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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศึกษา (5 ป)
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555

*************************
1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสังคมศกึษา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Social Studies

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑติ (สังคมศกึษา)

: ค.บ. (สังคมศกึษา)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (Social Studies)

: B.Ed. (Social Studies)

3. วชิาเอก : ไมมี

4. วัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 ดานคุณธรรมจรยิธรรม มคีุณธรรมจรยิธรรมทีพ่งึประสงค สอดคลองกับจรรยาบรรณวชิาชีพครู
4.2 ดานความรูทางสังคมศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาวิชาทางดานประวัติศาสตรภูมิศาสตร

สิ่งแวดลอม ประชากร รัฐศาสตร นิติศาสตร สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร ศาสนาและปรัชญาเพื่อนําไปใชใน
การจัดการเรยีนรู

4.3 ดานทักษะทางปญญา การคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และนําความรูเกี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฎแีละหลักการที่เกี่ยวของกับศาสตรทางสังคมศกึษาไปใชในการจัดการเรียนรู แกปญหาพัฒนาผูเรียน
การวจัิยตอยอดองคความรู มีความเปนผูนําในการปฏิบัติงานอยางมีวิสัยทัศนในการพัฒนาการสอนสังคม
ศกึษา

4.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มีความไวในการรับรูความรูสึก ของ
ผูเรยีน เอาใจใสในการรับฟง และพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลอยางมคีวามรับผิดชอบ

4.5 ดานทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีความไวใน
การวิเคราะหสรุปความคิดรวบยอดขอมูลขาวสาร มีความสามารถในการสื่อสาร มีวิจารณญาณในการ
เลอืกใชและนําเสนอขอมูล

4.6 ดานทักษะการจัดการเรียนรู มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูสังคมศึกษาโดยใชนวัตกรรม
ทางการศกึษาและการจัดการเรยีนรูแบบบูรณาการ ตอบสนองตอผูเรยีนไดตามศักยภาพทั้งในรูปแบบ การ
จัดการเรยีนรูที่เปนทางการ รูปแบบกึ่งทางการ รูปแบบไมเปนทางการอยางสรางสรรค
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5. จํานวนหนวยกติที่เรยีนตลอดหลักสูตร : ไมนอยกวา 167 หนวยกติ

6. อาชพีที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
61 ครูสอนสังคมศกึษาในระดับการศกึษาขัน้พื้นฐานทัง้ในหนวยงานราชการและเอกชน
6.3 นักวชิาการดานการศกึษา
6.3 ผูประกอบอาชีพอสิระทางการศกึษา

7. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
7.1 หลักสูตร

7.1.1 จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 167 หนวยกติ
7.1.2 โครงสรางหลักสูตร

1) หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกติ
1.1) กลุมวชิาภาษา ไมนอยกวา 15 หนวยกติ
1.2) กลุมวชิามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกติ
1.3) กลุมวชิาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกติ
1.4) กลุมวชิาวทิยาศาสตร คณติศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกติ
1.5) กลุมวชิาสรางเสรมิลักษณะนสิัย ไมนอยกวา 3 หนวยกติ

2) หมวดวชิาเฉพาะ ไมนอยกวา 131 หนวยกติ
2.1) วชิาชีพครู ไมนอยกวา 50 หนวยกติ

2.1.1) วชิาการศกึษา ไมนอยกวา 34 หนวยกติ
2.1.2) วชิาฝกประสบการณวชิาชีพ 16 หนวยกติ

2.2) วชิาเอก ไมนอยกวา 81 หนวยกติ
2.2.1) เอกบังคับ 69 หนวยกติ
2.2.2) เอกเลอืก ไมนอยกวา 6 หนวยกติ
2.2.3) การสอนวชิาเอก 6 หนวยกติ

3) หมวดวชิาเลกืเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกติ
7.1.3 รายวชิา

1) หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกติ
1.1) กลุมวชิาภาษา ไมนอยกวา 15 หนวยกติ

ศท.ภท.111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GETH111 Thai for Communication
ศท.ภอ.112 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
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GEEN112 English for Communication
ศท.ภอ.113 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรยีนรู 3(3-0-6)
GEEN113 English for Learning
ศท.ภอ.114 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ 3(3-0-6)
GEEN114 English for Specific Purposes
ศท.ภฝ.115 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEFR115 French for Communication
ศท.ภจ.116 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GECN116 Chinese for Communication
ศท.ภญ.117 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEJP117 Japanese for Communication
ศท.ภอ.118 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)
GEEN118 Foundation English

1.2) กลุมวชิามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกติ
ศท.ปช.120 จติตปญญาศกึษา 3(3-0-6)
GEPY120 Contemplative Education
ศท.ปช.121 ปรัชญาชีวติ 3(3-0-6)
GEPY121 Philosophy of Life
ศท.ปช.122 ความจรงิของชีวติ 3(3-0-6)
GEPY122 Meaning of Life
ศท.จว.123 พฤตกิรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 3(3-0-6)
GEPS123 Human Behavior and Self Development
ศท.สท.124 สุนทรยีะของชีวติ 3(3-0-6)
GEAE124 Aesthetic of Life
ศท.ดน.125 ดนตรนียิม 3(3-0-6)
GEMU125 Music Appreciation
ศท.ศป.126 สุนทรยีะทางทัศนศลิป 3(3-0-6)
GEAR126 Visual Art Aesthetic
ศท.นฏ.127 สุนทรยีะทางนาฏศลิป 3(3-0-6)
GEAD127 Dramatic Arts Appreciation
ศท.สท.128 การใชหองสมุดยุคใหม 3(3-0-6)
GEIS128 Using Modern Library
ศท.ศป.129 ศลิปะในชีวติประจําวัน 3(3-0-6)
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GEAR129 Art in Daily Life
1.3) กลุมวชิาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกติ

ศท.สว.131 มนุษยกับสังคม 3(3-0-6)
GESO131 Man and Society
ศท.สว.132 วถิไีทย 3(3-0-6)
GESO132 Thai Living
ศท.สว.133 วถิโีลก 3(3-0-6)
GESO133 Global Living
ศท.ศศ.134 เศรษฐกจิพอเพยีง 3(3-0-6)
GEEC134 Sufficiency Economy
ศท.นศ.135 กฎหมายสําหรับการดําเนนิชีวติ 3(3-0-6)
GELW135 Law for Living
ศท.ศศ.136 เศรษฐศาสตรในชีวติประจําวัน 3(3-0-6)
GEEC136 Economics in Daily Life
ศท.ศก.137 ภูมปิญญาศลิปหัตถกรรมไทย 3(3-0-6)
GECA137 Thai Wisdoms in Handicraft
ศท.สว.138 ภูมสิังคมภาคเหนอืตอนลาง 3(3-0-6)
GESO138 Geosocieties of the Lower Northern Region

1.4) กลุมวชิาวทิยาศาสตร คณิตศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกติ
ศท.วท.141 วทิยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ 3(3-0-6)
GESC141 Science for Quality of Life
ศท.วล.142 ชีวติกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)
GEES142 Life and Environment
ศท.คณ.143 การคดิและการตัดสนิใจ 3(3-0-6)
GEMA143 Thinking and Decision Making
ศท.สถ.144 สถิตใินชีวติประจําวัน 3(3-0-6)
GEST144 Statistics in Daily Life
ศท.คณ.145 คณติศาสตรในชีวติประจําวัน 3(3-0-6)
GEMA145 Mathematics in Daily Life
ศท.วส.146 สุขภาพจิตในชีวติประจําวัน 3(3-0-6)
GEHE146 Mental Health in Daily Life
ศท.คพ.147 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวติ 3(3-0-6)
GECO147 Information Technology for Life
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1.5) กลุมวชิาสรางเสรมิลักษณะนิสัย ไมนอยกวา 3 หนวยกติ
ศท.พล.151 กายบรหิาร 1(0-2-2)
GEPE151 Physical Exercises
ศท.พล.152 กจิกรรมเขาจังหวะ 1(0-2-2)
GEPE152 Rhythmic Activities
ศท.พล.153 กฬีาประเภทบุคคล 1(0-2-2)
GEPE153 Sports for Personal Purposes
ศท.พล.154 กฬีาประเภททมี 1(0-2-2)
GEPE154 Sports for Teams
ศท.วท.155 สุขภาพเพื่อชีวติ 2(1-2-3)
GEHL155 Health for Life
ศท.กส.156 งานชางในชีวติประจําวัน 2(1-2-3)
GECS156 Handiworks in Daily Life
ศท.กอ.157 งานเกษตรในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3)
GEAG157 Agriculture in Daily Life
ศท.คศ.158 งานคหกรรมในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3)
GEHO158 Home Economics in Daily Life

2) หมวดวชิาเฉพาะ ไมนอยกวา 130 หนวยกติ
2.1) วชิาชพีครู ไมนอยกวา 50 หนวยกติ

2.1.1) วชิาการศึกษา ไมนอยกวา 34 หนวยกติ
บังคับ 30 หนวยกติ

คศ.กศ.103 หลักการศกึษาและวชิาชีพครู 3(2-2-5)
EDUC103 Principles of Education and Pedagogies
คศ.กศ.111 ภาษาไทยสําหรับครู 1(0-2-1)
EDUC111 Thai Language for Teachers
คศ.กศ112 ภาษาอังกฤษสําหรับครู 1(0-2-1)
EDUC112 English Language for Teachers
คศ.กศ.223 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
EDUC223 Designing and Developing Curriculum
คศ.กศ.224 การออกแบบและการจัดการเรยีนรู 3(2-2-5)
EDUC224 Designing of Learning and Learning Management
คศ.กศ.225 การศกึษาพเิศษและการศกึษาแบบเรยีนรวม 2(1-2-3)
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EDUC225 Special Education and Inclusive Education
คศ.กศ.232 นวัตกรรม เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสารทางการศกึษา 3(2-2-5)
EDUC232 Innovation Information Technology and Educational Communication
คศ.กศ.241 การวัดและประเมนิผลการศกึษา 3(2-2-5)
EDUC241 Educational Measurement and Evaluation
คศ.กศ.242 การวจัิยทางการศกึษา 3(2-2-5)
EDUC242 Educational Research
คศ.กศ.251 จติวทิยาสําหรับครู 3(2-2-5)
EDUC251 Psychology for Teachers
คศ.กศ.362 การจัดการช้ันเรยีนและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรยีนรู 3(2-2-5)
EDUC362 Classroom Management and Environment for Learning
คศ.กศ.461 การบรหิารการศกึษาและกฎหมายที่เกี่ยวของ 2(2-0-4)
EDUC461 Educational Administration and Related Law

เลอืก ไมนอยกวา 4 หนวยกติ
คศ.กศ.203 กิจกรรมการศกึษาเพื่อทองถิ่น 2(2-0-4)
EDUC203 Educational Activities for Locality
คศ.กศ.371 ดนตรตีามหลักสูตรการศกึษาขัน้พื้นฐาน 2(1-2-3)
EDUC371 Music in Basic Education Curriculum
คศ.กศ.372 นาฏศลิปและละครตามหลักสูตรการศกึษาขัน้พื้นฐาน 2(1-2-3)
EDUC372 Dancing Performance and Drama in Basic Education Curriculum
คศ.กศ.373 ศลิปะตามหลักสูตรการศกึษาขัน้พื้นฐาน 2(1-2-3)
EDUC373 Arts in Basic Education Curriculum
คศ.กศ.374 พลศกึษาและนันทนาการตามหลักสูตรการศกึษาขัน้พื้นฐาน 2(1-2-3)
EDUC374 Physical Education and Recreation in Basic Education Curriculum
คศ.กศ.332 การจัดแสดงและนทิรรศการ 2(1-2-3)
EDUC332 Display and Exhibition
คศ.กศ.351 มนุษยสัมพันธสําหรับครู 2(1-2-3)
EDUC351 Human Relations for Teachers
คศ.กศ.352 การคดิสรางสรรค 3(2-2-5)
EDUC352 Creative Thinking

2.1.2) วชิาฝกประสบการณวชิาชพี 16 หนวยกติ
คศ.ฝก.391 การฝกปฏบิัตวิชิาชีพครูระหวางเรยีน 1 2(120)
PROF391 Practicum 1
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คศ.ฝก.491 การฝกปฏบิัตวิชิาชีพครูระหวางเรยีน 2 2(120)
PROF491 Practicum 2
คศ.ฝก.492 การปฏบิัตกิารสอนในสถานศกึษา 1 6(360)
PROF492 Internship 1
คศ.ฝก.591 การปฏบิัตกิารสอนในสถานศกึษา 2 6(360)
PROF591 Internship 2

2.2) วชิาเอก ไมนอยกวา 81 หนวยกติ
2.2.1 เอกบังคับ 69 หนวยกติ

มศ.ภม111
GEO111

ภูมศิาสตรกายภาพ
Physical Geography

3(2-2-5)

มศ.ภม131
GEO131

ภูมศิาสตรภูมภิาคโลก
Regional Geography of the World

3(3-0-6)

มส.ภม.232
GEO232

ภูมศิาสตรประเทศไทยเชิงวิเคราะห
Analytical Geography of Thailand

3(2-2-5)

มส.ภม.341
GEO341

เทคโนโลยแีผนที่และการแปลความหมายแผนที่
Map Technology and Interpretation

3(3-0-6)

มส.ปช141
PY141

จรยิศกึษา
Ethics

3(2-2-5)

มศ.ปช221
PY221

ศาสนศกึษา
Religion Studies

3(3-0-6)

มส.ปช222
PY222

ศาสนาเปรยีบเทยีบ
Comparative Religions

3(3-0-6)

มส.ปช.331
PY331

พุทธศาสน
Buddhism

3(3-0-6)

มส.สว.111
SOC111

หลักสังคมวทิยา
Principles of Sociology

3(3-0-6)

มส.สว.212
SOC212

สังคมและวัฒนธรรมไทย
Social and Thai Culture

3(3-0-6)

มศ.รศ.111
POL111

การเมอืงการปกครองของไทย
Thai Politics and Government

3(3-0-6)

มส.นศ.112
LAW112

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
Principles of Jurisprudence

3(3-0-6)

มส.รศ.112 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร 3(3-0-6)
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POL112 Introduction to Political Science
วจ.ศศ.103
EC103

เศรษฐศาสตรเบื้องตน
Introduction to Economics

3(3-0-6)

วจ.ศศ.485
EC485

เศรษฐกจิไทยในกระแสโลกาภวิัตน
Economy of Thailand

3(3-0-6)

มส.ปศ.121
HIS121

อารยธรรมโลก
World Civilization

3(3-0-6)

มศ.ปศ.225
HIS225

เหตุการณโลกปจจุบัน
Contemporary World Affairs

3(3-0-6)

มส.ปศ.251
HIS251

ประวัตศิาสตรสหรัฐอเมรกิา
History of The United States of America

3(3-0-6)

มศ.ปศ.271
HIS271

โบราณคดี
Archaeology

3(2-2-5)

มศ.ปศ.316
HIS316

ประวัตศิาสตรและวัฒนธรรมไทย
Thai History and Culture

3(3-0-6)

มส.ปศ337
HIS337

ประวัตศิาสตรเอเชียตะวันออกเฉยีงใตสมัยใหม
History of Modern Southeast Asia

3(3-0-6)

มศ.ปศ.443
HIS443

ประวัตศิาสตรยุโรปสมัยใหม
History of Modern Europe

3(3-0-6)

มส.สศ491
SS491

ระเบยีบวธิวีจัิยทางสังคมศาสตร
Introduction to Social Sciences Research

3(2-2-5)

2.2.2 เอกเลอืก 6 หนวยกติ
มส.สว.214
SOC214

ชุมชนศกึษา
Community Study

3(2-2-5)

มส.สว.339
SOC339

การพัฒนาแบบยั่งยนื
Sustainable Development

3(3-0-6)

มส.สว.343
SOC343

ภูมปิญญาทองถิ่นกับการพัฒนา
Local Wisdom and Development

3(3-0-6)

มส.ปศ.122
HIS122

อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก
Eastern and Western Civilization

3(3-0-6)

มส.ปศ.213
HIS213

ประวัตศิาสตรไทยสมัยอยุธยา
History of Ayudhaya

3(3-0-6)

มส.ปศ.214 ประวัตศิาสตรไทยสมัยธนบุรแีละรัตนโกสนิทร 3(3-0-6)3(3-0-6)
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HIS214 History of Dhonburi and Rattanakosin
มส.ปศ.317
HIS317

ประวัตศิาสตรการเมอืงการปกครองไทย
History of Thai Politics

3(3-0-6)

มส.นศ.152
LAW152

กฎหมายอาญา 1
Criminal Law 1

3(3-0-6)

มส.นศ.234
LAW234

กฎหมายแพงและพาณิชย
Civil and Commercial Laws

3(3-0-6)

2.2.3 การสอนวชิาเอก 6 หนวยกติ
คศ.สค.431
SOED431

การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตรวิชาสังคมศกึษา
Development of Social Studies Curriculum

3(3-0-6)

คศ.สค.432
SOED432

การจัดการเรยีนรูวชิาสังคมศกึษา
Learning Management in Social Studies

3(3-0-6)

3) หมวดวชิาเลอืกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกติ
เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยหรือจากมหาวิทยาลัยอื่นๆตาม

ความเห็นชอบของอาจารยประจําหลักสูตร โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่
กําหนดใหเรยีนโดยไมนับหนวยกติในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรนี้
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 1

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศึกษาดวยตนเอง
ศท.พล.152
GEPE152

กจิกรรมเขาจังหวะ
Rhythmic Activities

1 0 2 2

ศท.ภอ.112
GEEN112

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรยีนรู
English for Communication

3 3 0 6

ศท.ภท.111
GETH111

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication

3 3 0 6

มศ.รศ.111
POL111

การเมอืงการปกครองของไทย
Thai Politics and Government

3 3 0 6

คศ.กศ.103
EDUC103

หลักการศกึษาและวิชาชีพครู
Principles of Education and Pedagogies

3 2 2 5

คศ.กศ.251
EDUC251

จติวทิยาสําหรับครู
Psychology for Teachers

3 2 2 5

ศท.สท.128
GEIS128

การใชหองสมุดยุคใหม
Using Modern Library

3 3 0 6

คศ.กศ.223
EDUC223

การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
Designing and Developing Curriculum

3 2 2 5

รวม 22 18 8 41
ชั่วโมง/สัปดาห = 67
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ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 1
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศึกษาดวยตนเอง

ศท.พล.151
GEPE151

กายบรหิาร
Physical Exercises

1 0 2 2

คศ.กศ.111
EDUC111

ภาษาไทยสําหรับครู
Thai Language for Teacher

1 0 2 1

คศ.กศ.225
EDUC225

การศกึษาพเิศษและการศกึษาแบบเรยีนรวม
Special Education and Inclusive Education

2 1 2 3

ศท.ภอ.118
GEEN118

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Foundation English

3 3 0 6

ศท.คณ.143
GEMA143

การคดิกับการตัดสนิใจ
Thinking and Decision Making

3 3 0 6

ศท.วล.142
GEES142

ชีวติกับสิ่งแวดลอม
Life and Environment

3 3 0 6

วจ.ศศ.103
EC103

เศรษฐศาสตรเบื้องตน
Introduction to Economics

3 3 0 6

มส.สว.111
SOC111

หลักสังคมวทิยา
Principles of Sociology

3 3 0 6

มส.นศ.112
LAW112

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
Principles of Jurisprudence

3 3 0 6

รวม 22 19 6 42
ชั่วโมง/สัปดาห = 67



- 12 -

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 2
รหัสวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศึกษาดวยตนเอง

ศท.พล.154
GEPE154

กฬีาประเภททมี
Sports for Teams

1 0 2 2

ศท.ภอ.112
GEEN112

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication

3 3 0 6

มศ.ภม111
GEO111

ภูมศิาสตรกายภาพ
Physical Geography

3 2 2 5

คศ.กศ.224
EDUC224

การออกแบบและการจัดการเรยีนรู
Designing of Learning  and Learning
Management

3 2 2 5

คศ.กศ.241
EDUC241

การวัดและประเมนิผลการศกึษา
Educational Measurement and Evaluation

3 2 2 5

วจ.ศศ.485
EC485

เศรษฐกจิไทยในกระแสโลกาภวิัตน
Economy of Thailand

3 3 0 6

มส.สว.212
SOC212

สังคมและวัฒนธรรมไทย
Social and Thai Culture

3 3 0 6

มส.รศ.112
POL112

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
Introduction to Political Science

3 3 0 6

รวม 22 18 8 41
ชั่วโมง/สัปดาห = 67
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ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 2
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศึกษาดวยตนเอง

มศ.ภม131
GEO131

ภูมศิาสตรภูมภิาคโลก
Regional Geography of the World

3 3 0 6

คศ.กศ.232
EDUC232

นวัตกรรม เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทาง
การศกึษา
Innovation Information Technology and Educational
Communication

3 2 2 5

XXXXXXX วชิาเอกเลอืก (1) 3
ศท.ภอ.114
GEEN114

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
English for Specific Purposes

3 3 0 6

มส.ปช.141
PY141

จรยิศกึษา
Ethics

3 2 2 5

มส.ปศ.121
HIS121

อารยธรรมโลก
World Civilization

3 3 0 6

มศ.ปศ.271
HIS271

โบราณคดี
Archaeology

3 2 2 5

รวม 21 15 6 33
ชั่วโมง/สัปดาห = 54
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ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 3
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศึกษาดวยตนเอง

คศ.สค.431
SOED431

การออกแบบและการพัฒนาหลกัสูตรวชิาสังคมศึกษา
Development of Social Studies Curriculum

3 3 0 6

มส.ภม.232
GEO232

ภูมศิาสตรประเทศไทยเชิงวิเคราะห
Analytical Geography of Thailand

3 2 2 5

คศ.กศ.242
EDUC242

การวจัิยทางการศกึษา
Education Research

3 2 2 5

XXXXXXX วชิาเอกเลอืก (2) 3
มศ.ปช.221
PY221

ศาสนศกึษา
Religion Studies

3 3 0 6

ศท.สว.133
GESO133

วถิโีลก
Global Living

3 3 0 6

มส.ปศ.251
HIS251

ประวัตศิาสตรสหรัฐอเมรกิา
History of The United States of America

3 3 0 6

รวม 21 16 4 34
ชั่วโมง/สัปดาห = 54
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ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 3
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศึกษาดวยตนเอง

มศ.ปช.222
PY222

ศาสนาเปรยีบเทยีบ
Comparative Religion

3 3 0 6

มส.ภม.341
GEO341

เทคโนโลยแีผนที่และการแปลความหมายแผนที่
Map Technology and Interpretation

3 2 2 5

มศ.ปศ.316
HIS316

ประวัตศิาสตรและวัฒนธรรมไทย
Thai History and Culture

3 3 0 6

มส.ปศ.337
HIS337

ประวัตศิาสตรเอเชียตะวันออกเฉยีงใตสมัยใหม
History of Modern Southeast Asia

3 3 0 6

มส.สศ.491
SS491

ระเบยีบวธิวีจัิยทางสังคมศาสตร
Introduction to Social Sciences Research

3 2 2 5

มศ.ปศ.225
HIS225

เหตุการณโลกปจจุบัน
Contemporary World Affairs

3 3 0 6

XXXXXXX วชิาการศกึษาเลอืก (1) 2
รวม 20 16 4 34

ชั่วโมง/สัปดาห = 54
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ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 4
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศึกษาดวยตนเอง

คศ.สค.432
SOED432

การจัดการเรยีนรูวชิาสังคมศกึษา
Learning Management in Social Studies

3 3 0 6

มส.ปช.331
PY331

พุทธศาสน
Buddhism

3 3 0 6

มศ.ปศ.443
HIS443

ประวัตศิาสตรยุโรปสมัยใหม
History of Modern Europe

3 3 0 6

คศ.กศ.362
EDUC362

การจัดการช้ันเรียนและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู
Classroom Management and Environment
for Learning

3 2 2 5

XXXXXXX วชิาเลอืกเสรี (1) 3
คศ.ฝก.391
PROF391

การฝกปฏบิัตวิชิาชีพครูระหวางเรยีน 1
Practicum 1

2 - 7.5 -

รวม 17 11 9.5 23
ชั่วโมง/สัปดาห = 43.5

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 4
รหัสวชิา ชื่อวิชา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศึกษาดวยตนเอง

XXXXXXX วชิาการศกึษาเลอืก (2) 2
คศ.กศ.461
EDUC461

การบรหิารการศกึษาและกฎหมายที่เกี่ยวของ
Educational Administration and
Related Laws

2 2 0 4

คศ.กศ112
EDUC112

ภาษาอังกฤษสําหรับครู
English Language for Teacher

1 0 2 1

คศ.ฝก.491
PROF491

การฝกปฏบิัตวิชิาชีพครูระหวางเรยีน 2
Practicum 2

2 - 7.5 -

XXXXXXX วชิาเลอืกเสรี (2) 3
รวม 10 2 9.5 5

ชั่วโมง/สัปดาห = 16.5
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ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 5

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศึกษาดวยตนเอง
คศ.ฝก.492
PROF492

การปฏบิัตกิารสอนในสถานศกึษา 1
Internship 1

6 - 22.5 -

รวม 6 - 22.5 -
ชั่วโมง/สัปดาห = 22.5

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 5
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศึกษาดวยตนเอง

คศ.ฝก.591
PROF591

การปฏบิัตกิารสอนในสถานศกึษา 2
Internship 2

6 - 22.5 -

รวม 6 - 22.5 -
ชั่วโมง/สัปดาห = 22.5

3.1.5 คําอธบิายรายวชิา
รหัสวชิา ชื่อและคําอธบิายรายวชิา หนวยกติ
ศท.ภท.111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GETH111 Thai for Communication

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
หลักเกณฑการฟง การพูด การอานและการเขยีนภาษาไทย ในฐานะเปนเครื่องมอืสื่อสาร

ศท.ภอ.112 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEEN112 English for Communication

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ฝกทักษะการพูด ฟง อานและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อใชสื่อสารในสถานการณตางๆ ใน

ชีวติประจําวัน

ศท.ภอ.113 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรยีนรู 3(3-0-6)
GEEN113 English for Learning

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ทักษะและเทคนคิการฟง พูด อาน และเขยีนภาษาอังกฤษเพื่อการเรยีนรู
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ศท.ภอ.114 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ 3(3-0-6)
GEEN114 English for Specific Purposes

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การฟง พูด อาน และเขยีนภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอสาระตามวัตถุประสงคเฉพาะ

ศท.ภฝ.115 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEFR115 French for Communication

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อใชสื่อสาร ในสถานการณตางๆ ใน

ชีวติประจําวัน

ศท.ภจ.116 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GECN116 Chinese for Communication

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีนเพื่อใชสื่อสาร ในสถานการณตางๆใน

ชีวติประจําวัน

ศท.ภญ.117 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEJP117 Japanese for Communication

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาญี่ปุนเพื่อใชสื่อสาร ในสถานการณตางๆ ใน

ชีวติประจําวัน

ศท.ภอ.118 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)
GEEN118 Foundation English

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
โครงสรางที่สําคัญของภาษา ฝกฟง พูด อาน เขียน โดยใหประสานสัมพันธกันทั้ง 4ทักษะ

เนนความสามารถในการใชภาษาเพื่อการตดิตอสื่อความหมายไดโดยถูกตอง
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ศท.ปช.120 จิตตปญญาศึกษา 3(3-0-6)
GEPY120 Contemplative Education

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
แนวคิดและหลักพื้นฐานของจิตตปญญาศึกษา การทําความเขาใจชีวิตการรูจักตัวเองการ

เปดมณฑลแหงการเรยีนรู การรูดวยใจอยางใครครวญ การฝกความมีสติ การใชความรักความเมตตาและ
ปญญาในการตระหนัก รูถึงคุณคาของสิ่งตางๆ โดยปราศจากอคติ การใชงานศิลปะหรือดนตรี หรือ
กิจกรรมตางๆ เปนเครื่องมือในการพัฒนาจิต การทํากิจกรรมอาสาสมัครหรือจัดทําโครงการชวยเหลือ
หรือพัฒนาชุมชนเพื่อสรางจิตสาธารณะ การเช่ือมโยงและบูรณาการศาสตรตางๆ มาประยุกตใชในชีวิต
อยางสมดุล

ศท.ปช.121 ปรัชญาชวีติ 3(3-0-6)
GEPY121 Philosophy of Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความคิดพื้นฐานทางปรัชญาสาขาตางๆ เนนการวิเคราะห บอเกิด วิธีการ มโนทัศนของ

ปรัชญาที่สําคัญของตะวันออกและตะวันตก รวมทัง้โลกทัศนไทย

ศท.ปช.122 ความจรงิของชวีติ 3(3-0-6)
GEPY122 Meaning of Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความรูเกี่ยวกับความจรงิของชีวติ การใชชีวติที่ถูกตองตามหลักศาสนาของทุกศาสนา การ

พัฒนาคุณภาพชีวติในระดับครอบครัว สังคม เพื่อใหเกดิความสุขอยางแทจรงิ

ศท.จว.123 พฤตกิรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 3(3-0-6)
GEPS123 Human Behavior and Self Development

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
พฤตกิรรมมนุษยและปจจัยพื้นฐานของพฤติกรรม บุคลิกภาพ การประเมินและการพัฒนา

ตนเอง พฤตกิรรมการทํางาน มนุษยสัมพันธ และการอยูรวมกันอยางมคีวามสุข
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ศท.สท.124 สุนทรยีะของชวีติ 3(3-0-6)
GEAE124 Aesthetic of Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมายและความสําคัญของสุนทรยีศาสตร กระบวนการเรียนรูคุณคาและการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม ผานทักษะและประสบการณทางการเห็น การฟงและการเคลื่อนไหวนําไปสูการปรับปรุง
รสนยิมเพื่อชีวติที่เปนสุข

ศท.ดน.125 ดนตรนิียม 3(3-0-6)
GEMU125 Music Appreciation

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับดนตรี องคประกอบดนตรี ความรูความเขาใจและเห็น

คุณคาในความไพเราะของดนตร ีทัง้ดนตรไีทยและดนตรตีะวันตก

ศท.ศป.126 สุนทรยีะทางทัศนศิลป 3(3-0-6)
GEAR126 Visual Art Aesthetic

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การรับรูและประสบการณทางความงาม ความสัมพันธระหวางธรรมชาติทัศนศิลปและ

มนุษย ความรูความเขาใจ และเห็นคุณคาความงามทางทัศนศลิปไทยนานาชาตแิละสากล

ศท.นฏ.127 สุนทรยีะทางนาฏศิลป 3(3-0-6)
GEAD127 Dramatic Arts Appreciation

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
สุนทรียะในธรรมชาติ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป วัฒนธรรม ประสบการณเกี่ยวกับสุนทรียะ

การพัฒนาประสาทสัมผัส และเลือกสรรคาของความงามมาจากนาฏศิลป อันสนองความตองการ และ
ความรูสกึทางอารมณและจิต เพื่อนํามาปลูกฝงและพัฒนาตนเองใหเจริญงอกงาม ไปสูคุณคาความหมาย
ของความเปนมนุษย

ศท.สท.128 การใชหองสมุดยุคใหม 3(3-0-6)
GEIS128 Using Modern Library

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหองสมุด และแหลงสารสนเทศ บริการหองสมุดยุคใหมทรัพยากร

สารสนเทศและการจัดเก็บ การสบืคนสารสนเทศ การอางองิและการเขยีนบรรณานุกรม
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ศท.ศป.129 ศิลปะในชวีติประจําวัน 3(3-0-6)
GEAR129 Art in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศิลปะในชีวิตประจําวัน รสนิยม องคประกอบทางศิลปะและหลักการออกแบบ โครงสราง

และการตกแตง การนําเอาศิลปะและการออกแบบ มาใชกับการแตงกาย อาหาร การตกแตงบานเรือน
การสื่อสาร และปรับปรุงบุคลกิภาพ

ศท.สว.131 มนุษยกับสังคม 3(3-0-6)
GESO131 Man and Society

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
สังคมมนุษย การเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษยในมิติตางๆ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

ที่มตีอวถิชีีวติของมนุษย สถานการณตางๆ ในสังคมโลก สังคมไทย ดานเศรษฐกิจสังคม การเมืองและการ
ปกครอง แนวทางการดําเนนิชีวติที่เหมาะสมในสังคมปจจุบัน

ศท.สว.132 วถีิไทย 3(3-0-6)
GESO132 Thai Living

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
พัฒนาการสังคมไทย วัฒนธรรมประเพณีไทย การเปลี่ยนแปลงสังคมวัฒนธรรมปญหา

สังคมและแนวทางแกไข แนวทางการดําเนนิชีวติแบบวถิไีทย

ศท.สว.133 วถีิโลก 3(3-0-6)
GESO133 Global Living

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของสังคมโลก การจัดระเบียบโลกปญหาและ

การแกไขปญหาของสังคมโลก แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และการปรับตัวของประเทศไทยตอ
การเปลี่ยนแปลงของโลก

ศท.ศศ.134 เศรษฐกจิพอเพยีง 3(3-0-6)
GEEC134 Sufficiency Economy

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอ

ดุลยเดช การประยุกตใชในชีวติประจําวัน และการประกอบสัมมาอาชีพ
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ศท.นศ.135 กฎหมายสําหรับการดําเนินชวีติ 3(3-0-6)
GELW135 Law for Living

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
กฎหมายที่จําเปนในการดําเนินชีวิต รัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทยกฎหมายแพงและ

พาณชิย กฎหมายอาญา กระบวนการยุตธิรรม

ศท.ศศ.136 เศรษฐศาสตรในชวีติประจําวัน 3(3-0-6)
GEEC136 Economics in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
แนวคดิ หลัก และทฤษฎทีางเศรษฐศาสตร ทฤษฎีเศรษฐศาสตรตามแนวพระราชดําริ และ

การประยุกตใชในการดํารงชีวติภายใตการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภวิัตน

ศท.ศก.137 ภูมปิญญาศิลปหัตถกรรมไทย 3(3-0-6)
GECA137 Thai Wisdoms in Handicraft

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
วิวัฒนาการและคุณคาของภูมิปญญาศิลปหัตถกรรมไทย การออกแบบ การผลิตผลงาน

ศลิปหัตถกรรมไทยในทองถิ่น

ศท.สว.138 ภูมสิังคมภาคเหนือตอนลาง 3(3-0-6)
GESO138 Geosocieties of the Lower Northern Region

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
พัฒนาการและแนวคดิของภูมสิงัคมองคประกอบของระบบภูมิสังคมความสัมพันธระหวาง

ภูมสิังคมกับวถิชีีวติอยางยั่งยนื มุงเนนพื้นที่ภาคเหนอืตอนลาง

ศท.วท.141 วทิยาศาสตรเพื่อคุณภาพชวีติ 3(3-0-6)
GESC141 Science for Quality of Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
วิทยาศาสตรกับชีวิต ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในปจจุบันรวมทั้ง

สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอมและการประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการพัฒนา
คุณภาพชีวติ
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ศท.วล.142 ชวีติกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)
GEES142 Life and Environment

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
พื้นฐานของชีวิต และสิ่งแวดลอม ระบบธรรมชาติของสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากร

ธรรมชาต ิเพื่อคุณภาพชีวติ ปญหาสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

ศท.คณ.143 การคิดและการตัดสนิใจ 3(3-0-6)
GEMA143 Thinking and Decision Making

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
กระบวนการคิดของมนุษย เทคนิควิธีการคิดแบบตางๆ การใชเหตุผลทางคณิตศาสตร

การใชขอมูลและขอเท็จจรงิสําหรับการแกปญหาและการตัดสนิใจ
ศท.สถ.144 สถิตใินชวีติประจําวัน 3(3-0-6)
GEST144 Statistics in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความสําคัญของสถิติในชีวิตประจําวัน เครื่องมือและการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห

การแปลผล และการนําเสนอขอมูล และการนําสถติไิปใชประโยชนในชีวติประจําวัน

ศท.คณ.145 คณิตศาสตรในชวีติประจําวัน 3(3-0-6)
GEMA145 Mathematics in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความคิด กระบวนการทางคณิตศาสตร และการสื่อสารทางคณิตศาสตร การประยุกตใช

คณติศาสตรในชีวติประจําวัน

ศท.วส.146 สุขภาพจิตในชวีติประจําวัน 3(3-0-6)
GEHE146 Mental Health in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิต ปญหาสุขภาพจิตและการปองกันแกไข การ

วิเคราะห การปรับปรุงตนเองใหเขากับวัย และสถานการณ ผลของสุขภาพจิตตอสุขภาพ พฤติกรรม
ผิดปกตแิละการปองกันแกไข การสงเสรมิสุขภาพจติ
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ศท.คพ.147 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชวีติ 3(3-0-6)
GECO147 Information Technology for Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขายคอมพิวเตอร ในการสื่อสาร สืบคน

แสวงหาเพื่อการเรยีนรูในชีวติประจําวัน และการทํางานในอนาคต

ศท.พล.151 กายบรหิาร 1(0-2-2)
GEPE151 Physical Exercises

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
หลักการ ความมุงหมาย ความสําคัญและประโยชนของกายบริหาร วิธีและการฝกกาย

บรหิาร การเสรมิสรางสมรรถภาพทางกาย การประเมินผลสมรรถภาพทางกาย การเลือกวิธีกายบริหารที่
เหมาะสมกับตนเอง

ศท.พล.152 กจิกรรมเขาจังหวะ 1(0-2-2)
GEPE152 Rhythmic Activities

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
คุณคาและประโยชนของกจิกรรมเขาจังหวะ การเคลื่อนไหวเบื้องตน เกมการเลนประกอบ

เพลง การเตนรําพื้นเมืองของไทย และนานาชาติ การลีลาศ การเลือกกิจกรรมเขาจังหวะที่เหมาะสมกับ
ตนเอง

ศท.พล.153 กฬีาประเภทบุคคล 1(0-2-2)
GEPE153 Sports for Personal Purposes

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ประวัติความเปนมา ของกีฬาประเภทบุคคล ทักษะพื้นฐานของกีฬาประเภทบุคคล การ

ฝกซอม กตกิา การแขงขัน ความมนี้ําใจเปนนักกฬีา และวัฒนธรรมการดูกฬีาที่ดี
ศท.พล.154 กฬีาประเภททมี 1(0-2-2)
GEPE154 Sports for Teams

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ประวัติความเปนมาของกีฬาประเภททีม ทักษะพื้นฐานของกีฬาประเภททีม การฝกซอม

กตกิา การแขงขัน ความมนี้ําใจเปนนักกฬีา และวัฒนธรรมการดูกฬีาที่ดี
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ศท.วท.155 สุขภาพเพื่อชวีติ 2(1-2-3)
GEHL155 Health for Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การดูแลรักษา และพัฒนาสุขภาพ สุขภาพสวนบุคคล การปองกันอุบัติเหตุ และการปฐม

พยาบาลเบื้องตน สถานการณโรคและการปองกัน การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

ศท.กส.156 งานชางในชวีติประจําวัน 2(1-2-3)
GECS156 Handiworks in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ลักษณะงานชางในชีวติประจําวัน การใชและการบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชใน

บานการซอมแซมอุปกรณในบานเบื้องตน

ศท.กอ.157 งานเกษตรในชวีติประจําวัน 2(1-2-3)
GEAG157 Agriculture in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
งานเกษตรเบื้องตน การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว การถนอมผลผลิตทางการ เกษตร การ

จัดการองคความรูเกษตรเพื่อใชในการดํารงชีวติประจําวัน

ศท.คศ.158 งานคหกรรมในชวีติประจําวัน 2(1-2-3)
GEHO158 Home Economics in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
งานบานและการจัดการบาน การทําบัญชีรับจายในครัวเรือน อาหารในชีวิต ประจําวัน ศิลปะ

การตกแตง เสื้อผาและเครื่องแตงกาย

คศ.กศ.103 หลักการศึกษาและวชิาชพีครู 3(2-2-5)
EDUC103 Principles of Education and Pedagogies

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมาย ความสําคัญ ความมุงหมายของการศึกษา การศึกษากับการพัฒนาสังคม

ความหมายของปรัชญา ความหมายของปรัชญาการศึกษา ปรัชญาการศึกษาลัทธิตางๆประวัติความ
เปนมาและระบบการจัดการศึกษาไทยและการศึกษาโลก วิสัยทัศนและแผนพัฒนาการศึกษาความหมาย
ความสําคัญของครูและวิชาชีพครู บทบาทหนาที่ของครู คุณลักษณะที่จําเปนของครู การสรางทัศนคติที่ดี
ตอวชิาชีพครู การเสรมิสรางศักยภาพและสมรรถภาพความเปนครู การเปนบุคคลแหงการเรียนรู และการ
เปนผูนําทางวิชาการ และการมีวิสัยทัศน  และคุณลักษณะเสริมในทัศนะของบุคคลตางๆ คุณลักษณะที่
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จําเปนของครูและคุณลักษณะเสริมในทัศนะของบุคคลตางๆความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูตามหลัก
ศาสนา การพัฒนาบุคลิกภาพและคานิยมในวิชาชีพครู จรรยาบรรณและคุณธรรมของครู พัฒนาการ
วชิาชีพครู การสงเสรมิและยกระดับวชิาชีพครู เกณฑมาตรฐานวชิาชีพครู สถาบันวิชาชีพครูและการพัฒนา
วชิาชีพครูรวมกับองคกรตางๆ ระเบยีบและกฎหมายการศกึษาที่เกี่ยวของ

คศ.กศ.111 ภาษาไทยสําหรับครู 1(0-2-1)
EDUC111 Thai Language for Teachers

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ฟง พูด อาน เขียน จากสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส

สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ บทความทางการศกึษา ฝกการใชพจนานุกรมเพื่อการอาน ฝกทักษะในการอาน
บันทกึ สรุปความตคีวาม ขยายความ สรางทักษะสัมพันธทางภาษา การนําเสนอดวยวาจาและลายลักษณ
อักษรโดยเทคโนโลยสีารสนเทศ

คศ.กศ.112 ภาษาอังกฤษสําหรับครู 1(0-2-1)
EDUC112 English Language for Teachers

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การเรียนรูภาษาอังกฤษทั้งการฟง พูด อาน และเขียน จากสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อ

โฆษณา ประชาสัมพันธ บทความทางการศึกษา ฝกการใชพจนานุกรมเพื่อการอาน ฝกทักษะในการอาน
บันทกึ สรุปความตคีวาม ขยายความ สรางทักษะสัมพันธทางภาษา การนําเสนอดวยวาจาและลายลักษณ
อักษรโดยเทคโนโลยสีารสนเทศ

คศ.กศ.223 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
EDUC223 Designing and Developing Curriculum

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
มาตรฐานการศกึษา และมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษาและการ

อุดมศึกษา ทฤษฏีหลักสูตร องคประกอบหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร ปญหาและแนวโนมในการพัฒนา
หลักสูตร หลักสูตรมาตรฐานสากล มาตรฐาน และมาตรฐานชวงช้ันการพัฒนาของหลักสูตร การวิเคราะห
หลักสูตร การวิเคราะหตัวช้ีวัดของหลักสูตร การจัดทําโครงสรางรายวิชา การออกแบบแผนการจัดการ
เรยีนรูประจําหนวย การนําหลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตร และการนําผลไปใชในการพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา
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คศ.กศ.224 การออกแบบและจัดการเรยีนรู 3(2-2-5)
EDUC224 Designing of Learning and Learning Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ทฤษฎกีารเรยีนรู ทฤษฎกีารสอน รูปแบบการเรยีนรูและการพัฒนารูปแบบการเรียนรู การ

วิเคราะหหลักสูตร การจัดทําโครงการสรางรายวิชา การบูรณาการเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรู การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู วิธีสอน และเทคนิคการจัดการเรียนรู การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรูตามเทคนิค และวิทยาการจัดการเรียนรู การผลิต การใชและการพัฒนาสื่อ
และนวัตกรรมการเรยีนรู การวัดและประเมินผล การฝกปฏิบัติทดลองจัดการเรียนรูในสถานการณจําลอง
และในสถานศกึษา

คศ.กศ.225 การศึกษาพเิศษและการศึกษาแบบเรยีนรวม 2(1-2-3)
EDUC225 Special Education and Inclusive Education

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ปรัชญาการศึกษาพิเศษ ความเปนมาและความสําคัญของการศึกษาพิเศษลักษณะสาเหตุ

และประเภทของเด็กที่มีความตองการพิเศษ การจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทยและในตางประเทศ
องคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาพิเศษ การเคลื่อนไหวในปจจุบันและแนวโนมดานการศึกษา
พิเศษ การปรับเปลี่ยนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอนการจัดการพฤติกรรม และ
บรกิารสนับสนุน

คศ.กศ.232 นวัตกรรม เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา3(2-2-5)
EDUC232 Innovation Information Technology and Educational Communication

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสารการศึกษาที่สงเสริมการ

พัฒนาคุณภาพการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะหปญหาที่ เกิดจากการใชนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ แหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู การออกแบบ การสรางการนําไปใช การ
ประเมนิ และการปรับปรงุนวัตกรรม

คศ.กศ.241 การวัดและประเมนิผลการศึกษา 3(2-2-5)
EDUC241 Educational Measurement and Evaluation

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการและเทคนคิการวัดและประเมินผลการศึกษา จรรยาบรรณ

นักวัดผลทางการศึกษาทฤษฏีการวัดผลทางการศึกษา พฤติกรรมการศึกษาการวิเคราะหหลักสูตร การ
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สราง และการใชเครื่องมือวัดผลและประเมินผลดานความรู (Knowledge) เจตคติ (Attitude) และทักษะ
กระบวนการ (Practice/Process) การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟมสะสมงาน การประเมิน
ภาคปฏิบัติการ ประเมินผลแบบยอยและแบบรวม สถิติเบื้องตนในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
การหาคุณภาพเครื่องมือวัดผล คะแนนและการใหระดับคะแนนการบริหารการสอบ แนวทางการวัดและ
ประเมนิผลการเรยีนรูของการศกึษาขัน้พื้นฐาน ความสามารถในการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุง
การจัดการเรยีนรู และหลักสูตร

คศ.กศ.242 การวจัิยทางการศึกษา 3(2-2-5)
EDUC242 Educational Research

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ทฤษฏีการวิจัย ความสําคัญของการวิจัย ประโยชนของการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย

รูปแบบหรือประเภทของการวิจัยทางการศึกษา กระบวนการวิจัย การนิยามปญหาและการเขียนเคา
โครงการวิจัย การออกแบบการวิจัย การสรางเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย
สถิติเพื่อการศึกษา การวิจัยในช้ันเรียน การวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัย การคนควาศึกษางานวิจัยในการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู การเขียนรายงานการวิจัย การปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียน การวิจารณ
ผลงานวจัิย และการนําเสนอผลงานวิจัย การใชผลการวิจัยและกระบวนการวิจัยในการแกปญหา และการ
สงเสรมิความสามารถในการทําวจัิยเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน และพัฒนาผูเรยีน

คศ.กศ.251 จิตวทิยาสําหรับครู 3(2-2-5)
EDUC251 Psychology for Teachers

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย จิตวิทยาการเรียนรูและจิตวิทยา

การศกึษา จติวทิยาแนะแนวและการใหคําปรึกษาจิตวิทยาสําหรับเด็กพิเศษ ปฏิบัติการนําหลักจิตวิทยาไป
ใชในการจัดการเรียนรู ใหเหมาะกับพัฒนาการทางสมอง แบบการเรียนรู ศักยภาพและความถนัดของ
ผูเรยีน

คศ.กศ.321 การคิดสรางสรรค 2(1-2-3)
EDUC321 Creative Thinking

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมาย ขอบขาย ประเภท ประโยชนของความคิดสรางสรรค ลักษณะเด็กที่มีความคิด

สรางสรรค เทคนิคและทักษะสําหรับครูในการพัฒนาความคิดสรางสรรค การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและ
การประเมนิความคดิสรางสรรค
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คศ.กศ.331 การจัดแสดงและนิทรรศการ 2(1-2-3)
EDUC331 Display and Exhibition

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมาย หลักการ แนวคิด และองคประกอบของการจัดแสดงและนิทรรศการรูปแบบ

และเทคนิคการจัดแสดงและการจัดนิทรรศการ การฝกปฏิบัติในการจัดแสดงและนิทรรศการ การ
ประเมนิผลงานในการจัดแสดงและการจัดนทิรรศการ

คศ.กศ.351 มนุษยสัมพันธสําหรับครู 2(1-2-3)
EDUC351 Human Relations for Teachers

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธสําหรับครู หลักการ องคประกอบ

กระบวนการ และเทคนคิการสรางมนุษยสัมพันธ บทบาทของครูในการเสริมสรางความสัมพันธในโรงเรียน
และชุมชนการฝกปฏบิัตสิรางมนุษยสัมพันธเพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรูที่ดี และเสริมสรางสัมพันธภาพ
แหงการชวยเหลอืนักเรยีน ครูกับการใหรางวัลและการลงโทษ

คศ.กศ.362 การจัดชั้นเรยีนและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรยีนรู 3(2-2-5)
EDUC362 Classroom Management and Environment for Learning

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ทฤษฏ ีรูปแบบและเทคนิคการจัดช้ันเรียนและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู การออกแบบช้ัน

เรยีนและแหลงเรยีนรูเพื่อสงเสรมิพัฒนาการดานสตปิญญา อารมณ สังคม รางกาย จิตใจและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค การติดตอสื่อสารในโรงเรียนและการบริหารจัดการช้ันเรียน การออกแบบการจัดช้ันเรียน
และสิ่งแวดลอมเพื่อการเรยีนรูการประเมินและการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุง การจัดช้ันเรียน
และสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู การจัดทําโครงงานวิชาการ โครงการฝกอาชีพ โครงการและกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน การพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการช้ันเรียน
ความสามารถในการสื่อสารที่มคีุณภาพ และความสามารถในการประสานประโยชน

คศ.กศ.461 การบรหิารการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวของ 2(2-0-4)
EDUC461 Educational Administration and Related Law

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ทฤษฏีและหลักการบริหารจัดการศึกษา ภาวะผูนําทางการศึกษา การคิดอยางเปนระบบ

การเรยีนรูวัฒนธรรมองคกร มนุษยสัมพันธในองคกร การทํางานเปนทมี การประกันคุณภาพ การจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบรหิารจัดการ
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คศ.กศ.371 ดนตรตีามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3)
EDUC371 Music in Basic Education Curriculum

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมายและความสําคัญของดนตรีสําหรับเด็ก ดนตรีบทบรรเลงเพลง บทเพลงรองที่

ปรากฏในหลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน การจัดกิจกรรม และการเลือกใชอุปกรณการเรียนการสอนดนตรี
ใหเหมาะสมกับระดับช้ันของผูเรยีน แนวคดิ เทคนคิ วธิกีารเรยีนการสอนดนตร ีการปฏิบัติเครื่องดนตรีและ
การขับรองที่สอดคลองกับหลักสูตรการศกึษาขัน้พื้นฐาน

คศ.กศ.372 นาฏศิลปและละครตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3)
EDUC372 Dancing Performance and Drama in Basic Education Curriculum

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมายและความสําคัญของนาฏศิลปและละครสําหรับเด็ก ประเภทของกิจกรรมและ

การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กที่เหมาะสมกับระดับช้ันของผูเรียน การรําประกอบเพลง การจัดเครื่องแตงกาย
ที่เหมาะสมกับการรําหรือการแสดง การเลือกบท การเขียนบทละครจากนิทานพื้นบาน หรือวรรณคดีเพื่อ
จัดการแสดงการจัดกจิกรรมใหสัมพันธกับวชิาตางๆ หรอืสอดคลองกับหลักสูตรการศกึษาขัน้พื้นฐาน

คศ.กศ.373 ศิลปะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3)
EDUC373 Arts in Basic Education Curriculum

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมายและความสําคัญของศลิปะสําหรับเด็ก พัฒนาการทางศิลปะของเด็กไทยระดับ

การ ศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักการเขียนภาพและระบายสี การพิมพภาพ ภาพปะติด การปนและการแกะสลัก
งานสาน ถักและทอ งานสรางสรรคและงานประดิษฐ การสรางภาพสามมิติจากวัสดุหรือเศษวัสดุตางๆ
ดวยการผูก การมัดหรอืวธิอีื่นๆ การจัดนทิรรศการผลงานศลิปะของเด็ก

คศ.กศ.374 พลศึกษาและนันทนาการตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3)
EDUC374 Physical Education and Recreation in Basic Education Curriculum

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมายและความสําคัญของพลศึกษาและนันทนาการสําหรับเด็ก ความจําเปนและ

ความตองการในการออกกําลังกายของเด็กแตละวัย เจตคติเกี่ยวกับความมีน้ําใจเปนนักกีฬาและการ
แขงขัน อันตรายและอุปสรรคทางการกฬีาและการปฐมพยาบาลเบื้องตน การจัดโปรแกรมการบริหารกาย
เพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมเขาจังหวะ เกมเบ็ดเตล็ด
กรฑีา การจัดการแขงขัน และการจัดกจิกรรมนันทนาการตางๆ
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คศ.ฝก.391 การฝกปฏิบัตวิชิาชพีครูระหวางเรยีน 1 2(120)
PROF391 Practicum 1

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การฝกทักษะตางๆ ตอไปนี้ ทักษะการจัดการเรียนรู ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร

ทักษะกระบวนการคดิ ทักษะการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู โดยผานการฝกในหองเรียนจริงและการสอน
แบบจุลภาค การเสรมิสรางคุณลักษณะดานคุณธรรมจรยิธรรม การใฝรูใฝเรียน และการบําเพ็ญประโยชน
ตอสวนรวม

คศ.ฝก.491 การฝกปฏิบัตวิชิาชพีครูระหวางเรยีน 2 2(120)
PROF491 Practicum 2

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา PROF391 การฝกปฏบิัตวิชิาชพีครูระหวางเรยีน 1
วิเคราะหโครงสรางหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรู(วิชาเอก) การ

ออกแบบการจัดการเรียนรูและการจัดทําแผนการเรียนรู วิเคราะห อภิปรายแผนการเรียนรู แลวจึงนํามา
ทดลองใชอยางนอย 2 สัปดาห ในสถานศึกษา ภายใตการนิเทศของผูทรงคุณวุฒิดานวิชาชีพครู และกลุม
สาระการเรยีนรูตางๆ

คศ.ฝก.492 การปฏบิัตกิารสอนในสถานศึกษา 1 6(360)
PROF492 Internship 1

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา PROF491 การฝกปฏบิัตวิชิาชพีครูระหวางเรยีน 2
การบูรณาการทางทฤษฏแีละหลักการที่ไดเรียนมาในรายวิชาตางๆ มาใชในการปฏิบัติการ

สอนในสถานศึกษาตามระดับชวงช้ันและกลุมสาระการเรียนรู และบันทึกผลการปฏิบัติงานของครูดาน
ตางๆ ไดแก งานครูประจําช้ัน งานธุรการช้ันเรียน งานแนะแนว งานกิจการนักเรียน และงานความสัมพันธ
กับชุมชน ในลักษะที่แสดงใหเห็นถึงการแกไขปญหา การพัฒนางาน และการประเมินการเรียนรูของตนเอง
อยางสม่ําเสมอ

คศ.ฝก.591 การปฏบิัตกิารสอนในสถานศึกษา 2 6(360)
PROF591 Internship 2

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา PROF492 การปฏบิัตกิารสอนในสถานศึกษา 1
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตอเนื่องจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และนํา

ปญหาการเรยีนรูของนักเรยีนมาวางแผนและดําเนนิการแกไขอยางเปนระบบในลักษณะการวิจัยในช้ันเรียน
วเิคราะห รายงานผลการปฏบิัตใินดานการพัฒนาการจัดการเรยีนรูอยางเปนระบบ



- 32 -

มศ.ภม.111 ภูมศิาสตรกายภาพ 3(2-2-5)
GEO111 Physical Geography

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
สัณฐานของโลกและปรากฏการณที่เกิดเนื่องจากความสัมพันธระหวางโลกกับดวงอาทิตย

และดวงจันทร สมบัติทางดานกายภาพ และการเปลี่ยนแปลงของธรณีภาพ(Lithosphere) อุทกภาค
(Hydrosphere) บรรยากาศ (Atmosphere) และชีวมณฑล (Biosphere) และการปฏบิัตภิาคสนาม

มศ.ภม 131 ภูมศิาสตรภูมภิาคโลก 3(3-0-6)
GEO131 Regional Geography of the World

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
สภาพภูมศิาสตรเกี่ยวกับเกณฑในการพจิารณาแบงภูมิภาคตางๆ ของโลกลักษณะภูมิ

ประเทศ ภูมิอากาศ ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ และเปรยีบเทยีบปจจัยทางภูมิศาสตรที่มีผลตอการ
พัฒนาเศรษฐกจิสังคมในแตละภูมิภาค

มส.ภม.232 ภูมศิาสตรประเทศไทยเชิงวเิคราะห 3(2-2-5)
GEO232 Analytical Geography of Thailand

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
วิเคราะหสภาพภูมิศาสตรของประเทศไทย ทั้งทางดานที่ตั้ง อาณาเขต ลักษณะทางดาน

กายภาพ ลักษณะทางเศรษฐกิจ ประชากร วิ เคราะหความสามารถ ในการผลิตเชิงการเกษตร
อุตสาหกรรมการคา การคมนาคมขนสง และการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ปจจุบัน ใหปฏบิัตกิารภาคสนาม แลวนําผลมาวเิคราะหสภาพทองถิ่น

มส.ภม.341 เทคโนโลยแีผนที่และการแปลความหมายแผนที่ 3(3-0-6)
GEO341 Map Technology and Interpretation

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ขอบขายของแผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่ เทคนิคการใชเครื่องมือและ

นวัตกรรมในการสรางแผนที่ ฝกปฏิบัติการทําแผนที่ดวยเครื่องมือทางภูมิศาสตรและนวัตกรรมใหมๆ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ สํารวจขอมูลทางกายภาพ และสิ่งแวดลอมภาคสนามเพื่อวิเคราะหปญหาทาง
กายภาพ และบูรณาการนําแผนที่มาใชประโยชนจรงิโดยการเลือกปญหาทางกายภาพและสิ่งแวดลอม ของ
ภูมภิาคที่ตนเองอาศัยอยู
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มส.ปช.141 จรยิศึกษา 3(2-2-5)
PY141 Ethics

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ทฤษฎีทางจริยศาสตร โดยเนนเกณฑตัดสินคุณคาทางจริยธรรมทั้งในแงมุมนักคิดตะวันตก

ตะวันออก และศาสนาสากล การปฏิบัติที่ถูกตองตามแนวทางในกรอบของสังคม สํารวจจริยธรรมของคน
ในสังคมและนําเสนอตอสังคม

มศ.ปช.221 ศาสนศึกษา 3(3-0-6)
PY221 Religion Studies

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ทฤษฎีกําเนิดศาสนาและวิวัฒนาการของศาสนาตางๆ โลกทัศนของศาสนาตาง ๆหลัก

จริยธรรมและปรัชญาธรรมของศาสนาและหลักคิดเรื่องความสอดคลอง การแกปญหาทางจริยธรรมดวย
หลักศาสนธรรม เพื่อการอยูรวมกันของศาสนาตางๆ สังเกตและแปลความหมายของศาสนพิธี พิธีกรรม
ตามประเพณขีองศาสนาตาง ๆ

มส.ปช.222 ศาสนาเปรยีบเทยีบ 3(3-0-6)
PY222 Comparative Religion

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ประวัตศิาสตรของศาสนาตาง ๆ รวมทั้งศาสดา หลักคําสอน เปาหมายวิธีการโดยการศึกษา

เปรียบเทียบศานาที่มีความนับถือมากในประเทศไทย โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาศาสนาอิสลาม คริสต
ศาสนา ศาสนาพราหมาณ ศาสนาขงจื๊อ เพื่อใหเขาใจในศาสนาตาง ๆ ในแงปรัชญาและอยูรวมกันอยาง
สันตสิุข

มส.ปช.331 พุทธศาสน 3(3-0-6)
PY331 Buddhism

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
องคประกอบตางๆ และลักษณะของพุทธศาสนา หลักเบญจขันธ ไตรลักษณปฏิจจสมุป

บาท หลักกรรม อริยสัจ ไตรสิกขา กัลยาณมิตรธรรมและจริยธรรม เนนการปฏิบัติ ในชีวิตประจําวัน การ
รูจักตนเอง การพัฒนาคนและการพัฒนาสังคม
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มส.สว.111 หลักสังคมวทิยา 3(3-0-6)
SOC111 Principles of Sociology

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศึกษาเกี่ยวกับนิยาม ขอบเขต ประวัติความเปนมาและแนวคิด วิธีการศึกษาสังคมวิทยา

ความสําคัญของสังคมวิทยาในฐานะที่เปนแขนงหนึ่งของสังคมศาสตร ทฤษฎีหลักของสังคมวิทยา การจัด
ระเบียบทางสังคม การจัดชวงช้ันทางสังคม กลุมสังคม สถาบันสังคม วัฒนธรรม การขัดเกลา ทางสังคม
กระบวนการทางสังคม พฤตกิรรมรวมหมู พฤตกิรรมเบี่ยงเบน การเสยีระเบยีบทางสังคม การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรม เนนการศกึษาทัง้ในเชิงทฤษฎแีละการวเิคราะห ตลอดจน ปญหาสังคม

มส.สว.212 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)
SOC212 Social and Thai Culture

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ลักษณะทั่วไปของสังคมและวัฒนธรรมไทย เอกลักษณของสังคมไทย การรักษา

เสถียรภาพของสังคม วัฒนธรรมของชาติ และวัฒนธรรมของทองถิ่นที่สําคัญ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมไทย ผลกระทบที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทยการพัฒนาและการสืบ
ทอดวัฒนธรรมไทย

มศ.รศ.111 การเมอืงการปกครองของไทย 3(3-0-6)
POL111 Thai Politics and Government

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความรูพื้นฐานการเมืองและการปกครอง รัฐธรรมนูญ รัฐสภา หนาที่ของรัฐความสัมพันธ

ระหวางรัฐกับสังคม ประชาชนกับบทบาททางการเมือง พฤติกรรมทางการเมืองของไทย ตลอดจนรูปแบบ
การปกครองสวนทองถิ่นตางๆ

มส.นศ.112 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6)
LAW112 Principles of Jurisprudence

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมาย ประเภท ความสําคัญ การจัดทําการใช การยกเลิก การตีความและกระบวน

การยุติธรรม ศึกษากฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและ
อาญาเฉพาะในสวนที่เปนความรูเบื้องตน
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มส.รศ.112 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร 3(3-0-6)
POL112 Introduction to Political Science

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ทฤษฏี แนวคิด ความหมาย วิวัฒนาการ ขอบขาย และวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร

ความสัมพันธระหวางวิชารัฐศาสตรกับสาขาวิชาอื่น ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชนความสัมพันธ
ระหวางอํานาจกับกฎหมาย กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมืองกลุมผลประโยชน
สทิธแิละอุดมการณทางการเมอืงที่สําคัญ ตลอดจนความสัมพันธระหวางประเทศโดยสังเขป

วจ.ศศ.103 เศรษฐศาสตรเบือ้งตน 3(3-0-6)
EC103 Introduction to Economics

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมายและความสําคัญของวิชาเศรษฐศาสตร ทฤษฎีการผลิต พฤติกรรมของ

ผูบรโิภค ตลาด ทฤษฎรีาคา รายไดประชาชาต ิการเงนิ การธนาคาร การคลังและการคา ระหวางประเทศ

วจ.ศศ.485 เศรษฐกจิไทยในกระแสโลกาภวิัตน 3(3-0-6)
EC485 Economy of Thailand

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
กลไก โครงสรางของระบบเศรษฐกิจไทย ปจจัยการผลิตทรัพยากร กลไกการตลาดรายได

ประชาชาต ิการคลัง การคาระหวางประเทศ และปญหาของโครงสรางระบบเศรษฐกจิไทย

มส.ปศ.121 อารยธรรมโลก 3(3-0-6)
HIS121 World Civilization

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศึกษาอารยธรรมของประเทศตางๆ ทั้งตะวันออกและตะวันตก ที่มีอิทธิพลตอสังคมโลก

ตัง้แตอดตีจนถงึปจจุบัน

มศ.ปศ.225 เหตุการณโลกปจจุบัน 3(3-0-6)
HIS225 Contemporary World Affairs

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศึกษาความเคลื่อนไหวและเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จากความ

ขัดแยงทางอุดมการณตางๆ ทางการเมอืง สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งกอใหเกิดภาวะวิกฤต ในสวนตางๆ ของ
โลก รวมทั้งความพยายามในอันที่จะธํารงรักษาสันติภาพ ตลอดจนการรวมกลุม ของประเทศตางๆ เพื่อ
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รวมมอืกันแกปญหาความขัดแยงระหวางประเทศ และรักษาผลประโยชน ของกลุมในแตละภูมิภาค เพื่อใช
เปนอํานาจตอรองทางการเมอืงระหวางประเทศ รวมทั้งวิเคราะหเหตุการณปจจุบันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ

มส.ปศ.251 ประวัตศิาสตรสหรัฐอเมรกิา 3(3-0-6)
HIS251 History of The United States of America

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศึกษาประวัติการตั้งอาณานิคมในอเมริกา อาณานิคมอเมริกัน การประกาศอิสรภาพลัทธิ

มอนโร (ค.ศ. 1823) สงครามกลางเมือง สงครามระหวางสเปนกับสหรัฐอเมริกา(ค.ศ.1898) อิทธิพลของ
สหรัฐอเมรกิาในละตนิอเมรกิา การพัฒนาทางเศรษฐกจิ สังคม และการเมอืง ความสัมพันธกับตางประเทศ
ไปจนถงึการเขารวมสงครามโลกครัง้ที่ 1 โดยสังเขป

มศ.ปศ.271 โบราณคดี 3(2-2-5)
HIS271 Archaeology

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศึกษาความหมายของคําวา วิชา “โบราณคดี” ประวัติ ประโยชน และประเภทของวิชา

โบราณคดี ความสัมพันธของวิชาโบราณคดีกับวิชาการแขนงอื่น ศึกษาหลักและสังกัปของวิชาโบราณคดี
สมัยกอนประวัติศาสตรและสมัยประวัติศาสตร กฎหมายคุมครองโบราณคดี ศิลปวัตถุสถาน และ
พพิธิภัณฑสถานแหงชาต ิการวางแผน การบรหิาร การประชาสัมพันธ และการฝกปฏบิัตงิานโบราณคดี

มศ.ปศ.316 ประวัตศิาสตรและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)
HIS316 Thai History and Culture

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของไทย เมืองสําคัญ สถานที่สําคัญ บุคคลสําคัญของ

ไทย ประวัตศิาสตรและตํานานทองถิ่น ศลิปวัฒนธรรมของคนไทยโดย สวนรวมและของทองถิ่นการละเลน
ในทองถิ่นตางๆ ของไทยวิวัฒนาการการดํารงชีวิตของคนไทย ใหมีความรูในสิ่งเหลานี้จนสามารถอธิบาย
ความเปนมา แสดงความคดิเห็นและใหทัศนวจิารณได
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มส.ปศ.337 ประวัตศิาสตรเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตสมัยใหม 3(3-0-6)
HIS337 History of Modern Southeast Asia

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศึกษาอิทธิพลของลัทธิจักรวรรดินิยมที่มีตอภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตตั้งแต

ครสิตศตวรรษที่ 19 ในดานการเมอืง เศรษฐกจิ และสังคม ขบวนการชาตนิยิม การเรยีกรองเอกราชการยึด
ครองของญี่ปุนในระหวางสงครามโลก ครั้งที่ 2 ปญหาและสภาพของเอเชียตะวันออกเฉียงใตตั้งแตไดรับ
เอกราชจนถงึปจจุบัน ความรวมมอืระหวางประเทศในภูมภิาค

มศ.ปศ. 443 ประวัตศิาสตรยุโรปสมัยใหม 3(3-0-6)
HIS443 History of Modern Europe

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศึกษาสภาพการณดานสังคมและการเมืองของยุโรปหลังป ค.ศ. 1815 อิทธิพลของลัทธิ

ชาตนิยิมทําใหเกดิการรวมประเทศอติาลแีละเยอรมนี บทบาทของประเทศทั้งสองหลัง การรวมประเทศจน
นําไปสูวิกฤติการณตางๆ กอนสงครามโลกครั้งที่ 1 ความสําคัญของสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่มีตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมยุโรป กําเนิดลัทธิฟาสซิสตและนาซี ความสัมพันธของประเทศตางๆ กอนเกิด
สงครามโลกครัง้ที่ 2 และความรวมมอืของนานาประเทศกอนสงครามยุติ

มส.สศ.491 ระเบยีบวธิวีจัิยทางสังคมศาสตร 3(2-2-5)
SS491 Introduction to Social Sciences Research

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
จุดประสงคและความหมายของการวิจัยทางสังคมศาสตร วิธีการตางๆ ในการวิจัยการ

ดําเนินการวิจัย การใชสถิติ แหลงขอมูล การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การใชขอมูลเชิงคุณภาพ
และเชิงปรมิาณในงานวจัิย เนนระเบยีบวธิวีจัิยเชิงคุณภาพ การวจัิยเชิงปฏบิัตกิารแบบมสีวนรวม

มส.สว.214 ชุมชนศึกษา 3(2-2-5)
SOC214 Community Study

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับชุมชน หลักการและวิธี

การศึกษาชุมชน ศึกษาโครงสรางและศักยภาพชุมชนในดานตางๆ การวิเคราะหโครงสรางและศักยภาพ
ชุมชนแบบมสีวนรวม การเขยีนรายงานผลการศกึษา ฝกปฏบิัตศิกึษาชุมชน
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มส.สว.339 การพัฒนาแบบยั่งยนื 3(3-0-6)
SOC339 Sustainable Development

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศึกษาความหมาย แนวคิดทฤษฏี หลักการของการพัฒนาแบบยั่งยืน ศึกษาการมีสวนรวม

ขององคกรตางๆ ที่มีตอชุมชนเพื่อเปนแนวทางและวิธีการปฏิบัติเพื่อใหเกิดระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง
ในชุมชนตามวถิไีทย เนนศกึษาโครงการพระราชดํารแิละแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

มส.สว.343 ภูมปิญญาทองถ่ินกับการพัฒนา 3(3-0-6)
SOC343 Local Wisdom and Development

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมายและความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น ประเภทของภูมิปญญาทองถิ่นภูมิ

ปญญาทองถิ่นในบริบทของวิถีชุมชน การถอดรหัสภูมิปญญาเพื่อเขาถึงแกนแทและคุณคาของภูมิปญญา
รวมทัง้แนวทางในการอนุรักษ ฟนฟูและประยุกตภูมปิญญาเพื่อการพัฒนาชุมชน

มส.ปศ.122 อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก 3(3-0-6)
HIS122 Eastern and Western Civilization

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศกึษาอารยธรรมของจีน อินเดียและญี่ปุน เปรียบเทียบความแตกตางและความสัมพันธของ

อารยธรรมทั้งสามแหลง รวมทั้งอิทธิพลที่แผกระจายไปยังสวนตางๆ ของโลกเพื่อนําไปเปรียบเทียบกับ
อารยธรรมอยีปิต เมโสโปเตเมยี กรกี และ โรมัน ศกึษาตนกําเนิดของศาสนาคริสตระบบศักดินาสวามิภักดิ์
ศาสนาอสิลาม และสงครามครูเสด ซึ่งมอีทิธพิลตอสังคมและอารยธรรมของชาวตะวันตก

มส.ปศ.213 ประวัตศิาสตรไทยสมัยอยุธยา 3(3-0-6)
HIS213 History of Ayudhaya

เง่ือนไขรายวิชา : ไมมี
ศึกษาประวัติศาสตรสมัยอยุธยาในดานปกครองการเมืองเศรษฐกิจสังคมศิลปะวัฒนธรรม

และความสัมพันธกับตางประเทศ รวมทั้งทางอื่นๆ ที่พิจารณาเห็นเหมาะสม ใหมีความรูความเขาใจสมัย
อยุธยา ตัง้แตกอนกอตั้งกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ.1893 ไปจนถึงการเสียกรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. 2310 และ
ความสัมพันธกับประเทศใกลเคียงและประเทศตะวันตกที่เขามาเกี่ยวของ โดยศึกษาชวงตั้งแต พ.ศ. 1893
ถึง พ.ศ.1991 เพียงเปนพื้นฐานความรู และศึกษาชวงตั้งแต พ.ศ.1991 ถึง พ.ศ. 2310 (รัชสมัยสมเด็จพระ
บรมไตรโลกนาถ ถึงรัชสมัยสมเด็จพระที่นั่งสุริยามรินทร) และสถานการณตั้งแตกอนสงครามจนถึง
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ภายหลังการเสียกรุงโดยละเอียด และใหรูจักแนวสรางความคิดสรุปเกี่ยวกับลักษณะสําคัญของสมัย
อยุธยา

มส.ปศ.214 ประวัตศิาสตรไทยสมัยธนบุรแีละรัตนโกสนิทร 3(3-0-6)
HIS214 History of Dhonburi and Rattanakosin

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศึกษาการปราบดาภิเษกและการสถาปนากรุงธนบุรี เหตุการณตางๆ ภายในประเทศและ

ความสัมพันธกับตางประเทศ ลักษณะสําคัญของสมัยกรุงธนบุรี (พ.ศ.2311 - 2325) กรุงรัตนโกสินทร
ตอนตน (พ.ศ. 2325 -2394) สมัยเปลี่ยนแปลงเขาสูยุคใหม (พ.ศ.2394 - 2475)จนถึงสมัยปจจุบันโดย
ละเอยีด

มส.ปศ.317 ประวัตศิาสตรการเมอืงการปกครองไทย 3(3-0-6)
HIS317 History of Thai Politics

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
พัฒนาการและความสัมพันธของบานเมืองและอาณาจักรในดินแดนประเทศไทยตั้งแต

เริ่มแรก จนถึงสมัยรัตนโกสินทร โดยสังเขป ลักษณะสําคัญของการวางรูปแบบการปกครองและการ
ปรับปรุงการปกครองของสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทรตอนตน การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการรับ
แนวความคดิทางการเมอืงตามแนวตะวันตก การเปลี่ยนแปลงทางการเมอืง การปกครอง พ.ศ. 2475

มส.นศ.152 กฎหมายอาญา 1 3(3-0-6)
LAW152 Criminal Law 1

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ทฤษฎีวาดวยความรับผิดชอบ ขอบเขตบังคับของกฎหมาย

อาญา เหตุยกเวนความผิด เหตุยกเวนโทษ เหตุลดหยอนผอนโทษ การพยายามกระทําความผิดตัวการ
ผูสนับสนุน การกระทําความผิดหลายบทหรือหลายกระทงการกระทําความผิดอีกอายุความอาญาการ
กําหนดโทษในทางอาญา วิธีการเพื่อความปลอดภัย ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 1 ตั้งแตมาตรา1-
106 ภาค 3
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มส.นศ.234 กฎหมายแพงและพาณิชย 3(3-0-6)
LAW234 Civil and Commercial Laws

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศึกษาหลักกฎหมาย สารบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยบุคคลนิติกรรม

สัญญา หนี้ ครอบครัว มรดก

คศ.สค.431 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตรวชิาสังคมศึกษา 3(3-0-6)
SOED431 Development of Social Studies Curriculum

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
มโนทัศนสําคัญทางสังคมศกึษา ความสําคัญของสังคมศึกษา ความมุงหมายของการสอน

สังคมศึกษา การพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา หลักสูตรสังคมศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา กรณีศึกษาของการพัฒนาหลักสูตร การบริหารหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตรและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ กับหลักสูตร การประเมนิการพัฒนาหลักสูตรทางสังคมศกึษา
คศ.สค.432 การจัดการเรยีนรูวิชาสังคมศึกษา 3(3-0-6)
SOED432 Learning Management in Social Studies

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ทฤษฎีการเรียนรู จิตวิทยาการเรียนรูสําหรับครูสังคมศึกษา การออกแบบและการจัด

ประสบการณการจัดการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนทางสังคมศึกษา การใชนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ แนวคดิและหลักการบรหิารและการจัดการช้ันเรยีนทางสังคมศกึษา การวัดและประเมินผลการ
จัดการเรยีนรูทางสังคมศกึษา การออกแบบและปฏบิัตกิารสอนทางสังคมศกึษา


