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3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      
9111101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  

Thai for Communication 
3(2-2-5) 

        ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร การฝึกทักษะการรับสารและส่งสารอย่างสร้างสรรค์ 
การบูรณาการทักษะการส่งสาร และรับสารเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวัน การตีความ การรู้เท่าทันสาร การ
ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในสังคมปัจจุบัน 
                 An introductory of language for communication; practicing language skills 
for creative receiving and sending message; integrating language skills for 
communication in everyday use; message interpretation and literacy; language usage 
for communication in current society 
 
9111102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

English for Communication  
3(2-2-5) 

        โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ปรากฏในงานเขียนภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน การฝึกใช้โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในการพูด ฟัง อ่านและเขียนเพ่ือการสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวัน ทั้งในเหตุการณ์ท่ีเป็นอดีต ปัจจุบันและอนาคต  
                  English structures in various forms of English writing in everyday use; 
practice using English structures for communication in listening, speaking, reading, and 
writing skills in everyday use in the past, present, and future situations 
 
9111103 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  

English in Everyday Use 
3(2-2-5) 

        ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน การใช้ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวัน การฟัง 
การพูด การอ่าน การเขียน ในสถานการณ์ต่างๆ การทักทายและการพูดถึงกิจวัตรประจ าวัน งานอดิเรก 
การเดินทางท่องเที่ยวและโรงแรม การซื้อสินค้า การสั่งอาหารและเครื่องดื่ม การบอกเวลา วัน เดือน ปี 
การสมัครงาน การน าเสนอในที่ท างาน 
                  Communication skills in everyday use; everyday vocabularies usage; 
listening, speaking, reading, and writing in various situations; greeting and routine 
conversations; hobby; travelling and hotels; shopping; food and beverage ordering; time 
and date telling; job applications; presentation in working places 
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9112101 ภาษาและวัฒนธรรมลาว  
Lao Language and Culture  

3(2-2-5) 

        ลักษณะและความเป็นมาของภาษาลาว ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนใน
ชีวิตประจ าวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีลาวในบริบทของประชาคมอาเซียน 
                  Background and characteristics of Lao language; listening, speaking, reading, 
and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Laos as one of the 
ASEAN context 
 
9112102 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า  

Burmese Language and Culture  
3(2-2-5) 

        ลักษณะและความเป็นมาของภาษาพม่า ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนใน
ชีวิตประจ าวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีพม่าในบริบทของประชาคมอาเซียน 
                  Background and characteristics of Burmese language; listening, speaking, 
reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Myanmar as 
one of the ASEAN context 
 
9112103 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม  

Vietnamese Language and Culture 
3(2-2-5) 

        ลักษณะและความเป็นมาของภาษาเวียดนาม ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนใน
ชีวิตประจ าวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีเวียดนามในบริบทของประชาคมอาเซียน 
                  Background and characteristics of Vietnamese language; listening, speaking, 
reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Vietnam as one 
of the ASEAN context 
 
9112104 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร  

Cambodian Language and Culture 
3(2-2-5) 

        ลักษณะและความเป็นมาของภาษาเขมร ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนใน
ชีวิตประจ าวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีเขมรในบริบทของประชาคมอาเซียน 
                  Background and characteristics of Cambodian language; listening, speaking, 
reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Cambodia as 
one of the ASEAN context 
 
 
 
 
 
 



28 
 

9112105 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู  
Malay Language and Culture 

3(2-2-5) 

        ลักษณะและความเป็นมาของภาษามลายู ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนใน
ชีวิตประจ าวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีมลายูในบริบทของประชาคมอาเซียน 
                  Background and characteristics of Malay language; listening, speaking, 
reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Malaysia as 
one of the ASEAN context 
 
9112106 ภาษาและวัฒนธรรมจีน  

Chinese Language and Culture  
3(2-2-5) 

        ลักษณะและความเป็นมาของภาษาจี น ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนใน
ชีวิตประจ าวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีจีนในบริบทของประชาคมอาเซียนและเอเชียตะวันออก 
                  Background and characteristics of Chinese language; listening, speaking, 
reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of China as one 
of the ASEAN and East Asian context 
 
9112107 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น  

Japanese Language and Culture 
3(2-2-5) 

        ลักษณะและความเป็นมาของภาษาญี่ปุ่น ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนใน
ชีวิตประจ าวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีญี่ปุ่นในบริบทของประชาคมอาเซียนและเอเชีย
ตะวันออก 
                  Background and characteristics of Japanese language; listening, speaking, 
reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Japan as one 
of the ASEAN and East Asian context 
 
9112108 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี  

Korean Language and Culture 
3(2-2-5) 

        ลักษณะและความเป็นมาของภาษาเกาหลี ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนใน
ชีวิตประจ าวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีเกาหลีในบริบทของประชาคมอาเซียนและเอเชีย
ตะวันออก 
                 Background and characteristics of Korean language; listening, speaking, 
reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Korea as one 
of the ASEAN and East Asian context 
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9192301 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
English Language Use and Communication 

2(1-2-3) 

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การน าเสนอในหัวข้อที่น่าสนใจ การแสดงความคิดเห็น
ของตนเอง การถามความคิดเห็นของผู้อ่ืน การเขียนประสบการณ์ เหตุการณ์ ความคิด และความใฝ่ฝัน 
การเขียนจดหมายประเภทต่างๆ 

English language use for communication; presentation of interesting issues; 
expression of one’ s opinions; enquiry of other’ s opinions; writing experiences, events, 
thoughts, and ambitions; writing different types of letters 

 
9121101 ทักษะชีวิต  

Life Skills 
3(3-0-6) 

        ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตประจ าวัน ทักษะเฉพาะบุคคล  ทักษะการ
ติดต่อสื่อสาร ทักษะสังคมและทักษะการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตน ความฉลาดทางอารมณ์ 
สุขภาพจิตและการปรับตัว  คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การท างานเป็นทีม การด ารงชีวิตอย่างพอเพียง     
                 Necessary skills for everyday use; intrapersonal skills; communication skills; 
social and occupational skills; self-development; emotional quotient; mental health 
and adjustment; virtue, ethics, and values; critical thinking, decision making, and 
problem solving; team working; living a self-sufficient life 
 
9121102 สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21  

Thai and Global Society in 21st Century   
3(3-0-6) 

        สังคมไทยในบริบทโลกในมิติประวัติศาสตร์และอารยธรรมไทย ประชากร วัฒนธรรม
ไทย บทบาทและความเคลื่อนไหวของศาสนา เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการ
พระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปราชญ์ท้องถิ่น สมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) บริบทของกลุ่มประเทศสมาชิก และคุณูปการของสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและ
ประเทศชาติ  
                 Thai society in the global society in the dimension of history, Thai 
civilization, population, Thai culture as well as the movement of religion; self-sufficiency 
economy for the sustainable development; the royal projects of His Majesty King 
Bhumibol Adulyadej (King Rama IX); the local scholars; the context of ASEAN community 
and ASEAN nations; the contributions of Somdej Chow Phya Sri Sury Wongse (Chuang 
Bunnag) to Bansomdejchaopraya Rajabhat University and Thailand 
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9121103 ความเป็นพลเมือง  
Active Citizenship 

1(1-0-2) 

                  หลักการพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ความหมาย สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง จิตส านึกสาธารณะ ทัศนคติ และค่านิยมในความ
ซื่อสัตย์สุจริต ผลกระทบจากการทุจริตที่ส่งผลเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติ   
        Fundamental principles of constitutional monarchy; definition of rights and 
responsibilities of active citizens; civic-mindedness, attitudes, and values in integrity 
among the students as well as awareness of the disastrous effects of corruption on the 
society and country 
 
9122201 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้น า  

Modern Management and Leadership  
3(3-0-6) 

        แนวคิด ทฤษฎีการจัดการ การจัดการองค์ประกอบการและหน้าที่ต่างๆ ในองค์กร การ
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการองค์กร แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
                   Concepts and theories of management, the component management, 
and various functions in organizations; implementation of technology for organizational 
management; concepts and theories of leadership and team work; ethics and social 
responsibilities 
 
9122202 การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  

Communications in Everyday Use  
3(3-0-6) 

        ความหมายของการสื่อสาร สื่อประเภทต่างๆ การรู้เท่าทันสื่ออย่างมีวิจารณญาณ ความ
น่าเชื่อถือและคุณค่าเนื้อหาสาร ผลกระทบของสื่อ การบริโภคสื่ออย่างเข้าใจในชีวิตประจ าวัน การใช้
สื่ออย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล จริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
                   Definitions of communication; types of media; media literacy on the basis 
of consideration; creditability and content values; media impact; media consumption 
with understanding in everyday use; using media with social responsibility and without 
violating personal rights; morality, ethics, and related laws 
 
9122203 สุนทรียะทางศิลปกรรม  

Aesthetics of Fine and Applied Arts  
3(3-0-6) 

        ความหมายและทฤษฎีทางสุนทรียะ กระบวนการเรียนรู้ ประสบการณ์ และการประเมิน
คุณค่าทางความงามของศิลปกรรม ด้านดนตรี ด้านนาฏศิลป์ และด้านทัศนศิลป์ 
                   Definitions and theories of aesthetics; learning process, experience, and 
appreciation of fine and applied arts; music, performing arts, and visual arts 
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9122204 ความสุขแห่งชีวิต  
Happiness of Life  

3(3-0-6) 

        ความหมาย ความส าคัญและปัจจัยที่ท าให้เกิดความสุข แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
ความสุข ศิลปะการด าเนินชีวิตที่มีความสุข สันติสุข การคิดเชิงบวก ความสุขกับการท างาน งานอดิเรก
กับการสร้างความสุข  จิตสาธารณะเพ่ือความสุขของผู้อื่น 
                   Definitions, importance, and factors creating happiness; concepts and theories 
concerning happiness; art of living a happy life; peace; positive thinking; happiness at work; 
hobbies and creation of happiness; public mind for others’ happiness 
 
9192302 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

King’s Philosophy for Locality Development 
 2(2-0-4) 

แนวคิด หลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การประยุกต์ใช้หลักการ 
ทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจ าวัน  
การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาอย่างเป็นรูปธรรม
และยั่งยืน การร่วมมือในการท างานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับภาคีเครือข่าย 

Concepts, principles of Royal Initiative Projects; application of Royal practice, 
philosophy of sufficiency economy and sustainable development approaches to daily life; 
analysis of intellectual strategy for community development concerning the King’s 
philosophy concretely and sustainably; holistic-integrated collaboration with partnership 
networks 

 
9131101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน  

Science and Technology in Everyday Use  
3(2-2-5) 

        การแสวงหาความรู้จากโลกธรรมชาติทั้งทางด้านชีวภาพและกายภาพ ความส าคัญของ
กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน สารเคมีเป็นพิษและอันตรายจาก
สารเคมี ภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความส าคัญของการด ารงชีวิตแบบ
สมดุล 
                  Knowledge inquiry from natural world both in biological and physical 
fields; importance of scientific thinking process; technology in everyday use; toxic 
chemicals and chemical hazards; global warming and climate change; importance of 
balanced living 
 
 
 
 
 
 



32 
 

9131102 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์  
Learning and Problem Solving Skills in Mathematics 

3(2-2-5) 

        การพัฒนาทักษะการคิดแบบองค์รวมเชิงตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ หลักการ
แก้ปัญหาและวิธีการใช้เหตุผล ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
เบื้องต้น ทักษะการค านวณเพ่ือการเรียนรู้และแก้ปัญหา 
                 Logical and mathematical holistic thinking skills development; problem-
solving principles and reasoning methods; data and basic data analysis; fundamental 
mathematical model; calculation skills for learning and problem solving 
 
9141101 กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต  

Physical Activities for Life  
1(0-2-1) 

        ความหมาย ความรู้ ความเข้าใจ และความส าคัญในพ้ืนฐานของกิจกรรมทางกาย 
ขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายทั้งในชีวิตประจ าวันและยามว่าง เพ่ือการมีสุขภาพอนามัยที่ดีโดย
ผ่านการปฏิบัติ กิจกรรมการเคลื่อนไหว การป้องกันและดูแลสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย กิจกรรมกีฬาไทย กีฬาสากล กิจกรรมการออกก าลังกาย กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวทางกายอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
                   Definitions, knowledge, understanding, and importance of physical activity 
foundations; steps in physical activity performance both in everyday and leisure time 
in order to possess good health and sanitation by practicing physical activities, 
protecting and taking care of health, strengthening physical fitness, and playing Thai and 
international sports including physical exercise, recreation, and other relevant physical 
activities 

 
  (2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน                        

1190101  คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู     2(2-0-4) 
Morals, Ethics, Code of Ethics, and Teachers’ Spirituality 

  ความประพฤติ การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ การพัฒนาผู้เรียนด้วยจิต
วิญญาณความเป็นครู การวิเคราะห์ สังเคราะห์และบูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา และ
การฝึกปฏิบัติด้วยการสะท้อนคิด การพัฒนาตนเอง ในการเป็นครูที่ดี ความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
  Behavior; practice according to code of ethics; learner development with 
teachers’ spirituality; analyzing, synthesizing and integrating body of knowledge about 
teachers’ values; ethics of teaching profession; morals and ethics of teachers; teachers’ 
spirituality; professional laws; professional development situations; experience-based 
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learning management, case study and contemplative practice; self-development for 
being good teachers; modernity and transformation literacy 
 
1190102 ปรัชญาการศึกษา                                                              3(3-0-6) 

Philosophy of Education 
การวิเคราะห์ ปรัชญา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา วิวัฒนาการของการศึกษา

ไทยและการศึกษาโลก การจัดการคุณภาพการศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา การเปลี่ยนแปลงการศึกษาตามบริบทของสังคม เศรษฐกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์  
และแผนงาน บริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนแต่ละระดับการศึกษาและประเภทการศึกษา  
การออกแบบและการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา การสะท้อนคิด และการประยุกต์ใช้ 

Analysis of Philosophy,  principles, concepts, educational concepts and 
theories; evaluation of Thai education and world educational; educational quality 
management and administration; information system for school quality management 
and administration; educational change through  context of social, economic,   policies, 
strategies, and plans; school management in education levels and type; design and 
operation on educational quality assurance; reflections and application 
 
1190103  จิตวิทยาส าหรับครู          3(3-0-6) 
  Psychology for Teachers 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยา   
ให้ค าปรึกษา  การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา  ศาสตร์ทางสมอง
เพ่ือการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย ผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ การศึกษารายกรณี การพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู การใช้การสะท้อนคิด            
เพ่ือการออกแบบ การดูแล การช่วยเหลือ และการพัฒนาผู้ เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ              
การพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง การให้ค าแนะน า 
การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การสร้าง
ความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ 

Principles, concepts, theories of developmental psychology, educational 
psychology, and counseling psychology; analysis, problem solving, and application of 
psychological knowledge; neuro science for learning management; promoting 
development of learners according to their potential and ages; leaners with special 
needs; case study; developing learners with teachers’ spirituality; contemplation for 
designing, caring, facilitating and developing individual learners according to their 
potential; developing oneself to be a good teacher with knowledge, modernity and 
transformation literacy; counseling; providing feedbacks to parents and related parties 
for the sake of  learners' development; fostering cooperation in developing learners 
and reporting results of improving learners’ qualities systematically 
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1190201  การพัฒนาหลักสูตร          3(3-0-6) 

Curriculum Development 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐานทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา 

สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีในการพัฒนาหลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตรในประเทศไทย 
รูปแบบของหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินและปรับปรุง
หลักสูตร หลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปัญหาและแนวโน้ม
ในการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

Principles, concepts, theories of curriculum development; foundation of 
educational philosophy, psychology, society, culture and technology for curriculum 
development; curriculum evolution in Thailand; curriculum patterns; curriculum 
development processes; curriculum implementation; curriculum assessment and 
revision; core curriculum; school curriculum; basic education curriculum; problems and 
trends in curriculum development; school curriculum design and development  
 
1190202  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้          3(3-0-6) 

Learning Measurement and Evaluation 
หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ คุณสมบัติของนักวัด

ประเมินผล รูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ พฤติกรรมทางการศึกษา เครื่องมือวัดผลการ
เรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การประเมินภาคปฏิบัติและการสร้างเครื่องมือวัดผล
การเรียนรู้ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการวัดและประเมินผล          
การเรียนรู้ การตัดสินผลการเรียนรู้และการให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ 

Principles, concepts of learning measurement and evaluation; 
qualifications of evaluators; learning measurement and evaluation models; educational 
behavior; learning measurement instruments; authentic assessment; performance 
assessment and construction of instruments of learning measurement; test validation; 
statistics for data analysis of learning measurement and evaluation; learning assessment 
and giving feedback on learners’ development and learning management 
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1190203  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา     2(1-2-3) 
                    และการเรียนรู้   

Innovation and Information Technology for Educational  
Communication Learning 
หลักการ แนวคิด และทฤษฎี นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร

การศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญา รู้คิด
และมีความเป็นนวัตกร ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ การวิเคราะห์ การเลือก การออกแบบ การ
พัฒนา การประเมิน การบูรณาการและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารการศึกษา และการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ใช้
การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 

Principles, concepts, and theories of innovation and information 
technology for educational communication learning; digital technology laws and codes 
of ethics; using digital technology for design of learning management according to the 
nature of major areas of study to develop intellectual and innovative learners; learners 
with special needs; analysis, selection, design, development, evaluation, integration and 
application of using innovation and information technology for educational 
communication and learning efficiently, infringement of an intellectual property, 
applying reflections to self-development to be a good teacher with knowledge, 
modernity and transformation literacy  
 
1190204  ทักษะการสื่อสารและวัฒนธรรมส าหรับครู        2(2-0-4) 

Communication Skills and Culture for Teachers   
ความส าคัญของภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวัฒนธรรมไทยส าหรับครู การปฏิบัติ 

การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ทักษะการสื่อสาร เทคนิคการน าเสนอข้อมูล การปฏิบัติตน      
ตามวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา ชุมชน และสังคมไทย 
  Importance of Thai language, English language and Thai culture for 
teachers; practice of listening, speaking, reading and writing skills; communication skill; 
techniques for giving presentation; practising oneself concerning Thai culture in school, 
community and Thai society 
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1190205  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1           1(120) 
  Practicum 1 

การพัฒนาคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู จรรยาบรรณ
ต่อวิชาชีพ บทบาทหน้าที่ครู การสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแล ช่วยเหลือและพัฒนา
ผู้เรียน การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา
และเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพครู การสังเกตและวิเคราะห์
การปฏิบัติหน้าที่ครู การถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา การสังเคราะห์องค์
ความรู้และน าผลการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้               
ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้  

Development of characteristics reflecting love and faith in teaching 
profession; professional ethics; duties of teachers; coordinating with parents to provide 
learners’ care, assistance, and development; providing well-organized report of learner 
development; applying the knowledge of psychology and digital technology; curriculum 
and activity development; developing teacher profession; observing and analysing 
teacher performance; concluding the lesson learned from learning experience in 
educational institution; synthesizing the body of knowledge and using the learning 
results in after action review (AAR), as well as sharing and learning under the context of 
profession learning community (PLC)  
 
1190301  วิทยาการจัดการเรียนรู้           3(3-0-6) 

Learning Management Science 
ทฤษฎีการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้ เชิงรุก การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารจัดการชั้นเรียน การศึกษาเรียน
รวม การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคการทดลอง                
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

Learning theories; active learning management; integrated learning; 
learning innovation; using media and digital technology; classroom learning 
management; inclusive education; design and writing lesson plans; microteaching; 
school practicum 
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1190302  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้        3(3-0-6) 
Learning Innovation Research and Development  

 หลักการ แนวคิด ในการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย การวิเคราะห์สภาพปัญหาและ
ความต้องการในการพัฒนาผู้เรียน ขั้นตอนและการออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน การเขียนโครงร่างวิจัย
ในชั้นเรียน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้และแก้ปัญหาผู้เรียน  การสร้างและวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือวิจัย สถิติและการ
วิ เคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การน าผลวิจัย   ไปใช้ เ พ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา                
การเรียนรู้ผู้เรียน  

Principles, concepts of research; researchers’ code of ethics; analysis of  
problems and needs for learners’ development; action research methodology and design; 
action research proposal writing; application of digital technology to learning development; 
innovation development for learning improvement and problem solving; construction of 
research instruments and test validation; statistics and data analysis; research report writing; 
application of research results to solve learners’ problems and improve learners’ learning 
 
1190303  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2           1(120) 
  Practicum 2 

รายวิชาทีล่งทะเบียนเรียนมาก่อน : 1190205 วิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 
การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  การปฏิบัติงานผู้ช่วยครู

ร่วมกับครู พ่ี เลี้ยงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายวิชาเฉพาะด้าน การบูรณาการองค์ความรู้                
ทางการบริหาร การออกแบบนวัตกรรม การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนรู้และ
บรรยากาศการเรียนรู้ การสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลื อผู้เรียน            
การพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพในศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก การร่วม
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การน าผลการเรียนรู้ในสถานศึกษา          
ไปประเมินสะท้อนกลับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้  

Pre-requisite : 1190205 Practicum 1  
Behaving oneself as a good example according to professional ethics; 

working as a teacher assistant with a mentor; integrating knowledge in educational 
administration, innovation design, educational quality assurance, learning management 
and learning atmosphere; cooperating with parents to develop, help and assist 
students; self-development to be a professional teacher of both professional teaching 
and core major study; participating in projects to promote cultural conservation and 
local wisdom; bringing learning results from educational institutions to evaluate after 
action review ( AAR)  and exchange knowledge in the form of professional learning 
community (PLC)  
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1190401  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1          5(600) 
Internship 1 
รายวิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน :  1190303 วิชา การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 
การปฏิบั ติ ก ารสอนในสถานศึกษา  การประพฤติ ตน เป็ นแบบอย่ า งที่ ดี 

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  การออกแบบและจัดบรรยากาศชั้นเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิด
กระบวนการคิดขั้นสูง การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษา การร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการแก้ปัญหาผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัย การสะท้อนการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การน าผล              
การเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชน            
แห่งการเรียนรู้  

Required Course : 1190303 Practicum 2 
Practice of teaching in educational institutions; behaving oneself as a 

good example according to professional ethnics; designing and managing a classroom 
atmosphere; organizing learning activities to encourage students to create advanced 
thinking processes; applying digital technology or educational innovations; collaborating 
with parents to solve learners' problems with research; reflecting learners’ participation 
in activities to promote professional progress; conducting projects to promote cultural 
conservation and local wisdom; bringing learning results from educational institutions 
to evaluate after action review (AAR) and exchange knowledge in the form of 
professional learning community (PLC)  
 
1190402  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2          5(600) 

Internship 2 
รายวิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 1190401 วิชา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ การออกแบบนวัตกรรมการศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความสุข เกิดกระบวนการคิด
ขั้นสูงน าไปสู่การเป็นนวัตกร การบูรณาการบริบทชุมชนกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัย                  
การสะท้อนผลการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ และสรุปผลเป็นครุนิพนธ์ เพ่ือให้มีความรอบ
รู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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Required Course : 1190401 Internship 1 
Working in teacher duties; behaving oneself as a good example according 

to professional ethics; designing educational innovations and managing learning 
activities happily to develop advanced thinking processes to be an innovator; integrating 
community contexts with learning activity management; creating networks with parents 
and communities to develop and solve learners' problems with research; reflecting the 
results from participating in activities promoting the professional advancement; 
conducting cultural conservation and local wisdom projects; bringing learning results 
from educational institutions to evaluate after action review ( AAR)  and exchange 
knowledge in the form of professional learning community (PLC)  and conclude with a 
teacher’s term paper to develop oneself knowledge, modernity and literacy of changes 
 

2.2.) กลุ่มวิชาเอก              ไม่น้อยกว่า          66         หน่วยกิต 
     2.2.1) วิชาเอกบังคับ         ไม่น้อยกว่า        42         หน่วยกิต 
 

2194101 สังคมวิทยาเบื้องต้น 
Introduction to Sociology     

3 (2-2-5) 

 ความหมาย ลักษณะ ขอบเขต ประวัติความเป็นมา แนวคิดและทฤษฎีสังคมวิทยา 
องค์ประกอบ วิธีการศึกษาด้านสังคมวิทยา กลุ่มสังคม โครงสร้างทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม 
การจัดช่วงชั้นทางสังคม สถาบันทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
วัฒนธรรม ความเชื่อ กระบวนการทางสังคม พฤติกรรมเบี่ยงเบน พฤติกรรมหมู่ การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรม ปัญหาสังคม การบูรณาการกับศาสตร์การสอนสังคมศึกษา 

Definition; characteristics; scope; background; sociological concepts and 
theories; components; sociological methodology; social groups; social structures; 
social organization; social stratification; social institutions; socialization; social 
interaction; culture; beliefs; social processes: social deviations; group behaviors; social 
and cultural changes; integration with the science of social studies teaching 

 
2194102 ศาสนาเปรียบเทียบ 

Comparative Religions     
3 (2-2-5) 

 การเปรียบเทียบปรัชญา พุทธจริยศาสตร์และจริยศาสตร์ของศาสนาอ่ืนๆ พิธีกรรม 
บริบททางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง การก าเนิดศาสนา วิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงทาง
ประวัติศาสตร์ของศาสนาส าคัญของโลก ความสัมพันธ์และอิทธิพลที่ศาสนาต่างๆ มีต่อกัน มีการ 
บูรณาการกับศาสตร์การสอนสังคมศึกษา 
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Comparison of major world religions’ philosophies; comparison of 
Buddhist and other religions’ ethics; comparison of each religion’s ritual; comparison 
of socio – economic and political contexts; comparison of each religion’s emergence, 
historical changes; relationship between each religion and influences of each religion 
on one another; integration with the science of social studies teaching 

 
2194103 การใช้เหตุผลส าหรับประเด็นทางสังคมและ

ตรรกศาสตร ์  
Reasoning about Social Issues and 
Logic 

3 (2-2-5) 

 การใช้เหตุผลส าหรับประเด็นทางสังคมและตรรกศาสตร์ การใช้เหตุผลทางปฏิบัติใน
ประเด็นทางสังคมร่วมสมัย การประเมินความน่าเชื่อถือของเนื้อหาการอ้างเหตุผลในประเด็นทาง
สังคมโครงสร้างของการอ้างเหตุผล ค่าความจริงของประพจน์ ความถูกต้องของการอ้างเหตุผลแบบ
นิรนัยและอุปนัย การอ้างเหตุผลและวิธีการตัดสินความน่าเชื่อถือของการอ้างเหตุผลประเภทต่างๆ 
วิธีการนิยาม การใช้เหตุผลวิบัติประเภทต่างๆ มีการบูรณาการกับศาสตร์การสอนสังคมศึกษา 

Reasoning about social issues; practical reasoning about contemporary 
social issues; the evaluation of reliability of arguments about social issues; 
argumentative structures; propositional truth value; reliability of inductive and 
deductive argumentation; evaluation method for each kinds of argumentation; definition 
method fallacies in reasoning; integration with the science of social studies teaching 

 
2194104 อารยธรรมโลก  

World Civilization 
3 (2-2-5) 

ภูมิหลัง หลักฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของอารย
ธรรมอิยิปต์ เมโสโปเตเมีย เอเชียใต้ เอเชียกลาง จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อิสลาม กรีก โรมัน มรดกทางด้าน
วัฒนธรรม การอภิปรายประเด็นในประวัติศาสตร์อารยธรรมโลก มีการบูรณาการกับศาสตร์การสอน
สังคมศึกษา 

Background; sources and historical method; historical developments of 
Egyptian, Mesopotamian, Central Asian, South Asian, Chinese, Japanese, Korean, 
Islamic, Greek, Roman civilizations; cultural heritage, discussion of issue related to 
history of world civilization; integration with the science of social studies teaching 
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2194105 การเมืองการปกครองไทย 

Thai Politics and Government 
3 (2-2-5) 

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์  และระบอบการปกครอง วิวัฒนาการการเมืองการ
ปกครองไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ระบอบการเมืองการปกครองไทย ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ
สังคม  เหตุการณ์ทางการเมืองต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมในอดีตและปัจจุบัน  มีการ 
บูรณาการกับศาสตร์การสอนสังคมศึกษา 

Introduction to political science and government systems; development 
of Thai government from the past to the present; relationship between state and 
society; political events affecting social changes in the past and in the present; 
integration with the science of social studies teaching 

 
2194106 ประวัติศาสตร์ไทย 

History of Thailand 
3 (2-2-5) 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึง
ปัจจุบัน แนวการปกครอง ศาสนา เศรษฐกิจ - สังคม วัฒนธรรม และความสัมพันธ์กับต่างประเทศ      
อัตลักษณ์ความเป็นไทย การก่อตัวของรัฐชาติ พลวัตของโครงสร้างสังคมและการเมืองไทย ต าแหน่ง
ของไทยในบริบทภูมิภาคและบริบทโลก การปรับตัวเข้ากับความทันสมัยใหม่แบบตะวันตก และความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ หลักฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์ มีการศึกษา
นอกสถานที ่การบูรณาการกับศาสตร์การสอนสังคมศึกษา 

Historical development of Thailand from prehistoric time up to the 
present; development of system of government, religions, socio – economic condition; 
culture; relations with foreign countries; the construction and development of Thai 
identity; the formation and development of nation state; the dynamics of Thai social 
and political structures; the place of Thailand in regional and global contexts; the 
accommodation of Thai society with western modernity; and the transformation of 
Thai society by globalization; sources and historical method; fieldtrips required; 
integration with the science of social studies teaching 

 
2194107 ภูมิศาสตร์กายภาพ 

Physical Geography 
3 (2-2-5) 

แนวคิดและทฤษฎีของภูมิศาสตร์กายภาพ  โลกในระบบสุริยะ  ระบบพลังงานของ
โลก  ระบบลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ  วัฏจักรน้ า  โลกและการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก  
ภูมิลักษณ์  ดิน ชีวภูมิศาสตร์  มีการศึกษานอกสถานที่ การบูรณาการกับศาสตร์การสอนสังคม
ศึกษา 
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Concepts and theories of physical geography; the Earth in the solar 
system, global energy system; weather systems and climates; hydrologic cycle; Earth 
and plate tectonics; landforms; soils; biogeography; field trip required; integration 
with the science of social studies teaching 

 
2194201 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

History of Southeast Asia 
3 (2-2-5) 

ภูมิหลัง หลักฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ก าเนิดรัฐแรกเริ่ม รัฐจารีต  การรับวัฒนธรรมอินเดีย จีน 
อิสลาม การเข้ามาของชาติตะวันตก ลัทธิพาณิชยนิยม ลัทธิจักรวรรดินิยม การล่าอาณานิคมและ
จักรวรรดินิยม การก่อตัวของขบวนการชาตินิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสงครามมหาเอเชีย
บูรพา อภิปรายประเด็นในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการศึกษานอกสถานที่ การ 
บูรณาการกับศาสตร์การสอนสังคมศึกษา 

Background; sources and historical method; historical development of 
Southeast Asia; formation of traditional states; assimilation of Indian, Chinese and 
Islamic cultures; coming of Western powers; colonialism and imperialism; emergence 
of nationalist movements; Greater East Asian (Pacific) war; seminar on issues in South 
East Asian history; discussion of the issues in Southeast Asian history; field trip 
required; integration with the science of social studies teaching 

 
2194202 ภูมิศาสตร์เทคนิค  

Geographic Techniques 
3 (2-2-5) 

แนวคิดเก่ียวกับการศึกษาภูมิศาสตร์เทคนิค การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ แผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียมและการตีความ การรับรู้ระยะไกล ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล และการประยุกต์
ภูมิศาสตร์เทคนิคกับงานภาคสนาม การบูรณาการกับศาสตร์การสอนสังคมศึกษา 

Concepts of geography techniques; principles of geographic tools; maps, 
aerial photographs, satellite imagery and interpretation; remote sensing; geographic 
information system; global positioning system; application of geographic techniques 
for field works; integration with the science of social studies teaching 

 
2194203 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 

Introduction to Economy 
3 (2-2-5) 

 ความหมาย  ความส าคัญ  ประวัติความเป็นมาของเศรษฐศาสตร์  ทฤษฎีการผลิต  
พฤติกรรมของผู้บริโภค  ตลาด  ทฤษฎีราคา  รายได้ประชาชาติ  การเงินการธนาคาร  การคลัง  
การค้าระหว่างประเทศ  ระบบสหกรณ์  ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   การเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก การบูรณาการกับศาสตร์การสอนสังคมศึกษา 
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Definitions; importance; history of economics; theories of production; 
consumer’s behavior; market; price theories; national income; finance and banking; 
public finance; international trade; cooperative system; application of sufficiency 
economy philosophy; economic changes in Thailand; world economy; integration with 
the science of social studies teaching 

 
2194204 กฎหมายเบื้องต้น 

Introduction to Law 
3 (2-2-5) 

นิยามความหมาย  ความส าคัญ  ประเภท ล าดับศักดิ์ของกฎหมาย  การจัดท า  การ
ใช้ การตีความกฎหมาย กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายอาญา  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมาย
ปกครอง กระบวนการยุติธรรม  การประยุกต์ใช้กฎหมายในชีวิตประจ าวัน การบูรณาการกับศาสตร์
การสอนสังคมศึกษา 

Definition; importance; types and hierarchy of laws; legislation, 
application, and interpretation of law; constitutional law; criminal law; civil and 
commercial law; administrative law; justice and judicial process; application of law in 
daily life; integration with the science of social studies teaching 

 
2194205 ภูมิศาสตร์มนุษย์  

Human Geography 
3 (2-2-5) 

 สิ่งแวดล้อมและประชากร ความแตกต่างเชิงพ้ืนที่และการจัดการกิจกรรมของมนุษย์ 
ปฏิสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ของมนุษย์ กับระบบชีวกายภาพของโลก พฤติกรรมการตัดสินใจทางพ้ืนที่ 
ลักษณะทางวัฒนธรรม การย้ายถิ่น การเพ่ิมประชากร การพัฒนาเศรษฐกิจ การกลายเป็นเมือง  การ
คมนาคมขนส่ง และการศึกษานอกสถานที่ การบูรณาการกับศาสตร์การสอนสังคมศึกษา 
 Environment and population; spatial differentiation and organization of 
human activity; spatial interaction of human with the Earth's biophysical systems; 
spatial decision making behavior; cultural features; migration; population growth; 
economic development; urbanization; transportation; field trip required; integration 
with the science of social studies teaching 

 
2194206 ธนบุรีศึกษา 

Thonburi Studies 
3 (2-2-5) 

 ภูมิหลัง พัฒนาการของธนบุรีในประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัย
รัตนโกสินทร์ความหลากหลายของชาติพันธุ์ ชุมชนต่างๆฝั่งธนบุรี การบูรณาการข้อมูลทางกายภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ประวัติศาสตร์ สังคม มรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นการลงพ้ืนที่ การน าผลการศึกษาวิจัย
มาเป็นฐานข้อมูลเพ่ือเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนในรูปแบบต่างๆ การบูรณาการกับศาสตร์การสอนสังคม
ศึกษา 
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 Background and development of Thonburi in Thai history from Ayutthaya 
to Rattanakosin periods; ethnic diversity and local communities in Thonburi region; the 
integration of the information on Thonburi’s physical characteristics, history, society, 
cultural heritages, and local wisdoms; fieldworks required; publishing the findings from 
fieldworks through various channels; integration with the science of social studies 
teaching 

 
2194301 การสร้างนวัตกรรมและวิธีวิทยาการสอนสังคม

ศึกษา 
Innovation and Social Studies Teaching 
Methodology 

3 (2-2-5) 

แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับนวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษาหลักการออกแบบ การ
ผลิตและพัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัลที่เหมาะสมกับเนื้อหาสังคมศึกษา วิเคราะห์และประเมินคุณค่า
ของสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  การใช้สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน วิเคราะห์รูปแบบการสอน  วิธีการสอน  ทักษะและเทคนิคการสอน
สังคมศึกษา  วิเคราะห์หลักสูตรสังคมศึกษาเพ่ือการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้  การจัดท าแผนการ
จัดการสื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล   

Concepts of Social Studies innovation and digital media; principle of 
production and development on innovation and digital media in which suitable for 
social studies content; analysis and evaluation of Studies innovation and digital media; 
applying of innovation and digital media for learner’s development; social studies 
teaching model; teaching methods; social studies teaching skills and techniques; 
analysis of social studies curriculum for instructional design; writing of lesson plan; 
instructional media and evaluation 

 
2.2.2) วิชาเอกเลือก              ไม่น้อยกว่า   22        หน่วยกิต 

 
2194108 ประวัติปรัชญาตะวันออกและตะวันตก               

History of Eastern and Western Philosophy 
               3 (3-0-6) 

 ความเป็นมาเป็นไปของแนวคิดทางปรัชญาของโลกตะวันออกในจีนและอินเดีย รวม
ไปถึงพัฒนาการของปรัชญาตะวันตกตั้งแต่ยุคก่อนโสเครติสกระทั่งถึงปัจจุบัน 

The development of Eastern philosophical traditions in China and India 
and Western philosophical ones from pre – Socratic period up to the present 
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2194109 ปรัชญาศาสนา 
Philosophy of Religion 

3 (3-0-6) 

 ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับศาสนา ภาษาทางศาสนา ความจริงทางศาสนา    
ปฏิฐานนิยมทางศาสนา ประสบการณ์ทางศาสนา เรื่องเล่าทางศาสนา ศรัทธากับเหตุผล พหุนิยม
ทางศาสนา จริยศาสตร์ทางศาสนา 

Relationship between philosophy and religion; religious truth; religious 
positivism; religious experience; religious narrative; faith and reason; religious 
pluralism, religious ethics 

 
2194207 ญาณวิทยาและญาณวิทยาสังคมเบื้องต้น             

Introduction to Epistemology and Social 
Epistemology 

3 (3-0-6) 

 วิมัตินิยม เหตุผลนิยม ประสบการณ์นิยม  ปัญหาอุปนัย ญาณวิทยาของวิทยาศาสตร์ 
วิพากษ์วิทยาศาสตร์  ทฤษฎีการอ้างเหตุผลสนับสนุนญาณวิทยาเชิงธรรมชาติ ค าบอกเล่าของผู้อ่ืน 
ความไว้เนื้อเชื่อใจ ความไม่เห็นพ้องต้องกัน ความเป็นเหตุเป็นผลของกลุ่มและความรู้ของกลุ่ม 
เทคโนโลยีกับการรู้เชิงสังคม 

Skepticism; rationalism; empiricism; problems of induction; epistemology 
of science; critiques of science; theories of justification; naturalistic epistemology; testimony; 
trust; disagreement; group rationality and group knowledge; technology and social 
knowing 

 
2194302 ปรัชญาการศึกษาเพื่อสังคมประชาธิปไตย  

Philosophy of Education for Democratic 
3 (3-0-6) 

 ประเด็นข้อขัดแย้งเรื่องสิทธิอ านาจของการศึกษาภายใต้กรอบสังคมพหุนิยม 
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการปลูกฝังสั่งสอนและอัตตาณัติ ความขัดแย้งระหว่างการบรรลุเป้าหมายของ
ปัจเจกบุคคล สังคม และอัตตาณัติของบุคคลในสังคมประชาธิปไตย แนวความคิดของนักปรัชญา        
คนส าคัญในแง่มุมที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 

 Controversial debates about the authority of education in plural society; 
consideration about indoctrination and autonomy; conflict between individual and 
social achievements, and autonomy of individual in democratic society; thoughts of 
important philosophers concerning educational issues 
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2194303 จริยศาสตร์ 
Ethics 

3 (2-2-5) 

 แนวคิดและทฤษฎีส าคัญทางจริยศาสตร์ สัมพัทธนิยมทางวัฒนธรรม เกณฑ์การตัดสิน
ค่าทางศีลธรรมแบบอัตวิสัย เกณฑ์การตัดสินค่าทางศีลธรรมแบบอ้างอิงสิ่งเหนือธรรมชาติ  อัชฌัติ
กญานนิยม เกณฑ์การสนับสนุนการกระท าทางศีลธรรมด้วยความรู้สึกภายใน ทฤษฎีที่ตัดสินถูกผิดที่
ตัวการกระท าและทฤษฎีที่ตัดสินถูกผิดที่ผลของการกระท าในจริยศาสตร์  จริยศาสตร์เชิงคุณธรรม 
พุทธจริยศาสตร์ ปัญหาว่าด้วยความหมายของชีวิตจากมุมมองของ  จริยศาสตร์ ปัญญาจริยศาสตร์
ร่วมสมัย 

Major ethical concepts and theories; cultural relativism; supernaturalism; 
intuitionism; emotivism; deontological theories; consequentialism in ethics; virtue 
ethics; Buddhist ethics; meaning of life in ethical perspective; contemporary ethical 
problem 

 
2194304 พุทธศาสนาในสังคมไทย 

Buddhism in Thai Society 
3 (2-2-5) 

 องค์ประกอบ คุณลักษณะ ความส าคัญ โครงสร้างของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การแบ่งนิกาย หลักพุทธธรรมที่ส าคัญ พิธีกรรม การฝึกสมาธิ เทศกาล
และวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ข้อปฏิบัติ มารยาทพุทธศาสนิกชน เน้นการประยุกต์หลักพุทธ
ธรรมในชีวิตประจ าวัน  

Components; characteristics; importance; Buddhist structure; biography 
of the Buddha; spread of Buddhism; sectarianization; core principles of Buddhism; 
Buddhist rituals and ceremonies; Buddhist meditation technique; Buddhist festivals 
and holy days; codes of conduct; Buddhist etiquette; focusing on the application of 
Buddhist dharma in everyday situation  

 
2194305 ศาสนาอิสลามในสังคมไทย 

Islam in Thai Society  
3 (2-2-5) 

 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม ก าเนิดนิกาย การเข้ามาของศาสนาอิสลามใน
สังคมไทย หลักธรรม พิธีกรรม ประเพณีที่ส าคัญของชาวมุสลิม กฎหมายอิสลาม การผสมผสานทาง
วัฒนธรรมระหว่างมุสลิมกับคนไทยมุสลิมกับคนไทยที่นับถือศาสนาอ่ืน ชาวมุสลิมที่สร้าง
คุณประโยชน์ต่อสังคมไทย ภาพลักษณ์ของมุสลิมในโลกปัจจุบัน ความร่วมมือของชาวมุสลิมในระดับ
โลก การศึกษาส ารวจชุมชนมุสลิมในพ้ืนที่ใกล้เคียงเป็นกรณีศึกษาเพ่ือใช้ในการจัดกระบวนการเรียน
การสอน 
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Basic knowledge about Islam; sectarianization in Islam; the coming of 
Islam in Thai society; Islamic doctrines and rituals; important Thai Muslim traditions; 
Shariah; Cultural Assimilation between Muslim Thais and the Thais from other religious 
communities; Muslim figures who contribute to Thai society; images of Muslims in the 
contemporary world; international Muslim cooperation; surveying Muslim communities 
in neighboring areas as case studies for organizing learning activities  

 
2194306 ศาสนาฮินดูในสังคมไทย 

Hinduism in Thai Society 
3 (2-2-5) 

 บูรพาคตินิยมและการประกอบสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสนาฮินดู พัฒนาการ
ทางด้านสถาบัน ค าสอน ประเพณีและพิธีกรรมของศาสนาฮินดูส านักต่างๆ อาทิ ระบบพระเวท 
ระบบปรัชญาทรรศนะทั้ง 6 ลัทธิภักติ ลัทธิไศว ลัทธิไวษณพ ลัทธิ ศักติ ลัทธิสมารตะ การ
เปลี่ยนแปลงของศาสนาฮินดูในสมัยอาณานิคมและหลังอาณานิคม ฮินดูชาตินิยม ศาสนาฮินดูใน
ประเทศไทย 

Orientalism and the construction of the knowledge about Hinduism; the 
development of the institutions; doctrines; traditions and rituals of different Hindu 
sects; the transformation of Hinduism in colonial and postcolonial periods; Hindu 
nationalism; Hinduism in Thailand 

 
2194307 ศาสนาคริสต์ในสังคมไทย 

Christianity in Thai Society 
3 (2-2-5) 

 พัฒนาการทางด้านสถาบัน ค าสอน ประเพณีและพิธีกรรมของศาสนาคริสต์นิกาย
ต่างๆ การแพร่ขยายของศาสนาคริสต์ไปยังพ้ืนที่ต่างๆ ของโลก การปรับตัวของศาสนาคริสต์ต่อ
การท้าทายจากวิทยาศาสตร์และการขยายตัวของศาสนาอ่ืนๆ สถานการณ์และปัญหาของศาสนา
คริสต์ร่วมสมัย ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย 

The development of the institutions, doctrines, traditions and rituals 
of different Christian sects; the spread and establishment of Christianity in different 
parts of the world; Christianity and the challenges from Science and the expansion 
of other religions; the situation and problems of contemporary Christianity; 
Christianity in Thailand 

 
2194207 ภาษาอังกฤษส าหรับครูสังคมศึกษา 

English for Social Studies Teachers 
          2 (1-2-3) 

 โครงสร้าง ลักษณะการเขียน และค าศัพท์ ในหนังสือพิมพ์ งานเขียนสารคดีและงาน
วิชาการในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ กลวิธีการอ่านจับใจความ  
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                  Structures, writing styles and vocabularies used in English newspapers, 
non – fiction writings, and academic works in the field of humanities and social 
sciences; reading techniques  

 
2194308 ท้องถิน่ศึกษา 

Local Studies 
                3 (2-2-5) 

         ความหมาย ความส าคัญ ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น มรดกทางวัฒนธรรม การรับ
วัฒนธรรมตะวันตก ความคิด ความเชื่อของท้องถิ่น ปราชญ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาที่สืบทอด แนวทาง
การศึกษาท้องถิ่น ปัญหาส าคัญท่ีเกิดขึ้นในท้องถิ่นจากการลงพ้ืนที่ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

Meaning; importance; local histories; cultural heritage; accommodation of 
Western culture; concepts; local beliefs; local scholars; inherited wisdoms; guidelines 
for studying localities; problems encountered in the localities during the filed works; 
application of the knowledge from fieldworks for organizing learning activities 

 
2194309 สังคมและวัฒนธรรมไทย 

Thai Society and Culture 
3 (2-2-5) 

ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบของสังคม และวัฒนธรรมไทย สถาบันที่ส าคัญ
ในสังคมไทย เอกลักษณ์ของสังคมไทย การจ าแนกประเภทของวัฒนธรรม วัฒนธรรมที่ส าคัญของชาติ
และท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมในสังคมไทยยุคดิจิทัล การ
ปรับตัวของสังคมไทยต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ปัญหาที่ส าคัญของวัฒนธรรมไทย 
การธ ารงรักษา พัฒนา และสืบทอดวัฒนธรรมไทย การศึกษานอกสถานที่  

Definition; significant; structure of Thai society and culture; important 
institutions in Thai society; uniqueness of Thai society, classification of culture changes; 
culture in Thai society in digital age; the adaptation of Thai society to the changing of 
society and culture; important problems of Thai culture; the maintenance and 
preservation; development and the passing of Thai culture; field trip required    

 
2194310 ปัญหาสังคม   

Social Problems  
3 (2-2-5) 

 ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญเกี่ยวกับปัญหาสังคม การแก้ไขปัญหาสังคม สาเหตุ
ของปัญหาสังคมและผลกระทบต่อบุคคล กลุ่มคน และสังคม องค์กรของรัฐและเอกชนที่มีบทบาท
ส าคัญในการแก้ปัญหาของสังคมไทย 
 Definition; concept; important theories related to social problems; causes 
and impacts of social problems on individuals, groups of people; public and private 
sectors responsible for solving social problems in Thai society 
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2194311 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
Geography of Thailand 

3 (2-2-5) 

ที่ตั้ง ขนาด แนวพรมแดน ลักษณะภูมิประเทศ การกระจายของทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและประชากร กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่ในประเทศไทย การศึกษานอก
สถานที่ มีการบูรณาการกับศาสตร์การสอนสังคมศึกษา 

Location; site; boundaries; topographical, natural resources allocation; 
environmental and population; social and economic activities in Thailand and world 
regional; field trips required; integration with the science of social studies teaching 

 
2194312 ภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้     

Geography of Southeast Asia 
3 (2-2-5) 

 องค์ประกอบทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและประชากร ของประเทศ
ต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นถึงความส าคัญของการกระจายในทางพ้ืนที่ของ
องค์ประกอบเหล่านี้ ตลอดจนความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

Physical, economic, social, environmental and population elements of 
Southeast Asian countries, with emphasis on their spatial distribution and their 
relationships 

 
2194313 ภูมิศาสตร์ยุโรปและแอฟริกา 

Geography of Europe and Africa 
3 (2-2-5) 

 องค์ประกอบทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและประชากร ของประเทศ
ต่างๆ ในทวีปยุโรปและแอฟริกา โดยเน้นถึงความส าคัญของการกระจายในทางพ้ืนที่ขององค์ประกอบ
เหล่านี้ ตลอดจนความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

Physical, economic, social, environmental and population elements of 
European and African countries, with emphasis on their spatial distribution and their 
relationships 

 
2194314 ภูมิศาสตร์เอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

Geography of Asia Australia and 
Oceania 

3 (2-2-5) 

 องค์ประกอบทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและประชากร ของประเทศ
ต่างๆ ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชเนีย โดยเน้นถึงความส าคัญของการกระจายในทางพ้ืนที่ของ
องค์ประกอบเหล่านี้ ตลอดจนความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

Physical, economic, social, environmental and population elements of 
Asia Australia and Oceania countries, with an emphasis on their spatial distribution and 
their relationships 
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2194315 ภูมิศาสตร์อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 
Geography of North and South America 

3 (2-2-5) 

 องค์ประกอบทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและประชากร ของประเทศ
ต่างๆ ในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ โดยเน้นถึงความส าคัญของการกระจายในทางพ้ืนที่ของ
องค์ประกอบเหล่านี้ ตลอดจนความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

Physical, economic, social, environmental and population elements of 
North and South America countries, with emphasis on their spatial distribution and their 
relationships 

 
2194316 ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน 

Geography of Settlement 
3 (2-2-5) 

                   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ วิวัฒนาการของการตั้งถิ่นฐาน 
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตั้งถ่ินฐาน รูปแบบการตั้งถิ่นฐานในชนบทและเมือง 

Concepts and theories of human settlements; evolution of settlements; 
geographic factors affecting settlements and patterns of urban and rural settlements 

 
2194317 ภูมิศาสตร์เมือง  

Urban Geography 
3 (2-2-5) 

 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของระบบเมือง ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและ
บทบาทหน้าที่ของเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของเมืองกับรูปแบบการใช้ที่ดิน และการขนส่ง
ในเขตเมือง  การวิเคราะห์ประเด็นและปัญหาที่ส าคัญของเมืองในปัจจุบัน เน้นเมืองในประเทศไทย
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการศึกษานอกสถานที ่

The geographic nature of urban system; factors affecting growth and 
functions of cities; the relationship between urban structures, land use patterns and 
urban transportation; the discussion of selected major issues and problems in 
contemporary cities with an emphasis on urban areas in Thailand and Southeast Asian 
countries; field trips required 

 
2194318 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ    

Economic Geography  
3 (2-2-5) 

 บริบทของปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจในมิติของภูมิภาค ความร่วมมือและการแบ่งแยก
ของระบบเศรษฐกิจภูมิภาค บทบาทและหน้าที่ของภูมิภาคเศรษฐกิจ ทฤษฎีท าเลที่ตั้ง วิธีการวิเคราะห์ 
ภูมิภาค รูปแบบทางพ้ืนที่ของเมืองของโลก และการเคลื่อนย้ายประชากรระหว่างภูมิภาค 

Contexts of economic phenomena in regional dimension; cooperation 
and division of regional economic systems; the roles and functions of regional 
economies; location theory; regional analytical methods; patterns of urban space in 
world-wide; regional transmigration 
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2194319 ภูมิศาสตร์การพัฒนา    

Geography of Development 
3 (3-0-6) 

 แนวคิดและทฤษฎีของการพัฒนา วาทกรรมการพัฒนา มุมมองเชิงพ้ืนที่ ปัญหาการ
พัฒนาที่ไม่เท่าเทียมในมิติเชิงพ้ืนที่ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ชนชั้นทางสังคม เพศสภาพ ชาติพันธุ์ 
บริบททางภูมิศาสตร์กับปัญหาทางสังคม การเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่  การบูรณาการกับศาสตร์
การสอนสังคมศึกษา 
 Concepts and theories of development; development discourse; spatial 
perspective; uneven development in spatial dimensions, economic, social and politic; 
gender, ethnic, geographic context and social issues; the new social movements; 
integration with the science of social studies teaching 

 
2194320 ภูมิศาสตร์พฤติกรรม 

Behavioral Geography 
3 (2-2-5) 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภูมิศาสตร์พฤติกรรม ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรม กระบวนการตัดสินใจและพฤติกรรมของมนุษย์ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมของมนุษย์ การบูรณาการกับศาสตร์การสอนสังคมศึกษา 

Concepts and theories of behavioral geography; geographic factors 
affecting behaviors; decision making processes and human behavior; internal and 
external factors affecting human behavior; integration with the science of social studies 
teaching 

 
2194321 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 (2-2-5) 
                Natural Resources and Environmental Management 
 ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โครงสร้างและหน้าที่ของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรกับสิ่งแวดล้อม นโยบาย
สิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การบูรณาการกับศาสตร์การสอนสังคมศึกษา 

Types of natural resources; environmental and resource problems; the 
structure and functions of ecosystems; relationship between resource and 
environment, environmental policy; laws, concepts of natural resources and 
environmental management; integration with the science of social studies teaching 
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2194322 ประวัติศาสตร์ยุโรป 
History of Europe 

3 (2-2-5) 

รากฐานกรีก – โรมัน พัฒนาการในยุคกลาง การฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการ การส ารวจโลก
และการขยายอิทธิพลของยุโรป  การปฏิรูปศาสนา ขบวนการรู้แจ้ง ขบวนการจินตนิยมและการต่อต้าน
ขบวนการรู้แจ้ง การก่อตัวของรัฐชาติ การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ ฆราวาสนิยมและขันติธรรมทางศาสนา 
การก่อตัวของระบบทุนนิยม  การปฏิวัติอุตสาหกรรม การปฏิวัติฝรั่งเศส ก าเนิดและการขยายตัวของ
ระบอบอาณานิคมและ ลัทธิจักรวรรดินิยม สงครามโลกครั้งที่ 1 ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าครั้งใหญ่ 
สงครามโลกครั้งที่ 2  การอภิปรายประเด็นในประวัติศาสตร์ยุโรป การสัมมนาย่อย 

Greco – Roman foundation; developments in medieval Europe; the birth 
of Renaissance; the age of exploration and the expansion of European power; the 
Reformation; the Enlightenment; Romanticism and Anti – Enlightenment movement; 
the formation of nation states; Scientific Revolution; secularism and religious toleration; 
the expansion of capitalism; the Industrial Revolution; the French Revolution; the birth 
and the expansion of colonialism and imperialism; the First World War; the Great 
Depression; the Second World War; discussion of issue related to history of Europe; mini 
seminar 

 
2194323 เหตุการณ์โลกร่วมสมัย 

Contemporary World Affairs 
3 (2-2-5) 

ความขัดแย้งระหว่างประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  การจัดการความขัดแย้งและ
หลักการอยู่ร่วมกันของมนุษยชาติ ความสัมพันธ์และการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน การพัฒนาที่ยั่งยืน 
สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคและการยอมรับความแตกต่าง ความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจ การก่อ
การร้ายสากล แนวทางการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของพลเมืองโลก  
อภิปรายประเด็นโลกร่วมสมัย มีการศึกษานอกสถานที ่
                     International conflicts after World War 2; conflict resolution and principle 
of human coexistence; the interrelation and interdependence; sustainable 
development; multiculturalism; human right; equality and acceptance of differences; 
economic inequality; global terrorism; guidelines for organizing social studies – related 
learning activities to instill the qualifications of world citizenship; discussion of 
contemporary world issues; fieldtrips required 
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2194324 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้   
History of South Asia 

3 (3-0-6) 

 พัฒนาการทางด้านสังคมและวัฒนธรรมในลุ่มแม่น้ าสินธุ ข้อถกเถียงเรื่องการเข้ามาของ
ชาวอารยันในเอเชียใต้ การก่อร่างและหยั่งรากของระบบพระเวท การก่อตัวของรัฐแรกเริ่มในอินเดีย
เหนือ การขยายตัวของรัฐจักรวรรดิ การก่อตัวของรัฐและระบบวัฒนธรรมท้องถิ่น การหยั่งรากของ
วัฒนธรรมอิสลามในเอเชียใต้ การเปลี่ยนผ่านในคริสต์ศตวรรษที่ 18 การก่อร่างและโครงสร้างระบอบ
อาณานิคมอังกฤษในเอเชียใต้ การก่อตัวของขบวนการชาตินิยม การปลดแอกจากระบอบอาณานิคม 
การแบ่งแยกอินเดียกับปากีสถาน และปัญหาความขัดแย้งในเอเชียใต้ยุคหลังอาณานิคม  
 Socio – cultural development in the Indus Valley; Aryan Debate; the 
construction and institutionalization of Vedicism; the birth of early states in Northern 
India; the expansion of imperial states; the birth of regional states and cultures; the 
establishment of South Asian Islamicate culture; the transition in the 18th century; the 
establishment of British colonialism in South Asia; the formation of nationalist 
movements; decolonization; the Great Partition; and conflicts in postcolonial South 
Asia 

 
2194325 ประวัติศาสตร์จีน    

History of China 
3 (3-0-6) 

 ภูมิหลังและวิวัฒนาการสถาบันและแนวคิดทางการเมือง-สังคม-เศรษฐกิจ-วัฒนธรรม
ของจีนในยุคโบราณยุคราชวงศ์ ยุคสมัยใหม่ การเข้ามาของชาติตะวันตก สงครามฝิ่น การก่อตัวของ
แนวคิดชาตินิยม การปฏิวัติซินไฮ่ ค.ศ.1911 จีนยุคยุคสาธารณรัฐ ก าเนิดลัทธิคอมมิวนิสต์ในจีน 
สงครามจีน-ญี่ปุ่นครั้งที่ 1-2  ความขัดแย้งระหว่างจีนคณะชาติและพรรคคอมมิวนิสต์จีน จีนยุค
คอมมิวนิสต์ การปฏิวัติวัฒนธรรม นโยบายสี่ทันสมัย จีนร่วมสมัย 

Background and the development of socio-political, economic-cultural 
institutions and thoughts in early China, dynasty era, and modern period; the coming of 
western powers; the Opium War; the emergence of Nationalism; Xinhai Revolution; 
China in Republic Era; the emergence of communism in China; the first and second 
Sino-Japanese War; China and the Great Pacific War; conflicts between the Kuomintang 
and Chinese Communist Parties, China in communist Era; Cultural Revolution; Four 
Modernizations; contemporary China 
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2194326 ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น-เกาหล ี
History of Japan and Korea 

3 (3-0-6) 

 ภูมิหลังและวิวัฒนาการทางการเมือง-เศรษฐกิจ-สังคม-วัฒนธรรมของญี่ปุ่น เกาหลียุค
โบราณ ยุคกลาง ยุคสมัยใหม่ พัฒนาการการก่อตัวของรัฐในญี่ปุ่น เกาหลี ระบบศักดินาสวามิภักดิ์
ญี่ปุ่น เกาหลี ยุคโชกุนโตกุงาวะ การเข้ามาของชาติตะวันตก ยุคสมัยใหม่ สงครามจีน-ญี่ปุ่นและ
ผลกระทบต่อการยึดครองเกาหลี  เกาหลีภายใต้อาณัติขิงญี่ปุ่น ญี่ปุ่นและเกาหลีในช่วงสงครามมหา
เอเชียบูรพา การตั้งฐานทัพของสหรัฐอเมริกา สงครามเกาหลีและการแบ่งเกาหลี 
 Background and the development of socio-political, economic-cultural 
institutions and thoughts in early, medieval and modern Japan, Korea; state formation 
in Japan and Korea; feudalism in Japan and Korea; Tokugawa Shogunate era; the coming 
of Western Powers; modern Japan and Korea; the Sino-Japanese War and the impact 
on the occupation of Korea; Korea under Japan occupation; Japan and Korea in the 
Great Pacific War; the U.S. occupation in Japan and Korea; Korean War and the division 
of Korea 

 
2194327 ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง 

History of the Middle East 
3 (2-2-5) 

 การประกอบสร้างความรู้เกี่ยวกับตะวันออกกลาง ตะวันออกกลางยุคก่อนอิสลาม              
การประกอบสร้างและพลวัตของระบบอิสลาม พัฒนาการในยุคราชวงศ์อุมัยยะฮ์ ราชวงศ์อับบาสิยะฮ์ 
ราชวงศ์มุสลิมท้องถิ่นต่างๆ และจักรวรรดิมองโกล ความสัมพันธ์ระหว่างชาวมุสลิมกับประชาชน
ศาสนาอ่ืนๆ  สงครามครูเสด ระบบออตโตมัน การสถาปนาการปกครองอาณานิคมในตะวันออกกลาง 
การก่อตัวของขบวนการชาตินิยม การได้รับเอกราช การปรับตัวของสังคมตะวันออกกลางต่อความท้า
ท้ายของยุคโลกาภิวัตน์ มรดกทางด้านสังคมและภูมิปัญญาที่ภูมิภาคนี้มอบให้แก่โลก อภิปรายประเด็น
ในประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง  

The production of knowledge about the Middle East; Pre – Islamic 
institutions; the formation and dynamics of Islamic system; developments under the 
Umayyads, the Abbasids, regional Muslim dynasties, and Mongol Empire; relations 
between Muslims and non – Muslims; Crusade; Ottoman system; the establishment of 
colonial rule in the Middle East; the emergence of nationalist movements; the 
independence; the Middle East and globalization; socio – cultural and intellectual 
legacy of the Middle East civilization; discussion of issues in the Middle Eastern history  
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2194328 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา 
History of the United States of America 

3 (3-0-6) 

 การค้นพบ การอพยพและการสถาปนาระบบอาณานิคมของอังกฤษในอเมริกา สงคราม
ประกาศอิสรภาพ ยุคสาธารณรัฐแรก ปัญหาเรื่องการค้าทาส สงครามกลางเมือง ยุคสาธารณรัฐของ
เจฟเฟอร์สัน วาทะมอนโรและนโยบายต่างประเทศของอเมริกา การประกาศเลิกทาส สงครามโลกครั้ง
ที่ 1 กับสหรัฐอเมริกาอเมริกา ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ า การเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 2 สหรัฐอเมริกาใน
ฐานะต ารวจโลกและผู้น าของระเบียบโลกใหม่ บทบาทอเมริกาในยุคสงครามเย็น สหรัฐอเมริการ่วม
สมัย 

The discovery, migration and the foundation of British colonialization in 
America; war of American Independence; the first Republican Era; problem of slavery; 
American Civil War; Jeffersonian Republican Era; Monroe Doctrine and American foreign 
policy; abolition of slavery in America; the Great War and the USA; the Great Depression; 
the entry of the USA in World War 2; the Role of the USA in the Cold War; Developments 
in contemporary America 

 
2194329 ประวัติศาสตร์รัสเซีย   

History of Russia 
3 (3-0-6) 

 ภูมิหลังของชนเผ่าสลาฟและการก่อตั้งอาณาจักรเคีย พัฒนาการทางการเมือง -
เศรษฐกิจ-สังคม-วัฒนธรรมของรัสเซียในสมัยอาณาจักรมอสโค อาณาจักรซาร์ และสมัยจักรวรรดิ
รัสเซีย การเกิดข้ึนของแนวคิดสังคมนิยมและลัทธิคอมมิวนิสต์ การปฏิวัติรัสเซีย บอลเชวิคและสงคราม
กลางเมืองรัสเซีย แนวคิดเรื่องสหภาพโซเวียตในช่วงต้นทศวรรษที่ 20 รัสเซียยุคสตาลิน สหภาพโซ
เวียตในสงครามโลกครั้งที่ 2 บทบาทรัสเซียในช่วงสงครามเย็น การล่มสลายของสหภาพโซเวียต 
บทบาทในการเมืองโลกร่วมสมัย 

Background of the Slavic tribe and the foundation of the Kievan kingdom; 
Moscovian Kingdom Era, Tsardom Era and Imperial Russian Era; the emergence of 
socialism and communism; Russian Revolution; Bolsheviks and Russian Civil War; the 
idea of Soviet Union in the 1920s; Russia in Stalin Era; Russia in WWII; the role of Russia 
in the Cold War, dissolution of the Soviet Union; Russia’s role in contemporary world 
politics 
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2194330 ประวัติศาสตร์สงครามเย็น 
History of Cold War 

3 (3-0-6) 

 การก่อตัวของอุดมการณ์โลกเสรีและอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ บทบาทของกลุ่มประเทศ
ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non – Aligned Movement – NAM) การขยายตัวของสงครามเย็นไปยังภูมิภาค
ต่างๆ ของโลก ความสัมพันธ์ระหว่างตะวันออก – ตะวันตกในบริบทสงครามเย็น การปรับตัวเข้าหากัน
ระหว่างขั้วอุดมการณ์ (Détente) สภาพเศรษฐกิจและสังคม – วัฒนธรรมที่พัฒนาตัวขึ้นในสงคราม
เย็น ความแตกแยกในค่ายคอมมิวนิสต์ การล้มสลายของสหภาพโซเวียตและการสิ้นสุดลงของสงคราม
เย็น ผลพวงของสงครามเย็นในปัจจุบัน 

The development of Liberalist and Communist ideologies; the role of the 
Non – Aligned Movement (NAM), the expansion of Cold War into other regions of the 
world, East – West relations in the context of Cold War; Détente; economic and socio 
– cultural development during the Cold War; Sino – Soviet split; the collapse of the 
Soviet Union and the End of the Cold War; the aftermaths of the Cold War 

 
2194331 ประวัติศาสตร์สังคมไทย  

Social History of Thailand 
3 (2-2-5) 

 พัฒนาการโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของสถาบันต่างๆในสังคมไทยในมิติของเวลา
ในประวัติศาสตร์ไทย ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมไทยและพัฒนาการของประวัติศาสตร์
ไทย เยี่ยมชมสถานที่จริงทางประวัติศาสตร์ อภิปรายประเด็นในประวัติศาสตร์สังคมไทย สัมมนาย่อย 
 

Development and changing of various institutions in Thai Society 
throughout the dimension of time in Thai History; consequences of those changes to 
Thai society and history; fieldtrip required; discussion of issues in Thai social history; 
mini seminar  

 
2194332 โบราณคดีเบื้องต้น   

Introduction to Archeology 
3 (2-2-5) 

 ภูมิหลังและพัฒนาการของศาสตร์โบราณคดี ระเบียบวิธีวิทยาส าหรับโบราณคดี
เบื้องต้น เทคนิค ขั้นตอนส าหรับการขุดส ารวจแหล่งโบราณคดีเบื้องต้น การตีความวิพากษ์หลักฐาน
ทางโบราณคดีเบื้องต้น สังคมมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดีที่ส าคัญในประเทศไทย
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการออกภาคสนาม  

Background and development of archeology; methodology in 
archaeology; techniques; procedure for excavation of the archeological sites; the 
analysis and interpretation of archeological evidences; the studying of pre-historical 
age; significant archeological sites in Thailand and Southeast Asia; fieldtrip required  
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2194333 วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
Historical Method 

3 (2-2-5) 

 ความหมายของประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์เบื้องต้น ธรรมชาติและ
ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ การวิพากษ์และการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ การ
วิพากษ์ภายนอกและภายใน ปรัชญาประวัติศาสตร์เบื้องต้น พัฒนาการของประวัติศาสตร์นิพนธ์
ตะวันออกและตะวันตกเบื้องต้น การเขียนงานทางประวัติศาสตร์  
Definition of History; introduction to Historical Methodology; nature and type of 
Historical Sources; Historical Sources Criticism and interpretation; external and internal 
criticism; introduction to Historical Philosophy; development of Eastern and Western 
Historiography; practice of writing historical works  
 
2194334 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น 

Introduction to Political Philosophy 
3 (2-2-5) 

วิธีการศึกษา การค้นคว้าทางปรัชญาการเมือง ข้อถกเถียงทางปรัชญาการเมืองโบราณ 
ปรัชญาการเมืองสมัยใหม่ ปรัชญาการเมืองร่วมสมัย การอ่านและตีความตัวบททางปรัชญาการเมือง
ของนักปรัชญาคนส าคัญ การสืบสาวปัญหาเรื่องความยุติธรรม รากฐานการก่อตั้งรัฐและสังคม
การเมือง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการทางรัฐศาสตร์ ความหมายและขอบข่ายของรัฐศาสตร์กระแส
หลักกับรัฐศาสตร์ทางเลือก การน าหลักการและทฤษฎีต่างๆ ไปวิเคราะห์และใช้อธิบายปรากฏการณ์
ทางการเมือง 
 Methodology, inquiry of political philosophy; political philosophical 
debates  on ancient, modern, contemporary issues; reading and interpretation of 
political philosophical texts written by key philosophers in this field; concept of justice; 
foundation of the state and political society; basic principles of philosophical science; 
meaning and scope of mainstream and alternative political science; providing principles 
and theories as an instrument for analyzing and understanding political phenomena 

 
2194335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ  
Introduction to International Relations 

3 (3-0-6) 

 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเมืองระหว่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับระบบโลกและระบบ
ขั้วอ านาจ เครื่องมือในการวิเคราะห์การเมืองระหว่างประเทศทั้งในอดีตและปัจจุบัน ตัวแสดงที่เป็นรัฐ
และไม่ใช่รัฐบนเวทีระหว่างประเทศ ปัจจัยทางด้านการเมือง การทหาร การเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
ผลประโยชน์แห่งชาติและความม่ันคงท่ีมีผลต่อความร่วมมือและความขัดแย้งระหว่างประเทศ 
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Basic knowledge on international politics, knowledge on world system and 
system of powers, Instrument to analyze international politics in the past and present 
day. State and non-state actors on international stage. Political, militarily, economic, 
social, cultural factors, national interest and security that influencing cooperate and 
conflict on international relation 

 
2194336 กฎหมายกับสังคมไทย  

Laws and Thai Society 
3 (3-0-6) 

พัฒนาการของระบบกฎหมายไทย สภาพและลักษณะส าคัญของกฎหมายจารีต
ประเพณีและกฎหมายสมัยใหม่ การก่อตั้งสถาบันกฎหมายสมัยใหม่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์  การ
ปรับตัวของระบบกฎหมายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ปัญหาและการน าข้อกฎหมายไป
บังคับใช้ในสังคมไทย การจัดการเรียนการสอนวิชากฎหมายในสังคมไทย โครงสร้างการบริหารงาน
ยุติธรรม หลัก  นิติรัฐและนิติธรรม การเมืองว่าด้วยตุลาการภิวัตน์ในสังคมไทยร่วมสมัย 
 Development of Thailand's legal system; the conditions and characteristics 
of modern law and customary law; the founder of the modern legal institutions in 
absolute monarchy era; adaptation and adjustment of the legal system after the changing 
form of government 1932 ; problems of laws and law enforcement in Thai Society; 
academic learning and teaching of law in Thai society; the administration of justice; rule 
of law and rechtsstaat, including contemporary judicialization of politics in Thailand 

 
2194337 การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย 

Thai Local Government 
3 (3-0-6) 

 ความหมายและขอบข่าย หลักการและแนวคิดทฤษฎีของการจัดการปกครองส่วน
ท้องถิ่น วิวัฒนาการการกระจายอ านาจของไทย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปกครองท้องถิ่นกับส่วนกลางในด้านโครงสร้างการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ทรัพยากรเชิงอ านาจ การบริหารงานคลังและงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล 
ตลอดจนการประเมินอุปสรรค โอกาสและแนวทางแก้ไขเพ่ืออนาคตของการบริหารปกครองท้องถิ่น 

Definition and scope; principles and concepts of local government; 
development of decentralization in Thailand; Thai local organizations and related laws; 
the relationship between local units and central government in various aspects such 
as structure of administration of state affairs; power resources; fiscal administration and 
process; and personnel administration, along with assessing obstacles, opportunities, 
and solutions for the future of local governance 
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2194338 สถาบันทางกฎหมาย การเมืองและรัฐธรรมนูญ     
Judico-Political Institutions and the 
Constitution 

3 (3-0-6) 

 ความหมาย ขอบข่าย แนวคิด และทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับธรรมนูญการปกครอง 
พัฒนาการและหลักการทางการปกครองของสังคมตะวันตก กรอบกติกาการปกครองในสังคมไทย
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รัฐธรรมนูญจารีตประเพณี หรือรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรม รัฐธรรมนูญนิยม
และรัฐธรรมนูญนิยมใหม่ หลักการแบ่งแยกอ านาจ หลักการแบ่งสันอ านาจ การตรวจสอบถ่วงดุล 
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 

Definition, scope, concepts and theories on the constitution; development 
and fundamental principles of western regime of government; history of governing 
regularity and convention in Thai society; traditional constitution or cultural 
constitution; constitutionalism and neo-constitutionalism; doctrine of separation of 
powers; sharing of powers; doctrine of check and balance of powers; independent 
organization and judicial review 

 
2194339 สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาร่วมสมัย 

Contemporary Human Rights and 
Peace Studies   

3 (3-0-6) 

 พัฒนาการของสิทธิมนุษยชนสากล ศึกษาวิเคราะห์ประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง
ฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ค.ศ. 1948 เป็นต้น 
กรณีศึกษาความขัดแย้งทางเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศสภาพ การยืนยันสิทธิของคนกลุ่มน้อยและคนชาย
ขอบ สิทธิทางวัฒนธรรมและการเมือง การแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธีจากกรณีต่างๆ ทั่วโลก และ
ปัญหาการใช้ความรุนแรงในประเทศไทยและการจัดการความรุนแรงของรัฐไทย 

Development of universal rights; study and analysis on French Declaration 
of the Rights of Man and of the Citizen, 1789 and The UN Universal Declaration of 
Human Rights, 1948 and so on; case study from racial, ethnical, and gender conflicts; 
assertion of minority and marginal rights, cultural and political rights; case studies of 
conflict resolutions by peaceful means from around the world; the problem of 
violence in Thailand and management of violence by Thai state apparatus 
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2194340 การเมืองไทยกับกระบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคม 
Thai Politics and Social Movement 

3 (3-0-6) 

 ความหมายและแนวคิดการก่อตัวของแนวทางเคลื่อนไหวการเมืองมวลชน ขบวนการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ในสังคมไทย ยุทธวิธีการระดม
ทรัพยากร การเมืองวัฒนธรรมและยุทธศาสตร์ของขบวนการเคลื่อนไหวประเภทต่างๆ `กรณีศึกษา 
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ขบวนการนักศึกษา ขบวนการปฏิกิริยาฝ่ายขวา กลุ่มผู้ได้รับความ
เดือดร้อนจากโครงการขนาดใหญ่ของรัฐไทย กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย และกลุ่มแนว
ร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ เป็นต้น 

Definition and concepts on the formation of the mass political movement; 
traditional political movement and new social movement in Thai Society; strategy and 
tactics for resource mobilization; culture politics and strategies in some movements; 
case studies of Communist Party of Thailand (CPT), Student and Intellectual Movement, 
Right-Wing Reactionary Movement, people movement who have suffered from state-
support mega projects, People's Alliance for Democracy (PAD), and United Front of 
Democracy Against Dictatorship (UDD) 

 
2194341 ทฤษฎีประชาธิปไตยและกระบวนการเป็น

ประชาธิปไตย   
Democratic Theories and 
Democratization 

3 (3-0-6) 

 แนวคิดและทฤษฎีประชาธิปไตยในสังคมโบราณและสังคมสมัยใหม่ ระบอบมหาชนรัฐ
ในฐานะคู่แข่งของระบอบประชาธิปไตย พัฒนาการของระบอบเสรีประชาธิปไตยต้นแบบในสังคม
ตะวันตกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง กระบวนการท าให้เป็นประชาธิปไตย เงื่อนไขการสถาปนา
ประชาธิปไตย และพลังต่อต้านประชาธิปไตยในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก นักคิดคนส าคัญของทฤษฎี
ประชาธิปไตยสมัยใหม่ 

Democratic concepts and theories in ancient and modern societies; 
republic regime as a rival to democracy; development of liberal democracy model in 
western world after World War II; democratization, conditions of the establishment of 
democracy; and anti-democratization in different regions of the world; key theorists 
and thinkers in the field of modern democracy 
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2194342 ความคิดทางการเมืองทวนกระแส 
Critical Political Thoughts  

3 (3-0-6) 

 ความคิดทางการเมืองทวนกระแส และโครงการทางการเมืองของส านักคิดต่างๆ เช่น 
มาร์กซิสต์ดั้งเดิม นีโอมาร์กซิสต์ ส านักแฟรงค์เฟิร์ต ส านักวัฒนธรรมศึกษา และส านักหลังโครงสร้าง
นิยม/โพสโมเดิร์น เป็นต้น จุดยืน และจุดเน้นของการวิพากษ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
การเมือง แนวทางการเข้าถึงปัญหาของประเด็นวิพากษ์ การวิพากษ์ในฐานะเครื่องมือแห่งการ
ปลดปล่อยตัวตนและสังคม อิทธิพลทางความคิดที่ส่งผลต่อแวดวงภูมิปัญญา  และแนวทางการศึกษา
วิเคราะห์สังคมในปัจจุบัน 

Critical political thoughts and political projects belonging to various 
schools of thought such as traditional Marxism, Neo-Marxism, Frankfurt school, English 
Cultural Studies School, and Post-Structuralism/Post-Modernism and so on; standpoint 
and emphasis on the critique of economy, society, culture and politics; criticism as a 
tool of liberation of self and society; the influence of ideas on the intellectual circles; 
contemporary analytical approaches 

 
2194208 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 

Economic and Social Development of 
Thailand 

3 (2-2-5) 

 ความหมาย ความส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รูปแบบของระบบ
เศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจของไทยในแต่ละยุค อุปสงค์ อุปทาน จุดดุลยภาพ ความยืดหยุ่นของอุปสงค์
และอุปทาน   เงินเฟ้อและเงินฝืด การออมและการลงทุน ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ ทฤษฎีการ
พัฒนาสังคม ทฤษฎีการพัฒนาที่ยั่งยืน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

Definition; importance of social and economic development; economic 
systems; Thai economic systems in different historical periods; demand and supply; 
equilibrium; elasticity of demand and supply; inflation and deflation; saving and 
investment; theories of economic development; theories of society development; 
theories of sustainable development; philosophy of sufficiency economy   

 
2194209 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์                        

Cooperative Economics 
3 (3-0-6) 

 ความหมายและความส าคัญของสหกรณ์  แนวคิดในเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  
และหลักการเศรษฐกิจสหกรณ์  กระบวนการสหกรณ์ของประเทศไทย  ประเภทของสหกรณ์ กฎหมาย
และระเบียบของสหกรณ์  หลักการด าเนินงานสหกรณ์ ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานสหกรณ์ 
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการสหกรณ์ โดยศึกษาการจัดตั้งสหกรณ์ใน
สถานศึกษา ศึกษาสหกรณ์ประเภทต่างๆและสหกรณ์ชุมชนที่ประสบความส าเร็จ 
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 Definition; importance of cooperatives; cooperatives laws; regulations; 
principles for running cooperatives; problems and obstacles in the operation of 
cooperatives; King Bhumibol’s royal duties concerning cooperatives, especially 
cooperatives in educational institutes; case studies of successful community 
cooperatives 

 
2194210 เศรษฐศาสตร์การเกษตร  

Agricultural Economics 
3 (3-0-6) 

 โครงสร้างทางเศรษฐกิจการเกษตรของโลกและของไทย ปัญหาและสถานการณ์
การเกษตรในอดีตและปัจจุบัน หลักและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร สินเชื่อ
การตลาดและราคาผลผลิตการเกษตร สหกรณ์การเกษตรและธุรกิจการเกษตร นโยบายการเกษตรของ
รัฐบาลในด้านการผลิตและด้านการค้าระหว่างประเทศ วิเคราะห์นโยบายการเกษตรของไทยในปัจจุบัน 

Global and Thai agricultural economic structure; problems and situations 
of agriculture in the past and the present; principles and theories related to agriculture, 
credit, marketing and agricultural product prices; agricultural cooperatives and 
businesses; government’s  agricultural policies on the production and international 
trade; Thailand’s current agricultural policies 

 
2194211 เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง 

Monetary and Fiscal Economics 
3 (2-2-5) 

 ความหมายของเงินและปริมาณเงิน ภาวะเงินเฟ้อ ภาวะเงินฝืด และภาวะเงินตึง 
มาตรการที่ใช้เพ่ือแก้ไขภาวะเงินเฟ้อ  ภาวะเงินฝืด และภาวะเงินตึง นโยบายการเงิน สถาบันการเงิน
ประเภทต่างๆ ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการคลังและการงบประมาณ ระบบการคลัง  นโยบาย
การคลัง  รายรับ รายจ่ายของรัฐ หนี้สาธารณะ กระบวนการจัดท างบประมาณ ศึกษาดูงานสถาบัน
การเงิน การคลัง 

Meanings of money and money supply, inflation, deflation, tight money; 
measures for solving inflation; deflation and tight money; monetary policy; financial 
institutions; meanings and concepts of finance and budgetary; fiscal system; fiscal 
policy; government income and expenditure; public debt; budgeting process; financial 
institution study visit required. 
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2194343 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
International Economics 

3 (2-2-5) 

 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการน าเข้าและส่งออก  
การค้าระหว่างประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การจัดระเบียบโลกเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ 
องค์กรการค้าระหว่างประเทศที่มีบทบาทในโลกปัจจุบัน  ดุลการค้าและดุลการช าระเงิน การลงทุน
ระหว่างประเทศ  สถาบันการเงินระหว่างประเทศ  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศใน
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก วิเคราะห์เกี่ยวกับดุลการค้า และดุลการช าระ 

Theories of international trade; government’s import and export policies, 
international trade and economic development; the ordering of the world through 
international trade;  the international trade organizations that play influential roles in 
the world today; trade balance and balance of payments; international investment; 
international financial institutions; regional economic cooperation  

 
2194344      การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา 
                  Social Studies Curriculum Development 

3 (2-2-5) 

หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา พัฒนาการของหลักสูตรสังคม
ศึกษา ในระดับชาติ ท้องถิ่นและสถานศึกษา กระบวนการจัดท าหลักสูตรสังคมศึกษา  การน าหลักสูตร
ไปใช้  การประเมินผลหลักสูตร   

Introduction to the principle of social studies curriculum development; 
development of social studies curriculum in national, local and school-base level;  
process of social studies curriculum designing; curriculum implementation and 
evaluation; with the emphasize on analysis and practice 

 
 

2194345 การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา 
Action Research on Social Studies 

2 (1-2-3) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนและงานวิจัยที่หลากหลายเชิง
สังคมศาสตร์ การก าหนดปัญหาในการวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตัวแปร 
กรอบแนวคิดและสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การหาคุณภาพของเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัย การตีความหมายของข้อมูลและการ
น าเสนอข้อมูล และการเขียนรายงาน 

Introduction to action research methodology and various types of social 
science research; the identification of research problem; literature review and related 
documents; variables; frameworks and hypothesis research; research design; population 
and sample; data collecting; verification of research tool; data analysis; statistics for 
research; data interpretation and presentation; report writing 

 


