 หลักการและปรัชญาการศึกษา  2(2-0-4) 

   Principles and Philosophy of Education

   แนวคิดหลักของปรัชญาและปรัชญาการศึกษา

การจัดการศึกษาอยางสรางสรรคและมีปรัชญาการศึกษาและกลยุทธ

การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน ความรูเบื้องตน

เก่ียวกับการศึกษา วิวัฒนาการของการศึกษาไทยและการศึกษาโลก  

แนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา  หลักการ  เปาประสงค และรูปแบบ

การจัดการศึกษา  ทศวรรษสหประชาชาติวาดวยการศึกษาเพื่อการ

พัฒนาท่ียั่งยืน  บทบัญญัติวาดวยการศึกษาในรัฐธรรมนูญและพระ

ราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ

   Main concepts of philosophy and educa-

tional philosophy, creatively educational management 

including educational philosophy and educational strategy 

management for enhancing the sustainable development, 

foundation knowledge of education, evolution of Thai 

education and world education, educational concepts and 

theories, principles,  goals,  and educational management 

models, the United Nations decade of education for 

sustainable development, educational provisions in the 

constitution and National Education Act

 *0506 102 คุณลักษณะวิชาชีพและการเปนครู 3(3-0-6)

   มืออาชีพ

   Aspects of Profession and Professional 

   Teachers

   ความสําคัญและพัฒนาการของวิชาชีพครูและองคกร

วิชาชพีครู  สภาพงานครู  บทบาทและหนาที่ของครู  คุณลักษณะและ

มาตรฐานวิชาชีพครู คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

ลักษณะของครูที่ดีในสังคมปจจุบัน  เสนทางความกาวหนาและการ

พัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเน่ืองและสรางสรรค องคกรกลางบริหาร

งานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บทบัญญัติใน

กฎหมายทีเ่กีย่วของกบัครูทกุสงักดัและครกูารศกึษาพเิศษ  ปฏิบตักิาร

พัฒนาสูความเปนครูมืออาชีพ

   Signifi cances and development of teaching 

professionals and teaching profession organizations, teacher’s 

job description; rules and responsibilities; qualifi cations and 

professional standards, moral and ethics, qualifi cation of 

quality teachers, aspects of qualifi ed teachers, trends in 

teacher development, teachers and educational, personal 

administrative organization, law and rules relating to teachers 

and special education teachers, developing for being 

professional teachers and educators
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 *0506 201 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 2(2-0-4)

      Language and Cultures for Teachers

   ความสาํคญัและความหมายของวัฒนธรรม การศกึษา

วฒันธรรมไทยและวฒันธรรมของประเทศตางๆ ความสมัพันธระหวาง

ภาษาและวัฒนธรรม การจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับบริบท

ทางสังคมและวัฒนธรรม ภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆสําหรับ

ครู เนนการใชทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนเพ่ือการสื่อ

ความหมายและการสื่อสารดวยกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา

ผานกิจกรรมการบันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ การนําเสนอ

ขอมูลดวยวาจาและลายลักษณอักษร 

    Signifi cance  and defi nitions of culture; study of 

Thai culture and different cultures; the relationship between 

language and culture; developing teaching and learning in 

social and cultural context; Thai, English and other languages 

for teachers focusing on using listening speaking reading and 

writing for communication through integrative language skill 

process including note taking, summarizing, interpreting, 

expanding; presenting information in forms of oral  and 

written language  

 *0506 202 การศึกษาแบบเรียนรวม  2(2-0-4)

   Inclusive Education

   ปรัชญาและแนวคิดของการจัดการศึกษาพิเศษและ

การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม คําจํากัดความและความจําเปนของ

การจดัการศกึษาพิเศษและการจดัการศกึษาแบบการเรยีนรวม ประเภท

การเรียนรวม  รูปแบบการจัดการเรียนรวม  ประเภทของเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษ การคัดกรองนักเรียนเพ่ือเขาสูชั้นเรียนรวม การบริหาร

จัดการชั้นเรียนรวม วิธีการจัดการเรียนการสอน  การจัดส่ือการเรียนรู  

การวัดและประเมินผล บทบาทครูในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

   Philosophy and approaches of special

education and inclusive learning, defi nition and need for 

special education and inclusive education, types of inclusive  

learning , models of inclusive learning, types of children 

with special needs, selection criteria for inclusion, inclusive 

learning management, methods of teaching, materials, 

evaluation, roles of teachers in inclusive education

 *0506 301 นวัตกรรมและการออกแบบการจัดการ 3(3-0-6)

   เรียนรู

   Learning Management Innovation 

   and Design

   ความหมาย ความสําคัญ ทฤษฎีการเรียนรูและการ

สอน แนวคิดของนวัตกรรมและรูปแบบการเรียนการสอน เทคนิคและ

วิทยาการจัดการเรียนรู การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การ

จัดการเรียนรูแบบยึดผูเรียนเปนสําคัญ การออกแบบจัดทําแผนการ

จัดการเรียนรู การจัดกิจกรรม การเลือกใช การพัฒนา การผลิตสื่อ

อุปกรณ การประยุกตใชนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีเหมาะสมกับวัย 

ระดับการเรียนรู และเน้ือหาในกลุมสาระตามระดับชั้นของผูเรียน การ

ประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู     

              Concepts, signifi cance, theories of learning 

and teaching; approaches of innovation and models of 

teaching; learning tips and techniques; integrated learning; 

child-centered learning; designing and making lesson plans; 

facilitating learning; selecting, developing learning materials; 

applying appropriate education innovation for different ages 

and learning levels  as well as substance group content 

levels of learners; learner evaluation to enhance the quality 

of teaching and learning 

 *0506 302 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร   3(3-0-6)

    Curriculum Design and Development

   ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี

หลักสูตร องคประกอบ รูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร แผน

พฒันาการศกึษา มาตรฐานการศกึษาชาต ิมาตรฐานหลกัสตูรการศกึษา

ขัน้พืน้ฐานและหลักสตูรระดับตางๆ การวิเคราะหหลกัสตูรการศึกษาข้ัน

พืน้ฐานเพือ่การนาํไปใชปฏบิตักิารสอนในโรงเรยีน การพฒันาหลกัสตูร

สถานศึกษา การนําหลักสูตรไปใช การประเมินและนําผลไปใชในการ

ปรับปรุงหลักสูตร

   Concepts, signifi cance, philosophy, approaches, 

theories and elements of curriculum; models and processes 

of curriculum development; basic education curriculum and 

other levels of education; analysis of basic education curriculum 

before implementing in schools; school-based curriculum 

development; curriculum implementation; curriculum 

evaluation and  the use of the results for modifi cation
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 *0506 401 การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดลอม 3(2-2-5)

   เพื่อการเรียนรู

   Classroom Management and Learning 

   Environment  

   ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ

และเทคนิคการบริหารจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู

การศึกษาและการสังเกตระบบการจัดการชั้นเรียนและสภาพแวดลอม

ในสถานศึกษา การวิเคราะหระบบการจัดการชั้นเรียนและส่ิงแวดลอม 

ปฏิบัติการออกแบบและจัดส่ิงแวดลอมเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและ

คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคของผูเรยีนตามหลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

ปฏิบัติการประเมินและนําผลไปใชในการปรับปรุงระบบการจัดการ

ชั้นเรียนและส่ิงแวดลอมเพี่อการเรียนรู  

   Concepts, signifi cant, approaches, theories, 

models  and  techniques  of  classroom management and  

learning  environment; study and observation on  class-

room management and  learning  environment; analysis of 

classroom and environment management systems; practice 

in designing learning environment to promote  characteristics 

of learners according to basic education curriculum; practice 

in evaluating and  the use of the results to improve classroom 

management and learning environment  system

 *0506 402 ประสบการณวิชาชีพครู 2(1-2-3)

   Teacher Profession Experience

   การวิเคราะหหนวยการเรียนรู การจัดทําประมวล

รายวิชา  การนําประมวลรายวิชามาจัดทําแผนการเรียนรูรายภาค

เรียนและตลอดป การทดลองใชแผนการสอนในหองเรียน การสรุป

ผลการทดลองสอน การเตรียมการวางแผนเพื่อการปฏิบัติการสอน

ในสถานศึกษา   

   Analyzing learning units; creating course 

syllabus; developing one-semester and one-academic year 

lesson plans based on course syllabus; implementing lesson 

plans in classrooms; conclusion on the results of implementing 

lesson plans; planning for internship   

 *0506 403 การสัมมนาและสรางเสริมประสบการณ 2(2-0-4)

   วิชาชีพครู

   Seminar and Enhancing Teacher 

   Profession Experience

   ความสาํคญัและรปูแบบการจดัการสมัมนา การศกึษา

และวิเคราะหสถานการณ ปญหาและประเด็นที่เกี่ยวของกับการจัด

การศกึษาแลวสรปุและนาํเสนอแนวทางในการปองกนัหรอืแกไขปญหา

การเรียนการสอน การศึกษาและวิเคราะหงานวิจัยที่เก่ียวของเพื่อ

นําผลการวิจัยมาประยุกตใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

การจัดการสัมมนาเพื่อสรางสรรคกลยุทธและแนวทางการปฏิบัติเพื่อ

พัฒนาผูเรียน พัฒนาวิชาชีพครูและการศึกษาของประเทศ

   Significant and models of seminars; study 

and analysis on situations, problems and topics regarding

education and drawing conclusion as well suggesting 

preventions and solutions involving teaching and learning; 

studying and analyzing of research on teaching and learning 

and applying the results of the research to improve learning 

and teaching; conducting seminars for creating strategies 

and fi nding the ways to develop learners, teacher profession 

and education of the country 

 *0506 501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(0-12-0)

   Internship 1

    การนําหลักการ ทฤษฎี ประสบการณการเรียนรู และ

ทักษะที่ไดไปใชปฏิบัติการสอน  การจัดทําโครงการ การดําเนินการ

วิจัยในชั้นเรียนและปฏิบัติหนาที่อื่นๆทีเกี่ยวของกับวิชาชีพ เชน  การ

แนะแนว การเปนที่ปรึกษาและหนาที่อื่นๆ  ในสถานศึกษา

    Integrated-implementation of principles, 

theories, learning experiences and acquired skills for 

professional teaching and learning; conducting a project; 

conducting classroom research and operating in the role of 

a professional (counselor, student personnel/affairs adviser, 

etc.) in schools

 *0506 502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-12-0)

   Internship 2

              การนําหลักการ ทฤษฎี ประสบการณการเรียนรูและ

ทักษะที่ไดไปใชปฏิบัติการสอนและปฏิบัติหนาที่อื่นๆทีเกี่ยวของกับ

วิชาชีพ เชน การแนะแนว การเปนที่ปรึกษาและหนาที่อื่นๆ ในสถาน

ศึกษาตอเน่ืองจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

   Integrated-implementation of principles, 

theories, learning experiences and acquired skills for 

professional teaching and learning; conducting a project; 

conducting classroom research and operating in the role of 

a professional (counselor, student personnel/affairs adviser, 

etc.) in schools, a continuation of Internship 1
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  2.1.2 วิชาชีพครูเลือก  ไมนอยกวา 2 หนวยกิต 

 *0501 403 การจัดการศึกษานอกระบบ 2(2-0-4)

     Non-formal Education Management

   ความหมาย ความสาํคัญ หลกัการ แนวคิดและปรชัญา

ในการจัดการศึกษานอกระบบ รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบ 

กระบวนการสงเสริมการเรียนรูในการศึกษานอกระบบ การศึกษา

ตามอัธยาศัย การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการแหลงเรียนรูในชุมชน 

การออกแบบการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตสําหรับ

ผูเรียนและการประยุกตใชศักยภาพของภูมิปญญาทองถ่ินและแหลง

เรียนรูในชุมชนเพื่อการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียน

   Concepts, signifi cant, principles, approaches 

and philosophy of non-formal education management; 

non-formal education management models; promoting 

learning process in non-formal education system; informal 

education; lifelong education; management of community 

learning sources; design models of learning for career and 

life skills of learners; application of local wisdom potential and 

community learning sources for educating learners 

 0502 302 จิตวิทยาพัฒนาการสําหรับครู   2(2-0-4)

   Developmental Psychology for Teachers

   พัฒนาการของมนุษยทุกระยะ  ตั้งแตเริ่มตนปฏิสนธิ

จนถึงวัยสูงอายุ  โดยเฉพาะอยางย่ิงเนนพัฒนาการเด็กวัยเรียน ใน

ดานรางกาย เชาวนปญญา  อารมณ  สังคมและจริยธรรม  อิทธิพลของ

พันธุกรรมและสิ่งแวดลอมที่มีตอพัฒนาการของมนุษย การสงเสริม

พัฒนาการของเด็กวัยเรียน บทบาท ของครูในการสงเสริมพัฒนาการ

ของเด็กวัยเรียน

   Stages  of  human  development  from  fertilization 

to  old  age  especially  school  child  development  on  the  

aspect  of  physic, intelligence, emotion, society  and  ethic;

effects  of  heredity  and  environment  on human  development;

aiding  school  child  development; and  teacher’s  roles  in  

aiding  school  child  development

 0502 305 ปญหาพฤติกรรมเด็กวัยเรียน 2(2-0-4)

   และแนวทางแกไข

   Problems on Behavior Disorder

   of School Child and Prevention

   สาเหตุและลักษณะของเด็กท่ีมีปญหาทางพฤติกรรม  

รวมทั้งเด็กที่มีความแปรปรวนทางอารมณ การสังเกต การทดสอบ

ลักษณะตาง ๆ ทางจิตวิทยา  การปรับพฤติกรรม การปองกัน การ

สงเสริมและการแกไขพฤติกรรมเด็กวัยเรียนไมใหเบ่ียงเบนไปจาก

บรรทัดฐานของสังคม

   Causes  and  nature  of  behavior  disorder  

child  including  disruptive emotional  child, observation, 

various  types of  psychological  testing, behavior  modifi cation,

prevention, aiding  and behavior modifying of school  child  

to  deviate  from  social  norm

 0502 404 พลวัตกลุมสําหรับการศึกษา   2(2-0-4)

   Group Dynamics for Education

   ววิฒันาการ  ทฤษฎแีละหลกัการของพลวตักลุม  พรอม

ทั้งฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดทักษะจนสามารถนําไปประยุกตในการปฏิบัติ

งานเกี่ยวกับการศึกษาได

   Evolution, theories and principles of group 

dynamics including practices for skills to apply in education  

 0504 301 การวัดภาคปฏิบัติ   2(2-0-4)

   Measurement of Performance

   แนวคิด ทฤษฎีการวัดภาคปฏิบัติ วิธีการวิเคราะหจุด

มุงหมายและลักษณะงาน การสรางเครื่องมือวัดเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอนและประเมินภาคปฏิบตั ิ การหาคุณภาพของเคร่ืองมอืและแปล

ความหมายของการวัดเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

   Concept, theories of performance measurement, 

task and objective analysis, instrument construction, 

performance assessment, instrument quality analyzing and 

interpreting data to improve teaching and learning

 0504 302 การวัดบุคลิกภาพ 2(2-0-4)

   Measurement of Personality

   แนวคดิ ทฤษฎีเกีย่วกบับคุลกิภาพ  และเจตคต ิวธิกีาร

สรางเครือ่งมือวดั บคุลกิภาพ  และเจตคต ิการหาคณุภาพของเครือ่งมือ 

การแปลความหมายของการวัดเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

    Concept, theories of attitude and personality, 

attitude and personality instrument construction, instrument 

quality analyzing and interpreting data to improve teaching 

and learning

 0505 302 อนามัยโรงเรียน 2(2-0-4)

   School Hygiene

   ความสําคัญของสุขภาพ การสาธารณสุข การสงเสริม

สุขภาพ การบริการอนามัยสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะในโรงเรียน 

การสอนสุขศึกษา  เนนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางดานสุขภาพ  

ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ตลอดจนการเสริมสราง

คุณภาพชีวิตของนักเรียน
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   The  importance  of  health,  public health, 

health  promotion, health service and  hygienic  environment  

in  school,  teaching  of  health  education  emphasize  on  

health  behavior  changing,  the  relationship  between  school  

and  community,  the promotion  of  students’ quality  of  life

 0505 401 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2(2-0-4)

   Learner Developing Activities

   หลักการและวิธีการ  การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

โดยเช่ือมโยงกับปรัชญา  นาํไปสูการศึกษาวิเคราะหและสงัเคราะหระบบ

พฒันาการของมนุษย  เพือ่นําไปปรบัปรงุ  ปรบัตวั  ควบคมุ  พฒันา  และ

แกปญหาของตนเอง  อันเปนผลนําไปสูมนุษยภาวะท่ีสมบูรณ  และอยู

รวมกับผูอืน่ไดอยาง มคีวามสขุ และจะตองเขาฝกอบรมวชิาผูกาํกบัหรอื

ผูนํา ขั้นความรูเบื้องตน  1  กิจกรรมจาก  4  กิจกรรม  ใหนิสิตเลือกฝก

อบรมตามความเหมาะสม  และความพรอมของทุกฝาย  ดังนี้คือ  ลูก

เสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน

   Principles  and  methods  of  implementing  

activities  for  learners  development  with  the linking  to  

philosophy  in  order  to  be  able  to  analyze  and  synthesize  

the human development  process  as  well  as  to  be  able  to  

improve, adapt, control, develop, and  solve  the  problems  

which  bring  to  the  perfect  humanity  and  happy  life  in the  

society,  training  in  a  course  of  the  basic or  preliminary  

level  of  leader  in  either  of  4  activities  namely: boy  scout,  

girl  scout,  junior  red  cross,  and  girl  guide,  is  compulsory

 *0506 303 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2(2-0-4)

      Basic Education Curriculum 

   สาระสําคัญของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ความ

เปนมา วิสัยทัศน หลักการ เปาหมาย สาระ และมาตรฐานการเรียน

รู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การจัดชั้นเรียน การจัดการเวลา การจัดการ

ศึกษาเฉพาะกลุมพิเศษ การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล การ

ใชและพัฒนาหลักสูตร) การวิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัดกลุมสาระ 

การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปญหาและแนว

โนมในการพัฒนาหลักสูตรระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

   Contents of basic education curriculum 

(background, vision, principles, goals, stands and learning

standards, learner development activities, educational 

levels, learning time allotment, educational provision for 

special target groups, learning management, learning 

assessment, curriculum implementation and management);  

analysis of strands, standards and indicators of learning areas;

management of learning process based on basic education 

curriculum; trends  in elementary and secondary curriculum 

change 

 *0506 304 การศึกษากับชุมชน 2(2-0-4)

   Community and Education

   ความรูเกีย่วกบัชมุชน  ลกัษณะของชุมชน  การสงเสริม

การศึกษาในชุมชน  บทบาทของการศึกษาตอการพัฒนาชุมชน  การ

พัฒนาชุมชนในรูปแบบตาง ๆ 

    Knowledge surrounding community, nature of 

community, educational development in community, roles of 

education in community, models of community development

 *0506 404 การจัดการชั้นเรียน  2(2-0-4)

           Classroom Management

   ศึกษาและวิเคราะห แนวคิดและรูปแบบการจัดการ

ชั้นเรียน การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนรู รูปแบบและกลวิธีการ

ควบคุมวินัย  การปรับพฤติกรรมและการประยุกตใชความรูในการ

พัฒนาวินัยนักเรียน เทคนิคการคุมชั้นเรียน  สังเกตวิเคราะหปญหา

ในช้ันเรียนเปนรายกรณี  และฝกแกปญหาการจัดการช้ันเรียนโดยใช

กระบวนการวิจัย

   The study and analysis of concepts and 

patterns of classroom management, learning environmental 

management, patterns and strategies of discipline control, 

behavior modifi cation and application in student discipline 

development, classroom control techniques, case study, 

analysis and practice solving classroom management 

problems by using research processes

 *0506 405 การพัฒนาจริยธรรมและคานิยม 2(2-0-4)

   ของนักเรียน

   Developing Ethics and Values for Students

   ความเขาใจเบือ้งตนเกีย่วกบัจริยธรรมและคานยิม วธิี

การพิจารณาคุณคาของจริยธรรม และคานิยม ปญหาจริยธรรมและ

คานิยม และวิธีการแกปญหา การปลูกฝงจริยธรรมและคานิยมใหแก

นักเรียน

    Fundamental principles of ethics and values, 

ethical and value judgment, problems in ethics and values 

and solution, ethical and value cultivation for students 
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 *0506 406 การสอนแบบจุลภาค 2(2-0-4)

   Microteaching

   ความเปนมาของการสอนแบบจุลภาค  ระบบการเรียน

การสอนแบบจลุภาค  การเตรยีมงานดานโปรแกรม  อปุกรณ  เครือ่งมอื  

และการจัดหองเรียน  การเตรียมบทเรียนจุลภาค  และการฝกทักษะ

การสอน

   History  and  background  of  microteaching;  

microteaching  and  learning  systems;  teaching  preparation  

including  programs, materials,  classroom  management  and  

lesson  plans,  as  well  as    teaching  practice

 *0506 407 การนิเทศการเรียนการสอน 2(2-0-4)

        Instructional Supervision

     ความหมาย  แนวคิด  และความสําคัญของการนิเทศ

ในชั้นเรียน  กระบวนการและขั้นตอนนิเทศในชั้นเรียน  การสงเสริม

การนิเทศในชั้นเรียน

    Defi nitions,  approaches  and  the  signifi cance  

of  supervision,  processes  and  steps  of  supervision  of  

classroom  teachers,  promoting  classroom  supervision

 *0506 408 อาเซียนศึกษาสําหรับครู 2(2-0-4)

            ASEAN Study for Teachers

    ความสําคัญและประวัติการกอต้ังกลุมสมาคม

ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต วิสัยทัศน ขอตกลงการสราง

ความรวมมือเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในกลุมอาเซียน 

ความรูเกีย่วกบัสภาพภมูปิระเทศ สิง่แวดลอมและทรพัยากรธรรมชาต ิ

สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง การศึกษา ศาสนา ภาษา 

วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี อันเปนเอกลักษณของทั้ง 10 

ประเทศ ไดแก ประเทศไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย สิงคโปร 

บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพมา 

   Significance and history of Association of 

South East Asian Nations;   ASEAN cooperation in ASEAN 

population quality of life development;  information about 

climate, environment and natural resources, society, 

economic, politic and governance, education, religion, 

language, culture and tradition  represented  10 country 

member  identities  including  Thailand, Malaysia, Philippines, 

Indonesia, Singapore,  Brunei Darussalam, Laos, Cambodia, 

Vietnam and Myanmar

 *0506 409 แหลงการเรียนรูและการศึกษาคนควา 2(2-0-4)

   สารสนเทศ

   Leaning Resources and Information Searching

   ความหมาย ความสําคัญและประเภทของแหลงการ

เรียนรู หลักการสํารวจ การเลือกใชการศึกษาคนควาและการเก็บ

รวบรวมตลอดจนการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศจากแหลงการเรียนรู

ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับสากล การอางอิงขอมูลใหถูกตองตาม

หลักวิชาการ การสงเสริมกระบวนการสืบคนขอมูลสําหรับผูเรียนใน

สังคมแหงการเรียนรู การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหองสมุดเพื่อ

การจัดการศึกษา

   Defi nitions, signifi cance and types of learning 

resources; principles of exploring, selecting, studying and 

collecting as well as analyzing of information technology 

resources from both local and international levels; using 

formal styles of citations and references; promoting information 

searching process for learners in learning society; using 

information technology and library for education 

 2.2. วิชาเอก ไมนอยกวา  79  หนวยกิต

  2.2.1 วิชาเอกบังคับ 69  หนวยกิต

 0104 310  ประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา  3(3-0-6) 

      History of The United States of America    

   ความเปนมาของประเทศสหรัฐอเมริกาในดานตาง ๆ  ทัง้

อดีตและปจจุบันเนนพัฒนาการทางดานการเมือง ปจจัยตาง ๆ  ที่กอให

เกิดการเปลี่ยนแปลง และการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของสหรัฐอเมริกา

ในวงการเมืองระหวางประเทศ

   Background of the United States of America in 

various aspects from the past and in the present with empha-

sis on political developments and various factors that create 

changes and roles of the United States in international politics.

 0104 336 ประวัติศาสตรไทย   3(3-0-6)

   Thai History 

   ประวัติศาสตรของชนชาติไทย ตั้งแตเริ่มมีหลักฐานที่

เปนรัฐโบราณ  มาจนถึงสมัยตั้งอาณาจักรสุโขทัย ลานนา  อยุธยา และ

รัตนโกสินทร ในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การตาง

ประเทศ ฯลฯ โดยพิจารณาถึงจุดเดน และขอบกพรองตาง ๆ ที่สงผล

มาจนถึงปจจุบัน โดยอาศัยหลักฐานการคนควาใหม ๆ

   Thai history since the formation of Tai ancient 

states to the foundation of Sukhothai, Lanna, Ayudhaya 

and Rattanakosin in terms of economics, society, politics 

and governance, international affairs etc., with particular 

reference to the above states’ strength and weaknesses, based 
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on new evidence and research, which have given impact on 

present-day Thailand 

 0104 337  ประวัติศาสตรเอเชียสมัยใหม 3(3-0-6)   

               Modern Asian History

   ศึกษาความเปนมาของประวัติศาสตรเอเชียใต เอเชีย

ตะวนัออก และเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตและอทิธพิลของการเขามาของ

ชาวตะวนัตกและยุโรป ในชวงครสิตศตวรรษที ่19 เปนตนมา โดยศกึษา

กระบวนการสรางชาติ การไดรบัเอกราช ตลอดจนการฟนฟูประเทศหลัง

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 จนถึงรวมสมัย โดยเนนพัฒนาการทางการเมือง 

เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนบทบาทประเทศตางๆในเอเชียใต เอเชีย

ตะวนัออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใตในโลกเสรีทนุนยิม ทีม่บีทบาท

และอิทธิพลในระดับภูมิภาคและระดับโลก

               Modern History of South, East and Southeast 

Asia and the infl uence of Westerners and Europeans from the 

19th century up to the present, focusing on the concept of 

nation building, nationalist movements, post-war recovery. 

Transformation of political, economic, social development, 

and the role of South, East and Southeast Asian countries in 

the age of capitalism in regional and international levels

 0104 423 ประวัติศาสตรยุโรป 3(3-0-6) 

               History of  Europe

   ประวัติศาสตรยุโรปตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร  

อารยธรรมท่ีมีอิทธิพลตอยุโรป สมัยกรีก–โรมัน ยุโรปในสมัยกลาง  

ความสําคัญของคริสตศาสนา พัฒนาการของยุโรปต้ังแตคริสต

ศตวรรษที่ 15 เปนตนมา ในดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ

ความสัมพันธระหวางประเทศในทวีปยุโรป จากการกอตัวของรัฐชาติ  

ความเปลีย่นแปลงจากการปฏริปูทางภูมปิญญา  การปฏิวตัอิตุสาหกรรม  

การปฏวิตัฝิรัง่เศส  จกัรวรรดินยิม  ปญหาการขดัแยงทางเศรษฐกิจและ

การเมอืง ลทัธเิบด็เสรจ็ซึง่กอใหเกดิสงครามโลกครัง้ทีห่นึง่  สงครามโลก

ครั้งที่สองและสงครามเย็น และผลที่ตามมา

   History of Europe from the Prehistoric Age, 

ancient civilizations that influenced Europe. Greek and 

Roman civilizations, Mediaeval Europe and the signifi cance 

of Christianity. The development since the 15th century in 

terms of economic, political, social development, as well as 

international relations in Europe; the formation of European 

nation states, impact of the Enlightenment, Industrial 

Revolution, the French Revolution, Imperialism, subsequent 

economic and political confl icts, totalitarianism which were 

responsible for both World Wars and the Cold War.

 0107 234 หลักภูมิศาสตรกายภาพ 3(3-0-6)

   Principles of Physical Geography

   สภาวะธรรมชาติของโลก ซึ่งประกอบดวยลักษณะ

ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ดิน นํ้า ระบบนิเวศและพืชพรรณธรรมชาติ 

หลักเกณฑและกระบวนวิธีที่จะอธิบายปรากฏการณเหลานี้

   Dimensions of the wold’s system, the solar 

energy, water, air, soil, animals and plants;interactions 

between the natural system and mankind in all part of the world

 0107 311 แผนที่และเครื่องมือภูมิศาสตร 3(3-0-6)

   Map and Geographic Tool

   การใชและการจัดระบบแผนท่ีและเคร่ืองมือภมูศิาสตร

ประเภทตางๆเพือ่การคนหาและการสรางฐานขอมลูภมูศิาสตรตลอดจน

การนําเสนอขอมูลระบบสารสนเทศ

   Usage and arrangement of mapping system; 

various geographical tools for building geographical 

base-line data; presentation of information using 

geo-information system

 0107 474 ภูมิศาสตรประเทศไทยเชิงวิเคราะห 3(3-0-6)

   Analytical geography of Thailand

   การวิเคราะหภูมิศาสตรประเทศไทยอยางมีระบบ

และหลักเกณฑโดยทั่วไปทั้งทางดานที่ตั้ง  ขนาด  รูปราง  พรมแดน  

ภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  เศรษฐกิจ  วัฒนธรรม   และลักษณะสัมพันธ

ระหวางสภาพทางดานกายภาพและวัฒนธรรมของประเทศไทยท่ีมีผล

ตอการพัฒนาประเทศ  และเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต

   An analysis of Thai geography with particular 

reference to its location, size, shape, border, climate, economy, 

and culture; impacts of Thai geography and culture on the 

country’s development comparing with other Southeast Asian 

countries

 0107 475 ภูมิสารสนเทศเบ้ืองตน 3(3-0-6)

   Principle of Geoinformatics 

   เทคนิคเบื้องตนในการเก็บรวบรวมขอมูลภูมิศาสตร

การนําเสนอขอมูลภูมิศาสตรในรูปแบบตางๆ                                                                                                                

   Basic techniques for collecting geographical 

data in order to present them as geographical information in 

various forms
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 0109 301 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6)

   Thai Politics and Governments

   ปรัชญาทางการเมือง พัฒนาการของการเมืองการ

ปกครองไทย  รฐัธรรมนญูของประเทศไทย พรรคการเมือง องคกรอสิระ

ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  นโยบายรัฐและระบบการบริหารราชการ

แผนดิน 

     Political philosophy; developments of politics 

and governments; the constitutions of Thailand; political 

party; policy and administrative system

 0109 302 การเมืองการปกครองทองถ่ิน 3(3-0-6)

   Local Politics and Government

   ความหมาย ความสําคัญของการเมืองการปกครอง

ทองถิ่น แนวความคิดสําคัญเกี่ยวกับการเมืองการปกครองทองถิ่น

ความสัมพันธระหวางการเมืองระดับชาติกับการเมืองระดับทองถิ่น

พฒันาการการเมอืงการปกครองทองถิน่ของไทย รปูแบบการปกครองทอง

ถิน่ของไทย ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการเมืองการปกครองทองถ่ิน

   Definitions; significance of local politics 

and government; signifi cant concepts of local politics and 

government; national politics-local politics relations; 

developments of Thai local politics and Thai government; 

forms of Thai local government; problems and obstacles to 

development of local politics and government

 0109 303 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป 3(3-0-6)

   Introduction to Law

   แนวคิด หลักเกณฑพื้นฐานของกฎหมายโดยทั่วไป 

การแยกประเภทของ กฎหมาย ขอบเขตที่กฎหมายบังคับใช ศัพท

กฎหมายที่ควรรู หลักสําคัญในการกระทําผิดทางอาญา และกฎหมาย

วาดวยความสัมพันธของครอบครัว ทั้งน้ีเพื่อใหรูจักสิทธิ หนาท่ี และ

เสรีภาพอันพึงไดรับตามกฎหมาย

   Concepts, types, and scopes of law. The course 

covers the general principles of criminal law; civil law, family 

law, basic rights, and the liberty of the person

 0109 304 สิทธิมนุษยชน 3(3-0-6)

   Human Rights

   ความหมาย  ความสํ าคัญ  แนวคิด  หลักการ 

และพัฒนาการของสิทธิมนุษยชน พันธกรณีระหวางประเทศดานสิทธิ

มนุษยชน กลไกการคุมครองสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย กรณีศึกษา

ปญหาสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยและอาเซียน

   Meaning, importance, concepts, principles 

and developments of human rights; International obligations 

of human rights; Mechanism of human rights protection in 

Thai society; case studies of human rights problems in Thai 

and ASEAN societies

 0109 309 เศรษฐศาสตรเบื้องตน 3(3-0-6)

   Introduction to Economics

   แนวคิดเบ้ืองตนของเศรษฐศาสตรจลุภาค และมหภาค 

โดยเฉพาะในเร่ืองปญหาพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ การกําหนดอปุสงคและ

อปุทานของสินคา โครงสรางของตลาด พฤตกิรรมผูบริโภค การคํานวณ

รายไดประชาชาติ การกําหนดนโยบายการเงินการธนาคารและนโยบาย

การคลังโดยสังเขป บทบาทของรัฐในระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนความ

สําคัญของการคาและการเงินระหวางประเทศที่มีตอดุลการชําระเงิน

   Introductory concepts of microeconomics and 

macroeconomics with emphasis on basic economic problems, 

demand and supply theory, market structures, consumer 

behavior, analysis of national income, determination of 

monetary and fi scal policy, roles of government in economic 

system, and the signifi cance of international trade and money 

in the balance of payment

 0109 310 การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 3(3-0-6)

   Economic Development Planning

   ความหมาย ความสาํคญั ประเภท และหลกัการของการ

วางแผน ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกจิ การวางแผนกลยทุธ กระบวนการ

วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ

   Defi nitions, importance, types, and principle 

of planning; theories of economic development; strategic 

planning; process of economic planning; national economic 

and social development plan; economic development policies

 0109 311 เศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน 3(3-0-6)

   Economics of ASEAN Communities

   ลักษณะโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศใน

ประชาคมอาเซียน สถาบันและปจจัย ที่มีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศ กลไกเศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐกิจ ตลอดจนความสัมพนัธ 

ทางเศรษฐกิจกับประเทศอ่ืน

   Natures of economic structure in ASEAN 

countries; institutions and factors of economic development; 

economic mechanism; economic policy including economic 

relationships with other countries
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 0109 312 เศรษฐกิจทองถ่ินกับสังคม 3(3-0-6)

              Local Economy and Society 

     ความเขาใจพื้นฐานของเศรษฐกิจทองถิ่นและการ

กําหนดความหมายของเศรษฐกิจทองถ่ิน ชนิดของเศรษฐกิจและนัย

ของระบบเศรษฐกิจทองถ่ิน ทฤษฎีนํามาใชในการวิเคราะหเศรษฐกิจ

ทองถ่ิน  พื้นฐานของการจัดการเศรษฐกิจทองถิ่น  การพัฒนาทองถิ่น  

ปจจัยการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของ

ทองถ่ิน วิธีการจัดการเศรษฐกิจทองถิ่น 

    Understanding fundamentals of local economy, 

and defi ning local economy; kinds of economy, economic 

systems, and implications of local economic systems; 

theories applied to local economy analysis; fundamentals of 

local economic management; local development ; factors of 

socioeconomic development and ability in local competition 

; methods of local economic management 

 0114 301 ความรูพื้นฐานทางศาสนาและปรัชญา 3(3-0-6)

   Introduction to Religion and Philosophy

   ความหมาย ประเภท และลักษณะเฉพาะของศาสนา

และปรัชญา พัฒนาการทางศาสนา และองคความรูเกี่ยวกับศาสนา

ที่สําคัญของโลก วิธีการและพัฒนาการทางปรัชญา รวมถึงแนวคิดท่ี

สําคัญของปรัชญาตะวันตกและตะวันออก

   Defi nitions, types and signifi cance of religion and 

philosophy; developments of religions and knowledge of major 

religions; philosophical methods, types of Western and Eastern 

philosophies; essential concepts of different schools of philosophy 

 0114 302  พุทธศาสนาในโลกปจจุบัน 3(3-0-6)

   Buddhism in Present World

   ลกัษณะและพัฒนาการของพุทธศาสนาในอินเดีย การ

แพรกระจายออกนอกอินเดียไปของพุทธศาสนา บทบาทและวัฒนธรรม

ของพุทธศาสนาฝายเถรวาทและมหายานในประเทศตางๆ รวมถึง

สถานการณปจจุบันของพุทธศาสนา

   Signifi cance and developments of Buddhism in 

India; sects and evolution of Buddhism in India; propagation 

and position of Theravada and Mahayana Buddhism in 

Asia, Europe, America and Australia; including the present 

situation of Buddhism

 0114 303 ความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม 3(3-0-6)

   Diversity of Religion and Culture

   ลักษณะ พัฒนาการ และความหลากหลายทาง

อัตลักษณของศาสนาที่มีอิทธิพลตอมนุษยและสังคม รวมถึงรากฐาน

และความหลากหลายทางวัฒนธรรมตางๆ 

   Signifi cance, developments, and diversity of 

religions which infl uence   to human and society; including 

foundation and cultural diversity

 0114 304  ศาสนาเปรียบเทียบ 3(3-0-6)

   Comparative Religion

   เปรียบเทียบพัฒนาการ หลักคําสอน หลักปฏิบัติ และ

บทบาทของศาสนาที่สําคัญ เพื่อวิเคราะหและเปรียบเทียบใหเห็นถึง

ความตางและความคลายคลึงกันของแตละศาสนา อันจะนําไปสูการ

เขาใจและยอมรับความหลากหลายทางศาสนา

   Comparative in development of beliefs, 

practices, principles and roles of religions lending to social 

and cultural changes; analyze and compare religious teaching 

of each religion for integration and social problem solving

 *0506 410 การออกแบบการวัดผลและประเมินผล 2(2-0-4)

   วิชาสังคมศึกษา   

   Measurement and Evaluation Design 

   in Social Study

   แนวทางการสร าง เครื่ อง มือในการวัดผลด าน

สังคมศึกษา ความรู ความเขาใจ ทักษะ เจตคติวิจารณญาณและ

ยุทธศาสตรการคิด สรางแบบทดสอบชนิดตาง ๆ การประเมินผล

โดยใชขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ

   Guidelines  for  constructing  instruments  for  

measurement  of  social  studies ;  cognition,  skills,  attitudes,  

considerations,  and  strategies  for  creation  different  types  of  

tests, and evaluation by using  quantitative  and  qualitative  data

 *0506 411 การวิจัยในชั้นเรียนวิชาสังคมศึกษา   3(3-0-6)

   Classroom Research in Social Studies

    ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน  ประเภทและวิธี

การวิจัยโดยทั่วไป การวิจัยทางการสอนสังคมศึกษา รูปแบบการวิจัย

ปฏิบัติการในชั้นเรียน การสรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวเิคราะหขอมลู การนาํเสนอรายงานการวิจยั การเขยีนโครงการและ

วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนในวิชาสังคมศึกษา

   Definitions of classroom research, general 

research types and methodologies; action research in social 

studies instruction; models of classroom action research; 
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instrument construction; data collection; data analysis, 

presentation of research report, writing a project and 

conducting classroom action research in social studies

 *0506 448 การผลิตสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษา 2(2-0-4)

   Social Study Instructional Media Production

   ความหมายและประเภทของ ส่ือการสอนทาง

สังคมศึกษา หลักและแนวทางการผลิตสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษา 

การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อและผลิตสื่อการ

สอนรูปแบบตาง ๆ 

   Definitions and types of social studies 

instructional media, principles of and guidelines for 

production of social studies instructional media, application 

of information technology (IT) to media production and 

production of instructional media in different forms

 *0506 449  การสรางหลักสูตรและแบบเรียนทองถ่ิน 2(2-0-4)

   วิชาสังคมศึกษา

   The Construction of Local Social Studies

   Curriculum  and Textbooks 

   ความหมายของลักสตูรทองถ่ิน แนวทางการสรางและ

พฒันาหลกัสูตร  หนงัสอืเรยีน คูมอืครแูละแบบฝกหดั วชิาสงัคมศึกษา 

โดยนําสาระและองคความรูเก่ียวกับทองถิ่นมาเปนแกนในการจัดทํา 

รวมทั้งการประเมินหลักสูตรท่ีสรางขึ้น

   Defi nitions of local curriculum; guidelines for 

social studies construction and development of curriculum, 

textbooks, teacher’s manuals, and exercises by using the 

essence and body of knowledge of the locality as its core 

including evaluation of the constructed curriculum

  2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

 0506 203 หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา 1 3(3-0-6)

   Curriculum and Instruction in  

   Social Study 1 

   หลกัสตูร  หลักจติวทิยา และกลวิธสีอนวิชาสงัคมศึกษา  

ระดบัชัน้ประถมศกึษาปที ่1-6 การพัฒนาและการใชสือ่  การจัดกจิกรรม

การเรียนการสอน  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

   Curriculum  principles  of  psychology,  methods  

of  Social  Studies  instruction an  the  level  of  prathomsuksa  

1-6,  development  and  utilization  of  instruchional  materials,  

teaching  and  learning  activities,  related  research

 0506 306 หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา  2 3(3-0-6)

   Curriculum and Instruction in Social  

   Study 2

   หลกัสตูร หลกัจติวทิยา และกลวธิสีอนวชิาสงัคมศกึษา  

ระดับชัน้มธัยมศึกษาปที ่1-6 การพัฒนาและการใชสือ่  การจัดกจิกรรม

การเรียนการสอน  งานวิจัยที่เกี่ยวของ

   Curriculum,  principles  of  psychology,  methods  

of  Social  Studies  instruction  at  the  level  of  muttyomsuksa  

1-6,  development  and  utilization  of  instruchional  Materials,  

teaching  and  learning  activities,  related  research

  2.2.3 วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา  4  หนวยกิต

 0107 102 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ 2(2-0-4)

   สิ่งแวดลอม 

   Conservation of Natural Resources 

   and Environment

   การใชทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย โดยเนน

ถึงผลดี ผลเสีย อันเกิดจากการใชทรัพยากรที่สงผลตอสิ่งแวดลอม 

หลกัเกณฑและมาตรการตางๆของการอนรุกัษทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม รวมท้ังวิเคราะหสาเหตุปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติ 

จนมีผลตอสิ่ งแวดลอม  บทบาทของทองถิ่ นในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   Principles and methods of conservation of 

natural resources and environment ; The Usage and problems 

generated affecting the environment ; the roles of the people 

in conservation of natural resources and environment

 0107 451 ภูมิศาสตรมนุษย 2(2-0-4)

   Human Geography

   ปฏิสมัพนัธทางพ้ืนทีร่ะหวางมนษุยกบัสิง่แวดลอมทาง

ธรรมชาตทิีก่อใหเกดิการสรางสรรควฒันธรรม วเิคราะหปจจยัพืน้ฐาน

ในการดํารงชีพของมนุษยในแตละดินแดน

   Spatial interaction between man and his natural 

environment for aeration of Culture ; an analysis of basic 

factors for living of man in each geographic area
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 0107 471 ภูมิศาสตรภูมิภาค 2(2-0-4)

   Regional Geography

   หลักเกณฑการกําหนดภูมิภาค  แนวคิดและวิธีการ

ศึกษาภูมิภาค  ความสัมพันธทางดานกายภาพท่ีมีตอเศรษฐกิจ  สังคม

และการเมืองของแตละภูมิภาคของโลก

   Criteria for defi nition of region ; concepts and 

methods of studies; the relationship related to economic, 

social and politics of each world region

 

 0107 473 ภูมิศาสตรทองถิ่น 2(2-0-4)

   Local Geography

   ความหมาย แนวคิด ประเภท และองคความรู

เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นท่ีมีมโนทัศน คติความเช่ือ และแนวปฏิบัติ 

โดยเนนการศึกษาภาคสนามและการถอดองคความรูจากปรากฏการณ

ภาคสนาม 

   Defi nition, concepts, types, and knowledge 

of local wisdom which have beliefs and practical guides; 

emphasis on fi eld study and fi eld experiences

 0107 476 ภูมิศาสตรอาเซียน 2(2-0-4) 

   Geography of ASEAN

   หลักเกณฑการศึกษาภูมิศาสตรในกลุมประเทศ

อาเซียน โดยพิจารณาความสัมพันธทางดานกายภาพ ประชากร 

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของดินแดน เปรียบเทียบภูมิภาค

อาเซียนกับภูมิภาคอื่นของโลก

   Criteria for studying Geography of ASEAN 

nations based on physical feature, population, economy, 

society, and culture of each nation ; compare the studied 

contents with other world regions

 0109 305 เพศภาวะกับการเมือง 2(2-0-4)

   Gender and Politics 

   แนวคิดเพศภาวะ ทฤษฎีและทัศนะทางการเมืองแบบ

เฟมินิสต พัฒนาการของบทบาทสตรีในการเมือง ความสัมพันธหญิง

ชายในการกาํหนดนโยบาย รฐัธรรมนญูไทยกบัการสงเสรมิบทบาทสตรี

   Concepts of gender; feminist theory and 

perspectives on politics; development of women’s roles in 

politics; gender relation in policy advocacy; Thai constitution 

and women’s role promotion

 0109 306 โลกาภิวัตนกับการเมือง 2(2-0-4)

   Globalization for  Politics  

   ความหมายและความสาํคญัของโลกาภวิตัน ผลกระทบ

ของโลกาภิวัตนตอการเมืองทั้งในระดับประเทศและประชาคมอาเซียน 

โดยมุงวิเคราะหถึงผลกระทบของโลกาภิวัตนตอรัฐชาติ ประชาธิปไตย 

และความสมัพันธของประเทศตาง ๆ  ทั้งดานการเมืองและความม่ันคง

   Defi nitions and importance of globalization; 

impacts of globalization on politics at national and ASEAN 

community levels, which emphasis on analyzing impacts of 

globalization on the nation-state, democracy and relations of 

different countries in both politics and security

 

 0109 307 กฎหมายคุมครองผูบริโภค 2(2-0-4)

   Consumer Protection Law

   แนวความคิดเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิผูบริโภค 

หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของผูบริโภค การบังคับใช

กฎหมายคุมครองผูบริโภค และปญหาสิทธิผูบริโภค

   Concepts pertaining to protection rights of 

consumer gain; another legal principal; enforcement to use 

protection consumer laws; and problems of consumer’s rights

 

 0109 308 กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิด 2(2-0-4)

   ของเด็กและเยาวชน 

   Law on Juvenile Delinquency

   หลกัทัว่ไปของกฎหมายเก่ียวกบัการกระทําผดิของเด็ก

และเยาวชน การจัดตัง้ศาลเยาวชนและครอบครัว วธิพีจิารณาความใน

ศาลคดีเยาวชนและครอบครัว

   General principles of juvenile offences; 

establishment of and procedures in juvenile and family court

 0109 313  การพัฒนาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  2(2-0-4)

   Development of Southeast Asia Region

   บริบท ที่มาเชิงนโยบายของการทําใหเปนภูมิภาค

โดยเฉพาะสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN) 

และการพัฒนาอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง (GMS) ผลกระทบจากการพัฒนา

ภูมิภาค แนวคิดทางสังคมศาสตรในการทําความเขาใจประเด็นที่

เกี่ยวของกับการทําใหเปนภูมิภาค  

   Contextual sources of policy in regionaliza-

tion of development particularly Association of Southeast 

Asian Nations development (ASEAN) and Greater Mekong 

Subregion (GMS); impacts of Regionalization of Development;  

understanding the key concept in social science to study the 

issues of regionalization of development
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 0109 314 การสหกรณ 2(2-0-4)

      Co-operative

   ทฤษฎี  แนวคิด  และหลักการเก่ียวกับสหกรณ  

ชนิดรูปแบบสหกรณ  การจัดการบริหารสหกรณในประเทศตางๆ 

ปญหารวมสมัยของสหกรณในเงื่อนไขปจจุบัน 

      Theory,  concept ,  and pr incip les  of 

Co-operatives; types and forms of  co-operative; management 

of co-operatives in various countries; contemporary problems 

concerning co-operatives under present conditions

 0109 315 เศรษฐกิจไทย 2(2-0-4)

   Thai Economy

   ลกัษณะโครงสรางและการเปล่ียนแปลงโครงสรางทาง

เศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีต และกลไกของระบบในเศรษฐกิจใน

ปจจบุนั การพฒันาภาคเกษตรกรรม ภาคอตุสาหกรรม ภาคพาณชิยกรรม 

และภาคบริการ  ปญหาเศรษฐกิจที่สําคัญของสังคมไทย 

               Natures of structure and change economic 

structure of Thailand in the past and mechanisms of current 

economic systems; developments of agriculture, industries, 

commerce and service; and important economic problems of 

Thai society 

 0109 316 เศรษฐศาสตรแรงงาน 2(2-0-4)

   Labor Economics

   ความหมายของแรงงาน ตลาดแรงงาน อุปสงคและ

อุปทานของแรงงาน  สหภาพแรงงาน ปญหาการวางงาน การใชแรงงาน

เด็ก สตรี และแรงงานขามชาติ กฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับ

แรงงานไทย

   Defi nitions of labor; labor markets; demand and 

supply of labor;  labor union; problems of unemployment; use 

of children, women, and transnational labor; Thai labor laws 

and Acts

 0109 317 แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมศาสตรรวมสมัย 3(3-0-6)

   Contemporary Concepts and Theories

   in Social Science

   พัฒนาการ ของ แนวคิดทฤษฎีทางสังคมศาสตร

โดยทาํความเขาใจถึงแนวคิดทฤษฎีทีส่าํคญั ใน ยคุแสงสวางทางปญญา 

ยุคสมัยใหม และ ยุคหลังสมัยใหม   เนนการทําความเขาใจและการใช 

แนวคิดยุคหลังสมัยใหม ในการศึกษาปรากฏการณทางสังคมปจจุบัน

   Development of key concepts and theories in 

Social science since enlightenment, modern, postmodern 

period; Emphasis utilizing the post-modern concepts to 

understanding social phenomena

 0109 318 มานุษยวิทยาวัฒนธรรม 3(3-0-6)

   Cultural Anthropology

   ขอบขายและความหมายของมานุษยวิทยา การศึกษา

วัฒนธรรมในวิถีชีวิตและสังคม พัฒนาการของสถาบันตางๆในสังคม

มนุษย วิวัฒนาการ การปรับตัวของมนุษยกับสิ่งแวดลอม วิถีชีวิตของ

มนษุย การใชเทคโนโลยีในสังคมด้ังเดิม และการใชเทคโนโลยีสมยัใหม

   Scopes and defi nitions of anthropology; study 

of culture in ways of life and Society; development of various 

kinds of institute in human society; evolution; adaptation of 

human with environment; ways of life of human; and technology 

application of human from primitive society to modern society

 0109 319  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)

   Social and Cultural Change

   ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เงื่อนไขทาง

วัฒนธรรม  และปจจัยที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรม  แนวโนม  ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงการยอมรับและ

การตอตานส่ิงใหมโดยเนนถงึการเปล่ียนแปลงในประเทศท่ีกาํลงัพฒันา

   Theories of social change, cultural conditions, 

and factors effecting to social and cultural changes; trends 

of changes, acceptation and opposition of innovation by 

emphasis on changes in developing world

 0109 320  สังคมวิทยาชนบท 3(3-0-6)

   Rural Sociology

   ลกัษณะของสงัคมชนบททางดานนเิวศวทิยา ประชากร 

สถาบนั องคการทางสังคม การเปลี่ยนแปลงสังคมชนบท ปญหาสังคม

ชนบทและการแกไชปญหา

   Characteristics of rural society with regard to 

ecology, population, institutions, social organization, changes 

and problem-solving of rural society
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 0109 321 สังคมวิทยาเมือง 2(2-0-4)

   Urban Sociology

   สภาพการกลายเปนสังคมเมือง โครงสราง หนาที่ 

รูปแบบความสัมพันธ การขยายตัวของเมือง การเปลี่ยนแปลงและ

ปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเมือง

   States of becoming urban society; structures, 

functions, forms of relations, urban expansion, changes and 

problems occurring in the urban society

 0109 322 กลุมชาติพันธุ 2(2-0-4)

   Ethnology

   ความหมาย ความเปนมา และองคความรูเก่ียวกบักลุม

ชาติพันธุตางๆในสังคม โดยมุงทําความเขาใจและวิเคราะหโครงสราง 

และความสมัพนัธทางสงัคม วฒันธรรม เศรษฐกจิ และการเมอืงระหวาง

กลุมชาติพันธุ ประเด็นปญหาในปจจุบันท่ีเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุ

   Defi nitions, background, and knowledge of 

ethnic groups in society; analysis of structure and social, 

cultural, economical, political relationship between ethnic 

groups; contemporary and current issues on ethnic groups

 0109 323 ปญหาสังคม 2(2-0-4) 

   Social Problems

   ความหมายและขอบเขตปญหาสังคม พฤติกรรม

เบี่ยงเบน ภาวะสังคมพิการ ปญหาสังคมตางๆ และวิธีการแกไข

ปญหาสังคม

   Scopes and social problems; deviate behaviors; 

disable society; social problems and method of resolution

 0109 324 ครอบครัวและเครือญาติ 2(2-0-4)

   Family and Kinship

   ความหมาย โครงสรางและหนาที่ของครอบครัว

และระบบเครือญาติในวัฒนธรรมตางๆ แนวคิดหลักในการศึกษา

ระบบเครือญาติ ความสําคัญของครอบครัวและ ระบบเครือญาติ 

ปรากฏการณทีเ่กีย่วกับครอบครัวและระบบเครือญาตใินสงัคมปจจบุนั

   Defi nitions; structure and function of family and 

kinship system in various kinds of culture; principal concept 

of kinship study; importance of family and kinship system; 

situation of family and kinship system in the present society

 0114 305 ภูมิปญญาทองถิ่น 2(2-0-4)

   Local Wisdom

   ความหมาย แนวคิด ประเภท และองคความรูเกีย่วกบั

ภูมิปญญาทองถิ่นที่มีมโนทัศน  คติความเชื่อ  และแนวปฏิบัติ

โดยเนนการศึกษาภาคสนามและการถอดองคความรูจากปรากฏการณ

ภาคสนาม 

   Defi nition, concepts, types, and knowledge 

of local wisdom which have beliefs and practical guides; 

emphasis on fi eld study and fi eld ezperiences

 0114 306 สังกัปพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 2(2-0-4)

                  Concepts of Buddhist Rites

   ประวัติ แนวปฏิบัติ และแนวคิดที่ เปนสารัตถะ

ของเทศกาลและพิธีกรรมสําคัญของพุทธศาสนาและคติความเช่ือ

ที่เกี่ยวของ ที่มีอิทธิพลตอสังคมไทย

   History, beliefs and philosophical concepts of 

important festivals and religious rites of Buddhism; Buddhism 

beliefs that infl uence to Thai society 

 0114 307 พุทธศาสนเพื่อชีวิต 2(2-0-4)

   Buddhism for Life

   ความหมาย  องคประกอบ  และลักษณะเฉพาะ 

หลักธรรมสําคัญอันเปนแกนของพุทธศาสนา เพ่ือการนําไปปฏิบัติ

ไดจริง เสริมสรางคุณธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล

   Defi nition and characteristic of Buddhism and 

Buddhist living; signifi cant Buddhist fundamental doctrines; 

application of Buddhist doctrines for happy living and solving 

problems in daily life, including knowing and understanding 

Buddhist ceremonies and festivals in daily life

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

 โดยใหนิสิตเลือกเรียนจากสายวิชาที่ตนสนใจจากรายวิชาในคณะ

หรือนอกคณะ




