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ภาคผนวก  ง 
คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 

 
 
1.  กลุมวิชาเอก 
บังคับ 
RE 1101 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0) 
  Philosophy and Religion 
    ศึกษาความหมาย ขอบเขตเนื้อหา และวิธีการคิดทางปรัชญา แนวคิดท่ีสําคัญของ
สํานักปรัชญาตาง ๆ ท้ังตะวนัตกและตะวันออก ความสัมพันธระหวางปรัชญากับศาสนาสําคัญของ
โลก อาทิ พุทธศาสนา คริสตศาสนา อิสลาม พราหมณ ฮนิดู เพ่ือใหเขาใจศาสนาตาง  ๆ ในแงมุม
ปรัชญาและอยูรวมกนัไดอยางสันติสุข 
 
RE 2201 พุทธธรรม 3(3-0) 
  Buddhism 
    ศึกษาความหมาย องคประกอบตาง ๆ และลักษณะของพุทธศาสนา พุทธประวัติ
โดยสังเขป หลักธรรม อาทิ หลักเบญจขันธ ไตรลักษณ ปฏิจจสมุปบาทกรรมและสังสารวัฏ อริยสัจ
ไตรสิกขา และพุทธจริยธรรมในฐานะที่เปนธรรมนูญสําหรับดําเนินชีวติท่ีดีงาม โดยเนนการปฏิบัติ
ตนในชีวิตประจําวนั การรูจกัตนเอง  การพัฒนาตนและการพัฒนาสังคม 
 
GSOC 4901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสงัคมศาสตรเบื้องตน 3(2-2) 
  Introduction to Social Science Research Methodology 
    ศึกษาเกี่ยวกับจุดประสงคและความหมายของการวิจัยทางสังคมศาสตร วิธีการตาง  ๆ
ในการวิจัย การดําเนินการวิจัย การใชสถิติ แหลงขอมูล การรวบรวมขอมูล การเขียนรายงาน การ
อานผลการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การนําวิธีการและผลการวิจัยไปใชในการปฏิบัติงานฝก
ปฏิบัติการดําเนินงานวิจัยภาคสนามทุกขั้นตอน 
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GSOC 4903 สัมมนาสังคมศกึษา 3(3-0) 
  Seminar in Social Studies 
  การศึกษาและอภิปรายสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษาและ
วัฒนธรรม โดยใหนําความเขาใจจากหลายสาขาวิชามาเปนเครื่องมือศึกษาพิจารณาแบบสห
วิทยาการ 

 
SOC 1102 หลักสังคมวิทยา 3(3-0) 
  Principles of Sociology 
  ศึกษาเกี่ยวกับนิยาม ขอบเขต ประวัตคิวามเปนมา และแนวคดิของนกัสังคมวิทยา 
วิธีการศกึษาสังคมวิทยา ความสําคัญของสังคมวิทยาในฐานะที่เปนแขนงหนึ่งของสังคมศาสตร 
ทฤษฏีหลักของสังคมวิทยา การจัดระเบียบทางสังคม การจัดชวงช้ันทางสังคม กลุมสังคม สถาบัน
สังคม วัฒนธรรม การขัดเกลาทางสังคม กระบวนการทางสังคม พฤติกรรมรวมหมู พฤติกรรม
เบ่ียงเบน การเสียระเบียบทางสังคม การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เนนการศกึษาทั้งใน
เชิงทฤษฏีและการวิเคราะห 
 
GEO 1301 ภูมิศาสตรกายภาพ 3(3-0) 
  Physical Geography 
  ศึกษาสัณฐานของโลกและปรากฏการณท่ีเกิดเนื่องจากความสัมพันธระหวางโลก
กับดวงอาทิตยและดวงจันทร สมบัติทางดานกายภาพ การเปล่ียนแปลงของธรณีภาค (Lithosphere) 
อุทกภาค (Hydrosphere) บรรยากาศภาค (Atmosphere) และชีวภาค (Biosphere)  

 
GEO    1600 การอานและการแปลความหมายจากแผนที ่    3(2-2) 
  Map Reading and Interpretation 

เงื่อนไขบังคับ : เปดใหสําหรับนักศึกษาเอกสาขาอื่น ๆ ท่ีไมใชนกัศึกษาเอก 
                                                              สาขาวิชาภูมิศาสตร 
  ศึกษาความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับแผนที่ องคประกอบของแผนที่ การอาน การตีความ     
การใชแผนที่ภูมิประเทศมาตราสวนตาง ๆ ใหฝกฝนการอาน การตีความ และใหมีการปฏิบัติ
ภาคสนามโดยใชแผนที่ภูมิประเทศประกอบการพิจารณา 
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GEO 3612 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 1 3(2-2) 
  Geographic Information System 1 
    เรียนรูองคประกอบพื้นฐานที่สําคญัของ GIS ไดแก ระบบฮารดแวร 
ระบบซอฟทแวร การไดมาซ่ึงขอมูล โครงสรางของขอมูล ฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ี และเทคนิคการ
วิเคราะหขอมูล ศึกษาเรียนรูเพ่ือใชสมรรถนะของคอมพวิเตอรในการจดัเก็บขอมูล ปรับปรุงขอมูล 
คํานวณ วิเคราะหและการใชขอมูลเชิงพ้ืนท่ีเพ่ืออธิบายสภาพตาง ๆ บนพื้นผิวโลก โดยอาศัย
ลักษณะทางภูมิศาสตรเปนตวัเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางขอมูล 
  
POL 3103 ปญหาการเมืองไทย 3(3-0) 
  Thai Politices    
    ศึกษาทฤษฎีตาง ๆ วาดวยการพัฒนาทางการเมือง ปญหาทางการเมืองของประเทศ 
บทบาทของทหารและกลุมผลประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีมีตอการเมืองไทย อุปสรรคในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยของประเทศไทย แนวทางการพัฒนาทางการเมืองของประเทศไทย 
 
HIST 2102 ประวัติศาสตรไทย 3(3-0) 
  Thai History 
    ศึกษาประวัติศาสตรไทยกอนสมัยสุโขทัย ลักษณะการปกครองเศรษฐกิจ สังคม 
และความสัมพันธกับตางประเทศในสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี จนถึงรัตนโกสินทรตอนตน
โดยสังเขป การปรับตวัเขาสูยุคใหมนับตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ท้ังดาน
การเมือง การปกครอง เศรษฐกจิและสังคมจนถึงปจจุบัน 
 
HIST 3103 ประวัติศาสตรทองถิ่น 3(3-0) 
  Local History 
    ศึกษาความหมาย   ความสําคัญ    ของประวัติศาสตรทองถ่ิน วิวัฒนาการทาง
ประวัติศาสตรทองถ่ินไทย   จากอดีตถึงปจจุบัน ขนบธรรมเนียมประเพณี ความคิด ความเชื่อของ
ทองถ่ิน   อิทธิพลของอารยธรรมตาง ๆ ท่ีมีตอทองถ่ิน โดยการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับ
ทองถ่ินของสถาบันการศึกษา โดยเนนการฝกปฏิบัติภาคสนาม 
 
 
 



  
32 
 

 
  

HIST 4401 ประวัติศาสตรบทบาทของชาติมหาอํานาจหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 3(3-0) 
  History of the Role of the Great Powers after World War 2 
  ศึกษาภูมิหลังของประเทศมหาอํานาจ สหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวียต สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และญี่ปุน สภาพของประเทศและบทบาทของประเทศมหาอํานาจหลังสงครามโลก
ครั้งท่ี 2 จนถึงปจจุบัน 
 
LAW 2504 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0) 
  Constitutional Law 
    ศึกษาความหมาย  ประวัติ  และวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ  ประเภทของ
รัฐธรรมนูญ การแบงแยกอํานาอธิปไตย และความเกี่ยวพันระหวางอํานาจนั้นตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญของไทย 
 
ECON 1103 เศรษฐศาสตรเบือ้งตน 3(3-0) 
  An Introduction to Economics 
  เงื่อนไขบังคับ : สําหรับนักศึกษาเอกสาขาอื่น และไมนับเปนวิชารอง 
    ศึกษาแนวคดิทางเศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน ความยืดหยุน การผลิต ตนทุนการ
ผลิตตลาด ผลิตภัณฑมวลรวม การเงิน การธนาคาร การคลัง การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
การคาระหวางประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกจิ 
 
ECON 1104 เศรษฐกิจไทย 1 3(3-0) 
  Thai Economy 1 
    การศกึษาโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยในอดีตและปจจบัุน การใชทรัพยากรใน
ภาคการผลิต การใชจายในการบริโภคและการลงทุนของภาครัฐและเอกชน เศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ ปญหาทางเศรษฐกจิของประเทศ รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
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เลือก 
PHIL 2401 จริยศาสตร 3(3-0) 
  Ethics 
    ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีสําคัญทางจริยศาสตร ทฤษฎีท่ีตัดสินการกระทําดี           
ช่ัว - ถูก – ผิด และทฤษฎีท่ีตัดสินถูกผิดท่ีเปนผลของการกระทําในจริยศาสตร อุดมคติของชีวิตท่ี
มนุษยทุกคนควรแสวงหาหลักการปฏิบัติตอตนเอง และหนาท่ีหรือหลักการที่มนุษยจะตองปฏิบัติ
ตอผูอ่ืน ปญหาจริยศาสตรรวมสมัย 
 
PHIL 3301 ญาณวิทยา 3(3-0) 
  Epistemology 
    ศึกษาความรู ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับปญหา ความหมายของญาณวิทยา กําเนดิ
ความรูตามแนวคดิและทฤษฎีสําคัญทางญาณวิทยา ศึกษาความรูความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับปญหา
ญาณวิทยา คุณลักษณะความรูเกี่ยวกับโลกภายนอก เหตุผลนิยมและประสบการณนยิม ความรูเชิง
วิทยาศาสตร ทฤษฎคีวามรูในพทุธปรัชญา และการจัดการความรูเพ่ือชีวิตและสังคม 
 
RE 1206 พุทธจริยธรรมเพ่ือชีวิตและสังคม 3(3-0) 
   Buddhist Ethics for Life and Society 
    ศึกษาพุทธจริยธรรม ในฐานะเปนธรรมนญู สําหรับการดําเนินชีวติท่ีดีงามเพื่อ
ความเปนสมาชิกท่ีดีของมนษุยชาติ สังคม ชุมชนและรัฐ ตลอดจนเปนผูนํารัฐท่ีดี การดําเนนิชีวิตท่ีด ี
มีความมั่นใจและประสบความสําเร็จ คุณสมบัติและบทบาทที่ถูกตองของผูท่ีอยูในฐานะเปนผูครอง
เรือน คูครอง หัวหนาครอบครัว ทายาท มิตรสหาย ลูกจาง ครู อาจารย นักเรียน นกัศึกษา อุบาสก 
อุบาสิกา และพระภิกษุสงฆ ตลอดจนลักษณะการดําเนินชีวิตของผูบรรลุจดุมุงหมายสูงสุดคือพระ
นิพพาน   
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RE 2204 พระพุทธศาสนากบัสถานการณปจจุบนั 3(3-0) 
  Buddhism and Current Situations 
    ศึกษาสภาวการณปจจุบันของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและในโลก          
โดยวิเคราะหศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ และศาสนพิธี วามีความสอดคลองถูกตองตาม
พระวินัยหรือไม และองคกรตาง ๆ ทางพระพุทธศาสนามีความเขมแข็งมากนอยเพียงใด ภาวะเส่ือม
โทรมในวงการพระพุทธศาสนาในประเทศไทย พรอมท้ังสาเหตุและวิธีการแกไข ตลอดจนบทบาท
และคุณูปการของพระพุทธศาสนาในการแกไขปญหาสําคัญ ๆ ของไทยและของโลก 
 
RE 2205 พุทธศาสนพธิ ี 3(3-0) 
  Buddhist Ceremonies 
    ศึกษาพิธีกรรมตาง ๆ ในทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งการทําวัตรสวดมนต เทศกาล
และวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา โดยใหทราบถึงความเปนมา ความหมายขั้นตอนและวิธีการ
ปฎิบัติ ตลอดจนการปฏิบัติจริงจนสามารถปฏิบัติไดเองอยางถูกตองและนําผูอ่ืนได โดยเฉพาะให
เนนเนื้อหาสาระที่พิธีกรรมนัน้ ๆ เปนเครื่องส่ือความหมายเพื่อมิใหพิธีกรรมเปนเพียงรูปแบบทีว่าง
เปลา ท้ังนี้รวมถึงขอปฏิบัติและมารยาทของชาวพุทธ 
 
RE 3101 ศาสนาเปรียบเทียบ 3(3-0) 
  Comparative Religion 
    ศึกษาหลักคําสอน ทรรศนะ เปาหมาย วิธีการสอนของศาสนาตาง ๆ รวมท้ังศาสดา 
โดยการเปรียบเทียบความคลายกนั และความแตกตาง รวมท้ังความคดิและขอปฏิบัติทางศาสนาที่มี
การนับถือมากในประเทศไทย โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม คริสตศาสนา ศาสนา
พราหมณ ศาสนาขงจื้อ เพ่ือใหเขาใจหลักการของศาสนาตาง ๆ ในแงปรัชญา อุดมคติ และการอยู
รวมกนัไดอยางสันต ิ
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RE 3211 พุทธศาสนสภุาษิต 3(3-0) 
   Buddhist Proverbs  
    ศึกษาพุทธศาสนสุภาษิต ท้ังภาคภาษาบาลี – ไทย – อังกฤษ ในหมวดหมูตาง ๆ 
ไดแกหมวดคน ฝกตน รับผิดชอบตน จิตใจ การศึกษา เล้ียงชีพ – สรางตัว เพียรพยายามทําหนาท่ี
ครอบครัว – ญาติมิตร การคบหา การเบียดเบียน การชวยเหลือกัน สามัคคี  การปกครอง บุญ – บาป    
ธรรม – อธรรม   ความดี – ความชั่ว  กรรมกิเลส คุณธรรม วาจาชีวติ – ความตาย พนทุกข – พบสุข 
โดยศึกษาหมวดละ 4 – 5 ภาษิต เปนตวัอยางใหรูท้ังคําแปล ความหมาย แหลงท่ีมาในพระไตรปฎก 
พรอมท้ังบริบทตาง ๆ ท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงภาษิตนั้น ๆ และใหผูศึกษาเกิดฉนัทะ และทราบวิธีท่ี
จะศึกษาคนควาพุทธศาสนสุภาษิตใหกวางขวางและลึกซ้ึงยิ่งขึ้น 
 
ANTH 1102     หลักมานุษยวิทยา           3(3-0)      
          Principle of Anthropology  
      ศึ กษาความหมาย  ลักษณะขอบข า ย  และประวั ติ ค ว าม เปนมาของ
มานุษยวิทยา  มานุษยวิทยากายภาพ วิวัฒนาการทางดานคุณภาพและของมนุษย การปรับตัวของ
มนุษยกับส่ิงแวดลอม เช้ือชาติของมนุษย มนุษยวิทยาวัฒนธรรม การจัดระเบียบสังคมมนุษย ระบบ 
ความเชื่อศาสนาและพิธีกรรม การสมรส ครอบครัวและระบบเครือญาติ การเปล่ียนแปลง 
วัฒนธรรมในโลกปจจุบัน ระเบียบวิธีการวิจัยทางมานุษยวิทยา 
 
SOC 1101 สังคมวิทยาเบื้องตน 2(2-0) 
  Introduction to Sociology 
    ศึกษาความหมาย ขอบเขต และประวัตคิวามเปนมาของสังคมวิทยา การจัดระเบียบ
ทางสังคม กลุมสังคม สถาบันสังคม ลักษณะทัว่ไปของสังคม และวัฒนธรรม ปญหาสังคมปจจุบัน
และแนวทางแกไข 
 
SOC 1201 สังคมศาสตรกบัการพฒันา 2(2-0) 
  Social Sciences and Development 
    ศึกษาความหมาย ขอบขาย และบทบาทของวิชาสังคมศาสตร การใชความรู
ทางดานสังคมศาสตรในการวางแผนพัฒนาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย โดย
เนนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับปจจุบันเปนกรณีศึกษา 
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SOC 1202 ครอบครัวและชุมชนไทย 2(2-0) 
  Thai Family and Community 
    ศึกษาแนวคดิ ความหมาย หลักการของครอบครวัและชุมชนไทย ววิัฒนาการของ
ครอบครัวและชุมชนไทย ปจจัยท่ีสงเสริมใหครอบครัวอบอุนและชุมชนไทยเขมแข็ง เพ่ือพัฒนา
ชีวิตและคุณภาพคนในชมุชน บทบาทของภูมิปญญาไทยกับการพฒันาชุมชน การพิทักษสงเสริม
และคุมครองสิทธิตาง ๆ ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน 
 
SOC 2101 สังคมวิทยาชนบทและเมอืง 3(3-0) 
  Rural and Urban Sociology 
    ศึกษาความหมายของคําวา สังคมวิทยาชนบทและเมือง ความหมายของชุมชนแบบ
ชนบทและเมือง ลักษณะสังคมชนบทและเมืองดานนิเวศวิทยา ประชากร การอาชีพ และเศรษฐกิจ 
สถาบันสังคม กลุมและองคการทางสังคม ลักษณะคานิยม การเปล่ียนแปลงทางสังคมชนบทเปน
สังคมเมือง ปญหาและการแกไขปญหาของสังคมชนบทและสังคมเมือง การวางผังเมือง 
 
SOC 2102 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0) 
  Thai Society and Culture 
    ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทัว่ไปของสังคมและวัฒนธรรมไทย เอกลักษณของ
สังคมไทย การรกัษาเสถียรภาพของสังคม วัฒนธรรมของชาติและวัฒนธรรมของทองถ่ินท่ีสําคัญ 
การพัฒนาและการสืบทอดวัฒนธรรม การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย 
 
SOC 2301 การพัฒนาชุมชน  2(2-0) 
  Community Development 
    ศึกษาความหมายและความสําคัญของการพัฒนา หลักและวิธีการดําเนินงานพัฒนา
ชุมชน ผูนําทองถ่ินกับการพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชนในประเทศไทย โครงการพัฒนาชุมชน ผล
ของการพัฒนาชุมชน ความสัมพันธของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกับการพัฒนา
ชุมชน การพัฒนาชุมชนในบางประเทศที่นาสนใจ 
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SOC 3101 ปญหาสงัคม 3(3-0) 
  Social Problems 
    ศึกษาความหมาย และขอบเขตของปญหาสังคม หลักการ ทฤษฏีและวิธีวิเคราะห
ปญหาสังคม สาเหตุของปญหาสังคม ปญหาสังคมที่เกิดขึน้ในสังคมทัว่ไป สังคมชนบท สังคมเมือง 
ผลกระทบของปญหาสังคมที่มีตอบุคคล กลุมคนและสังคม วิธีดําเนินการแกไขปญหาสังคม 
 
SOC 3102 การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวัฒนธรรม 3(3-0) 
  Social and Cultural Change 
    ศึกษาความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม วิวัฒนาการของ
สังคมมนุษย แนวคิด ทฤษฏีและรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงปจจัยท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง 
วิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและแนวโนมของ
การเปล่ียนแปลงในสังคมไทย 
 
SOC 3201 ประชากรศึกษา 3(3-0) 
  Population Education 
    ศึกษาความหมายและประวัติความเปนมาของประชากรศกึษา ภาวะประชากร 
ไดแก การขยายตวัของประชากรและการเปลี่ยนแปลงประชากร การเกิด การตาย และการยายถ่ิน 
ความสัมพันธระหวางภาวะกับปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ปญหาและนโยบายประชากร 
ประชากรศกึษา การแกไขปญหาประชากร เทคนคิและวิธีการทางประชากรศกึษากับการแกไข
ปญหาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาต ิ
 
SOC 3206 สังคมวิทยาการศึกษา 3(3-0) 
  Educational Sociology 
     ศึกษาความหมายและขอบเขตของสังคมวิทยาการศึกษา ระบบและกระบวนการ
ทางการศึกษา ความสัมพันธระหวางสถาบันการศึกษากับสถาบันทางสังคมอ่ืน รวมท้ังลักษณะ
ประชากร บทบาทของสถาบันการศึกษาในการเปล่ียนแปลงของสังคม ความสัมพันธระหวาง
สถานศึกษากับองคการทางสังคมอ่ืน ๆ  
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SOC 3309 การพัฒนาแบบยั่งยืน 2(2-0) 
  Sustainable Development 
    ศึกษาแนวคิด ความหมาย หลักการของการพัฒนาแบบยั่งยืน ศึกษาการมีสวนรวม
ขององคกรตาง ๆ ท่ีมีตอชุมชน เพ่ือเปนแนวทางและวิธีการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดระบบเศรษฐกิจแบบ
พ่ึงตนเองในชุมชนตามวิถีไทย เนนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อุดมการณแผนดิน
ธรรม แผนดิน แผนดินทองและอ่ืน ๆ 
 
SOC 4203 สังคมวิทยาการบริหาร 3(3-0) 
  Sociology of Administration 
    ศึกษาความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของสังคมวทิยาการบริหาร แนวคิด
เกี่ยวกับการจัดระเบียบองคการ การบริหารองคการ การจัดระเบียบสังคมในองคกร บทบาทของการ
บริหารองคการตอการพัฒนาสังคม วัฒนธรรมการบริหารของชนกลุมตาง ๆ สถาบันการบริหาร กับ
สถาบันสังคมอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการพฒันาประเทศ 
 
SOC 4204 สังคมวิทยาการทองเที่ยว 3(3-0) 
  Sociology of Tourism 
    ศึกษาความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของสังคมวิทยาการทองเที่ยว สถาบัน
สังคมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว การจัดระเบียบสังคม เพ่ือใหการทองเที่ยวเกิดหนาท่ี ประโยชน
ตอสังคม ส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรม ท่ีเหมาะสมกับการสงเสริมการ
ทองเที่ยว คุณภาพของกลุมชนในการพัฒนาการทองเที่ยว ลักษณะทางสังคมวิทยาของการทองเทีย่ว
ในสังคมไทย การทองเที่ยวกับการพัฒนาวัฒนธรรม การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการพัฒนา
ประเทศ นโยบายและแนวทาง    ปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับการสงเสริมการทองเที่ยวในสังคมไทย    
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SOC 4205 สังคมวิทยาการพัฒนาเศรษฐกิจ 3(3-0) 
  Sociology of Economic Development 
    ศึกษาความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของสังคมวทิยาการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ความคดิเขาใจเกี่ยวกับวิวฒันาการความกาวหนา พัฒนาการ และการเปล่ียนแปลงสูภาวะความ
ทันสมัย ลักษณะของการพัฒนาสังคมที่ปรากฏในแนวความคิดหรือทฤษฏีทางการพฒันาเศรษฐกิจ 
แนวความคิดหรือทฤษฏีทางสังคมวิทยา ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ลักษณะทางสังคมวิทยา
ท่ีมีผลตอทิศทางการพัฒนาเศรษฐกจิ เชน ระบบคานิยม ทัศนคต ิ ระบบครอบครวัวงศาคณาญาต ิ
การมีสวนรวมทางการเมือง การปกครอง การศกึษากับการพัฒนาเศรษฐกิจ การถายทอดเทคโนโลยี
เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีแทจริง การพฒันาอุตสาหกรรมกับการพฒันาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม
กับการพฒันาเศรษฐกิจ 
 
SOC 4206 สังคมวิทยาการเมืองการปกครอง 3(3-0) 
  Political Sociology 
    ศึกษาความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของสังคมวิทยาการเมืองการปกครอง 
การเมืองการปกครองในฐานะที่เปนสถาบันสังคม วัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของกลุมชน
ตาง ๆ ระบบความสัมพันธทางการเมืองการปกครอง การจัดองคการทางการเมืองการปกครองใน
แบบอรูปนัยและรูปนัยลักษณะทางสังคมวิทยาบางประการที่มีตอระบบการเมืองการปกครอง 
เปาหมายสูงสุดของสังคมในการพัฒนาการเมือง การปกครองเพื่อพัฒนาสังคมระดับชาติ 
 
SOC 4210 สังคมวิทยาศาสนา 3(3-0) 
  Sociology of Religion 
    ศึกษาความหมาย ขอบขายและความสําคญัของสังคมวิทยาศาสนา ศาสนาในฐานะ
สถาบันสังคม การจัดองคการทางศาสนา ความสัมพันธระหวางศาสนากับสังคม บทบาทของ
ศาสนาตอสถาบันสังคมอ่ืนๆ บทบาทของศาสนาตอการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
 
SOC 4310 เครือขายการเรียนรูในงานพฒันาชมุชน 3(2-2) 
  Network of Learning in Community Development 
    ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ องคประกอบ ลักษณะและกระบวนการใน     
การสรางเครือขายการเรียนรูของชุมชน 
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SOC 4406 การอนุรักษและการพัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชน 3(2-2) 
  Environment Conservation in Community Development 
    ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ วิธีการ การปลูกฝงการสราง
จิตสํานึกของชุมชนในการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอมในชุมชน  
 
GEO 1401 ภูมิศาสตรวัฒนธรรม 3(3-0) 
  Cultural Geography 
    ศึกษาวิวัฒนาการของมนษุยและองคประกอบทางดานภูมิศาสตรท่ีนําไปสูการ
วิเคราะหรูปแบบทางวฒันธรรมในการดํารงชวีิตของมนุษยในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก ไดแก การ
ปรับใหเขากับสภาพแวดลอม ความกาวหนาทางวิทยาการ การใชท่ีดินในแบบตาง ๆ ลักษณะความ
แตกตางทางวฒันธรรมทางดานการเกษตร อุตสาหกรรม การคา การขนสง การเมืองการปกครอง 
รวมไปถึงวัฒนธรรมทางดานภาษาและศาสนา  
   
GEO 3510 ภูมิศาสตรภูมิภาคโลก 3(3-0) 
  World Regional Geography 
    ศึกษาสภาพภูมิศาสตรเกีย่วกับเกณฑในการพจิารณาแบงภมิูภาคตางๆ ของโลก 
ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประชากร ทรพัยากรธรรมชาติ และเปรียบเทียบปจจัยทางภูมิศาสตร
ท่ีมีผลตอการพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม ในแตละภูมิภาค 
 
GEO 1501 ภูมิศาสตรประเทศไทยเชิงวิเคราะห 3(3-0) 
  Analytical Geography of Thailand 
    ศึกษาวิเคราะหสภาพภูมิศาสตรของประเทศไทย ท้ังทางดานที่ตั้งอาณาเขต 
ลักษณะทางดานกายภาพ ลักษณะทางดานเศรษฐกิจ ประชากรวิเคราะห ความสามารถในการผลิต
เชิงการเกษตร อุตสาหกรรมการคา การคมนาคมขนสง และการศึกษาแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับปจจุบันใหปฏิบัตกิารภาคสนามเพื่อศึกษาและวิเคราะหตามสภาพที่เปนจริง 
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GEO 4608 การรับรูขอมูลจากระยะไกล 1 3(2-2) 
  Remote Sensing 1 
    ศึกษาประวัติและหลักการเบื้องตนของการสํารวจขอมูลระยะไกล การสํารวจ
ขอมูลธรรมชาติดวยดาวเทียมคุณสมบัติของแถบคล่ืนแมเหล็กไฟฟา ระบบการสรางภาพชนิดตาง ๆ 
การปรับปรุงคุณภาพขอมูล การจําแนกประเภทขอมูล และการใชประโยชนจากภาพดาวเทียมใน
งานดานภูมิศาสตร ฝกปฏิบัติการและตรวจสอบขอมูลในภาคสนาม 
 
GEO 2425 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไทย 3(3-0) 
  Thai  Natural Resources and Environmental Management 
  ศึกษาความหมายประเภทลักษณะและขอบเขตของทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมของประเทศไทย การจัดการส่ิงแวดลอมในประเทศไทย ท้ังส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมทางสังคมวัฒนธรรมตามแผนพัฒนาประเทศ แนวนโยบายแหงรัฐ กฎหมายและ
การสงเสริมองคกรภาครัฐและภาคเอกชน การมีสวนรวม การสรางเครือขายองคกรการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแบบยั่งยืน การสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรการเกษตร 
ตลอดจนขอตกลงและพันธกรณีการใชทรัพยากรและส่ิงแวดลอมระหวางประเทศที่ผูกพันกับ
ประเทศไทยจนถึงปจจุบัน รวมทั้งโครงการในพระราชดําริเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร  
 

POL 1102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร 3(3-0) 
  Introduction to Political Science 
      ศึกษาขอบขายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร ความสัมพันธระหวางวิชารัฐศาสตร
กับสาขาวิชาอ่ืน ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน  และระหวางอํานาจกับกฎหมาย 
กระบวนการทางการทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง กลุมผลประโยชน ลัทธิและ
อุดมการณทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง กลุมผลประโยชน ลัทธิและอุดมการณทาง
การเมืองท่ีสําคัญ ตลอดจนความสัมพันธระหวางประเทศโดยสังเขป 
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POL 2101 การปกครองทองถิน่ไทย 3(3-0) 
  Thai Local Government 
    ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการปกครองทองถ่ินท่ีเปนรากฐานของการปกครองและการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยจากแนวคิดตะวันตก และเนนการปกครองทองถ่ินไทย ประวัติและ
พัฒนาการ ความสัมพันธระหวางการปกครองทองถ่ินกับการปกครองสวนกลางในแงอํานาจ 
รูปแบบ ปญหาและผลการกระทบตอการพัฒนาสังคม และการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของ
ไทยในปจจุบัน 
 
POL 3101 การเมืองไทย 3(3-0) 
  Problems of Thai Politic and Government 
    ศึกษาและวิเคราะหภูมิหลัง หลักสําคัญของการเมืองการปกครองไทยในสมัย
ราชาธิปไตยเปนพ้ืนฐาน เนนการวิเคราะหสาเหตุสําคัญของปญหาการเมืองไทย นับตั้งแตหลังการ
เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ผลกระทบตอปญหาการเมือง  การปกครองไทย ปจจุบัน
แนวโนมและการแกไขปญหาเพื่อการพัฒนาการเมืองในระบบประชาธิปไตย 
 
POL  4101 พัฒนาการทางการเมือง 3(3-0) 
  Political Development 
    ศึกษาความหมายของการเปลี่ยนแปลงในสังคมและการเมือง จุดมุงหมายของการ
พัฒนาทางการเมือง วิถีทางและวิธีการแหงการพัฒนาการเมือง รูปแบบของการพัฒนาการเมืองใน
อดีตและปจจุบัน ผลท่ีอาจเกิดขึ้นจากกระบวนการพัฒนาจริยธรรมแหงการพัฒนา 
 
POL 4102 การจัดองคกรทองถิน่ไทย 3(3-0) 
  Thai Local Organization Management 
    ศึกษาความหมาย หลักการ ประเภทขององคกรในทองถ่ิน หลักการจัดองคกรใน
ทองถ่ินท้ังท่ีเปนของรัฐและเอกชน โครงสรางของสังคมกับการจัดองคกรในทองถ่ิน หลักการจัด
องคกรในทองถ่ินการประสานงาน การจัดและการดําเนินงานระหวางองคการในชุมชนระดับตาง ๆ 
แนวโนมการจัดองคการทองถ่ิน และแนวทางในการแกไขปรับปรุงโดยเนนองคการทองถ่ินไทย 
และความสัมพันธขององคการทองถ่ินไทยกับการเปล่ียนแปลงสังคมไทยปจจุบัน รวมท้ังความ
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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LAW 1102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0) 
  Principles of Jurisprudence 
   ศึกษาความรูท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมาย ไดแก ความหมาย ประเภท ความสําคัญการ
จัดทํา การใช การยกเลิก การตคีวาม และกระบวนการยุติธรรม ศึกษากฎหมายแพงและพาณิชย 
กฎหมายอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาแพงและอาญา เฉพาะในสวนท่ีเปนความรูเบ้ืองตน 
 
LAW 2405 กฎหมายการศึกษาไทย 3(3-0) 
  Thai Education Laws 
    ศึกษารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน สวนท่ีเกี่ยวของกับ
การศึกษา พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติฉบับปจจุบัน กฎหมาย กฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบท่ี
เกี่ยวกับการศึกษาที่ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาพึงทราบปญหา และขอเสนอแนะใน
การปฏิบัติตามกฎหมายการศึกษา 
 
LAW 2416 กฎหมายการศึกษา 2(2-0) 
  Education Laws 
    ศึกษากฎหมายการศึกษา กฎขอบังคับ และระเบียบวิธีปฏิบัติตาง ๆ ท่ีผูบริหารตอง
ควรทราบและปฏิบัติ 
   
LAW 2503 กฏหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย 1 3(3-0) 
  Law of Administration of State Affairs 1 
    ศึกษาในเรื่องหลักสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดนิ กฎหมายและ
ขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินของไทย 
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HIST 1101 ประวัติศาสตรการตั้งถิน่ฐานในดินแดนประเทศไทย 3(3-0) 
  History of Thai Settlement 
ศึกษาถึงการตั้งถ่ินฐานของมนุษยสมัยกอนประวัติศาสตร การพัฒนาเปนบานเมือง เปนแวนแควน 
ในยุคตนประวัติศาสตรท่ีอยูในภาคตาง ๆ ของประเทศไทย แนวคิดเกี่ยวกับความเปนมาของชนชาติ
ไทย อิทธิพลของอารยธรรมที่มาจากภายนอกที่มีตอการสรางสรรคอารยธรรมของชนชาติไทยใน
ยุคตนประวัติศาสตร       การพัฒนาของรัฐ      และอาณาจักรชนชาติไทยสมัยกอนสุโขทัย การ
กอตั้งอาณาจักรสุโขทัย การกอตั้งอาณาจักรอยุธยา การผสมผสานทางสังคมและวัฒนธรรมของไทย
ในสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา 
 
HIST 1102 ประวัติศาสตรการเมืองการปกครองไทย 3(3-0) 
  History of Thai Politics 
    พัฒนาการและความสัมพันธของบานเมืองและอาณาจักรในดินแดนประเทศไทย 
ตั้งแตเริ่มแรก จนถึงสมัยรัตนโกสินทรโดยสังเขป ลักษณะสําคัญของการวางรูปแบบการปกครอง
และการปรับปรุง การปกครองของสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทรตอนตน การเปล่ียนแปลงที่มี
ผลตอการรับแนวความคิดทางการเมืองตามแนวตะวันตกการเปล่ียนแปลงทางการเมือง                
การปกครอง พ.ศ.2475 
 
HIST 1103 ประวัติศาสตรเศรษฐกิจและสังคมไทย 3(3-0) 
  Thai Economic and Social History 
    ศึกษาวิวัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจ ตั้งแตสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร 
การเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจไทย อันเปนผลจากความสัมพันธกับตางประเทศ นโยบาย
ทางสังคมและเศรษฐกิจของไทย  ตั้งแตสมัยหลัง พ.ศ.2475 จนถึงสมัยปจจุบัน อิทธิพลทาง
เทคโนโลยีตอเศรษฐกิจและสังคมของไทย และความรวมมือระหวางประเทศที่มีผลตอการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของไทยปจจุบัน 
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HIST 1201 อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก 3(3-0) 
  Eastern and Western Civilization 
    ศึกษาอารยธรรมของจีน อินเดีย และญี่ปุน ท่ีมีอิทธิพลตอสังคมโลก เพ่ือนําไป
เปรียบเทียบกับอารยธรรมอียิปต เมโสโปเตเมีย กรีก และโรมัน การกําเนิดศาสนาคริสต การกําเนิด
ศาสนาอิสลาม ระบบศักดินาสวามิภักดิ์ และผลของสงครามครูเสด  ท่ีมีตออารยธรรมของ
ชาวตะวันตก 
 
HIST 1205 เหตุการณโลกปจจุบนั 3(3-0) 
  Contemporary World Affairs 
    ศึกษาการเปล่ียนแปลงทางดานการเมือง   เศรษฐกิจ    สังคม วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีท่ีสําคัญของโลกภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ตลอดจนศึกษาการเคลื่อนไหวและ
เหตุการณสําคัญท่ีเกิดขึ้นในสวนตาง ๆ ของโลก ท่ีกอใหเกิดวิกฤตและสรางผลกระทบตอสังคม
โลก       ตลอดจนวิเคราะหเหตุการณท่ีสําคัญท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันท้ังในและนอกประเทศ 
 
HIST 1301 ประวัติศาสตรเอเชยีตะวันออกเฉยีงใตกอนคริสตศตวรรษที่ 19 3(3-0) 
    History of Southeast Asia before the Nineteen Cert 
    ศึกษาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต นับตั้งแตการกอตั้งอาณาจักรโบราณ อิทธิพล
ของวัฒนธรรม จีน อินเดีย อิสลาม วิวัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ของประเทศตาง ๆ 
กอนการเขายึดครองของชาติตะวันตก 
 
HIST 1701 โบราณคด ี 3(2-2) 
  Archaeology 
    ศึกษาความหมายของคําวาวิชา “โบราณคดี” ประวัติ ประโยชน และประเภทของ
วิชาโบราณคดี ความสัมพันธของวิชาโบราณคดีกับวิชาการแขนงอื่น ศึกษาหลักและสังกัปของวิชา
โบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรและสมัยประวัติศาสตร กฎหมายคุมครองโบราณคดี ศิลปวัตถุ
สถานและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ การวางแผน การบริหาร การประชาสัมพันธ และการฝก
ปฏิบัติงานโบราณคดี 
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HIST 2103 ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย 3(3-0) 
  Art History of Thailand 
    ศึกษาความหมายความสําคัญของประวัติศาสตรศิลปะ    ความสัมพันธของ
ประวัติศาสตรศิลปะกับวิชาแขนงตาง ๆ ศึกษาประวัติศาสตรศิลปะสมัยกอน ประวัติศาสตรสมัยตน
ประวัติศาสตร สมัยทวารวดี สมัยศรีวิชัย สมัยเชียงแสน และลานนา สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และ
สมัยรัตนโกสินทร ตลอดจนความสัมพันธระหวางประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดีของไทยกับ
ประเทศขางเคียง 
 
HIST 2301 ประวัติศาสตรเอเชยีตะวันออก 3(3-0) 
  History of Asia 
    ศึกษาอารยธรรมจีน ตั้งแตสมัยโบราณจนถึงสมัยปฏิวัติใน ค.ศ.1911 เนนใหเปน
ปจจัยตาง ๆ อันสนับสนุนใหวัฒนธรรมจนีไดช่ือวาเดนท่ีสุดในเอเชียตลอดมา ความสัมพันธ
ระหวางจีนกับชนชาติอ่ืน ๆ ในเอเชียและชนชาติตะวันตก ปญหาการเมือง สังคมและเศรษฐกิจอัน
กอใหเกดิการปฏิวตัิบทบาทของจนีในสงครามโลกครั้งท่ี 2 ความขดัแยงภายในจีนอันเปนผลใหเกิด
การแยกประเทศและบทบาทของจีนท้ังสองในปจจุบัน  ลักษณะทัว่ไปของอารยธรรมญี่ปุนสมัย
โบราณ เนนความคดิทางการเมือง เศรษฐกิจและวฒันธรรมดั้งเดิมของญี่ปุนกอนรับอิทธิพลจาก
ภายนอก การปรับปรุงประเทศภายหลังจากไดรับอิทธิพลตะวันตก อันเปนผลใหญี่ปุนเปนประเทศ
มหาอํานาจ วิวัฒนาการทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของญี่ปุนกอนและหลังสงครามโลก      
ครั้งท่ี 1 นโยบายในการเปนผูนาํกลุมเอเชีย ญี่ปุนหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 และบทบาทในการเปน
มหาอํานาจทางเศรษฐกจิในปจจุบัน  ประวตัิศาสตรสังเขปของเกาหลี ความสัมพันธกับจนี ญี่ปุน 
และบทบาทของเกาหลีหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 
 
HIST 2302 ประวัติศาสตรเอเชยีใต 3(3-0) 
  History of South Asia 
    ศึกษาประวัตคิวามเปนมาของประเทศตางๆ ในเอเชียใตโดยสังเขป การแผอิทธิพล
ของจักรวรรดินิยมตะวันตก ขบวนการเรียกรองเอกราชในประเทศตาง ๆ ในเอเชียใต การพฒันา
ประเทศและปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นภายหลังท่ีประเทศตาง ๆ ในเอเชียใตไดรับเอกราช ศึกษาปญหา
ตางๆ ท่ีสําคัญท่ีเกิดขึ้นในเอเชียใตในปจจุบัน 
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HIST 2303 ประวัติศาสตรสาธารณรัฐประชาชนจีน 3(3-0) 
  History of The People’s Republic of China 
    ศึกษาพื้นฐานทางประวัติศาสตรของการสถาปนาระบอบคอมมิวนิสตในประเทศ
จีน การกอตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน ใน ค.ศ.1949 พัฒนาการทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
การทหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแตป ค.ศ.1949 จนถึง
ปจจุบัน ศึกษาสาเหตุและผลกระทบของการปฏิบัติทางวัฒนธรรม การโคนลมแกงคส่ีคน            
การปฏิรูปประเทศตามนโยบาย 4 ทันสมัยของเติ้งเส่ียวผิง และบทบาทของจีนตอสังคมโลกใน
ปจจุบัน 
 
HIST 2306 ประวัติศาสตรเอเชยีตะวันออกเฉยีงใตสมัยใหม 3(3-0) 
  History of Modern Southeast Asia 
    ศึกษาอิทธิพลของลัทธิจักรวรรดนิิยมท่ีมีตอภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตั้งแต
คริสตศตวรรษที่ 19 ในดานการเมือง เศรษฐกจิ และสังคม ขบวนการชาตินิยม การเรียกรองเอกราช 
การยึดครองของญี่ปุนในระหวางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ปญหาและสภาพของเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
ตั้งแตไดรับเอกราชจนถึงปจจุบัน ความรวมมือระหวางประเทศในภูมิภาค  
 
HIST 2501 ประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา 3(3-0) 
  History of The United States of America 
    ศึกษาประวัติศาสตรการตั้งถ่ินฐานของชาวยุโรปในทวีปอเมริกาเหนือ การตั้งอาณา
นิคมของอังกฤษในอเมริกา สาเหตุการทําสงครามประกาศอิสรภาพของชาวอเมริกัน การสรางชาติ
ของชาวอเมริกาภายหลังไดรับเอกราช การขยายดินแดนไปเขตชายแดนตะวันตก สาเหตุและ
ผลกระทบของสงครามกลางเมือง การปฏิวัติอุตสาหกรรมในอเมริกา การกาวเปนประเทศ
มหาอํานาจของอเมริกากอนสงครามโลกครั้งท่ี 1 บทบาทของอเมริกาในสงครามโลกครั้งท่ี 1 และ
ในสงครามโลกครั้งท่ี 2 บทบาทของอเมริกาในฐานะเปนประเทศอภิมหาอํานาจภายหลัง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 บทบาทของอเมริกาที่มีตอสังคมโลกในปจจุบัน 
 
HIST  2704 ความรูเกี่ยวกับโบราณวัตถุสถาน แหลงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมในทองถิ่น 3(3-0) 
    Principle History Sources and Culture Source in Local Area 
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    ศึกษาประวัติศาสตร ความสําคัญของโบราณวัตถุสถาน แหลงประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมในทองถ่ิน ตลอดจนศึกษาแนวคิด วิธีการในการดูแลรกัษาและการใชประโยชนจาก
โบราณวตัถุสถาน 
 
HIST 3102 ประวัติศาสตรการเมืองการปกครองไทยสมัยใหม 3(3-0) 
  History of Modern Thai Politics 
     ศึกษาการเคล่ือนไหวในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกอนป พ.ศ.2475 การ
เปล่ียนแปลงการปกครอง  พ.ศ.2475 การเปล่ียนแปลงทางการเมืองและสังคมภายหลังการ
เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 การสรางอํานาจของจอมพล ป. พิบูลสงคราม บทบาทของ
ขบวนการเสรีไทย ปญหาความขัดแยงทางการเมืองท่ีเกิดภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 บทบาททาง
การเมืองของขบวนการสังคมนิยม การเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในสมัยจอม
พลสฤษดิ์ ธนรัชต สมัยจอมพลถนอม   กิตติขจร สาเหตุของผลกระทบของเหตุการณ 14 ตุลาคม 
2516 และเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 พัฒนาการทางการเมืองภายหลังเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 
สาเหตุและผลกระทบของเหตุการณพฤษภาทมิฬ SOC5 สภาพการเมืองไทยในปจจุบันและ
แนวโนมการเมืองไทยในอนาคต 
 
HIST 3201 สิทธิมนษุยชนในสงัคมโลก 3(3-0) 
  World Society Human Rights 
    ศึกษาหลักการ แนวคิด และความสําคัญของสิทธิมนุษยชน ประวัติศาสตร การ
เคล่ือนไหวเพื่อเรียกรองสิทธิมนุษยชนในสวนตาง ๆ ของโลก ประวัติศาสตรของขบวนการตอสู
เพ่ือสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย กฎหมายที่ควรรูเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน แนวทางการศึกษาและ
สงเสริมสิทธิมนุษยชนในปจจุบัน 
 
HIST 3202 สันติภาพในสังคมโลก 3(3-0) 
  World Society Peace 
    ศึกษาความหมาย ความสําคัญของสันติภาพท่ีมีตอมนุษย การเคล่ือนไหวของ
ขบวนการเรียกรองสันติภาพท่ีเกิดขึ้นในสวนตาง ๆ ของโลกตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน บทบาทใน
การเคล่ือนไหวเพื่อเรียกรองการรักษาสันติภาพและการเสริมสรางสันติภาพขององคกรระหวาง
ประเทศและองคกรภาคประชาชน การเคล่ือนไหวของขบวนการเรียกรองสันติภาพในประเทศไทย 
ความพยายามสรางสันติภาพในสังคมไทย แนวทางศึกษาและรักษาสันติภาพของโลกในปจจุบัน 
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HIST 3203 ประวัติศาสตรพัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 3(3-0) 
  History of Modern Science and Technology 
   ศึกษาพฒันาการของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตั้งแต การปฏิวัติวิทยาศาสตร 
และการปฏิวัติอุตสาหกรรมจนถึงสงครามโลกครั้งท่ี2 โดยสังเขป โดยเนนการพัฒนาทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยตีั้งแตภายหลังสงครามโลกครัง้ท่ี 2 จนถึงปจจุบัน โดยศกึษาผลกระทบ
ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีตอมนุษยและส่ิงแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การทหาร 
การส่ือสารคมนาคมและดานอ่ืน ๆ ตอสังคมโลก ศึกษาหลักการและแนวคดิในการรับเอา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาประยุกตใชและปรับปรุงใหเหมาะกับสังคมและประเทศชาต ิ
  
HIST 3301 ประวัติศาสตรลัทธกิารเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3(3-0) 
  History of Political Ideology in Southeast Asia 
    ศึกษาวิเคราะหโครงสรางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต การเขามาของลัทธิการเมืองท่ีสําคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
บทบาทและผลกระทบจากการขยายอิทธิพลของชาติมหาอํานาจที่มีตอเอเชียตะวันออกเฉียงใต ท้ัง
ดานการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน 
 
HIST 3401 ประวัติศาสตรยุโรปกอน ค.ศ.1815 3(3-0) 
  History of Europe before 1815 A.D. 
    ศึกษาการฟนฟูศิลปะวิทยาการ การปฏิรูปศาสนา และอิทธิพลอ่ืนท่ีทําใหสังคม
ยุโรปเปล่ียนแปลง การปฏิวัติอุตสาหกรรมและผลตอการเปล่ียนแปลงดานตาง ๆ ศึกษาสภาพของ
ประเทศสําคัญในยุโรประหวางคริสตศตวรรษที่ 16 – 18 การปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ.1789 สงครามนโปเลียน 
คองเกรสแหงเวียนนา แนวคดิตาง ๆ ท่ีนําไปสูการกําเนดิรฐัชาติ (Nation States) โดยละเอียด 
 
HIST    3402 ประวัติศาสตรยุโรปสมัยใหม                                                                          3(3-0) 
               History of Modern Europe 
  ศึกษาสภาพการณดานสังคมและการเมืองของยุโรปหลังป ค.ศ. 1815 อิทธิพลของ
ลัทธิชาตินิยมทําใหเกิดการรวมประเทศอิตาลีและเยอรมนี  บทบาทของประเทศทั้งสองหลังการรวม
ของประเทศจนนําไปสูวิกฤตกิารณตาง ๆ กอนสงครามโลกครั้งท่ี 1 ความสําคัญของสงครามโลก
ครั้งท่ี 1  ท่ีมีตอการเปล่ียนแปลงของสังคมยุโรป กําเนดิลัทธิฟาสซิสตและนาซี ความสัมพันธของ
ประเทศตาง ๆ กอนเกดิสงครามโลกครั้งท่ี 2 และความรวมมือของนานาประเทศกอนสงครามยุต ิ
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HIST  3501 ประวัติศาสตรละตินอเมริกา 3(3-0) 
  History of Latin America 
    ศึกษาความเปนมาของการจัดตั้งประเทศตาง ๆ ในละตนิอเมริกา หลังการประกาศ
เอกราช การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกจิ และสังคม บทบาท
ของมหาอํานาจในละตินอเมริกา และสภาพของละตินอเมริกาในปจจุบัน 
 

HIST 3601 ประวัติศาสตรแอฟริกา 3(3-0) 
  History of Africa 
    ศึกษาสภาพโดยทั่วไปในทวีปแอฟริกา วิวัฒนาการของรัฐ นครรัฐ และอาณาจกัร
ตาง ๆ ในแอฟรกิา การขยายอํานาจของชาวยุโรป และลัทธิจักรวรรดินิยม และผลที่มีตอการเมือง 
การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ของแอฟริกา แอฟริกาภายหลังไดรับเอกราช การรวมกลุมประเทศ
และปญหาของแอฟริกาในปจจุบัน 
 

HIST 3703 ประวัติศาสตรนิพนธ 3(2-2) 
  Historiography 
    ศึกษาวิวัฒนาการ การบันทึกและแนวคิดทางประวัติศาสตรของโลกตะวันออกและ
โลกตะวันตก งานเขียนประวัติศาสตรไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน อิทธิพลของสํานึกความคิด
ประวัติศาสตรท่ีมีตองานเขียนประวัติศาสตรของไทย ฝกการคนควา การเขียน และเรียบเรียงงาน
ดานประวัติศาสตร 
 

HIST 4101 สตรีกับสังคมไทย 3(3-0) 
  Woman and Thai Society 
    ศึกษาความหมาย พัฒนาการของทฤษฏีและแนวคิดของสตรีนิยม (Femenism) 
สถานภาพ บทบาท สิทธิและหนาท่ีของสตรีในสังคมไทยตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ศึกษาบทบาทของ
ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมของสตรีไทยในปจจุบัน 
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HIST 4201 ประวัติศาสตรขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมอืงในสงัคมไทย 3(3-0) 
    History of Political and Social Movement in Thai Society 
    ศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตรของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและ
การเมืองสังคมไทยตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน โดยใหความสําคัญกับขบวนการปฏิวัติสังคม ขบวนการ
ปฏิรูปศาสนา ขบวนการแรงงาน ขบวนการชาวนา ขบวนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ขบวนการของภาคประชาชนตาง ๆ ท่ีมีบทบาทในสังคมและการเมืองในปจจุบัน ศึกษาทฤษฏี 
แนวคิด เปาหมาย ปจจัยท่ีกอใหเกิดการรวมกลุมและผลกระทบที่มีตอการเมืองและสังคมของไทย
ของขบวนการทางการเมือง และสังคมที่ศึกษาวิเคราะหบทบาทของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 
และการเมืองในประเทศไทยปจจุบัน 
 
HIST 4301 ประวัติศาสตรตะวันออกกลาง 3(3-0) 
  History of the Middle East 
    ศึกษาความหมาย ความสําคัญของตะวันออกกลาง พัฒนาการทางประวัติศาสตร
ของอารยธรรมในสมัยโบราณในตะวันออกกลาง การกําเนิดศาสนาอิสลาม การสถาปนาจักรวรรดิ
อิสลาม บทบาทของจักรวรรดิออตโตมันในตะวันออกกลาง การเคล่ือนไหวเพื่อเอกราชของชาติ
อาหรับ ปญหาทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่เกิดในประเทศตาง ๆ ในตะวันออกกลาง
ภายหลังไดรับเอกราช สาเหตุและผลกระทบของความขัดแยงระหวางกลุมประเทศอาหรับและ
อิสราเอล ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน บทบาทของประเทศมหาอํานาจตอปญหาความขัดแยงใน
ตะวันออกกลาง วิเคราะหปญหาความขดัแยงในตะวันออกกลางที่สําคัญในปจจุบัน 
 
ECON 2103 ประวัติลัทธิทางเศรษฐศาสตร 3(3-0) 
  History of Economic Thought 
    สํารวจแนวคิดเศรษฐศาสตรสมัยโบราณถึงเศรษฐศาสตรสมัยปจจุบัน คือตั้งแต
เศรษฐศาสตรสมัยคัมภีร สมัยกรีกและโรมัน เศรษฐศาสตรลัทธิพาณิชยนิยมของอังกฤษ ฝรั่งเศส 
เยอรมัน เศรษฐศาสตรของลัทธิธรรมชาตินิยม เศรษฐศาสตรสมัยคลาสสิค   เนนแนวคิดของนัก
ปรัชญา   อิทธิพลและขอโตแยงของนักเศรษฐศาสตรสมัยคลาสสิค เศรษฐศาสตรของลัทธิ
อรรถประโยชนหนวยสุดทาย เศรษฐศาสตรของลัทธิสังคมนิยมแบบอุดมคติ และแบบวิทยาการ 
เศรษฐศาสตรของเคนส นักเศรษฐศาสตรทางทฤษฏีวัฏจักรธุรกิจ นักทฤษฏีราคา เศรษฐศาสตร
สวัสดิการสมัยเกาและสมัยใหม 
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ECON 2106 ประวัติศาสตรเศรษฐกิจ  3(3-0) 
  Economic History 
     พัฒนาการดานการเกษตร การอุตสาหกรรม การคลัง และการคาระหวางประเทศ
ของประเทศยุโรป ตั้งแตป ค.ศ.1750 ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอเมริกา สํารวจประวัติ
ความเปนมาเกี่ยวกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของบางประเทศที่สําคัญของเอเซีย รวมทั้งไทย
ดวย เนนการพัฒนาดานเกษตร การอุตสาหกรรม การคลัง และการคาระหวางประเทศของประเทศ
เหลานี้ 
 
ECON 3507 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 3(3-0) 
  Economic and Social Development 
  เงื่อนไข : สําหรับนักศึกษานอกสาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
    ความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กระบวนการพัฒนาเศรษฐกจิ 
ทฤษฏีการพัฒนาเศรษฐกจิ นโยบายและแผนงาน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย 
กระบวนการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย ปญหาและอุปสรรคของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 
ECON3401 เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ 3(3-0) 
   International Economics 
    รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : ECON2101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 2  3(3-0) และ  
                                            ECON2102 เศรษฐศาสตรมหภาค 2  3(3-0) 
    ศึกษาทฤษฏีการคาระหวางประเทศ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และผลไดจาก
การคา โครงสรางทางการคาและปญหานโยบายและมาตรการทางการคาระหวางประเทศ สถาบัน
การเงินระหวางประเทศ และการรวมกลุมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
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2.  กลุมวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ 
กลุมวิชาชีพครู 
บังคับ 
FE   1106 ความเปนครู 3(3-0) 
  Self-actualization for Teachers 
  ความหมาย  และความสําคัญของครู  การพัฒนาจิตวิญญาณแหงความเปนครู 
แบบองครวม  สภาวะและสถานการณทางสังคม  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  และปจจัยอ่ืน ๆ     ซ่ึงมี
อิทธิพลตอคุณภาพครู  บทบาทของครูตอการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย 
 
FE   3508 แหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 2(2-0) 
  Learning Resources and Local Wisdom 
  ความหมาย ความสําคัญ  ขอบขายของแหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
ประเภทของแหลงการเรียนรูท่ีสําคัญในทองถ่ิน โครงสรางพื้นฐานเพื่อการเรียนรูองคความรูและ
ทักษะที่สําคัญในการถายทอดความรู บทบาทของภูมิปญญาทองถ่ินในฐานะทรัพยากรการเรียนรู 
บทบาทของภูมิปญญาที่มีตอการถายทอดความรู    จุดมุงหมาย  และกระบวนการการถายทอด
ความรูในทองถ่ิน   การใชแหลงการเรียนรู  และภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อประโยชนทางการศึกษา 
 
CI   1207 หลักการศึกษาและหลักสูตร 3(3-0) 
  Principles of Education and Curriculum 
  ความหมาย  ความสําคัญ  และความมุงหมายของการศึกษา  ปรัชญาการศึกษา  
ความหมายและความสําคัญของหลักสูตร  ประเภทของหลักสูตร  องคประกอบของหลักสูตร            
และพื้นฐานในการจัดทําหลักสูตร   กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการประเมินผลหลักสูตร  
หลักการ  จุดหมาย  และโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การจัดประสบการณและ
กิจกรรมใหสอดคลองกับหลักสูตร  แนวทางในการวัดผลและประเมินผลการเรียน  การเลือกใช
แหลงวิทยาการเสริมหลักสูตร    การบริหารหลักสูตร  และการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
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CI   2303 หลักการจัดการเรียนรู 3(3-0) 
  Principles of  Learning Management 
  ความหมายและความสําคัญของการจัดการเรียนรู  ระบบการเรียนรู กระบวน     
การจัดการเรียนรู  รูปแบบ  เทคนิค  และวิธีการจัดการเรียนรู   กิจกรรมการเรียนรู     การจัดบรรยากาศ    
การเรียนรู   ส่ือการเรียนรู  การวัดผลและประเมินผล   การวางแผนการจัดการเรียนรู  
 
ETI   2101 เทคโนโลยกีารศึกษา 3(3-0) 
  Educational Technology 
  ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ ประโยชน และพัฒนาการของเทคโนโลยี
การศึกษา   นวัตกรรมการศึกษา   กระบวนการส่ือความหมายและการเรียนรู   ส่ือการสอนประเภท
ตาง ๆ     การเลือก   การแสวงหา  การผลิต การใช  การพัฒนา และการเก็บรักษาส่ือการสอน การใช
แหลงทรัพยากรในทองถ่ินเพื่อการเรียนรู   การเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู 
แนวโนมของเทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต 
 
ER   2104 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(3-0) 
  Principles of  Learning Measurement and Evaluation 

 ความหมายและบทบาทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู  พฤติกรรมการเรียนรู
ของผูเรียน   หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู   เครื่องมือท่ีใชในการวัดผล    
การเรียนรู   ฝกปฏิบัติการวางแผนการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง   การสรางเครื่องมือชนดิ
ตาง ๆ  สถิติเบ้ืองตนในการวัดและประเมินผลการเรียนรู     การวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือ     
การแปลความหมายจากการวัดผลการเรียนรู      การวิเคราะหปญหาและการแกปญหา    การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูในโรงเรียน 
 
ER   3409 การวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) 
  Research for Teaching and Learning Development 
  ความหมายและลักษณะของการวิจัย  วิวัฒนาการของการแสวงหาความรู 
ประโยชนความสําคัญ  และประเภทของการวิจัย     ขั้นตอนการวิจัย     จรรยาบรรณของนักวิจัย   
ฝกปฏิบัติ    การวางแผนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน โดยมุงเนนใหสามารถทําวิจัยใน      
ช้ันเรียน  การเขียนรายงานการวิจัย   การนําเสนอผลการวิจัย    การประเมินผลงานวิจัยและการนํา
ผลการวิจัยไปใชพัฒนาการเรียนการสอน 
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PG   1203 การประยุกตจิตวิทยาเพื่อการเรียนรู 3(3-0) 
  Applied Psychology for Learning  

 ธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา อิทธิพลของ
พันธุกรรมและส่ิงแวดลอมท่ีมีตอความแตกตางระหวางบุคคลในการเรียนรูของมนุษย    ทฤษฎี   
การเรียนรูและการประยุกตใช กระบวนการทางจิตวิทยาที่ทําใหเกิดการเรียนรู  ปจจัยท่ีสงผลตอ 
การเรียนรู      การจัดสภาพแวดลอมท่ีสนับสนุนให เกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ                  
และการปรับพฤติกรรมผูเรียน  
 
PG   3703 การจัดกิจกรรมเพือ่พัฒนาผูเรียน 3(3-0) 
  Activity Organization for Student Development 
  ความหมาย   หลักการ   ความสําคัญ   และจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรม                   
เพ่ือพัฒนาผูเรียน  หลักการ  และรูปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนและกจิกรรมนักเรียน     
ฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรม  และการประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน 
 
EA   3305 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0)  
  Educational Quality Assurance  

 ความหมาย ความสําคัญ  จุดมุงหมายและหลักการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ความเปนมาของการประกันคุณภาพการศึกษา  องคกร  สถาบัน  ดานการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา   ปจจัย  ตัวช้ีวัดของ
การกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา    บทบาทของครูกับการประกันคุณภาพการศึกษา   ปญหา
และแนวโนมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของไทย 
 
SPE   3601 การศึกษาแบบเรียนรวม 2(2-0) 
  Inclusive Education 
  ความหมาย  ปรัชญา หลักการ  ประเภท  ลักษณะ  และการเรียนรูของเด็กท่ีมีความ
ตองการพิเศษ  ความหมายและความมุงหมายของการศึกษาแบบเรียนรวม   การปรับเปล่ียน
หลักสูตร  ส่ือและกระบวนการเรียนรูเพ่ือการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  เทคนิคการสอนและ    
การจัดการพฤตกิรรมผูเรียนในชั้นเรียนรวม   ความรวมมือระหวางโรงเรียน  ผูปกครอง และชุมชน
ในการใหบริการสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
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เลือก 
FE   3203 การศึกษากบัการพฒันาประเทศ 2(2-0) 
  Education and  Development of the Country 
  ความสัมพันธระหว างการศึ กษากับการพัฒนาประเทศ   การศึกษากับ                  
การเปล่ียนแปลงของสังคม แนวคิดในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ    สังคมและวัฒนธรรม 
การเมือง การปกครอง หลักการพัฒนาชุมชน การจัดโรงเรียนเพื่อพัฒนาชุมชน  ความเคล่ือนไหว
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
 

FE   3204   กิจกรรมการศึกษาเพือ่ทองถิ่น               2(2-0) 
 Educational Activity for Local  

  โครงสรางระบบการศึกษาสวนทองถ่ิน  บทบาทของคนและองคกรชุมชน 
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีทองถ่ิน    กิจกรรมและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคนและองคกร
ชุมชนและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
 
FE   4901 การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา 2(2-0) 
  Independent Study in Education 
  นักศึกษาเลือกศึกษาปฏิบัติหรือทดลองเรื่องท่ีสนใจทางการศึกษา  โดยจัดทําเปน
โครงการภายใตการควบคุมและนิเทศจากผูสอน 
 
FE   4902 สัมมนาปญหาการศกึษา            3(3-0) 
  Seminar in Educational Problems 
  ศึกษากระบวนการจัดสัมมนาและปฏิบัตกิารสัมมนาปญหาการศึกษา 
 
CI   3201   กิจกรรมรวมหลักสูตร     2(2-0) 
  Co-curriculum Activities 

  ศึกษาเกี่ ยวกับความหมายและความมุงหมายของกิจกรรมรวมหลักสูตร  
ความสัมพันธระหวางหลักสูตรกับกิจกรรมรวมหลักสูตร  ลักษณะของผูนําและผูตาม  ตามวิถีทาง
แหงประชาธิปไตย  หลักการจัดกิจกรรมรวมหลักสูตร การจัดและการบริหารกิจกรรมรวมหลักสูตร  
การประเมินผลโครงการจัดกิจกรรมรวมหลักสูตร 
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CI   3210 การพัฒนาหลกัสูตรทองถิ่น            2(2-0) 
  Curriculum Development for Local 
  ความรู ท่ัวไปเกี่ยวกับหลักสูตร   กระบวนการสร างและพัฒนาหลักสูตร              
การประเมินผลหลักสูตร   ความเปนมา    และความสําคัญของหลักสูตร       หลักการ    จุดหมาย   
โครงสรางของหลักสูตร   การจัดประสบการณและกิจกรรมท่ีสอดคลองกับหลักสูตร    หลักการ     
และกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถ่ิน การฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับทองถ่ิน 
 
CI   3301 ทักษะและเทคนิคการสอน 2(1-2) 
  Teaching Skills and Techniques of Teaching 
  ความหมาย   ขอบขาย  และความสําคัญของทักษะและเทคนิคการสอน    ทักษะ
การนําเขาสูบทเรียน    การเราความสนใจ     การตั้งคําถาม     การใชส่ือการเรียนการสอน   
การเลาเรื่อง   การเสริมแรง   การใชกิริยาทาทางและวาจา  การใชกระดานดํา   การอธิบาย
ยกตัวอยาง   และสรุปบทเรียน   การสอนกลุมใหญ  การสอนกลุมยอย  การสอนรายบุคคล  การใช
เพลงประกอบการเรียนการสอน  บทบาทสมมติ  เทคนิคการสอนแบบมีสวนรวม  เทคนิคการสอน
โดยใชกระบวนการคิด 
 
CI   3302 การนิเทศการศึกษา 2(2-0) 
  Educational Supervision 
  ความหมาย     ความสําคัญ    และความมุงหมายของการนิเทศการศึกษา  ขอบขาย
ของการนิเทศการศึกษา       หลักและเทคนิควิธีการนิเทศการศึกษา     การพัฒนาการเรียนการสอน     
การนิเทศการสอน      การนิเทศภายใน 
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CI   4601 ทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร            3(2-2) 
  Teaching Skills for Science Teachers 
  วิเคราะหคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูวิทยาศาสตร ทักษะสําคัญ และจําเปน
สําหรับครูวิทยาศาสตร   ความสําคัญของทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร     ฝกทักษะในการจัด
กิจกรรมโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กิจกรรมวิทยาศาสตรเชิงเทคโนโลยี   โครงงาน
วิทยาศาสตร    การออกแบบและการสรางส่ือการสอนวิทยาศาสตร     การจัดกิจกรรมคาย
วิทยาศาสตร การสรางขอสอบและการใชขอสอบ   ทักษะการใชคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน   ทักษะอ่ืน ๆ 
ท่ีจําเปน   การประเมินทักษะและแนวทางพัฒนาทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร 
 
ETI   1204 การใชส่ือมวลชนเพื่อการศึกษา 2(2-0) 
          Utilization of Mass Media in Education  
          ศึกษาความสําคัญของส่ือมวลชนท่ีมีตอการจัดการศึกษา หลักการและวิธีการใช
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ส่ิงพิมพ หนังสือพิมพ ภาพยนตร เครือขายขอมูลสากล และส่ือสาร
สารสนเทศในรูปแบบอ่ืนเพื่อการศึกษา การใชและเลือกรับขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ      
การเรียนรู   การวิเคราะหขาวสารเพื่อการเรียนรู  
 
ETI 3301 การผลิตวัสดุกราฟก 3(2-2) 
          Production of Graphic Materials  
  ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ ทฤษฎีและหลักการออกแบบวัสดกุราฟก วัสดุ
อุปกรณ และเครื่องมือในการผลิตวัสดกุราฟก การประดษิฐตัวอักษร การสรางภาพ หลักการผลิต 
การใชและการเก็บรักษาวัสดกุราฟก  ฝกปฏิบัตกิารเขียน การประดษิฐ การสรางภาพและอักษร          
เพ่ือนํามาใชในการเรียนการสอน 
 
ETI   4101 การศึกษาโดยระบบสือ่ทางไกล 2(2-0) 
          Telecommunications and Distance Learning  
  แนวคิดใหมในการจดัการศึกษาสําหรับมวลชน (Mass Education) การศึกษาตาม
อัธยาศัย การจัดการศึกษาโดยผานระบบส่ือทางไกลในรูปแบบตาง ๆ การใชเครือขายสากล 
(Internet) ในการสืบคน การติดตอส่ือสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนาเว็บไซดเพ่ือ         
การเรียนการสอน การสงและการดาวนโหลดขอมูลเทคโนโลยีสําหรับการศึกษาทางไกล 
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ER   4105 การวิเคราะหและประเมินโครงการทางการศกึษา 2(2-0) 
  Project Analysis and Project Evaluation in Education 
  องคประกอบที่ สําคัญของโครงการและการเขียนโครงการทางการศึกษา           
วงจรการวางแผนโครงการ (Project Cycle) การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility 
Study)  รูปแบบและกระบวนการประเมินโครงการ  เทคนิคการควบคุม และการติดตามงานและ
โครงการ  
 
PG   2301 มนุษยสัมพันธสําหรับครู 2(2-0) 
  Human Relations for Teachers 
  ความหมาย และความสําคัญของมนุษยสัมพันธสําหรับครู  หลักการ  องคประกอบ  
กระบวนและเทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธสําหรับครู บทบาทของครูในการเสริมสรางมนุษย
สัมพันธในโรงเรียนและชุมชน  การประเมินมนุษยสัมพันธสําหรับครู  เนนการฝกปฏิบัติสราง
มนุษยสัมพันธ   เพ่ือเสริมบรรยากาศการเรียนรูท่ีดีและเสริมสรางสัมพันธภาพแหงการชวยเหลือ
นักเรียน 
 
PG   3101 ความคิดสรางสรรค                         2(2-0) 
  Creative Thinking 
  ความหมาย  ขอบขาย  ประเภท   ประโยชนของความคิดสรางสรรค      ลักษณะ
เด็กท่ีมีความคิดสรางสรรค เทคนิคและทักษะสําหรับครูในการพัฒนาความคิดสรางสรรค บทบาท
ของพอแมและครอบครัวกับการสงเสริมความคิดสรางสรรค      การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและ    
การประเมินความคิดสรางสรรค 
 
PG   3302 ทฤษฎแีละปฏบิัติการทางจิตวิทยาสงัคม   2(2-0) 
  Theories and Practice in Social Psychology 
  ความหมาย    ความสําคัญ   ประโยชนของจิตวิทยาสังคม กลุมและกระบวน       
การกลุม  กระบวนการสังคมประกฤติ ปฏิบัติการทางจิตวิทยา บทบาท และการคลอยตาม                  
(เนนบทบาทของผูบริหาร ครู นักเรียน)   จิตวิทยาสําหรับการบริหารโรงเรียน การส่ือความหมาย
และการรับรูทางสังคม  เจตคติและการยอมรับนวัตกรรม  การสรางกําลังใจในการทํางานใหสําเร็จ   
แรงจูงใจในทางสังคม  การรวมมือ     การแขงขัน   การแกปญหาความขัดแยง   ความเปนผูนํา    
การนําความรูทางจิตวิทยาสังคมไปใชในการเรียนการสอน  
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PG   3501     จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน                     3(3-0) 
  Adolescence Guidance Psychology 
  วัยรุนและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุน พัฒนาการดานตาง ๆ ของวัยรุน    ปจจัยท่ี
สงผลตอพัฒนาการ   ปญหาเฉพาะวัย  บทบาทของครูกับการแนะแนวเด็กวัยรุนในโรงเรียน          
การจัดบริการแนะแนวเพื่อปองกัน    แกไขปญหา  และตอบสนองความตองการของวัยรุนดาน
การศึกษา  อาชีพ  สังคม สวนตัว แนวทางการพัฒนา    ความสามารถและศักยภาพของวัยรุนโดยใช
กระบวนการแนะแนว 

 
PG   3502      จิตวิทยาการแนะแนว                      2(2-0) 
  Guidance Psychology 
  ความหมาย   ความสําคัญ   ปรัชญาและหลักการแนะแนว    ประเภทของการแนะแนว  
บริหารแนะแนวที่จัดขึ้นในสถานศึกษา   การบริหารงานและการประเมินผลการจัดบริการแนะแนว 
คุณสมบัติและจรรยาบรรณของครูแนะแนว   กลไกความสําเร็จของการแนะแนว     การใช
กระบวนการแนะแนวเพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพของผูเรียน 
 
PG   3603 เคร่ืองมือและเทคนิคการแนะแนว 2(2-0) 
  Tools and Techniques in Guidance 
  หลักการสรางและใชเครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว  ประเภทของเครื่องมือ
และเทคนิคการแนะแนว     การรวบรวมเครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว   ท้ังท่ีเปนแบบทดสอบ
และไมใชแบบทดสอบ การปรับเครื่องมือท่ีเปนแบบทดสอบสําหรับนําออกใช การทดลองใช
เครื่องมือและเทคนิคการแนะแนวกับนักเรียน 
 
EA   1101  หลักการบริหารการศกึษา  2(2-0) 
  Principles of Educational Administration 
  ศึกษาความหมายการบริหารการศึกษา  แนวคิดและทฤษฎีเบ้ืองตนเกี่ยวกับ      
การบริหารการศึกษา  กระบวนการบริหารการศึกษา  ระบบบริหารการศึกษา  การจัดระบบภายใน
หนวยงานทางการศึกษา  มนุษยสัมพันธในการบริหาร ภาวะผูนํากับการบริหารการประชาสัมพันธ
หนวยงานทางการศึกษา   การนิเทศการศึกษา   การพัฒนาหลักสูตร  ปญหาตาง  ๆ และวิธีการ
แกปญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของไทย 
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EA   1102  ภาวะผูนํา               2(2-0)  
  Leadership 
  ความหมายและความสําคัญของผูนํา     แบบของผูนํา     บทบาทหนาท่ีของผูนํา
คุณลักษณะของผูนําท่ีดี  การเสริมสรางภาวะผูนํา  จิตวิทยาผูนํา  การพัฒนาความสรางสรรค       
ของผูนํา  ผูนํากับการตัดสินใจ  ฝกทักษะการเปนผูนํา 
 
EA   2104  คุณธรรมสําหรับผูบริหาร   2(2-0) 
  Ethics for Administrators                
  ความหมายและความสําคัญของคุณธรรมสําหรับผูบริหาร  บทบาทหนาท่ี 
คุณธรรมความรับผิดชอบ จรรยาบรรณและคุณธรรมสําหรับผูบริหาร ปญหาเกี่ยวกับคุณธรรมของ
ผูบริหาร  การสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมและคานิยมในการทํางาน  ผลการศึกษาเกี่ยวของกับ
คุณธรรมสําหรับผูบริหาร 
 
EA   3101  ธุรกิจการศึกษา 2(2-0) 
  Educational Business                   
  ศึกษาความหมาย   ขอบขาย  ประเภทและประโยชนของธุรกิจการศึกษา
วิวัฒนาการของธุรกิจการศึกษา     ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับเศรษฐกิจการศึกษา  การใชประโยชนจาก
สถิติทางการศึกษา  การระดมทรัพยากรมาใชในการจัดการศึกษา  ความสัมพันธระหวางการศึกษา
กับธุรกิจ  การบริหารและการจัดการทางธุรกิจศึกษาในโรงเรียน  ประสิทธิภาพของการจดัการศกึษา             
การสรางเสริมฐานะของโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียน  การจัดโครงการที่มีคุณคาทางการศึกษา     
การควบคุม   การดําเนินการประเมินผลและติดตามผลการจัดการศึกษา  การศึกษาผลงานและ
ปญหาเกี่ยวกับธุรกิจดานการศึกษา 
 
EA   4301  การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสด ุ        2(2-0) 
  Executive Fiscal and Commodity Administration 
  ความหมาย ความสําคัญ และขอบขายของงานธุรการ การเงิน และพัสดุ   แนวคิด
และหลักการเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ ระเบียบ และการปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ธุรการ การเงินและพัสดุ 
 
 



  
62 
 

 
  

EC   1102 จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดเูดก็ปฐมวัย 3(3-0) 
  Child Care and Child Development 
  ศึกษาถึงความสัมพันธของพอแม  สมาชิกในครอบครัว  และรูปแบบการอบรม
เล้ียงดูท่ีมีอิทธิพลตอพัฒนาการเด็กปฐมวัย  หลักการและวิธีอบรม   การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงนิสัย   
และสงเสริมใหเด็กสามารถพัฒนาและปรับตนเองดวย      มีความเชื่อม่ันในการที่จะอยูรวมกับผูอ่ืนได 
 
EC   2101 การศึกษาปฐมวยั 2(2-0) 
  Pre-school  Education 
  ความหมาย จุดมุงหมาย และนโยบายของการอนุบาลศึกษา  แนวคิดและทฤษฎี
ของนักการศึกษาที่มีอิทธิพลตอการจัดการอนุบาลศึกษา     ประวัติความเปนมาของการอนุบาล
ศึกษาของตางประเทศ   ประวัติความเปนมาของการอนุบาล      การศึกษาไทยและรูปแบบ           
การจัดการอนุบาลไทย    หนวยงานที่จัดลักษณะการดําเนินงานและความเคลื่อนไหวทางการ
อนุบาลศึกษา      นวัตกรรมทางการอนุบาลศึกษาของไทยและตางประเทศ 
 
EC   3501 การแนะแนวผูปกครองเดก็ปฐมวยั 2(2-0) 
  Parents  Guidance for Pre-school  Children 
  ความหมายและความสําคัญของการแนะแนว  ความสัมพันธระหวางการแนะแนว
กับการศึกษา  สภาพสังคมไทยกับความจําเปนตองมีการแนะแนวผูปกครอง  ธรรมชาติของ 
เด็กปฐมวัยตอบทบาทหนาท่ีของผูปกครองในการสงเสริมพัฒนาการทางกาย  อารมณ  สังคมและ
สติปญญา ความรวมมือ ประสานสัมพันธท่ีดีระหวางบานกับโรงเรียน  ยุทธวิธีการจัดกิจกรรม 
แนะแนวผูปกครองเด็กปฐมวัยในเขตเมืองและชนบท 
 
EC   4501 การใหการศึกษาแกผูปกครองเดก็ปฐมวยั 2(2-0) 
  Education for Parents of Pre-school Children 
  ความสําคัญของพอแม   ผูปกครองตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย   ความจําเปนท่ีจะตอง
ใหการศึกษาแกพอแม   หลักการและแนวคิดในการจัดการศึกษาแกพอแมและการใหความรวมมือ
กับองคกรในชุมชน  เพ่ือประสานงานการใหความรูดานการพัฒนาเด็กแกพอแม 
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3. กลุมวิชาปฏิบัตกิารและฝกประสบการณวิชาชีพ    
GED  3801 การศึกษาและการมีสวนรวมในสถานศกึษา 1(60) 
  Study   and  Participation   in  School 
  ศึกษา   สังเกตเกี่ยวกับธรรมชาติ   และพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน การบริหาร
จัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาโดยมีสวนรวมในสถานศึกษาอยางนอย           
2  สัปดาห 

 
CI   4617 วิธีสอนสงัคมศึกษา   1 2 (1-2)    

Methods  of   Teaching   Social  Studies   1 
  ศึกษาหลักสูตรและเอกสารหลักสูตรสังคมศึกษาในระดับชวงช้ันท่ี 1 - 2  การวิเคราะห
หลักสูตร  หลักการจัดประสบการณเพ่ือใหเกิดการเรียนรู   การใชทรัพยากรในทองถ่ินใหเหมาะสม
กับการจัดการเรียนรูรูปแบบตาง ๆ  ทักษะการผลิตและการใชส่ือ  อุปกรณและเครื่องมือพ้ืนฐานใน
การจัดการเรียนรู   การทดลองสอนในชั้นเรียน 
 
CI   4618 วิธีสอนสงัคมศึกษา  2             2(1-2) 

Methods  of  Teaching   Social Studies  2 
  ศึกษาหลักสูตรและเอกสารหลักสูตรสังคมศึกษาในระดับชวงช้ันท่ี 3 – 4  การวิเคราะห
หลักสูตร  หลักการจัดประสบการณเพ่ือใหเกิดการเรียนรู  การใชทรัพยากรในทองถ่ินใหเหมาะสม
กับการจัดการเรียนรูรูปแบบตาง ๆ  ทักษะการผลิตและการใชส่ือ  อุปกรณและเครื่องมือพ้ืนฐานใน
การจัดการเรียนรู   การทดลองสอนในชั้นเรียน 
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CI   4801 การทดลองสอน  1    1(60) 
  Teaching Practice   1 
  วางแผนและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  วิเคราะห อภิปราย  แผนการจัดการ
เรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูของแตละสาขาวิชาในระดับชวงช้ันท่ี 1 - 2        แลวนําไปทดลองใช
ในสถานศึกษาอยางนอย 2  สัปดาหและนํามาปรับปรุงแกไขภายใตการนิเทศของผูทรงคุณวุฒิดาน
วิชาชีพครู 
หมายเหตุ 1.  สําหรับสาขาวิชาการศกึษาปฐมวัยใหใชคําอธิบายรายวชิาดังนี ้
    ฝกการสอนระดบัการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบตาง ๆ  ทดลองสอนใน 

  ช้ันเรียนและแหลงฝกประสบการณ  ทดลองสอนระดับการศึกษาปฐมวัยของรัฐ 
  หรือเอกชนที่จัดการศึกษาสําหรับเดก็กลุมอายุ 0 - 3 ป หรือ  3 - 6  ป 

  2.  สําหรับสาขาวิชาการประถมศึกษา ใหเนนรายวิชาเอกเลือกรายวิชาท่ีหนึ่ง 
  3.  สําหรับสาขาวิชาการศึกษาพิเศษใหทําการทดลองสอนในโรงเรียนท่ีมี    
    การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

 
CI   4802 การทดลองสอน  2 1(60) 
  Teaching Practice 2 
  วางแผนและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  วิเคราะห  อภิปราย  แผนการจัดการ
เรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูของแตละสาขาวิชาในระดับชวงช้ันท่ี 3 – 4   แลวนําไปทดลองใชใน
สถานศึกษาอยางนอย 2  สัปดาหและนํามาปรับปรุงแกไขภายใต การนิเทศของผูทรงคุณวุฒิดาน
วิชาชีพครู 
หมายเหตุ      1.  สําหรับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยใหใชคําอธิบายรายวิชาดังนี้ 
    ฝกการสอนระดับการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบตาง ๆ ตอจากการทดลองสอน 1     
    ทดลองสอนในชั้นเรียนและแหลงฝกประสบการณ  ทดลองสอนระดับ   
        การศึกษาปฐมวัยของรัฐหรือเอกชนที่จัดการศึกษาสําหรับเด็กกลุมอายุ 0 - 3 ป  
        หรือ  3 - 6  ป 
  2. สําหรับสาขาวิชาการประถมศึกษา ใหทดลองสอนในชวงช้ันท่ี 1 -  2 และ 

     เนนรายวิชาเอกเลือกรายวิชาท่ีสอง 
  3.  สําหรับสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ใหทดลองสอนในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
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GED  5801 การปฏิบัตกิารวิชาชีพครู  1      5(450)                           
   Teaching  Professional  Externship 1 
   ปฏิบัติงานในสถานศึกษาตามชวงช้ันและสาขาวิชา บันทึกผลการปฏิบัติงานครู
ตามขอบขายของงานในสถานศึกษา  ฝกแกปญหา   ประเมินผล  และพัฒนาการเรียนการสอนของ
ตนเอง 
 
GED  5802 การปฏิบัตกิารวิชาชีพครู  2              5(450)                           
  Teaching  Professional  Externship  2 
  ปฏิบัติงานในสถานศึกษาตอเนื่องจากการปฏิบัติการวิชาชีพครู 1  นําปญหาหรือ
ความตองการในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนมาวางแผนและดําเนินการแกไขและการพัฒนา
อยางเปนระบบโดยใชกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน   สรุป  และรายงานผลการปฏิบัติงานอยางเปน
ระบบ 
 


