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ภาคผนวก ง
คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ

1. กลุมวิชาเอก
บังคับ
RE 1101 ปรัชญาและศาสนา
3(3-0)
Philosophy and Religion
ศึกษาความหมาย ขอบเขตเนื้อหา และวิธีการคิดทางปรัชญา แนวคิดที่สําคัญของ
สํานักปรัชญาตาง ๆ ทั้งตะวันตกและตะวันออก ความสัมพันธระหวางปรัชญากับศาสนาสําคัญของ
โลก อาทิ พุทธศาสนา คริสตศาสนา อิสลาม พราหมณ ฮินดู เพื่อใหเขาใจศาสนาตาง ๆ ในแงมุม
ปรัชญาและอยูรวมกันไดอยางสันติสุข
3(3-0)
2201 พุทธธรรม
Buddhism
ศึกษาความหมาย องคประกอบตาง ๆ และลักษณะของพุทธศาสนา พุทธประวัติ
โดยสังเขป หลักธรรม อาทิ หลักเบญจขันธ ไตรลักษณ ปฏิจจสมุปบาทกรรมและสังสารวัฏ อริยสัจ
ไตรสิกขา และพุทธจริยธรรมในฐานะที่เปนธรรมนูญสําหรับดําเนินชีวติ ที่ดีงาม โดยเนนการปฏิบัติ
ตนในชีวิตประจําวัน การรูจกั ตนเอง การพัฒนาตนและการพัฒนาสังคม

RE

GSOC 4901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน
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 สัมมนาสังคมศึกษา
3(3-0)
Seminar in Social Studies
การศึ ก ษาและอภิ ป รายสภาพทางเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง การศึ ก ษาและ
วัฒ นธรรม โดยให นําความเขา ใจจากหลายสาขาวิชามาเปน เครื่อ งมือศึก ษาพิจ ารณาแบบสห
วิทยาการ
SOC 1102 หลักสังคมวิทยา
3(3-0)
Principles of Sociology
ศึกษาเกี่ยวกับนิยาม ขอบเขต ประวัตคิ วามเปนมา และแนวคิดของนักสังคมวิทยา
วิธีการศึกษาสังคมวิทยา ความสําคัญของสังคมวิทยาในฐานะที่เปนแขนงหนึ่งของสังคมศาสตร
ทฤษฏีหลักของสังคมวิทยา การจัดระเบียบทางสังคม การจัดชวงชั้นทางสังคม กลุมสังคม สถาบัน
สังคม วัฒนธรรม การขัดเกลาทางสังคม กระบวนการทางสังคม พฤติกรรมรวมหมู พฤติกรรม
เบี่ยงเบน การเสียระเบียบทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เนนการศึกษาทั้งใน
เชิงทฤษฏีและการวิเคราะห
GEO 1301 ภูมิศาสตรกายภาพ
3(3-0)
Physical Geography
ศึกษาสัณฐานของโลกและปรากฏการณที่เกิดเนื่องจากความสัมพันธระหวางโลก
กับดวงอาทิตยและดวงจันทร สมบัติทางดานกายภาพ การเปลี่ยนแปลงของธรณีภาค (Lithosphere)
อุทกภาค (Hydrosphere) บรรยากาศภาค (Atmosphere) และชีวภาค (Biosphere)
GEO 1600 การอานและการแปลความหมายจากแผนที่
3(2-2)
Map Reading and Interpretation
เงื่อนไขบังคับ : เปดใหสําหรับนักศึกษาเอกสาขาอื่น ๆ ที่ไมใชนกั ศึกษาเอก
สาขาวิชาภูมิศาสตร
ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่ องคประกอบของแผนที่ การอาน การตีความ
การใชแผนที่ภูมิประเทศมาตราสว นตาง ๆ ใหฝก ฝนการอาน การตีค วาม และใหมีก ารปฏิบัติ
ภาคสนามโดยใชแผนที่ภูมิประเทศประกอบการพิจารณา
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GEO 3612 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 1
3(2-2)
Geographic Information System 1
เรียนรูองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญของ GIS ไดแก
ระบบฮารดแวร
ระบบซอฟทแวร การไดมาซึ่งขอมูล โครงสรางของขอมูล ฐานขอมูลเชิงพื้นที่ และเทคนิคการ
วิเคราะหขอมูล ศึกษาเรียนรูเพื่อใชสมรรถนะของคอมพิวเตอรในการจัดเก็บขอมูล ปรับปรุงขอมูล
คํานวณ วิเคราะหและการใชขอมูลเชิงพื้นที่เพื่ออธิบายสภาพตาง ๆ บนพื้นผิวโลก โดยอาศัย
ลักษณะทางภูมิศาสตรเปนตัวเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางขอมูล
POL 3103 ปญหาการเมืองไทย
3(3-0)
Thai Politices
ศึกษาทฤษฎีตาง ๆ วาดวยการพัฒนาทางการเมือง ปญหาทางการเมืองของประเทศ
บทบาทของทหารและกลุมผลประโยชนอื่น ๆ ที่มีตอการเมืองไทย อุปสรรคในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยของประเทศไทย แนวทางการพัฒนาทางการเมืองของประเทศไทย
HIST 2102 ประวัติศาสตรไทย
3(3-0)
Thai History
ศึกษาประวัติศาสตรไทยกอนสมัยสุโขทัย ลักษณะการปกครองเศรษฐกิจ สังคม
และความสัมพันธกับตางประเทศในสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี จนถึงรัตนโกสินทรตอนตน
โดยสังเขป การปรับตัวเขาสูยุคใหมนับตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทั้งดาน
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคมจนถึงปจจุบนั
HIST 3103 ประวัติศาสตรทองถิ่น
3(3-0)
Local History
ศึก ษาความหมาย ความสําคัญ ของประวัติศาสตรทองถิ่น วิวัฒนาการทาง
ประวัติศาสตรทองถิ่นไทย จากอดีตถึงปจจุบัน ขนบธรรมเนียมประเพณี ความคิด ความเชื่อของ
ทองถิ่น อิทธิพลของอารยธรรมตาง ๆ ที่มีตอทองถิ่น โดยการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับ
ทองถิ่นของสถาบันการศึกษา โดยเนนการฝกปฏิบัติภาคสนาม
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HIST 4401 ประวัติศาสตรบทบาทของชาติมหาอํานาจหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
3(3-0)
History of the Role of the Great Powers after World War 2
ศึกษาภูมิหลังของประเทศมหาอํานาจ สหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวียต สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และญี่ปนุ สภาพของประเทศและบทบาทของประเทศมหาอํานาจหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 จนถึงปจจุบัน
LAW 2504 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(3-0)
Constitutional Law
ศึ ก ษาความหมาย ประวั ติ และวิ วั ฒ นาการของรั ฐ ธรรมนู ญ ประเภทของ
รัฐธรรมนู ญ การแบ งแยกอํานาอธิป ไตย และความเกี่ย วพั น ระหวางอํา นาจนั้ น ตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญของไทย
ECON 1103 เศรษฐศาสตรเบือ้ งตน
3(3-0)
An Introduction to Economics
เงื่อนไขบังคับ : สําหรับนักศึกษาเอกสาขาอื่น และไมนับเปนวิชารอง
ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน ความยืดหยุน การผลิต ตนทุนการ
ผลิตตลาด ผลิตภัณฑมวลรวม การเงิน การธนาคาร การคลัง การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
การคาระหวางประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ECON 1104 เศรษฐกิจไทย 1
3(3-0)
Thai Economy 1
การศึกษาโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยในอดีตและปจจุบัน การใชทรัพยากรใน
ภาคการผลิต การใชจายในการบริโภคและการลงทุนของภาครัฐและเอกชน เศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ ปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
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เลือก
PHIL 2401 จริยศาสตร
3(3-0)
Ethics
ศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี สํ า คั ญ ทางจริ ย ศาสตร ทฤษฎี ที่ ตั ด สิ น การกระทํ า ดี
ชั่ว - ถูก – ผิด และทฤษฎีที่ตัดสินถูกผิดที่เปนผลของการกระทําในจริยศาสตร อุดมคติของชีวิตที่
มนุษยทุกคนควรแสวงหาหลักการปฏิบัติตอตนเอง และหนาที่หรือหลักการที่มนุษยจะตองปฏิบัติ
ตอผูอื่น ปญหาจริยศาสตรรวมสมัย
PHIL 3301 ญาณวิทยา
3(3-0)
Epistemology
ศึกษาความรู ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับปญหา ความหมายของญาณวิทยา กําเนิด
ความรูตามแนวคิดและทฤษฎีสําคัญทางญาณวิทยา ศึกษาความรูค วามเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับปญหา
ญาณวิทยา คุณลักษณะความรูเกี่ยวกับโลกภายนอก เหตุผลนิยมและประสบการณนยิ ม ความรูเชิง
วิทยาศาสตร ทฤษฎีความรูใ นพุทธปรัชญา และการจัดการความรูเพื่อชีวิตและสังคม
RE

1206 พุทธจริยธรรมเพื่อชีวติ และสังคม
3(3-0)
Buddhist Ethics for Life and Society
ศึกษาพุทธจริยธรรม ในฐานะเปนธรรมนูญ สําหรับการดําเนินชีวติ ที่ดีงามเพื่อ
ความเปนสมาชิกทีด่ ีของมนุษยชาติ สังคม ชุมชนและรัฐ ตลอดจนเปนผูนํารัฐที่ดี การดําเนินชีวิตทีด่ ี
มีความมั่นใจและประสบความสําเร็จ คุณสมบัติและบทบาทที่ถูกตองของผูที่อยูในฐานะเปนผูครอง
เรือน คูครอง หัวหนาครอบครัว ทายาท มิตรสหาย ลูกจาง ครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา อุบาสก
อุบาสิกา และพระภิกษุสงฆ ตลอดจนลักษณะการดําเนินชีวิตของผูบรรลุจดุ มุงหมายสูงสุดคือพระ
นิพพาน
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RE

2204 พระพุทธศาสนากับสถานการณปจจุบนั
3(3-0)
Buddhism and Current Situations
ศึ ก ษาสภาวการณ ป จ จุ บั น ของพระพุ ท ธศาสนาในประเทศไทยและในโลก
โดยวิเคราะหศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ และศาสนพิธี วามีความสอดคลองถูกตองตาม
พระวินัยหรือไม และองคกรตาง ๆ ทางพระพุทธศาสนามีความเขมแข็งมากนอยเพียงใด ภาวะเสื่อม
โทรมในวงการพระพุทธศาสนาในประเทศไทย พรอมทั้งสาเหตุและวิธีการแกไข ตลอดจนบทบาท
และคุณูปการของพระพุทธศาสนาในการแกไขปญหาสําคัญ ๆ ของไทยและของโลก

RE

2205 พุทธศาสนพิธี
3(3-0)
Buddhist Ceremonies
ศึกษาพิธกี รรมตาง ๆ ในทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งการทําวัตรสวดมนต เทศกาล
และวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา โดยใหทราบถึงความเปนมา ความหมายขั้นตอนและวิธีการ
ปฎิบัติ ตลอดจนการปฏิบัติจริงจนสามารถปฏิบัติไดเองอยางถูกตองและนําผูอื่นได โดยเฉพาะให
เนนเนื้อหาสาระที่พิธีกรรมนัน้ ๆ เปนเครื่องสื่อความหมายเพื่อมิใหพิธีกรรมเปนเพียงรูปแบบทีว่ าง
เปลา ทั้งนี้รวมถึงขอปฏิบัติและมารยาทของชาวพุทธ
RE

3101 ศาสนาเปรียบเทียบ
3(3-0)
Comparative Religion
ศึกษาหลักคําสอน ทรรศนะ เปาหมาย วิธีการสอนของศาสนาตาง ๆ รวมทั้งศาสดา
โดยการเปรียบเทียบความคลายกัน และความแตกตาง รวมทั้งความคิดและขอปฏิบัติทางศาสนาที่มี
การนับถือมากในประเทศไทย โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม คริสตศาสนา ศาสนา
พราหมณ ศาสนาขงจื้อ เพื่อใหเขาใจหลักการของศาสนาตาง ๆ ในแงปรัชญา อุดมคติ และการอยู
รวมกันไดอยางสันติ
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RE

3211 พุทธศาสนสุภาษิต
3(3-0)
Buddhist Proverbs
ศึกษาพุทธศาสนสุภาษิต ทั้งภาคภาษาบาลี – ไทย – อังกฤษ ในหมวดหมูตาง ๆ
ไดแกหมวดคน ฝกตน รับผิดชอบตน จิตใจ การศึกษา เลีย้ งชีพ – สรางตัว เพียรพยายามทําหนาที่
ครอบครัว – ญาติมิตร การคบหา การเบียดเบียน การชวยเหลือกัน สามัคคี การปกครอง บุญ – บาป
ธรรม – อธรรม ความดี – ความชั่ว กรรมกิเลส คุณธรรม วาจาชีวติ – ความตาย พนทุกข – พบสุข
โดยศึกษาหมวดละ 4 – 5 ภาษิต เปนตัวอยางใหรูทั้งคําแปล ความหมาย แหลงที่มาในพระไตรปฎก
พรอมทั้งบริบทตาง ๆ ที่พระพุทธเจาทรงแสดงภาษิตนั้น ๆ และใหผูศึกษาเกิดฉันทะ และทราบวิธีที่
จะศึกษาคนควาพุทธศาสนสุภาษิตใหกวางขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ANTH 1102 หลักมานุษยวิทยา
3(3-0)
Principle of Anthropology
ศึ ก ษาความหมาย ลั ก ษณะขอบข า ย แ ละประวั ติ ค วามเป น มาของ
มานุษยวิทยา มานุษยวิทยากายภาพ วิวัฒนาการทางดานคุณภาพและของมนุษย การปรับตัวของ
มนุษยกับสิ่งแวดลอม เชื้อชาติของมนุษย มนุษยวิทยาวัฒนธรรม การจัดระเบียบสังคมมนุษย ระบบ
ความเชื่ อ ศาสนาและพิ ธี ก รรม การสมรส ครอบครัว และระบบเครื อ ญาติ การเปลี่ ย นแปลง
วัฒนธรรมในโลกปจจุบนั ระเบียบวิธีการวิจัยทางมานุษยวิทยา
SOC 1101 สังคมวิทยาเบื้องตน
2(2-0)
Introduction to Sociology
ศึกษาความหมาย ขอบเขต และประวัตคิ วามเปนมาของสังคมวิทยา การจัดระเบียบ
ทางสังคม กลุมสังคม สถาบันสังคม ลักษณะทัว่ ไปของสังคม และวัฒนธรรม ปญหาสังคมปจจุบนั
และแนวทางแกไข
SOC 1201 สังคมศาสตรกบั การพัฒนา
2(2-0)
Social Sciences and Development
ศึก ษาความหมาย ขอบข าย และบทบาทของวิ ชาสังคมศาสตร การใช ค วามรู
ทางดานสังคมศาสตรในการวางแผนพัฒนาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย โดย
เนนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับปจจุบันเปนกรณีศึกษา
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SOC 1202 ครอบครัวและชุมชนไทย
2(2-0)
Thai Family and Community
ศึกษาแนวคิด ความหมาย หลักการของครอบครัวและชุมชนไทย วิวัฒนาการของ
ครอบครัวและชุมชนไทย ปจจัยที่สงเสริมใหครอบครัวอบอุนและชุมชนไทยเขมแข็ง เพื่อพัฒนา
ชีวิตและคุณภาพคนในชุมชน บทบาทของภูมิปญญาไทยกับการพัฒนาชุมชน การพิทกั ษสงเสริม
และคุมครองสิทธิตาง ๆ ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน
SOC 2101 สังคมวิทยาชนบทและเมือง
3(3-0)
Rural and Urban Sociology
ศึกษาความหมายของคําวา สังคมวิทยาชนบทและเมือง ความหมายของชุมชนแบบ
ชนบทและเมือง ลักษณะสังคมชนบทและเมืองดานนิเวศวิทยา ประชากร การอาชีพ และเศรษฐกิจ
สถาบันสังคม กลุมและองคการทางสังคม ลักษณะคานิยม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมชนบทเปน
สังคมเมือง ปญหาและการแกไขปญหาของสังคมชนบทและสังคมเมือง การวางผังเมือง
SOC 2102 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0)
Thai Society and Culture
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทัว่ ไปของสังคมและวัฒนธรรมไทย
เอกลักษณของ
สังคมไทย การรักษาเสถียรภาพของสังคม วัฒนธรรมของชาติและวัฒนธรรมของทองถิ่นที่สําคัญ
การพัฒนาและการสืบทอดวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
SOC 2301 การพัฒนาชุมชน
2(2-0)
Community Development
ศึกษาความหมายและความสําคัญของการพัฒนา หลักและวิธีการดําเนินงานพัฒนา
ชุมชน ผูนําทองถิ่นกับการพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชนในประเทศไทย โครงการพัฒนาชุมชน ผล
ของการพัฒนาชุมชน ความสัมพันธของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติกับการพัฒ นา
ชุมชน การพัฒนาชุมชนในบางประเทศที่นาสนใจ
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SOC 3101 ปญหาสังคม
3(3-0)
Social Problems
ศึกษาความหมาย และขอบเขตของปญหาสังคม หลักการ ทฤษฏีและวิธีวิเคราะห
ปญหาสังคม สาเหตุของปญหาสังคม ปญหาสังคมที่เกิดขึน้ ในสังคมทัว่ ไป สังคมชนบท สังคมเมือง
ผลกระทบของปญหาสังคมที่มีตอบุคคล กลุมคนและสังคม วิธีดําเนินการแกไขปญหาสังคม
SOC 3102 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0)
Social and Cultural Change
ศึกษาความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม วิวัฒนาการของ
สังคมมนุษย แนวคิด ทฤษฏีและรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงปจจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
วิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและแนวโนมของ
การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย
SOC 3201 ประชากรศึกษา
3(3-0)
Population Education
ศึกษาความหมายและประวัติความเปนมาของประชากรศึกษา
ภาวะประชากร
ไดแก การขยายตัวของประชากรและการเปลี่ยนแปลงประชากร การเกิด การตาย และการยายถิ่น
ความสัมพันธระหวางภาวะกับปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม
ปญหาและนโยบายประชากร
ประชากรศึกษา การแกไขปญหาประชากร เทคนิคและวิธีการทางประชากรศึกษากับการแกไข
ปญหาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ
SOC 3206 สังคมวิทยาการศึกษา
3(3-0)
Educational Sociology
ศึกษาความหมายและขอบเขตของสังคมวิทยาการศึกษา ระบบและกระบวนการ
ทางการศึกษา ความสัมพัน ธระหวางสถาบัน การศึกษากับสถาบันทางสังคมอื่น รวมทั้งลักษณะ
ประชากร บทบาทของสถาบัน การศึก ษาในการเปลี่ยนแปลงของสังคม ความสัมพัน ธร ะหวาง
สถานศึกษากับองคการทางสังคมอื่น ๆ
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SOC 3309 การพัฒนาแบบยั่งยืน
2(2-0)
Sustainable Development
ศึกษาแนวคิด ความหมาย หลักการของการพัฒนาแบบยั่งยืน ศึกษาการมีสวนรวม
ขององคกรตาง ๆ ที่มีตอชุมชน เพื่อเปนแนวทางและวิธีการปฏิบัติเพื่อใหเกิดระบบเศรษฐกิจแบบ
พึ่งตนเองในชุมชนตามวิถีไทย เนนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อุดมการณแผนดิน
ธรรม แผนดิน แผนดินทองและอื่น ๆ
SOC 4203 สังคมวิทยาการบริหาร
3(3-0)
Sociology of Administration
ศึกษาความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของสังคมวิทยาการบริหาร แนวคิด
เกี่ยวกับการจัดระเบียบองคการ การบริหารองคการ การจัดระเบียบสังคมในองคกร บทบาทของการ
บริหารองคการตอการพัฒนาสังคม วัฒนธรรมการบริหารของชนกลุมตาง ๆ สถาบันการบริหาร กับ
สถาบันสังคมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาประเทศ
SOC 4204 สังคมวิทยาการทองเที่ยว
3(3-0)
Sociology of Tourism
ศึกษาความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของสังคมวิทยาการทองเที่ยว สถาบัน
สังคมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว การจัดระเบียบสังคม เพื่อใหการทองเที่ยวเกิดหนาที่ ประโยชน
ตอสังคม สิ่งแวดลอม ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม ที่เหมาะสมกับการสงเสริมการ
ทองเที่ยว คุณภาพของกลุมชนในการพัฒนาการทองเที่ยว ลักษณะทางสังคมวิทยาของการทองเทีย่ ว
ในสังคมไทย การทองเที่ยวกับการพัฒนาวัฒ นธรรม การขยายตัว ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนา
ประเทศ นโยบายและแนวทาง ปฏิบัติที่เกี่ยวกับการสงเสริมการทองเที่ยวในสังคมไทย
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SOC 4205 สังคมวิทยาการพัฒนาเศรษฐกิจ
3(3-0)
Sociology of Economic Development
ศึกษาความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของสังคมวิทยาการพัฒนาเศรษฐกิจ
ความคิดเขาใจเกี่ยวกับวิวฒ
ั นาการความกาวหนา พัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงสูภาวะความ
ทันสมัย ลักษณะของการพัฒนาสังคมที่ปรากฏในแนวความคิดหรือทฤษฏีทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวความคิดหรือทฤษฏีทางสังคมวิทยา ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ลักษณะทางสังคมวิทยา
ที่มีผลตอทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ เชน ระบบคานิยม ทัศนคติ ระบบครอบครัววงศาคณาญาติ
การมีสวนรวมทางการเมือง การปกครอง การศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจ การถายทอดเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่แทจริง การพัฒนาอุตสาหกรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม
กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
SOC 4206 สังคมวิทยาการเมืองการปกครอง
3(3-0)
Political Sociology
ศึกษาความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของสังคมวิทยาการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครองในฐานะที่เปนสถาบันสังคม วัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของกลุมชน
ตาง ๆ ระบบความสัมพันธทางการเมืองการปกครอง การจัดองคการทางการเมืองการปกครองใน
แบบอรูปนัยและรูปนัย ลัก ษณะทางสังคมวิทยาบางประการที่มีตอระบบการเมืองการปกครอง
เปาหมายสูงสุดของสังคมในการพัฒนาการเมือง การปกครองเพื่อพัฒนาสังคมระดับชาติ
SOC 4210 สังคมวิทยาศาสนา
3(3-0)
Sociology of Religion
ศึกษาความหมาย ขอบขายและความสําคัญของสังคมวิทยาศาสนา ศาสนาในฐานะ
สถาบันสังคม การจัดองคการทางศาสนา ความสัมพันธระหวางศาสนากับสังคม บทบาทของ
ศาสนาตอสถาบันสังคมอื่นๆ บทบาทของศาสนาตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
3(2-2)
SOC 4310 เครือขายการเรียนรูใ นงานพัฒนาชุมชน
Network of Learning in Community Development
ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ องคประกอบ ลักษณะและกระบวนการใน
การสรางเครือขายการเรียนรูข องชุมชน
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SOC 4406 การอนุรักษและการพัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชน
3(2-2)
Environment Conservation in Community Development
ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ วิธีการ การปลูกฝงการสราง
จิตสํานึกของชุมชนในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชน
GEO 1401 ภูมิศาสตรวัฒนธรรม
3(3-0)
Cultural Geography
ศึกษาวิวัฒนาการของมนุษยและองคประกอบทางดานภูมิศาสตรที่นําไปสูการ
วิเคราะหรูปแบบทางวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตของมนุษยในภูมภิ าคตาง ๆ ของโลก ไดแก การ
ปรับใหเขากับสภาพแวดลอม ความกาวหนาทางวิทยาการ การใชที่ดินในแบบตาง ๆ ลักษณะความ
แตกตางทางวัฒนธรรมทางดานการเกษตร อุตสาหกรรม การคา การขนสง การเมืองการปกครอง
รวมไปถึงวัฒนธรรมทางดานภาษาและศาสนา
GEO 3510 ภูมิศาสตรภูมิภาคโลก
3(3-0)
World Regional Geography
ศึกษาสภาพภูมิศาสตรเกีย่ วกับเกณฑในการพิจารณาแบงภูมิภาคตางๆ ของโลก
ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ และเปรียบเทียบปจจัยทางภูมิศาสตร
ที่มีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ในแตละภูมิภาค
GEO 1501 ภูมิศาสตรประเทศไทยเชิงวิเคราะห
3(3-0)
Analytical Geography of Thailand
ศึกษาวิเคราะหสภาพภูมิศาสตรของประเทศไทย
ทั้งทางดานที่ตั้งอาณาเขต
ลักษณะทางดานกายภาพ ลักษณะทางดานเศรษฐกิจ ประชากรวิเคราะห ความสามารถในการผลิต
เชิงการเกษตร อุตสาหกรรมการคา การคมนาคมขนสง และการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับปจจุบนั ใหปฏิบัตกิ ารภาคสนามเพื่อศึกษาและวิเคราะหตามสภาพที่เปนจริง
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GEO 4608 การรับรูขอมูลจากระยะไกล 1
3(2-2)
Remote Sensing 1
ศึก ษาประวัติและหลักการเบื้องตน ของการสํารวจขอมูลระยะไกล การสํารวจ
ขอมูลธรรมชาติดวยดาวเทียมคุณสมบัติของแถบคลื่นแมเหล็กไฟฟา ระบบการสรางภาพชนิดตาง ๆ
การปรับปรุงคุณภาพขอมูล การจําแนกประเภทขอมูล และการใชประโยชนจากภาพดาวเทียมใน
งานดานภูมิศาสตร ฝกปฏิบัติการและตรวจสอบขอมูลในภาคสนาม
GEO 2425 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมไทย
3(3-0)
Thai Natural Resources and Environmental Management
ศึก ษาความหมายประเภทลั ก ษณะและขอบเขตของทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมของประเทศไทย การจัดการสิ่งแวดลอมในประเทศไทย ทั้งสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมทางสังคมวัฒนธรรมตามแผนพัฒนาประเทศ แนวนโยบายแหงรัฐ กฎหมายและ
การสงเสริมองคก รภาครัฐและภาคเอกชน การมีสว นรวม การสรางเครือขายองคกรการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืน การสงเสริมการอนุรัก ษทรัพยากรการเกษตร
ตลอดจนขอตกลงและพัน ธกรณีก ารใชทรัพยากรและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศที่ผูกพัน กับ
ประเทศไทยจนถึงปจจุบัน รวมทั้งโครงการในพระราชดําริเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร
POL 1102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
3(3-0)
Introduction to Political Science
ศึกษาขอบขายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร ความสัมพันธระหวางวิชารัฐศาสตร
กั บ สาขาวิ ช าอื่ น ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งรั ฐ กั บ ประชาชน และระหว า งอํ า นาจกั บ กฎหมาย
กระบวนการทางการทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง กลุมผลประโยชน ลัทธิและ
อุดมการณทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง กลุมผลประโยชน ลัทธิและอุดมการณทาง
การเมืองที่สําคัญ ตลอดจนความสัมพันธระหวางประเทศโดยสังเขป
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POL 2101 การปกครองทองถิน่ ไทย
3(3-0)
Thai Local Government
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการปกครองทองถิ่นที่เปนรากฐานของการปกครองและการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยจากแนวคิดตะวันตก และเนนการปกครองทองถิ่นไทย ประวัติและ
พัฒนาการ ความสัมพัน ธร ะหวางการปกครองทองถิ่น กับการปกครองสว นกลางในแงอํานาจ
รูปแบบ ปญหาและผลการกระทบตอการพัฒนาสังคม และการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของ
ไทยในปจจุบัน
POL 3101 การเมืองไทย
3(3-0)
Problems of Thai Politic and Government
ศึก ษาและวิเคราะหภูมิหลัง หลัก สําคัญของการเมืองการปกครองไทยในสมัย
ราชาธิปไตยเปนพื้นฐาน เนนการวิเคราะหสาเหตุสําคัญของปญหาการเมืองไทย นับตั้งแตหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ผลกระทบตอปญหาการเมือง การปกครองไทย ปจจุบัน
แนวโนมและการแกไขปญหาเพื่อการพัฒนาการเมืองในระบบประชาธิปไตย
POL 4101 พัฒนาการทางการเมือง
3(3-0)
Political Development
ศึกษาความหมายของการเปลี่ยนแปลงในสังคมและการเมือง จุดมุงหมายของการ
พัฒนาทางการเมือง วิถีทางและวิธีการแหงการพัฒนาการเมือง รูปแบบของการพัฒนาการเมืองใน
อดีตและปจจุบัน ผลที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการพัฒนาจริยธรรมแหงการพัฒนา
POL 4102 การจัดองคกรทองถิน่ ไทย
3(3-0)
Thai Local Organization Management
ศึกษาความหมาย หลักการ ประเภทขององคกรในทองถิ่น หลักการจัดองคกรใน
ทองถิ่นทั้งที่เปนของรัฐและเอกชน โครงสรางของสังคมกับการจัดองคกรในทองถิ่น หลักการจัด
องคกรในทองถิ่นการประสานงาน การจัดและการดําเนินงานระหวางองคการในชุมชนระดับตาง ๆ
แนวโนมการจัดองคการทองถิ่น และแนวทางในการแกไขปรับปรุงโดยเนนองคการทองถิ่นไทย
และความสัมพัน ธขององคการทองถิ่นไทยกับการเปลี่ย นแปลงสังคมไทยปจจุบัน รวมทั้งความ
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

43
LAW 1102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0)
Principles of Jurisprudence
ศึกษาความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับกฎหมาย ไดแก ความหมาย ประเภท ความสําคัญการ
จัดทํา การใช การยกเลิก การตีความ และกระบวนการยุติธรรม ศึกษากฎหมายแพงและพาณิชย
กฎหมายอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาแพงและอาญา เฉพาะในสวนที่เปนความรูเบื้องตน
LAW 2405 กฎหมายการศึกษาไทย
3(3-0)
Thai Education Laws
ศึ ก ษารั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทยฉบั บ ป จ จุ บั น ส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
การศึก ษา พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติฉบับปจ จุบัน กฎหมาย กฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบที่
เกี่ยวกับการศึกษาที่ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาพึงทราบปญหา และขอเสนอแนะใน
การปฏิบัติตามกฎหมายการศึกษา
LAW 2416 กฎหมายการศึกษา
2(2-0)
Education Laws
ศึกษากฎหมายการศึกษา กฎขอบังคับ และระเบียบวิธีปฏิบัติตาง ๆ ที่ผูบริหารตอง
ควรทราบและปฏิบัติ
LAW 2503 กฏหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย 1
3(3-0)
Law of Administration of State Affairs 1
ศึกษาในเรื่องหลักสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน กฎหมายและ
ขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินของไทย
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HIST 1101 ประวัติศาสตรการตั้งถิน่ ฐานในดินแดนประเทศไทย
3(3-0)
History of Thai Settlement
ศึกษาถึงการตั้งถิ่นฐานของมนุษยสมัยกอนประวัติศาสตร การพัฒนาเปนบานเมือง เปนแวนแควน
ในยุคตนประวัติศาสตรที่อยูในภาคตาง ๆ ของประเทศไทย แนวคิดเกี่ยวกับความเปนมาของชนชาติ
ไทย อิทธิพลของอารยธรรมที่มาจากภายนอกที่มีตอการสรางสรรคอารยธรรมของชนชาติไทยใน
ยุคตน ประวัติศาสตร การพัฒนาของรัฐ และอาณาจัก รชนชาติไทยสมัย กอนสุโขทัย การ
กอตั้งอาณาจักรสุโขทัย การกอตั้งอาณาจักรอยุธยา การผสมผสานทางสังคมและวัฒนธรรมของไทย
ในสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา
HIST 1102 ประวัติศาสตรการเมืองการปกครองไทย
3(3-0)
History of Thai Politics
พัฒนาการและความสัมพันธของบานเมืองและอาณาจักรในดินแดนประเทศไทย
ตั้งแตเริ่มแรก จนถึงสมัยรัตนโกสินทรโดยสังเขป ลักษณะสําคัญของการวางรูปแบบการปกครอง
และการปรับปรุง การปกครองของสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทรตอนตน การเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลต อ การรั บ แนวความคิ ด ทางการเมื อ งตามแนวตะวั น ตกการเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ ง
การปกครอง พ.ศ.2475
HIST 1103 ประวัติศาสตรเศรษฐกิจและสังคมไทย
3(3-0)
Thai Economic and Social History
ศึกษาวิวัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจ ตั้งแตสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจไทย อันเปนผลจากความสัมพันธกับตางประเทศ นโยบาย
ทางสั ง คมและเศรษฐกิจ ของไทย ตั้ งแต สมั ย หลั ง พ.ศ.2475 จนถึง สมั ย ปจ จุบั น อิ ทธิ พ ลทาง
เทคโนโลยีต อเศรษฐกิจ และสั งคมของไทย และความร ว มมือ ระหว างประเทศที่มี ผลตอ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของไทยปจจุบัน
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HIST 1201 อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก
3(3-0)
Eastern and Western Civilization
ศึก ษาอารยธรรมของจีน อิน เดีย และญี่ปุน ที่มีอิทธิพลตอสังคมโลก เพื่อนําไป
เปรียบเทียบกับอารยธรรมอียิปต เมโสโปเตเมีย กรีก และโรมัน การกําเนิดศาสนาคริสต การกําเนิด
ศาสนาอิ ส ลาม ระบบศั ก ดิ น าสวามิ ภั ก ดิ์ และผลของสงครามครู เ สด ที่ มี ต อ อารยธรรมของ
ชาวตะวันตก
HIST 1205 เหตุการณโลกปจจุบนั
3(3-0)
Contemporary World Affairs
ศึก ษาการเปลี่ยนแปลงทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่สําคัญของโลกภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ตลอดจนศึก ษาการเคลื่อนไหวและ
เหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในสวนตาง ๆ ของโลก ที่กอใหเกิดวิกฤตและสรางผลกระทบตอสังคม
โลก ตลอดจนวิเคราะหเหตุการณที่สําคัญที่เกิดขึ้นในปจจุบันทั้งในและนอกประเทศ
HIST 1301 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตกอ นคริสตศตวรรษที่ 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 โบราณคดี
3(2-2)
Archaeology
ศึกษาความหมายของคําวาวิชา “โบราณคดี” ประวัติ ประโยชน และประเภทของ
วิชาโบราณคดี ความสัมพันธของวิชาโบราณคดีกับวิชาการแขนงอื่น ศึกษาหลักและสังกัปของวิชา
โบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรและสมัยประวัติศาสตร กฎหมายคุมครองโบราณคดี ศิลปวัตถุ
สถานและพิพิธภัณ ฑสถานแหงชาติ การวางแผน การบริหาร การประชาสัมพัน ธ และการฝก
ปฏิบัติงานโบราณคดี
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HIST 2103 ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย
3(3-0)
Art History of Thailand
ศึก ษาความหมายความสํ าคั ญ ของประวัติ ศาสตร ศิ ลปะ ความสั มพั น ธข อง
ประวัติศาสตรศิลปะกับวิชาแขนงตาง ๆ ศึกษาประวัติศาสตรศิลปะสมัยกอน ประวัติศาสตรสมัยตน
ประวัติศาสตร สมัยทวารวดี สมัยศรีวิชัย สมัยเชียงแสน และลานนา สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และ
สมัยรัตนโกสินทร ตลอดจนความสัมพันธระหวางประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดีของไทยกับ
ประเทศขางเคียง
HIST 2301 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก
3(3-0)
History of Asia
ศึกษาอารยธรรมจีน ตั้งแตสมัยโบราณจนถึงสมัยปฏิวัติใน ค.ศ.1911 เนนใหเปน
ปจจัยตาง ๆ อันสนับสนุนใหวัฒนธรรมจีนไดชื่อวาเดนที่สุดในเอเชียตลอดมา ความสัมพันธ
ระหวางจีนกับชนชาติอื่น ๆ ในเอเชียและชนชาติตะวันตก ปญหาการเมือง สังคมและเศรษฐกิจอัน
กอใหเกิดการปฏิวตั ิบทบาทของจีนในสงครามโลกครั้งที่ 2 ความขัดแยงภายในจีนอันเปนผลใหเกิด
การแยกประเทศและบทบาทของจีนทั้งสองในปจจุบนั
ลักษณะทัว่ ไปของอารยธรรมญี่ปนุ สมัย
โบราณ เนนความคิดทางการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุนกอนรับอิทธิพลจาก
ภายนอก การปรับปรุงประเทศภายหลังจากไดรับอิทธิพลตะวันตก อันเปนผลใหญี่ปุนเปนประเทศ
มหาอํานาจ วิวัฒนาการทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของญี่ปุนกอนและหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 1 นโยบายในการเปนผูนาํ กลุมเอเชีย ญี่ปุนหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และบทบาทในการเปน
มหาอํานาจทางเศรษฐกิจในปจจุบนั ประวัติศาสตรสังเขปของเกาหลี ความสัมพันธกับจีน ญี่ปนุ
และบทบาทของเกาหลีหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
HIST 2302 ประวัติศาสตรเอเชียใต
3(3-0)
History of South Asia
ศึกษาประวัตคิ วามเปนมาของประเทศตางๆ ในเอเชียใตโดยสังเขป การแผอิทธิพล
ของจักรวรรดินิยมตะวันตก ขบวนการเรียกรองเอกราชในประเทศตาง ๆ ในเอเชียใต การพัฒนา
ประเทศและปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังที่ประเทศตาง ๆ ในเอเชียใตไดรับเอกราช ศึกษาปญหา
ตางๆ ที่สําคัญที่เกิดขึ้นในเอเชียใตในปจจุบัน
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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 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีข องสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแตป ค.ศ.1949 จนถึง
ป จ จุ บั น ศึ ก ษาสาเหตุ แ ละผลกระทบของการปฏิ บั ติ ท างวั ฒ นธรรม การโค น ล ม แก ง ค สี่ ค น
การปฏิรูปประเทศตามนโยบาย 4 ทันสมัยของเติ้งเสี่ย วผิง และบทบาทของจีน ตอสังคมโลกใน
ปจจุบัน
HIST 2306 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตสมัยใหม
3(3-0)
History of Modern Southeast Asia
ศึกษาอิทธิพลของลัทธิจักรวรรดินิยมที่มีตอภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตั้งแต
คริสตศตวรรษที่ 19 ในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ขบวนการชาตินิยม การเรียกรองเอกราช
การยึดครองของญี่ปุนในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 ปญหาและสภาพของเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ตั้งแตไดรับเอกราชจนถึงปจจุบนั ความรวมมือระหวางประเทศในภูมภิ าค
HIST 2501 ประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา
3(3-0)
History of The United States of America
ศึกษาประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรปในทวีปอเมริกาเหนือ การตั้งอาณา
นิคมของอังกฤษในอเมริกา สาเหตุการทําสงครามประกาศอิสรภาพของชาวอเมริกัน การสรางชาติ
ของชาวอเมริก าภายหลังไดรับเอกราช การขยายดิน แดนไปเขตชายแดนตะวัน ตก สาเหตุและ
ผลกระทบของสงครามกลางเมือ ง การปฏิ วัติ อุ ต สาหกรรมในอเมริ ก า การก าวเปน ประเทศ
มหาอํานาจของอเมริกากอนสงครามโลกครั้งที่ 1 บทบาทของอเมริกาในสงครามโลกครั้งที่ 1 และ
ในสงครามโลกครั้ ง ที่ 2 บทบาทของอเมริ ก าในฐานะเป น ประเทศอภิ ม หาอํ า นาจภายหลั ง
สงครามโลกครั้งที่ 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
วัฒนธรรมในทองถิ่น ตลอดจนศึกษาแนวคิด วิธีการในการดูแลรักษาและการใชประโยชนจาก
โบราณวัตถุสถาน
HIST 3102 ประวัติศาสตรการเมืองการปกครองไทยสมัยใหม
3(3-0)
History of Modern Thai Politics
ศึก ษาการเคลื่ อนไหวในการเปลี่ยนแปลงทางการเมื องก อนป พ.ศ.2475 การ
เปลี่ ย นแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 การเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งและสั ง คมภายหลั ง การ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 การสรางอํานาจของจอมพล ป. พิบูลสงคราม บทบาทของ
ขบวนการเสรีไทย ปญหาความขัดแยงทางการเมืองที่เกิดภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 บทบาททาง
การเมืองของขบวนการสังคมนิยม การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในสมัยจอม
พลสฤษดิ์ ธนรัชต สมัยจอมพลถนอม กิตติขจร สาเหตุของผลกระทบของเหตุการณ 14 ตุลาคม
2516 และเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 พัฒนาการทางการเมืองภายหลังเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519
สาเหตุแ ละผลกระทบของเหตุก ารณพ ฤษภาทมิ ฬ SOC5 สภาพการเมือ งไทยในปจ จุบั น และ
แนวโนมการเมืองไทยในอนาคต
HIST 3201 สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก
3(3-0)
World Society Human Rights
ศึกษาหลักการ แนวคิด และความสําคัญของสิทธิมนุษยชน ประวัติศาสตร การ
เคลื่อนไหวเพื่อเรียกรองสิทธิมนุษยชนในสวนตาง ๆ ของโลก ประวัติศาสตรของขบวนการตอสู
เพื่อสิทธิมนุษ ยชนในสังคมไทย กฎหมายที่ค วรรูเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน แนวทางการศึก ษาและ
สงเสริมสิทธิมนุษยชนในปจจุบัน
HIST 3202 สันติภาพในสังคมโลก
3(3-0)
World Society Peace
ศึก ษาความหมาย ความสําคัญ ของสัน ติภ าพที่มีตอมนุษ ย การเคลื่อนไหวของ
ขบวนการเรียกรองสันติภาพที่เกิดขึ้นในสวนตาง ๆ ของโลกตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน บทบาทใน
การเคลื่อนไหวเพื่อเรียกรองการรักษาสัน ติภาพและการเสริมสรางสันติภาพขององคกรระหวาง
ประเทศและองคกรภาคประชาชน การเคลื่อนไหวของขบวนการเรียกรองสันติภาพในประเทศไทย
ความพยายามสรางสันติภาพในสังคมไทย แนวทางศึกษาและรักษาสันติภาพของโลกในปจจุบัน
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HIST 3203 ประวัติศาสตรพัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0)
History of Modern Science and Technology
ศึกษาพัฒนาการของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตั้งแต การปฏิวัติวิทยาศาสตร
และการปฏิวัติอุตสาหกรรมจนถึงสงครามโลกครั้งที่2 โดยสังเขป โดยเนนการพัฒนาทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตั้งแตภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 จนถึงปจจุบัน โดยศึกษาผลกระทบ
ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การทหาร
การสื่อสารคมนาคมและดานอื่น ๆ ตอสังคมโลก ศึกษาหลักการและแนวคิดในการรับเอา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาประยุกตใชและปรับปรุงใหเหมาะกับสังคมและประเทศชาติ
HIST 3301 ประวัติศาสตรลัทธิการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3(3-0)
History of Political Ideology in Southeast Asia
ศึกษาวิเคราะหโครงสรางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ของเอเชีย ตะวัน ออกเฉียงใต การเขามาของลัทธิก ารเมืองที่สําคัญ ในเอเชีย ตะวั น ออกเฉียงใต
บทบาทและผลกระทบจากการขยายอิทธิพลของชาติมหาอํานาจที่มีตอเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทั้ง
ดานการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน
HIST 3401 ประวัติศาสตรยุโรปกอน ค.ศ.1815
3(3-0)
History of Europe before 1815 A.D.
ศึกษาการฟนฟูศิลปะวิทยาการ การปฏิรูปศาสนา และอิทธิพลอื่นที่ทําใหสังคม
ยุโรปเปลี่ยนแปลง การปฏิวัติอุตสาหกรรมและผลตอการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ศึกษาสภาพของ
ประเทศสําคัญในยุโรประหวางคริสตศตวรรษที่ 16 – 18 การปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ.1789 สงครามนโปเลียน
คองเกรสแหงเวียนนา แนวคิดตาง ๆ ที่นําไปสูการกําเนิดรัฐชาติ (Nation States) โดยละเอียด
HIST 3402 ประวัติศาสตรยุโรปสมัยใหม
3(3-0)
History of Modern Europe
ศึกษาสภาพการณดานสังคมและการเมืองของยุโรปหลังป ค.ศ. 1815 อิทธิพลของ
ลัทธิชาตินิยมทําใหเกิดการรวมประเทศอิตาลีและเยอรมนี บทบาทของประเทศทั้งสองหลังการรวม
ของประเทศจนนําไปสูว ิกฤติการณตาง ๆ กอนสงครามโลกครั้งที่ 1 ความสําคัญของสงครามโลก
ครั้งที่ 1 ที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุโรป กําเนิดลัทธิฟาสซิสตและนาซี ความสัมพันธของ
ประเทศตาง ๆ กอนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 และความรวมมือของนานาประเทศกอนสงครามยุติ
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HIST 3501 ประวัติศาสตรละตินอเมริกา
3(3-0)
History of Latin America
ศึกษาความเปนมาของการจัดตั้งประเทศตาง ๆ ในละตินอเมริกา หลังการประกาศ
เอกราช การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม บทบาท
ของมหาอํานาจในละตินอเมริกา และสภาพของละตินอเมริกาในปจจุบนั
HIST 3601 ประวัติศาสตรแอฟริกา
3(3-0)
History of Africa
ศึกษาสภาพโดยทั่วไปในทวีปแอฟริกา วิวัฒนาการของรัฐ นครรัฐ และอาณาจักร
ตาง ๆ ในแอฟริกา การขยายอํานาจของชาวยุโรป และลัทธิจักรวรรดินิยม และผลที่มีตอการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ของแอฟริกา แอฟริกาภายหลังไดรับเอกราช การรวมกลุมประเทศ
และปญหาของแอฟริกาในปจจุบัน
HIST 3703 ประวัติศาสตรนิพนธ
3(2-2)
Historiography
ศึกษาวิวัฒนาการ การบันทึกและแนวคิดทางประวัติศาสตรของโลกตะวันออกและ
โลกตะวันตก งานเขียนประวัติศาสตรไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจ จุบัน อิทธิพลของสํานึกความคิด
ประวัติศาสตรที่มีตองานเขียนประวัติศาสตรของไทย ฝกการคนควา การเขียน และเรียบเรียงงาน
ดานประวัติศาสตร
HIST 4101 สตรีกับสังคมไทย
3(3-0)
Woman and Thai Society
ศึก ษาความหมาย พัฒนาการของทฤษฏีและแนวคิด ของสตรีนิย ม (Femenism)
สถานภาพ บทบาท สิทธิและหนาที่ของสตรีในสังคมไทยตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ศึกษาบทบาทของ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของสตรีไทยในปจจุบัน

51
HIST 4201 ประวัติศาสตรขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองในสังคมไทย 3(3-0)
History of Political and Social Movement in Thai Society
ศึก ษาพั ฒนาการทางประวัติศ าสตร ข องขบวนการเคลื่ อนไหวทางสัง คมและ
การเมืองสังคมไทยตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน โดยใหความสําคัญกับขบวนการปฏิวัติสังคม ขบวนการ
ปฏิรูปศาสนา ขบวนการแรงงาน ขบวนการชาวนา ขบวนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ขบวนการของภาคประชาชนตาง ๆ ที่มีบทบาทในสังคมและการเมืองในปจ จุบัน ศึก ษาทฤษฏี
แนวคิด เปาหมาย ปจจัยที่กอใหเกิดการรวมกลุมและผลกระทบที่มีตอการเมืองและสังคมของไทย
ของขบวนการทางการเมือง และสังคมที่ศึกษาวิเคราะหบทบาทของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
และการเมืองในประเทศไทยปจจุบัน
HIST 4301 ประวัติศาสตรตะวันออกกลาง
3(3-0)
History of the Middle East
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของตะวันออกกลาง พัฒนาการทางประวัติศาสตร
ของอารยธรรมในสมัยโบราณในตะวันออกกลาง การกําเนิดศาสนาอิสลาม การสถาปนาจักรวรรดิ
อิสลาม บทบาทของจักรวรรดิออตโตมันในตะวันออกกลาง การเคลื่อนไหวเพื่อเอกราชของชาติ
อาหรับ ปญหาทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดในประเทศตาง ๆ ในตะวัน ออกกลาง
ภายหลังไดรับเอกราช สาเหตุและผลกระทบของความขัด แยงระหวางกลุมประเทศอาหรับและ
อิสราเอล ตั้ งแตอดีต จนถึ งปจ จุบัน บทบาทของประเทศมหาอํานาจตอปญหาความขัด แยงใน
ตะวันออกกลาง วิเคราะหปญหาความขัดแยงในตะวันออกกลางที่สําคัญในปจจุบัน
ECON 2103 ประวัติลัทธิทางเศรษฐศาสตร
3(3-0)
History of Economic Thought
สํารวจแนวคิดเศรษฐศาสตรสมัยโบราณถึงเศรษฐศาสตรสมัยปจจุบัน คือตั้งแต
เศรษฐศาสตรสมัยคัมภีร สมัยกรีกและโรมัน เศรษฐศาสตรลัทธิพาณิชยนิยมของอังกฤษ ฝรั่งเศส
เยอรมัน เศรษฐศาสตรของลัทธิธรรมชาตินิยม เศรษฐศาสตรสมัยคลาสสิค เนนแนวคิดของนัก
ปรั ชญา อิท ธิพ ลและขอ โตแ ยง ของนั ก เศรษฐศาสตร สมั ย คลาสสิ ค เศรษฐศาสตรข องลั ท ธิ
อรรถประโยชนหนวยสุดทาย เศรษฐศาสตรของลัทธิสังคมนิยมแบบอุดมคติ และแบบวิทยาการ
เศรษฐศาสตรของเคนส นักเศรษฐศาสตรทางทฤษฏีวัฏจัก รธุรกิจ นักทฤษฏีร าคา เศรษฐศาสตร
สวัสดิการสมัยเกาและสมัยใหม
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ECON 2106 ประวัติศาสตรเศรษฐกิจ
3(3-0)
Economic History
พัฒนาการดานการเกษตร การอุตสาหกรรม การคลัง และการคาระหวางประเทศ
ของประเทศยุโรป ตั้งแตป ค.ศ.1750 ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอเมริก า สํารวจประวัติ
ความเปนมาเกี่ยวกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของบางประเทศที่สําคัญของเอเซีย รวมทั้งไทย
ดวย เนนการพัฒนาดานเกษตร การอุตสาหกรรม การคลัง และการคาระหวางประเทศของประเทศ
เหลานี้
3(3-0)
ECON 3507 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
Economic and Social Development
เงื่อนไข : สําหรับนักศึกษานอกสาขาวิชาเศรษฐศาสตร
ความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ทฤษฏีการพัฒนาเศรษฐกิจ
นโยบายและแผนงาน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย
กระบวนการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย ปญหาและอุปสรรคของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ECON3401

เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
3(3-0)
International Economics
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : 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. กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาชีพครู
บังคับ
FE 1106 ความเปนครู
3(3-0)
Self-actualization for Teachers
ความหมาย และความสําคัญ ของครู การพัฒ นาจิต วิญญาณแหงความเปน ครู
แบบองครวม สภาวะและสถานการณทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และปจจัยอื่น ๆ ซึ่งมี
อิทธิพลตอคุณภาพครู บทบาทของครูตอการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย
FE

3508 แหลงการเรียนรูและภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
2(2-0)
Learning Resources and Local Wisdom
ความหมาย ความสําคัญ ขอบขายของแหลงการเรีย นรูและภูมิปญญาทองถิ่น
ประเภทของแหลงการเรียนรูที่สําคัญในทองถิ่น โครงสรางพื้นฐานเพื่อการเรียนรูองคความรูและ
ทักษะที่สําคัญในการถายทอดความรู บทบาทของภูมิปญญาทองถิ่นในฐานะทรัพยากรการเรียนรู
บทบาทของภูมิปญญาที่มีตอการถายทอดความรู จุด มุงหมาย และกระบวนการการถายทอด
ความรูในทองถิ่น การใชแหลงการเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อประโยชนทางการศึกษา
CI

1207 หลักการศึกษาและหลักสูตร
3(3-0)
Principles of Education and Curriculum
ความหมาย ความสําคัญ และความมุงหมายของการศึก ษา ปรัชญาการศึก ษา
ความหมายและความสําคัญของหลัก สูต ร ประเภทของหลักสูต ร องคประกอบของหลัก สูต ร
และพื้นฐานในการจัดทําหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการประเมิน ผลหลัก สูต ร
หลักการ จุดหมาย และโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดประสบการณและ
กิจกรรมใหสอดคลองกับหลักสูตร แนวทางในการวัดผลและประเมินผลการเรียน การเลือกใช
แหลงวิทยาการเสริมหลักสูตร การบริหารหลักสูตร และการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
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CI

2303 หลักการจัดการเรียนรู
3(3-0)
Principles of Learning Management
ความหมายและความสําคัญ ของการจัด การเรีย นรู ระบบการเรีย นรู กระบวน
การจัดการเรียนรู รูปแบบ เทคนิค และวิธีการจัดการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู การจัดบรรยากาศ
การเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล การวางแผนการจัดการเรียนรู
ETI

2101 เทคโนโลยีการศึกษา
3(3-0)
Educational Technology
ความหมาย ขอบข าย ความสํ าคัญ ประโยชน และพั ฒนาการของเทคโนโลยี
การศึกษา นวัตกรรมการศึกษา กระบวนการสื่อความหมายและการเรียนรู สื่อการสอนประเภท
ตาง ๆ การเลือก การแสวงหา การผลิต การใช การพัฒนา และการเก็บรักษาสื่อการสอน การใช
แหลงทรัพยากรในทองถิ่นเพื่อการเรียนรู การเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู
แนวโนมของเทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต
ER

2104 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู
3(3-0)
Principles of Learning Measurement and Evaluation
ความหมายและบทบาทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู พฤติกรรมการเรียนรู
ของผูเรียน หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู เครื่องมือที่ใชในการวัดผล
การเรียนรู ฝกปฏิบัติการวางแผนการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง การสรางเครื่องมือชนิด
ตาง ๆ สถิติเบื้องตนในการวัดและประเมินผลการเรียนรู การวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือ
การแปลความหมายจากการวัดผลการเรียนรู การวิเคราะหปญหาและการแกปญหา การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูในโรงเรียน
ER

3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
3(3-0)
Research for Teaching and Learning Development
ความหมายและลัก ษณะของการวิจั ย วิ วัฒนาการของการแสวงหาความรู
ประโยชนความสําคัญ และประเภทของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย
ฝกปฏิบัติ การวางแผนการวิจัย เพื่อพัฒ นาการเรียนการสอน โดยมุงเนน ใหสามารถทําวิจัยใน
ชั้นเรียน การเขียนรายงานการวิจัย การนําเสนอผลการวิจัย การประเมินผลงานวิจัยและการนํา
ผลการวิจัยไปใชพัฒนาการเรียนการสอน
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PG

1203 การประยุกตจิตวิทยาเพื่อการเรียนรู
3(3-0)
Applied Psychology for Learning
ธรรมชาติ แ ละพั ฒ นาการของมนุ ษ ย วิ ธี ก ารศึ ก ษาทางจิต วิ ท ยา อิ ท ธิพ ลของ
พันธุกรรมและสิ่งแวดลอมที่มีตอความแตกตางระหวางบุคคลในการเรียนรูของมนุษย ทฤษฎี
การเรียนรูและการประยุกตใช กระบวนการทางจิตวิทยาที่ทําใหเกิดการเรียนรู ปจจัยที่สงผลตอ
การเรี ย นรู การจั ด สภาพแวดล อ มที่ ส นั บ สนุ น ให เ กิ ด การเรี ย นรู อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และการปรับพฤติกรรมผูเรียน
PG

3703 การจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาผูเรียน
3(3-0)
Activity Organization for Student Development
ความหมาย หลั ก การ ความสํ า คั ญ และจุ ด มุ ง หมายของการจั ด กิ จ กรรม
เพื่อพัฒนาผูเรียน หลักการ และรูปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนและกิจกรรมนักเรียน
ฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรม และการประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน
EA

3305 การประกันคุณภาพการศึกษา
2(2-0)
Educational Quality Assurance
ความหมาย ความสําคัญ จุด มุงหมายและหลักการเกี่ย วกับการประกันคุณ ภาพ
การศึก ษา ความเปน มาของการประกัน คุณ ภาพการศึกษา องคก ร สถาบัน ดานการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ปจจัย ตัวชี้วัดของ
การกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา บทบาทของครูกับการประกันคุณภาพการศึกษา ปญหา
และแนวโนมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของไทย
SPE 3601 การศึกษาแบบเรียนรวม
2(2-0)
Inclusive Education
ความหมาย ปรัชญา หลักการ ประเภท ลักษณะ และการเรียนรูของเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ ความหมายและความมุงหมายของการศึ ก ษาแบบเรีย นรวม การปรับ เปลี่ย น
หลัก สูตร สื่อและกระบวนการเรีย นรูเพื่อการจัด การศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิค การสอนและ
การจัดการพฤติกรรมผูเรียนในชั้นเรียนรวม ความรวมมือระหวางโรงเรียน ผูปกครอง และชุมชน
ในการใหบริการสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
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เลือก
FE 3203 การศึกษากับการพัฒนาประเทศ
2(2-0)
Education and Development of the Country
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการศึ ก ษากั บ การพั ฒ นาประเทศ การศึ ก ษากั บ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม แนวคิดในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
การเมือง การปกครอง หลักการพัฒนาชุมชน การจัดโรงเรียนเพื่อพัฒนาชุมชน ความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
FE

3204 กิจกรรมการศึกษาเพือ่ ทองถิ่น
2(2-0)
Educational Activity for Local
โครงสร า งระบบการศึ ก ษาส ว นท อ งถิ่น บทบาทของคนและองค ก รชุ ม ชน
ศิลปวัฒ นธรรมจารีต ประเพณีทองถิ่น กิจกรรมและการจัด กิจ กรรมเพื่อพัฒ นาคนและองคก ร
ชุมชนและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
FE

4901 การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา
2(2-0)
Independent Study in Education
นักศึกษาเลือกศึกษาปฏิบัติหรือทดลองเรื่องที่สนใจทางการศึกษา โดยจัดทําเปน
โครงการภายใตการควบคุมและนิเทศจากผูสอน
FE

CI

4902 สัมมนาปญหาการศึกษา
Seminar in Educational Problems
ศึกษากระบวนการจัดสัมมนาและปฏิบัตกิ ารสัมมนาปญหาการศึกษา

3(3-0)

3201 กิจกรรมรวมหลักสูตร
2(2-0)
Co-curriculum Activities
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความหมายและความมุ ง หมายของกิ จ กรรมร ว มหลั ก สู ต ร
ความสัมพันธระหวางหลักสูตรกับกิจกรรมรวมหลักสูตร ลักษณะของผูนําและผูตาม ตามวิถีทาง
แหงประชาธิปไตย หลักการจัดกิจกรรมรวมหลักสูตร การจัดและการบริหารกิจกรรมรวมหลักสูตร
การประเมินผลโครงการจัดกิจกรรมรวมหลักสูตร
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3210 การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
2(2-0)
Curriculum Development for Local
ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต ร กระบวนการสร า งและพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
การประเมินผลหลักสูตร ความเปนมา และความสําคัญของหลักสูตร หลักการ จุดหมาย
โครงสรางของหลักสูตร การจัดประสบการณและกิจกรรมที่สอดคลองกับหลักสูตร หลักการ
และกระบวนการพัฒ นาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถิ่น การฝกปฏิบัติก ารพัฒนาหลัก สูตรให
สอดคลองกับทองถิ่น
CI

3301 ทักษะและเทคนิคการสอน
2(1-2)
Teaching Skills and Techniques of Teaching
ความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของทักษะและเทคนิคการสอน ทักษะ
การนํา เขา สู บทเรีย น การเร า ความสนใจ การตั้ง คํ าถาม การใช สื่ อการเรี ย นการสอน
การเลา เรื่ อง การเสริม แรง การใช กิ ริย าท าทางและวาจา การใช ก ระดานดํา การอธิ บาย
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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4601 ทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร
3(2-2)
Teaching Skills for Science Teachers
วิเคราะหคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูวิทยาศาสตร ทักษะสําคัญ และจําเปน
สําหรับครูวิทยาศาสตร ความสําคัญ ของทัก ษะสําหรับครูวิทยาศาสตร ฝก ทัก ษะในการจัด
กิจกรรมโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กิจกรรมวิทยาศาสตรเชิงเทคโนโลยี โครงงาน
วิทยาศาสตร การออกแบบและการสรา งสื่ อการสอนวิ ทยาศาสตร การจัด กิจ กรรมคา ย
วิทยาศาสตร การสรางขอสอบและการใชขอสอบ ทักษะการใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน ทักษะอื่น ๆ
ที่จําเปน การประเมินทักษะและแนวทางพัฒนาทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร
ETI

1204 การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
2(2-0)
Utilization of Mass Media in Education
ศึกษาความสําคัญของสื่อมวลชนที่มีตอการจัดการศึกษา หลักการและวิธีการใช
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน สิ่งพิมพ หนังสือพิมพ ภาพยนตร เครือขายขอมูลสากล และสื่อสาร
สารสนเทศในรูปแบบอื่น เพื่อการศึก ษา การใชและเลือกรับขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ
การเรียนรู การวิเคราะหขาวสารเพื่อการเรียนรู
3(2-2)
3301 การผลิตวัสดุกราฟก
Production of Graphic Materials
ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ ทฤษฎีและหลักการออกแบบวัสดุกราฟก วัสดุ
อุปกรณ และเครื่องมือในการผลิตวัสดุกราฟก การประดิษฐตัวอักษร การสรางภาพ หลักการผลิต
การใชและการเก็บรักษาวัสดุกราฟก ฝกปฏิบัตกิ ารเขียน การประดิษฐ การสรางภาพและอักษร
เพื่อนํามาใชในการเรียนการสอน
ETI

ETI

4101 การศึกษาโดยระบบสือ่ ทางไกล
2(2-0)
Telecommunications and Distance Learning
แนวคิดใหมในการจัดการศึกษาสําหรับมวลชน (Mass Education) การศึกษาตาม
อัธยาศัย การจั ด การศึก ษาโดยผา นระบบสื่อ ทางไกลในรูปแบบต าง ๆ การใช เครือ ขายสากล
(Internet) ในการสืบคน การติดตอสื่อสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซดเพื่อ
การเรียนการสอน การสงและการดาวนโหลดขอมูลเทคโนโลยีสําหรับการศึกษาทางไกล
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4105 การวิเคราะหและประเมินโครงการทางการศึกษา
2(2-0)
Project Analysis and Project Evaluation in Education
องค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ของโครงการและการเขี ย นโครงการทางการศึ ก ษา
วงจรการวางแผนโครงการ (Project Cycle) การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility
Study) รูปแบบและกระบวนการประเมินโครงการ เทคนิคการควบคุม และการติดตามงานและ
โครงการ
PG

2301 มนุษยสัมพันธสําหรับครู
2(2-0)
Human Relations for Teachers
ความหมาย และความสําคัญของมนุษยสัมพันธสําหรับครู หลักการ องคประกอบ
กระบวนและเทคนิคการสรางมนุษยสัมพัน ธสําหรับครู บทบาทของครูในการเสริมสรางมนุษ ย
สัมพันธในโรงเรียนและชุมชน การประเมิน มนุษยสัมพันธสําหรับครู เนน การฝก ปฏิบัติสราง
มนุษยสัมพันธ เพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรูที่ดีและเสริมสรางสัมพันธภาพแหงการชวยเหลือ
นักเรียน
PG

3101 ความคิดสรางสรรค
2(2-0)
Creative Thinking
ความหมาย ขอบขาย ประเภท ประโยชนของความคิดสรางสรรค ลักษณะ
เด็กที่มีความคิดสรางสรรค เทคนิคและทักษะสําหรับครูในการพัฒนาความคิดสรางสรรค บทบาท
ของพอแมและครอบครัวกับการสงเสริมความคิด สรางสรรค การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒ นาและ
การประเมินความคิดสรางสรรค
PG

3302 ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม
2(2-0)
Theories and Practice in Social Psychology
ความหมาย ความสําคัญ ประโยชน ข องจิต วิทยาสังคม กลุมและกระบวน
การกลุม กระบวนการสั ง คมประกฤติ ปฏิบั ติ ก ารทางจิต วิ ท ยา บทบาท และการคลอ ยตาม
(เนนบทบาทของผูบริหาร ครู นักเรียน) จิตวิทยาสําหรับการบริหารโรงเรียน การสื่อความหมาย
และการรับรูทางสังคม เจตคติและการยอมรับนวัตกรรม การสรางกําลังใจในการทํางานใหสําเร็จ
แรงจูงใจในทางสังคม การรว มมือ การแขงขัน การแกปญหาความขัดแยง ความเปน ผูนํา
การนําความรูทางจิตวิทยาสังคมไปใชในการเรียนการสอน
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3501 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน
3(3-0)
Adolescence Guidance Psychology
วัยรุนและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุน พัฒนาการดานตาง ๆ ของวัยรุน ปจจัยที่
สงผลตอพัฒนาการ ป ญหาเฉพาะวัย บทบาทของครูกับ การแนะแนวเด็ก วัย รุน ในโรงเรีย น
การจัดบริก ารแนะแนวเพื่อปองกัน แกไขปญ หา และตอบสนองความตองการของวัยรุนดาน
การศึกษา อาชีพ สังคม สวนตัว แนวทางการพัฒนา ความสามารถและศักยภาพของวัยรุนโดยใช
กระบวนการแนะแนว
PG

3502 จิตวิทยาการแนะแนว
2(2-0)
Guidance Psychology
ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญาและหลักการแนะแนว ประเภทของการแนะแนว
บริหารแนะแนวที่จัดขึ้นในสถานศึกษา การบริหารงานและการประเมินผลการจัดบริการแนะแนว
คุณ สมบัติ แ ละจรรยาบรรณของครูแ นะแนว กลไกความสํ า เร็ จ ของการแนะแนว การใช
กระบวนการแนะแนวเพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพของผูเรียน
PG

3603 เครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว
2(2-0)
Tools and Techniques in Guidance
หลักการสรางและใชเครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว ประเภทของเครื่องมือ
และเทคนิคการแนะแนว การรวบรวมเครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว ทั้งที่เปนแบบทดสอบ
และไมใ ชแบบทดสอบ การปรับเครื่องมือที่เปนแบบทดสอบสําหรับนําออกใช การทดลองใช
เครื่องมือและเทคนิคการแนะแนวกับนักเรียน
EA

1101 หลักการบริหารการศึกษา
2(2-0)
Principles of Educational Administration
ศึก ษาความหมายการบริห ารการศึ ก ษา แนวคิ ด และทฤษฎี เบื้ องตน เกี่ ย วกั บ
การบริหารการศึกษา กระบวนการบริหารการศึกษา ระบบบริหารการศึกษา การจัดระบบภายใน
หนวยงานทางการศึกษา มนุษยสัมพันธในการบริหาร ภาวะผูนํากับการบริหารการประชาสัมพันธ
หนว ยงานทางการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒ นาหลัก สูต ร ปญหาตาง ๆ และวิธีการ
แกปญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของไทย
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1102 ภาวะผูนํา
2(2-0)
Leadership
ความหมายและความสําคัญของผูนํา แบบของผูนํา บทบาทหนาที่ของผูนํา
คุณ ลัก ษณะของผูนําที่ดี การเสริมสรางภาวะผูนํา จิต วิทยาผูนํา การพัฒ นาความสรา งสรรค
ของผูนํา ผูนํากับการตัดสินใจ ฝกทักษะการเปนผูนํา
2(2-0)
2104 คุณธรรมสําหรับผูบริหาร
Ethics for Administrators
ความหมายและความสํ า คั ญ ของคุ ณ ธรรมสํ า หรั บ ผู บ ริ ห าร บทบาทหน า ที่
คุณธรรมความรับผิดชอบ จรรยาบรรณและคุณธรรมสําหรับผูบริหาร ปญหาเกี่ยวกับคุณธรรมของ
ผูบริหาร การสงเสริมและพัฒ นาคุณธรรมและคานิย มในการทํางาน ผลการศึกษาเกี่ยวของกับ
คุณธรรมสําหรับผูบริหาร
EA

EA

3101 ธุรกิจการศึกษา
2(2-0)
Educational Business
ศึ ก ษาความหมาย ขอบข า ย ประเภทและประโยชน ข องธุ ร กิ จ การศึ ก ษา
วิวัฒนาการของธุรกิจการศึกษา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเศรษฐกิจการศึกษา การใชประโยชนจาก
สถิติทางการศึกษา การระดมทรัพยากรมาใชในการจัดการศึกษา ความสัมพันธระหวางการศึกษา
กับธุรกิจ การบริหารและการจัดการทางธุรกิจศึกษาในโรงเรียน ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา
การสรางเสริมฐานะของโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียน การจัดโครงการที่มีคุณคาทางการศึกษา
การควบคุม การดําเนินการประเมิน ผลและติดตามผลการจัด การศึกษา การศึกษาผลงานและ
ปญหาเกี่ยวกับธุรกิจดานการศึกษา
EA

4301 การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ
2(2-0)
Executive Fiscal and Commodity Administration
ความหมาย ความสําคัญ และขอบขายของงานธุรการ การเงิน และพัสดุ แนวคิด
และหลักการเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ ระเบียบ และการปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ธุรการ การเงินและพัสดุ
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EC

1102 จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
3(3-0)
Child Care and Child Development
ศึกษาถึงความสัมพันธข องพอแม สมาชิกในครอบครัว และรูปแบบการอบรม
เลี้ยงดูที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการเด็กปฐมวัย หลักการและวิธีอบรม การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงนิสัย
และสงเสริมใหเด็กสามารถพัฒนาและปรับตนเองดวย มีความเชื่อมั่นในการที่จะอยูรวมกับผูอื่นได
EC

2101 การศึกษาปฐมวัย
2(2-0)
Pre-school Education
ความหมาย จุดมุงหมาย และนโยบายของการอนุบาลศึกษา แนวคิด และทฤษฎี
ของนัก การศึก ษาที่มีอิทธิพลตอการจัดการอนุบาลศึกษา ประวัติความเปนมาของการอนุบาล
ศึก ษาของตา งประเทศ ประวัติ ค วามเปน มาของการอนุบ าล การศึก ษาไทยและรูป แบบ
การจัดการอนุบาลไทย หนว ยงานที่จัด ลัก ษณะการดําเนิน งานและความเคลื่อนไหวทางการ
อนุบาลศึกษา นวัตกรรมทางการอนุบาลศึกษาของไทยและตางประเทศ
2(2-0)
3501 การแนะแนวผูปกครองเด็กปฐมวัย
Parents Guidance for Pre-school Children
ความหมายและความสําคัญของการแนะแนว ความสัมพันธระหวางการแนะแนว
กับการศึก ษา สภาพสั งคมไทยกับ ความจําเป น ตองมีก ารแนะแนวผูป กครอง ธรรมชาติข อง
เด็กปฐมวัยตอบทบาทหนาที่ของผูปกครองในการสงเสริมพัฒนาการทางกาย อารมณ สังคมและ
สติปญญา ความรว มมือ ประสานสัมพันธที่ดีร ะหวางบานกับโรงเรียน ยุทธวิธีการจัดกิจกรรม
แนะแนวผูปกครองเด็กปฐมวัยในเขตเมืองและชนบท
EC

EC

4501 การใหการศึกษาแกผูปกครองเด็กปฐมวัย
2(2-0)
Education for Parents of Pre-school Children
ความสําคัญของพอแม ผูปกครองตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย ความจําเปนที่จะตอง
ใหการศึกษาแกพอแม หลักการและแนวคิดในการจัดการศึกษาแกพอแมและการใหความรวมมือ
กับองคกรในชุมชน เพื่อประสานงานการใหความรูดานการพัฒนาเด็กแกพอแม
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3. กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ
GED 3801 การศึกษาและการมีสวนรวมในสถานศึกษา
1(60)
Study and Participation in School
ศึกษา สังเกตเกี่ยวกับธรรมชาติ และพัฒนาการเรียนรูข องผูเรีย น การบริหาร
จัดการสถานศึกษาและการจัดการเรีย นรูในสถานศึกษาโดยมีสวนรวมในสถานศึกษาอยางนอย
2 สัปดาห
CI

4617 วิธีสอนสังคมศึกษา 1
2 (1-2)
Methods of Teaching Social Studies 1
ศึกษาหลักสูตรและเอกสารหลักสูตรสังคมศึกษาในระดับชวงชั้นที่ 1 - 2 การวิเคราะห
หลักสูตร หลักการจัดประสบการณเพื่อใหเกิดการเรียนรู การใชทรัพยากรในทองถิ่นใหเหมาะสม
กับการจัดการเรียนรูรูปแบบตาง ๆ ทักษะการผลิตและการใชสื่อ อุปกรณและเครื่องมือพื้นฐานใน
การจัดการเรียนรู การทดลองสอนในชั้นเรียน
CI

4618 วิธีสอนสังคมศึกษา 2
2(1-2)
Methods of Teaching Social Studies 2
ศึกษาหลักสูตรและเอกสารหลักสูตรสังคมศึกษาในระดับชวงชั้นที่ 3 – 4 การวิเคราะห
หลักสูตร หลักการจัดประสบการณเพื่อใหเกิดการเรียนรู การใชทรัพยากรในทองถิ่นใหเหมาะสม
กับการจัดการเรียนรูรูปแบบตาง ๆ ทักษะการผลิตและการใชสื่อ อุปกรณและเครื่องมือพื้นฐานใน
การจัดการเรียนรู การทดลองสอนในชั้นเรียน
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CI

4801 การทดลองสอน 1
1(60)
Teaching Practice 1
วางแผนและจัด ทําแผนการจัด การเรีย นรู วิเคราะห อภิปราย แผนการจัดการ
เรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูของแตละสาขาวิชาในระดับชวงชั้นที่ 1 - 2 แลวนําไปทดลองใช
ในสถานศึกษาอยางนอย 2 สัปดาหและนํามาปรับปรุงแกไขภายใตการนิเทศของผูทรงคุณวุฒิดาน
วิชาชีพครู
หมายเหตุ
1. สําหรับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยใหใชคําอธิบายรายวิชาดังนี้
ฝกการสอนระดับการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบตาง ๆ ทดลองสอนใน
ชั้นเรียนและแหลงฝกประสบการณ ทดลองสอนระดับการศึกษาปฐมวัยของรัฐ
หรือเอกชนที่จัดการศึกษาสําหรับเด็กกลุมอายุ 0 - 3 ป หรือ 3 - 6 ป
2. สําหรับสาขาวิชาการประถมศึกษา ใหเนนรายวิชาเอกเลือกรายวิชาที่หนึ่ง
3. สําหรับสาขาวิชาการศึกษาพิเศษใหทําการทดลองสอนในโรงเรียนที่มี
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
CI

4802 การทดลองสอน 2
1(60)
Teaching Practice 2
วางแผนและจัดทําแผนการจัด การเรีย นรู วิเคราะห อภิปราย แผนการจัดการ
เรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูของแตละสาขาวิชาในระดับชวงชั้นที่ 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 ใหทดลองสอนในชวงชั้นที่ 1 - 2 และ
เนนรายวิชาเอกเลือกรายวิชาที่สอง
3. สําหรับสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ใหทดลองสอนในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
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GED 5801 การปฏิบัตกิ ารวิชาชีพครู 1
5(450)
Teaching Professional Externship 1
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาตามชวงชั้นและสาขาวิชา บันทึก ผลการปฏิบัติงานครู
ตามขอบขายของงานในสถานศึกษา ฝกแกปญหา ประเมินผล และพัฒนาการเรียนการสอนของ
ตนเอง
GED 5802 การปฏิบัตกิ ารวิชาชีพครู 2
5(450)
Teaching Professional Externship 2
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาตอเนื่องจากการปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 นําปญหาหรือ
ความตองการในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนมาวางแผนและดําเนินการแกไขและการพัฒนา
อยางเปนระบบโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานอยางเปน
ระบบ

