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 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

100-110 พืน้ฐานทางคณติศาสตร์                                                                           3(3-0-6) 
 Fundamentals  of  Mathematics  
 ศึกษาหลกัพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  ซ่ึงประกอบดว้ย  นิยาม  ประพจน์ การให้สัญลกัษณ์

แสดงกฎเกณฑ์การอา้งเหตุผล  วิวฒันาการความคิดทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ท่ี
สามารถใชไ้ดใ้นการด าเนินชีวติ 

 

   
100-111 สถิติเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Statistics  
 ศึกษาความหมายของสถิติและการใช้สถิติ  การรวบรวมและการเสนอข้อมูล  การวดั

แนวโน้มเขา้สู่ส่วนกลางและการกระจาย   ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้   การจดัล าดบั
และการจดัหมู่  การแจกแจงไม่ต่อเน่ืองแบบต่างๆ  การแจกแจงของค่าท่ีไดจ้ากตวัอย่าง
ประชากรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ  การอนุมานเชิงสถิติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ 
การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับค่าเฉล่ีย  ค่าตัวแปร  และสัดส่วน  การใช้ไคสแควร์  
สหสัมพนัธ์ และการถดถอยอยา่งง่าย 

 

   
100-113 วทิยาศาสตร์ทัว่ไป                                                                                                        3(3-0-6) 

 General   Sciences  
 ศึกษาหลกัการและวิวฒันาการของวิทยาศาสตร์และการประยุกตว์ิทยาศาสตร์สมยัใหม่ให้เขา้

กับการด าเนินชีวิต  เน้นการใช้วิทยาการทางเคมี  ฟิสิกส์  ชีววิทยา  ดาราศาสตร์และท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อการด ารงชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของมนุษย ์
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

100-117 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(3-0-6) 

 Probability  and  Statistics  
 ศึกษาสถิติพรรณนาแนวคิดพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัความน่าจะเป็นการแจกแจงความน่าจะเป็นการแจก

แจงท่ีส าคญัจากการสุ่มตวัอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน  การถดถอยและสหสัมพนัธ์  การแจกแจงไคสแควร์  และการวิเคราะห์ความถ่ี  
สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 
 

 

100-119 พืน้ฐานคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ                                                                                   3(2-2-5) 

 Fundamentals of  Computer  and  Information Technology                                                                                               
 ศึกษาความรู้พื้นฐานทางดา้นคอมพิวเตอร์  ฮาร์ดแวร์  ซอร์ฟแวร์  การพฒันาโปรแกรมการ

จดัการฐานขอ้มูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
การประยุกต์ใช้งานเวิร์ด  องค์ประกอบและระบบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์น าขอ้มูลเขา้
และแสดงผล หน่วยความจ าส ารอง ระบบปฏิบติัการ โปรแกรมประยุกต ์ การประมวลผล
ขอ้มูล ผงังาน ภาษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 

 

100-120 
 

มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม                                                                                                                
Man and Environment 

3(3-0-6) 

 
 
 
 
 
 

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์และสภาวะแวดล้อม โดยเน้นการศึกษาธรรมชาติและ
นิเวศวิทยาของส่ิงมีชีวิต รวมทั้งความหลากหลายของเหล่าส่ิงมีชีวิต ปฏิสัมพนัธ์และดุลยภาพ
ระหว่างเหล่าส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย   ตลอดจนปฏิสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตเหล่านั้นรวมทั้งมนุษยต่์อ
ปัจจัยทางกายภาพ โดยอาจ มีตัวอย่างของกิจกรรมมนุษย์ท่ีอาจกระทบต่อดุลยภาพของ
ธรรมชาติ ตลอดจนความเขา้ใจต่อการเลือกใชเ้ทคโนโลยีท่ีปลอดภยัและการใชว้ิทยาศาสตร์เพื่อ
การอนุรักษ ์และการจดัการองคก์รสีเขียว 

 

100-128 ชีวติกบัพลงังาน                                               3(3-0-6) 
 Life   and  Energy     
 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานและการด ารงชีวิต ความหมายของพลงังานและชนิด            

ของพลงังานท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานและรูปแบบพลงังานและการ
เปล่ียนรูปพลงังาน การแนะน าพลงังานทดแทน หลกัการประยุกตใ์ชพ้ลงังานและศกัยภาพ
ของแหล่งพลงังานทดแทนประเภทต่าง  ๆ ไดแ้ก่ พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังาน
น ้ า พลงังานใตพ้ิภพ พลงังานจากคล่ืนมหาสมุทร พลงังานชีวภาพ รวมถึงการส่งเสริมการ

 



 

 

 

ใชพ้ลงังานทดแทน 

100-129 ชีวติกบัเทคโนโลยสีมัยใหม่                         3(2-2-5) 

 Life   and  Modern  Technology  
 ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโน เทคโนโลยีพลงังาน และเทคโนโลยีสมยัใหม่อ่ืนๆ 
รวมถึงแนวโนม้เทคโนโลยีสมยัใหม่ในอนาคต และผลกระของเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อชีวิต 
วฒันธรรมของมนุษย ์
 

 

100-174 วทิยาศาสตร์และสภาวะโลกร้อน 3(3-0-6) 
 Science and Global Warming   
 ศึกษาความหมายของสภาวะโลกร้อน ปัจจยัท่ีท าให้เกิดสภาวะโลกร้อน ผลกระทบของ

ภาวะโลกร้อนต่อตนเอง ชุมชน และสังคมโลก การสร้างความตระหนกัและจิตส านึกท่ีดี
ต่อส่ิงแวดลอ้มเพื่อการป้องกนัและ แกไ้ขปัญหาสภาวะโลกร้อนอยา่งย ัง่ยนื 
 

 

100-175     หลกัฟิสิกส์ 3(3-0-6) 
 Principles of Physics  
 ศึกษาหลกัการต่าง ๆ ทางฟิสิกส์เวกเตอร์ ความสมดุลของแรง กฎการเคล่ือนท่ีกลศาสตร

กลศาสตร์ของไหลไฟฟ้าและแม่เหล็ก 
 

                                                                                                                                   
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
100-133 อารยธรรมไทย                                                                                            3(3-0-6) 

 Thai   Civilization  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100-134 

ศึกษาประวติัความเป็นมาและลักษณะของชนชาติไทยตั้ งแต่เร่ิมแรก  การตั้ งถ่ินฐานและ                 
การสถาปนาอ านาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ  การรับอิทธิพลของอารย
ธรรมอินเดีย รวมทั้งอารยธรรมของชาติโบราณท่ีมีส่วนสร้างสรรค์พื้นฐานอารยธรรมไทย  
อารยธรรมทวารวดี  อารยธรรมขอม   อารยธรรมศรีวิชยั  การเร่ิมก่อตวัของอารยธรรมไทยท่ี
เด่นชดั   ตั้งแต่สมยัอยุธยา   เป็นตน้มา   จนถึงการเขา้มาของชนชาติตะวนัตกและอิทธิพลของ
อารยธรรมตะวนัตกในสมยัรัตนโกสินทร์ การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างไทยและลกัษณะทาง
วฒันธรรมของชนรุ่นใหม่ 
 
 
 
 
อารยธรรมตะวนัตก 
Western  Civilization 
ศึกษาวิวฒันาการของอารยธรรมตะวนัตก  โดยเนน้อารยธรรมยุคใหม่  ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 
15 จนถึงปัจจุบัน  การวิเคราะห์ปัญหาซ่ึงเกิดจากการปรับตัวเข้าสู่อารยธรรมยุคใหม่                          
การผสมผสานระหว่างอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรมตะวันออก  ผลกระทบต่อ                          
การเปล่ียนแปลงแนวคิดทางดา้นการเมือง  การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3(3-0-6) 

   

100-135 มนุษย์กบัศิลปะ                                                                                3(3-0-6) 

 Man and Art  

 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับการแสดงออกทางศิลปะในรูปของสถาปัตยกรรม   
จิตรกรรมและประติมากรรม  ลกัษณะความแตกต่างระหว่างศิลปกรรมไทยกบัศิลปะสากล  
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อวิวฒันาการทางศิลปกรรมใน
ยคุต่าง  ๆ รวมทั้งแนวความคิดทางอุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ  
 

 

100-136 มนุษย์กบัดนตรี                                                                                                               3(3-0-6) 

 Man  and Music  

 ศึกษาเคร่ืองดนตรีประเภทต่าง ๆ ทั้งของไทยและสากล   ความเขา้ใจองค์ประกอบของดนตรี 
อนัเป็นพื้นฐานต่อการฟัง  ผลงานเพลงเอกของโลก  เปรียบเทียบความแตกต่างของดนตรีแต่ละ
สมยั รวมทั้งอจัฉริยะของอดีตคีตกวบีางคน 

 

   



 

 

 

100-138 ดนตรีไทย  3(2-2-5) 

 Thai Music  

 ศึกษาหลกัการเก่ียวกบัศิลปกรรมดนตรีของไทย ทั้งดา้นประวติัความเป็นมา การจ าแนกประเภท 
รายละเอียดของดนตรีไทยแต่ละประเภทและสามารถปฏิบติัการขั้นพื้นฐานทางดนตรีไทยได ้
 
 
 
 
 
 
 
 

 

100-140 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 

 General  Psychology    

 ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัจิตวิทยา  ปัจจยัด้านชีววิทยาท่ีมีผลต่อพฤติกรรม พฒันาของ
มนุษย ์ความจ าของมนุษย ์การเรียนรู้  การรับรู้   บุคลิกภาพ   แรงจูงใจ  อารมณ์ของมนุษย ์ 
ความคิด สติปัญญา จริยธรรม การปรับตวั  สุขภาพจิต  และพฤติกรรมทางสังคมของแต่ละ
บุคคลและกลุ่ม  เน้นการบูรณาการการสอนและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกบัสภาพจริงของพฤติกรรมมนุษยใ์นสังคมปัจจุบนั ทั้งสังคมเผชิญหน้าและ
สังคมออนไลน์ และใชส่ื้อการสอนท่ีทนัสมยั 

 

   

100-141 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักฎหมาย                                                                                       3(3-0-6) 

 Introduction to Laws  
 ศึกษาวิวฒันาการของกฎหมาย   ทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ทางกฎหมาย  สกุลกฎหมาย           

ท่ีส าคัญ ความสัมพนัธ์ระหว่างวิชากฎหมายกับศาสตร์แขนงต่าง ๆ การใช้กฎหมาย   
กระบวนการในการออกกฎหมาย  การร่างกฎหมาย  การตีความกฎหมาย  การอุดช่องวา่ง
ของกฎหมายสิทธ์ิและการใชสิ้ทธ์ิตลอดจนหลกัส าคญัในกฎหมายลกัษณะต่าง ๆ 
 

 

100-142 หลกัรัฐศาสตร์                                                                                                         3(3-0-6) 

 Principles of Political Science  



 

 

 

 ศึกษาขอบข่ายและวธีิการศึกษาทางรัฐศาสตร์   รัฐ   กระบวนการทางการเมือง   รัฐบาล     รัฐสภา   
พรรคการเมือง   กลุ่มผลประโยชน์และอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีส าคญั ตลอดจนการเมือง
ระหวา่งประเทศ 
 

 

100-143 การเมืองและการปกครองไทย                                                                                        3(3-0-6) 

 Thai Politics and Government  
 ศึกษาววิฒันาการการปกครองของไทย   รัฐธรรมนูญและโครงสร้างทางการปกครอง  สถาบนั

นิติบญัญติั  บริหารและตุลาการ การปกครองส่วนกลาง   ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน   
ตลอดจนขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองและการเปล่ียนแปลงทางการเมือง   หลกัการ
เปล่ียนแปลง การปกครองจนถึงปัจจุบนั   รวมทั้งสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ 
 
 
 

 

100-144 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Principles  of  Economics   

 ศึกษาหลกัการของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในเร่ืองปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
ปัจจยัก าหนดอุปสงค์  อุปทานของสินคา้  พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  ลกัษณะส าคญัของ
การตลาด  สินคา้ท่ีมีการแข่งขนัอยา่งสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์  การวิเคราะห์รายไดใ้นบญัชี
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ  การก าหนดรายได้ประชาชาติ  นโยบายการเงินและการคลัง
โดยสังเขป  ความส าคญัของการคา้และการเงินระหว่างประเทศในดุลการช าระเงินและ
รายไดป้ระชาชาติ 

 

   

100-147 ลลีาศ 1(0-2-1) 

 Social Dance        

 
 
 

ศึกษาความรู้ทั่วไปเก่ียวกับองค์ประกอบสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย              
ความเป็นมาของลีลาศ ฝึกทกัษะพื้นฐานของลีลาศจงัหวะต่าง ๆ  

 

100-148 มนุษย์กบัสังคม                                                                                              3(3-0-6) 

 Man and Society  



 

 

 

 ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของสังคม   วิ เคราะห์สังคมในรูปแบบต่าง ๆ   
ความสัมพนัธ์และอิทธิพลของมนุษยก์บัสังคม   หน้าท่ีและความรับผิดชอบตลอดจนปัญหา
และวธีิการแกปั้ญหาสังคม ทั้งสังคมแบบเผชิญหนา้และสังคมออนไลน์ 
 

 

100-149 การเมืองและเศรษฐกจิในสังคม                                                                    3(3-0-6) 

 Politics  and  Economy  in  Society  
 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีส าคัญ ความสัมพนัธ์ แนวโน้ม          

การเปล่ียนแปลงในอนาคต และสาเหตุต่าง ๆ ของการเกิดปัญหา รวมไปถึงผลกระทบทาง
การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม ตลอดจนการบริหารจดัการเพื่อน าไปสู่การมีส่วนร่วมใน
การแกไ้ขปัญหาตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อการพฒันาชุมชนและสังคมอยา่งย ัง่ยนื 
 
 
 
 
 
 

 

100-158 ปรัชญาทัว่ไป                                                                                                                 3(3-0-6) 

 General   Philosophy  

 ศึกษาความหมาย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณวิทยา                      
ทั้งปรัชญาตะวนัตก  ปรัชญาตะวนัออกและปรัชญาไทย การตีความปรัชญาเก่ียวกบัโลก
และชีวิตของมนุษย ์และการประยุกต์ปรัชญามาใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างเห็นคุณค่า 
   

 

100-160 ทกัษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 
Study  Skills in Higher Education 

2(1-2-3) 

 ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษาและหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  เป้าหมายในการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา การเตรียมตวัก่อนเขา้ชั้นเรียน วิธีการสร้างทกัษะการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
เทคนิคการสร้างความรักในการเรียน เทคนิคการฟัง  เทคนิคการอ่าน เทคนิคการเขียนและการจด
บนัทึกความรู้  เทคนิคการพูดเพื่อน าเสนองาน   เทคนิคการบริหารเวลา  เทคนิคการเรียนรู้แบบ
กลุ่ม กระบวนการเขียนรายงาน วธีิการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ   การเตรียมตวัสอบและวิธีการท า
ขอ้สอบ 
 

 



 

 

 

100-165 การคิดวเิคราะห์                                                                                                                               3(3-0-6) 

 Critical  Thinking  

 ศึกษาความหมายการคิด  ปัจจยัพื้นฐานของการคิด  ลกัษณะของการคิด  ความสัมพนัธ์
ระหว่างสมองกบัการคิด ความส าคญัของการคิด กระบวนการคิด อุปสรรคของการคิด   
การป้องกนัและแกไ้ขขอ้บกพร่องในการคิด ประเภทการคิดต่าง ๆ  เน ้นพฒันา
กระบวนการคิดวิเคราะห์ จากกรณีศึกษา  การเผชิญสถานการณ์  การคิดวิเคราะห์เหตุผล
เชิงจริยธรรม  เทคนิคการคิดวิเคราะห์เพื่อตดัสินใจอย่างสมเหตุสมผลและการน าเสนอ
องค์ความรู้ท่ีเป็นสัมฤทธิผลจากการฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
 

 

100-166 อาเซียนศึกษา                                                                                      3(3-0-6) 
 ASEAN  Studies   
 ศึกษาประวติัความเป็นมาของอาเซียน  กลไกอาเซียน กฎบตัรอาเซียน วิสัยทศัน์ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย โครงสร้างภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม เขตการคา้เสรี และสภาพ
เศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียนแถบภูมิภาคตะวนัออกเฉียงใต ้ องคป์ระกอบของประเทศ
ร่วมเจรจาท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมในอาเซียน 
 
 
 

 

100-167 บัณฑิตทีพ่งึประสงค์  2(1-2-3) 

 Ideal  Graduate  
ศึกษาคุณลกัษณะของบณัฑิตไทยและคุณลกัษณะบณัฑิตอนัพึงประสงคข์องมหาวิทยาลยั    
กระบวนการพฒันาตนเพื่อเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี การท ากิจกรรมเพื่อส่วนรวม การรู้จกั
สิทธิและหน้าท่ีของตน การเรียนรู้ประชาธิปไตย การประกนัคุณภาพการศึกษา  คุณธรรม
และจริยธรรมและการปฏิบติัตนห่างไกลจากยาเสพติด การท านุบ ารุงรักษาศิลปวฒันธรรม
ของชุมชนและชาติ   เพื่อน าองค์ความรู้  คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค ์          
ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดข้ึนเป็นคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์  
   

 

100-168 หาดใหญ่ศึกษา  2(1-2-3) 
 Hatyai  Studies   

 ศึกษาประวติัศาสตร์ สภาพอดีตและปัจจุบนัของธุรกิจเมืองหาดใหญ่ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีความเช่ือ ท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวติของคนในทอ้งถ่ิน รวมทั้งวิเคราะห์ วิจารณ์ 

สภาพปัจจุบนัและปัญหาของอ าเภอใหญ่ทั้งในดา้นสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม และ

 



 

 

 

คุณภาพชีวติ 
 
 
 

100-169 การคิดเชิงสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
 Creative  Thinking       

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความคิดเชิงสร้างสรรค์ องค์ประกอบและรูปแบบของ
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การแสวงหาข้อมูลและความรู้ 
เทคนิคการคิดเ ชิงสร้างสรรค์  แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์                        
การประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั แนวทางการสร้างสรรคผ์ลงานในชีวติประจ าวนั 
 

 

100-170 ความปลอดภัยในชีวติ 2(2-0-4) 

 Safety for Life   

 ศึกษาความหมาย แนวคิดเก่ียวกบัความปลอดภยั ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในชีวิตจาก
ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร  การจราจร ภยัธรรมชาติ อคัคีภยั  การใชชี้วิตทัว่ไป ความปลอดภยัจาก
การมีเพศสัมพนัธ์  ความปลอดภยัจากยาเสพติด  เทคนิควิธีการจดัการกบัความเส่ียงดา้น
สุขภาพและความปลอดภยัในชีวติ 
 
 

 

100-171 กฬีาและนันทนาการ                        1(0-2-1) 

 
 
 
 
 

100-172 
 
 
 
 
 
 
 

Sports and Recreation 
ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้ของกีฬาและนนัทนาการ กฎ กติกา หลกัการออกก าลงักายท่ีถูกตอ้ง 
การเป็นผูน้ าทางกีฬาและนนัทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการต่อร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ และสังคม การฝึกทกัษะกีฬาพื้นฐานต่าง ๆ 
 
ความเป็นพลเมืองของสังคมไทย 
Being Thai Citizen 
ศึกษาบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมไทย   
เหตุการณ์ต่าง ๆ ทางสังคม ท่ีเป็นท่ีสนใจของสังคมไทยและสังคมโลก  การมีส่วนร่วมทาง
สังคม   การปลูกฝังจิตส านึกการต่อตา้นการทุจริต  ต่อตา้นพฤติกรรมท่ีเอาเปรียบสังคม  
การเคารพสิทธิ ทศันคติท่ีเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกั  และการปลูกฝังจิตส านึก                
การมีระเบียบวินัยในตนเอง  ความสุจริต  เป็นต้น  รวมทั้งการสร้างนิสัยการเป็นผูน้ า

 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

100-173 
 
 
 
 
 

100-200 

ในทางสร้างสรรคข์องสังคมไทย 
 
สารสนเทศเพือ่การศึกษาค้นคว้า           
Information for Study Skills       
ศึกษาความส าคัญของสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสืบค้น การใช้ห้องสมุด การรวบรวมข้อมูลและการน าเสนอผล
การศึกษาคน้ควา้ คุณธรรมจริยธรรมในการใชส้ารสนเทศ 
 
พหุวฒันธรรม     

 
1(0-2-1)                   

 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 Multiculturalism    

 ศึกษาความหมาย ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับวฒันธรรม ความหลากหลายทางวฒันธรรม                   
ทั้งตะวนัตก และตะวนัออก วฒันธรรมไทย และวฒันธรรมทอ้งถ่ินใต ้การเปล่ียนแปลง
ทางสังคมและกระแสความเจริญกา้วหนา้ของโลก ท่ีมีผลกระทบต่อวฒันธรรม และวิถีชีวิต
ของมนุษย ์
 
 
 
 

 

 
100-231 

 
ชีวติกบัวรรณกรรม 

 

3(3-0-6) 

 Life  and  Literature  

 ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิต ประเภทเร่ืองสั้น นวนิยาย   
บทกว ี บทละคร และงานเขียนอ่ืน เพื่อเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งวรรณกรรมกบั
ชีวติ ในคุณค่าดา้นความดี  ความงามและความจริง  เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดเจตคติท่ีดี  มีโลกทศัน์
ต่อชีวิตและสังคม  ทั้งยงัส่งเสริมการอ่านวรรณกรรมเพื่อให้ผูเ้รียนรักวรรณกรรมและรัก               
การอ่าน 
 

 

100-240 เศรษฐกจิพอเพยีง        3(3-0-6) 

 Sufficiency  Economy             



 

 

 

 ศึกษาหลกัการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ใน
รูปแบบและลกัษณะต่าง ๆ  บูรณาการกบัวิถีชีวิต ทั้งการบริหารจดัการในครอบครัว  การ
จัดการของชุมชน  การประกอบการขนาดย่อม ขนาดธุรกิจแต่ละประเภท  เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก  
 

 

100-241 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Local Wisdom  
 ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความส าคญัของภูมิปัญญา ทั้งภูมิปัญญาชนชาติตะวนัออก

และภูมิปัญญาชนชาติตะวนัตก  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไทยและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใต ้ เน้นภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินด้านเกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมและส่ิงแวดล้อม องค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาด้านภาษาและวรรณคดี  เพื่อประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เกิดคุณค่าต่อการ
ด าเนินชีวติ 

 

 
 
 
 
 
 

100-242 สันติศึกษา 3(3-0-6) 

 Peace  Studies    

 ศึกษาความหมาย แนวคิดส าคญัเก่ียวกบัสันติภาพและสันติศึกษา  ปัญหาความขดัแยง้และ
ความรุนแรงในครอบครัว  สังคม ชุมชน  ชาติ และระหวา่งประเทศ  โดยอาศยัองคค์วามรู้                 
ดา้นรัฐศาสตร์  สังคมวิทยา  จิตวิทยาสังคม  เพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจและเกิดพฤติกรรมการ
จดัการความขดัแยง้ดว้ยวธีิการเจรจาต่อรอง กระบวนการสันติวธีิ 

 
 
 

 

100-245 การปรับตัวทางสังคม 2(1-2-3) 

 Social  Adjustment    

 วชิาบังคับ : นักศึกษาช้ันปีที ่3 ขึน้ไป  
 ศึกษาหลกัการ  แนวคิด ในการด าเนินชีวิตในสังคมและระบบการท างาน  จริยธรรมใน

วิชาชีพ หลักการครองตน ครองคน ครองงาน  การพัฒนา บุคลิกภาพ  การใช้ภาษา 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร  การสร้างมนุษยสัมพนัธ์  การท างานร่วมกนัใน
องค์กร และระบบบริหารงานอย่างมีคุณภาพในสถานประกอบการเพื่อการเตรียมสู่
กระบวนการสหกิจศึกษาหรือการท างานในอนาคต 
 

 



 

 

 

 กลุ่มวชิาภาษา 
 

 

100-150 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร                                                                        3(2-2-5) 

 Thai Language for Communication  
 ศึกษาหลกัการ ระเบียบ ไวยากรณ์และวิธีการใชภ้าษาไทย เพื่อการส่ือสาร ในดา้นการฟัง  

การพดูการอ่านและการเขียน โดยบูรณาการทกัษะการคิดในการใชภ้าษา  
 

 

100-151 ภาษาองักฤษ 1                                                                                                                    3(2-2-5) 

 English I  

 ศึกษาการส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มูลในประโยคและส านวนท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนัใน
สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนตวัและครอบครัว การซ้ือสินคา้ การท างาน เป็นตน้ 
จากการฟังบทสนทนาในชีวิตประจ าวนั ประกาศแบบสั้น  สามารถเขียนขอ้มูลสั้น ๆ เพื่อ
บรรยายความตอ้งการของตนเอง  เช่น การฝากขอ้ความทางโทรศพัท์ เขียนบนัทึกสั้น ๆ  
เป็นตน้  
 

 
 
 
 
 

100-152 ภาษาองักฤษ 2                                                                                                                  3(2-2-5) 

 English  II   

 วชิาบังคับก่อน  :  100-151  ภาษาองักฤษ 1   

 ศึกษาประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัครอบครัว ท่ีท างานและสถานศึกษา การใช้เวลาว่าง สามารถ
น าบทเรียนไปประยุกต์ใช้เพื่อส่ือสารในชีวิตประจ าวนัได้  บรรยายประสบการณ์ 
เหตุการณ์ และความใฝ่ฝันของตนเอง รวมทั้งให้เหตุผลหรืออธิบายความคิดเห็นและ
แผนการของตนเองได ้

 

   
100-154 ภาษาจีน 1  3(2-2-5) 

 Chinese I  

 ศึกษาระบบเสียง เน้นการถ่ายเสียงภาษาจีนกลางด้วยอกัษรจีน(pinyin)ให้ถูกตอ้งชัดเจน
ตาม  หลกัสัทอกัษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสร้างประโยค ฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นคือ 
การฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน ศึกษาค าศพัทท่ี์ใชใ้นชีวติประจ าวนัประมาณ 600 ค า 
 

 

100-155 การพฒันาการอ่านภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Reading  Development in Thai   



 

 

 

 ศึกษาหลกัการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาไทยท่ีมีประสิทธิภาพ  ไดแ้ก่  การอ่านจบัใจความ                  
การอ่าน วเิคราะห์  การตีความ  การสังเคราะห์และการเขียนตามวตัถุประสงคต่์าง ๆ  
 

 

100-157 การฝึกพูดภาษาไทย                                                                                                         3(2-2-5) 

 Thai  Speech     

 ศึกษาการใชภ้าษาให้ถูกตอ้งเหมาะสมในการพูด  การเขียน โดยเนน้ฝึกทกัษะการพูดแบบ
ต่าง  ๆในท่ีชุมชนท่ีถูกตอ้ง  การใชถ้อ้ยค าส านวนท่ีไพเราะ  ตลอดจนการกลา้แสดงออก
ดา้นการพดูต่อท่ีชุมชนในหวัขอ้ทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิต 
 

 

100-252 ภาษาองักฤษส าหรับวชิาการเฉพาะด้าน 3(2-2-5) 

 English for Academic Purpose   

 ศึกษาค าศพัทท์างวชิาการเฉพาะวชิาชีพ โดยการอ่านบทความ และการฟัง เพื่อพฒันาทกัษะ
ด้านการเขียนและการพูดในเชิงวิชาการ เช่น การเขียนโครงการ การสรุปบทความทาง
วชิาการเฉพาะดา้น และแสดงความคิดเห็นทั้งในรูปแบบการพดูและเขียนภาษาองักฤษ 

 

   

100-253 ภาษาจีน 2                                                3(2-2-5) 

 Chinese II    

 วชิาบังคับก่อน  :  100-154  ภาษาจีน 1  

 ศึกษาต่อเน่ืองจากภาษาจีน 1 โดยฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นในระดบัท่ีสูงข้ึน ใช้ภาษาให้ถูกตอ้ง
สอดคล้องกับเหตุการณ์และส่ิงแวดล้อม การค้นค าศพัท์จากพจนานุกรม ศึกษาความ
แตกต่างของอักษรจีนแบบตัวเต็ม (Traditional Character) และตัวย่อ(Simplified 
Character) ศึกษาค าศพัทใ์หม่ประมาณ 600 ค า 

 

   

100-300 ภาษามลายู 1 3(2-2-5) 

 Malay  I  

 ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลาย ูและเสริมสร้างทกัษะพื้นฐานดา้นการฟัง พูด อ่าน 
เขียน ภาษามลายจูากค าศพัท ์และประโยคเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั   

 

   

100-301 ภาษามลายู 2 3(2-2-5) 

 Malay  II  



 

 

 

 วชิาบังคับก่อน : 100-300 ภาษามลายู 1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษามลายูในระดบัตน้ท่ีต่อเน่ืองจากภาษา
มลาย ู1 เพื่อสามารถใชภ้าษามลายใูนการส่ือสารและตามสถานการณ์ท่ีก าหนด 
 

 

100-302 ภาษาญีปุ่่น  1 3(2-2-5) 

 Japanese  I   

 ศึกษาและฝึกฝน การออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคาตะคานะ 
ค าศพัท์พื้นฐาน รูปประโยคพื้นฐาน เพื่อน ามาใช้เขียนประโยคในการส่ือสาร  ฝึกทกัษะ
การฟัง เพื่อความเขา้ใจ โดยการถามตอบเป็นภาษาญ่ีปุ่นเก่ียวกบักิจวตัรประจ าวนั  และฝึก
การกล่าวแนะน าตวัดว้ยการพดูสนทนา ผา่นการพฒันาทกัษะพื้นฐานในการส่ือสาร  
 

 

100-303 ภาษาญีปุ่่น  2 3(2-2-5) 

 Japanese II   

 วชิาบังคับก่อน : 100-302  ภาษาญีปุ่่น 1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะพื้นฐานต่อเน่ือง ผา่นทกัษะการฟัง การออกเสียงและการพูด การเขียน
ประโยค การอ่าน ข้อความพื้นฐานและค าศพัท์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั ศึกษาและฝึกฝน               
การออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคาตะคานะ และตวัอกัษรคนัจิ
เพิ่มเติม  
 

 

100-304 ภาษาเกาหล ี1 3(2-2-5) 

 Korean I    

 ศึกษาค าศัพท์พื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นฝึกบทสนทนาท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั   โดยสนทนาตอบโต้ด้วยภาษาเกาหลี และการอ่านฝึกอ่านข้อความ ฝึก              
การเขียนเป็นรูปประโยค 

 

100-305 ภาษาเกาหล ี2 3(2-2-5) 

 Korean II    

 วชิาบังคับก่อน : 100-304  ภาษาเกาหล ี1  

 ศึกษารูปแบบการสนทนา โดยใช้ประโยคสนทนาส าหรับการส่ือสารดว้ยการฟังและพูด
ภาษาเกาหลีและเรียนรู้ค าศพัท์ท่ีใชใ้นการท างาน ค าศพัทใ์นบทเรียน โดยฝึกการใช้ภาษา
บูรณาการทกัษะพื้นฐานในระดบัท่ีสูงข้ึน  

 



 

 

 

 

100-306 ภาษาเขมร  1 3(2-2-5) 
 Khmer  I   

 
 
 

ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร ศึกษา
ไวยากรณ์เบ้ืองต้นและรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์ ฝึกอ่าน
ประโยคง่าย ๆ ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 

 

100-307 ภาษาเขมร  2  

 Khmer  II 3(2-2-5) 

 วชิาบังคับก่อน : 100-306  ภาษาเขมร  1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง  การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาเขมรในระดบัท่ียากข้ึน 
การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนยอ่หนา้และบทอ่านสั้นๆ และฝึกการสนทนา
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้  ธุรกิจการเดินทาง การศึกษา  
 

 

100-308 ภาษาพม่า 1  3(2-2-5) 

 Myanmar  I    
 
 
 

 

ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง พดู อ่าน และการเขียนภาษาพม่า ศึกษารูปประโยค
และไวยากรณ์พื้นฐานเน้นฝึกบทสนทนาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั การอ่านฝึกอ่านขอ้ความ      
สั้น ๆ สามารถสรุปและตอบค าถามได ้การเขียนประโยคง่าย ๆ ได ้
 

 
 
 

 
100-309 ภาษาพม่า 2 3(2-2-5) 

 Myanmar  II    

 วชิาบังคับก่อน : 100-308  ภาษาพม่า 1   

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาพม่าในระดบัท่ียากข้ึน 
การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนยอ่หนา้และบทอ่านสั้นๆ และฝึกการสนทนา
ในทางธุรกิจ  

 

100-310 ภาษาตากาลอ็ก 1 
Tagalog  I     

3(2-2-5) 

 ศึกษาค าศัพท์พื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นฝึกบทสนทนาท่ีใช้ใน
ชีวติประจ าวนั โดยสนทนาตอบโตด้ว้ยภาษาตากาล็อก  

 

   



 

 

 

100-311 ภาษาตากาลอ็ก 2 3(2-2-5) 

 Tagalog  II      

 วชิาบังคับก่อน : 100-310  ภาษาตากาลอ็ก 1 
ศึกษาค าศพัท์ รูปประโยคและไวยากรณ์ในระดบัท่ีสูงข้ึน เน้นการฝึกบทสนทนาในเร่ือง
เฉพาะทางมากข้ึน เช่น การติดต่อธุรกิจ    

 

   

100-353 การสนทนาภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 

 English  Conversation  

 ศึกษาการสนทนาในระดับท่ีสูงข้ึน โดยเน้นทกัษะด้านการฟังและการพูด และศึกษา
ส านวนการพดูในสถานการณ์ต่าง ๆ และกลยทุธ์ในการพดูเพื่อแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ 

 

   

100-354 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกจิ  3(2-2-5) 

 English for Business    

 ศึกษาค าศพัทแ์ละส านวนทางธุรกิจเบ้ืองตน้ เช่น โครงสร้างองคก์ร การเขียนกระบวนการ
ทางธุรกิจ การอ่านข้อมูลเชิงสถิติ มารยาทการอยู่ร่วมกันในส านักงาน การติดต่อทาง
โทรศพัท ์การจดัเรียงก าหนดการและการนดัหมาย บนัทึกขอ้ความ จดหมายเวียน ค าเตือน 
ป้ายประกาศ   

 

   

100-355 การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ                                                                                               3(2-2-5) 

 Reading  Development  in  English   

 ศึกษาการอ่านภาษาองักฤษ โดยใชท้กัษะการอ่านขา้ม การอ่านแบบกวาด  การเดาค าศพัท์
จากเน้ือเร่ือง  การอ่านเพื่อจบัใจความ  เพื่อเสริมทกัษะการอ่านในภาษาองักฤษให้มีความ
เขา้ใจรวดเร็วยิง่ข้ึน นอกจากน้ีนกัศึกษายงัสามารถเพิ่มพูนความรู้ดา้นค าศพัทภ์าษาองักฤษ
ผา่นการอ่านจากเน้ือเร่ืองท่ีหลากหลาย 
 
 
 

 

หมวดวชิาเฉพาะด้าน 
    กลุ่มวชิาชีพครู    

600-104 จิตวทิยาส าหรับครู      
Psychology  for Teachers 

3(3-0-6) 



 

 

 

 ศึกษาองค์ความรู้ทางจิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย ์
ลกัษณะพฒันาการทัว่ไปตั้งแต่ระยะก่อนเกิดจนถึงสูงอายุ ความส าคญัของ
พนัธุกรรมและส่ิงแวดลอ้มซ่ึงมีผลต่อพฒันาการของมนุษย ์ตลอดจนแนวทาง
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ศึกษาจิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยา
การศึกษา การประยกุตห์ลกัจิตวทิยาไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนท่ี
มีความแตกต่างกนั การช่วยเหลือผูเ้รียนให้เรียนรู้และพฒันาได้เต็มศกัยภาพ 
และตามความถนดัของผูเ้รียน  ศึกษาหลกัการแนะแนว จิตวิทยาแนะแนวและ
การใหค้  าปรึกษา กระบวนการ เทคนิค เคร่ืองมือในการให้บริการทางจิตวิทยา
และการแนะแนวในสถานศึกษา เพื่อให้สามารถแนะน าช่วยเหลือผูเ้รียนให้มี
คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

 

   
600-105 ภาษาและวฒันธรรมส าหรับครู      

Language and  Culture   for Teachers                                                                                
3(3-0-6) 

 ศึกษาการใช้ภาษาไทยและวฒันธรรมไทยเพื่อการเป็นครู ในการฟัง การพูด   
การอ่าน และการเขียน  เพื่อการส่ือสารท่ีสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมไทยได้อย่าง
ถูกตอ้ง ทั้งในด้านการส่ือสารท่ีเหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล  สถานการณ์ 
สุนทรียภาพ  ความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากับ
วฒันธรรมทุกสาขา รวมทั้ งวฒันธรรมต่างชาติ  การสร้างจิตส านึกในการ
ส่งเสริมและสืบทอดวฒันธรรมไทย โดยฝึกและพฒันาทกัษะการใช้ภาษาท่ี
สอดคลอ้งกบัระบบวฒันธรรมของแต่ละสังคม เพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

600-212 ความเป็นครูวชิาชีพ 
 Being  Professional Teachers  

3(3-0-6) 

 ศึกษาความส าคญั บทบาทและหน้าท่ี สภาพงานครู คุณลกัษณะและมาตรฐาน  



 

 

 

วิชาชีพครู ลกัษณะของครูท่ีดี การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู และศึกษา
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับครูและวิชาชีพครู รวมทั้งการจัดการความรู้เก่ียวกับ
วิชาชีพครู การสร้างความกา้วหน้าและพฒันาวิชาชีพครูอย่างต่อเน่ือง การเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้และผูน้ าทางวิชาการ แสวงหาและเลือกใช้ขอ้มูลความรู้     
ท่ีทนัต่อการเปล่ียนแปลงเพื่อให้มีความรอบรู้ในเน้ือหาวิชาท่ีสอนและกลยุทธ์
การสอน เพื่อให้ผูเ้รียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ได ้ตลอด 
จนการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบัผูเ้รียนท่ีส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน    

   
600-213 ปรัชญาและทฤษฎทีางการศึกษา  

Philosophy and  Theories  in  Education 
3(3-0-6) 

 ศึกษาแนวคิดหลกัของทฤษฎีทางการศึกษาและปรัชญาการศึกษา  ศาสนา 
เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การจดัการศึกษาอย่างสร้างสรรค์และมีปรัชญา
ศึกษาวิวฒันาการของการศึกษาไทยและการศึกษาโลก  หลกัการ เป้าประสงค ์ 
รูปแบบ กลวธีิ และแนวคิดของการจดัการศึกษา ทศวรรษสหประชาชาติวา่ดว้ย
การศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื บทบญัญติัวา่ดว้ยการศึกษาในรัฐธรรมนูญและ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ การสร้างสรรคป์รัชญาการศึกษา วิเคราะห์
แนวคิดและกลวิธีการจดัการศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้ในการพฒันาสถานศึกษา
และเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 

   
600-214 การพฒันาหลกัสูตร   

Curriculum  Development 
3(3-0-6) 

 ศึกษาความหมาย ความส าคญั และองคป์ระกอบของหลกัสูตร หลกัการ แนวคิด 
ในการจดัท าหลกัสูตร พื้นฐานการพฒันาหลกัสูตรและผูมี้ส่วนร่วมในการพฒันา 
หลักสูตร ศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิดและวิธีการปฏิบติัในการพฒันา
หลกัสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน การจดัหลกัสูตรสถานศึกษาให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของท้องถ่ิน การน าหลักสูตรไปใช้และการวิเคราะห์และประเมิน
ประสิทธิภาพของหลกัสูตร และน าผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร 
 
 

 

600-215 การประกนัคุณภาพเพือ่การจัดการการศึกษา  
Quality Assurance for  Educational  Management  

3(3-0-6) 



 

 

 

 ศึกษาทฤษฎีและหลักการ แนวคิดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการคุณภาพ
การศึกษา กรอบและตวับ่งช้ีของการประกนัคุณภาพศึกษา แนวคิด แนวปฏิบติั 
บทบาท หน้าท่ีและกลไกของผู ้มีส่วนเก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายนอกและภายใน ความสามารถในการจดัการคุณภาพการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ความสามารถ
ในการด าเนินการจดักิจกรรมประเมินคุณภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้ได ้เพื่อ
น าผลไปปรับปรุงและพฒันาการเรียนรู้และสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง เช่น 
หลกัสูตร การเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นตน้ 

 

   
600-309 การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน 

Learning  Management  and Classroom  Management 
3(2-2-5) 

 ศึกษาหลกัการ แนวคิด แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัท าแผนการเรียนรู้ การจดั 
การเรียนรู้และส่ิงแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้  วฒันธรรม มนุษยสัมพนัธ์และการ
ส่ือสารในหอ้งเรียน ศึกษาทฤษฎี รูปแบบ และเทคนิคการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั การวิเคราะห์สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน บริหารจดัการชั้นเรียนและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้ เพื่อให้ผูเ้รียน
รู้จกัคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์     และแกปั้ญหาได ้ การบูรณาการการเรียนรู้
แบบเรียนรวม ฝึกปฏิบติัการจดัการเรียนรู้ การออกแบบแหล่งเรียนรู้  การสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ท่ีบูรณาการกบัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมและพฒันา
ทกัษะผูเ้รียน การใช้ส่ืออุปกรณ์  รวมถึงปฏิบติัการวดั การประเมิน การนิเทศ 
และน าผลไปใช้ในการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ และการพฒันาศูนยก์ารเรียนใน
สถานศึกษา เพื่อส่งเสริมพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 
 
 

 

   
   
   
   
   
   

600-310 ภาษาองักฤษเพือ่พฒันาวชิาชีพครู    3(2-2-5) 3(2-2-5) 



 

 

 

English  for  Professional Development     
 ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครูและค้นคว้างานวิชาการ          
ด้านการศึกษาท่ีน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษจากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย       
สรุปสาระส าคัญ สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนและน าเสนองานวิชาการ            
เป็นภาษาองักฤษ   

 

   
600-311 คุณธรรม จริยธรรมในการเป็นครู 

Ethics and  Morals  in  Teaching  Profession 
3(2-2-5) 

 ศึกษาหลักธรรมาภิบาล ความซ่ือสัตย์สุจริต ค่านิยมท่ีดีของครู บทบาท        
ภาระหน้าท่ีงานของครู คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู การปฏิบติัตน         
เป็นแบบอย่างท่ีดี มีจิตส านึกสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกนัในสังคมการศึกษา 
และเสียสละใหส้ังคม การปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 

 

   
600-312 นวตักรรม เทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือสารการศึกษา  

Innovation  Information Technology and Communication for Education 
3(2-2-5) 

 ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ นวตักรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารทางการศึกษา บทบาท กลยุทธ์การพฒันา การเลือก การออกแบบ 
การประเมินส่ือ การประยุกต์ใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อ
ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพการศึกษา ปฏิบติัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารทางการศึกษา ไดแ้ก่ ซอฟต์แวร์ทางการศึกษา อินเทอร์เน็ตเพื่อ
การศึกษา ปฏิบติัการออกแบบการพฒันานวตักรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารทางการศึกษา เช่น การเรียนการสอนออนไลน์ (iLearning) หนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาการประเมิน
และน าผลไปใช้ในการพฒันานวตักรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสาร
ทางการศึกษา 
 
 
 
 
 

 

   



 

 

 

600-313 การวดัผลและประเมินทางการศึกษา    
Educational  Measurement  and  Evaluation  

3(2-2-5) 

 ศึกษาหลกัการ แนวคิดและแนวปฏิบติัในการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้
ของผูเ้รียน การสร้างและการใช้เคร่ืองมือวดัผลและประเมินผลทางการศึกษา 
การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินผล
แบบพฒันาการ การประเมินผลแบบรวมหรือแบบสรุป การประเมินภาคปฏิบติั 
การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม ปฏิบติัการวดัผลและการประเมินผล 
สามารถวดัผลและประเมินผลได้ รวมถึงสามารถน าผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาผู ้เ รียน เพื่อให้สามารถน าไปปรับปรุงหลักสูตร วิธีการสอน 
นวตักรรมการเรียนการสอน หรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หนังสือ ต ารา 
อินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 

 

                         
600-422 การวจัิยเพือ่พฒันาการเรียนรู้ 

Research for Learning Development    
3(2-2-5) 

 ศึกษาทฤษฎี รูปแบบ หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ และเทคนิคการวิจัย 
จรรยาบรรณนกัวิจยัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งระเบียบวิธีวิจยั และการออกแบบ
การวจิยัการศึกษา ทั้งการวจิยัเชิงคุณภาพและปริมาณ ศึกษาเทคนิคและการวิจยั
ใหม่ ๆ การวิจยัเชิงทดลอง ก่ึงทดลอง การวิจยัเชิงปฏิบติัการ การวิจยัแบบมี
ส่วนร่วม ศึกษาประเภทของขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัและการเลือกใชส้ถิติท่ี
เหมาะสมกับงานวิจัย  การวิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส า เ ร็จรูป  
ปฏิบัติการจัดท าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  
ปฏิบติัการเขียนรายงานการวิจยัการศึกษา ปฏิบติัการวิพากษ์งานวิจยัและน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และสามารถจัดท าวิจัยเพื่อ
พฒันาการเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

 

   
600-423 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครูระหว่างเรียน 1  

Professional Practicum  I 
3(2-2-5) 

 ศึกษาสังเกตการจดัการเรียนรู้ การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนสร้าง
ความรู้ดว้ยตนเอง การทดลองสอนในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง  
และสามารถจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อจุดประสงคก์ารสอนท่ีหลากหลาย  

 

   



 

 

 

600-424 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครูระหว่างเรียน 2 
Professional Practicum  II 
วชิาบังคับก่อน: 600-423  การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครูระหว่างเรียน 1  

3(2-2-5) 

 ศึกษาการออกแบบทดสอบ  ขอ้สอบหรือเคร่ืองมือวดัผล  การตรวจขอ้สอบ  
การให้คะแนน  และการตดัสินผลการเรียน  การสอบภาคปฏิบติัและการให้
คะแนน สามารถปฏิบติัการสอน ออกแบบทดสอบ วดัและประเมินผลผูเ้รียน
การวจิยัแกปั้ญหาผูเ้รียน ตลอดจนการพฒันาความเป็นครูสู่มืออาชีพ 

 

   
600-500 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

Internship in Education I 
วชิาบังคับก่อน: 600-424  การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครูระหว่างเรียน 2  

  6(0-16-0) 

 ฝึกปฏิบติังานในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของ      
คุรุสภาด้วยการศึกษา การสังเกต  การมีส่วนร่วมในการใช้หลกัสูตรและการ
จดัการเรียนรู้ การบูรณาการความรู้ในการปฏิบติัหน้าท่ีครู การจดัท าแผนการ
จดัการเรียนรู้ในสาขาวิชาท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัร่วมกบัสถานศึกษา การบูรณา
การยุทธวิธีการเรียนรู้  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ส่ือ นวตักรรม การวดัและการประเมิน 
ผลในการจดักระบวนการเรียนรู้  การร่วมกบัสถานศึกษาจดักิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้  การน าผลการประเมินมาพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ พฒันา
คุณภาพผูเ้รียนและคุณภาพผูส้อน  การบนัทึกและรายงานผลการจดัการเรียนรู้  
การวิจยัชั้นเรียน  การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
การปฏิบติังานครูด้านอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากการสอน  และการสัมมนาการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีครูภายใตก้ารนิเทศร่วมกนัระหวา่งมหาวทิยาลยักบัสถานศึกษา   

 



 

 

 

 

 

 

600-501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      
Internship in Education II 

6(0-16-0) 

 ฝึกปฏิบติังานในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของ     
คุรุสภาด้วยการศึกษา การสังเกต  การมีส่วนร่วมในการใช้หลกัสูตรและการ
จดัการเรียนรู้  การปฏิบติังานในหน้าท่ีครูในสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ     
การประเมินปรับปรุง การพฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของ
ผูเ้รียน  การจดัท ารายงานผลการเรียนรู้  การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน การจดัท า
วิจยัพฒันาการเรียนรู้  การสร้างองค์ความรู้  การน าเสนอผลการวิจยั และการ
สัมมนาการน าเสนอผลการเรียนรู้การปฏิบติังานในหน้าท่ีครูเพื่อพฒันาความ
เป็นครูมืออาชีพภายใตก้ารนิเทศร่วมกนัระหวา่งมหาวทิยาลยักบัสถานศึกษา   

 

 
 กลุ่มวชิาเอก            

วชิาเอกบังคับ       
608-100 สังคมวทิยา 

Introduction to Sociology 
3(3-0-6)  

 ศึกษาลกัษณะของสังคมวิทยา ประวติัความเป็นมา แนวความคิดทางจิตวิทยา 
ทฤษฎีสังคมวิทยา การจดัระเบียบสังคม สถาบนัทางสังคม วฒันธรรม ช่วงชั้น
ทางสังคม ประชากร ชุมชนเมือง ชุมชนชนบท การเปล่ียนแปลงทางสังคม
วฒันธรรม พฤติกรรมรวมหมู่ และพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางสังคม 

 

   
608-101 เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น 

Introduction of  Economics 
3(3-0-6) 

 ศึกษาเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้ทางเศรษฐศาสตร์ หลกัอุปสงค ์และอุปทาน  และ
การเปล่ียนแปลงของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค  รายได้
ประชาชาติ  การบริโภคและการออม  การลงทุนและการก าหนดเป็นรายได้
ประชาชาติ   

 

   
608-102 ประวตัิศาสตร์ไทย 

Thai History 
3(3-0-6) 

 ศึกษาประวติัศาสตร์และดินแดนของชนชาติไทยจากหลกัฐานและการคน้ควา้
ใหม่ๆ ตั้งแต่เร่ิมมีหลกัฐานจนถึงปัจจุบนัในดา้นการสถาปนาและการฟ้ืนฟู
ประเทศ ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ การปรับปรุงประเทศใหท้นัสมยัใน
ดา้นการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม 

 



 

 

 

 

 

 

608-103 ศาสนาเปรียบเทยีบ 
Comparative Religion 

3(3-0-6) 

 ศึกษาเก่ียวกับบ่อเกิดของศาสนา ความส าคัญ ลักษณะของศาสนาท่ีเป็น     
เทวนิยมและอเทวนิยม ตลอดจนศึกษาเก่ียวกบัศาสนาส าคญัๆ ของโลก ไดแ้ก่ 
ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ในด้าน
ประวติัศาสนา ศาสดา หลกัค าสอน ศาสนาพิธี ตลอดจนพิธีกรรมความเช่ือของ
ศาสนานั้นๆ 

 

   
608-104 ประวตัิศาสตร์ยุโรป 

History  of Europe 
3(3-0-6) 

 ศึกษาพฒันาการดา้นสังคมและการเมืองของยุโรปตั้งแต่ยุคกลาง ยุคสมยัใหม่ 

ถึงยคุปัจจุบนั บทบาทและสถานการณ์ของประเทศต่างๆในยุโรป วิกฤติความ

ขัดแยง้ท่ีน ามาสู่สงครามโลกคร้ังท่ี1สงครามโลกคร้ังท่ี 2 รวมทั้ งผลของ

สงครามท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงของยุโรป ความสัมพนัธ์และการแข่งขนัของ

ประเทศต่างๆ ยุคสงครามเย็น ความร่วมมือของกลุ่มประเทศในการจดัตั้ ง

ประชาคมยุโรป การด าเนินการและปัญหาอุปสรรคของประชาคมยุโรปใน

ปัจจุบนั 

 
 
 
 
 
 

608-200 ประวตัิศาสตร์สหรัฐอเมริกา 
History of the United States of America  

3(3-0-6) 

 ศึกษาประวติัศาสตร์การตั้ งอาณานิคมในทวีปอเมริกา อาณานิคมอเมริกา      
การประกาศอิสรภาพ ลทัธิมอนโร (ค.ศ.1823) สงครามกลางเมือง (ค.ศ.1898) 
อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในละตินอเมริกา การพฒันาทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองภายในประเทศ ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศตั้งแต่ก่อนสงครามโลก
และหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 บทบาทความเป็นมหาอ านาจของสหรัฐอเมริกา
ในยคุปัจจุบนั   

 

   
608-201 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 

Geographical of Thailand 
3(3-0-6) 

 ศึกษาโครงสร้างทางกายภาพ ประชากร ลกัษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากกิจกรรมของ
ประชากรในแต่ละภูมิภาคภูมิศาสตร์ของประเทศไทย และฝึกภาคสนามดา้น
ภูมิศาสตร์ 

 



 

 

 

 

 

 

608-202 จริยศาสตร์ 
Ethics 

3(3-0-6)  

 ศึกษความหมาย ขอบเขต และแนวคิดทางจริยศาสตร์ของศาสนาและของ
ปรัชญาเมธีท่ีส าคัญในแง่อุดมการณ์ของชีวิตและเกณฑ์ท่ีใช้ตัดสินค่าทาง
จริยธรรม จริยธรรมส่ิงแวดลอ้ม และการนิยามความหมายของค่าทางจริยธรรม 

 

   
608-203 ประวตัิศาสตร์เอเชีย 

Asian History 
3(3-0-6) 

 ศึกษาเก่ียวกบัความเป็นมาของอารยธรรมสมยัโบราณ ไดแ้ก่ ยุคเมโสโปเตเมีย 

จีน อินเดีย การฟ้ืนฟูศิลปะวทิยาการ ต่างๆ ววิฒันาการทางดา้นเศรษฐกิจสังคม 

ศาสนา วฒันธรรม 

 

608-204 ภูมิสารสนเทศ 
Geographic Information  

3(2-2-5) 

 ศึกษาระบบเคร่ืองมือในการศึกษาภูมิศาสตร์  เทคโนโลยีการอ่านแผนท่ี        
การแปลความหมายจากแผนท่ี ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจากดาวเทียม 
เทคนิคการใช้แผนท่ีเพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูล การใชแ้ผนท่ีเพื่อประโยชน์ทาง
การศึกษาในการเรียนการสอนทางสังคมศึกษา 

 

   
608-300 ประวตัิศาสตร์ภาคใต้ 

Southern History 
3(2-2-5) 

 ศึกษาเก่ียวกบัประวติัศาสตร์และโบราณคดีของชุมชนภาคใตท้ั้งก่อนและหลงั
ยุคประวัติศาสตร์ ศึกษาเก่ียวกับพัฒนาการชุมชนภาคใต้โบราณจากยุค
อาณาจกัรตามพรลิงค์ อาณาจกัรศรีวิชยั และยุคหลงัท่ีถูกผนึกเขา้กบัชนชาติ
สยาม และศึกษาเก่ียวกับลกัษณะสภาพสังคมและวฒันธรรมของภาคใตท้ั้ ง
วฒันธรรมดั้งเดิมและวฒันธรรมผสมท่ีไดรั้บอิทธิพลจากกลุ่มเช้ือชาติอ่ืนๆ เช่น 
จีน อินเดีย และมลาย ูนอกจากน้ีศึกษาเก่ียวกบัทิศทางการพฒันาการทางสังคม
และวฒันธรรมของภาคใตท่ี้จะเกิดข้ึนต่อไปในอนาคต 
 
 
 
 
 

 

   



 

 

 

 

 

 

608-301 ความรู้พืน้ฐานทางกฎหมายทัว่ไป         3(3-0-6) 
Basic Knowledge in General  Laws 

3(3-0-6)  

 ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบักฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ความหมายของ
บุคคล นิติบุคคล ลกัษณะทัว่ไปของสิทธิของประชาชนในทางกฎหมายเพ่ง
กฎหมายอาญา กฎหมายครอบครัว และกฎหมายท่ีประชาชนจ าเป็นตอ้งใชใ้น
ชีวติประจ าวนั 

 

   

608-302 จิตวทิยาสังคม 
Social Psychology 

3(3-0-6)  

 ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพฤติกรรมทางสังคม  กระบวนการสังคมประกิต
วิธีการศึกษาวิจยัทางจิตวิทยาสังคม ตวัตนและบุคลิกภาพ  การส่ือสารทาง
สังคม  แรงจูงใจทางสังคม   ทศันคติและการเปล่ียนแปลงทศันคติ  การรับรู้
ทางสังคม  การปรับตวัทางสังคม  ความแปลกแยกกับผลกระทบทางสังคม  
อคติและการเลือกปฏิบัติในสังคมการเมือง กลุ่มและประสิทธิภาพในการ
ท างานกลุ่ม 
 

 

608-303 หลกัรัฐศาสตร์ 
Principles of Political Science 

3(3-0-6) 

 ศึกษาความหมาย วิวฒันาการ ขอบเขต นโยบายและการด าเนินงาน แนว
การศึกษาทางรัฐศาสตร์ แนวทางการน าความรู้ทางรัฐศาสตร์มาประยุกต์ใน
การเมืองการปกครองปัจจุบนั 

 

   
608-304 ประวตัิศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

History of  Southeast Asia 
3(3-0-6) 

 ศึกษาประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ พฒันาการทางการเมือง            
การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ
ต่างๆของประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 
 
 
 
 

 

   



 

 

 

 

 

 

608-305 วธีิวจัิยทางสังคมศาสตร์ 
Research Methodology in Social Sciences 

3(3-0-6) 

 ศึกษากระบวนทัศน์การวิจัย ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย 
ประเภทและกระบวนการวิจัย การก าหนดปัญหาการวิจัย ตัวแปรและ
สมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิ เคราะห์ข้อมูล  การเขียนเค้า
โครงการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางด้าน
สังคมศาสตร์ และฝึกปฏิบติัการศึกษาคน้ควา้งานวิจยั การวิเคราะห์ขอ้มูลและ
เขียนโครงการวิจยัทางสังคมศาสตร์ การด าเนินการวิจยั การใช้แหล่งขอ้มูล 
การรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลของแต่ละกระบวนทศัน์ การเขียน
รายงานการวจิยั การอ่านผลการวิจยั การน าวิธีการและผลการวิจยัไปใชใ้นการ
พฒันาการสอนทางสังคมศึกษา 

 

   
608-306 การเมืองการปกครองไทย 

Thai Politics and Government 
3(3-0-6) 

 ศึกษาวิวฒันาการและความสัมพนัธ์ของรัฐ ระบบการเมืองและระบบราชการ
ไทยและการวางแผน รัฐธรรมนูญ พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง บทบาท
การเมืองขององค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ปัญหาหลกัทางการเมืองและการบริหารรัฐกิจ ตลอดถึงแนว
ทางการปฏิรูปการเมือง 
 

 

608-401 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก 
Regional Geography of the World 

3(3-0-6) 

 ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ของโลก สภาพทางภูมิศาสตร์ของโลก  ลักษณะภูมิ
ประเทศ ภูมิอากาศ ประชากรและทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะของระบบ
เศรษฐกิจสังคมการเมืองและวฒันธรรมแต่ละภูมิภาคของโลก 

 

   
608-402 การพฒันาสังคม 

Society Development 
3(2-2-5) 

 ศึกษาพฒันาการของสังคมสมยัใหม่ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ ลักษณะการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม การเปล่ียนแปลงทางสถาบนัทางสังคม 
แนวคิดทฤษฏีทางสังคม การจดัระเบียบทางสังคมเพื่อลดปัญหาท่ี เกิดจาก
ผลกระทบของการพฒันาสังคม 
 

 



 

 

 

 

 

 

608-404 สิทธิมนุษยชนศึกษา 
Human Rights Studies 

3(3-0-6) 

 ศึกษาความหมาย แนวคิด ความส าคญั และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาสิทธิ
มนุษยชนในระดบัสากลและในสังคมไทย สถานะ บทบาท สิทธิและหน้าท่ี
ของมนุษยชาติในอดีตและปัจจุบนัทั้งในระดบัสากลและในสังคมไทย 

 

   
608-405 สัมมนาสังคมศึกษา    3(3-0-6) 

Seminar in Social Studies 
3(2-2-5) 

 ศึกษาองค์ความรู้ใหม่จากการวิจยัด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา 
วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม การศึกษา วิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนสังคม
ศึกษา สาเหตุของปัญหา วิธีด าเนินการแกไ้ขปัญหาในการจดัการเรียนรู้กลุ่ม
สาระสังคมศึกษาโดยวธีิสัมมนา  

 

   
608-406 สันติภาพศึกษา 

Peace  Studies 
3(2-2-5) 

 ศึกษาแนวคิดทฤษฏีวา่ดว้ยสันติภาพ ความขดัแยง้และความรุนแรงทั้งในระดบั
ปัจเจกบุคคล ประเทศและระหวา่งประเทศ อคติและความเกลียดชงัทางเช้ือชาติ 
สีผิว ศาสนา สงครามและการแย่งชิงทรัพยากร การแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้
ดว้ยสันติวิธี บทบาทขององคก์รในระดบัชุมชน ประเทศและระหว่างประเทศ
ในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ และการส่งเสริมสันติภาพ 

 

   
608-407 ส่ิงแวดล้อมและประชากรศึกษา 

Environment and Population Education 
3(3-0-6) 

 ศึกษาความส าคัญของส่ิงแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพนัธ์ของ
ประชากรกบัส่ิงแวดลอ้ม แนวคิดทฤษฎีทางประชากร องค์ประกอบในการ
วเิคราะห์ประชากร การเปล่ียนแปลงประชากร การเจริญพนัธ์ุ การตาย  การยา้ย
ถ่ิน ปัญหาและนโยบายทางดา้นประชากรของประเทศ บทบาทของประชากร
ศึกษาในการแกไ้ขปัญหาประชากร 
 
 
 
 

 

   



 

 

 

 

 

 

วชิาการสอนวชิาเอก         
608-308 หลกัสูตรและการสอนสังคมศึกษา 1 

Curriculum and Methods Teaching Social Studies 1 
3(2-2-5) 

 ศึกษาหลกัสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ปัจจยัพื้นฐานดา้น
สังคม ปรัชญา และประวติัศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการพฒันาหลกัสูตรสังคม
ศึกษาระดบัต่างๆใหเ้หมะสมกบัทอ้งถ่ินและวยัของผูเ้รียน 

 

   
608-400 หลกัสูตรและการสอนสังคมศึกษา 2 

Curriculum and Methods Teaching  Social Studies 2 
3(2-2-5) 

 ศึกษาความคิดรวบยอด หลกัการและพฤติกรรมการเรียน แนวโน้มการสอน
สังคมศึกษา ฝึกปฏิบติัทกัษะการสอน วิธีการสอน และการวดัประเมินผลแบบ
ต่างๆ ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

 

 
         วชิาเอกเลอืก 
 

608-307 การเปลีย่นแปลงทางสังคมและวฒันธรรมไทย 
Social and Cultural Changes 

3(2-2-5) 

 ศึกษาความหมายและมโนทศัน์การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม ทฤษฎีการ
เปล่ียนแปลงของสังคมและวฒันธรรม โลกาภิวตัน์การเปล่ียนแปลงของสังคมชนบทสู่
ความเป็นสังคมเมืองสังคมไทยในยุคเปิดประชาคมอาเซียน สังคมออนไลน์ ส่ือและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ปัญหาและการจดัการปัญหาท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางสังคม
และวฒันธรรม การพฒันาสังคมท่ามกลางความเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม 

 

   
608-403 ท้องถิ่นศึกษา     2(2-0-4) 

Local Studies 
3(2-2-5) 

 ศึกษาประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือ สถานการณ์ปัจจุบนั
ของภาคใตท่ี้มีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิต วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาของภาคใตท้ั้ง
ทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม และคุณภาพชีวติ  
 
 
 
 

 

   



 

 

 

 

 

 

608-408 อารยธรรมโลก 
World Civilization 

3(3-0-6) 

 ศึกษาววิฒันาการของอารยธรรมโลกในภูมิภาคต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เพื่อเขา้ใจ
กระบวนการเกิดและการเคล่ือนตวัของอารยธรรมโลกท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงและความ
เป็นไปของสังคมโลกในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

 

   
608-409 ความรับผดิชอบต่อสังคม 

Social Responsibility 
3(2-2-5) 

 ศึกษาหลกัการแนวคิดเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมในระดบับุคคล ระดบัองค์กร 
ระดบัประเทศ ความหมายและความส าคญัของหลักธรรมาภิบาล การส่งเสริมและ
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ เช่น การเมือง สังคม การศึกษา 
วฒันธรรม เป็นตน้ 

 

   
608-410 สังคมและวฒันธรรมอาเซียน 

Social and Cultural  of  ASEAN 
3(3-0-6) 

 ศึกษาความรู้ทัว่ไปทางดา้นสังคมและวฒันธรรมของอาเซียน กลไกอาเซียน กฎบตัร
อาเซียน วิสัยทศัน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย  โครงสร้าง  ภาพรวมเขตการค้าเสรีและ
สภาพเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียน เน้นพื้นท่ีใกล้เคียงกับประเทศไทย 
องค์ประกอบของประเทศร่วมเจรจา ท่ีมีผลกระทบต่อประชาคมและกระทบต่อ
เศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย 

 

   
608-411 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

Local Wisdom  
3(2-2-5) 

 ศึกษาและคน้ควา้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาชุมชน ภูมิปัญญาท่ีเกิดจากกระบวนการ
คิดการเรียนรู้ การพฒันาด้วยการกระท าและปฏิสัมพนัธ์ในชุมชน  ภูมิปัญญาใน         
การด ารงชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้น ภูมิปัญญาในการอยูร่่วมกบัธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม  ภูมิปัญญา
ในการแสวงหาคุณค่าและตวัตนในความเป็นมนุษย ์โดยเนน้กระบวนการเรียนรู้และส่ือ
ท่ีหลากหลาย 
 
 
 
 

 

   



 

 

 

 

 

 

608-412 เศรษฐกจิชุมชน 
Community Economics  

3(2-2-5) 

 ศึกษาหลกัการแนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ หลกัเศรษฐศาสตร์กบัการด าเนิน
ชีวติประจ าวนั พฤติกรรมผูบ้ริโภคผูผ้ลิต กลไกการตลาด การพฒันาเศรษฐกิจ          ของ
ประเทศ การวางแผนการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัเพื่อประโยชน์ของบุคคลใน
สังคมท่ีจะไดรั้บอยา่งมีคุณธรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

   
608-413 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 

Current World Situation        
3(3-0-6) 

 ศึกษาขอ้มูลข่าวสารเหตุการณ์โลกในปัจจุบนั ทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา 
วฒันธรรม ประชากรและส่ิงแวดลอ้ม วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคญัต่างๆท่ีเกิดข้ึนในโลก
ปัจจุบนัและส่งผลกระทบท่ีตามมาได ้

 

   
608-414 สังคมในพหุวฒันธรรม 

Social in  Multicultural Society 
3(2-2-5) 

 ศึกษาเก่ียวกบัความหมายของสังคมพหุวฒันธรรม ลกัษณะของสังคมพหุวฒันธรรมใน
ประเทศไทย แนวคิดการปฏิสัมพนัธ์ทางวฒันธรรมดา้น การปรับตวัทางวฒันธรรม การ
ปะทะสังสรรค์ทางวฒันธรรม สังคมพหุวฒันธรรม และความขดัแยง้ทางวฒันธรรม 
ตลอดจนศึกษาเก่ียวกบัแนวคิดและเทคนิคการลดความขดัแยง้และสร้างความสันติสุข
ใหเ้กิดข้ึนในสังคมพหุวฒันธรรม 

 

   
608-415 ภาษาองักฤษส าหรับครูสังคม 

English for Social Teacher 
3(3-0-6) 

 หลกัการเบ้ืองตน้ในการพฒันาดา้นทกัษะการอ่านและเขียนทางสังคมศึกษา การศึกษา 
คน้ควา้บทความ หนงัสือ หรือต าราภาษาอังกฤษ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคมศึกษา ประยุกต์
ทกัษะการอ่าน และเขียนเพื่อการน าเสนอท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนสังคม 
 
 
 
 
 
 

 

   



 

 

 

 

 

 

608-416 ศาสนากบัการพฒันาตนเอง 
Religion and Self-development 

3(2-2-5) 

 ศึกษาเก่ียวกับแนวคิดการพฒันาบุคลิกภาพ และแนวคิดท่ีได้จากศาสนาประจ าชาติ 

และ/หรือศาสนาท่ีคนส่วนใหญ่ในท้องถ่ินนับถือทั้ งด้านประวัติความเป็นมา 

ความส าคญั หลกัค าสอนท่ีช่วยพฒันาให้บุคคลกลายเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ เช่น หลกั

กฎแห่งกรรม หลกัอิทธิบาท 4 หลกัสังคหวตัถุ 4 หลกัพรหมวิหาร 4 หลกัโลกธรรม 8 

หลกัทิศ 6 เป็นตน้ 

 

   
608-417 มานุษยวทิยา 

Anthropology 
3(3-0-6) 

 ศึกษาความหมาย ลักษณะขอบข่าย และประวัติความเป็นมาของมานุษยวิทยา 
ววิฒันาการของมนุษย ์การปรับตวัของมนุษยต่์อส่ิงแวดลอ้ม เช้ือชาติ วฒันธรรม การจดั
ระเบียบสังคม ระบบความเช่ือ ศาสนา และพิธีกรรม  การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมใน
โลกปัจจุบนั  

 

 


