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รายละเอียดหลักสตูร 
หลักสตูรครศุาสตรบณัฑติ 

สาขาวิชาการสอนสังคมศกึษา (5 ป) 
หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2555 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
คณะ/สาขาวิชา   คณะครุศาสตร  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
 

หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป 
 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย :  ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (5 ป) 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Education Program in Social Studies Teaching 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ช่ือเต็ม (ไทย) :  ครุศาสตรบัณฑิต (การสอนสงัคมศึกษา) 
 ช่ือยอ (ไทย) :  ค.บ. (การสอนสงัคมศึกษา) 
 ช่ือเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Education (Social Studies Teaching) 
 ช่ือยอ (อังกฤษ) :  B.Ed. (Social Studies Teaching) 
 
3.  วิชาเอก (ถามี) 
 ไมม ี
 
4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 ไมนอยกวา 167 หนวยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
       5.1  รูปแบบ 
    หลักสูตรระดับปรญิญาตรี 5 ป 
       5.2  ภาษาท่ีใช 
    ภาษาไทย 
       5.3  การรับเขาศึกษา 
    รับนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาตางชาติทีส่ามารถใชภาษาไทยในการสื่อสารไดเปนอยางดี 
       5.4  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
    เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
       5.5  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
    ใหปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา)   
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6.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 6.1 ครูสอนวิชาสังคมศึกษา  

6.2 ศึกษานิเทศก  
6.3 หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
6.4 นักวิจัย ที่เกี่ยวของกบัการพฒันาคุณภาพชีวิต คุณภาพสังคม  
6.5 เจาหนาทีผ่ลิตตําราทีเ่กี่ยวกับการสอนสงัคมศึกษา 

 
โครงสรางหลักสูตร 

 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป         30  หนวยกิต 
  1)  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร         9  หนวยกิต 
  2)  กลุมวิชามนุษยศาสตร          6  หนวยกิต 
  3)  กลุมวิชาสังคมศาสตร          6  หนวยกิต 
  4)  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     9  หนวยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะดาน       131  หนวยกิต 
  1)  กลุมวิชาชีพคร ู        50  หนวยกติ 
 -  วิชาชีพครูบังคับ        44  หนวยกิต 
 -  วิชาชีพครูเลือก         6  หนวยกิต 
  2)  กลุมวิชาเอก        81  หนวยกิต 
 -  วิชาเอกบังคับ       69  หนวยกิต  
 -  วิชาเอกเลือก        6  หนวยกิต 
 -  วิชาการสอนวิชาเอก       6  หนวยกิต 
 หมวดวิชาเลือกเสร ี ไมนอยกวา       6  หนวยกิต 
                       ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร โดยไม
ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กาํหนดใหเรียน โดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จหลกัสูตรของสาขาวิชาน้ี 
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รายวิชา หนวยกิต 

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 
             1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 
       1.1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสารบังคับ 3 
AGE111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคน 3(3-0-6) 
       1.1.2  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสารเลือก เลือกเรียน 6 

AGE112 

AGE113 

AGE214 

AGE215 

AGE216 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ภาษาอังกฤษสําหรบัทกัษะการเรียน 

ภาษาอังกฤษเพื่อการอานและเขียนทั่วไป 

ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคทางวิชาการ 

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสือ่สาร 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 
             1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร เลือกเรียน 6 

AGE121 

AGE122 

AGE123 

ความจริงของชีวิต 

สุนทรียภาพของชีวิต 

จิตวิทยากับการพฒันาตน 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 
             1.3  กลุมวิชาสังคมศาสตร เลือกเรียน 6 

AGE131 

AGE132 

AGE233 

AGE234 

AGE235 

เหตุการณโลกปจจบุัน 

วิถีไทย 

มนุษยกับสิง่แวดลอม 

บางปะกงศึกษา 

เศรษฐกจิพอเพียง 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 
             1.4  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เลือกเรียน 9 

AGE141 

AGE142 

AGE143 

AGE244 

วิทยาศาสตรพฒันาชีวิต 

คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 

วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลงักาย 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 
2.  หมวดวิชาเฉพาะดาน 137 
             2.1  กลุมวิชาชีพคร ู 50 
        2.1.1   กลุมวิชาชีพครูบังคับ 44 

ECI201 

ECI301 

EED101 

EED301 

EED401 

หลักสูตรและการพฒันาหลักสูตร 

หลักการจัดการเรียนรู 

ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับคร ู

การศึกษาสงัเกตและมสีวนรวม 

การทดลองสอน 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

1(0-2-1) 

1(0-2-1) 
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รายวิชา หนวยกิต 

EED501 

EED502 

EET201 

EFA101 

EFA401 

EPG201 

EPG301 

ERE301 

ERE401 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

การศึกษาและความเปนคร ู

การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 

จิตวิทยาการศึกษา 

การแนะแนวและการใหคําปรึกษา 

การวัดและการประเมินผลการศึกษา 

การวิจัยทางการศึกษา 

6(300) 

6(300) 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 
       2.1.2   กลุมวิชาชีพครูเลือก 6 

EEN101 

EET216 

EET316 

EET317 

EFA201 

EFA302 

EFA303 

EPE401 

EPG307 

EPG308 

ESC201 

ESC301 

ETH101 

ภาษาอังกฤษสําหรบัคร ู

อินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู 

การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา 

การผลิตและการนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 

การสือ่ความหมายสําหรับคร ู

การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน 

ประวัติการศึกษาไทย 

ผูกํากบัลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญ ข้ันความรูเบื้องตน 

มนุษยสัมพันธสําหรับคร ู

ความคิดสรางสรรค 

การศึกษาเพื่อการพฒันาที่ย่ังยืน 

กฏหมายเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน 

ภาษาไทยสําหรบัคร ู

3(3-0-6) 

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(2-2-5) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 
ECI302 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3(2-2-5) 
             2.2  กลุมวิชาเอก 81 
                2.2.1   กลุมวิชาเอกบังคับ 69 
ESC101 ภูมิศาสตรกายภาพ 3(2-2-5) 
ESC102 มานุษยวิทยาและสงัคมวิทยาเบื้องตน 3(3-0-6) 
ESC103 ศาสนศึกษา 3(3-0-6) 
ESC202 ประวัติศาสตรไทย 3(3-0-6) 
ESC203 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 
ESC204 บทบาทของพระพุทธศาสนาในสังคมรวมสมัย 3(3-0-6) 
ESC205 เศรษฐกิจสรางสรรคชุมชนทองถ่ิน 3(3-0-6) 
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รายวิชา หนวยกิต 
ESC206 การอานแผนที่และการแปลภาพถายทางอากาศ 3(2-2-5) 
ESC207 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
ESC208 การเมืองการปกครองไทยสมัยใหม 3(3-0-6) 
ESC209 การปกครองสวนทองถ่ิน  3(3-0-6) 
ESC210 บทบาทประเทศมหาอํานาจในสงัคมโลก 3(3-0-6) 
ESC302 หลักเศรษฐศาสตรกบัวิถีชีวิตโลกาภิวัตน   3(3-0-6) 
ESC303 การปลูกฝงคานิยมและจริยธรรม 3(3-0-6) 
ESC304 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 3(2-2-5) 
ESC306 ประวัติศาสตรเอเชีย 3(3-0-6) 
ESC307 สังคมวิทยาการศึกษา 3(3-0-6) 
ESC309 พุทธศิลป 3(3-0-6) 
ESC402 การวิจัยทางสงัคมศึกษา  3(2-2-5) 
ESC403 การศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ิน 3(2-2-5) 
ESC404 ภูมิศาสตรประเทศไทย 3(2-2-5) 
ESC405 พุทธธรรมสําหรับคนรุนใหม 3(3-0-6) 
ESC407 การสมัมนาสังคมศึกษา 3(2-2-5) 
                2.2.2   กลุมวิชาเอกเลือก 6 
ESC308 ภูมิศาสตรลุมนํ้าบางปะกง 3(2-2-5)  
ESC406 สังคมวิทยาสารสนเทศ 3(3-0-6) 
                2.2.3   กลุมวิชาการสอนวิชาเอก 6 
ESC305 การบูรณาการและการจัดการเรียนรูวิชาการสอนสังคมศึกษาระดับ

ประถมศึกษา 
3(2-2-5) 

ESC401 การบูรณาการและการจัดการเรียนรูวิชาการสอนสังคมศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา 

3(2-2-5) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 
      ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร โดยไมซ้ํากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียน โดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาน้ี 
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คําอธบิายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
AGE111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสืบคน 3(3-0-6) 
 Thai for Communication and Information Retrieval 
 ศึกษาใหเห็นความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือสื่อสาร สามารถจับใจความสําคัญ 
วิเคราะห ตีความ และประเมินคุณคาได ทําใหเห็นถึงความสําคัญของสารสนเทศ ประเภทของทรัพยากร
สารสนเทศ เครื่องมือและวิธีการสืบคนสารสนเทศ การนําเสนอสารสนเทศทางวิชาการ และใหตระหนักใน
คุณคาคุณธรรมจริยธรรม 
 
AGE112 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 English for Communication 
 ฝกใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันโดยใชบทสนทนา การถาม-ตอบ และการแสดงบทบาทสมมุติ
ในช้ันเรียนตลอดจนศึกษาโครงสรางไวยากรณ 
 
AGE113 ภาษาอังกฤษสําหรับทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
 English for Study Skills 
 พัฒนาผูเรียนใหมีเทคนิคในการอานภาษาอังกฤษ เชน การอานเพื่อระบุใจความสําคัญและระบุ
รายละเอียด ตลอดจนการสรุปความ และใหมีทักษะการสืบคนขอมูล 
 
AGE121 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
 Meaning of life 
 ศึกษาสาระสําคัญแหงความจริงของชีวิต ความหมาย ความมุงหมาย พัฒนาการและคุณคา
ศีลธรรมของชีวิต คุณธรรม จริยธรรม สภาพปญหาของสังคมไทย ปญหาที่เกี่ยวกับการดําเนินชีวิต และ
แนวทางการแกไข การมองความจริงของชีวิตตามหลักหลักศาสนาธรรม การคิดวิเคราะหเพื่อนอมนํามาเปน
แนวทางในการดําเนินชีวิตตามหลักศาสนธรรมใหเหมาะสมกับสติปญญาและความเช่ือ นําชีวิตไปสูสันติสุขและ
สันติภาพแหงสังคม 
 
AGE122 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 
 Aesthetic Appreciation 
 ศึกษาและจําแนกขอแตกตางในศาสตรทางความงาม ความหมายของสุนทรียศาสตรเชิงความคิด
กับสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรมโดยสังเขป ความสําคัญของการรับรูกับความเปนมาของศาสตรทางการเห็น 
ศาสตรทางการไดยิน และศาสตรทางดานการเคลือ่นไหว สูทัศนศิลป ศิลปะดนตรี และศิลปะการแสดง ผาน
ข้ันตอนการเรียนรูเชิงคุณคา จาก 1. ระดับการรําลึก 2. ผานข้ันตอนความคุนเคย และ 3. นําเขาสูความซาบซึ้ง 
เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
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AGE123 จิตวิทยากับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 
 Psychology and Self Development 
 ศึกษาความเปนมาของจิตวิทยา หลักการและแนวคิดทางจิตวิทยา การนํากระบวนการทาง
จิตวิทยามาประยุกตใชในการพัฒนาตน การสรางมนุษยสัมพันธ เพื่อการทํางาน การอยูรวมกันอยางมีคุณภาพ
และมีความสุข 
 
AGE131 เหตุการณโลกปจจุบัน 3(3-0-6) 
 Contemporary World Affairs 
 ศึกษาความขัดแยงและความรุนแรงที่เกิดข้ึนในสังคมโลกหลังเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งทางดาน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งศึกษาวิกฤตการณและการแกไขปญหาตางๆ ความรวมมือระหวางประเทศ 
การแสวงหาสันติภาพ การจัดระเบียบโลกใหม ทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในโลกปจจุบัน 
ตลอดจนการปรับตัวของไทย ทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพื่อใหสอดคลองกับการจัดระเบียบโลก
ใหม และแนวโนมของสังคมโลกปจจุบัน 
 
AGE132 วิถีไทย 3(3-0-6) 
 Thai Living 
 ศึกษา ธรรมชาติของมนุษย หนาที่ของสังคมมนุษย โครงสรางสังคม ความเปนมาของสังคมไทย 
ความรูเกี่ยวกับสังคมโลก วิวัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สภาพปญหาสังคม แนวทางการแกไขปญหาสังคมไทย ศึกษา
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ภูมิปญญาทองถ่ิน เศรษฐกิจพอเพียง วิสัยทัศนการพัฒนาประเทศ 
 
AGE141 วิทยาศาสตรพัฒนาชีวิต 3(2-2-5) 
 Science and Life Development 
 ศึกษาความสําคัญของการพัฒนาและความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร ไดแก กระบวนการ
แสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร การแกปญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร แนวคิดทางดานสุขภาพ ยาที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน การคุมครองผูบริโภค อาหารและโภชนาการ การสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต และ
อนามัยการเจริญพันธุ โดยตระหนักถึงผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรที่มีผลตอมนุษย 
สภาพแวดลอม สังคม การเมืองและวัฒนธรรม 
 
AGE142 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน  3(2-2-5) 
 Mathematics and Statistics for Daily Life 
 กระบวนการแกปญหาโดยใชคณิตศาสตรและสถิติ การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ความนาจะเปน 
การใหเหตุผลและการตัดสินใจ กําหนดการเชิงเสน ดอกเบี้ย และการประยุกตใชในกิจกรรมทางธุรกิจและใน
ชีวิตประจําวัน 
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AGE143 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 
 Information Technology for Life 
 ศึกษาระบบคอมพิวเตอร ระบบโทรคมนาคม ระบบการจัดการสารสนเทศ การประมวล ผลขอมูล 
การใชงานโปรแกรมระบบ โปรแกรมสําเร็จรูป การบริการตางๆ บนระบบเครือขายคอมพิวเตอร และ
อินเทอรเน็ต เพื่อการศึกษาคนควา การทํารายงาน การนําเสนอผลงาน และประยุกตใชงานในชีวิตประจําวัน
อยางมีประสิทธิภาพ โดยเคารพในสิทธิทางปญญาจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน และอนาคตได 
 
AGE214 ภาษาอังกฤษเพ่ือการอานและเขียนท่ัวไป 3(3-0-6) 
 English for General Reading and Writing 
 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการอานสื่อในรูปแบบตางๆ เชน หนังสือพิมพ ปายประกาศ ฉลาก 
สัญลักษณ แผนภูมิ และโฆษณา รวมทั้งเว็บไซต ตลอดจนการเขียนโตตอบจดหมาย และอีเมล กรอกขอมูล 
เชน ใบสมัครงาน 
 
AGE215 ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคทางวิชาการ 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes  
 ศึกษาภาษาอังกฤษในบริบททางวิชาการ โดยเนนความเขาใจ การเขียนสรุป และการนําเสนอจาก
สิ่งที่อาน 
 
AGE216  ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
 Japanese for Communication 
 สําหรับผูเรียนที่ไมมีพื้นฐานความรูภาษาญี่ปุนมากอน 
 ฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ โดยฝกทักษะการฟง การออกเสียงและการพูดข้ันพื้นฐานที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน ฝกทักษะการเขียนประโยคง ายๆ ฝกทักษะการอานขอความสั้นๆ และศัพทที่ ใช ใน
ชี วิ ตป ระจํ า วัน  ร วมทั้ ง ศึ กษา  และฝ ก ฝน ตัวอั กษรฮิ ร า ง านะ  คาตะคานะแล ะ ตั วอั กษร คันจิ
เบื้องตน ประมาณ 80 ตัว 
 
AGE233 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 
 Human and Environment 
 ศึกษา ความหมาย ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลักษณะทางภูมิศาสตรที่
มีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตของมนุษย และการใชทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาที่เกิดจากการใชทรัพยากร โดยใช
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ปญหาที่เกิดจากสภาวะโลกรอน รวมทั้งแนวทางแกไข
ปญหาโดยเนนสิ่งแวดลอมในประเทศไทย 
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AGE234 บางปะกงศึกษา 3(3-0-6) 
 Bangpakong Studies 
 ศึกษาสภาพภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ประชากร การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา 
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สภาพปญหาในอดีตและปจจุบัน แนวทางการพัฒนาและแกปญหาในพื้นที่ลุมนํ้า
บางปะกง 
 
AGE235 เศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 Sufficiency Economy 
 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และวิวัฒนาการของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดและหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ การนําเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันและในการทํางาน 
 
AGE244 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย 3(2-2-5) 
 Sport and Exercise Sciences  

ศึกษาหลักการทางวิทยาศาสตรเชิงประยุกตที่เกี่ยวของกับกายวิภาค สรีรวิทยาการออกกําลัง
กาย เวชศาสตรการกีฬา โภชนาศาสตร วิธีการเลือกและหลักการออกกําลังกายที่ถูกตองเหมาะสม การปองกัน
การปฐมพยาบาล การรักษาการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายและทางการกีฬาเพื่อใหมีประสิทธิภาพ ความ
ปลอดภัยตอสุขภาพ การประเมินผลทางสมรรถภาพทางกายโดยหลักการทางวิทยาศาสตร มีความรูเกี่ยวกับ
การใชเครื่องมือทดสอบสมรรถภาพที่ทันสมัยโดยการนําขบวนการวิจัยมาประเมินผล และวิธีการเขียนโครงการ
พัฒนาสุขภาพของบุคลากรในองคกรและทองถ่ิน แลวนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนําความรูไป
ใชในชีวิตประจําวันและอนาคตใหเกิดประโยชนสูงสุดไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
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คําอธบิายรายวิชาหมวดเฉพาะดาน กลุมวิชาชีพคร ู
 

กลุมวิชาชีพครูบังคบั 
 
ECI201 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
 Curriculum and Curriculum Development 

ทฤษฎีหลักสูตร องคประกอบหลักสูตร รูปแบบของหลักสูตรที่สําคัญ ความหมายและ
ความสําคัญของหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดแก หลักการ จุดหมาย โครงสรางการจัดการเรียน 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง พื้นฐานการสรางและ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร หลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 
ECI301 หลักการจัดการเรียนรู 3(2-2-5) 
 Principles of Learning Management 

ความหมายและความสําคัญของการเรียนรู ระบบการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนรู 
การจัดการเรียนรูเพื่อจุดประสงคเฉพาะอยาง รูปแบบ เทคนิค และวิธีการจัดการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู 
การจัดบรรยากาศการเรียนรู สื่อการเรียนรู การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู และการฝกปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู 
 
EED101 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 3(3-0-6) 
 Languages and Culture for Teachers 

การใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษสําหรับสื่อสารในช้ันเรียน การใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพื่อการคนควาและพัฒนาองคความรู การศึกษารากฐานทางวัฒนธรรมที่อยูในภาษา วัฒนธรรมในการใช
ภาษา ความแตกตางระหวางวัฒนธรรมของทั้งสองภาษา การสื่อสารดวยภาษาโดยคํานึงถึงวัฒนธรรมเพื่อ
นําไปใชในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาสูการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 
EED301 การศึกษาสังเกตและมสีวนรวม 1(0-2-1) 
 Teaching Observation and Participation 

การศึกษาทั้งในช้ันเรียนและในสถานศึกษา เกี่ยวกับพฤติกรรมการสอน งานใน
หนาที่ครูผูสอน หนาที่ครูประจําช้ัน การบริหารงานของสถานศึกษา มีสวนรวมในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งการนําหลักสูตรไปใช การวางแผนการศึกษาผูเรียนโดยการสังเกต 
สัมภาษณ รวบรวมขอมูล นําเสนอผลการศึกษา 
 
EED401 การทดลองสอน 1(0-2-1) 
 Trial Teaching 

การฝกปฏิบัติเขียนแผนการเรียนรู วิชาเฉพาะสําหรับการจัดการเรียนรูแตละระดับการศึกษา
และวิชาเอก การผลิตสื่อการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และการปกครองนักเรียน ทดลองการจัดการ
เรียนรูเฉพาะสาขาวิชาในสถานศึกษา การจัดทําโครงงานทางวิชาการ 
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EED501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(300) 
 Professional Teaching Practice in School 1 

การปฏิบัติการสอนวิชาชีพในสถานศึกษา ไดแก การจัดทําแผนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
การใชเทคนิคและวิธีการในการจัดการเรียนรูรูปแบบตางๆ สอดคลองตามสาขาวิชา การจัดกระบวนการ
เรียนรู การผลิตและการใชสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู การจัด
โครงการและการจัดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน การทําวิจัยในช้ันเรียน การนําผลการประเมินมา
พัฒนาการจัดการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพผูเรียน การจัดทําบันทึกและรายงานผลการเรียนรู การสัมมนา
การศึกษา 
 
EED502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(300) 
 Professional Teaching Practice in School 2 

การปฏิบัติการสอนวิชาชีพในสถานศึกษา ไดแก การจัดทําแผนการเรียนรูที่ยึดผูเรียน
เปนสําคัญ การใชเทคนิคและวิธีการในการจัดการเรียนรูรูปแบบตางๆ สอดคลองตามสาขาวิชา 
การจัดกระบวนการเรียนรู การผลิตและการใชสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู การจัดโครงการและการจัดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน การทํา
วิจัยในช้ันเรียน การนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพผูเรียน การ
จัดทําบันทึกและรายงานผลการเรียนรู การสัมมนาการศึกษา 

 
EET201 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational technology and Innovation 

ความหมาย ขอบขายและความสําคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา วิธี
ระบบ การสื่อความหมาย ประเภทสื่อการเรียนการสอน การเลือก การจัดหา การใช การผลิต การ
เก็บรักษา การออกแบบ และการประเมินผลสื่อการเรียนการสอน ความหมาย ความสําคัญ และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา การผลิตงานเอกสาร การคํานวณเพื่อประเมินผลการ
เรียนการสอน การผลิต มัลติมีเดียประกอบการเรียนการสอน เชน สื่อนําเสนอ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส เปนตน และการสืบคนสารสนเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ฝกปฏิบัติผลิตสื่อพื้นฐานและ
สื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อการเรียนการสอน 
 
EFA101 การศึกษาและความเปนครู 3(3-0-6) 
 Educational and Teachers Characteristics 

ปรัชญาการศึกษา วิวัฒนาการศึกษาไทยและการศึกษาโลก รูปแบบการจัดการศึกษา 
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน พัฒนาการของวิชาชีพครูและองคกรวิชาชีพครู บทบาทหนาที่
ของครู คุณลักษณะของครูที่ดี บุคลิกภาพของครู มาตรฐานวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู องคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษา 
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EFA401 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
 Administrative and Educational Quality Assurance 

ทฤษฎี รูปแบบ ระบบบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา การออกแบบระบบ
การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา การวางแผนการบริหารการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา การนําแผนการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาสูการปฏิบัติ การ
ประเมินและปรับปรุงแผนการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหาร
และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
EPG201 จิตวิทยาการศึกษา 3(3-0-6) 
 Educational Psychology 

ธรรมชาติและพัฒนาการของผูเรียน วิธีการศึกษาพัฒนาการ การศึกษาเด็กพิเศษ 
ความหมายของการเรียนรู ปจจัยที่สงผลตอการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรู การประเมินผลการเรยีนรู 
และการประยุกตใชหลักการเรียนรูในการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
 
EPG301 การแนะแนวและการใหคําปรึกษา 3(3-0-6) 
 Guidance and Counseling 

ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญาและหลักการแนะแนว ประเภทของการแนะแนว 
บริการและการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา ทักษะ กระบวนการ และเทคนิคการให
คําปรึกษา บทบาทหนาที่ของผูใหคําปรึกษา คุณสมบัติและจรรยาบรรณของครูแนะแนวและผูให
คําปรึกษา 
 

ERE301 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 3(3-0-6) 
 Educational Measurement and Evaluation 

หลักการ บทบาท ของการวัดและการประเมินผลการศึกษา จุดมุงหมายทางการ
ศึกษากับการประเมินผล ระเบียบการประเมินผลการเรียนของการศึกษาข้ันพื้นฐาน เทคนิคที่ใชใน
การวัดพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย สรางและใชเครื่องมือวัดและประเมินผล
การศึกษา สถิติเบื้องตนในการวัดและประเมินผลการศึกษา วิเคราะหคุณภาพแบบทดสอบ 
ประเมินผลจากแฟมสะสมงาน ประเมินผลตามสภาพจริง ประเมินผลภาคปฏิบัติ ประเมินผลแบบ
ยอยและแบบรวม และแปลความหมายของคะแนนจากการสอบ 

 
ERE401 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Research 

ความหมาย ลักษณะ ประเภท ความสําคัญของการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย 
ข้ันตอน เทคนิคการวิจัยสถาบันและวิจัยในช้ันเรียน ออกแบบและวางแผนการวิจัย สถิติเพื่อการ
วิจัย การเสนอโครงการเพื่อทําวิจัย สรางเครื่องมือ ฝกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
การนําเสนอผลงานวิจัย การใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหา และการวิพากยผลงานวิจัย 
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กลุมวิชาชีพครเูลือก 
 
EEN101 ภาษาอังกฤษสําหรับครู 3(3-0-6) 
 English for Teachers 

การเสริมสรางทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาอังกฤษ ฝกฝนการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อความหมายไดอยางเหมาะสม สามารถใชทักษะภาษาอังกฤษในการคนควาหาความรู 
และพัฒนาวิชาชีพคร ู
 
EET216 อินเทอรเน็ตเพ่ือการเรียนรู 3(2-2-5) 
 Internet for Learning 

ความหมาย ความสําคัญ ขอดี ขอจํากัด มารยาทในการใชระบบอินเทอรเน็ต 
กฎหมายการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร บริการตางๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือใน
การจัดการเรียนรูผานระบบอินเทอรเน็ต ฝกปฏิบัติการใชอินเทอรเน็ต เพื่อการศึกษาคนควา การ
นําเสนอ และผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู 
 
EET316 การใชสื่อมวลชนเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 
 Utilization of Mass Media for Education 

ความสําคัญของสื่อมวลชนที่มีตอการจัดการศึกษา หลักการ การใชวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน สิ่งพิมพ หนังสือพิมพ ภาพยนตร อินเทอรเน็ต เครือขายขอมูลสากล และสื่อสารสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาในรูปแบบอื่น การใชและเลือกรับขอมูล ขาวสารที่เปนประโยชนตอการเรียนรู การวิเคราะห
ขาวสารเพื่อการเรียนรู ฝกปฏิบัติการใชสื่อมวลชนเพื่อการจัดการศึกษา 
 
EET317 การผลิตและการนําเสนอมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 
 Production and Presentation of Multimedia for Education 

ความหมาย ความสําคัญ ขอดี ขอจํากัด และประโยชนของการใชคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู ศึกษากระบวนการออกแบบ และการประเมินสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 
ฝกปฏิบัติการออกแบบ และสรางงานมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 
 
EFA201 การสื่อความหมายสําหรับคร ู 3(3-0-6) 
 Communication for Teachers 

หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการสื่อความหมายของมนุษย ทักษะการสื่อความหมาย
ของธรรมชาติของการสื่อความหมายของบุคคลหรือหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาและ
การเรียนการสอน การสื่อความหมายของประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน 
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EFA302 การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 
 Education for Community Development 

ความหมายของการพัฒนา ความหมายของชุมชน ลักษณะของชุมชน หลักการ
พัฒนาชุมชน การศึกษาและสํารวจปญหาชุมชน การวางแผนพัฒนาชุมชน กิจกรรมการพัฒนา
ชุมชน การประเมินผลการพัฒนาชุมชน ความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชน การจัดโรงเรียน
เพื่อเปนศูนยกลางในการพัฒนาชุมชน 

 
EFA303 ประวัติการศึกษาไทย 3(3-0-6) 
 Thai Educational History 

ประวัติความเปนมาของการศึกษาไทยแตละสมัย เริ่มต้ังแตสมัยโบราณจนถึง
ปจจุบัน โครงสรางการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ วิวัฒนาการการศึกษาของประเทศไทยและกลุม
ประชาคมอาเซียน วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง และศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบ แผนการศึกษาไทย
ในสมัยตางๆ 
 
EPE401 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญ ขั้นความรูเบ้ืองตน 3(2-2-5) 
 Senior  Scout  Basic  Unit  Leader  Training  Course   

จุดประสงคของการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญ ข้ันความรูเบื้องตน 
การเปดแกรนดฮาวลและแนวปฏิบัติหนาเสาธง การสาธิตวิชาชาวคาย คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ การ
แสดงความเคารพ การแตงกาย การบันเทิงของกองลูกเสือสามัญรุนใหญ บทบาทของผูกํากับลูกเสือ แนวการ
ฝกอบรมเพื่อความกาวหนาของลูกเสือ-เนตรนารีและผูบังคับบัญชาลูกเสือ หมูลูกเสือภาคปฏิบัติ การ
ฝกอบรมอยางมีความหมาย การพักแรมคางคืนโดยมีอุปกรณขนาดเบา การฝกทักษะทางลูกเสือ การ
ฝกอบรมนายหมู การสํารวจ การบริการเยาวชน การลูกเสือนานาชาติ การวางแผนกําหนดการฝกอบรม
กิจกรรมเกี่ยวกับการผจญภัย การเดินทางไกลและการพักแรม การทําโครงการเสนอ แผนปฏิบัติงานสวนตัว 
แนวการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญ ข้ันความรูเบื้องตน การมีจิตอาสา นอมนํา
เศรษฐกิจพอเพียงใชในชีวิตประจําวันของลูกเสือและผูกํากับลูกเสือ 
 
EPG307 มนุษยสัมพันธสําหรับครู 3(3-0-6) 
 Human Relations for Teachers 

ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธสําหรับครู หลักการ องคประกอบ 
กระบวนการ เทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธ ความขัดแยงและวิธีการลดความขัดแยง วิธีการสราง
สัมพันธภาพระหวางบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน และบทบาทของครูในการเสริมสรางมนุษย
สัมพันธในโรงเรียนและชุมชน 
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EPG308 ความคิดสรางสรรค 3(3-0-6) 
 Creative Thinking 

ความหมาย ขอบขาย ประเภท ประโยชนของความคิดสรางสรรค หลักจิตวิทยากับความคิด
สรางสรรค ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค สภาพแวดลอมที่กอใหเกิดความคิดสรางสรรค 
อุปสรรคของการเกิดความคิดสรางสรรค เทคนิคและทักษะสําหรับครูในการพัฒนาและสงเสริมความคิด
สรางสรรค วิธีการประเมินความคิดสรางสรรค กลวิธีในการใชความคิดสรางสรรคในชีวิตประจําวัน การจัด
กิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค 
 
ESC201 การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 3(3-0-6) 
 Education for Sustainable Development 

แนวคิดและวิธีการการจัดการกระบวนการเรียนรูแบบย่ังยืน เสริมสรางแนวคิดแบบ
องครวม และความสมดุลแหงสุขภาวะ เพื่อการพัฒนาทางสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมและ
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมทองถ่ินเพื่อสัมพันธกับสังคมโลก ปลูกฝงคานิยม เหตุผลเชิงจริยธรรม
และการตัดสินใจ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคม 
 
ESC301 กฎหมายเก่ียวกับชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Laws for Daily Life 

หลักเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายไทยและการบังคับใชกฎหมาย การจัดทํา
กฎหมายไทย และกฎหมายพื้นฐานในการปกครองประเทศ และศึกษา วิเคราะห และปฏิบัติ
ตามกฎหมายแพงและพาณิชยที่สําคัญ กฎหมายแพงและพาณิชยในชีวิตประจําวัน กฎหมาย
อาญา กฎหมายอื่นๆ ที่ควรรูและปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เชน กฎหมายครอบครัว สัญญาซื้อ
ขาย พ.ร.บ. เปนตน ปญหาการใชกฎหมายในสังคมไทย และแนวทางการแกไข เพื่อใหเกิด
ความรู ความเขาใจ และตระหนักในความสําคัญของการปฏิบัติตนตามกฎหมาย และดํารงชีวิต
อยูรวมกันในสังคมไทย อยางสันติ 

 

 
ETH101 ภาษาไทยสําหรับคร ู 3(3-0-6) 
 Thai for Teacher 

ลักษณะสําคัญและลักษณะยอยของภาษาไทย ระบบเสียง คํา การจําแนกคํา การ
สรางคํา ความหมายของคํา การสรางประโยค ลักษณะประโยค การเรียงลําดับคํา การใชถอยคํา 
ภาษาสุภาพ ราชาศัพท อักขรวิธี การอานและการเขียนสะกดการันต และความรูหลักภาษาไทยที่
เปนพื้นฐานสําหรับครู 
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ECI302 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3(2-2-5) 
 Learners  Developing  Activities 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ความมุงหมายประเภทของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และความสําคัญของ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การจัดการหรือบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในวิถีทางประชาธิปไตยและ
การวัดประเมินผลโครงการและกิจกรรม  การฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ดวยลักษณะ
ผูนํา  และผูตามในวิถีทางประชาธิปไตย  ความสําคัญของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  สามารถ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางเหมาะสมกับสภาพสถานศึกษาและผูเรียนไดตามวิถีทาง
ประชาธิปไตย 
 

คําอธบิายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเอก 
          

ESC101 ภูมิศาสตรกายภาพ     3(2-2-5) 
  Physical Geography    
  แนวคิดและขอบเขตของภูมิศาสตรกายภาพ ระบบพลังงานของโลก ระบบภูมิอากาศของโลก 
การกระจายของพืชพรรณและสัตวตามธรรมชาติ ลักษณะและวัฏจักรของเปลือกโลก แรและดิน นํ้าใตดิน
และวัฏจักรของนํ้า ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกรอนและการทับถมอันเน่ืองมาจากการกระทําของ นํ้า 
นํ้าใตดิน คลื่น ลม และภัยพิบัติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกเปลือกโลก 
 
ESC102 มานุษยวิทยาและสังคมวิทยาเบ้ืองตน   3(3-0-6) 
  Introduction to Anthropology and Sociology 

ความรูเบื้องตนทางมานุษยวิทยาและแนวคิดทางสังคมวิทยา โดยเนนวิวัฒนาการของ
มนุษยชาติ ลักษณะพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมและเช้ือชาติของมนุษย โครงสรางเบื้องตนของสังคม การจัด
กลุมสถาบัน การแบงชนช้ัน อิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่มีตอบุคคลและกลุม กลไกและการจัดระเบียบทางสังคม 
บรรทัดฐานทางสังคม ความสัมพันธทางสังคม ผลที่เกิดจากความแตกตางและความคลายคลึงกันในทาง
วัฒนธรรมของมนุษย และการเปลี่ยนแปลงและปญหาสังคมที่เกิดข้ึนในปจจุบัน 

 

ESC103 ศาสนศึกษา             3(3-0-6)  
Religious Studies 

ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนาสําคัญของโลก  วิเคราะหเปรียบเทียบศาสนาดาน
โครงสราง หลักธรรม  โลกทัศน  พิธีกรรม  นิกาย  และจุดมุงหมายสูงสุด บาบาทของศาสนาตอสังคมโลกใน
ปจจุบันของแตละศาสนา หลักศาสนสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวางศาสนา  
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ESC202 ประวัติศาสตรไทย     3(3-0-6)  
Thai History   
ศึกษาความเปนมาของชาติไทยกอนสมัยสุโขทัย อยุธยาจนถึงปจจุบัน ศึกษาวิเคราะห 

เปรียบเทียบการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา วัฒนธรรม  และความสัมพันธกับตางประเทศในสมัยตางๆ 
ของชาติ   

 
ESC203 สังคมและวัฒนธรรมไทย     3(3-0-6) 

Thai Society and Cultural 
  ศึกษาประวัติความเปนมา โครงสราง และเอกลักษณสังคมและวัฒนธรรมไทย  และหลัก
ปฏิบัติความสัมพันธระหวางสังคมกับวัฒนธรรมไทย เอกลักษณทางสังคม  การวิเคราะหและประเมินความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในดานตางๆ เชน วิถีชิวิต คานิยม เปนตน เพื่อรักษาความเสถียรภาพของวัฒนธรรม
ของชาติ  และวัฒนธรรมที่สําคัญของทองถ่ิน 
 
ESC204 บทบาทของพระพุทธศาสนาในสังคมรวมสมัย  3(3-0-6) 
   Buddhism in Contemporary Society 
  ศึกษาแนวคิด ความเช่ือ การปฏิบัติตามหลักธรรม ตลอดจนวิธีการสอนของพระพุทธศาสนา
สํานักตางๆ  ในสังคมไทยปจจุบัน วิเคราะหปญหาความขัดแยงและความรุนแรงตามหลักของพระพุทธศาสนา 
วิธีการแกปญหาดวยหลักสันติภาพ หลักไตรสิกขา และหลักธรรมอื่น ๆ ที่สงผลใหเกิดความสุขที่ย่ังยืน  
 
ESC205 เศรษฐกิจสรางสรรคชุมชนทองถ่ิน   3(3-0-6 )  
  Creative Economy of Local Community   

ศึกษาขอบเขต ความหมาย และความสําคัญของเศรษฐกิจสรางสรรคชุมชนทองถ่ิน  
ครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจชุมชน ทองถ่ิน ตลาดทองถ่ิน เศรษฐกิจนอกตลาด วิเคราะหผลิตภัณฑทองถ่ิน  
และแนวนโยบายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนทองถ่ิน นโยบายของรัฐในการสงเสริมสินคาชุมชนสูตลาดโลก 
 
ESC206 การอานแผนท่ีและการแปลภาพถายทางอากาศ    3(2-2-5)  

Map Reading and Aerial Photo Interpretation   
  ลักษณะแผนที่และงานภาพถายทางอากาศ ประวัติความเปนมา องคประกอบแผนที่ เสน
โครงแผนที่ ระบบอางอิงในการกําหนดตําแหนง มาตราสวน ระยะทาง พิกัด ทิศทาง การใชประโยชน แผนที่
ภูมิประเทศ    การอานแผนที่ การวางแผนการบิน และเทคนิคการผลิตรูปถายทางอากาศ ลักษณะทาง
เรขาคณิตของภาพถาย การมองภาพทรวดทรง และการแปลความหมายจากรูปถายทางอากาศ 
 
ESC207 อาเซียนศึกษา        3(3-0-6)    

  Asean Studies 
   ศึกษาประวัติศาสตรของกลุมประเทศอาเซียน ในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม 
ประเพณี ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ความสัมพันธเชิงความรวมมือระหวางประเทศของกลุมประเทศอาเซียน 
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ESC208  การเมืองการปกครองไทยสมัยใหม    3(3-0-6)  
  Modern Thai Politics 
  ศึกษาประวัติศาสตรทางการเมืองของไทยในชวงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  พ.ศ.2475 
เหตุการณสําคัญที่สงผลตอความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทย บทบาทของสถาบันการเมือง กลุม
การเมืองและนักศึกษา ประชาชน ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองไทย การกระจาย
อํานาจสูทองถ่ิน แนวโนมแนวคิดและขบวนการทางการเมืองใหมในสังคมไทย 
 
ESC209 การปกครองสวนทองถ่ิน      3(3-0-6)     

Local Government for Teachers 
  ศึกษาความหมาย ความสําคัญของการปกครองทองถ่ินการกระจายอํานาจ การปกครอง 
โครงสรางและรูปแบบของการปกครองสวนทองถ่ิน และรัฐบาล ระบบการบริหารของหนวยการ ปกครองสวน
ทองถ่ินในดานตาง ๆ ปญหาและอุปสรรคในการปกครองสวนทองถ่ิน การถายโอนการศึกษากับการปกครอง
สวนทองถ่ิน 
 
ESC210 บทบาทประเทศมหาอํานาจในสังคมโลก     3(3-0-6)  
   Role  the  Great  Powers in The world   

ศึกษาบทบาทของกลุมประเทศมหาอํานาจ  ในการเปนผูนําทางเศรษฐกิจ การเมือง การ
ปกครอง   ความสัมพันธระหวางประเทศ และการวมกลุมความรวมมือของนานาชาติในดานตาง ๆ ในสังคม
โลก หลังสงครามโลกครั้งที่ 2  จนถึงปจจุบัน 
 
ESC302 หลักเศรษฐศาสตรกับวิถีชีวิตโลกาภิวัตน    3(3-0-6)    

Principles of Economics in Global Life 
ศึกษาความหมายเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร ปจจัยการผลิต พฤติกรรมของผูบริโภคและผูผลิต 

อุปสงค อุปทาน การกําหนดราคาในตลาดแขงขันสมบูรณและไมสมบูรณ ปจจยัจูงใจในการเลือกสรรคบริโภค
สินคาดวยเทคโนโลยีและความหลากหลายของสินคา นโยบายของรัฐในระบบเศรษฐกิจโลกในสังคมโลภิวัตน        
 
ESC303 การปลูกฝงคานิยมและจรยิธรรม    3(3-0-6) 

Cultivate of Values and Ethics 
   ศึกษาความหมาย ลักษณะ ขอบขาย ที่มา ความสําคัญของคานิยมและจริยธรรม 
องคประกอบของคานิยม และหลักจริยธรรม รูปแบบและวิธีการปลูกฝงคานิยมและจริยธรรม วิเคราะหและ
สังเคราะหเกี่ยวกับทฤษฏีหรือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีอิทธิพลตอการปลูกฝงทางคานิยมและจริยธรรม  
การปรับเปลี่ยนแนวคิด การออกแบบและฝกปฏิบัติวิธี ในการปลูกฝงและสรางเสริมคานิยมและจริยธรรมในยุค
สังคมโลกาภิวัตน  
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ESC304 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร    3(2-2-5)  
Geo-informatic System 

  ศึกษาความหมาย ขอบขาย โครงสราง และองคประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
ระบบคอมพิวเตอรสารสนเทศภูมิศาสตร กรรมวิธีการจัดเก็บขอมูลทางพื้นที่ ระบบฐานขอมูลสําหรับการ
จัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร การเช่ือมโยงขอมูลเขากับรูปภาพและแผนที่ สามารถแสดงผลขอมลูออกมา
ในรูปของแผนที่ แผนภูมิ และตารางได 
 
ESC305 บูรณาการการจัดการเรียนรูสาระการเรยีนรูวิชาการสอนสังคมศึกษาระดับ 

ประถมศึกษา      3(2-2-5) 
Learning Management Integration for Social Education I 
การบูรณาการระหวางองคความรูวิชาชีพครูและวิชาการสอนสังคมศึกษา เปนทั้งหลักการ

และกระบวนทัศนหลักของสาระที่จะสอนกับธรรมชาติสาระการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา  รูปแบบการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน จิตวิทยาในการจัดสภาพการณที่
เอื้อตอการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อทางการศึกษา  
การวัดและประเมินผล การวิจัยในช้ันเรียน   มีระบบการนําปญหาที่ไดจากประสบการณตรงมาวิเคราะห
วิจารณเพื่อการพัฒนาทักษะการสอนและบุคลิกภาพใหเหมาะสมกับความเปนครู 
 
ESC306 ประวัติศาสตรเอเชีย     3(3-0-6) 
  History  of  Asia    

ศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตร การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมของ
ประเทศตางๆ ของภูมิภาคตาง ๆ ในเอเชีย อิทธิพลของประเทศมหาอํานาจตอการปกครองประเทศเอเชียและ
การเรียกรองเอกราช  บทบาทและความรวมมือของประเทศตาง ๆ  ในเอเชีย  หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึง
ปจจุบัน 

 
ESC307 สังคมวิทยาการศึกษา      3(3-0-6) 

Educational  Sociology 
  ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและจุดมุงหมายของสถานศึกษาในสังคมไทย บทบาทของสถานศึกษา
ตอ วิวัฒนาการทางดานการขัดเกลาสังคมและการเปลี่ยนแปลงสังคม วัฒนธรรม อันเปนผลมาจากการศึกษา 
การศึกษาเพื่อสันติภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ย่ังยืน  ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับองคการทาง
สังคมอื่น 
 
ESC308 ภูมิศาสตรลุมนํ้าบางปะกง      3(2-2-5)  

Geography of Bangpakong Basin 
   ศึกษาที่ต้ัง ขนาด รูปราง อาณาเขต ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางทางธรณีวิทยา ธรณีสัณฐาน
วิทยา สภาพเศรษฐกิจ ประชากร การต้ังถ่ินฐาน สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม ในบริเวณลุมนํ้าบางปะกง 
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ESC309 พุทธศิลป        3(3-0-6) 
Arts in Buddhism  

  ศึกษาความหมายและขอบขายของพุทธศิลป ในดานศิลปะ ประกอบดวย จิตรกรรม
ประติมากรรม สถาปตยกรรม นาฎศิลป วรรณศิลป พุทธศิลป และวิถีชีวิตของไทยที่สัมพันธกับ
พระพุทธศาสนา ความเช่ือในวิถีชีวิตที่สื่อถึงความหมายในหลักธรรมที่ปรากฏอยูในโบราณสถานโบราณวัตถุ  
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตประจําวัน   ศึกษาเชิงวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงของพุทธศิลปปจจุบันที่
สงผลกระทบตอศาสนาและแนวทางการแกปญหาพุทธศิลปแบบย่ังยืน    
 
ESC401 บูรณาการการจัดการเรียนรูสาระการเรยีนรูวิชาการสอนสังคมศึกษาระดับ 

มัธยมศึกษา      3(2-2-5) 
Learning Management Integration for Social Education II 
การบูรณาการระหวางองคความรูวิชาชีพครูและวิชาการสอนสังคมศึกษา เปนทั้งหลักการ

และกระบวนทัศนหลักของสาระที่จะสอนกับธรรมชาติสาระการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  รูปแบบการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน จิตวิทยาในการจัดสภาพการณที่
เอื้อตอการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการผลิตสื่อผสมจาก
วัสดุที่มีอยูและหาไดงาย  การวัดและประเมินผล การวิจัยในช้ันเรียน   ใหมีการใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา
เปนเครื่องมือสําคัญในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึนอยางมีระบบ   
 
ESC402 การวิจัยทางสังคมศึกษา      3(2-2-5) 

Social Studies Research    
  ศึกษาแนวทาง วิธีการ การวิจัยทางการเรียนการสอนสังคมศึกษา ฝกการออกแบบ งานวิจัยที่
เหมาะสมในการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา และแกไขปญหาสังคมโดยใช
กระบวนการวิจัย 
 
ESC403 การศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ิน    3(2-2-5) 

Local Historical Studies   
  ศึกษาความหมาย และความสําคัญของการศึกษาทองถ่ินเชิงประวัติศาสตร  สังคม
ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน  ศึกษาวิธีการศึกษาและข้ันตอน
การศึกษาทองถ่ินเชิงประวัติศาสตร กําหนดปญหาสําคัญที่เกิดข้ึนในทองถ่ิน การนําภูมิปญญาทองถ่ินเขามา
แกปญหาชุมชน โดยรวบรวมจากแหลงความรูที่เกี่ยวของ และนําเสนอองคความรู โดยมุงวิเคราะหหาแนวทาง
ในการพัฒนาและแกไขปญหาที่เกิดข้ึน การศึกษานอกสถานที ่กรณีศึกษาภาคสนามในแตละทองถ่ิน   
 
ESC404 ภูมิศาสตรประเทศไทย     3(2-2-5)  

Geography of Thailand 
  ศึกษาที่ ต้ั ง  ขนาด พรมแดน เกณฑการแบ ง ภูมิภาค องคประกอบทางกายภาพ 
ทรัพยากรธรรมชาติ กจิกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และการกระจายตัวของประชากรของประเทศไทย โดยเนน
ถึงความสําคัญของการกระจายในทางพื้นที่ขององคประกอบเหลาน้ี ตลอดจนความสัมพันธระหวางปจจัย            
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
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ESC405 พุทธธรรมสําหรับคนรุนใหม         3(3-0-6) 
Buddha Dhamma for New Generation 

  แนวคิดทฤษฎีในพระพุทธศาสนาเช่ือมโยงกับศาสตรสาขาตางๆ โดยศึกษาประวัติศาสตร
พระพุทธศาสนา ความเขาใจเรื่องชีวิตและคุณคา หลักการของพระพุทธศาสนา กับขบวนการโลกาภิวัตน วิธี
คิดตามหลักพุทธธรรม พุทธทัศน วิเคราะหปญหาชีวิตและสังคม  พุทธวิธีจัดการปญหาชีวิตและสังคม  การ
สรางสันติภาพตามแนวทางพุทธศาสตร เนนการเรียนการสอนแบบ การเรียนรูเชิงรุก กิจกรรมพุทธธรรมเสวนา
เพื่อเสริมสรางการเรียนรูระบบคุณคาชีวิตและความรูเทาทันสังคมโลกรวมสมัย 
 
ESC406 สังคมวิทยาสารสนเทศ      3(3-0-6)  

Sociology of Information  
ศึกษาความหมายและขอบเขตของสังคมวิทยาและสารสนเทศ  วิเคราะหการเปลี่ยนแปลง

และ บทบาทของสารสนเทศตอการดําเนินชีวิตของสังคมปจจุบัน  แนวทางการพัฒนารูปแบบการดําเนินวิถี
ชีวิตสังคมในทุกมิติดวยวิธีการคนควาองคความรูดวยสารสนเทศสมัยใหมที่เปนการเรียนรูตลอดชีวิต  เพื่อใหผู
เรียนรูจัการสังเคราะหขอมูลที่หามาไดจากหลักฐานขอมูลช้ันตน และช้ันรองแลวนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินที่
ย่ังยืน (การศึกษามุงเนนการคนควาและศึกษาชุมชนทองถ่ิน ดวยวิธีการศึกษาตามแนวทางมานุษยวิทยา และ
สังคมวิทยา และการบูรณาการศาสตรตาง ๆ เปนสําคัญ ผลการศึกษาคนควาสารสนเทศดวยรูปแบบที่ทันสมัย 
และมีข้ันตอนที่เปนมาตรฐานและใหมีการนําเสนอผลงานการแสดงเชิงประจักษ) 
 
ESC407 การสัมมนาสังคมศึกษา      3(2-2-5) 

Seminar in Social Studies  
  ศึกษา คนควา รวบรวมขอมูลดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ทั้งสารสนเทศจากแหลง
ตางๆ  ตลอดจนหลักสูตร การเรียนรู  สื่อ และเทคโนโลยีทางสังคมศึกษาเพื่อนํามาเปนหัวขอสัมมนามี
การศึกษานอกสถานที่  
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