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1.หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
1  กลุ่มวชิาคณติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

100-110 พืน้ฐานทางคณติศาสตร์                                                                           3(3-0-6) 

 Fundamentals  of  Mathematics  
 ศึกษาหลกัพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  ซ่ึงประกอบดว้ย  นิยาม  ประพจน์ การให้

สัญลกัษณ์แสดงกฎเกณฑก์ารอา้งเหตุผล  วิวฒันาการความคิดทางคณิตศาสตร์
และการประยกุตท่ี์สามารถใชไ้ดใ้นการด าเนินชีวิต 

 

   
100-111 สถิติเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Statistics  
 ศึกษาความหมายของสถิติและการใชส้ถิติ  การรวบรวมและการเสนอขอ้มูล  การ

วดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลางและการกระจาย   ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้   
การจดัล าดบัและการจดัหมู่  การแจกแจงไม่ต่อเน่ืองแบบต่างๆ  การแจกแจงของ
ค่าท่ีไดจ้ากตวัอยา่งประชากรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ  การอนุมานเชิงสถิติ การ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัค่าเฉล่ีย  ค่าตวัแปร  
และสัดส่วน  การใชไ้คสแควร์  สหสัมพนัธ์ และการถดถอยอยา่งง่าย 

 

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

 General   Sciences  
 ศึกษาหลกัการและววิฒันาการของวทิยาศาสตร์และการประยกุตว์ทิยาศาสตร์

สมยัใหม่ใหเ้ขา้กบัการด าเนินชีวติ  เนน้การใชว้ทิยาการทางเคมี  ฟิสิกส์  ชีววทิยา  
ดาราศาสตร์และท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการด ารงชีวติและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของมนุษย ์
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

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

 Probability  and  Statistics  
 ศึกษาสถิติพรรณนาแนวคิดพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัความน่าจะเป็นการแจกแจงความ

น่าจะเป็นการแจกแจงท่ีส าคญัจากการสุ่มตวัอยา่ง การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การถดถอยและสหสัมพนัธ์  การแจก
แจงไคสแควร์  และการวเิคราะห์ความถ่ี  สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 

 

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

 Fundamentals of  Computer  and  Information Technology                                                                                               
 ศึกษาความรู้พื้นฐานทางดา้นคอมพิวเตอร์  ฮาร์ดแวร์  ซอร์ฟแวร์  การพฒันา

โปรแกรมการจดัการฐานขอ้มูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การส่ือสารขอ้มูลและ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  การประยกุตใ์ชง้านเวิร์ด  องคป์ระกอบและระบบของ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์น าขอ้มูลเขา้และแสดงผล หน่วยความจ าส ารอง 
ระบบปฏิบติัการ โปรแกรมประยกุต ์ การประมวลผลขอ้มูล ผงังาน 
ภาษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 

   
100-120 
 

มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม                                                                                                                
Man and Environment 

3(3-0-6) 

 
 
 
 
 
 

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละสภาวะแวดลอ้ม โดยเนน้การศึกษา
ธรรมชาติและนิเวศวทิยาของส่ิงมีชีวติ รวมทั้งความหลากหลายของเหล่า
ส่ิงมีชีวติ ปฏิสัมพนัธ์และดุลยภาพระหวา่งเหล่าส่ิงมีชีวติทั้งหลาย   ตลอดจน
ปฏิสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวติเหล่านั้นรวมทั้งมนุษยต่์อปัจจยัทางกายภาพ โดยอาจ มี
ตวัอยา่งของกิจกรรมมนุษยท่ี์อาจกระทบต่อดุลยภาพของธรรมชาติ ตลอดจน
ความเขา้ใจต่อการเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีปลอดภยัและการใชว้ทิยาศาสตร์เพื่อการ
อนุรักษ ์และการจดัการองคก์รสีเขียว 
 
 
 
 
 
 

 

   



 
 
 

100-128 ชีวติกบัพลงังาน                                               3(3-0-6) 

 Life   and  Energy     
 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานและการด ารงชีวิต ความหมายของพลงังาน

และชนิด ของพลงังานท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานและรูปแบบ
พลงังานและการเปล่ียนรูปพลงังาน การแนะน าพลงังานทดแทน หลกัการ
ประยกุตใ์ชพ้ลงังานและศกัยภาพของแหล่งพลงังานทดแทนประเภทต่าง  ๆ 
ไดแ้ก่ พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังานน ้า พลงังานใตพ้ิภพ พลงังานจาก
คล่ืนมหาสมุทร พลงังานชีวภาพ รวมถึงการส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทน 

 

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

 Life   and  Modern  Technology  
 ศึกษาวทิยาการและเทคโนโลยสีมยัใหม่ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

เทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยทีางจีโน เทคโนโลยพีลงังาน และเทคโนโลยี
สมยัใหม่อ่ืนๆ รวมถึงแนวโนม้เทคโนโลยสีมยัใหม่ในอนาคต และผลกระของ
เทคโนโลยท่ีีมีผลต่อชีวิต วฒันธรรมของมนุษย ์
 

 

100-174 วทิยาศาสตร์และสภาวะโลกร้อน 3(3-0-6) 

 Science and Global Warming   
 ศึกษาความหมายของสภาวะโลกร้อน ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดสภาวะโลกร้อน 

ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อตนเอง ชุมชน และสังคมโลก การสร้างความ
ตระหนกัและจิตส านึกท่ีดีต่อส่ิงแวดลอ้มเพื่อการป้องกนัและ แกไ้ขปัญหาสภาวะ
โลกร้อนอยา่งย ัง่ยนื 

 

   
100-175     หลกัฟิสิกส์ 3(3-0-6) 

 Principles of Physics  
 ศึกษาหลกัการต่าง ๆ ทางฟิสิกส์เวกเตอร์ ความสมดุลของแรง กฎการเคล่ือนท่ี

กลศาสตรกลศาสตร์ของไหลไฟฟ้าและแม่เหล็ก 
 

   
  

 
 

   
   



 
 
 

2.  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

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

 Thai   Civilization  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100-134 

ศึกษาประวติัความเป็นมาและลกัษณะของชนชาติไทยตั้งแต่เร่ิมแรก  การตั้งถ่ิน
ฐานและ การสถาปนาอ านาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ  
การรับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย รวมทั้งอารยธรรมของชาติโบราณท่ีมีส่วน
สร้างสรรคพ์ื้นฐานอารยธรรมไทย  อารยธรรมทวารวดี  อารยธรรมขอม   อารย
ธรรมศรีวชิยั  การเร่ิมก่อตวัของอารยธรรมไทยท่ีเด่นชดั   ตั้งแต่สมยัอยธุยา   เป็น
ตน้มา   จนถึงการเขา้มาของชนชาติตะวนัตกและอิทธิพลของอารยธรรมตะวนัตก
ในสมยัรัตนโกสินทร์ การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างไทยและลกัษณะทาง
วฒันธรรมของชนรุ่นใหม่ 
 
อารยธรรมตะวนัตก 
Western  Civilization 
ศึกษาววิฒันาการของอารยธรรมตะวนัตก  โดยเนน้อารยธรรมยคุใหม่  ตั้งแต่
คริสตศ์ตวรรษท่ี 15 จนถึงปัจจุบนั  การวิเคราะห์ปัญหาซ่ึงเกิดจากการปรับตวัเขา้
สู่อารยธรรมยคุใหม่ การผสมผสานระหวา่งอารยธรรมตะวนัตกและอารยธรรม
ตะวนัออก  ผลกระทบต่อ  การเปล่ียนแปลงแนวคิดทางดา้นการเมือง  การ
เปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3(3-0-6) 

   

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

 Man and Art  

 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัการแสดงออกทางศิลปะในรูปของ
สถาปัตยกรรม   จิตรกรรมและประติมากรรม  ลกัษณะความแตกต่างระหวา่ง
ศิลปกรรมไทยกบัศิลปะสากล  สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมท่ี
มีอิทธิพลต่อววิฒันาการทางศิลปกรรมในยคุต่าง  ๆ รวมทั้งแนวความคิดทาง
อุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ  
 
 
 
 
 

 



 
 
 

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

 Man  and Music  

 ศึกษาเคร่ืองดนตรีประเภทต่าง ๆ ทั้งของไทยและสากล   ความเขา้ใจ
องคป์ระกอบของดนตรี อนัเป็นพื้นฐานต่อการฟัง  ผลงานเพลงเอกของโลก  
เปรียบเทียบความแตกต่างของดนตรีแต่ละสมยั รวมทั้งอจัฉริยะของอดีตคีตกวี
บางคน 
 

 

100-138 ดนตรีไทย  3(2-2-5) 

 Thai Music  

 ศึกษาหลกัการเก่ียวกบัศิลปกรรมดนตรีของไทย ทั้งดา้นประวติัความเป็นมา การ
จ าแนกประเภท รายละเอียดของดนตรีไทยแต่ละประเภทและสามารถปฏิบติัการ
ขั้นพื้นฐานทางดนตรีไทยได ้
 

 

100-140 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 

 General  Psychology    

 ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัจิตวทิยา  ปัจจยัดา้นชีววทิยาท่ีมีผลต่อพฤติกรรม 
พฒันาของมนุษย ์ความจ าของมนุษย ์การเรียนรู้  การรับรู้   บุคลิกภาพ   แรงจูงใจ  
อารมณ์ของมนุษย ์ ความคิด สติปัญญา จริยธรรม การปรับตวั  สุขภาพจิต  และ
พฤติกรรมทางสังคมของแต่ละบุคคลและกลุ่ม  เนน้การบูรณาการการสอนและ
กิจกรรมประกอบการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพจริงของพฤติกรรม
มนุษยใ์นสังคมปัจจุบนั ทั้งสังคมเผชิญหนา้และสังคมออนไลน์ และใชส่ื้อการ
สอนท่ีทนัสมยั 

 

   

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

 Introduction to Laws  

 ศึกษาววิฒันาการของกฎหมาย   ทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ทางกฎหมาย  สกุล
กฎหมาย  ท่ีส าคญั ความสัมพนัธ์ระหวา่งวชิากฎหมายกบัศาสตร์แขนงต่าง ๆ การ
ใชก้ฎหมาย   กระบวนการในการออกกฎหมาย  การร่างกฎหมาย  การตีความ
กฎหมาย  การอุดช่องวา่งของกฎหมายสิทธ์ิและการใชสิ้ทธ์ิตลอดจนหลกัส าคญั
ในกฎหมายลกัษณะต่าง ๆ 
 
 

 



 
 
 

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

 Principles of Political Science  

 ศึกษาขอบข่ายและวธีิการศึกษาทางรัฐศาสตร์   รัฐ   กระบวนการทางการเมือง   
รัฐบาล     รัฐสภา   พรรคการเมือง   กลุ่มผลประโยชน์และอุดมการณ์ทาง
การเมืองท่ีส าคญั ตลอดจนการเมืองระหวา่งประเทศ 
 

 

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

 Thai Politics and Government  

 ศึกษาววิฒันาการการปกครองของไทย   รัฐธรรมนูญและโครงสร้างทางการ
ปกครอง  สถาบนันิติบญัญติั  บริหารและตุลาการ การปกครองส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน   ตลอดจนขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองและการ
เปล่ียนแปลงทางการเมือง หลกัการเปล่ียนแปลง การปกครองจนถึงปัจจุบนั 
รวมทั้งสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 

 

100-144 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Principles  of  Economics   

 ศึกษาหลกัการของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในเร่ืองปัญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ ปัจจยัก าหนดอุปสงค ์ อุปทานของสินคา้  พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  
ลกัษณะส าคญัของการตลาด  สินคา้ท่ีมีการแข่งขนัอยา่งสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์  
การวเิคราะห์รายไดใ้นบญัชีผลิตภณัฑป์ระชาชาติ  การก าหนดรายไดป้ระชาชาติ  
นโยบายการเงินและการคลงัโดยสังเขป  ความส าคญัของการคา้และการเงิน
ระหวา่งประเทศในดุลการช าระเงินและรายไดป้ระชาชาติ 

 

   

100-147 ลลีาศ 1(0-2-1) 

 Social Dance        

 
 
 

ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัองคป์ระกอบสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย   ความเป็นมาของลีลาศ ฝึกทกัษะพื้นฐานของลีลาศจงัหวะต่าง ๆ  
 
 
 
 
 

 



 
 
 

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

 Man and Society  

 ศึกษาโครงสร้างและองคป์ระกอบของสังคม   วเิคราะห์สังคมในรูปแบบต่าง ๆ   
ความสัมพนัธ์และอิทธิพลของมนุษยก์บัสังคม   หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ
ตลอดจนปัญหาและวธีิการแกปั้ญหาสังคม ทั้งสังคมแบบเผชิญหนา้และสังคม
ออนไลน์ 
 

 

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

 Politics  and  Economy  in  Society  

 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีส าคญั ความสัมพนัธ์ 
แนวโนม้          การเปล่ียนแปลงในอนาคต และสาเหตุต่าง ๆ ของการเกิดปัญหา 
รวมไปถึงผลกระทบทางการเมืองและเศรษฐกิจในสังคม ตลอดจนการบริหาร
จดัการเพื่อน าไปสู่การมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อ
การพฒันาชุมชนและสังคมอยา่งย ัง่ยนื 
 

 

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

 General   Philosophy  

 ศึกษาความหมาย ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวทิยา และคุณ
วทิยา                      ทั้งปรัชญาตะวนัตก  ปรัชญาตะวนัออกและปรัชญาไทย การ
ตีความปรัชญาเก่ียวกบัโลกและชีวติของมนุษย ์และการประยกุตป์รัชญามาใชใ้น
การด าเนินชีวติอยา่งเห็นคุณค่า 
   

 

100-160 ทกัษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 
Study  Skills in Higher Education 

2(1-2-3) 

 ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษาและหลกัสูตรของมหาวทิยาลยั  เป้าหมายใน
การศึกษาระดบัอุดมศึกษา การเตรียมตวัก่อนเขา้ชั้นเรียน วิธีการสร้างทกัษะการ
เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ เทคนิคการสร้างความรักในการเรียน เทคนิคการฟัง  
เทคนิคการอ่าน เทคนิคการเขียนและการจดบนัทึกความรู้  เทคนิคการพดูเพื่อ
น าเสนองาน   เทคนิคการบริหารเวลา  เทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่ม กระบวนการ
เขียนรายงาน วธีิการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ   การเตรียมตวัสอบและวธีิการท า
ขอ้สอบ 
 

 



 
 
 

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

 Critical  Thinking  

 ศึกษาความหมายการคิด  ปัจจยัพื้นฐานของการคิด  ลกัษณะของการคิด  
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมองกบัการคิด ความส าคญัของการคิด กระบวนการคิด 
อุปสรรคของการคิด   การป้องกนัและแกไ้ขขอ้บกพร่องในการคิด ประเภทการ
คิดต่าง ๆ  เนน้พฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์ จากกรณีศึกษา  การเผชิญ
สถานการณ์  การคิดวิเคราะห์เหตุผลเชิงจริยธรรม  เทคนิคการคิดวเิคราะห์เพื่อ
ตดัสินใจอยา่งสมเหตุสมผลและการน าเสนอองคค์วามรู้ท่ีเป็นสัมฤทธิผลจากการ
ฝึกทกัษะการคิดวเิคราะห์ 
 

 

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

วตัถุประสงค ์เป้าหมาย โครงสร้างภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วฒันธรรม เขตการคา้เสรี และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียนแถบ
ภูมิภาคตะวนัออกเฉียงใต ้ องคป์ระกอบของประเทศร่วมเจรจาท่ีมีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมในอาเซียน 
 

 

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

 Ideal  Graduate  
ศึกษาคุณลกัษณะของบณัฑิตไทยและคุณลกัษณะบณัฑิตอนัพึงประสงคข์อง
มหาวทิยาลยั    กระบวนการพฒันาตนเพื่อเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี การท ากิจกรรม
เพื่อส่วนรวม การรู้จกัสิทธิและหนา้ท่ีของตน การเรียนรู้ประชาธิปไตย การ
ประกนัคุณภาพการศึกษา  คุณธรรมและจริยธรรมและการปฏิบติัตนห่างไกลจาก
ยาเสพติด การท านุบ ารุงรักษาศิลปวฒันธรรมของชุมชนและชาติ   เพื่อน าองค์
ความรู้  คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงคไ์ปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดข้ึน
เป็นคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์  
 
 
 
 
 
   

 



 
 
 

100-168 หาดใหญ่ศึกษา  2(1-2-3) 

 Hatyai  Studies   

 ศึกษาประวติัศาสตร์ สภาพอดีตและปัจจุบนัของธุรกิจเมืองหาดใหญ่ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีความเช่ือ ท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวติของคนในทอ้งถ่ิน 
รวมทั้งวเิคราะห์ วจิารณ์ สภาพปัจจุบนัและปัญหาของอ าเภอใหญ่ทั้งในดา้น
สังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม และคุณภาพชีวติ 
 

 

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

 Creative  Thinking       

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความคิดเชิงสร้างสรรค ์องคป์ระกอบและ
รูปแบบของความคิดเชิงสร้างสรรค ์กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค ์การแสวงหา
ขอ้มูลและความรู้ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค ์แนวทางการพฒันาทกัษะการคิด
เชิงสร้างสรรค ์  การประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั แนวทางการสร้างสรรคผ์ลงาน
ในชีวติประจ าวนั 
 

 

100-170 ความปลอดภัยในชีวติ 2(2-0-4) 

 Safety for Life   

 ศึกษาความหมาย แนวคิดเก่ียวกบัความปลอดภยั ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน
ชีวติจากส่ิงแวดลอ้ม อาหาร  การจราจร ภยัธรรมชาติ อคัคีภยั  การใชชี้วติทัว่ไป 
ความปลอดภยัจากการมีเพศสัมพนัธ์  ความปลอดภยัจากยาเสพติด  เทคนิค
วธีิการจดัการกบัความเส่ียงดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในชีวติ 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sports and Recreation 
ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้ของกีฬาและนนัทนาการ กฎ กติกา หลกัการออกก าลงักายท่ี
ถูกตอ้ง การเป็นผูน้ าทางกีฬาและนนัทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและ
นนัทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม การฝึกทกัษะกีฬาพื้นฐานต่าง ๆ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

100-172 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100-173 
 
 
 
 
 
100-200 

ความเป็นพลเมืองของสังคมไทย 
Being Thai Citizen 
ศึกษาบทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมไทย   
เหตุการณ์ต่าง ๆ ทางสังคม ท่ีเป็นท่ีสนใจของสังคมไทยและสังคมโลก  การมี
ส่วนร่วมทางสังคม   การปลูกฝังจิตส านึกการต่อตา้นการทุจริต  ต่อตา้น
พฤติกรรมท่ีเอาเปรียบสังคม  การเคารพสิทธิ ทศันคติท่ีเห็นประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นหลกั  และการปลูกฝังจิตส านึก  การมีระเบียบวนิยัในตนเอง  ความ
สุจริต  เป็นตน้  รวมทั้งการสร้างนิสัยการเป็นผูน้ าในทางสร้างสรรคข์อง
สังคมไทย 
 
สารสนเทศเพือ่การศึกษาค้นคว้า           
Information for Study Skills       
ศึกษาความส าคญัของสารสนเทศ การเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศ การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสืบคน้ การใชห้อ้งสมุด การรวบรวมขอ้มูลและการน าเสนอ
ผลการศึกษาคน้ควา้ คุณธรรมจริยธรรมในการใชส้ารสนเทศ 
 
พหุวฒันธรรม     

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1(0-2-1)                   
 
 
 
 
 
3(3-0-6) 

 Multiculturalism    

 ศึกษาความหมาย ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวฒันธรรม ความหลากหลายทาง
วฒันธรรม  ทั้งตะวนัตก และตะวนัออก วฒันธรรมไทย และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
ใต ้การเปล่ียนแปลงทางสังคมและกระแสความเจริญกา้วหนา้ของโลก ท่ีมี
ผลกระทบต่อวฒันธรรม และวถีิชีวติของมนุษย ์

 

 
100-231 

 
ชีวติกบัวรรณกรรม 

 
3(3-0-6) 

 Life  and  Literature  

 ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิต ประเภทเร่ืองสั้น นว
นิยาย   บทกว ี บทละคร และงานเขียนอ่ืน เพื่อเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ระหวา่งวรรณกรรมกบัชีวิต ในคุณค่าดา้นความดี  ความงามและความจริง  
เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดเจตคติท่ีดี  มีโลกทศัน์ต่อชีวติและสังคม  ทั้งยงัส่งเสริมการอ่าน
วรรณกรรมเพื่อใหผู้เ้รียนรักวรรณกรรมและรักการอ่าน 
 
 

 



 
 
 

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

 Sufficiency  Economy             

 ศึกษาหลกัการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นรูปแบบและลกัษณะต่าง ๆ  บูรณาการกบัวิถีชีวติ ทั้งการบริหาร
จดัการในครอบครัว  การจดัการของชุมชน  การประกอบการขนาดยอ่ม ขนาด
ธุรกิจแต่ละประเภท  เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก  
 

 

100-241 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Local Wisdom  

 ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความส าคญัของภูมิปัญญา ทั้งภูมิปัญญาชนชาติ
ตะวนัออกและภูมิปัญญาชนชาติตะวนัตก  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไทยและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินใต ้ เนน้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นเกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมและ
ส่ิงแวดลอ้ม องคค์วามรู้ภูมิปัญญาดา้นภาษาและวรรณคดี  เพื่อประยกุตใ์ชภู้มิ
ปัญญาทอ้งถ่ินใหเ้กิดคุณค่าต่อการด าเนินชีวติ 
 

 
 
 
 
 
 

100-242 สันติศึกษา 3(3-0-6) 

 Peace  Studies    

 ศึกษาความหมาย แนวคิดส าคญัเก่ียวกบัสันติภาพและสันติศึกษา  ปัญหาความ
ขดัแยง้และความรุนแรงในครอบครัว  สังคม ชุมชน  ชาติ และระหวา่งประเทศ  
โดยอาศยัองคค์วามรู้ ดา้นรัฐศาสตร์  สังคมวทิยา  จิตวทิยาสังคม  เพื่อใหผู้เ้รียน
เขา้ใจและเกิดพฤติกรรมการจดัการความขดัแยง้ดว้ยวธีิการเจรจาต่อรอง 
กระบวนการสันติวธีิ 
 

 

100-245 การปรับตัวทางสังคม 2(1-2-3) 

 Social  Adjustment    

 วชิาบังคับ : นักศึกษาช้ันปีที ่3 ขึน้ไป  
 ศึกษาหลกัการ  แนวคิด ในการด าเนินชีวิตในสังคมและระบบการท างาน  

จริยธรรมในวชิาชีพ หลกัการครองตน ครองคน ครองงาน  การพฒันาบุคลิกภาพ  
การใชภ้าษา เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร  การสร้างมนุษยสัมพนัธ์  การ
ท างานร่วมกนัในองคก์ร และระบบบริหารงานอยา่งมีคุณภาพในสถาน
ประกอบการเพื่อการเตรียมสู่กระบวนการสหกิจศึกษาหรือการท างานในอนาคต 
 

 



 
 
 

3  กลุ่มวชิาภาษา  

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

 Thai Language for Communication  

 ศึกษาหลกัการ ระเบียบ ไวยากรณ์และวธีิการใชภ้าษาไทย เพื่อการส่ือสาร ใน
ดา้นการฟัง  การพูดการอ่านและการเขียน โดยบูรณาการทกัษะการคิดในการใช้
ภาษา   
 

 

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

 English I  

 ศึกษาการส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มูลในประโยคและส านวนท่ีใชใ้น
ชีวติประจ าวนัในสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนตวัและครอบครัว การซ้ือ
สินคา้ การท างาน เป็นตน้ จากการฟังบทสนทนาในชีวติประจ าวนั ประกาศแบบ
สั้น  สามารถเขียนขอ้มูลสั้น ๆ เพื่อบรรยายความตอ้งการของตนเอง  เช่น การ
ฝากขอ้ความทางโทรศพัท ์เขียนบนัทึกสั้น ๆ   
 

 
 
 
 
 

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

 English  II   

 วชิาบังคับก่อน  :  100-151  ภาษาองักฤษ 1   

 ศึกษาประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัครอบครัว ท่ีท างานและสถานศึกษา การใชเ้วลาวา่ง 
สามารถน าบทเรียนไปประยกุตใ์ชเ้พื่อส่ือสารในชีวติประจ าวนัได ้ บรรยาย
ประสบการณ์ เหตุการณ์ และความใฝ่ฝันของตนเอง รวมทั้งใหเ้หตุผลหรือ
อธิบายความคิดเห็นและแผนการของตนเองได ้
 

 

100-154 ภาษาจีน 1  3(2-2-5) 

 Chinese I  

 ศึกษาระบบเสียง เนน้การถ่ายเสียงภาษาจีนกลางดว้ยอกัษรจีน(pinyin)ใหถู้กตอ้ง
ชดัเจนตาม  หลกัสัทอกัษรจีน วธีิเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสร้างประโยค ฝึก
ทกัษะทั้ง 4 ดา้นคือ การฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน ศึกษาค าศพัทท่ี์ใชใ้น
ชีวติประจ าวนัประมาณ 600 ค า 
 
 
 

 



 
 
 

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

 Reading  Development in Thai   

 ศึกษาหลกัการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาไทยท่ีมีประสิทธิภาพ  ไดแ้ก่  การอ่าน
จบัใจความ   การอ่าน วิเคราะห์  การตีความ  การสังเคราะห์และการเขียนตาม
วตัถุประสงคต่์าง ๆ  
 

 

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

 Thai  Speech     

 ศึกษาการใชภ้าษาใหถู้กตอ้งเหมาะสมในการพดู  การเขียน โดยเนน้ฝึกทกัษะการ
พดูแบบต่าง  ๆในท่ีชุมชนท่ีถูกตอ้ง  การใชถ้อ้ยค าส านวนท่ีไพเราะ  ตลอดจน
การกลา้แสดงออกดา้นการพูดต่อท่ีชุมชนในหวัขอ้ทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินชีวติ 
 

 

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

 English for Academic Purpose   

 ศึกษาค าศพัทท์างวชิาการเฉพาะวชิาชีพ โดยการอ่านบทความ และการฟัง เพื่อ
พฒันาทกัษะดา้นการเขียนและการพดูในเชิงวชิาการ เช่น การเขียนโครงการ การ
สรุปบทความทางวชิาการเฉพาะดา้น และแสดงความคิดเห็นทั้งในรูปแบบการ
พดูและเขียนภาษาองักฤษ 

 

   

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

 Chinese II    

 วชิาบังคับก่อน  :  100-154  ภาษาจีน 1  

 ศึกษาต่อเน่ืองจากภาษาจีน 1 โดยฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นในระดบัท่ีสูงข้ึน ใชภ้าษาให้
ถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัเหตุการณ์และส่ิงแวดลอ้ม การคน้ค าศพัทจ์ากพจนานุกรม 
ศึกษาความแตกต่างของอกัษรจีนแบบตวัเตม็ (Traditional Character) และตวัยอ่
(Simplified Character) ศึกษาค าศพัทใ์หม่ประมาณ 600 ค า 
 

 

100-300 ภาษามลายู 1 3(2-2-5) 

 Malay  I  

 ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลาย ูและเสริมสร้างทกัษะพื้นฐานดา้นการฟัง 
พดู อ่าน เขียน ภาษามลายจูากค าศพัท ์และประโยคเพื่อการส่ือสารใน
ชีวติประจ าวนั   

 



 
 
 

100-301 ภาษามลายู 2 3(2-2-5) 

 Malay  II  

 วชิาบังคับก่อน : 100-300 ภาษามลายู 1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง พดู อ่าน เขียนภาษามลายใูนระดบัตน้ท่ีต่อเน่ือง
จากภาษามลาย ู1 เพื่อสามารถใชภ้าษามลายใูนการส่ือสารและตามสถานการณ์ท่ี
ก าหนด 
 

 

100-302 ภาษาญีปุ่่น  1 3(2-2-5) 

 Japanese  I   

 ศึกษาและฝึกฝน การออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคาตะ
คานะ ค าศพัทพ์ื้นฐาน รูปประโยคพื้นฐาน เพื่อน ามาใชเ้ขียนประโยคในการ
ส่ือสาร  ฝึกทกัษะการฟัง เพื่อความเขา้ใจ โดยการถามตอบเป็นภาษาญ่ีปุ่น
เก่ียวกบักิจวตัรประจ าวนั  และฝึกการกล่าวแนะน าตวัดว้ยการพดูสนทนา ผา่น
การพฒันาทกัษะพื้นฐานในการส่ือสาร  
 

 

100-303 ภาษาญีปุ่่น  2 3(2-2-5) 

 Japanese II   

 วชิาบังคับก่อน : 100-302  ภาษาญีปุ่่น 1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะพื้นฐานต่อเน่ือง ผา่นทกัษะการฟัง การออกเสียงและการพดู 
การเขียนประโยค การอ่าน ขอ้ความพื้นฐานและค าศพัทท่ี์ใชใ้นชีวติประจ าวนั 
ศึกษาและฝึกฝน  การออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคาตะ
คานะ และตวัอกัษรคนัจิเพิ่มเติม 

 

   

100-304 ภาษาเกาหล ี1 3(2-2-5) 

 Korean I    

 ศึกษาค าศพัทพ์ื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เนน้ฝึกบทสนทนาท่ีใช้
ในชีวติประจ าวนั   โดยสนทนาตอบโตด้ว้ยภาษาเกาหลี และการอ่านฝึกอ่าน
ขอ้ความ ฝึกการเขียนเป็นรูปประโยค 
 
 
 
 

 



 
 
 

100-305 ภาษาเกาหล ี2 3(2-2-5) 

 Korean II    

 วชิาบังคับก่อน : 100-304  ภาษาเกาหล ี1  

 ศึกษารูปแบบการสนทนา โดยใชป้ระโยคสนทนาส าหรับการส่ือสารดว้ยการฟัง
และพดูภาษาเกาหลีและเรียนรู้ค าศพัทท่ี์ใชใ้นการท างาน ค าศพัทใ์นบทเรียน โดย
ฝึกการใชภ้าษาบูรณาการทกัษะพื้นฐานในระดบัท่ีสูงข้ึน  
 

 

100-306 ภาษาเขมร  1 3(2-2-5) 

 Khmer  I   

 
 
 

ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร 
ศึกษาไวยากรณ์เบ้ืองตน้และรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกออกเสียงตามหลกัสัทศาสตร์ 
ฝึกอ่านประโยคง่าย ๆ ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 

 

100-307 ภาษาเขมร  2  

 Khmer  II 3(2-2-5) 

 วชิาบังคับก่อน : 100-306  ภาษาเขมร  1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง  การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาเขมรใน
ระดบัท่ียากข้ึน การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนยอ่หนา้และบทอ่าน
สั้นๆ และฝึกการสนทนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้  ธุรกิจการเดินทาง การศึกษา  

 

   

100-308 ภาษาพม่า 1  3(2-2-5) 

 Myanmar  I    

 
 
 
 

ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง พดู อ่าน และการเขียนภาษาพม่า ศึกษา
รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐานเนน้ฝึกบทสนทนาท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั การ
อ่านฝึกอ่านขอ้ความ      สั้น ๆ สามารถสรุปและตอบค าถามได ้การเขียนประโยค
ง่าย ๆ ได ้
 

 
 
 
 

100-309 ภาษาพม่า 2 3(2-2-5) 

 Myanmar  II    

 วชิาบังคับก่อน : 100-308  ภาษาพม่า 1   

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาพม่าในระดบั
ท่ียากข้ึน การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนยอ่หนา้และบทอ่านสั้นๆ 
และฝึกการสนทนาในทางธุรกิจ  

 



 
 
 

100-310 ภาษาตากาลอ็ก 1 
Tagalog  I     

3(2-2-5) 

 ศึกษาค าศพัทพ์ื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เนน้ฝึกบทสนทนาท่ีใช้
ในชีวติประจ าวนั โดยสนทนาตอบโตด้ว้ยภาษาตากาล็อก  

 

   

100-311 ภาษาตากาลอ็ก 2 3(2-2-5) 

 Tagalog  II      

 วชิาบงัคบัก่อน : 100-310  ภาษาตากาล็อก 1 
ศึกษาค าศพัท ์รูปประโยคและไวยากรณ์ในระดบัท่ีสูงข้ึน เนน้การฝึกบทสนทนา
ในเร่ืองเฉพาะทางมากข้ึน เช่น การติดต่อธุรกิจ    

 

   

100-353 การสนทนาภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 

 English  Conversation  

 ศึกษาการสนทนาในระดบัท่ีสูงข้ึน โดยเนน้ทกัษะดา้นการฟังและการพดู และ
ศึกษาส านวนการพดูในสถานการณ์ต่าง ๆ และกลยทุธ์ในการพดูเพื่อแสดงความ
คิดเห็นต่าง ๆ 

 

   

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

 English for Business    

 ศึกษาค าศพัทแ์ละส านวนทางธุรกิจเบ้ืองตน้ เช่น โครงสร้างองคก์ร การเขียน
กระบวนการทางธุรกิจ การอ่านขอ้มูลเชิงสถิติ มารยาทการอยูร่่วมกนัใน
ส านกังาน การติดต่อทางโทรศพัท ์การจดัเรียงก าหนดการและการนดัหมาย 
บนัทึกขอ้ความ จดหมายเวยีน ค าเตือน ป้ายประกาศ   

 

   

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

 Reading  Development  in  English   

 ศึกษาการอ่านภาษาองักฤษ โดยใชท้กัษะการอ่านขา้ม การอ่านแบบกวาด  การเดา
ค าศพัทจ์ากเน้ือเร่ือง  การอ่านเพื่อจบัใจความ  เพื่อเสริมทกัษะการอ่านใน
ภาษาองักฤษใหมี้ความเขา้ใจรวดเร็วยิง่ข้ึน นอกจากน้ีนกัศึกษายงัสามารถเพิ่มพนู
ความรู้ดา้นค าศพัทภ์าษาองักฤษผา่นการอ่านจากเน้ือเร่ืองท่ีหลากหลาย 
 

 

 



 
 
 

2. หมวดวชิาเฉพาะ 
    2.1  กลุ่มวชิาชีพครู    

600-106 จิตวทิยาส าหรับครู 
Psychology for Teachers  

3(3-0-6) 

 ศึกษาองคค์วามรู้ทางจิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพฒันาการของมนุษย ์ จิตวิทยาการเรียนรู้ 
จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาในการจดัการชั้นเรียนส าหรับเด็กปกติและชั้นเรียนเด็กพิเศษ 
การศึกษารายกรณี กระบวนการและเทคนิคเก่ียวกบัจิตวิทยาแนะแนวและการให้ค  าปรึกษา
ในสถานศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้หลกัจิตวิทยา เพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน สร้างแรงบนัดาลใจให้ผูเ้รียนเป็นผูใ้ฝ่เรียนรู้ และสร้างนวตักรรมให้เป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ และใหท้นัการเปล่ียนแปลงทางสังคมและคาดการณ์อนาคตได ้

 

   
600-107  ความสัมพนัธ์ระหว่างสถานศึกษากบัชุมชน 

School-Community Collaboration 
3(3-0-6) 

 ศึกษาหลักการจัดการชุมชน บริบทของชุมชน วฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความสัมพนัธ์และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา 
ครอบครัวและชุมชน น าไปสู่การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืน 
เพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและแกปั้ญหาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ให้
สามารถอยูร่่วมกนับนพื้นฐานความแตกต่างทางวฒันธรรม 

 

   
600-220 ความเป็นครูและคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 

Teacher’s Attributes and Ethics 
3(3-0-6) 

 ศึกษาหลักการ แนวคิด ความส าคญั บทบาทหน้าท่ี  และคุณลักษณะของความเป็นครู
มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพครู  การสร้าง
เสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู โดยยึดหลกั
ธรรมาภิบาลและความซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจนใชภ้าวะผูน้ าผลกัดนัการเปล่ียนแปลงในการ
จดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และพฒันาวชิาชีพครูอยา่งต่อเน่ือง   

 

   
   
   
  

 
 

 



 
 
 

600-217  ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลกัสูตร 

Educational Philosophy and Curriculum Development 

3(3-0-6) 

 ศึกษาปรัชญาการศึกษา การจดัการศึกษาอยา่งสร้างสรรคแ์ละมีปรัชญาศึกษา วิวฒันาการ
ของการศึกษาไทยและการศึกษาโลก แนวคิด ทฤษฎีหลักสูตร หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หลกัสูตรสถานศึกษา หลกัสูตรทอ้งถ่ิน หลกัสูตรบูรณาการ ฝึกจดัท า
หลกัสูตร พฒันา วิเคราะห์ และประเมินหลกัสูตรเพื่อตอบสนองความหลากหลายของ
ผูเ้รียน  

 

   
600-218 พลเมืองววิฒัน์ 

Active Citizen 
3(1-4-4) 

 ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั รวมถึงการเปล่ียนแปลงบริบทดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง หน้าท่ีการเป็นพลเมืองท่ีดีตามรัฐธรรมนูญท่ีส่งผลกระทบต่อการศึกษาใน
ปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคต ศึกษา วิเคราะห์ ประยุกต์ปรัชญา แนวคิดหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ มีจิตส านึกสาธารณะ และการมีส่วนร่วมลด
ความเหล่ือมล ้าในสังคม ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองต่ืนรู้ สร้างประโยชน์ต่อชุมชน และทอ้งถ่ิน  

 

   
600-318 วทิยาการจัดการเรียนรู้ 

Educational Learning Management 
3(3-0-6) 

 ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียน องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้        
การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั รูปแบบของการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี   21  
การจดัการเรียนรู้เชิงรุก คุณลักษณะและพฒันาการของผูเ้รียนรายบุคคลและรายกลุ่ม 
วิเคราะห์ ออกแบบเน้ือหา วิธีการจดัการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การเสริมแรง การวดัและ
ประเมินผลผูเ้รียน การปรับปรุงและพฒันาการเรียนรู้ และฝึกปฏิบติัการจดัการ เรียนรู้ใน
ชั้นเรียน 

 

   
   
   
   
  

 
 

 

   



 
 
 

600-319 การวดัผล การประเมินผล และการประกนัคุณภาพการศึกษา  
Measurement Evaluation and Educational Quality Assurance  

3(2-2-5) 

 ศึกษาหลกัการ แนวคิด วิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบเคร่ืองมือวดัและ
ประเมินผลรายบุคคลและรายกลุ่ม แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ แนวปฏิบติัใน   
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่ การใชผ้ลการวดัและประเมินเพื่อพฒันาผูเ้รียน
และการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์และฝึกออกแบบเคร่ืองมือวดัและประเมินผลผูเ้รียน        
การประยุกต์หลักการประเมินมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา ศึกษาองค์ความรู้     
การประกนัคุณภาพระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา การ
จดัท าแผนพฒันาและโครงการเก่ียวกบัการประเมินเพื่อการประกนัคุณภาพทางการศึกษา 
น าผลการประเมินและประกนัคุณภาพการศึกษามาใชเ้พื่อพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 

 

   
600-320 ส่ือดิจิทลัและนวตักรรมเพือ่การเรียนรู้ 

Digital Media and Learning Innovation 
3(2-2-5) 

 ศึกษาหลกัการ  แนวคิด รูปแบบการผลิตส่ือดิจิทลัทางการศึกษาท่ีหลากหลาย การใช้ 
ภาษาไทยและภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในการผลิตส่ือดิจิทลัทางการศึกษา เพื่อใชใ้น 
การจดัการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบัธรรมชาติของรายวชิาและผูเ้รียน  น าไปสู่การ 
พฒันานวตักรรมทางการศึกษาเพื่อแกปั้ญหาผูเ้รียน  ประยกุตใ์ชส่ื้อในการจดัการเรียน 
การสอน และการท างานใหท้นัสมยั มีประสิทธิภาพ  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั และใชส่ื้ออยา่ง 
ปลอดภยัโดยไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 

   

600-427 วจัิยเพือ่พฒันาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
Research for Learning Development of Learner  

3(2-2-5) 

 ศึกษาหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัย ทั้ งการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ         
การวิจยัชั้นเรียน เขียนและน าเสนอรายงานการวิจยัไดถู้กตอ้ง น าผลการวิจยัมาปรับปรุง
และแก้ปัญหาการเรียนการสอน และการท างานอย่างต่อเน่ือง รวมถึงพฒันานวตักรรม
การศึกษา การสร้างแรงบนัดาลใจท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้  ตลอดจนเป็นพี่เล้ียงหรือ        
ผูช้ี้แนะแก่ผูเ้รียนได ้

 

  

 

 

 

   

   



 
 
 

600-108 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
Internship in Education I  

2(0-160-0) 

 ศึกษาปฏิบติัการรู้รอบบริบทของสถานศึกษา งานครูในสถานศึกษาเป็นเวลา 4 สัปดาห์  
วิเคราะห์ความรู้ ทฤษฎี แสวงหาความรู้ และจดัการความรู้เก่ียวกบังานครูท่ีสะทอ้นความรู้
รอบเก่ียวกบัผูเ้รียน ครู และโรงเรียน มีทกัษะในการใชภ้าษาและการส่ือสารระหว่างบุคคล 
การสร้างสัมพนัธภาพ การท างานเป็นทีม การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบัผูป้กครองและชุมชม
อย่างสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการสืบคน้ จดัเก็บและปฏิบติังาน มี
ค่านิยมท่ียดึมัน่คุณธรรมและจริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี สรุปและเขียนรายงาน
ผลการปฏิบติังาน ภายใตก้ารนิเทศร่วมกนัระหวา่งมหาวทิยาลยักบัสถานศึกษา 

 

   
600-219 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

Internship in Education II  
2(0-160-0) 

 ศึกษาการแสดงบทบาทหน้าท่ีครู มีส่วนร่วมในการปฏิบติัภารกิจเป็นผูช่้วยครู ในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีต่าง ๆ เป็นเวลา 4 สัปดาห์  ไดแ้ก่ การดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนดว้ยความรัก เมตตา 
กรุณา และควบคุมชั้นเรียน การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้และการผลิตส่ือ การตรวจ
ช้ินงาน การวดัผลและประเมินผล การท างานวิจยัในชั้นเรียน และกิจกรรมของฝ่ายต่าง ๆ 
ในสถานศึกษา ร่วมวิเคราะห์แกปั้ญหาพฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคลกบัเครือข่ายผูป้กครอง
และชุมชน และรายงานผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนไดอ้ยา่งเป็นระบบ มีทกัษะการใชภ้าษา
และการส่ือสารระหว่างบุคคล การจดัการอารมณ์ของตนเองและเขา้ใจอารมณ์ของผูอ่ื้น 
การท างานเป็นทีม การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างสร้างสรรค์  พร้อมทั้งน าเสนอ
และรายงานผลอย่างเป้นระบบ ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
สถานศึกษา 

 

   
   
   
   
   
   
   
  

 
 
 

 



 
 
 

600-317 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 
Internship in Education III  

2(0-160-0) 

 ปฏิบติังานสอนในสถานศึกษาเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ปฏิบติังานสอนในวิชาเอกโดยน าความรู้
มาใช้วางแผน ออกแบบหลกัสูตร จดักิจกรรมการเรียนรู้ วดัผลและประเมินผล ผลิตส่ือ/
นวตักรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือพฒันาผูเ้รียน ใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับผู ้ปกครองและชุมชมอย่างสร้างสรรค์ จัดการเรียนรู้ใน
สถานการณ์จริงและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนมีความสุข ใช้วิธีการวดัและ
ประเมินผล รวมถึงบนัทึกและเขียนรายงานการปฏิบติังานสอนและถอดบทเรียนเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ พร้อมน าไปสู่การจดัท าเคา้โครงวิจยัเพื่อแก้ปัญหาหรือพฒันาผูเ้รียน 
ภายใตก้ารนิเทศร่วมกนัระหวา่งมหาวทิยาลยักบัสถานศึกษา   

 

   
600-426 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 

Internship in Education  IV 
6(0-480-0) 

 ปฏิบติัหนา้ท่ีครูในสถานศึกษาเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา (18 สัปดาห์) ดว้ยการมีส่วนร่วม

ในการออกแบบและวางแผนการจดัการเรียนรู้  จดัการเรียนรู้และจดัการชั้นเรียนใน

สถานการณ์จริง โดยการบูรณาการศาสตร์การสอนเน้ือหา เทคโนโลยีและจรรยาบรรณ

วิชาชีพภายใตก้ารนิเทศร่วมกนัระหวา่งมหาวิทยาลยักบัสถานศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มี

ปัญญารู้คิด  ใช้วิธีการวดัและประเมินผลเพื่อปรับปรุงการพฒันาการจัดการเรียนรู้ท่ี

สอดคล้องกับศกัยภาพของผูเ้รียน ประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการเรียนรู้ 

ด าเนินการวิจยั สร้างส่ือ/นวตักรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียนจากการปฏิบติังานในหนา้ท่ีครู  โดย

การสะทอ้นคิด ถอดบทเรียน และแลกเปล่ียนการเรียนรู้ร่วมกบัผูป้กครองและชุมชมอยา่ง

สร้างสรรค์ เขียนรายงานและน าเสนอผลการวิจยั มีส่วนร่วมในการจดัท าโครงการเพื่อ

พฒันาผูเ้รียน และปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืน ๆ ของครูในสถานศึกษาเพื่อพฒันาความเป็นครูมือ

อาชีพ 

 



 
 
 

 

 

 

2.2  กลุ่มวชิาเอก            
2.2.1  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 to  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 ตลอดจนพิธีกรรมความเช่ือ 
 
 

 



 
 
 

 

 

 

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

ประชาคมยโุรป การด าเนินการและปัญหาอุปสรรคของประชาคมยโุรป 
 

 
 
 
 
 
 

608-201 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
Geography of Thailand 

3(2-2-5) 

 ศึกษาโครงสร้างทางกายภาพ ประชากร ลกัษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากกิจกรรมของ
ประชากรในแต่ละภูมิภาคภูมิศาสตร์ของประเทศไทย และฝึกภาคสนามดา้น
ภูมิศาสตร์ 

 

   
608-202 จริยศาสตร์ 

Ethics 
3(3-0-6)  

 ศึกษาความหมาย ขอบเขต และแนวคิดทางจริยศาสตร์ของศาสนาและของ
ปรัชญาเมธีท่ีส าคัญในแง่อุดมการณ์ของชีวิตและเกณฑ์ท่ีใช้ตัดสินค่าทาง
จริยธรรม จริยธรรมส่ิงแวดลอ้ม และการนิยามความหมายของค่าทางจริยธรรม
วิเคราะห์ปัญหาเหตุการณ์ในปัจจุบันเพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขภายใต ้
แนวคิดทางจริยศาสตร์ 

 

   
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 

 

   
608-301 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 

 

   
608-306 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 

 

   
  

 
 

   
   



 
 
 

 

 

 

608-405 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  

 

   
608-407 ส่ิงแวดล้อมและประชากรศึกษา 

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

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

 

   
608-418 หน้าทีพ่ลเมือง 

Citizenship 
3(2-2-5) 

 ศึกษาลกัษณะและความส าคญัการเป็นพลเมืองดี บทบาท สิทธิ หนา้ท่ี เสรีภาพ
การด าเนินชีวิต และความรับผิดชอบท่ีดีต่อสังคม การปลูกฝังค่านิยมด้าน
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

 

   
608-419 สังคมไทยกบัการพฒันา 

Thai Socail and Development 
3(2-2-5) 

 ศึกษาสภาพปัญหาของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ผลกระทบของ
โลกาภิวตัน์ต่อสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปรับตวัของสังคมไทยใน
ท่ามกลางกระแสโลกาภิวตัน์ 

 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

2.2.2  วชิาการสอนวชิาเอก         
608-308 หลกัสูตรและการสอนสังคมศึกษา 1 

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

 ศึกษาหลกัสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ปัจจยัพื้นฐานด้านสังคม 
ปรัชญา และประวติัศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการพฒันาหลกัสูตรสังคมศึกษาระดบัต่างๆ
ใหเ้หมะสมกบัทอ้งถ่ินและวยัของผูเ้รียน 

 

   
608-400 หลกัสูตรและการสอนสังคมศึกษา 2 

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

 ศึกษาความคิดรวบยอด หลกัการและพฤติกรรมการเรียน แนวโนม้การสอนสังคมศึกษา 
ฝึกปฏิบติัทกัษะการสอน วิธีการสอน และการวดัประเมินผลแบบต่างๆ ในกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

 

 
         2.2.3  วชิาเอกเลอืก 

608-200 ประวตัิศาสตร์สหรัฐอเมริกา 
History of the United States of America 

3(3-0-6) 

 ศึกษาประวัติศ าสต ร์การตั้ ง อาณานิคมในทวีปอ เม ริกา  อาณานิคมอเม ริก า                     
การประกาศอิสรภาพ ลทัธิมอนโร (ค.ศ.1823) สงครามกลางเมือง (ค.ศ.1898) อิทธิพล
ของสหรัฐอเมริกาในละตินอเมริกา การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ภายในประเทศ ความสัมพันธ์กับต่างประเทศตั้ งแต่ก่อนสงครามโลกและหลัง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 บทบาทความเป็นมหาอ านาจของสหรัฐอเมริกาในยคุปัจจุบนั   

 

   
608-300 ประวตัิศาสตร์ภาคใต้ 

Southern History 
3(2-2-5) 

 ศึกษาเก่ียวกับประวติัศาสตร์และโบราณคดีของชุมชนภาคใต้ทั้ งก่อนและหลังยุค
ประวติัศาสตร์ ศึกษาเก่ียวกบัพฒันาการชุมชนภาคใตโ้บราณจากยุคอาณาจกัรตามพร
ลิงค์ อาณาจกัรศรีวิชัย และยุคหลงัท่ีถูกผนึกเขา้กบัชนชาติสยาม และศึกษาเก่ียวกับ
ลกัษณะสภาพสังคมและวฒันธรรมของภาคใตท้ั้งวฒันธรรมดั้งเดิมและวฒันธรรมผสม
ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากกลุ่มเช้ือชาติอ่ืนๆ เช่น จีน อินเดีย และมลายู และศึกษาเก่ียวกบัทิศ
ทางการพฒันาการทางสังคมและวฒันธรรมของภาคใตท่ี้จะเกิดข้ึนต่อในอนาคต 
 

 

   



 
 
 

 

 

 

608-302 จิตวทิยาสังคม 
Social Psychology 

3(3-0-6) 

 ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพฤติกรรมทางสังคม  กระบวนการสังคมประกิตวิธีการ
ศึกษาวจิยัทางจิตวทิยาสังคม ตวัตนและบุคลิกภาพ  การส่ือสารทางสังคม  แรงจูงใจทาง
สังคม   ทศันคติและการเปล่ียนแปลงทศันคติ  การรับรู้ทางสังคม  การปรับตวัทางสังคม  
ความแปลกแยกกบัผลกระทบทางสังคม  อคติและการเลือกปฏิบติัในสังคมการเมือง 
กลุ่มและประสิทธิภาพในการท างานกลุ่ม 

 

   
608-303 หลกัรัฐศาสตร์ 

Principles of Political Science 
3(3-0-6) 

 ศึกษาความหมาย วิวฒันาการ ขอบเขต นโยบายและการด าเนินงาน แนวการศึกษาทาง
รัฐศาสตร์ แนวทางการน าความรู้ทางรัฐศาสตร์มาประยุกต์ในการเมืองการปกครอง
ปัจจุบนั 

 

   
608-304 ประวตัิศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

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

 ศึกษาประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ พฒันาการทางการเมือง การปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศต่างๆของประเทศใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

 

   
608-305 วธีิวจัิยทางสังคมศาสตร์ 

Research Methodology in Social Sciences 
3(3-0-6) 

 ศึกษากระบวนทศัน์การวิจยั ความหมาย ลกัษณะ และเป้าหมายการวิจยั ประเภทและ
กระบวนการวิจยั การก าหนดปัญหาการวิจยั ตวัแปรและสมมติฐาน การเก็บรวบรวม
ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การเขียนเคา้โครงการวิจยั จรรยาบรรณนกัวิจยัและเทคนิค
วิธีการวิจยัเฉพาะทางด้านสังคมศาสตร์ และฝึกปฏิบติัการศึกษาคน้ควา้งานวิจยั การ
วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนโครงการวิจยัทางสังคมศาสตร์ การด าเนินการวิจยั การใช้
แหล่งขอ้มูล การรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลของแต่ละกระบวนทศัน์ การเขียน
รายงานการวิจัย การอ่านผลการวิจัย การน าวิธีการและผลการวิจัยไปใช้ในการ
พฒันาการสอนทางสังคมศึกษา 
 
 

 

   



 
 
 

 

 

 

608-307 การเปลีย่นแปลงทางสังคมและวฒันธรรมไทย 
Social and Cultural Changes 

3(2-2-5) 

 ศึกษาความหมายและมโนทศัน์การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม ทฤษฎีการ
เปล่ียนแปลงของสังคมและวฒันธรรม โลกาภิวตัน์การเปล่ียนแปลงของสังคมชนบทสู่
ความเป็นสังคมเมืองสังคมไทยในยุคเปิดประชาคมอาเซียน สังคมออนไลน์ ส่ือและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ปัญหาและการจดัการปัญหาท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางสังคม
และวฒันธรรม การพฒันาสังคมท่ามกลางความเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม 

 

   
608-402 การพฒันาสังคม 

Society Development 
3(2-2-5) 

 ศึกษาพฒันาการของสังคมสมยัใหม่ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ ลกัษณะการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมและวฒันธรรม การเปล่ียนแปลงทางสถาบนัทางสังคม แนวคิดทฤษฏีทาง
สังคม การจดัระเบียบทางสังคมเพื่อลดปัญหาท่ีเกิดจากผลกระทบของการพฒันาสังคม 

 

   
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  

 

   
608-404 สิทธิมนุษยชนศึกษา 3(3-0-6) 

 ศึกษาความหมาย แนวคิด ความส าคัญ และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนาสิทธิ
มนุษยชนในระดับสากลและในสังคมไทย สถานะ บทบาท สิทธิและหน้าท่ีของ
มนุษยชาติในอดีตและปัจจุบนัทั้งในระดบัสากลและในสังคมไทย 

 

   
608-406 สันติภาพศึกษา 

Peace  Studies 
3(2-2-5) 

 ศึกษาแนวคิดทฤษฏีว่าดว้ยสันติภาพ ความขดัแยง้และความรุนแรงทั้งในระดบัปัจเจกบุคคล 
ประเทศและระหว่างประเทศ อคติและความเกลียดชงัทางเช้ือชาติ สีผิว ศาสนา สงครามและ
การแย่งชิงทรัพยากร การแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ดว้ยสันติวิธี บทบาทขององคก์รในระดบั
ชุมชน ประเทศและระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้ และการส่งเสริม
สนัติภาพ 
 

 



 
 
 

 

 

 

608-408 อารยธรรมโลก 
World Civilization 

3(3-0-6) 

 ศึกษาววิฒันาการของอารยธรรมโลกในภูมิภาคต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เพื่อเขา้ใจ
กระบวนการเกิดและการเคล่ือนตวัของอารยธรรมโลกท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงและความ
เป็นไปของสังคมโลกในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

 

   
608-411 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

Local Wisdom  
3(2-2-5) 

 ศึกษาและคน้ควา้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาชุมชน ภูมิปัญญาท่ีเกิดจากกระบวนการคิด
การเรียนรู้ การพฒันาดว้ยการกระท าและปฏิสัมพนัธ์ในชุมชน ภูมิปัญญาในการด ารงชีวิต
ร่วมกบัผูอ่ื้น ภูมิปัญญาในการอยูร่่วมกบัธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม  ภูมิปัญญาในการแสวงหา
คุณค่าและตวัตนในความเป็นมนุษย ์โดยเนน้กระบวนการเรียนรู้และส่ือท่ีหลากหลาย 

 

   
608-412 เศรษฐกจิชุมชน 

Community Economics  
3(2-2-5) 

 ศึกษาหลกัการแนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ หลกัเศรษฐศาสตร์กบัการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั พฤติกรรมผูบ้ริโภคผูผ้ลิต กลไกการตลาด การพฒันาเศรษฐกิจ            
ของประเทศ การวางแผนการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัเพื่อประโยชน์ของบุคคลใน
สังคมท่ีจะไดรั้บอยา่งมีคุณธรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

   
608-417 มานุษยวทิยา 

Anthropology 
3(3-0-6) 

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

 

   
608-420 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม 3(3-0-6) 

 Life and Social Skill  
 ศึกษาความหมาย ความส าคญั องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต หลกัและปรัชญาในการ
ด ารงชีวิต การสร้างคุณภาพชีวิต บทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบต่อตนเอง บุคคล และ
สังคม เพื่อเป็นแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวติได ้

 

 


