หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ป)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ป)
Bachelor of Education Program in Social Studies

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อยอ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อยอ (อังกฤษ)

ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
ค.บ. (สังคมศึกษา)
Bachelor of Education (Social Studies)
B.Ed. (Social Studies)

3. วิชาเอก (ถามี)
สาขาวิชาสังคมศึกษา
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนไมนอยกวา 176 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป)
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
นักศึกษาไทย

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
6.1 หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2559 ปรั บ ปรุ ง จากหลั ก สู ต รคุรุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสั งคมศึ กษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) รหัสหลักสูตร 25491471109086
6.2 คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่
18 มีนาคม 2559 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของ
สภาวิชาการ
6.3 คณะอนุ กรรมการกลั่ น กรองหลั ก สู ต รของสภาวิ ช าการ ในการประชุ ม ครั้ง ที่ 9/2559 วั น ที่
4 เมษายน 2559 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ
6.4 สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 8 เมษายน 2559 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอ
หลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ
6.5 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 วันที่ 22 เมษายน 2559
ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย
6.6 สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ไดอนุมัติหลักสูตร
ใหเปดสอนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร ในปการศึกษา พ.ศ. 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ผูประกอบวิชาชีพครู
8.2 เจาหนาที่และบุคลากรทางการศึกษา
8.3 งานอื่น ๆ ดานสังคมที่เกี่ยวของ เชน นักวิจัยและนักวิชาการอิสระ พนักงานในหนวยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
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3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 176 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา
เฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ดังนี้
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
176 หนวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา
30 หนวยกิต
(1) กลุมวิชาภาษาและสื่อสาร บังคับ
9 หนวยกิต
(2) กลุมวิชาสังคมศาสตร บังคับ
6 หนวยกิต
(3) กลุมวิชามนุษยศาสตร บังคับ
6 หนวยกิต
(4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร บังคับ
6 หนวยกิต
ขอกําหนดเฉพาะ เลือกเรียนในกลุมวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา
3 หนวยกิต

`

ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา
(1) กลุมวิชาชีพครู
1) วิชาชีพครูบังคับ จํานวน
2) วิชาวิชาชีพครูเลือกเรียน จํานวนไมนอยกวา
3) วิชาฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน
4) วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
(2) กลุมวิชาเฉพาะดาน
1) วิชาเฉพาะดานบังคับ จํานวน
2) กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา
3) กลุมวิชาการสอนวิชาเอก ไมนอยกวา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา

140
59
37
7
3
12
81
69
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

6 หนวยกิต

ขอกําหนดเฉพาะ
1. การลงทะเบียนวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 ผลการศึกษาในกลุมรายวิชาชีพครูบังคับตองผานทั้งหมด
1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในกลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียนตองไมต่ํากวา
ระดับ C
1.3 ผลการศึกษาในกลุมวิชาเฉพาะดานตองผานทั้งหมด
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2. ผลการศึกษาในกลุมรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตองไมต่ํากวาระดับ C จึงถือวาผาน
รายวิชานั้น หากไดต่ํากวาระดับ C 2 ครั้ง ถือวาพนสภาพการเปนนักศึกษา
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา
(1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร จํานวนไมนอยกวา
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
1500133
1500134
1500135

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
English at Work

30 หนวยกิต
9 หนวยกิต
9 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
1500136
1500137
1500138
1500139
1500140
1500141
1500142

ชื่อวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
Chinese Conversation for Work
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
Japanese for Communication 1
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
Japanese for Communication 2
ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
Basic Tagalog
สนทนาภาษาตากาล็อก
Conversation in Tagalog
ภาษามาเลยเบื้องตน
Basic Malay
13

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
1500143
1500144
1500145
1500146
1500147
1500148
1500149

รหัสวิชา
2000112
2000113
2000114

รหัสวิชา
2000115
2000116

ชื่อวิชา
สนทนาภาษามาเลย
Conversation in Malay
ภาษาลาวเบื้องตน
Basic Lao
สนทนาภาษาลาว
Conversation in Lao
ภาษาพมาเบื้องตน
Basic Burmese
สนทนาภาษาพมา
Conversation in Burmese
ภาษาเวียดนามเบื้องตน
Basic Vietnamese
สนทนาภาษาเวียดนาม
Conversation in Vietnamese

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

(2) กลุมวิชาสังคมศาสตร จํานวนไมนอยกวา
รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)
ชื่อวิชา
การเมืองการปกครองไทย
Thai Government and Politics
อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
สังคมไทยในบริบทโลก
Thai Society Global Context

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
Human and Environment
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
2500114
2500115

(3) กลุมวิชามนุษยศาสตร จํานวนไมนอยกวา
รายวิชาบังคับ
ชื่อวิชา
จริยธรรมและทักษะชีวิต
Ethics and Life Skills
จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
Volunteer Mindedness for Local Development

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
25001116
2500117
2500118
2500119

รหัสวิชา
4000124
4000125
4000126

ชื่อวิชา
สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
Psychology in Daily Life
สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
Information for Study Skills
ทวารวดีศึกษา
Dvaravati Studies

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร จํานวนไมนอยกวา
รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)
ชื่อวิชา
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ
Sport Science for Health
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Technology

15

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
4000127

4000128
4000129
4000130
4000131

รหัสวิชา
1112101
1112102
1112103
1113201
1114704
1121205

รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Science and Technology Development in
Changing World
การสรางเสริมสุขภาวะ
Well-being Promotion
นันทนาการเพื่อสุขภาพ
Recreation for Life
ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
Health Insurance System in Thailand
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา
(1) กลุมวิชาชีพครูจํานวน จํานวนไมนอยกวา
1) วิชาชีพครูบังคับ จํานวน
ชื่อวิชา
พื้นฐานการศึกษา
Foundation of Education
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
English Communication for Teacher
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
Thai Communication for Teacher
หลักวิชาชีพครู
Principle of Professional Teacher
การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance
การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

140 หนวยกิต
59 หนวยกิต
37 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)

รหัสวิชา
1122301
1124501
1131103
1142104
1143408
1151101
1152204
1153503
1154101

รหัสวิชา
1113701
1114701
1123103
1123402
1123403

ชื่อวิชา
หลักการสอนและการจัดการเรียนรู
Principle of Teaching and Learning Management
การบริหารจัดการชั้นเรียน
Classroom Management
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Information Technology for Education
การวัดและประเมินผลการเรียนรู
Learning outcome Measurement and Evaluation
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
Research for Learning Development
พื้นฐานทางจิตวิทยาสําหรับครู
Foundation of Psychology for Teacher
จิตวิทยาการเรียนการสอน
Psychology of Learning and Instruction
จิตวิทยาการแนะแนวและการใหการปรึกษา
Guidance and Counseling Psychology
การศึกษาพิเศษ
Special Education
2) วิชาครูเลือกเรียน จํานวนไมนอยกวา
ชื่อวิชา
กฎหมายการศึกษา
Educational Law
การบริหารจัดการสถานศึกษา
School Management
สิ่งแวดลอมศึกษาและภูมิปญญาชุมชน
Environmental Education and Community Wisdom
ทักษะและเทคนิคการสอน
Teaching Skills and Techniques of Teaching
วาทการสําหรับครู
Speech for Teachers
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น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
7 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)

รหัสวิชา
1132102
1133502
1132503
1142201
1142501
1152301
1153102
1153504

รหัสวิชา
1102301
1102303

รหัสวิชา
1105801
1105802

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
นวัตกรรมการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Innovation
การสรางสรรคและประดิษฐสื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Creativity and Invention of Educational Media
การผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Production and Presentation of Educational Multimedia
การสรางแบบทดสอบเบื้องตน
2(2-0-4)
Introduction to Test Construction
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวัดผลและวิจัยการศึกษา
3(2-2-5)
Computer Software Package for Educational Measurement and Research
มนุษยสัมพันธสําหรับครู
2(2-0-4)
Human Relations for Teacher
บุคลิกภาพและการปรับตัว
2(2-0-4)
Personality and Adjustment
จิตวิทยาการแนะแนววัยรุน
2(1-2-3)
Guidance Psychology for Adolescence
3) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน
ชื่อวิชา
การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานในสถานศึกษา
Observation and Participation in School Practices
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู
Pre–practicum in Teaching Profession

3 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
1(90)

4) กลุมวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ชื่อวิชา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Teaching Internship 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Teaching Internship 2

12 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
6(540)
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2(180)

6(540)

รหัสวิชา
1521101
1523101
1523102
1524101
1642101
1642102
1643101
1643102
1644102
2502801
2502802
2504903
2504904
2531102

(2) กลุมวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา
1) วิชาเฉพาะดานบังคับ จํานวน
ชื่อวิชา
ศาสนศึกษา
Religious Studies
หลักพุทธธรรม
Principles of Buddhism
จริยศาสตรและจริยธรรมสิ่งแวดลอม
Ethics and Environmental Ethics
พิธีกรรมทางศาสนา
Religious Rite
ประวัติศาสตรไทย
History of Thailand
ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต
History of Southeast Asia
อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก
Eastern and Western Civilizations
ประวัติศาสตรยุโรปสมัยใหมและอเมริกา
History of Modern Europe and America
ประวัติศาสตรทองถิ่น
Local History
ภาษาอังกฤษสําหรับสังคมศึกษา 1
English for Social Studies 1
ภาษาอังกฤษสําหรับสังคมศึกษา 2
English for Social Studies 2
สัมมนาสังคมศึกษา
Seminar on Social Studies
การวิจัยทางสังคมศึกษาเบื้องตน
Introduction to Research in Social Studies
หลักสังคมวิทยาและมานุษวิทยาสําหรับสังคมศึกษา
Principle of Sociology and Anthropology for Social Studies
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81 หนวยกิต
69 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
2542101
2542102
2543101
2543402
2544104
2561102
2571101
2572101
9011102

รหัสวิชา
1522103
1524102
1524106
1524107
1642104

ชื่อวิชา
ภูมิศาสตรกายภาพ
Physical Geography
ภูมิศาสตรภูมิภาคโลก
World Regional Geography
ภูมิศาสตรประเทศไทยเชิงวิเคราะห
Analytical Geography of Thailand
ภูมิสารสนเทศสําหรับครูสังคมศึกษา
Geo-informatics for Social Studies Teacher
ภูมิศาสตรสิ่งแวดลอม
Environmental Geography
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
Introduction to Jurisprudence
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร
Introduction to Economics
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทยในความเปลี่ยนแปลงของโลก
Thai Economics, Society and Politic in the Changing World
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
Introduction to Political Science
2) กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา
ชื่อวิชา
พระพุทธศาสนาในสังคมไทยและสังคมโลก
Buddhism in Thai Society and World Society
ศาสนากับสันติภาพ
Religions and Peace
พุทธจิตตปญญาศึกษา
Buddhist Contemplative Education
ปรัชญาสมัยใหม และรวมสมัย
Modern and Contemporary Philosophy
ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก
History of East Asia
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น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หนวยกิต
น (ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
1643103
1644103
2503101
2503103
2504303
2532101
2543105
2543106
2544102

รหัสวิชา
2504301
2504302

ชื่อวิชา
ประวัติศาสตรเพื่อการทองเที่ยว
History for Tourism
ประวัติศาสตรเอเชียใต
History of South Asia
เหตุการณโลกปจจุบัน
Current World Events
ความเปนพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย
Thai Citizenship in Democracy
การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
21st century Learning Management
วัฒนธรรมศึกษา
Cultural Studies
ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ
Economic Geography
ภูมิศาสตรมนุษย
Human Geography
ภูมิศาสตรทองถิ่น
Local Geography
3) กลุมวิชาการสอนวิชาเอก ไมนอยกวา
ชื่อวิชา
การจัดการเรียนรูสังคมศึกษา 1
Social Studies learning Management 1
การจัดการเรียนรูสังคมศึกษา 2
Social Studies learning Management 2

น (ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

6 หนวยกิต
น (ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปดสอนโดยไมซ้ํากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวม ในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้
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ความหมายของเลขรหัสวิชา
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับกอนหลัง
ลักษณะเนื้อหาวิชา
ระดับความยากงาย หรือ
หมวดวิชาและหมวิชา

เลขตัวที่
เลขตัวที่
เลขตัวที่
เลขตัวที่

1–3
4
5
6,7

บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา
บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา

หมายเลข ตัวที่ 1-3 บงบอกหมวดวิชา ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
150 หมายถึง กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
200 หมายถึง กลุมวิชาสังคมศาสตร
250 หมายถึง กลุมวิชามนุษยศาสตร
400 หมายถึง กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
(1) กลุมวิชาชีพครู
110 หมายถึง การฝกประสบการณวิชาชีพครู
111 หมายถึง พื้นฐานการศึกษา
112 หมายถึง หลักสูตรและการสอน
113 หมายถึง เทคโนโลยีการศึกษา
114 หมายถึง วัดผลและวิจัยทางการศึกษา
115 หมายถึง จิตวิทยาและการแนะแนว
116 หมายถึง การบริหารการศึกษา
117 หมายถึง การศึกษาปฐมวัย
118 หมายถึง การศึกษาพิเศษ
119 หมายถึง การประถมศึกษา
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(2) กลุมวิชาเฉพาะดาน
152 หมายถึง กลุมวิชาศาสนาและปรัชญา
164 หมายถึง กลุมวิชาประวัติศาสตร
250 หมายถึง กลุมวิชาที่ไมสามารถจัดเขากลุมวิชาใดได
253 หมายถึง กลุมวิชาสังคมวิทยา
254 หมายถึง กลุมวิชาภูมิศาสตร
256 หมายถึง กลุมวิชานิติศาสตร
257 หมายถึง กลุมวิชาเศรษฐศาสตร
350 หมายถึง กลุมวิชาที่ไมสามารถจัดเขากลุมวิชาใดไดในกลุมวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
359 หมายถึง กลุมวิชาเศรษฐศาสตรและธุรกิจ
901 หมายถึง กลุมวิชารัฐศาสตร
หมวดตัวที่ 5 บงบอกลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้
0 หมายถึง กลุมฝกประสบการณวิชาชีพครู
1 หมายถึง กลุมวิชาที่เปนพื้นฐาน
2 หมายถึง กลุมวิชาหลักสูตร แบบเรียน คูมือกิจกรรม โปรแกรมการศึกษา
3 หมายถึง กลุมวิชาวิธีการสอน
4 หมายถึง กลุมวิชาสื่อนวัตกรรม
5 หมายถึง กลุมวิชาจิตวิทยา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ
6 หมายถึง กลุมวิชาการประเมินผล การสรางแบบทดสอบ
7 หมายถึง กลุมวิชาการบริหาร
8 หมายถึง กลุมวิชาการศึกษาพิเศษ
9 หมายถึง กลุมวิชาสัมมนาและโครงการศึกษาเอกเทศและโครงการวิจัย
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
1112101
1500133
1500134
2500114
9011102
2561102

ชื่อวิชา
พื้นฐานการศึกษา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
จริยธรรมและทักษะชีวิต
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
รวม

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หนวยกิต

หมวดวิชา
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาเฉพาะดานบังคับ
วิชาเฉพาะดานบังคับ

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
พื้นฐานทางจิตวิทยาสําหรับครู
2(2-0-4)
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
3(3-0-6)
ศาสนศึกษา
3(3-0-6)
หลักสังคมวิทยาและมานุษวิทยาสําหรับสังคมศึกษา 3(3-0-6)
รวม
20
หนวยกิต

หมวดวิชา
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาเฉพาะดานบังคับ
วิชาเฉพาะดานบังคับ
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ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
1131103
1151101
1500135
2000113
2500115
1521101
2531102

ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
1121205
1142104
2000114
4000124
2502801
2542101
1642101

ชื่อวิชา
การพัฒนาหลักสูตร
การวัดและประเมินผลการเรียนรู
สังคมไทยในบริบทโลก
การคิดและการตัดสินใจ
ภาษาอังกฤษสําหรับสังคมศึกษา 1
ภูมิศาสตรกายภาพ
ประวัติศาสตรไทย
รวม
21
24

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
หนวยกิต

หมวดวิชา
หมวดวิชาชีพครู
หมวดวิชาชีพครู
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาเฉพาะดานบังคับ
วิชาเฉพาะดานบังคับ
วิชาเฉพาะดานบังคับ

ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
1112102
1112103
1152204
4000126
2502802
2542102
1642102
XXXXXXX

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
จิตวิทยาการเรียนการสอน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษสําหรับสังคมศึกษา 2
ภูมิศาสตรภูมิภาคโลก
ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
รวม
21

น(ท-ป-ค)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(- - - -)
หนวยกิต

หมวดวิชา
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาเฉพาะดานบังคับ
วิชาเฉพาะดานบังคับ
วิชาเฉพาะดานบังคับ
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก

น(ท-ป-ค)
1(90)

หมวดวิชา
การฝกประสบการณ
วิชาชีพครูระหวางเรียน
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาเฉพาะดานบังคับ
วิชาเฉพาะดานบังคับ
วิชาเฉพาะดานบังคับ
วิชาเฉพาะดานบังคับ
วิชาเลือกเสรี

ปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
1102301
1113201
1122301
1643101
1523101
2571101
2543101
XXXXXXX

ชื่อวิชา
การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษา
หลักวิชาชีพครู
หลักการสอนและการจัดการเรียนรู
อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก
หลักพุทธธรรม
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร
ภูมิศาสตรประเทศไทยเชิงวิเคราะห
วิชาเลือกเสรี
รวม
22

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(- - - -)
หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
1143408
1153503
2543402
1523102
2572101

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
3(2-2-5)
จิตวิทยาการแนะแนวและการใหการปรึกษา 2(1-2-3)
ภูมิสารสนเทศสําหรับครูสังคมศึกษา
3(2-2-5)
จริยศาสตรและจริยธรรมสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทยในกระแสโลก 3(3-0-6)
25

หมวดวิชา
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาเฉพาะดานบังคับ
วิชาเฉพาะดานบังคับ
วิชาเฉพาะดานบังคับ

1643102
XXXXXXX
XXXXXXX

ประวัติศาสตรยุโรปสมัยใหมและอเมริกา
วิชาเลือกเสรี
วิชาชีพครูเลือก
รวม
22

3(3-0-6)
3(- - - -)
2(- - - -)
หนวยกิต

วิชาเฉพาะดานบังคับ
วิชาเลือกเสรี
วิชาชีพครูเลือก

หมวดวิชา
การฝกประสบการณ
วิชาชีพครูระหวางเรียน
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาเฉพาะดานบังคับ
วิชาการสอนวิชาเอก
วิชาเฉพาะดานบังคับ
วิชาเฉพาะดานเลือก
วิชาเฉพาะดานเลือก

ปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
1102303

ชื่อวิชา
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู

น(ท-ป-ค)
2(180)

1114704
1124501
2544104
2504301
2504904
XXXXXXX
XXXXXXX

การประกันคุณภาพการศึกษา
การบริหารจัดการชั้นเรียน
ภูมิศาสตรสิ่งแวดลอม
การจัดการเรียนรูสังคมศึกษา 1
การวิจัยทางสังคมศึกษา
วิชาเฉพาะดานเลือก
วิชาเฉพาะดานเลือก
รวม

2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(- - - -)
3(- - - -)
หนวยกิต
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ปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
1154101
2504302
2504903
1644102
1524101
XXXXXXX
XXXXXXX

ชื่อวิชา
การศึกษาพิเศษ
การจัดการเรียนรูสังคมศึกษา 2
สัมมนาสังคมศึกษา
ประวัติศาสตรทองถิ่น
พิธีกรรมทางศาสนา
วิชาชีพครูเลือก
วิชาชีพครูเลือก
รวม

19

26

น(ท-ป-ค)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(- - - -)
2(- - - -)
หนวยกิต

หมวดวิชา
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาการสอนวิชาเอก
วิชาเฉพาะดานบังคับ
วิชาเฉพาะดานบังคับ
วิชาเฉพาะดานบังคับ
วิชาชีพครูเลือก
วิชาชีพครูเลือก

ปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
1105801

ชื่อวิชา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

น(ท-ป-ค)
6(540)

รวม

6

หมวดวิชา
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา

หนวยกิต

ปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
1105802

ชื่อวิชา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

น(ท-ป-ค)
6(540)

หมวดวิชา
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา

สรุป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะดาน
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

30
140
6
176

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3.2 คําอธิบายรายวิชา
3.2.1 คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500133
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาไทย การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน
Skills in listening, speaking, reading and writing and Thai usage for
communication in daily life
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รหัสวิชา
1500134

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน การฟงเพื่อ
จับใจความสําคัญและตอบคําถาม การพูดบรรยายและแสดงความคิดเห็น การอานจับใจความสําคัญและ
สรุปความ การเขียนประโยคและอนุเฉท
Skills in listening, speaking, reading and writing in daily life, listening for main
ideas, answering questions, describing, giving information, expression ideas, reading for main
ideas and details, writing sentences and paragraphs
1500135

ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
English at Work
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน การแนะนํา
ตนเองและองคกร การสัมภาษณ การพูดโตตอบทางโทรศัพท การนําเสนองาน การอานเอกสาร การเขียน
จดหมายสมัครงาน การเขียนบันทึกสื่อสารระหวางหนวยงาน การสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
Skills in listening, speaking, reading and writing at work, self and organization
introducing, interviewing, telephoning, presenting, documents reading, job application form
writing, interoffice memo writing and e-mail communicating
1500136

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
ทั ก ษะการใช ภ าษาจี น เพื่ อ การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจํ า วั น การทั ก ทายและการลา
การแนะนําตนเอง และผูอื่น การกลาวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหารและเครื่องดื่ม การซื้อสินคา
Chinese skills for communication in daily life, greeting and farewell,
introducing oneself and others, expressing gratitude and apologizing, food and drink ordering
and shopping
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รหัสวิชา
1500137

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
Chinese Conversation at Work
ทักษะการฟงและพูดภาษาจีนในการทํางาน การขอขอมูล การสนทนาทางโทรศัพท การ
นัดหมาย การสัมภาษณ การรับฝากขอความ การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ
Chinese listening and speaking at work, asking for information, telephoning,
making appointments, interviewing, leaving messages and job application form and resume
writing
1500138

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Japanese for Communication 1
อักษรและระบบเสียงในภาษาญี่ปุน คําศัพทและอักษรคันจิพื้นฐาน โครงสรางประโยคขั้น
พื้นฐาน คําทักทายในชีวิตประจําวันและการสื่อสารดวยภาษาญี่ปุนเบื้องตน
Japanese characters and sound system, vocabularies, basic Kanji letters,
basic sentence structure, daily conversations and basic Japanese communication
1500139

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Japanese for Communication 2
*รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500138 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
Pre-requisite: 1500138 Japanese for Communication 1
ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาญี่ปุน การใชภาษาญี่ปุนในการสื่อสาร

ในชีวิตประจําวัน
Skills in Japanese listening, speaking, reading and writing and Japanese in
daily life communication
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รหัสวิชา
1500140

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Tagalog
ภาษาตากาล็ อ กเบื้ อ งต น ตั ว อั ก ษร พยั ญ ชนะและสระ การเน น เสี ย งและพยางค
รูปประโยคพื้นฐาน การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว
กิจกรรมในชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผา อุปกรณตาง ๆ
Introduction to Tagalog language, alphabets, consonants and vowels, stress
and syllables, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about
oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation,
color, cardinal numbers, clothes, accessories
1500141

สนทนาภาษาตากาล็อก
3(3-0-6)
Conversation in Tagalog
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500140 ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
Pre-requisite: 1500140 Basic Tagalog
ทั ก ษะการฟ ง เพื่ อ ความเข า ใจและการพู ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพู ด คุ ย เรื่ อ งทั่ ว ไป
งานอดิเรก และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง การ
ซื้ อ ของ การสนทนาของนั ก ท อ งเที่ ย ว กี ฬ า การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น การใช ภ าษาตากาล็ อ กใน
สถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมในประเทศฟลิปปนส กลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies and
daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, sports,
transferring and exchanging of ideas, using the Tagalog language in different situations and
contexts, Philipino cultures and communication strategies
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รหัสวิชา
1500142

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษามาเลยเบื้องตน
(3-0-6)
Basic Malay
ภาษามาเลยเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะและสระ การเนนเสียงและพยางค รูปประโยค
พื้นฐาน การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัวกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผา อุปกรณตาง ๆ
Introduction to Malay language, alphabets, consonants and vowels, stress
and syllables, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about
oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation,
color, cardinal numbers, clothes, accessories
1500143

สนทนาภาษามาเลย
3(3-0-6)
Conversation in Malay
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500142 ภาษามาเลยเบื้องตน
Pre-requisite: 1500142 Basic Malay
ทั ก ษะการฟ ง เพื่ อ ความเข า ใจและการพู ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพู ด คุ ย เรื่ อ งทั่ ว ไป
งานอดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง การ
ซื้อของ การสนทนาของนักทองเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษามาเลยในสถานการณ
ตาง ๆ วัฒนธรรมในประเทศมาเลเซีย/อินโดนีเซีย กลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies and
daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, sports,
transferring and exchanging of ideas, using the Malay language in different situations and
contexts, Malaysian or Indonesian cultures and communication strategies
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รหัสวิชา
1500144

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาลาวเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Lao
ภาษาลาวเบื้ อ งต น ตั ว อั ก ษร พยั ญ ชนะ สระ และวรรณยุ ก ต รู ป ประโยคพื้ น ฐาน
การทั ก ทายและการสนทนาในชี วิ ต ประจํ า วั น การพู ด เกี่ ย วกั บ ตั ว เอง เพื่ อ น ครอบครั ว กิ จ กรรมใน
ชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผา อุปกรณตางๆ
Introduction to Lao language, alphabets, consonants, vowels and tones,
basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself, friends,
family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, cardinal
numbers, clothes, accessories
1500145

สนทนาภาษาลาว
3(3-0-6)
Conversation in Lao
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500144 ภาษาลาวเบื้องตน
Pre-requisite: 1500144 Basic Lao
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงานอดิเรก
และกิ จ กรรมในชี วิ ต ประจํ า วั น การรั บ ประทานอาหารนอกบ า น การท อ งเที่ ย ว การเดิ น ทาง
การซื้อของ การสนทนาของนักทองเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษาลาวในสถานการณ
ตาง ๆ วัฒนธรรมลาว กลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies and
daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, sports,
transferring and exchanging of ideas, using the Lao language in different situations and
contexts, Lao cultures and communication strategies
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รหัสวิชา
1500146

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาพมาเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Burmese
ภาษาพม า เบื้ อ งต น ตั ว อั ก ษร พยั ญ ชนะ สระ และวรรณยุ ก ต รู ป ประโยคพื้ น ฐาน
การทั ก ทายและการสนทนาในชี วิ ต ประจํ า วั น การพู ด เกี่ ย วกั บ ตั ว เอง เพื่ อ น ครอบครั ว กิ จ กรรมใน
ชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผา อุปกรณตางๆ
Introduction to Burmese language, alphabets, consonants, vowels and tones,
basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself, friends,
family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, cardinal
numbers, clothes, accessories
1500147

สนทนาภาษาพมา
3(3-0-6)
Conversation in Burmese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500146 ภาษาพมาเบื้องตน
Pre-requisite: 1500146 Basic Burmese
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงานอดิเรก
และกิ จ กรรมในชี วิ ต ประจํ า วั น , การรั บ ประทานอาหารนอกบ า น การท อ งเที่ ย ว การเดิ น ทาง
การซื้ อ ของ การสนทนาของนั ก ท อ งเที่ ย ว กี ฬ า การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น การใช ภ าษาพม า ใน
สถานการณตางๆ วัฒนธรรมพมา กลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies and
daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, sports,
transferring and exchanging of ideas, using the Burmese language in different situations and
contexts, Burmese cultures and communication strategies
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รหัสวิชา
1500148

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาเวียดนามเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Vietnamese
ภาษาเวียดนามเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต รูปประโยคพื้นฐาน การ
ทักทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรมในชีวิตประจําวัน
การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผา อุปกรณตาง ๆ
Introduction to Vietnamese language, alphabets, consonants, vowels and
tones, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself,
friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color,
cardinal numbers, clothes, accessories
1500149

สนทนาภาษาเวียดนาม
3(3-0-6)
Conversation in Vietnamese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500148 ภาษาเวียดนามเบื้องตน
Pre-requisite: 1500148 Basic Vietnamese
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงานอดิเรก
และกิ จ กรรมในชี วิ ต ประจํ า วั น , การรั บ ประทานอาหารนอกบ า น การท อ งเที่ ย ว การเดิ น ทาง
การซื้อของ การสนทนาของนักทองเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษาเวียดนามใน
สถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมเวียดนาม กลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies and
daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, sports,
transferring and exchanging of ideas, using the Vietnamese language in different situations
and contexts, Vietnamese cultures and communication strategies
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2) กลุมวิชาสังคมศาสตร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000112
การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Government and Politics
ความรู พื้ น ฐานทางการเมื อ งและการปกครอง การทํ า ความเข า ใจ การวิ เ คราะห
การแสดงทั ศ นะที่ เ ป น ประโยชน ต อ การเมื อ งและการปกครองของไทย เหตุ ก ารณ ทางประวั ติ ศ าสตร
การเปลี่ย นแปลงทางการเมืองการปกครองของไทยตั้ งแต สมัย สุโขทัยจนถึงปจจุ บันโดยเชื่อมโยงกับมิ ติ
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมรวมทั้งอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน
Basic knowledge of Thai government and politics, analyzing and expressing
thoughts on Thai government and politics, crucial events of Thai history, changes of Thai
government and politics from Sukhothai era to present in relation to economic, social, cultural
dimensions and influence of globalization
2000113

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
การรวมตัวของกลุมประเทศตามแนวคิดภูมิภาคนิยม พัฒนาการของสมาคมประชาชาติ
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมืองและมั่นคงอาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ขอมูลพื้นฐานและบทบาทของประเทศสมาชิก
อาเซียน ประวัติศาสตรประเทศสมาชิกอาเซียนโดยสังเขป ประเทศและองคกรคูเจรจาอาเซียน และความ
เปนพลเมืองอาเซียน
Integration of ASEAN countries based on regionalism, evolution of Association of
South East Asian Nations, the ASEAN charter, ASEAN Political Security Community (APSC), ASEAN
Economic Community (AEC), ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC), fundamental information
and roles of ASEAN countries members, ASEAN historical background, ASEAN dialogue partnership
and ASEAN citizenship
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รหัสวิชา
2000114

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สังคมไทยในบริบทโลก
3(3-0-6)
Thai Society in Global Context
วิวัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย ความสัมพันธระหวางไทย
กับสังคมโลกในชวงเวลาตาง ๆ ตั้งแตกอนสมัยใหมจนถึงปจจุบัน บทบาทของไทยในบริบทระดับสากล การ
ปรับตัวและความรวมมือของไทยในประชาคมโลก
Evolution of Thai politics, economy, society, and culture, relation between
Thai and other countries in different periods from pre-modernism to postmodernism, roles
of Thailand in international context, adaptation and cooperation of Thailand and global
community
2000115

มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Human and Environment
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและความ
มั่นคงทางอาหาร ภัยธรรมชาติ และวิกฤตการณ ทางสิ่งแวดลอม โดยกระบวนการพัฒนามนุษย เพื่อการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
Natural resources and environments, ecosystems, biodiversity, food security,
natural disaster, environmental crisis, human development process for resources and
environmental management for sustainable locality development
2000116

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายแพงและ
พาณิชย กฎหมายอาญา การดําเนินกระบวนการยุติธรรม การประยุกตและบูรณาการการใชกฎหมายใน
ชีวิตประจําวัน
Basic knowledge of laws used in daily life, fundamental rights and freedom
based on constitutional law, rules of public and private laws, introduction to civil and
commercial laws, criminal laws, administration of justice, application and integration of laws
used in daily life
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3) กลุมวิชามนุษยศาสตร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500114
จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
แนว คิ ด เกี่ ย ว กั บ ชี วิ ต แล ะจริ ย ธ รรม ป ญ หาทางจริ ย ธ รรมในสั ง คมป จ จุ บั น
หลักจริยธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ
Concepts of life and ethics, ethical problems in the current society, ethical
principles for life happiness, life skills in 21 st century, life skills based on the philosophy of
sufficiency economy, lifelong learning skills and volunteer mindedness and public
consciousness
2500115

จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
3(3-0-6)
Volunteer Mindedness for Local Development
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด อุดมการณ หลักการ วิธีการเกี่ยวกับจิตอาสาเพื่อการ
พัฒนาตนเอง ชุมชน ทองถิ่น รูปแบบ แนวทาง กระบวนการ สรางงานจิตอาสาเพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน
ทองถิ่น กรณีศึกษาบทบาท หนาที่ของบุคคล กลุม องคกร หนวยงานที่ทํางานดานจิตอาสา การบําเพ็ญ
ประโยชน หรือ เปนอาสาสมัคร
Definitions, importance, notions, ideologies, principles and methods of public
consciousness for individual, communal and local development, roles of individual and
non-benefit organizations, case studies and voluntary processes devoting to community
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500116
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ความหมายและคุ ณคาของสุนทรีย ภาพดานทัศนศิลป ดุริยางคศิลป นาฏศิลปและการ
แสดง การเสริมสรางการรับรูและความซาบซึ้งทางดานสุนทรียภาพ
Definitions and value of aesthetics, visual art, musical art, Thai classical
drama, performance art, aesthetic perceptions and appreciation
37

รหัสวิชา
2500117

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Psychology in Daily Life
ความสําคัญของจิตวิทยาตอการดําเนินชีวิต องคประกอบและปจจัยของพฤติกรรมมนุษย
ธรรมชาติพัฒนาการของมนุษย การรูจักตนเองและผูอื่น การปรับตัวที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาตน มนุษย
สัมพันธ และการทํางานเปนทีม การประยุกตจิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
Importance of psychology for life, components and factors of human
behaviors, nature of human development, understanding self and others, effective
adjustment, self–development, human relations, teamwork and application of psychology
for happiness in life
2500118

สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information for Study Skills
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและการรูสารสนเทศ แหลงสารสนเทศและการ
ให บ ริ ก ารการจั ดระบบทรั พ ยากรสารสนเทศ กลยุทธ และทั กษะการสืบ ค น ทรั พยากรสารสนเทศแบบ
ออนไลน (OPAC) และการสืบคนฐานขอมูลออนไลน การเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียนอางอิงและ
บรรณานุกรม กฎหมายและจริยธรรมในการใชสารสนเทศ
Definitions and importance of information technology and information
literacy, information resources and services, classification of information resources, strategies
and skills in Online Public Access Catalog (OPAC), online databases searching, academic
report writing, reference citation and laws and ethics for information use
2500119

ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dvaravati Studies
ประวั ติ ค วามเป น มาของอาณาจั ก รทวารวดี ลั ก ษณะทางสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง
การปกครอง ความเจริญรุงเรืองของศิลปวัฒนธรรม รองรอยของทวารวดีในภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย
ตลอดจนความสําคัญของวัฒนธรรมทวารวดีที่มีตอจังหวัดนครปฐม
History of Dvaravati kingdom, characteristics of society, economy, politics and
government, art and cultural growth, historical traces of Dvaravati found in different regions
of Thailand and importance of Dvaravati culture on Nakhon Pathom province
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4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000124
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
หลั ก การและกระบวนการคิ ด ของมนุ ษ ย การพั ฒ นาลั ก ษณะการคิ ด และกระบวน
การคิ ด ความคิ ดสร า งสรรค การคิ ดเชิงระบบ การแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ตรรกศาสตรและ
การใชเหตุผล การวิเคราะหขอมูลขาวสาร กระบวนการตัดสินใจ และการประยุกตใชในการแกปญหาใน
ชีวิตประจําวัน
Principles and process of human thinking, development of cognitive
attributes and process, creative and systematic thinking, pursuit of scientific knowledge and
methodology, logic, data analysis, decision making process and application of the
knowledge in daily life
4000125

วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Sport Science for Health
ความหมาย และจุดมุงหมายของวิทยาศาสตรการกีฬา หลักการ ประเภทและประโยชน
ของการออกกําลังกาย การออกกําลังกายดวยกิจกรรมทางกาย การเลนกีฬา มารยาทของการเปนผูเลนและ
ผูดูกีฬาที่ดี การสรางเสริมสมรรถภาพทางกายและการสรางเสริมสุขนิสัย การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บที่
เกิดจากการออกกําลังกาย
Definitions and objectives of sport science, principles, categories and
advantages of exercises, physical activities exercises, sporting, manners of good players and
watchers, physical efficiency supplement, sport habits and first aid for exercising injuries
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รหัสวิชา
4000126

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information and Communication Technology
ความหมายและองค ป ระกอบของระบบคอมพิ ว เตอร เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการสืบคนขอมูล โปรแกรมประยุกตดาน
การประมวลผลคํา ดานตารางคํานวณ ดานการนําเสนอ ดานการสื่อสารผานเครือขาย ระบบความปลอดภัย
ของเครือขายคอมพิวเตอร กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับการใชงานคอมพิวเตอร รวมถึงสุขภาวะ
ของการใชคอมพิวเตอร
Definitions and components of the computer system and information and
communication technology; use of information and communication technology for data
retrieval, software application, word processing, spreadsheet, presentation, network
communication, network security system, computer ethics and cyber laws, and computer
ergonomics
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000127
โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Science and Technology Development in the Changing World
ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน ดาน
การพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ ดานพลังงาน ภาวะโลกรอน ดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ
ภัยธรรมชาติ ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
Effects of science and technology on global changes, development of
community and country, energy and global warming, natural resources, environment,
disaster, agriculture and agricultural industry
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รหัสวิชา
4000128

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การสรางเสริมสุขภาวะ
3(3-0-6)
Well-being Promotion
ความสําคัญของสุขภาพ ดานรางกายและอารมณ อาหาร ยาและสมุนไพร อนามัยสวน
บุคคล และสิ่งแวดลอมในชุมชน โรคและวิธีการปองกันโรค การสรางเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะสวนบุคคล
และทักษะการเชื่อมโยงระหวางตนเองและผูอื่นใหดํารงชีวิตอยูอยางเปนสุข หลักการสงเสริมสุขภาพแบบ
องครวม หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ตระหนักและเห็นคุณคาของการออกกําลังกาย สมรรถภาพ
ทางกายและการตรวจสอบสุขภาพ หลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
Importance of physical and emotional health, food, medicines and herbs,
personal hygiene, community environment, diseases prevention, life quality development,
personal skills, interpersonal skills, principles of holistic health promotion, health fitness,
awareness and appreciation of benefits of exercise, physical fitness, health checkup and
health insurance system in Thailand
4000129

นันทนาการเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Recreation for Health
ความหมาย ความสําคัญและประโยชนของกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการใน
ชีวิตประจําวัน ผูนํานันทนาการ กิจกรรมนันทนาการสําหรับตนเองและครอบครัว
Definitions, importance and advantages of recreation activities, recreation
activities in daily life, leaders of recreation activities, recreation activities for oneself and
family
4000130

ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
3(3-0-6)
Health Insurance System in Thailand
ปรั ช ญา แนวคิ ด หลั ก การและพั ฒ นาการของระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพไทยและ
ต า งประเทศ การเข า ถึ ง สิ ท ธิ ป ระโยชน การบริ ห ารจั ด การกองทุ น และสิ ท ธิ ข องประชาชนตามระบบ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ
Philosophy, concepts, principles and health insurance system, development
of health insurance system of Thailand and other countries, fund management and citizen
rights under the National Health Insurance System
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รหัสวิชา
4000131

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
คณิตศาสตรพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน สัดสวน รอยละ การคํานวณอัตรากาวหนาที่ใช
ใน การชําระคาไฟฟาและน้ําประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผอนชําระ และคณิตศาสตรประกันภัย
Basic Mathematics in daily life, proportion, percentage, calculation of
progressive rate for electricity and water, electricity and water, interest, installment systems
and actuarial science
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
(1) กลุมเนื้อหาวิชาชีพครู
1) กลุมวิชาชีพครู รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
1112101

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
พื้นฐานการศึกษา
3(3-0-6)
Foundation of Education
บทบาทของการศึ กษาในการพั ฒนาประเทศ ปรั ชญา แนวคิ ด และทฤษฎี ทางการศึ กษา
จิตวิทยา สังคม เศรษฐกิจ ศาสนา และวัฒนธรรม แผนการศึกษาและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
การจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการทองถิ่น โครงสรางการบริหารสถานศึกษา แนวคิดและกลวิธีการ
จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน การวิเคราะหเกี่ยวกับบริบท แนวโนม และปญหาการศึกษาสู
การประยุกตใชเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน
1112102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
2(1-2-3)
English Communication for Teacher
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ การฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษาอังกฤษเพื่อการคนควาและ
พัฒนาวิชาชีพครู การเรียนรูมารยาท วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตของตางชาติ
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รหัสวิชา
1112103

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
2(1-2-3)
Thai Communication for Teacher
การใชภาษาไทยสําหรับครูอยางมีประสิทธิภาพ การฝกทักษะการฟง การพูด การอาน
และการเขียน การใชภาษาไทยเพื่อการปฏิบัติงานและการพัฒนาวิชาชีพครู การจัดทําหนังสือราชการ การ
ใชภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตอยูรวมกันไดอยางสันติสุขภายใตความหลากหลายทางวัฒนธรรม
1113201

หลักวิชาชีพครู
3(2-2-5)
Principle of Professional Teacher
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพครู บทบาทหนาที่ สภาพงานครู องคกรวิชาชีพครูกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับครูและวิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครูและจรรยาบรรณวิชาชีพครู แนวทางการเสริมสราง
ความกาวหนาเพื่อพัฒนาตนและวิชาชีพอยางตอเนื่อง การเปนบุคคลแหงการเรียนรู การจัดการความรูที่เกี่ยวของ
กับวิชาชีพครูเพื่อการแสวงหาและการเลือกใชขอมูลขาวสารความรู รอบรูในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ
การสอนเพื่อใหผูเรียนคิดวิเคราะห สังเคราะห และสรางสรรคสิ่งใหมๆ ลักษณะของครูที่ดี การเสริมสราง
เจตคติและจิตวิญญาณความเปนครู คุณธรรมจริยธรรมที่จําเปนตอวิชาชีพครู หลักธรรมาภิบาลและความ
ซื่อสัตยสุจริต จิตสาธารณะและเสียสละเพื่อสังคม การเสริมสรางความสัมพันธเชิงสรางสรรคระหวางครูกับ
ผูเรียนเพื่อสงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียน การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อเปนแบบอยางที่ดี
แกผูเรียนและสังคม
1114704

การประกันคุณภาพการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Quality Assurance
ความหมาย ความสํ าคัญ หลั กการ แนวคิ ด และแนวปฏิ บัติ เกี่ ยวกั บการจัดการคุ ณภาพ
การศึกษาและการประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ การจัดการความรูเกี่ยวกับ
วิชาชีพครูเพื่อการจัดการเชิงคุณภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยาง
ต อเนื่ อง บทบาทหน า ที่ ของผูมีส ว นเกี่ ย วข องกับ การประกั น คุณ ภาพการศึก ษา มาตรฐานและตั ว บง ชี้
คุณภาพการศึกษา การดําเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู และการเขียน
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
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1121205

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Development
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร องคประกอบของหลักสูตร ความหมาย ความสําคัญของ
การพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร แนวคิด หลักการ และกระบวนการพัฒนาหลักสูตร การนํา
หลั ก สู ต รไปใช ใ นสถานศึ ก ษา สาระสํ า คั ญ และความสํ า คั ญ ของหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดประสบการณและกิจกรรมใหสอดคลองกับ
หลักสูตร และการใชแหลงวิทยาการเสริมหลักสูตร การฝกปฏิ บัติการวิ เคราะหและการจัดทําหลักสูต ร
สถานศึกษา การฝกปฏิบัติการประเมินหลักสูตร และการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร
1122301

หลักการสอนและการจัดการเรียนรู
3(2-2-5)
Principle of Teaching and Learning Management
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ แนวคิดของการสอน และหลักการจัดการเรียนรู
ทฤษฎี แ ละรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ที่ ห ลากหลายโดยเน น การคิ ด วิ เ คราะห คิ ด สร า งสรรค และ
คิดแกปญหา การออกแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เทคนิคและทักษะการจัดการเรียนรู การ
วั ด และประเมิ น ผลตามจุ ด ประสงค ก ารเรี ย นรู การใช สื่ อ และการจั ด สิ่ ง แวดล อ มเพื่ อ การเรี ย นรู
การพั ฒนาศู นย การเรี ย นรู ในสถานศึ กษา ความสํ า คั ญ หลั ก การ และกระบวนการจั ด ทํ า แผนการจั ด
การเรียนรู และการทดลองใชแผนการจัดการเรียนรู การฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรูใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ
1124501

การบริหารจัดการชั้นเรียน
2(2-0-4)
Classroom Management
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ และหลักการจัดการชั้นเรียน ลักษณะชั้นเรียนที่พึง
ประสงค การจัดชั้นเรียนเฉพาะวิชา การสรางบรรยากาศในชั้นเรียนที่สงเสริมการเรียนรูและเจตคติที่ดีตอการ
เรียนรู การสรางวินัยในชั้นเรียน การสรางแรงจูงในการเรียน หลักการและกระบวนการแกปญหาในชั้นเรียน
การจัดการพฤติ กรรมและการปรั บพฤติ กรรมผู เรี ยน การใช กระบวนการกลุ มเพื่อการจั ดการชั้นเรียนที่ มี
ประสิทธิภาพ
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รหัสวิชา
1131103

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Innovation and Information Technology for Education
ความสําคัญ ประเภท หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน แหลงการเรียนรูและเครือขายการ
เ รี ย น รู ห ลั ก ก า ร เ ลื อ ก ก า ร อ อ ก แ บ บ ก า ร ผ ลิ ต ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ
การบํ า รุ ง รั ก ษาสื่ อ เทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา การฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบ การผลิ ต การใช แ ละ
การปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียน
1142104

การวัดและประเมินผลการเรียนรู
3(2-2-5)
Learning outcome Measurement and Evaluation
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติของการวัดและการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
จุ ด มุ งหมายทางการศึ กษากั บ การวั ด และการประเมิน ผล วิธี การประเมิ น ผลการเรี ย นรูต ามสภาพจริ ง
การสราง การเลือกใช และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับเกณฑการใหคะแนน สถิติเบื้องตนสําหรับการวัดและประเมินผลการศึกษา การแปลความหมาย
ของคะแนน การฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ข องผู เ รี ย น การนํ า ผลจากการวั ด และ
การประเมินผลไปใชในการจัดการเรียนรูและการพัฒนาผูเรียน
1143408

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
3(2-2-5)
Research for Learning Development
หลั กการ แนวคิ ด และแนวปฏิบัติของการวิจัย เพื่อพัฒ นาการเรีย นรู การใชและผลิ ต
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ระเบียบวิธีการวิจัย การกําหนดปญหา การออกแบบการวิจั ย การเลือก
ตัวอยาง การสรางและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล
การตีความและการแปลผลขอมูล การเขียนรายงานและการนําเสนอผลงานวิจัย การนําผลการวิจัยไปใชใน
การจัดการเรียนการสอน ฝกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน

45

รหัสวิชา
1151101

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
พื้นฐานทางจิตวิทยาสําหรับครู
2(2-0-4)
Foundation of Psychology for Teacher
พื้นฐานทางจิตวิทยาตอการประกอบวิชาชีพครู แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการความ
หลากหลายของผู เ รี ย น การเรี ย นรู กระบวนการคิดและเชาวนปญ ญา การรับ รู แรงจูง ใจ บุค ลิกภาพ
พฤติกรรมทางสังคม สุขภาพจิตและจิตวิทยาสุขภาพ การประยุกตหลักการและแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อ
ความเขาใจและสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ การปฏิบัติวิชาชีพครู และการสราง
คุณภาพชีวิต
1152204

จิตวิทยาการเรียนการสอน
2(1-2-3)
Psychology of Learning and Instruction
การประยุกตหลักการ แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรูเพื่อการ
สอนและการพั ฒ นาผู เ รี ย น ระบบประสาทการรู สึ ก จิ ต ประสาทการเคลื่ อ นไหว และสมองกั บ
การเรียนการสอน พัฒนาการตามวัยกับการเรียนการสอน แรงจูงใจ อารมณ วินัยการเรียนรู พลวัตกลุมกับ
การเรียนการสอน การวางแผนการจัดการเรียนรู การจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู
แนวคิดจิตวิทยาการประเมินสัมฤทธิผลการเรียนและการสอน
1153503

จิตวิทยาการแนะแนวและการใหการปรึกษา
2(1-2-3)
Guidance and Counseling Psychology
ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญา และหลักการแนะแนว ลักษณะ ประเภท และบริการ
แนะแนวในสถานศึกษา หลักการ ทฤษฎี และทักษะการใหการปรึกษาเบื้องตน การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนและการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระบบดูแลชวยเหลือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียน
การฝกปฏิบัติการศึกษารายกรณี
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รหัสวิชา
รหัสวิชา
1154101

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การศึกษาพิเศษ
2(2-0-4)
Special Education
การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษทางการศึกษา พระราชบัญญัติและ
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การศึ ก ษาพิ เ ศษ รู ป แบบการบริ ห ารการศึ ก ษาพิ เ ศษในประเทศไทย
การจําแนกประเภท ลักษณะทางจิตวิทยาและการเรียนรูของผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ แนวปฏิบัติเพื่อ
การพัฒ นาผูเ รี ยนที่ มีความต องการพิเ ศษ เทคโนโลยี นวัตกรรมการสอน และสิ่งอํานวยความสะดวก
การบู ร ณาการ การจั ด การเรี ย นรู และจั ด การพฤติ ก รรมผู เ รี ย นในชั้ น เรี ย นรวม การจั ด ทํ า และ
การใชแผนการจัดการศึกษารายบุคคล
2) กลุมวิชาชีพครู รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
1113701

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
กฎหมายการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Law
กฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษา แนวทางการนํากฎหมายมา
ประยุกตใชเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการจัดการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
1114701

การบริหารจัดการสถานศึกษา
2(2-0-4)
School Management
ความรูพื้นฐานทางการบริหาร ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผูนําทางการศึกษาการ
คิดอยางเปนระบบ วัฒนธรรมองคกร การเชื่อมโยงการประกันคุณภาพทางการศึกษา มนุษยสัมพันธและ
การสื่อสารในองคกร การทํางานเปนทีม การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การศึกษาเพื่อ
พัฒนาชุมชน การจัดทําโครงการทางวิชาการ โครงการฝกอาชีพและโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาใน
สถานศึกษา
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รหัสวิชา
1123103

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สิ่งแวดลอมศึกษาและภูมิปญญาชุมชน
2(2-0-4)
Environmental Education and Community Wisdom
ความหมาย ความสํ า คั ญ และประเภทของสิ่ ง แวดล อ มศึ ก ษาและภู มิ ป ญ ญาชุ ม ชน
กระบวนการสิ่ ง แวดล อ มศึ ก ษา การวิ เ คราะห ป ญ หาและผลกระทบของสิ่ ง แวดล อ ม การศึ ก ษาแหล ง
การเรียนรูและภูมิปญญาชุมชนในฐานะทรัพยากรการเรียนรู การนําสิ่งแวดลอมศึกษาและภูมิปญญาชุมชน
มาใชในการจัดการเรียนรูและการดําเนินชีวิต
1123402

ทักษะและเทคนิคการสอน
2(1-2-3)
Teaching Skills and Techniques of Teaching
ความหมายและความสําคัญของทักษะและเทคนิคการสอน ทักษะการนําเขาสูบทเรียน
ทักษะการนําเสนอสาระการเรียนรู ทักษะการสรุปบทเรียน ทักษะการเลาเกร็ดความรูเพื่อสรางบรรยากาศ
ในชั้นเรียน การเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนรู ทักษะการตั้งคําถาม ทักษะการเสริมแรง ทักษะการใชกระดาน
และสื่อพื้นฐานประจําชั้นเรียน ทักษะการสรางปฏิสัมพันธในชั้นเรียน ทักษะการสรุปใจความจากการฟงการ
อธิบาย การขยายความ การสอนกลุมใหญ การสอนกลุมยอย การสอนรายบุคคล การใชกิจกรรมเกมและ
เพลงประกอบการเรีย นการสอน บทบาทสมมติ เทคนิคการสอนแบบมี สวนรวมเทคนิคการสอนโดยใช
กระบวนการคิดและเทคนิคการสอนรวมสมัย
1123403

วาทการสําหรับครู
2(2-0-4)
Speech for Teacher
ความสําคัญและความมุงหมายของวาทการสําหรับครู หลักการและวิธีการพูดรูปแบบตาง ๆ เพื่อ
การปฏิบัติงานครูอยางมีประสิทธิภาพ การวางโครงเรื่อง การประเมินผลการพูดตามศักยภาพ
1132102

นวัตกรรมการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Innovation
ความหมาย ความสํ า คั ญ หลั ก การและประเภทของนวั ต กรรมการศึ ก ษา การสร า ง
การเลือก การใชนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียน การสอน ฝกวิเคราะหสภาพปญหาการจัดการเรียนรูใน
สถานศึกษาเพื่อออกแบบ สรางและนําเสนอรูปแบบนวัตกรรมที่เหมาะสม การนําไปทดลองใชเพื่อปรับปรุง
และพัฒนา
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รหัสวิชา
1132502

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การสรางสรรคและประดิษฐสื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Creativity and Invention of Educational Media
ความหมายของงานสรางสรรคและงานประดิ ษฐ การออกแบบและผลิต สื่ อการศึ กษา
ประเภทตาง ๆ เนนความคิดสรางสรรคโดยใหสัมพันธกับรูปแบบและเนื้อหา การนําสื่อสรางสรรคหรืองาน
ประดิษฐไปใชประโยชนทางการศึกษา ฝกการออกแบบและผลิตสื่อการศึกษา
1133503

การผลิตและการนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Production and Presentation of Educational Multimedia
ความหมาย ความสํ า คั ญ ของคอมพิ ว เตอร มั ล ติ มี เ ดี ย และโปรแกรมคอมพิ ว เตอร
เพื่อการนําเสนอ วิธีการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียและโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอ ปฏิบัติการ
ออกแบบ สร า ง และนํ า เสนอผลงานด ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร เ พื่ อ การนํ า เสนอสํ า หรั บ การเรี ย น
การสอนและการเผยแพร
1142201

การสรางแบบทดสอบเบื้องตน
2(2-0-4)
Introduction to Test Construction
ความรูเบื้องต นเกี่ยวกับแบบทดสอบ ประเภทของแบบทดสอบ การวางแผนการสราง
แบบทดสอบชนิดตาง ๆ การสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบกอน
นําไปใช การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบหลังนําไปทดลองใช การประเมินคุณภาพของแบบทดสอบและ
ปรับปรุงแบบทดสอบ ฝกปฏิบัติการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และการนําไปทดลองใช
1142501

โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวัดผลและวิจัยการศึกษา
3(2-2-5)
Computer Software Package for Educational Measurement and Research
ความรู พื้นฐานเกี่ ยวกั บการใชคอมพิ วเตอร ประเภท และลักษณะของโปรแกรมสําเร็ จรู ป
กระบวนการทํางานของโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวัดผลและวิจัย การสรางแฟมขอมูล และแฟมคําสั่ง ฝก
ปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลลักษณะตาง ๆ ทั้งทางดานการวัดผลและวิจัย
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รหัสวิชา
1152301

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
มนุษยสัมพันธสําหรับครู
2(2-0-4)
Human Relations for Teacher
ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธสําหรับ ครู ธรรมชาติความตองการของ
มนุษ ย หลัก การและเทคนิค การสรา งมนุษ ยสัม พัน ธ การสื ่อ สารในองคก ร การประยุก ต
มนุษยสัมพันธเพื่อใชในการสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดี การสงเสริมติดตามดูแลชวยเหลือผูเรียน
1153102

บุคลิกภาพและการปรับตัว
2(2-0-4)
Personality and Adjustment
ความหมายและความสําคัญของบุคลิกภาพและการปรับตัว ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปจจัยที่มี
ผลต อ บุ คลิ ก ภาพ การวั ด บุ ค ลิ ก ภาพ ความสัม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค ลิ ก ภาพและการปรั บ ตั ว การวิ เ คราะห
พฤติกรรมที่เปนปญหา การฝกทักษะการแกปญหาและการปรับตัวในลักษณะตางๆ เพื่อการดํารงชีวิตอยาง
มีคุณภาพ
1153504

จิตวิทยาการแนะแนววัยรุน
2(1-2-3)
Guidance Psychology for Adolescence
วัยรุนและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุน พัฒนาการดานตางๆ ของวัยรุน ปจจัยที่สงผลตอ
พัฒนาการ ปญหาเฉพาะวัย บทบาทของครูกับการแนะแนวและการใหการปรึกษาวัยรุนในสถานศึกษา
การจัดบริการแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือเพื่อปองกัน แกไขและพัฒนาผูเรียนวัยรุน แนวทางการ
พัฒนาความสามารถและศักยภาพของวัยรุนดวยกระบวนการแนะแนว
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3) กลุมฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน
รหัสวิชา
1102301

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานในสถานศึกษา
1(90)
Observation and Participation in School Practices
วิชาที่ตองเรียนมากอน
1. 1112101 พื้นฐานการศึกษา
2. 1121205 การพัฒนาหลักสูตร
3. 1131103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
การศึกษาสังเกตการจัดการเรียนรู และสภาพทั่วไปของสถานศึกษา บทบาทหนาที่ ภาระ
งานของครูผูส อน ครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพและการสรางเสริมเจตคติที่ดีและจิต
วิญญาณความเปนครูเพื่อการเปนครูมืออาชีพ การสรางมนุษยสัมพันธอันดีระหวางผูเรียนและบุคลากรใน
สถานศึกษาการศึกษาพฤติกรรมผูเรียน การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมโฮมรูม การ
สรางมนุษยสัมพันธอันดีระหวางผูเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา ความรวมมือระหวางสถานศึกษาและ
ชุมชนเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา การฝกเปนผูชวยครูดานงานธุรการชั้นเรียน การเขียนรายงานผล
การศึกษาผูเรียนรายกรณี การจัดทํารายงานการศึกษาสังเกตและการปฏิบัติงานผูชวยครูจากสภาพจริง การ
นําเสนอและอภิปรายผลการสังเกตและการมีสวนรวม
1102303

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู
2(180)
Pre–practicum in Teaching Profession
วิชาที่ตองเรียนมากอน
1102301 การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ขอบขาย บทบาทของผูที่เกี่ยวของ และแนวทางการปฏิบัติตนในการฝกประสบการณ
วิชาชีพครู การบริหารงานวิชาการและการจัดการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูในวิชาเฉพาะดานของ
นักศึกษา การฝกจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดประสงคการสอนที่หลากหลายโดยเนนให
ผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง การทดลองจัดการเรียนรูในสถานการณจําลองและสถานการณจริง การ
ออกแบบทดสอบ ขอสอบเครื่องมือวัดผล การตรวจขอสอบ การใหคะแนน และการตัดสินผลการเรียน การ
สอบภาคปฏิบัติและการใหคะแนน การใชและการผลิตสื่อ การวิจัยแกปญหาผูเรียน การจัดทําโครงงาน
วิชาการในสถานศึกษา
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4) กลุมวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1105801
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6 (540)
Teaching Internship 1
การลงทะเบี ยนรายวิ ชานี้ ต องผ านการเรี ยนรายวิ ชาชี พครู ในกลุ มวิ ชาชี พครู และกลุ ม วิ ช า
ฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียนครบตามโครงสรางของหลักสูตร
การบูรณาการและการประยุกตใชองคความรูในกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครูใน
สถานศึ ก ษาตลอดภาคเรี ย น การปฏิ บั ติ ก ารสอนในวิ ช าเอก การจั ด การชั้ น เรี ย น การวั ด และ
การประเมินผลและนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การจัดทําโครงการเพื่อพัฒนา
งานตาง ๆ รวมกับสถานศึกษา การศึกษาผูเรียนเปนรายกรณี และการวิเคราะหผลการจัดการเรียนรูสูการ
วิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนภายใตกระบวนการนิเทศติดตามชวยเหลือและพัฒนา ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
การสรางมนุษยสัมพันธและเรียนรูการปรับตนใหเขากับวัฒนธรรมองคกร การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
การฝกประสบการณวิชาชีพครู
1105802

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6 (540)
Teaching Internship 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน
1105801การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
การบูรณาการและการประยุกตใชองคความรูในกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครู ใน
สถานศึกษาตลอดภาคเรียนในทุกดานเพื่อการพัฒนาตนสูความเปนครูมืออาชีพ การออกแบบการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญจนสามารถปฏิบัติใหเกิดผลไดจริงในการปฏิบัติการสอนวิชาเอก การวัดและ
การประเมินผลและนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน การพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาและแกปญหาการเรียนรู
ของผูเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคลเพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนเต็มตามศักยภาพ สามารถประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนาผูเรียน การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษา และปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูในการฝกประสบการณวิชาชีพครู
หมายเหตุ
รายวิชาในกลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียนและกลุมวิชาการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาไดผลการเรียนระดับขั้นต่ํากวา C ถือวาไมผานเกณฑตองลงทะเบียนฝกประสบการณในรายวิชา
นั้นใหม

52

(2) กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1522101
ศาสนศึกษา
3(3-0-6)
Religious Studies
ความหมาย ความสํ า คั ญ ของศาสนศึ ก ษา วิ ธี วิ ท ยาในการศึ ก ษาศาสนา พั ฒ นาการ
ทางศาสนาของมนุษยชาติ ประวัติความเปนมาของศาสนาในเชิงสังคม องคประกอบ หลักคําสอนสําคัญ
เปาหมายสูงสุด ศาสนปฏิบัติ นิกายและกลุมแนวคิดขบวนการของศาสนาที่มีอิทธิพลตอสังคมไทย และศา
สนสัมพันธเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุข
1522102

หลักพุทธธรรม
3(3-0-6)
Principles of Buddhism
ความหมาย องคป ระกอบ และลักษณะสําคัญ ของพุทธธรรม หลักธรรมสําคัญในทาง
พระพุ ท ธศาสนาเพื่ อ ความเข า ใจชี วิ ต และสั ง คม เน น ศึ ก ษาขั น ธ 5 อายตนะ 12 ไตรลั ก ษณ
ปฎิจจสมุปบาท กรรม นิพพาน อริยสัจ 4 ไตรสิกขา ภาวนา 4 ทัศนะและหลักปฏิบัติของนักปราชญสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา พรอมทั้งการเขาฝกปฏิบัติกรรมฐาน
1523102

จริยศาสตรและจริยธรรมสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Ethics and Environmental Ethics
แนวคิ ดและทฤษฎี ทางจริย ศาสตร จริยศาสตรทางปรัช ญาและศาสนา นิเวศวิทยากับ
ศาสนา ประเด็นป ญหาสิ่งแวดล อมในสังคมป จจุบัน จากมุ มมองของทฤษฎีและหลักการทางจริย ศาสตร
แนวทางในการประยุกตหลักจริยธรรมเพื่อใชในอนุรักษและการแกปญหาสิ่งแวดลอม
1524101

พิธีกรรมทางศาสนา
3(3-0-6)
Religious Rite
แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับพิธีกรรม วันสําคัญและเทศกาล พิธีกรรมของศาสนาสําคัญใน
สังคมไทย โดยทราบถึง ประวัติความเปนมาความหมาย ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติตามพิธีกรรมที่สําคัญทาง
ศาสนา การวิ เ คราะห ภู มิ ป ญ ญาที่ ป รากฏในเทศกาลและพิ ธี ก รรม รวมทั้ ง ข อ ปฏิ บั ติ แ ละมารยาท
ในการเขารวมพิธีกรรม และฝกปฏิบัติพิธีกรรมตาง ๆ
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รหัสวิชา
1642101

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก
3(3-0-6)
Eastern and Western Civilizations
อารยธรรมจีนและอินเดีย เขาใจและเปรียบเทียบความแตกตางและความสัมพันธกันของ
อารยธรรมทั้งสอง รวมทั้งอิทธิพลที่มีตอซีกโลกตะวันออก พัฒนาการของอารยธรรมอียิปตโบราณ เมโสโป
เตเมีย กรีก และโรมันทางซีกโลกตะวันตก ความเขาใจในอารยธรรมทั้งสองซีกโลก โลกยุคกลาง ระบบศักดิ
นาสวามิภักดิ์ กําเนิดของศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม และสงครามครูเสด ที่มีอิทธิพลตอสังคม และอารย
ธรรมของโลกตะวันตก
1643102

ประวัติศาสตรยุโรปสมัยใหมและอเมริกา
3(3-0-6)
History of Modern Europe and America
ประวัติศาสตรยุโรปสมัยใหมนับแตศตวรรษที่ 18-21ทั้งบริบททางดานสังคม การเมือง
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและปรัชญา ประวัติศาสตรอเมริกาตั้งแตการคนพบทวีปอเมริกาจนถึงสมัยปจจุบัน
และบริบททางดานสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและปรัชญา
1644101

ประวัติศาสตรไทย
3(3-0-6)
History of Thailand
ประวัติศาสตรไทยตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตรจนถึงสมัยรัตนโกสินทรประเด็นที่สําคัญตาง
ๆ ไดแก แนวคิดการตั้งถิ่นฐานความเปนมาของชาติพันธุไทย ลักษณะการเมืองการปกครองของเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และความสัมพันธกับตางประเทศที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย และศาสนา ในแตละ
ยุคสมัย โดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร
1644102

ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3(3-0-6)
History of Southeast Asia
พั ฒ นาการภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต ส มั ย โบราณ การรั บ และการผสมผสาน
วัฒนธรรมอินเดีย จีน และอิสลาม การสถาปนาอํานาจรัฐ บทบาทและพัฒนาการของรัฐตาง ๆ ในทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความสัมพันธกับชาติตะวันตกในระยะกอน ค.ศ. 1800 พัฒนาการ
และผลกระทบจากลัทธิจักรวรรดินิยมที่มีตอภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ขบวนการชาตินิยม การยึด
ครองของญี่ปุนในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 การไดรับเอกราช การเกิดรัฐชาติสมัยใหม พัฒนาการและ
ความรวมมือในระดับภูมิภาค
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รหัสวิชา
1644102

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ประวัติศาสตรทองถิ่น
3(2-2-5)
Local History
ความหมายและขอบเขตของประวั ติ ศ าสตร ท อ งถิ่ น พั ฒ นาการและความสํ าคั ญ ของ
การศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตรโดยใชวิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห
ข อมู ล เชิ งประวั ติศาสตร จ ากเอกสารท องถิ่น และประวัติศ าสตร บ อกเล า พลวัตของทองถิ่ น โดยเฉพาะ
ความสัมพันธของชุมชน ไดแก จารีตประเพณีของทองถิ่น ตลอดจนภูมิปญญาชาวบานตอการดํารงอยูใน
สังคม โดยเนนภูมิภาคตะวันตกและการศึกษาภาคสนาม
9011102

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
3(3-0-6)
Introduction to Political Science
ขอบขายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร ความสัมพันธระหวางวิชารัฐศาสตรกับสาขาวิชา
อื่น ความสัมพั นธร ะหวางรั ฐกับ ประชาชน และระหวางอํานาจกับกฎหมาย กระบวนการทางการเมือง
รั ฐ บาล รั ฐ สภา พรรคการเมื อง กลุ มผลประโยชน ลัทธิและอุดมการณทางการเมืองที่สําคัญ ตลอดจน
ความสัมพันธระหวางประเทศ
2561102

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Introduction to Jurisprudence
กฎหมาย ความหมาย ประเภท ความสําคัญ การจัดทํา การใชการยกเลิก การตีความ และ
กระบวนการยุติธรรม กฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและอาญา
2531102

หลักสังคมวิทยาและมานุษวิทยาสําหรับสังคมศึกษา
3(3-0-6)
Principle of Sociology and Anthropology for Social Studies
ความรู เ บื้ อ งต น ทางสั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยา แนวคิ ด ของนั ก สั ง คมวิ ท ยาและ
มานุ ษ ยวิ ท ยา โครงสร า งและลั ก ษณะของสั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยา การจั ด ระเบี ย บทางสั ง คม
กลุมทางสังคมและวัฒนธรรม กระบวนการทางสังคม การจัดลําดับชั้นทางสังคม สถาบันและบทบาททาง
สังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม กลุมชาติพันธุ พหุนิยมทางวัฒนธรรม พัฒนาการทางสังคม
สมัยใหม และความจําเปนของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาตอสังคมศึกษา
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รหัสวิชา
2571101

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร
3(3-0-6)
Introduction to Economics
หลั กทั่ วไปของเศรษฐศาสตรจุล ภาคและมหภาค ในเรื่องปญ หาพื้น ฐานทางเศรษฐกิจ
ปจจั ยกํ าหนดอุ ปสงคและอุป ทานของสิ นคา พฤติกรรมผูบริโภค ลักษณะสําคัญของตลาด การคํานวณ
ผลิตภัณฑประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงินและการคลัง การคาและการเงินระหวางประเทศ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบสหกรณ
2572101

เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทยในความเปลี่ยนแปลงของโลก
3(3-0-6)
Thai Economics, Society and Politic in the Changing World
ความสัมพันธระหวางระบบเศรษฐกิจโลกกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทย การ
พึ่ ง พาและการแข ง ขั น บทบาทขององค ก ารระหว า งประเทศ บรรษั ท ข า มชาติ ผลกระทบต อ
การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของไทย
2542101

ภูมิศาสตรกายภาพ
3(2-2-5)
Physical Geography
สั ณ ฐานของโลก และปรากฏการณ ที่ เ กิ ด เนื่ อ งจากความสั ม พั น ธ ร ะหว า งโลกกั บ
ดวงอาทิตยและ ดวงจันทร สมบัติทางดานกายภาพ และการเปลี่ยนแปลงของธรณีภาค (Lithosphere)
อุ ท กภาค (Hydrosphere) บรรยากาศ (Atmosphere) และชี ว มณฑล (Biosphere) และการปฏิ บั ติ
ภาคสนาม
2543402

ภูมิสารสนเทศสําหรับครูสังคมศึกษา
3(2-2-5)
Geo-informatics for Social Studies Teacher
ความรู พื้น ฐานเกี่ ย วกั บ แผนที่ เทคโนโลยีภู มิส ารสนเทศ การเก็บ รวบรวมขอมู ล การ
วิเคราะหขอมูล การเสนอสารสนเทศทางภูมิศาสตร และแนวทางการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู
2542102

ภูมิศาสตรภูมิภาคโลก
3(2-2-5)
World Regional Geography
สภาพภู มิ ศ าสตร เ กี่ ย วกั บ เกณฑ ใ นการพิ จ ารณาแบ ง ภู มิ ภ าคต า งๆ ของโลก ลั ก ษณะ
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและเปรียบเทียบปจจัยทางภูมิศาสตรที่มีผลตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในแตละภูมิภาค
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รหัสวิชา
2543301

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภูมิศาสตรประเทศไทยเชิงวิเคราะห
3(2-2-5)
Analytical Geography of Thailand
วิเคราะหสภาพภูมิศาสตรของประเทศไทยทั้งทางดานที่ตั้งอาณาเขต ลักษณะทางดาน
กายภาพ ลั กษณะทางด านเศรษฐกิ จ ประชากร การวิเคราะหความสามารถในการผลิตเชิงการเกษตร
อุตสาหกรรมการคา การคมนาคมขนสง และการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับปจจุบัน
และปฏิบัติการภาคสนาม
2502801

ภาษาอังกฤษสําหรับสังคมศึกษา 1
3(3-0-6)
English for Social Studies 1
ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ สั ง คมในขั้ น พื้ น ฐานทั้ ง การฟ ง การพู ด การอ า น และการเขี ย น
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับสังคมศึกษา ในดานประวัติศาสตร ภูมิศาสตร ปรัชญาและศาสนา ตลอดจน
การศึกษาทั้งโครงสรางไวยากรณและคําศัพทอื่น ๆ ในขั้นพื้นฐานที่มีความเกี่ยวของกับศาสตรดังกลาว
2502802

ภาษาอังกฤษสําหรับสังคมศึกษา 2
3(3-0-6)
English for Social Studies 2
ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ สั ง คมในระดั บ สู ง ขึ้ น ทั้ ง การฟ ง การพู ด การอ า น และการเขี ย น
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับสังคมศึกษา ในดานประวัติศาสตร ภูมิศาสตร ปรัชญาและศาสนา ตลอดจน
การศึกษาทั้งโครงสรางไวยากรณและคําศัพทอื่น ๆ ในขั้นสูงที่มีความเกี่ยวของกับศาสตรดังกลาว
ตองผานรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับสังคมศึกษา 1 มากอน
2504904

การวิจัยทางสังคมศึกษาเบื้องตน
3(2-2-5)
Introduction to Research in Social Studies
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศึกษา การกําหนดหัวขอปญหาในการวิจัย เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ การออกแบบการวิจัยดานสังคมศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอผล
ที่ไดจากงานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การเขียนเอกสารอางอิงการเขียนบทคัดยองานวิจัย การทํา
รูปเลมงานวิจัย และจรรยาบรรณของนักวิจัย
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รหัสวิชา
2504903

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สัมมนาสังคมศึกษา
3(2-2-5)
Seminar on Social Studies
กระบวนการค น คว า ทางวิ ช าการ การนํ า ประเด็ น ที่ สํ า คั ญ การจั ด สั ม มนา อภิ ป ราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมครอบคลุมเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา ขอเสนอแนะจากการ
สัมมนา ดวยหลักการศึกษาแบบสหวิทยาการ
2544104

ภูมิศาสตรสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
Environmental Geography
ลักษณะทางภูมิศาสตร ปรากฏการณธรรมชาติและภัยธรรมชาติ ของประเทศไทยและของ
โลก การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามและจัดการปญหาสิ่งแวดลอม ความรวมมือ
ระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
(3) กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1522103
พระพุทธศาสนาในสังคมไทยและสังคมโลก
3(3-0-6)
Buddhism in Thai Society and World Society
ประวัติการเผยแผพระพุทธศาสนาในสังคมไทยและสังคมโลก อิทธิพลของพระพุทธศาสนา
ตอศิลปวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของประเทศตาง ๆ ในแตละทวีป คําสอนทางพระพุทธศาสนากับวิถี
ชีวิตในโลกสมัยใหม บทบาทและความสําคัญของพุทธบริษัทในสังคมไทยและสังคมโลก
1524102

ศาสนากับสันติภาพ
3(3-0-6)
Religions and Peace
ความหมายและความสํ า คั ญ ของศาสนาและสั น ติ ภ าพ ป ญ หาความขั ด แย ง และ
ความรุ น แรงในสั ง คมไทยและสั ง คมโลก แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ความขั ด แย ง และความรุ น แรง
การจัดการความขัดแยงและความรุนแรงดวยสันติวิธี กระบวนการสราง รักษา และพัฒนาสันติภาพตาม
หลักการของศาสนาที่สําคัญของโลก
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รหัสวิชา
1524106

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
พุทธจิตตปญญาศึกษา
3(2-2-5)
Buddhist Contemplative Education
แนวคิดและหลักการพื้นฐานของพุทธจิตตปญญาศึกษา ธรรมชาติของมนุษยตามแนวพุทธ
จิตตปญญาศึกษา กระบวนการฝกฝนและพัฒนามนุษยตามแนวพุทธจิตตปญญาศึกษา กระบวนการเรียนรู
ตามแนวพุทธจิตตปญญาศึกษา การใชกิจกรรมพุทธจิตตปญญาศึกษาในการพัฒนาชีวิต การฝกปฏิบัติตาม
แนวพุทธจิตตปญญาศึกษา
1524107

ปรัชญาสมัยใหม และรวมสมัย
3(3-0-6)
Modern and Contemporary Philosophy
พัฒนาการความคิดทางปรัชญายุคโบราณและยุคกลาง นักคิดและแนวคิดของปรัชญายุค
ใหม และยุครวมสมัย วิวัฒนาการความคิด เกี่ยวกับทฤษฎีความรู ความจริง โดยมุงเนนความคิดของนัก
ปรัชญา และกระแสความคิดหลังนวยุคนิยม ลัทธิที่มีชื่อเสียงของแตละยุค การประยุกตแนวคิดทางปรัชญา
เพื่อสังคมศึกษา
1642104

ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก
3(3-0-6)
History of East Asia
อารยธรรมจีนตั้งแตสมัยโบราณจนถึงสมัยปฏิวัติ ใน ค.ศ. 1911ความสัมพันธระหวางจีน
กับชาติอื่นๆ บริบทการเมือง สังคมและเศรษฐกิจจีนในศตวรรษที่ 21 ประวัติศาสตรญี่ปุนสมัยโบราณจนถึง
สมัยใหม ประวัติศาสตรเกาหลีในยุคโบราณจนถึงสมัยใหม
1643103

ประวัติศาสตรเพื่อการทองเที่ยว
3(3-0-6)
History for Tourism
แนวคิ ดประวั ติศาสตร ไทยดานการทองเที่ยว ความสัมพัน ธเ ชิงบู รณาการระหวางการ
ทองเที่ยวและประวัติศาสตร ความเขาใจทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวของประเทศไทยและ
ประเทศในกลุมอาเซียน อันเปนแหลงความรู ผลกระทบของการทองเที่ยวในสังคม ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิต
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รหัสวิชา
1644103

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ประวัติศาสตรเอเชียใต
3(3-0-6)
History of South Asia
ภู มิ ภ าคเอเชี ย ใต ส มั ย โบราณโดยสั ง เขป เน น ความสํ า คั ญ ตั้ ง แต การแผ อิ ท ธิ พ ลของ
จักรวรรดินิยมตะวันตก การเรียกรองเอกราช ปญหาของเอเชียใต ภายหลังไดรับเอกราช บทบาท และ
นโยบายตางประเทศของกลุมเอเชียใตปจจุบัน
2504303

การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
3(3–0–6)
21st Century Learning Management
ความรูเกี่ยวกับสถานการณและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปจจุบัน วิธีการจัดการเรียนรู
เพื่อพัฒนาความรู ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงคที่สําคัญ การพัฒนาทักษะการคิด การผลิต
และใชสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู การวัดและประเมินทางการศึกษาในการจัดการเรียนรูสําหรับครูสังคม
ศึกษาในศตวรรษที่ 21
2532101

วัฒนธรรมศึกษา
3(3-0-6)
Cultural Studies
ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับแนวคิดรอบยอดและการศึกษาปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับ
วัฒนธรรม แนวคิดและทฤษฎีทางวัฒนธรรม เนื้อหาของวัฒนธรรม วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมรวมสมัย
วัฒนธรรมวิทยาศาสตร พหุนิยมทางวัฒนธรรม และการจัดการทางวัฒนธรรม
2543105

ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ
3(2-2-5)
Economic Geography
ลักษณะและปจจัยที่ทําใหเกิดความแตกตางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในบริเวณตางๆ
ของโลก ทรั พยากรธรรมชาติ การผลิ ตการใชและการกระจายของกิจ กรรมทางเศรษฐกิจ ดานเกษตร
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การคมนาคมขนสง การคาระหวางประเทศและการบริการแกประชาชนใน
ดินแดนตาง ๆ ของโลก และการปฏิบัติภาคสนาม
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รหัสวิชา
2543106

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภูมิศาสตรมนุษย
3(2-2-5)
Human Geography
ลั ก ษณะทางภู มิ ศ าสตร ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความเป น อยู ข องมนุ ษ ย ได แ ก การตั้ ง ถิ่ น ฐาน
การกระจายของประชากร สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองและวัฒนธรรมของมนุษย ใน
สวนตาง ๆ ของโลก
2544102

ภูมิศาสตรทองถิ่น
3(2-2-5)
Local Geography
สภาพภูมิศาสตรของทองถิ่น สภาพแวดลอม เศรษฐกิจ ประชากร ระบบโครงสรางพื้นฐาน
และสถาบันทางสังคม วิเคราะหปญหาและแนวทางแกไขทองถิ่น การเก็บขอมูลในภาคสนามเพื่อวิเคราะห
สภาพทองถิ่น
9013101

เหตุการณโลกปจจุบัน
3(3–0–6)
Current World Events
พื้นฐานการเมืองระหวางประเทศที่เกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันของโลก หลักความสัมพันธ
และความขัดแยง ทฤษฎีลัทธิการเมืองและวิกฤติการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคของโลก การจัดตั้งองคการ
ระหวางประเทศเพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคง
9013103

ความเปนพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย
3(3–0–6)
Thai Citizenship in Democracy
ความหมายของความเป น พลเมื อ ง การเป น พลเมื อ งดี ใ นระบอบประชาธิ ป ไตย
การเสริ ม สร า งความปรองดองและการยอมรั บ ความแตกต า งในสั ง คมไทย การเทิ ด ทู น สถาบั น
พระมหากษัตริย ความภูมิใจในความเปนพลเมืองไทย อัตลักษณไทย วัฒนธรรมไทย การมีสวนรวมในการ
พัฒนาและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
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(4) กลุมวิชาการสอนวิชาเอก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2504301
การจัดการเรียนรูสังคมศึกษา 1
3(2-2-5)
Social Studies learning Management 1
การวิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียนสังคมศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการ
ฝกทักษะเทคนิคที่จําเปนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษา สื่อ/แหลงการเรียนรู การใช
แหลงการเรียนรูในทองถิ่นชุมชน เพื่อการจัดการเรียนรู การเตรียมการสอน เชน การทําโครงการสอน การ
ฝกปฏิบัติเขียนแผน และการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การฝกสรางเครื่องมือการวัดผล และ
ประเมินผลตามสภาพจริง และการปฏิบัติการสอนและการแกปญหาในสถานการณจําลอง
2504302

การจัดการเรียนรูสังคมศึกษา 2
3(2-2-5)
Social Studies learning Management 2
การวิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียนสังคมศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการ
ฝกทักษะเทคนิคที่จําเปนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษา สื่อ/แหลงการเรียนรู การใช
แหลงการเรียนรูในทองถิ่นชุมชน เพื่อการจัดการเรียนรู การเตรียมการสอน เชน การทําโครงการสอน การ
ฝ ก ปฏิ บั ติ เ ขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู ที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ การฝ ก สร า งเครื่ อ งมื อ การวั ด ผล และ
ประเมินผลตามสภาพจริงฯลฯ และการปฏิบัติการสอนและการแกปญหาในสถานการณจําลองตอยอด
จากวิชาวิธีการสอนสังคมศึกษา 1 ใหมีทักษะดานนั้น มากยิ่งขึ้น
ตองผานรายวิชาการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา 1 มากอน
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