หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
( หลักสูตรปรับปรุง) ฉบับป พ.ศ. 2547
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
1. ชื่อหลักสูตร
1.1 ภาษาไทย
1.2 ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
: Bachelor of Education Program in Social Studies

2. ชื่อปริญญา
2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย
2.2 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
2.3 ชื่อยอภาษาไทย
2.4 ชื่อยอภาษาอังกฤษ

:
:
:
:

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
Bachelor of Education (Social Studies)
ศษ.บ. (สังคมศึกษา)
B.Ed. (Social Studies)

3. หนวยงานรับผิดชอบ
3.1 สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
3.2 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. ปณิธาน ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 ปณิธานของคณะศึกษาศาสตร
คณะศึกษาศาสตรมุงผลิตบัณฑิตใหเปนผูร อบรูและลึกซึ้งในศิลปวิทยาการ มีทักษะและสามารถประยุกต
ศิลปวิทยาการสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ มีคณ
ุ ธรรม จรรยา และศรัทธาในอาชีพ ในฐานะผูที่จะเปนบุคลากร
ทางการศึกษาและสมาชิกทีด่ ีของสังคม
4.2 ปรัชญาของหลักสูตร
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความมุงมัน่ ที่จะจัดการศึกษาดาน
สังคมศึกษาที่มีคุณภาพ เปนแหลงคนควาและวิจัย และถายทอดความรูตามหลักแหงเสรีภาพทางวิชาการ เพือ่ ผลิต
บัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดและวิเคราะหอยางเปนระบบ ยึดมัน่ ในสัจธรรมและคุณธรรม รับผิดชอบตอสังคม
ใสใจฝกฝนตน ใหเปนผูรูจริง คิดเปน ปฏิบัติได สามารถครองตน ครองคน และครองงานดวยมโนธรรม
4.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
4.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู และประสบการณทางสังคมศึกษา ที่รอบรู ลึกซึ้งมีทักษะและเจตคติที่ดี
ตอวิชาชีพ สามารถประยุกตศิลปวิทยาการทางสังคมศึกษาสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
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4.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการแสวงหาความรูดวยตนเองได มีความสามารถในการจัดการ
มีวิสัยทัศนกวางไกล มีความคิดอยางมีวจิ ารณญาณและสรางสรรค รวมทั้งสามารถเปนผูนําในการเรียนการสอน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ศรัทธาในวิชาชีพครู มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและเปนครูที่
ดีมีคุณภาพของสังคม
5. กําหนดการเปดสอน
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2547
6. คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
6.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
6.2 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
7.1 จากผูสมัครผานระบบการสอบคัดเลือกเพือ่ เขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7.2 จากผูสมัครสอบโควตาพิเศษของมหาวิทยาลัยศิลปากร
7.3 จากวิธีการคัดเลือกอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
8. ระบบการศึกษา
8.1 การจัดการศึกษาใชระบบทวิภาค
8.2 การคิดหนวยกิต
8.2.1 รายวิชาบรรยาย 1 หนวยกิต เทากับ 1 คาบตอสัปดาห
8.2.2 รายวิชาฝกหรือปฏิบัติการ 1 หนวยกิต เทากับ 2 หรือ 3 คาบตอสัปดาห
8.2.3 รายวิชาฝกงาน 1 หนวยกิต เทากับ 3 – 6 คาบตอสัปดาห
8.2.4 รายวิชาสัมมนา 1 หนวยกิต เทากับ 1 ชั่วโมงบรรยาย หรืออภิปรายตอสัปดาห
ในแตละรายวิชากําหนดเกณฑในการคํานวณหนวยกิต จากจํานวนคาบบรรยาย (บ)
คาบปฏิบัติ (ป) และคาบที่นักศึกษาตองศึกษาดวยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ตอสัปดาห แลวหารดวย 3 ซึ่งมีวิธี
คิด ดังนี้
จํานวนหนวยกิต = บ + ป + น
3
การเขียนหนวยกิตในรายวิชาตาง ๆ ประกอบดวยตัวเลขสี่ตัวคือ
1. เลขตัวแรกอยูน อกวงเล็บ เปนจํานวนหนวยกิตของรายวิชานัน้
2. เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยูในวงเล็บโดยบอก
2.1 ตัวที่สองบอกจํานวนคาบบรรยายตอสัปดาห
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2.2 ตัวที่สามบอกจํานวนคาบปฏิบัติตอสัปดาห
2.3 ตัวที่สี่บอกจํานวนคาบศึกษานอกเวลา ตอสัปดาห
อนึ่งสําหรับรายวิชาสัมมนา เลขตัวที่สอง หมายถึง การบรรยาย/อภิปรายตอสัปดาห
เชน 2(2-0-4) เลข 2 นอกวงเล็บหมายถึง จํานวนหนวยกิต ตัวเลขในวงเล็บ เลข 2 หมายถึง จํานวนคาบ
บรรยาย เลข 0 หมายถึง จํานวนคาบปฏิบัติ และ เลข 4 หมายถึง จํานวนคาบที่นกั ศึกษาตองศึกษาดวย
ตนเองนอกเวลาเรียน
9. ระยะเวลาการศึกษา
9.1 ระยะเวลาการศึกษาตามปกติหลักสูตร 5 ปการศึกษา
9.2 ระยะเวลาที่ใหศึกษาไดอยางมากไมเกิน 10 ปการศึกษา
10. การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนเรียนใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.
2537 และ / หรือ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง โดยนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมนอ ยกวา 12 หนวยกิต
และไมเกิน 22 หนวยกิต ในภาคการศึกษาปกติ สวนในภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอนลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9
หนวยกิต ยกเวนกรณีที่นกั ศึกษาเหลือจํานวนหนวยกิตตามหลักสูตรนอยกวา 12 หนวยกิต ใหลงทะเบียนเรียนได
ตามจํานวนหนวยกิตที่เหลือ
11. การวัดผลการศึกษา การเทียบโอน และการสําเร็จการศึกษา
11.1 การวัดผลการศึกษา
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2537 และ / หรือที่
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง
11.2 การเทียบโอน
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2537 และ/หรือที่มี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง
11.3 การสําเร็จการศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ตองสอบไดหนวยกิตสะสมไม
นอยกวา 174 หนวยกิต และไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00 และเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2537 และ/หรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง
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12. อาจารยผสู อน
12.1 อาจารยประจํา

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทาง
วิชาการ
1. อาจารย จีรวรรณ
ไตรโสรัส

คุณวุฒิการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

ค.บ. (สังคมศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.ม. (การสอนสังคม
ศึกษา) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบการสอน
- พฤติกรรมการสอนสังคมศึกษา : การสอน
ความคิดรวบยอดและขอสรุปทั่วไป
นครปฐม โครงการตําราและคําสอน
คณะศึ ก ษาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร,
2544.
- การพัฒนาทักษะการคิด นครปฐม โครงการ
ตําราและคําสอน คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544.
- การศึกษากับสังคม นครปฐม โครงการตํารา
และคําสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2545.
งานวิจัย
- การพัฒนารูปแบบการฝกประสบการณ
วิชาชีพครูภาคสนาม คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543.

(ผูวิจัยรวม)

ตํารา
- มนุษยกับสิ่งแวดลอม (นครปฐม:โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2528) (ผูแตงรวม)

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง /สัปดาห/ป
การศึกษา)
ปจจุบัน
หลักสูตร
ใหม
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ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ การศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

2. อาจารย อนัน
ปนอินทร

ศษ.บ. (สังคมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กศ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒประสานมิตร

3 .ผูชวย
ศาสตรจารย
อนงคพร สมาน
ชาติ

กศ.บ. (ภูมิศาสตร)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร

เอกสารประกอบการสอน
- ปญหาสังคม นครปฐม โครงการตําราและ
คําสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร , 2542 .
- มนุษยกับสิ่งแวดลอม นครปฐม
โครงการตําราและคําสอน คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ,2543 .
งานวิจัย
- สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตนักศึกษาทบวงมหาวิทยาลัย
กรุงเทพฯ ทุนทบวงมหาวิทยาลัย , 2544 .
(ผูวิจัยรวม)
เอกสารประกอบการสอน
- สารศึกษาประชากร นครปฐม โครงการตํารา
และคําสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร , 2526.
งานวิจัย
- การพัฒนารูปแบบการฝกประสบการณ
วิชาชีพครูภาคสนาม คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม สถาบันวิจัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2543 .( ผูวิจัยรวม)
ตํารา
- การมัธยมศึกษา ( นครปฐม :โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2522 )
- วิธีสอนภูมิศาสตรในโรงเรียนมัธยม
( นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร ,
2522 )
- มนุษยกับสิ่งแวดลอม ( นครปฐม :โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2528 ) (ผูแตงรวม)

M.S. (Secondary
Education) Long Island
University, U.S.A.

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง /สัปดาห/ป
การศึกษา)
ปจจุบัน
หลักสูตร
ใหม
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ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ การศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

4. ศาสตราจารย วทบ. (ชีววิทยา)
ดร. ทวีป ศิริรัศมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.ม. (วิจัยทางการศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Ph.D. (Higher Education)
University of Bombay, India.

งานวิจัย
- สถานภาพและแนวทางการพัฒนาชาง
เจียระไนพลอย : การสรางชุดฝกอบรมเรื่อง
เจียระไนพลอย กรุงเทพ ฯ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย,2538 .
- ทิศทางและแนวทางในการจัดระบบการ
ศึกษาดานอัญมณีและเครื่องประดับ กรุงเทพฯ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2539 .
- การพัฒนาชางทําเครื่องประดับในโรงงาน
อุ ต สาหกรรมไทย กรุ ง เทพ ฯ สํ า นั ก งาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย , 2542 .
ตํารา
- การวิจัยทางสังคมศาสตรและพฤติกรรม
ศาสตร (นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัย
ศิลปากร , 2539 )
- การจัดการศึกษาสาขาอัญมณีและเครื่อง ประดับในประเทศไทย ( นครปฐม :โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2544 )

5. รอง
ศาสตราจารย
วนิ ด า จึ ง ประ
สิทธ

เอกสารคําสอน
- การฝกจิตสําหรับทุกคน นครปฐม โครงการ
ตําราและคําสอน คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540.
- การฝกจิตสําหรับครู นครปฐม โครงการตํารา
และคําสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2540.
ตํารา
- โสตทัศนศึกษา (นครปฐม : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2525)
- เทคนิคการถายภาพ (นครปฐม:โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529)

ค.บ.(มัธยมศึกษา-ชีววิทยา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง /สัปดาห/ป
การศึกษา)
ปจจุบัน
หลักสูตร
ใหม

6

3

12

3
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ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง /สัปดาห/ป
การศึกษา)
ปจจุบัน

หลักสูตร
ใหม

12

3

- การบริหารและบริการงานโสตทัศนศึกษา
(นครปฐม: โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร,
2532)
- การถายภาพขั้นสูง (นครปฐม:โครงการตํารา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2540 )
6. ผูชวยศาสตราจารย ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) บทความ
ฐาปนีย ธรรมเมธา
มหาวิทยาลัย
- “ แนวคิดการจัดการเรียนการสอน
สงขลานครินทร
คอมพิวเตอร” วารสารทับแกว
ค.ม.(โสตทัศนศึกษา)
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นครปฐม ,2540 .
- “ คอมพิวเตอรชวยการนําเสนอ”
วารสารวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ , 2541 .
งานวิจัย
- สภาวะการทํางานและการติดตามผลบัณฑิต
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
(นครปฐม สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ,2541 . (ผูวิจัยรวม)
- การพัฒนากระบวนการเรียนรูเรื่องสมุนไพร
ชุมชนปลักไมลาย อ.กําแพงแสน
จ. นครปฐม ระยะที่ 2 กรุงเทพ ฯ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2542.
(ผูวิจัยรวม)
ตํารา
- สื่อการศึกษาเบื้องตน ( นครปฐม :
โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร , 2541 )
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12.2 อาจารยพิเศษ
ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
1. ดร.วัชนีย เชาวดํารงค

คุณวุฒิการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
น.บ. (นิติศาสตร)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ค.ม. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

บทความ
- “ คิดไดไง : สรางสรรค…สรางสรรค!”
เอกสารประกอบ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระหวางวันที่ 20-21 มีนาคม 2545 ณ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2545. (เอกสารอัดสําเนา)
งานวิจัย
- การปฏิรูปการศึกษาของประเทศ
เวียดนาม กรุงเทพ ฯ : ที.พี .พริ้นท. ,
2540 . (ผูชวยวิจัย)
- การพัฒนารูปแบบการฝกประสบการณ
วิชาชีพครูภาคสนาม คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2543. ( ผูวิจัยรวม)
- กรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย กรุงเทพฯ ทบวงมหาวิทยาลัย, 2546 ( ผูวิจัยรวม)
ตํารา
- ผูเรียนเปนสําคัญและการเขียนแผน
จัดการเรียนรูของครูมืออาชีพ
( กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสถาพรบุคส ,
2545 ) ( ผูแตงรวม )
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ชื่อ – ชื่อสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ

คุณวุฒิและสาขาวิชา

ผลงานทางวิชาการ

2. รองศาสตราจารยสมประสงค นวมบุญลือ ค.บ. (พลศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.ม. (สังคมศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรการวิจัยทางสังคมศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
วุฒิบัตรจิตวิทยาเพื่อความมั่นคง
กองบัญชาการทหารสูงสุด
กระทรวงกลาโหม

เอกสารประกอบการสอน
- พื้นฐานสังคมทางการศึกษา
นครปฐม : โครงการตําราและคําสอน
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร , 2538.
งานวิจัย
- การศึกษาโครงสรางพื้นฐานของจังหวัด
นครปฐม นครปฐม ทุนจังหวัด
นครปฐม ,2537 . (ผูวิจัยรวม)
- การศึกษาขอมูลพื้นฐานดานกิจกรรม
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา
ทบวงมหาวิทยาลัย กรุงเทพ ฯ
ทุนทบวงมหาวิทยาลัย, 2537. (ผูวิจัยรวม)
ตํารา
- อารยธรรมโลก ( นครปฐม :
โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร , 2536 )
- จริยศาสตร (นครปฐม : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2539 )

3. ศาสตราจารยพิเศษเสฐียรพงษ วรรณปก

หนังสือ
- พระไตรปฏกวิเคราะห (นนทบุรี :
ชอมะไพ, 2530.)
- พุทธวิธีสอนจากพระไตรปฎก
(กรุงเทพฯ:บริษัทเพชรรุงการพิมพ,
2540.)
- พุทธศาสนา : ทรรศนะและวิจารณ
(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมติชน, 2543.)
ตํารา
- คูมือเตรียมการสอนวิชา ส.402 สังคม
ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน, 2524 )
- ประวัติพระพุทธศาสนา (ศล. 305)
(นครปฐม: โรงพิมพมหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2525 )

B.A. Honors Cambridge University ,
England.
M.A. (Cantab) in Oriental Studies.
Cambridge University , England.
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ชื่อ – ชื่อสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
4. รองศาสตราจารย บุญนาค ตีวกุล

คุณวุฒิและสาขาวิชา
กศ.บ. (ภูมิศาสตร)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
กศ.ม. (ภูมิศาสตร)
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
Ed.S (Social Studies)
University of Missouri Columbia,
U.S.A.
Dip. in Community Development.
University of Missouri Columbia,
U.S.A.

ผลงานทางวิชาการ
บทความ
- “บทบาทของโรงเรียนประถมศึกษา
ในการเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน”
จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา,
มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม, 2544.
งานวิจัย
- คลองเจดียบูชากับผลทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่มีตอชุมชนใน เขตเทศบาลเมือง
นครปฐม นครปฐม
ทุนมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526 .
- ทัศนคติตอการเดินทางดวยรถจักรยาน
ในเมืองนครปฐม นครปฐม
ทุนมหาวิทยาลัยศิลปากร , 2532 .
ตํารา
- ชนบทไทย : การพัฒนาสูประชาสังคม
( นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัย
ศิลปากร , 2544 )
- เมืองและสิ่งแวดลอม (นครปฐม :
โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร , 2545 )

13. จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 5
รวม
จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

จํานวนนักศึกษา ( คน )
ป 2547
40
40
-

ป 2548
40
40
80
-

ป 2549
40
40
40
120
-

ป 2550
40
40
40
40
160
-

ป 2551
40
40
40
40
40
200
40
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14. สถานที่และอุปกรณการสอน
ใชสถานที่และอุปกรณการสอนของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อาคารเรียนรวม และอาคาร 50
ป
15. หองสมุด
ใชหนังสือเรียน
ตํารา
วารสารที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาศึกษาศาสตรที่มีอยูในสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร มีหนังสือดานสังคมศึกษา จํานวน 267 เลม (ภาษาไทย 211
เลม ภาษาอังกฤษ 56 เลม) และมีวารสารทางดานสังคมศึกษาจํานวน 2 รายการ
นอกจากนี้ยังสามารถสืบคนจากฐานขอมูล CD-ROM NETWORK ระบบเครือขาย INTERNET ของ
สํานักหอสมุดกลาง
16. งบประมาณ
16.1 ใชงบประมาณของคณะศึกษาศาสตร
16.2 คาใชจายในการผลิตบัณฑิต เปนจํานวนเงิน 75,000 บาทตอคนตอหลักสูตร
7. หลักสูตร
17.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 174 หนวยกิต
17.2 โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวนไมนอยกวา
- กลุมวิชามนุษยศาสตร
จํานวน
- กลุมวิชาสังคมศาสตร
จํานวน
- กลุมวิชาคณิตศาสตรกับวิทยาศาสตร จํานวน
- กลุมวิชาภาษา
จํานวน
2. หมวดวิชาเฉพาะ
จํานวนไมนอยกวา
2.1 กลุมวิชาชีพครู
จํานวนไมนอยกวา
วิชาชีพครูบังคับ
จํานวน
วิชาชีพครูเลือก
จํานวนไมนอยกวา
2.2 กลุมวิชาเอก
จํานวนไมนอยกวา
วิชาเอกบังคับ
จํานวน
วิชาเอกเลือก
จํานวนไมนอยกวา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนไมนอยกวา

33
6
6
6
15
131
53
45
8
78
56
22
10

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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17.3 รายวิชา
รหัสวิชากําหนดไวเปนเลข 6 หลัก โดยแบงเลขออกเปนสองกลุม กลุมละสามหลัก
1. เลขสามหลักแรก เปนเลขประจําหนวยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ ดังนี้
080
มหาวิทยาลัยศิลปากร
415
ภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร
416
ภาควิชาภูมิศาสตร คณะอักษรศาสตร
435
ภาควิชาสังคมศาสตร คณะอักษรศาสตร
451
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร คณะศึกษาศาสตร
455
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร คณะศึกษาศาสตร
461
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
462
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
คณะศึกษาศาสตร
463
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร
464
ภาควิชาพืน้ ฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
465
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธสี อน
คณะศึกษาศาสตร
466
สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
คณะศึกษาศาสตร
467
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธสี อน
คณะศึกษาศาสตร
468
ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
469
ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน คณะศึกษาศาสตร
470

สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
คณะศึกษาศาสตร
471
สาขาวิชาการประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
คณะศึกษาศาสตร
516
คณะวิทยาศาสตร
554
คณะเภสัชศาสตร
2. เลขสามหลักหลัง เปนเลขบอกรหัสรายวิชาของสาขาวิชาสังคมศึกษาดังนี้
เลขตัวแรก หมายถึง ระดับชั้นปที่นักศึกษาปกติควรเรียนได คือ
1 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปที่ 1
2 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปที่ 2
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3 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปที่ 3
4 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปที่ 4
5 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปที่ 5 และระดับบัณฑิตศึกษา
3. เลขตัวที่สองและสาม หมายถึง หมวดวิชา และลําดับที่ของรายวิชา ตั้งแต 10-99
10 – 20 หมายถึง
หมวดประชากร และสิ่งแวดลอม
21 – 30 หมายถึง
หมวดภูมิศาสตร
31- 40 หมายถึง
หมวดประวัตศิ าสตร
41- 60 หมายถึง
หมวดเศรษฐกิจ กฎหมาย และรัฐศาสตร
61 – 70 หมายถึง
หมวดศาสนา และปรัชญา
71 – 99 หมายถึง
หมวดวิธีสอน กิจกรรมการสอน และเทคโนโลยี
รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 33 หนวยกิต
กลุมวิชามนุษยศาสตร จํานวน 6 หนวยกิต
080 103
ตรรกวิทยาเบือ้ งตน
(Introduction to Logic)
467 261
จริยธรรมสําหรับครู
(Ethics for Teachers)
ใหเลือก 1 รายวิชาจากรายวิชาตอไปนี้
080 101
มนุษยกบั การสรางสรรค
(Man and Creativity)
080 102
ปญหาทางปรัชญา
(Problems in Philosophy)
080 105
ปรัชญาพุทธศาสนา
(Buddhist in Philosophy)
080 106
พุทธศาสนาในสังคมไทยในปจจุบัน
(Buddhism in the Present Thai Society)
080 107
ดนตรีวจิ ักษ
(Music Appreciation)
080 114
ศิลปวิจักษ
(Art Appreciation)
080 115
ศิลปะตะวันออก
(Eastern Art)

2(2-0-4)
2(2-0-4)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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080 116
080 117
080 118
080 119
080 121
080 124
080 125

ศิลปะตะวันตก
(Western Art)
วรรณคดีวิจกั ษ
(Literary Appeciation)
วรรณกรรมไทยรวมสมัย
(Contemporary Thai Literature)
อารยธรรมตะวันออก
(Eastern Civilization)
อารยธรรมตะวันตก
(Western Civilization)
ไทยศึกษา
(Thai Studies)
สุนทรียศาสตร
(Aesthetics)

กลุมวิชาสังคมศาสตร จํานวน 6 หนวยกิต
080 127
จิตวิทยาเบื้องตน
(Introduction to Psychology)
ใหเลือกจากรายวิชาตอไปนี้ ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต
080 126
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
(Man and His Environment)
080 128
จิตวิทยาพัฒนาการ
(Developmental Psychology)
080 129
สังคมวิทยาเบือ้ งตน
(Introduction to Sociology)
080 130
มานุษยวิทยาเบื้องตน
(Introduction to Anthropology)
080 133
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
(Economics in Everyday Life)
080 134
โครงสรางทางเศรษฐกิจของไทย
(Structure of Thai Economy)
080 135
กฎหมายกับสังคม
(Law and Society)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2(2-0-4)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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080 138
080 139
080 140
080 141
080 142

ภูมิศาสตรประเทศไทย
(Geography of Thailand)
พลศึกษา
(Physical Education)
กีฬาศึกษา
(Sport Education)
หลักนันทนาการ
(Principles of Recreation)
การอยูคายพักแรม
(Camping)

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

กลุมวิชาคณิตศาสตรกับวิทยาศาสตร จํานวน 6 หนวยกิต
451 106
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Mathematics in Everyday Life)
ใหเลือก 1 รายวิชาจากรายวิชาตอไปนี้
080 151
มนุษยกับวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
(Man and Science)
080 152
คณิตศาสตรทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
080 153
วิทยาศาสตรกบั ชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Science and Everyday Life)
080 156
มลพิษสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Environmental Pollution)
516 272
การอนุรักษสงิ่ แวดลอมธรรมชาติและมรดกทาง 3(3-0-6)
วัฒนธรรม
(Natural Environment and Cultural Heritage Conservation )
554 101
สมุนไพรพืน้ ฐาน
3(3-0-6)
(Herbal Medicines)
554 102
ความรูเรื่องยา
3(3-0-6)
(Drug Education)
554 104
อาหารเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
(Food for Health)
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กลุมวิชาภาษา จํานวน 15 หนวยกิต
080 176
ภาษากับการสื่อสาร
(Language and Communication)
080 177
ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
080 178
ภาษาอังกฤษ 2
(English II)
466 221
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1
(English for Academic Purposes I)
466 222
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2
(English for Academic Purposes II)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 131 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาชีพครู จํานวนไมนอยกวา 53 หนวยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ จํานวน 45 หนวยกิต
1) วิชาพื้นฐานการศึกษา หลักการศึกษา และปรัชญาการศึกษา (5 หนวยกิต)
461 101
หลักและระบบการจัดการศึกษา
2(2-0-4)
(Principles and Systems of Educational Management)
464 211
ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Philosophy and Concepts in Education)
2) วิชาหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร (3 หนวยกิต)
462 201
การพัฒนาหลักสูตร
(Curriculum Development)

3(2-2-5)

3) วิชาวิธีสอน ศาสตรการสอน และการฝกประสบการณวิชาชีพ (18 หนวยกิต)
462 200
การฝกประสบการณวิชาชีพครู
2(1-2-3)
(Experience for Teachers)
462 202
วิธีสอนทั่วไป
2(2-0-4)
(Methods of Teaching)
465 251
วาทการสําหรับครู
2(1-2-3)
(Speech for Teachers)
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467 501
467 502

การฝกปฏิบัติการสอนสังคมศึกษา 1
(Social Studies Teaching Practice I)
การฝกปฏิบัติการสอนสังคมศึกษา 2
(Social Studies Teaching Practice II)

4) วิชาจิตวิทยา (7 หนวยกิต)
463 101
จิตวิทยาการศึกษา
(Educational Psychology)
463 201
การแนะแนวเบื้องตน
(Introduction to Guidance)
463 202
การศึกษาพิเศษเบื้องตน
(Introduction to Special Education)
5) วิชาเทคโนโลยีการศึกษา (5 หนวยกิต)
468 101
สื่อการศึกษาเบื้องตน
(Introduction to Educational Media)
468 102
คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
(Computer in Education)
6) วิชาการวัดและประเมินผล (3 หนวยกิต)
464 230
การวัดและประเมินผลการศึกษา
(Educational Measurement and Evaluation)
7) วิชาการวิจัย (4 หนวยกิต)
464 340
สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
(Statistics for Research in Education)
464 350
การวิจัยในชั้นเรียน
(Classroom Research)
2.1.2 วิชาชีพครูเลือก ไมนอ ยกวา 8 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
461 201
โครงสรางการบริหารการศึกษาไทย
(Thai Educational Administrative Structure)
461 202
ระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ
(Official Regulations and Practice)

6(0-12-6)
6(0-12-6)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

3(2-2-5)
2(1-2-3)

3(3-0-6)

2(2-0-4)
2(2-0-4)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
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461 207
461 301
461 304
462 104
462 303
463 218
464 111
464 112
464 113
464 236
464 237
464 240

464 241
464 351
467 216
469 101

มนุษยสัมพันธในการบริหาร
2(2-0-4)
(Human Relations in Administration)
การนิเทศการศึกษา
2(2-0-4)
(Educational Supervision)
กฎหมายและระเบียบในการบริหารโรงเรียน
2(2-0-4)
(Laws and Regulations for School Administration)
การมัธยมศึกษา
2(2-0-4)
(Secondary Education)
ฝกปฏิบัติการสอนในหองทดลอง
2(1-2-3)
(Laboratory Experience Teaching Practice)
ความบกพรองในการเรียนรู
3(3-0-6)
(Learning Disabilities)
การศึกษาเบื้องตน
2(2-0-4)
(Introduction to Education)
การศึกษาไทย
2(2-0-4)
(Thai Education)
การศึกษาเปรียบเทียบ
2(2-0-4)
(Comparative Education)
การประเมินตามสภาพจริง
3(3-0-6)
(Authentic Assessment)
การประเมินคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Quality Assessment)
การประยุกตใชไมโครคอมพิวเตอรในการรายงาน2 (1-2-3)
ผลการศึกษา
(Microcomputer Applications in Educational Reports)
ฐานขอมูลทางการศึกษา
3(2-2-5)
(Educational Data Base)
การวิจยั เบื้องตนทางการศึกษา
2(1-2-3)
(Introduction to Educational Research)
การศึกษากับสิง่ แวดลอม
2(2-0-4)
(Education and Environment)
การศึกษานอกระบบ
2(2-0-4)
(Nonformal Education)
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469 106
469 107
470 101
471 101

การศึกษาตามอัธยาศัย
(Informal Education)
ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการศึกษา
(Local Wisdom for Education)
การปฐมวัยศึกษา
(Early Childhood Education)
การประถมศึกษา
(Elementary Education)

2.2 กลุมวิชาเอก จํานวนไมนอยกวา 78 หนวยกิต
2.2.1 วิชาเอกบังคับ 56 หนวยกิต
080 138
ภูมิศาสตรประเทศไทย
(Geography of Thailand)
415 150
ประวัติศาสตรไทย
(Thai History)
416 150
ภูมิศาสตรกายภาพ
(Physical Geography)
416 223
แผนที่และการวางแผนใชประโยชน
(Map and Map Utilization Planning)
435 101
โลกการเมือง
(The Political World)
467 214
สิ่งแวดลอมศึกษา
(Environmental Education)
467 231
อารยธรรมโลก
(World Civilization)
467 241
หลักมานุษยวิทยา
(Principles of Anthropology )
467 262
ประวัติศาสนา
(History of Religions)
467 342
การปลูกฝงทางวัฒนธรรม
(Cultivation of Culture)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6 )
3(3-0-6)
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467 343
467 345
467 349
467 362
467 447
467 448
467 456
467 463
467 490
467 491

467 492

หนาที่พลเมือง
3(3-0-6)
(Citizenship Education)
หลักกฎหมายเบื้องตน
2(2-0-4)
( Introduction to Law)
เศรษฐศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Economics)
หลักพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
(Principles of Buddhism)
ปญหาสังคม
2(2-0-4)
(Social Problems)
สัมมนาสังคมศึกษา
3(3-0-6)
(Seminar in Social Studies)
ประเทศเพื่อนบาน
3(3-0-6)
(Neighboring Countries)
การปลูกฝงคานิยมและจริยธรรม
3(3-0-6)
(Cultivation of Values and Morality)
วิธีสอนสังคมศึกษา
3(3-0-6)
(Methods of Teaching Social Studies)
การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา
2(2-0-4)
(Learning Activity Design in Social Studies Teaching)
สารสนเทศและนวัตกรรมทางสังคมศึกษา
3(2-2-5)
(Information and Innovation in Social Studies)

2.2.2 วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
สารศึกษาประชากร
467 210
(Population Studies)
467 211
สิ่งแวดลอมกับสุขภาพประชากร
(Population Health and Environment)
467 215
เมืองและสิ่งแวดลอม
(Urbanization and Environment)
467 312
ครอบครัวศึกษา
(Family Education)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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467 321
467 344
467 350
467 352
467 433
467 446
467 451
467 454
467 455

ภูมิศาสตรภูมภิ าค
(Regional Geography)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(The Constitution of the Kingdom of Thailand)
เศรษฐกิจพอเพียง
(Self-Sufficient Economy)
ลักษณะไทย
(Thai Characteristics)
การศึกษาทองถิ่นเชิงประวัตศิ าสตร
(Local Historical Studies)
เหตุการณปจจุบัน
(Current Events)
การจัดการสหกรณ
(Cooperative Management)
การจัดทัศนศึกษาสังคมศึกษา
(Management in Social studies Field Trips)
การศึกษารายบุคคลทางสังคมศึกษา
(Individual Studies in Social Studies)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-3-4)
2(1-2-3)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
ใหนกั ศึกษาเลือกเรียนรายวิชาตาง ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากรไดตามความสนใจไมนอย
กวา 10 หนวยกิต
หมายเหตุ คณะศึกษาศาสตรมีรายวิชาที่เปดสอนเปนรายวิชาเลือกเสรีใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ตามความสนใจดังตอไปนี้
463 110
การพัฒนาตน
2(2-0-4)
(Self Development)
463 220
ขอสนเทศทางการศึกษาและอาชีพ
2(2-0-4)
(Educational and Occupational Information)
463 221
การศึกษาเฉพาะกรณี
2(1-2-3)
(Case Study)
463 222
อาชีพศึกษาเบือ้ งตน
2(2-0-4)
(Introduction to Career Education )
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464 102
464 103
464 104
464 201
464 216
465 257
465 258
466 100
466 205
466 231
466 320
466 386
467 253
467 264

โภชนาการ
2 (2-0-4)
(Nutrition)
ศิลปประดิษฐ
2(1-2-3)
(Utilitarian Arts)
อัตลักษณศกึ ษา
3(3-0-6)
(Identity Studies)
ประเด็นและแนวโนมทางการศึกษา
2(2-0-4)
(Issues and Trends in Education)
การฝกจิตเพื่อพัฒนาปญญา
2(1-2-3)
(Meditation for Wisdom)
การพูดในโอกาสตาง ๆ
2 (2-0-4)
(Speech for Specific Purposes)
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2(2-0-4)
(Writing for Communication)
ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ
2(2-0-4)
(English for Recreation)
ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน
2(2-0-4)
(English in Mass Media)
การอานภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
2(2-0-4)
(English Reading for Academic Purposes)
การเสนอผลงานภาษาอังกฤษ
2(2-0-4)
(English Presentation)
ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบและสมัครงาน 2(2-0-4)
(English for Examination Preparation and Job Applications)
ชุมชนศึกษา
3(2-2-5)
(Community Studies)
ธรรมปฏิบัติ
2(1-2-3)
(Dharma Practice)
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17.4 แผนการศึกษา
รหัสวิชา
080 103
080 127
080 138
080 176
080 177
468 102
... ...
... ...
……

รหัสวิชา
080 178
415 150
451 106
463 101
... ...
... ...
……
……

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
ตรรกวิทยาเบือ้ งตน
จิตวิทยาเบื้องตน
ภูมิศาสตรประเทศไทย
ภาษากับการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 1
คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
เลือกจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมมนุษยศาสตร
เลือกจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสังคมศาสตร
เลือกจากกลุมรายวิชาชีพครูเลือก

จํานวนหนวยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2
1-2
3

รวม

21-22

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 2
ประวัติศาสตรไทย
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
จิตวิทยาการศึกษา
เลือกจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสังคมศาสตร
เลือกจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาคณิตศาสตรกับ
วิทยาศาสตร
เลือกจากกลุมรายวิชาชีพครูเลือก
เลือกจากกลุมรายวิชาเอกเลือก
รวม

จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
3
2
2-3
21-22

24
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
435 101
461 101
463 201
466 221
467 214
467 241
468 101
……
……

ชื่อรายวิชา
โลกการเมือง
หลักและระบบการจัดการศึกษา
การแนะแนวเบื้องตน
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1
สิ่งแวดลอมศึกษา
หลักมานุษยวิทยา
สื่อการศึกษาเบื้องตน
เลือกจากกลุมรายวิชาชีพครูเลือก
เลือกจากกลุมรายวิชาเอกเลือก
รวม

จํานวนหนวยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2
2-3
20-21

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
416 150
462 202
463 202
466 222
467 231
467 261
467 262
…. …
.... ...

ชื่อรายวิชา
ภูมิศาสตรกายภาพ
วิธีสอนทั่วไป
การศึกษาพิเศษเบื้องตน
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2
อารยธรรมโลก
จริยธรรมสําหรับครู
ประวัติศาสนา
เลือกจากกลุมรายวิชาชีพครูเลือก
เลือกจากกลุมรายวิชาเลือกเสรี
รวม

จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2
2
22

25
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
416 233
462 200
462 201
464 340
467 343
467 362
……
... ...

ชื่อรายวิชา
แผนที่และการวางแผนใชประโยชน
การฝกประสบการณวิชาชีพครู
การพัฒนาหลักสูตร
สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
หนาที่พลเมือง
หลักพระพุทธศาสนา
เลือกจากกลุมรายวิชาเอกเลือก
เลือกจากกลุมรายวิชาเลือกเสรี
รวม

จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3-4
2
21-22

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
464 211
464 230
467 342
467 345
467 349
……

ชื่อรายวิชา
ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษา
การปลูกฝงทางวัฒนธรรม
หลักกฎหมายเบื้องตน
เศรษฐศาสตรเบื้องตน
เลือกจากกลุมรายวิชาเอกเลือก
รวม

จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
6-7
20-21

26
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
465 251
467 447
467 456
467 490
467 491
……
... ...

ชื่อรายวิชา
วาทการสําหรับครู
ปญหาสังคม
ประเทศเพื่อนบาน
วิธีสอนสังคมศึกษา
การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา
เลือกจากกลุมรายวิชาเอกเลือก
เลือกจากกลุมรายวิชาเลือกเสรี
รวม

จํานวนหนวยกิต
2(1-2-3)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
6-8
2-3
20- 21

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
464 350
467 448
467 463
467 492
……
... ...

ชื่อรายวิชา
การวิจยั ในชัน้ เรียน
สัมมนาสังคมศึกษา
การปลูกฝงคานิยมและจริยธรรม
สารสนเทศและนวัตกรรมทางสังคมศึกษา
เลือกจากกลุมรายวิชาเอกเลือก
เลือกจากกลุมรายวิชาเลือกเสรี
รวม

จํานวนหนวยกิต
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3
4-6
18-20

27
ปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
467 501

ชื่อรายวิชา
การฝกปฏิบัติการสอนสังคมศึกษา 1

รวม

จํานวนหนวยกิต
6(0-12-6)

6

ปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
467 502

ชื่อรายวิชา
การฝกปฏิบัติการสอนสังคมศึกษา 2

รวม

จํานวนหนวยกิต
6(0-12-6)

6

28
17.5 คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
080 101

มนุษยกับการสรางสรรค
3(3-0-6)
(Man and Creativity)
ศึกษาหลักความคิดเกี่ยวกับความสํานึกในตน อันเกิดจากการพิจารณาเอกภาพของโลก
ความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลกับเพื่อนมนุษย ระหวางปจเจกบุคคลกับสิ่งแวดลอม การดํารง
อยูของจักรวาล โลกและมวลมนุษยอันเปนปจจัยกอใหเกิดแรงสรางสรรคตอบุคคล และพลังรวมใน
การจรรโลงความเปนมนุษยทั้งที่เปนในรูปของปรัชญา ศาสนา และความเชื่อ สภาวะทางจิต สภาวะ
ทางธรรมชาติ แ ละสั ง คมที่ เ อื้อ ต อ การสร า งสรรคท างศิ ล ปะ ตลอดจนการประดิษ ฐ คิด คน ทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทั้งนี้ใหศึกษาตัวอยางที่สําคัญจากกิจกรรมสรางสรรคของมนุษยทั้งใน
อดีตและปจจุบัน รวมทั้งขอขัดของและอุปสรรคที่มีตอการสรางสรรค

080 102

ปญหาทางปรัชญา
2(2-0-4)
(Problems in Philosophy)
ศึกษาปญหาทางปรัชญาที่นักปรัชญาทั้งตะวันตก และตะวันออกแตละสมัยสนใจ เชน
ปญหาเรื่อง ตัวตน จิต สสาร ปญหาเกี่ยวกับเสรีภาพ ความสัมพันธระหวางความจริงกับความรู
บทบาทของประสบการณและเหตุผลในการหาความรู
ปญหาความหมายและจุดหมายของชีวิต
ปญหาการตัดสินความดี ความงาม ความยุติธรรม เปนตน

080 103

2(2-0-4)
ตรรกวิทยาเบือ้ งตน
(Introduction to Logic)
ศึกษาความหมายและขอบขายของวิชาตรรกวิทยา หลักการและวิธีการทางตรรกวิทยา
ทั้งนิรนัย และอุปนัยรวมทั้งวิธีการกึ่งอุปนัยประเภทตาง ๆ ลักษณะของขอความผิดพลาดแบบ
ตางๆ ในการใชเหตุผลในชีวติ ประจําวัน

080 105

ปรัชญาพุทธศาสนา
2(2-0-4)
(Buddhist Philosophy)
ศึกษาเปรียบเทียบทัศนะเรื่องโลก ชีวิต ความสัมพันธระหวางโลกกับมนุษย และทัศนะ
ทางจริยศาสตรของพุทธศาสนานิกายเถรวาทและอาจาริยวาท

29
080 106

พระพุทธศาสนาในสังคมไทยปจจุบนั
(Buddhism in the Present Thai Society)
ศึกษาพุทธศาสนาในสังคมไทยปจจุบัน
ศาสนาในสํานักตางๆ ตลอดถึงอิทธิพลที่มีตอสังคมไทย

2(2-0-4)
โดยเนนถึงแนวคิดและการสอนพุทธ

080 107

ดนตรีวจิ ักษ
2(2-0-4)
(Music Appreciation)
ศึกษาองคประกอบของดนตรี เครื่องดนตรีไทยและตางชาติ ผลงานของคีตกวีไทยและ
ตางประเทศทีส่ ําคัญ เปรียบเทียบลักษณะของดนตรีชาติตา ง ๆ
รวมทั้งดนตรีพนื้ บาน
ลักษณะเฉพาะของดนตรีประจําชาติไทย ความสัมพันธระหวางคีตศิลปกับศิลปะแขนงอื่น ทั้งนี้
โดยใหนักศึกษาไดฟงดนตรีไทย และตางชาติใหมากที่สุดเทาที่จะมากได

080 114

ศิลปวิจักษ
2(2-0-4)
(Art Appreciation)
ศึกษาลักษณะและความสําคัญของทัศนศิลป
โดยมุง สรางรสนิยม ความ
ชื่นชมและความสํานึกในคุณคาของงานสรางสรรคทางศิลปะ จากตัวอยางศิลปกรรมทั้งในอดีต
และปจจุบนั
บทบาทของทัศนศิลปในวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ทั้งตะวันออกและตะวันตก
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการแสดงออก
ทั้งนีใ้ หเห็นอิทธิพลโดยตรงของทัศนศิลปที่มีตอการ
ดํารงชีวิตของคนไทย

080 115

ศิลปะตะวันออก
2(2-0-4)
(Eastern Art)
ศึกษาแนวความคิดหลักของศิลปะตะวันออก โดยเนนความสัมพันธระหวางการแสดงออก
ทางศิลปะกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมของคนตะวันออก วิเคราะหศิลปกรรมที่สําคัญ ๆ ทั้งที่เปน
ศิลปกรรมบริสุทธิ์ และศิลปกรรมประยุกต ทั้งในสวนทีส่ ะทอนใหเห็นเอกลักษณของคนตะวันออก
และลักษณะรวมของมนุษยชาติ ศึกษาบทบาท และวิวัฒนาการของศิลปะไทยในฐานะที่เปนสวน
หนึ่งของศิลปะตะวันออก

080 116

ศิลปะตะวันตก
2(2-0-4)
(Western Art)
ศึกษาแนวความคิดหลักของศิลปะตะวันตก โดยเนนความสัมพันธระหวางการแสดงออก
ทางศิลปะกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมของคนตะวันตก บทบาทของเทคโนโลยีในวิวัฒนาการของ
ศิลปะตะวันตก วิเคราะหศิลปกรรมที่สําคัญ ๆ ทั้งที่เปนแนวบริสุทธิ์และแนวประยุกต ทั้งในสวนที่

30
สะทอนใหเห็นเอกลักษณของคนตะวันตกและลักษณะรวมของมนุษยชาติ ศึกษาแรงกระตุนของ
ศิลปะตะวันตก มีตอศิลปะไทยยุคใหม และลักษณะอันเปนสากลของศิลปกรรมไทยในปจจุบัน
080 117

วรรณคดีจกั ษ
2(2-0-4)
(Literary Appreciation)
ฝกการอานวรรณคดี
โดยศึกษาวรรณกรรมที่ดีเดน
ทั้งที่เปนวรรณกรรมไทยและ
วรรณกรรมแปล โดยมุงสรางรสนิยม ความชื่นชม และความสํานึกในคุณคาของงานสรางสรรคทาง
วรรณศิลปโดยทั่วไป ศึกษาคุณลักษณะของวรรณคดีทั้งในสวนทีเ่ ปนสากล และในสวนที่เปน
เอกลักษณของชาติ ทั้งนีใ้ หสามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณเกีย่ วกับวรรณกรรมที่อานและ
สามารถวิเคราะหวรรณกรรมเหลานั้น ทั้งในฐานะที่เปนการแสดงออกซึ่งอัจฉริยภาพสวนบุคคล
และที่เปนปรากฏการณทางวัฒนธรรม

080 118

วรรณกรรมไทยรวมสมัย
2(2-0-4)
(Contemporary Thai Literature)
ศึกษาวรรณกรรมบางเรื่อง ที่แสดงออกถึงเอกลักษณของสังคมไทยปจจุบนั
โดยเนน
ลักษณะที่เปนการสืบทอด และลักษณะที่เปนนวกรรมในทางวรรณศิลป ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับ วิวฒ
ั นาการของวรรณคดีความสํานึกรวมของคนรวมสมัยที่
แสดงออกดวยวรรณศิลป
โดยเทียบเคียงกับศิลปะแขนงอืน่ และบทบาทของวรรณกรรมในการ
เสริมสรางความเจริญงอกงามทางปญญาของบุคคลในสังคมรวมสมัย

080 119

อารยธรรมตะวันออก
2(2-0-4)
(Eastern Civilization)
ศึกษาพัฒนาการของอายรธรรมจีน อินเดีย และอิสลามซึ่งมีสวนสําคัญในการหลอหลอม
อารยธรรมในเอเชียตะวันออก เอเชียใต และเอเชียตะวันออกเฉียงใต การถายทอดและการ
ผสมผสานระหวางอารยธรรมจีน อินเดีย อิสลามกับวัฒนธรรมทองถิ่น อันกอใหเกิดลักษณะรวม
กันและแตกตางกันไปตามสภาวะแหงพัฒนาการทางประวัติศาสตรของแตละภูมภิ าค เนนศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงทางดานภูมิปญญา ลัทธิความเชื่อทางศาสนา วิทยาการ การสรางสรรคทางศิลปะ
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคมจนถึงปจจุบัน

080 121

อารยธรรมตะวันตก
2(2-0-4)
(Western Civilization)
ศึกษารากฐานอารยธรรมตะวันตกทีน่ ําไปสูสมัยฟนฟูศิลปวิทยาการ
การเปลี่ยนแปลง
ระบบสังคม เศรษฐกิจและการเมืองการปกครองจากสมัยกลางจนถึงสมัยใหม การขยายอิทธิพลของ

31
ชาติตะวันตกไปสูดินแดนตาง ๆ ทัว่ โลกการปฏิบัติทางวิทยาศาสตรและการปฏิบัติทางภูมิปญญา ยุค
เครื่องจักร และความกาวหนาทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ความขัดแยงทางความคิดและการ
เปลี่ยนแปลงของอารยธรรมตะวันตกในสังคมรวมสมัย
ตลอดจนอิทธิพลของอารยธรรม
ตะวันตกตอโลกปจจุบัน
080 124

ไทยศึกษา
3(3-0-6)
(Thai Studies)
ศึกษาวิวัฒนาการของสังคมไทยดานการตัง้ ถิ่นฐาน การปกครอง เศรษฐกิจ ระบบความ
เชื่อ คานิยม แบบแผนการดําเนินชีวติ การสรางสรรคทั้งทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
ศิลปะ ตลอดจนศึกษา ดานภูมิศาสตรและทรัพยากรของประเทศ ใหนกั ศึกษาเห็นภาพรวมของ
สังคมไทยตั้งแตอดีตจน กระทั่งปจจุบนั ใหเขาใจปจจัยและเงื่อนไขตาง ๆ ที่มีผลตอชีวิตและ
สังคมไทย

080 125

สุนทรียศาสตร
3(3-0-6)
(Aesthetics)
ศึกษาขอบเขตและความหมายของสุนทรียศาสตร ทฤษฏีวาดวยความงาม ประวัติ
แนวคิด และทัศนคติของมนุษยตอความงามแตละยุคสมัย เพื่อเปนพื้นฐานความคิด และความ
เขาใจของนักศึกษาใน ดานความงาม อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนารสนิยม และวิจารณญาณ
ในการประเมินคุณคาทางสุนทรียศาสตร

080 126

มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Man and His Environment)
ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ซึ่งอาจจําแนกเปนสิ่งแวดลอมที่เปนตัว
มนุษย สิ่งแวดลอมที่เปนผลงานของมนุษย และสิ่งแวดลอมธรรมชาติ โดยพิจารณาอิทธิพลของ
สิ่งแวดลอมทัง้ สามประเภทที่มีตอการปรับตัว วิวัฒนาการ และวัฒนธรรมของมนุษย อิทธิพลที่
มนุษยมีตอสิ่งแวดลอม ซึ่งกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งในทางสรางสรรคและทําลาย ทั้งที่ตั้งใจ
และไมตั้งใจหรือรูเทาไมถึงการณ ตลอดจนพิจารณาหาแนวปฏิบตั ิที่จะชวยยกระดับคุณภาพของ
ชีวิตมนุษยใหสามารถดํารงอยูในสภาพแวดลอม ทั้งในปจจุบันและอนาคตไดอยางเหมาะสม ทั้งนี้
ใหเนนการยกตัวอยางจากสังคมไทย การประยุกตความรูตาง ๆ ไปใชกับสังคมไทย การไปศึกษา
จากของจริงและการอภิปรายกลุมยอย
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080 127

จิตวิทยาเบื้องตน
2(2-0-4)
(Introduction to Psychology)
ศึกษาพื้นฐานของวิชาจิตวิทยา ความหมาย ประวัติ และขอบขายของวิชาจิตวิทยา
พฤติกรรม และการกอใหเกิดพฤติกรรมของมนุษยในสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ การจูงใจการ
รับรู บุคลิกภาพ ความขัดแยง การปรับตัว สุขภาพจิต และการนําวิชาจิตวิทยาไปใชใหเปน
ประโยชนในดานตาง ๆ

080 128

จิตวิทยาพัฒนาการ
2(2-0-4)
(Developmental Psychology)
ศึกษาพัฒนาการของมนุษย ลักษณะพัฒนาการโดยทั่วไป ตั้งแตระยะกอนเกิดจนถึงวัย
สูงอายุ เนนความสําคัญของพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีผลตอพัฒนาการของมนุษย ศึกษา
ปญหาที่เกิดขึ้นในทุกขั้นพัฒนาการตลอดจนแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาเหลานั้นและ
การสงเสริมใหบรรลุผลพัฒนาการที่สมบูรณในทุก ๆ ดาน

080 129

2(2-0-4)
สังคมวิทยาเบือ้ งตน
(Introduction to Sociology)
ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานของสังคมวิทยา ไดแก โครงสรางเบื้องตนของสังคม การจัด
กลุ ม สถาบั น การแบ ง ชนชั้ น อิท ธิพ ลของสิ่ง แวดลอ มที่มี ตอบุ ค คลและกลุ ม กลไกและการจั ด
ระเบียบทางสังคมบรรทัดฐานทางสังคม ความสัมพันธทางสังคม การเสียระเบียบทางสังคมและ
ความเฉื่อยทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงและปญหาทางสังคม ทั้งนี้ใหเนนตัวอยางจากสังคม
ปจจุบัน

080 130

มานุษยวิทยาเบื้องตน
2(2-0-4)
(Introduction to Anthropology)
ศึกษาความรูเบื้องตนทางมานุษยวิทยาโดยเนนวิวัฒนาการของมนุษยชาติ ลักษณะพื้นฐาน
ทางสังคมวัฒนธรรมและเชื้อชาติของมนุษย และศึกษาถึงผลที่เกิดจากความแตกตางและความ
คลายคลึงกันใน ทางวัฒนธรรมของมนุษย โดยใชขอมูลทางชาติพันธุวิทยาในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

080 133

เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
2(2-0-4)
(Economics in Everyday Life)
ศึกษาภาพรวมของเศรษฐกิจในสังคมสมัยใหม โดยเฉพาะการทํางานของกลไกราคาใน
ระบบตลาด และบทบาทของภาครัฐ ชุมชนและเอกชน เพื่อเปนพื้นฐานในการวิเคราะห
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ปรากฏการณทางเศรษฐกิจในชีวิตประจําวันภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม
การเมือง และพัฒนาการรวมสมัยอื่น ๆ
080 134

080 135

080 139

080 140

โครงสรางทางเศรษฐกิจของไทย
2(2-0-4)
(Structure of Thai Economy)
ศึกษาลักษณะและโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศ
ทั้งในลักษณะทางดาน
ภูมิศาสตร ที่มีความสัมพันธกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เชน ลักษณะทรัพยากร ประชากร ที่ดิน
และการใชทดี่ นิ
และดานประวัติศาสตรเศรษฐกิจเพื่อใหเขาใจวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจ
รวมทั้งการนําขอมูลที่ไดจากทั้ง 2 ดาน มาประกอบ การพิจารณาลักษณะโครงสราง และปญหา
ของระบบเศรษฐกิจในปจจุบัน
กฎหมายกับสังคม
2(2-0-4)
(Law and Society)
ศึกษาปญหาของการรักษาระเบียบในสังคมมนุษย
ความสัมพันธระหวางกฎหมายกับ
สังคม กลไก จุดประสงคและที่มาของกฎหมาย กระบวนการใน
การออกกฎหมายและ
การบังคับใชขอบเขต และประเภทของกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและระบบศาล
พลศึกษา
1(0-2-1)
(Physical Education)
ศึกษาประวัตพิ ลศึกษา และวิวัฒนาการของแนวคิดทางพลศึกษาโดยสังเขป ความมุงหมาย
และขอบขายของกิจกรรมพลศึกษา หลักของการออกกําลังกาย จรรยาบรรณของผูดูและผูเลนกีฬา
การศึกษากลยุทธในการเลนกีฬาจากการแขงขัน ทักษะเบื้องตนของกีฬา

กีฬาศึกษา
2(1-2-3)
(Sport Education)
ศึกษาความเปนมาของกีฬาแตละประเภท เทคนิคและทักษะของการเลน
ระเบียบและกติกาการแขงขัน การปองกันอุบัติเหตุทางกีฬา เลือกศึกษากีฬาหนึง่
ประเภท เชน บาสเกตบอล วอลเลยบอล แบดมินตัน ยูโด ตะกรอ กิจกรรมเขา
จังหวะ และกีฬาอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

34
080 141

หลักนันทนาการ
1(1-0-2)
(Principles of Recreation)
ศึกษาความหมาย ประโยชน และขอบขายกิจกรรมนันทนาการ รวมทั้งแหลงนันทนาการ
หลักในการเลือก การจัด และการบริหารกิจกรรมนันทนาการ

080 142

การอยูคายพักแรม
1(1-0-2)
(Camping)
ศึกษาประวัติ ความมุงหมาย ประเภท กฎ ขอบังคับ และมรรยาทของการอยูคายพักแรม
หลักการจัดคายพักแรม ขั้นตอนการอยูคายพักแรม และมีการฝกปฏิบัติการอยูคายพัก
แรมแบบนันทนาการ

080 151

มนุษยกับวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
(Man and Science)
ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานทางปรัชญา และเชิงประยุกตของวิทยาศาสตรทั้งในอดีต
ปจจุบันและอนาคต อิทธิพลของวิทยาศาสตรตอศาสตรอื่น ประโยชนและโทษของการนํา
วิทยาศาสตรทางกายภาพและชีวภาพ มาประยุกตใชใหสัมพันธกับชีวิตประจําวันและสิ่งแวดลอม

080 152

คณิตศาสตรทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
เมทริกซ และระบบสมการเชิงเสน บทประยุกตของเมทริกซ การโปรแกรมเชิงเสน
เบื้องตน คณิตศาสตรทางการเงิน ระเบียบและวิธีการทางสถิติเบื้องตน ตัวแปร การวัดตัวแปร การ
วัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย ความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปน การ
สุมตัวอยาง การประมาณคาและการทดสอบสมมติฐานของประชากร การถดถอยและอยางงาย

080 153

วิทยาศาสตรกบั ชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Science and Everyday Life)
ศึกษาความสัมพันธของมนุษยกับสิ่งแวดลอมในแงการแปรรูปพลังงาน การปรับตัว การ
อยูรวมกันของสิ่งมีชีวิต ปญหาที่เกิดขึน้ ในสภาวะแวดลอมเนื่องจากการเพิ่มของประชากร การขาด
แคลนทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งที่ใหพลังงานและไมใหพลังงาน
อัตราการใชทรัพยากรประเภทตาง ๆ การอนุรักษและเพิม่ ผลผลิต สาเหตุและการแกไขปญหาความ
เสื่อมโทรมของสภาวะแวดลอม ประโยชนและโทษของการใชสารเคมีและสารกัมมันตรังสีตาง ๆ
ที่มีตอมนุษยและวิธีปองกัน
หลักการและประโยชนของการใชสิ่งมีชีวิตในการควบคุมการ
แพรกระจายของสัตวและพืชที่เปนภัยตอเศรษฐกิจ

35
080 156

มลพิษสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Environmental Pollution)
สวนประกอบ ความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติ สาเหตุและลักษณะของมลพิษ
ตาง ๆ เชน มลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน ของเสียที่มีอันตราย แสง เสียง ความรอน
รังสี และมลพิษทางอาหาร การปองกันแกไขมลพิษตาง ๆ กรณีตัวอยางของปญหามลภาวะที่
เกิดขึ้น

080 176

ภาษากับการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Language and Communication)
ศึกษาหลักเกณฑและแนวความคิดที่เปนพื้นฐานของการสื่อสาร และการใช ภาษาเพื่อการ
สื่อความหมายไปยังผูรับใหสัมฤทธิ์ผล ใหรูจกั คิดและลําดับความคิดอยางมีเหตุผล ฝกการใช
ประโยค สํานวน โวหาร ฝกการเตรียมและรวบรวมขอมูลในการเขียนตามจุดประสงค การใชภาษา
ในเชิงบรรยาย พรรณนา อธิบาย อภิปราย

080 177

ภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
(English I)
ทบทวนทักษะในการใชภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟง การพูด การอาน การเขียน
ซึ่งนักศึกษาไดเรียนมาแลวในชั้นมัธยมศึกษา ฝกการฟงการพูดในเรือ่ งทั่วไป เนนทักษะการอานซึ่ง
จําเปนในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และฝกเขียนใหสัมพันธกับเอกสารที่อาน

080 178

ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
(English II)
วิชาบังคับกอน : 080 177 ภาษาอังกฤษ 1
ฝกการใชทักษะทั้ง 4 ในระดับที่สูงขึ้น และเนนทักษะการอาน โดยฝกอานเอกสารที่ยาก
ขึ้น

451 106

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Mathematics in Everyday Life)
มาตรการวัด พื้นที่และปริมาตร การจัดเรียง การจัดหมวดหมู และความนาจะเปน การทํา
บัญชีรายวัน รายรับ-รายจาย การคํานวณภาษีเงินได กําไร การคํานวณอัตราดอกเบี้ย การผอนชําระ
รายเดือนที่เกี่ยวของกับชีวติ ประจําวัน
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466 221

ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1
3(3-0-6)
(English for Academic Purposes I)
อานบทความ ตํารา ภาษาอังกฤษ ตีความและสรุปความงานวิชาการในแตละสาขาวิชาเอก
นําขอมูลที่ไดจากการอานมาอภิปราย นําเสนอขอมูลปากเปลาอยางเปนวิชาการ

466 222

ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2
3(3-0-6)
(English for Academic Purposes II)
วิชาบังคับกอน: 466 221 ภาษาอังกฤษเพือ่ วิชาการ 1
อานบทความ ตํารา ภาษาอังกฤษ ตีความและสรุปความงานวิชาการในแตละสาขาวิชาเอก
นําขอมูลที่ไดจากการอานมาเขียนโครงรางและเขียนรายงาน นําเสนองานเขียนอยางเปนทางการ

467 261

จริยธรรมสําหรับครู
2(2-0-4)
(Ethics for Teachers)
ศึกษาความหมายของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณครู และการศึกษาในฐานะที่
พัฒนาความรูคูคุณธรรม วิชาชีพครู บทบาทหนาที่และความสําคัญของครู คุณสมบัติของครูที่พึง
ประสงค การปลู ก ฝ ง ความศรั ท ธาในวิ ช าชีพ ครู การพั ฒ นาคุณ ธรรม จริ ยธรรม อั น กอ ให เ กิ ด
วิญญาณครู ความสําเร็จและความสุขในวิชาชีพ รวมทั้งจรรยาบรรณครู

516 272

การอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม
3(3-0-6)
( Natural Environment and Cultural Heritage Conservation )
ความหมายและความสําคัญของการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และมรดก
ทางวัฒนธรรม ขอบเขต วัตถุประสงคและประโยชนของการอนุรักษสถานการณ
ปจจุบันและแนวโนมในอนาคต ปญหา การแกไข มาตรการปองกัน นโยบายและ
การวางแผนเพือ่ การอนุรักษ

554 101

สมุนไพรพืน้ ฐาน
3(3-0-6)
(Herbal Medicines)
พืชและผลิตภัณฑธรรมชาติอื่น ๆ ที่มีความสําคัญตอชีวิตประจําวัน และ
ปจจัย 4 ของมนุษย
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554 102

ความรูเรื่องยา
3(3-0-6)
(Drug Education)
ยาบําบัดโรคโดยทั่วไป โดยจะเรียนรูเกี่ยวกับคุณสมบัติทั่วไปของยาบําบัดโรค แหลงที่มา
ของยา การแพรกระจายของยา ขนาดใช ความแรง พิษ การแบงประเภทของยา การใชยาในทางที่
ถูกตอง การปองกันการใชยาผิด ยาสามัญประจําบาน ยาที่รับจากรานขายยาโดยไมตองใชใบสั่งยา
สารเสพติด กฎหมาย และระเบียบที่เกีย่ วของกับยาที่บคุ คลทั่วไปควรทราบ ลักษณะการใชยาใน
สังคมไทย

554 104

อาหารเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
(Food for Health)
เงื่อนไข : สําหรับนักศึกษานอกคณะเภสัชศาสตร
ศึกษาความรูพนื้ ฐานเกี่ยวกับความตองการอาหารของรางกาย องคประกอบ
ของอาหาร สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ อาหารทีไ่ มไดสัดสวนกับโรค อุปนิสัย
รับประทานอาหารกับสุขภาพ ปญหาโภชนาการ

การ

หมวดวิชาเฉพาะ
080 138

ภูมิศาสตรประเทศไทย
3(3-0-6)
(Geography of Thailand)
ศึกษาวิเคราะหลักษณะพืน้ ที่ ขนาด รูปราง โครงสรางทางกายภาพ ลักษณะภูมปิ ระเทศ
ลักษณะภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ประชากร กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เชน เกษตรกรรม
อุตสาหกรรมการคา การคมนาคมขนสง การบริการ
เปนตน รายไดประชาชาติ ผลผลิตรวม
ปญหาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม โดยศึกษาวิเคราะหในเชิงภูมิศาสตรเปน
สวนรวมทั้งประเทศ และเปนรายภูมภิ าค
มีการศึกษานอกสถานที่

415 150

ประวัติศาสตรไทย
2(2-0-4)
( Thai History)
ศึกษาพัฒนาการทางประวัตศิ าสตรของรัฐไทย ตั้งแตกอนสมัยสุโขทัย
จนถึงสมัยรัตนโกสินทร ศึกษารูปแบบการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ
กับ
ตางประเทศ วัฒนธรรม และวิถีชีวติ ในสมัยตางๆ โดยเลือกศึกษาประเด็นทีเ่ ปนปญหาสําคัญใน
ประวัติศาสตร
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416 150

ภูมิศาสตรกายภาพ
3(2-2-5)
(Physical Geography )
ศึกษาลักษณะทางกายภาพของโลก ปรากฏการณ การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธของ
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นบนพืน้ โลก ไดแก ลักษณะภูมปิ ระเทศ ภูมิอากาศ ดิน แรธาตุ พืชพรรณ
ธรรมชาติ และแหลงน้ํา รายวิชานี้มีปฏิบัตกิ ารที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา

416 223

แผนที่และการวางแผนการใชประโยชน
3(2-2-5)
( Map and Map Utilization Planning)
ศึกษาความหมาย ประเภท หลักการอาน การวิเคราะห การตีความ การแปลความหมาย และ
วิธีการใชแผนที่ใหสามารถนําแผนที่ไปใชเพื่อสงเสริมการศึกษาและการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ให
เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการศึกษานอกสถานที่

435 101

โลกการเมือง
2(2-0-4)
(The Political World )
ศึกษาลัทธิ ความเชื่อ พฤติกรรม กระบวนการทางการเมืองในระบบการเมืองและ
ความสัมพันธระหวางประเทศรูปแบบตางๆ เพื่อเปนพืน้ ฐานในการวิเคราะหสังคมการเมือง ภายใต
กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการพัฒนาการรวมสมัยอื่น ๆ

461 101

หลักและระบบการจัดการศึกษา
2(2-0-4)
(Principles and Systems of Educational Management)
ศึกษาความหมาย หลักการบริหารและการจัดการศึกษา
กระบวนการบริหารการศึกษา
ทักษะของผูบริหาร ตลอดจนบทบาทของผูบริหารการศึกษา การประกันคุณภาพ และกฎหมาย
การศึกษาที่ควรทราบ

461 201

โครงสรางการบริหารการศึกษาไทย
2(2-0-4)
(Thai Educational Administrative Structure)
ศึกษาแผนการบริหารการศึกษาของไทยในอดีตและปจจุบัน ระบบการศึกษา ระดับตางๆ
สวนราชการทีบ่ ริหารงานดานการศึกษา
แนวโนมการเปลี่ยนแปลง ที่อาจมีขึ้นเกี่ยวกับการ
บริหารการศึกษาของไทย รวมทั้งปญหาการศึกษาในอดีตและปจจุบนั
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461 202

ระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ
2(2-0-4)
(Official Regulations and Practice)
ศึกษาการจัดระบบบริหารราชการแผนดิน อํานาจและหนาที่ในการบริหาร ราชการ
หนาที่สิทธิ และประโยชนตอบแทนของขาราชการพลเรือน ตลอดจนการควบคุมการปฏิบัติงาน
ของขาราชการ

461 207

มนุษยสัมพันธในการบริหาร
2(2-0-4)
(Human Relations in Administration)
ศึกษาความหมายของมนุษยสัมพันธ ความตองการพื้นฐานของมนุษย การปรับตัว เจตคติ
ของบุ ค คล เทคนิ ค และหลั ก การของมนุ ษ ยสั ม พั น ธ ซึ่ ง ผู บ ริ ห ารจะได นํ า ไปใช ใ นการบริ ห าร
ตลอดจนสรางความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา และชุมชน

461 301

การนิเทศการศึกษา
2(2-0-4)
(Educational Supervision)
ศึกษาความหมาย ทฤษฎี และหลักการนิเทศการศึกษา พัฒนาในการจัดการนิเทศการศึกษา
ภารกิจและคุณสมบัติของผูนิเทศ ศึกษานิเทศก การบริหารและการจัดการนิเทศภายในสถานศึกษา
สังกัดตาง ๆ ในปจจุบันและแนวโนม

461 304

กฎหมายและระเบียบในการบริหารโรงเรียน
2(2-0-4)
(Laws and Regulations for School Administration)
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห ก ฎหมาย ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารโรงเรี ย น การ
บริหารงานบุคคล และการปฏิบัติงานของครูและผูบริหาร รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับอื่นที่
เกี่ยวของ

462 104

การมัธยมศึกษา
2(2-0-4)
(Secondary Education)
ศึกษาหลักการมัธยมศึกษา ความมุงหมายของการมัธยมศึกษา วิวฒ
ั นาการของการ
มัธยมศึกษาในประเทศไทย การมัธยมศึกษาในตางประเทศ ความสัมพันธระหวางการประถมศึกษา
กับการมัธยมศึกษา ความสัมพันธระหวางการมัธยมศึกษากับอุดมศึกษา นักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษา หลักสูตรในโรงเรียนมัธยมศึกษา การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การสอนในโรงเรียน
การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนมัธยมศึกษา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมศึกษากับชุมชน บทบาทของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการ
พัฒนาประเทศ การมัธยมศึกษาในอนาคต เกณฑมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา
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462 200

การฝกประสบการณวิชาชีพครู
2(1-2-3)
(Experience for Teachers)
รวมสังเกต และรวมปฏิบัติงานกับบุคลากรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวมทั้งแลกเปลี่ยน เรียนรูประสบการณวชิ าชีพครูในการจัดการเรียนรู งานสงเสริมการเรียนรู งาน
ธุรการในโรงเรียน งานปกครองและกิจกรรมนักเรียน โดยเนนการฝกประสบการณตามสาขา
วิชาเอกเปนสําคัญ

462 201

การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
(Curriculum Development)
ศึ ก ษาความหมาย ความสํ า คั ญ และองค ป ระกอบของหลั ก สู ต ร พื้ น ฐานการพั ฒ นา
หลักสูตร
ผูมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร ทฤษฎีและการปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหตรงกับความตองการของทองถิ่น
การใชหลักสูตร การวิเคราะหและประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร

462 202

วิธีสอนทั่วไป
2(2-0-4)
(Methods of Teaching)
ศึกษาความหมายและกระบวนการของการสอน ความสัมพันธระหวางปรัชญาการศึกษา
กับวิธีสอน หลักและวิธีสอนแบบตาง ๆ วิธีสอนทักษะการคิดและการพัฒนาทักษะการคิดระดับ
ตาง ๆ เทคนิคการสอนใหม ๆ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การสรางบรรยากาศการเรียนรู การปกครอง
ชั้นเรียน วินัยและการเสริมแรง การวิเคราะหสาระและมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การจัดทําหนวยการเรียนรู การจัดทําแผนการเรียนรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอน
การใชสื่อและอุปกรณการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู การนิเทศการเรียน
การสอน ตลอดจนการนิเทศโครงงาน

462 303

ฝกปฏิบัติการสอนในหองทดลอง
2(1-2-3)
(Laboratory Experience Teaching Practice)
วิชาบังคับกอน : 462 202 วิธีสอนทั่วไป
ฝกปฏิบัติดานเทคนิควิธีการสอนแบบตาง ๆ ฝกปฏิบัติดานทักษะการสอน ฝกวิเคราะห
สอนในสถานการณจําลองและสถานการณจริง และฝกทดลองใชรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ
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463 101

จิตวิทยาการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Psychology)
วิชาบังคับกอน : 080 127 จิตวิทยาเบื้องตน
ศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยาที่มีผลตอการศึกษา ทฤษฎีทางจิตวิทยากับการเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สัมพันธกับวัยและพัฒนาการของผูเรียน ความแตกตางระหวาง
บุคคล นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ และอยูในภาวะเสี่ยง ทฤษฎีการเรียนรูและการประยุกต
การจูงใจ การวางแผนการสอน การจัดการชั้นเรียน แนวคิดทางจิตวิทยาในการวัดและประเมินผล
การเรียนรู การวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน

463 110

การพัฒนาตน
2(2-0-4)
(Self Development)
ศึกษาหลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน การรับรูและการตระหนักในตน
การฝกความไว การรูสึกในตน การสรางศักยภาพทางกาย สมองและสุขภาพ การพัฒนา
กระบวนการคิดและเสริมสรางเชาวน การแสดงออกทางอารมณและเชาวนอารมณ การแสดงออก
ทางบุคลิก การพัฒนาทักษะทางสังคม การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ

463 201

การแนะแนวเบื้องตน
2(2-0-4)
(Introduction to Guidance)
ศึกษาหลักเบื้องตนและการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน การจัดบริการที่จําเปนซึง่ ควร
จัดขึ้นในสถานศึกษา โดยจัดใหสอดคลองกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เนนการนําความรู
เพื่อเปนพืน้ ฐานในการนําไปจัดกระบวนการแนะแนวและการใหคําปรึกษาในโรงเรียน

463 202

การศึกษาพิเศษเบื้องตน
2(2-0-4)
(Introduction to Special Education)
ศึกษาแนวคิด ประวัตแิ ละขอบขายของการศึกษาพิเศษ เหตุผลและความจําเปนในการจัด
การศึกษาพิเศษ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการพัฒนาเด็กพิเศษกลุมตาง ๆ อุปกรณการ
สอน และนวัตกรรมสําหรับเด็กพิเศษ การใหการศึกษาแกผูปกครองและชุมชน แนวทางการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเด็กพิเศษ

42
463 218

ความบกพรองในการเรียนรู
3(3-0-6)
(Learning Disabilities)
ศึกษาถึงลักษณะและสาเหตุความบกพรองในการเรียนรู แนวความคิดทางจิตวิทยาที่นํามา
ประยุกตใช หลักการเรียนรูและการฝกหัดพฤติกรรมที่จะชวยพัฒนาเด็กเหลานี้ ลักษณะการเรียน
การสอนที่ควรนํามาใช แนวทางในการชวยเหลือเด็กทีม่ ีความบกพรองในการเรียนรูอันเนื่องมาจาก
ความบกพรองของอวัยวะบางชนิด ตลอดจนบทบาทของครู และผูปกครองที่มีตอเด็กซึ่งมีความ
บกพรองในการเรียนรู

463 220

ขอสนเทศทางการศึกษาและอาชีพ
2(2-0-4)
(Educational and Occupational Information)
ศึกษาความสําคัญของขอมูลและลักษณะของขอมูลที่ดี วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การ
นําเสนอขอมูลทั้งดานการศึกษาและอาชีพใหสัมพันธกับพัฒนาการและความตองการของนักเรียน
ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมถึงศึกษาทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

463 221

การศึกษาเฉพาะกรณี
2(1-2-3)
(Case Study)
ศึกษาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการศึกษาเฉพาะกรณี กระบวนการศึกษาเฉพาะกรณี การ
ใชเทคนิคและเครื่องมือการแนะแนว การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและแปลความหมายขอมูล
และการเขียนรายงานการศึกษาเฉพาะกรณี

463 222

อาชีพศึกษาเบือ้ งตน
2(2-0-4)
(Introduction to Career Education)
ศึกษาพัฒนาการของอาชีพในสังคม ความสําคัญของอาชีพตอบุคคลและสังคม แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ การวางแผนและตัดสินใจเลือกอาชีพใหเหมาะสมกับตนเองและตลาดแรงงาน
รวมถึงการปรับตัวในดานตาง ๆ

464 102

โภชนาการ
2(2-0-4)
(Nutrition)
ศึกษาความรูเบื้องตนเกีย่ วกับอาหาร ความสําคัญของโภชนาการที่มตี อสุขภาพและสังคม
หนาที่ของโภชนาการ กระบวนการยอย การดูดซึม การขับถาย วิธีกินอาหารทีถ่ ูกตอง อาหาร
สําหรับบุคคลตาง ๆ ปญหาโภชนาการ การจัดอาหารสําหรับตนเองและครอบครัว การกําหนด
รายการอาหารและการเลือกซื้อ การประกอบอาหาร การถนอมอาหาร การจัดครัวและระเบียบการ
บริโภคอาหาร ตลอดจนวิธีการจัดโภชนาการในโรงเรียน
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464 103

ศิลปประดิษฐ
2(1-2-3)
(Utilitarian Arts)
ศึกษาความหมายและขอบขายของศิลปประดิษฐ วิธีการประดิษฐโดยใชวัสดุพื้นบาน เชน
งานกระดาษ งานดอกไม งานปน แกะสลัก งานเครื่องสาน ซึ่งใชเปนอุปกรณการสอน เครื่อง
ตกแตงหองเรียน เครื่องประดับและเครื่องใชตาง ๆ ใหผูเรียนสามารถนําความรูทั้งทฤษฎี และ
ปฏิบัติไปใชประกอบการสอนวิชาหัตถศึกษาหรือประกอบอาชีพได

464 104

อัตลักษณศกึ ษา
3(3-0-6)
(Identity Studies)
ศาสตรที่วาดวยชีวิต สังคม สิ่งแวดลอม และจักรวาล เพื่อศึกษาอัตลักษณของบุคคล
ศึกษาสังคม สิ่งแวดลอม และจักรวาล และศึกษาความสัมพันธเชิงปฏิสัมพันธของบุคคล สังคม
และจักรวาล โดยศึกษาผลึกความรูทั้งอดีต และปจจุบันเพื่อนําไปสูการเขาใจตนเอง สังคมและ
จักรวาล อันเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม อันกอใหเกิดผลในทางปองกัน และ
สรางสรรคในการดํารงชีวิตของมนุษย

464 111

การศึกษาเบื้องตน
2(2-0-4)
(Introduction to Education)
ศึกษาพื้นฐานทางการศึกษา ไดแก พื้นฐานทางสังคม จิตวิทยา ปรัชญา และประวัติศาสตร
ซึ่ง เป น รากฐานของวิ ชาชี พ ครู ลั ก ษณะของวิช าชี พครูใ นฐานะวิชาชี พ ชั้ น สูง คุณ ธรรมและ
จรรยาบรรณของครู ฐานะของครูในสังคมไทย ความกาวหนาในอาชีพ แนวโนมของอาชีพครูใน
อนาคต ตลอดจนบทบาทของครูในการพัฒนาประเทศ

464 112

การศึกษาไทย
2(2-0-4)
(Thai Education)
ศึกษาวิวัฒนาการของการจัดการศึกษาไทย และการจัดโรงเรียนในสมัยตาง ๆ จนถึง
ปจจุบัน การขยายการศึกษา โครงการที่เกี่ยวกับการศึกษา การเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ที่สอดคลองกับแผนการศึกษา การระดมสรรพกําลังเพื่อการศึกษา ปญหาทางการจัดการศึกษาและ
ทางการแกปญหา รวมทั้งแนวความคิดในการปฏิรูปการศึกษาในอนาคต
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464 113

การศึกษาเปรียบเทียบ
2(2-0-4)
(Comparative Education)
วิชาบังคับกอน : 464 111 การศึกษาเบื้องตน
ศึกษาการจัดการศึกษาในประเทศตาง ๆ เชน มาเลเซีย เกาหลี ญี่ปุน เยอรมัน และ
สหรั ฐ อเมริ ก า เป น ต น เพื่ อ ให ท ราบถึ ง จุ ด มุ ง หมาย แนวนโยบายในการจั ด การศึ ก ษา ระบบ
โรงเรียน หลักสูตรระดับตาง ๆ การลงทุนการศึกษา ผลผลิตทางการศึกษา และอิทธิพลของสังคมที่
มีตอการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา

464 201

ประเด็นและแนวโนมทางการศึกษา
2(2-0-4)
(Issues and Trends in Education )
ศึกษาคนควาและสัมมนาประเด็นตาง ๆ ที่เปนสาระปญหา และแนวโนมทางการศึกษา

464 211

ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Philosophy and Concepts in Education)
ศึกษาความหมายของปรัชญา และความคิดทางการศึกษา ความคิดสําคัญของปรัชญาที่มีตอ
การบริหารการศึกษา การจัดหลักสูตร วิธีสอน และการแนะแนว ศึกษาปรัชญาบริสุทธิ์ตามแนว
อภิปรัชญา ญาณวิทยา คุณวิทยา และตรรกวิทยาเพื่อนํามาประยุกตใชกับแนวคิดทางการศึกษา ให
เหมาะสมกับสภาพปจจุบันของการศึกษา และแนวทางการดํารงชีวิตที่ถูกตอง

464 216

การฝกจิตเพื่อพัฒนาปญญา
2(1-2-3)
(Meditation for Wisdom)
ศึกษาหลักการและประเภทของการฝกจิต เนนการฝกจิตเพื่อกอใหเกิดปญญาตามแนว
สติ ป ฎ ฐานสี่ ห รื อ วิ ป ส สนากรรมฐาน กระบวนการฝ ก ปฏิ บั ติ แ ละป จ จั ย ที่ เ กื้ อ หนุ น การปฏิ บั ติ
ปฏิจจสมุปบาทและกฎแหงกรรม การนําหลักการฝกปฏิบัติมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน มี
การศึกษานอกสถานที่

464 230

การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Measurement and Evaluation)
ศึกษาปรัชญา ทฤษฎี หลักการและเทคนิคของการวัดและประเมินผลการศึกษา โดยเนนที่
การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนในโรงเรียน การสรางและพัฒนาเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การแปลความหมายคะแนน การตัดสินประเมินผลการเรียนระบบตาง ๆ ตลอดจนการ
ประยุ ก ตห ลั ก การ เทคนิ ควิธี ใ ห ส อดคล อ งกั บ การปฏิ บัติต ามสภาพแวดล อ มของระบบการจั ด
การศึ ก ษาของโรงเรี ย น และหลั ก สู ต รของสถานศึ ก ษา การประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง การ
ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวัดและประเมินผลการศึกษา
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464 236

การประเมินตามสภาพจริง
3(3-0-6)
(Authentic Assessment)
ศึกษาแนวคิด และหลักการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การกําหนดจุดประสงคของการ
เรียนรูที่สัมพันธกับระดับคุณภาพ ผลการเรียน รูปแบบการประเมินผล การเรียนตามสภาพจริง การ
สรางเครื่องมือที่ใชในการประเมินคะแนน และการแปลความหมาย การนําผลการประเมินไปใชใน
การปรับปรุงจัดการเรียน การสอน

464 237

การประเมินคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Quality Assessment)
ศึ ก ษาแนวคิ ด หลั ก การของการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามเจตนารมณ ข อง
พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 การกําหนดตัวบงชี้ในการประเมิน การประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายนอก และการรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา

464 240

การประยุกตใชคอมพิวเตอรในการรายงานผลการศึกษา
2(1-2-3)
(Microcomputer Applications in Educational Reports)
ศึกษาพื้นฐานการใชโปรแกรมสําเร็จรูปของคอมพิวเตอรที่สามารถนํามาประยุกตใชในการ
รายงานผลการศึกษาของสถานศึกษา อันไดแก การจัดทําขอมูล คาสถิติ การศึกษาของสถานศึกษา
ระเบี ย นแสดงผลการศึ ก ษาของผู เ รี ย นรายบุ ค คล การหาค า ระดั บ เฉลี่ ย สะสม การหาคะแนน
อันดับที่รอยละ (Percentile rank) การจัดลําดับที่ การคัดเลือกบุคคลตามที่เงื่อนไขกําหนด

464 241

ฐานขอมูลทางการศึกษา
3(2-2-5)
(Educational Data Base)
ศึกษาขอมูลทางการศึกษา 5 ดาน ประกอบดวยขอมูลดานบุคลากร ผูเรียน หลักสูตร
งบประมาณ และอาคารสถานที่ การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปของไมโครคอมพิวเตอร ในการ
จัดทําระบบฐานขอมูล และดัชนีทางการศึกษาของสถานศึกษา

464 340

สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
2(2-0-4)
(Statistics for Research in Education)
ธรรมชาติของสถิติ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอ มูลและการนําเสนอขอมูลดวย
สถิติเชิงพรรณนา การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย และความแตกตาง
ระหวางคาสัดสวนของประชากร การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว ความสัมพันธและ
การถดถอย การทดสอบดวยสถิติที่ไมอิงพารามิเตอร
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464 350

การวิจยั ในชัน้ เรียน
2(2-0-4)
(Classroom Research)
แนวคิดและหลักการ รูปแบบของการวิจัยในชั้นเรียน ขัน้ ตอนการวิจัยในชั้นเรียน อันไดแก
การวางแผน การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและการเสนอผลการวิเคราะหขอ มูล การเขียน
รายงาน รวมถึงการเขียนโครงการวิจยั ในชัน้ เรียน แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการวิจัยในชั้นเรียน

464 351

การวิจยั เบื้องตนทางการศึกษา
2(1-2-3)
(Introduction to Educational Research)
ศึกษาหลักการ การใชวิธีทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรู ระเบียบและประเภทของ
การวิจัย การออกแบบงานวิจัย การเขียนโครงการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวม
ขอมูลการวิเคราะห การสรุปและนําเสนอผลการวิจัย

465 251

วาทการสําหรับครู
2(1-2-3)
(Speech for Teachers)
ศึกษาหลักและกลวิธีการพูดแบบตาง ๆ โดยเนนหนักการฝกพูดที่จะนําไปใชในวิชาชีพครู

465 257

การพูดในโอกาสตาง ๆ
2(2-0-4)
(Speech for Specific Purposes)
ศึกษาหลักการพูดในโอกาสตาง ๆ เพื่อมารยาทในสังคม ฝกการสรางบุคลิกภาพและ
กลวิธีการพูดแบบตาง ๆ ตามจุดมุงหมาย โดยเนนหนักการพูดทีจ่ ะตองนําไปใชในโอกาสทั่ว ๆ
ไปในสังคม การพูดในฐานะโฆษก พิธีกร

465 258

การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2(2-0-4)
(Writing for Communication)
ศึกษาหลักการใชถอยคํา สํานวน โวหารและมารยาทในการใชภาษาเพือ่ สื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน ฝกฝนการเขียนแบบตาง ๆ การเขียนคํารอง คําชี้แจง อนุทิน เลาเรื่อง แสดงความ
ยินดี แสดงความเสียใจ เปนตน และพัฒนาทักษะการใชภาษาเพื่อสื่อสารในชีวิตประจําวัน

466 100

ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ
2(2-0-4)
(English for Recreation)
ฝกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยการจัดนันทนาการ ฝกการเขียน โครงการคาย
ภาษาอังกฤษเนนการฝกพูด เรียนรูกจิ กรรมคายภาษาอังกฤษ ฝกการใชภาษาในคายภาษาอังกฤษ
รวมทั้งฝกการจัดการคายภาษาอังกฤษ
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466 205

ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน
2(2-0-4)
(English in Mass Media)
ศึกษาภาษาอังกฤษทั้งในดานเสียง คําศัพท โครงสราง สํานวน และคําศัพทเฉพาะสาขาที่
ปรากฏในสื่อสารมวลชนตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน โทรทัศนดาวเทียม เปน
ตน ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทัง้ 4 ดาน ไดแก ฟง พูด อาน และเขียน

466 231

2(2-0-4)
การอานภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
(English Reading for Academic Purposes)
ศึกษาและฝกทักษะการอานโดยใชกลวิธีการอานแบบตางๆ
ในการอานแบบเรียน
บทความ และเอกสารทางวิชาการ พัฒนาความรูดานคําศัพท ตลอดจนการหาใจความสําคัญจากยอ
หนาซึ่งมีโครงสรางแบบตาง ๆ เพื่อใหสามารถอานบทความและบทอานทางวิชาการได

466 320

การเสนอผลงานภาษาอังกฤษ
2(2-0-4)
(English Presentation)
มุงพัฒนาผูเรียนใหมีทกั ษะในการนําเสนอผลงานภาษาอังกฤษ เนื้อหาประกอบดวย การ
อภิปรายการระดมสมองในหัวเรื่องที่นาสนใจในปจจุบนั การเลือกหัวขอที่เหมาะสม การคนขอมูล
การเขียนโครงการและขอมูล การเตรียมการนําเสนอโดยใชคอมพิวเตอรและการนําเสนออยางเปน
ทางการ รวมถึงบุคลิกภาพ ผูฟง บริบทที่เกี่ยวของกับการนําเสนอ

466 386

ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบและการสมัครงาน
2(2-0-4)
(English for Examination Preparation and Job Applications)
ฝกทักษะพื้นฐานเพื่อการเตรียมสอบวัดความสามารถทางภาษา เชน TOEFL, TOEIC,
IELTS,FCE และเตรียมภาษาเพื่อการสมัครงาน ฝกการทําขอสอบ เรียนรูทักษะและองคประกอบ
ทางภาษาในขอสอบวัดความสามารถตาง ๆ ศึกษากลยุทธในการทําขอสอบภาษาอังกฤษ ฝกอาน
เขียนขอมูลที่มีประโยชนตอ การสมัครงาน
อันไดแก การอานโฆษณารับสมัครงาน เขียน
จดหมายสมัครงาน การโทรศัพทนัดหมาย ตลอดจนการฝกกลยุทธในการสอบ

467 110

สิ่งแวดลอมกับสุขภาพประชากร
2(2-0-4)
(Population Health and Environment)
วิเคราะหสภาพและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมในปจจุบัน รวมทั้งแนวโนมในอนาคต
ตลอดจนความสัมพัน ธ ระหวางประชากรกั บสิ่งแวดลอม ปญหาและสุ ขภาพอนามัย และ
คุณภาพประชากร
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467 211

สารศึกษาประชากร
2(2-0-4)
(Population Studies)
ศึ ก ษาความหมายของประชากร ภาวะประชากร การเปลี่ ย นแปลงของประชากร
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประชากรกั บ เศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ งและการศึ ก ษา ศึ ก ษาป ญ หา
ประชากร ปจจัยปญหาตลอดจนผลกระทบของปญหาประชากรตอคุณภาพชีวิตประชากร ศึกษา
แนวทางแกปญหาประชากรและการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยวิถีทางการศึกษาทั้งในและนอก
ระบบโรงเรียน

467 214

สิ่งแวดลอมศึกษา
2(2-0-4)
(Environmental Education)
ศึ ก ษาวิ ธี ก ารทางการศึ ก ษา เพื่ อ ให เ กิ ด พุ ท ธิ พิ สั ย จิ ต พิ สั ย และทั ก ษะพิ สั ย ที่ จ ะนํ า ไป
ประยุกตใชกับการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมวัฒนธรรม รูจักวิเคราะหสถานการณ และ
วิกฤติการณดานสิ่งแวดลอม ตลอดจนนโยบายของรัฐเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
สิ่งแวดลอมและการคุมครองสวัสดิภาพของประชาชนวิธีการในการแกปญหาสิ่งแวดลอม ตลอดจน
วิธีที่จะสรางกิจกรรมที่สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม มีการศึกษานอกสถานที่

467 215

เมืองและสิ่งแวดลอม
2(2-0-4)
(Urbanization and Environment )
ศึก ษาวิ เ คราะห เ กี่ ย วกั บ เมื อ ง การตั้ ง ถิ่ น ฐาน วิ วั ฒ นาการของเมื อ ง หน า ที่ข องเมื อ ง
อิ ท ธิ พ ลของเมื อ งที่ มี ต อ ระบบนิ เ วศ การเปลี่ ย นแปลงของระบบนิ เ วศ ตลอดจนวิ เ คราะห
ความสัมพันธระหวางเมืองและระบบนิเวศ

467 216

การศึกษากับสิง่ แวดลอม
2(2-0-4)
( Education and Environment)
ศึกษาบทบาทและความสัมพันธของการศึกษากับสิ่งแวดลอม
อิทธิพล
สิ่งแวดลอมทีม่ ีตอการศึกษาและการศึกษาที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนสิ่งแวดลอม
มีการศึกษานอกสถานที่

467 231

อารยธรรมโลก
3(3-0-6)
(World Civilization)
ศึ กษาอารยธรรมของมนุ ษ ย เริ่ม แตจุด เริ่ม ตน วิ วั ฒ นาการ และปฏิวัติกรรมของมนุ ษ ย
ในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และภูมิปญญา ซึ่งจะทําใหเห็นการตอสูของมนุษยที่พยายามมุง
ไปสูอนาคต เพื่อสนองความตองการของมนุษย โดยตอสูกับอุปสรรคทางธรรมชาติและปญหา
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ตางๆ ที่เกิดจากการกระทําของมนุษย
467 241

หลักมานุษยวิทยา
2(2-0-4)
(Principles of Anthropology)
ศึกษาความหมาย แนวคิด ปรัชญา และทฤษฏีมานุษยวิทยา วิวฒ
ั นาการของมนุษยชาติ
ความเปนมาของมนุษยดานกายภาพ พัฒนาการดานวัฒนธรรมการดํารงชีพ ความสัมพันธของมนุษย
กับกิจกรรมทางสังคม
ปจจัยที่ทําใหมนุษยมีความคิด ความเชื่อ คานิยม วัฒนธรรม และ
พฤติกรรมที่ตางกันหรือคลายกัน

467 253

ชุมชนศึกษา
3(2-2-5)
(Community Studies)
ศึกษาชุมชนในดานกายภาพ ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง บุคคลสําคัญ ประชากรและสิ่งแวดลอมตลอดจนปญหาและการวางแผนเพื่อพัฒนา
ชุมชน มีการศึกษานอกสถานที่

467 262

ประวัติศาสนา
3(3-0-6)
(History of Religions)
ศึกษาประวัติความเปนมา องคประกอบของศาสนา และศาสดาของศาสนา สากล
ความสําคัญของศาสนา จุดหมายสูงสุดของชีวิต หลักและวิธีเผยแพรศาสนาในอดีตและปจจุบัน
ประวัติและบทบาทของสาวกสําคัญของศาสนา ประวัติและวิวัฒนาการของนิกายศาสนา ลักษณะ
โครงสรางและสาระสังเขปของคัมภีร ตลอดจนศาสนพิธี และวันสําคัญของศาสนา

467 264

ธรรมปฏิบัติ
2(1-2-3)
(Dharma Practice)
ศึ ก ษาหลั ก การและวิ ธี ก ารพั ฒ นาตนตามหลั ก พระพุ ท ธศาสนา คื อ หลั ก ศั ก ยภาพและ
แนวคิ ด ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพของมนุ ษ ย การพั ฒ นาตนตามแนวไตรสิ ก ขา วิ ธี คิ ด ตามหลั ก
พระพุทธศาสนา ตลอดจนกระบวนการฝกและประโยชน การบริหารจิตและเจริญปญญา คือ ฝก
สมาธิ และวิ ป ส สนาตามหลั ก อานาปานสติ และสติ ป ฏิ ฐ านสี่ ที่ ส ามารถประยุ ก ต ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวัน มีการศึกษานอกสถานที่
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467 312

ครอบครัวศึกษา
2(2-0-4)
(Family Education)
ศึกษาความหมาย บทบาท หนาที่ โครงสราง การเกิดและประเภทของครอบครัว วัฏจักร
ครอบครัว ลักษณะครอบครัวไทย การเลือกคูครอง การวางแผนครอบครัว กฎหมาย
ครอบครั ว การอบรมเลี้ ย งดู ลู ก ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสมาชิ ก ครอบครั ว ครอบครั ว กั บ สั ง คม
ตลอดจนการแกปญหาและธรรมสําหรับแกปญหาครอบครัว

467 321

ภูมิศาสตรภูมิภาค
2(2-0-4)
(Regional Geography)
ศึกษาความสัมพันธของสรรพสิ่งที่ปรากฏในระวางที่ ตําแหนงที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่ทําให
เกิดลักษณะเฉพาะของภูมิภาค ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของประเทศและ ภูมิภาคทางสังคม
เศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้งผลกระทบการใชเทคโนโลยีที่มีผลตอระบบนิเวศของภูมิภาคตาง ๆ
ของโลก

467 342

การปลูกฝงทางวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Cultivation of Culture)
ศึกษาขอบเขต ความหมายของวัฒนธรรม ประวัติความเปนมา ลักษณะประเภท ทฤษฎีและ
แนวคิดที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีอิทธิพลตอการปลูกฝงทางวัฒนธรรม ตลอดจนให
รูจักกฎ ระเบียบ กติกาสังคม ความเชื่อ คานิยม และวัฒนธรรมทองถิ่นที่จะชวยในการปลูกฝงเจตคติ
ที่ดีตอการอนุรักษวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ มีการศึกษานอกสถานที่

467 343

หนาที่พลเมือง
3(3-0-6)
(Citizenship Education)
ศึกษาระบบการเมือง การปกครองของไทย รัฐธรรมนูญ สิทธิมนุษยชน บทบาท สิทธิ
เสรีภาพและหนาที่ของพลเมืองดีของสังคมและประเทศ
การเปนพลเมืองดีตามระบอบ
ประชาธิปไตย บุคคลสําคัญ และสัญลักษณของชาติ ตลอดจนการสรางคานิยมความรักชาติ และ
การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีของประเทศ

467 344

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
2(2-0-4)
(The Constitution of the Kingdom of Thailand)
ศึกษาขอบเขต ที่มา และความหมายของกฎหมายรัฐธรรมนูญ วิเคราะหพัฒนาการของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยโดยสังเขป สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับปจจุบัน คือ บททั่วไป พระมหากษัตริย สิทธิและเสรีภาพของชาวไทย หนาที่ของชนชาวไทย
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แนวนโยบายแหงรัฐ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล การปกครองสวนทองถิ่น การตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐ การตรวจเงินแผนดิน การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
467 345

หลักกฎหมายเบื้องตน
2(2-0-4)
( Introduction to Law )
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความสําคัญ ที่มาและประเภทของกฎหมาย กระบวนการในการ
ออกกฎหมาย การใชและผลบังคับใชกฎหมาย สถาบันทางกฎหมาย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวันของประชาชน

467 349

เศรษฐศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Economics)
ศึกษาแนวคิด และวิธีการจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจการผลิต การกระจายผลผลิต
การบริโภค การตลาดในระบบเศรษฐกิจแบบตาง ๆ พฤติกรรมผูผลิต ผูบริโภค และการทํางานของ
กลไกราคา คุณธรรมของหนวยธุรกิจ รายไดประชาชาติ การเงิน การธนาคาร การคลัง การพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ และความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ

467 350

เศรษฐกิจพอเพียง
2(2-0-4)
( Self-Sufficient Economy)
ศึกษาความหมาย ความเปนมา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทําเกษตรทฤษฎีใหมตาม
แนวพระราชดําริ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ศึกษาตัวอยางเศรษฐกิจพอเพียง มีการศึกษานอกสถานที่

467 352

ลักษณะไทย
2(2-0-4)
(Thai Characteristics)
ศึกษาลักษณะวัฒนธรรมและโครงสรางสังคมของไทย คานิยม บุคลิกภาพ วิถีชีวิตที่เปน
เอกลักษณของไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน วัฒนธรรม การปกครอง ตลอดจนการธํารงรักษาและ
การพัฒนามรดกลักษณะความเปนไทย

467 362

หลักพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
(Principles of Buddhism)
ศึกษาจุดหมายสูงสุดของชีวิตระดับตน ระดับกลาง และระดับสูง หลักธรรมสําคัญ อาทิ
หลักศรัทธา 4 และ หลักศรัทธาตามกาลามสูตร หลักการแกไขปญหาชีวิต และพัฒนาคุณภาพชีวิต
หลักความสําเร็จแหงชีวิตและการทํางาน หลักการศึกษา พุทธจริยธรรมระดับพื้นฐาน ระดับกลาง
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และระดับสูง การอานและบอกความหมายหลักธรรมจากพระไตรปฎก การนําหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนามาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตเพื่อพัฒนาตนเอง สังคมและโลก
467 433

การศึกษาทองถิ่นเชิงประวัตศิ าสตร
2(2-0-4)
( Local Historical Studies)
ศึกษาความหมาย และความสําคัญของการศึกษาทองถิ่นเชิงประวัติศาสตร
ประเภทและแหลงขอมูลของทองถิ่น วิธีการศึกษาและขัน้ ตอนการศึกษาทองถิ่นใน
เชิงประวัติศาสตร การนําเสนอองคความรู และการประยุกตวิธีการศึกษาทองถิ่นเชิง
ประวัติศาสตรมาใชในการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา มีการศึกษานอกสถานที่

467 446

เหตุการณปจจุบัน
2(2-0-4)
(Current Events)
ศึกษาหลักการวิเคราะหเหตุการณปจจุบัน สิ่งบอกเหตุ แหลงที่มาของขอมูล การใหน้ําหนัก
ขอมูล การเชื่อมโยงขอมูลที่สอดคลองกัน การแปลความหมายเหตุการณจากสิ่งบอกเหตุ

467 447

ปญหาสังคม
2(2-0-4)
(Social Problems)
ศึกษาความหมาย การตัด สิ นปรากฏการณที่เ ปน ปญหาสั งคม ทฤษฎี ทางสั งคมวิท ยาที่
นํามาใชในการอธิบายปญหาสังคมในระดับมหภาค ไดแก ทฤษฎีหนาที่นิยม ทฤษฎีความขัดแยง
ระดับจุลภาค ไดแก ทฤษฎีชีวสังคม บุคลิกภาพ พฤติกรรม และปฏิสัมพันธ ปญหาหลักที่เกิดขึ้นทั้ง
ในสังคมสังคมไทยและสังคมโลก วิเคราะหและอธิบายปญหาดวยทฤษฎีตางๆ มีการศึกษานอก
สถานที่

467 448

สัมมนาสังคมศึกษา
3(3-0-6)
(Seminar in Social Studies)
ศึกษา คนควา รวบรวมขอมูลดานสังคมศาสตร และมนุษยศาสตรรวมทั้งสารสนเทศ
จากแหลงตางๆ ตลอดจนหลักสูตร สาระการเรียนรู สื่อและเทคโนโลยีทางสังคมศึกษา เพื่อนํามา
เปนหัวขอสัมมนา มีการศึกษานอกสถานที่

467 451

การจัดการสหกรณ
2(2-0-4)
(Cooperative Management)
ศึกษาความหมายและหลักการของสหกรณ ประวัติสหกรณ ประเภทและการจัดการของ
สหกรณ โดยเนนสหกรณในประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานที่
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467 454

การจัดทัศนศึกษาสังคมศึกษา
3(2-3-4)
(Management in Social Studies Field Trips )
ศึกษาหลักการจัดทัศนศึกษาสําหรับผูเรียนสังคมศึกษา การศึกษาสภาพผูเรียน แหลง
ความรู การหาขอมูลเกี่ยวกับแหลงความรู การกําหนดวัตถุประสงค การกําหนดรายการ การจัดทํา
เอกสารประกอบ การอํานวยความสะดวก คาใชจาย วิทยากร การกํากับและติดตามผล จนสามารถ
จัดทัศนศึกษาได มีการศึกษานอกสถานที่

467 455

การศึกษารายบุคคลทางสังคมศึกษา
2(1-2-3)
(Individual Studies in Social Studies)
ศึกษาหัวขอเรื่องทางสังคมศึกษา โดยกําหนดขอบเขตประเด็นที่จะศึกษา รวบรวมและจัด
ระเบียบขอมูล สรุปเปนหลัก เสนอรายงานผล ภายใตการแนะนําของอาจารย

467 456

ประเทศเพื่อนบาน
3(3-0-6)
(Neighboring Countries)
ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร พัฒนาการทางดานประวัติศาสตร เศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน

467 463

การปลูกฝงคานิยมและจริยธรรม
3(3-0-6)
(Cultivation of Values and Morality)
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ขอบขาย ที่มา ความสําคัญของคานิยมและจริยธรรม
องคประกอบของคานิยม และหลักจริยธรรม รูปแบบและวิธีการปลูกฝงคานิยมและจริยธรรม
ตลอดจนออกแบบและฝกปฏิบัติวิธีการปลูกฝงและสรางเสริมคานิยมและจริยธรรม

467 490

วิธีสอนสังคมศึกษา
3(3-0-6)
(Method of Teaching Social Studies )
ศึกษาความหมาย ขอบขาย และบทบาทหนาที่ของสังคมศึกษา หลักสูตรสังคมศึกษา การ
พัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษาและการกําหนดสาระการเรียนรู กระบวนการเรียนรู เทคนิคและการ
สอนสั ง คมศึ ก ษา สื่ อ และเทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอนสั ง คมศึ ก ษา การวั ด ผลและการ
ประเมินผลการเรียนการสอนสังคมศึกษา การเขียนแผนการการจัดการเรียนรู เพื่อนําไปใชสอน
อยางมีประสิทธิภาพ
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467 491

การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา
2(2-0-4)
( Learning Activity Design in Social Studies Teaching )
ศึกษาสาระสําคัญของกิจกรรม เทคนิคการจัดกิจกรรม การวิเคราะหสาระการเรียนรู
กลุมสังคมศึกษา เทคนิคการบูรณาการกิจกรรมเพื่อใชในกระบวนการเรียนการสอนกลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา

467 492

สารสนเทศและนวัตกรรมทางสังคมศึกษา
3(2-2-5)
(Information and Innovation in Social Studies)
ศึ ก ษาประเภท และแหล ง ข อ มู ล สารสนเทศทางสั ง คมศึ ก ษา การเลื อ ก การ
ออกแบบ การพัฒนา และการประยุกตใชนวัตกรรมเพื่อการบูรณาการกับการสอนสังคมศึกษา

467 501

การฝกปฏิบัติการสอนสังคมศึกษา 1
6(0-12-6)
(Social Studies Teaching Practice I )
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
ฝกปฏิบัติการสอนวิชาสังคมศึกษา ในสถานศึกษาเปนระยะเวลา 1 ภาคเรียน ภายใตการ
แนะนํ าและการควบคุม ของอาจารยพี่เลี้ย ง อาจารยนิเทศ และบุคคลผูเ กี่ ยวของในการนิเทศ
พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานสอน งานธุรการ งานกิจการนักเรียน งานพัฒนาตนเองและสังคม
จัดทําโครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพครู และทําวิจัยในชั้นเรียน

467 502

การฝกปฏิบัติการสอนสังคมศึกษา 2
6(0-12-6)
(Social Studies Teaching Practice II)
วิชาบังคับกอน : 467 501 การฝกปฏิบัติการสอนสังคมศึกษา 1
เปนรายวิชาที่ตอเนื่องจาก 467 501 การฝกปฏิบัติการสอนสังคมศึกษา 1 โดยใหฝก
ปฏิบัติงานครูวิชาสังคมศึกษาในสถานศึกษา ตอเนื่องอีก 1 ภาคเรียน โดยใหมีการปฏิบัติงานสอน
และปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ตอเนื่องจากรายวิชา 467 501 การฝกปฏิบัติการสอนสังคมศึกษา 1

468 101

สื่อการศึกษาเบื้องตน
3(2-2-5)
(Introduction to Educational Media)
ศึกษาความหมาย พัฒนา บทบาทและคุณคาของสื่อการศึกษา หลักการเบื้องตนในการ
เลือกการผลิต การใชและการบํารุงรักษาสื่อการศึกษา ตลอดจนใชแหลงสนับสนุนและบริการเสริม
การสอนและการประเมินผลสื่อการศึกษา
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468 102

คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
(Computer in Education)
ศึ ก ษาหลั ก การนํ า คอมพิ ว เตอร ม าใช เ พื่ อ การศึ ก ษา บทบาทของคอมพิ ว เตอร ที่ มี ต อ
การศึกษาในรูปแบบตาง ๆ และบทบาทของบุคลากรทางการศึกษาในการใชคอมพิวเตอร การ
ประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับการศึกษา เช น โปรแกรมระบบ โปรแกรม
ประมวลผลคํา การประมวลผล ขอมูล การจัดการฐานขอมูล การนําเสนอเพื่อการเรียนการสอน การ
ใชอินเทอรเน็ต และการพัฒนาเว็บไซคเพื่อการศึกษา

469 101

การศึกษานอกระบบ
2(2-0-4)
(Nonformal Education)
ศึกษาเกีย่ วกับความหมาย ลักษณะเฉพาะ ความสําคัญของการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนาการของการศึกษานอกระบบในประเทศไทย ประเภทวิธีการจัดการ
และองคกรที่จดั การศึกษานอกระบบ และการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบ และการเทียบ
โอนประสบการณการเรียนรูระหวางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย

469 106

2(2-0-4)
การศึกษาตามอัธยาศัย
(Informal Education)
ศึกษาเปาหมาย
และวัตถุประสงคของการศึกษาตามอัธยาศัยในฐานะที่เปนการศึกษา
รูปแบบหนึ่ง ศึกษารูปแบบ ลักษณะและวิธีการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ที่จัดโดยองคกรตาง ๆ ทั้ง
ของ รัฐ เอกชน บุคคล ชุมชน สื่อมวลชน และแหลงการเรียนรูตาง ๆ การเชื่อมโยงการศึกษาตาม
อัธยาศัยกับการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ รวมทั้งการวิเคราะหโครงสรางในภาพรวม
ตามแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต

469 107

ภูมปิ ญญาทองถิ่นเพื่อการศึกษา
2(2-0-4)
(Local Wisdom for Education)
ศึกษาลักษณะและความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่นของไทย ขุมทรัพยภูมิปญญาทองถิ่น
ไทยแขนงตางๆ การสํารวจภูมิปญญาทองถิ่น กระบวนการเรียนรู และการถายทอดภูมิปญญา
ทองถิ่น แนวความคิดในการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาเปนเครือขายและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ทั้งในระบบและนอกระบบ มีการศึกษานอกสถานที่
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การปฐมวัยศึกษา
2(2-0-4)
(Early Childhood Education)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ หลักการ และความมุงหมายของการศึกษาปฐมวัย
ความสําคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย แนวคิดและทฤษฏีของนักการศึกษาที่มีอิทธิพลตอการจัด
การศึกษาปฐมวัย ประวัติความเปนมาของการศึกษาปฐมวัย ลักษณะเฉพาะของการจัดการเรียนรู
ระดับปฐมวัย หนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาหรือดูแลเด็กปฐมวัย สภาพปจจุบนั ปญหา และ
แนวทางแกปญ
 หา และแนวโนมของการปฐมวัยศึกษา

471 101

การประถมศึกษา
2(2-0-4)
(Elementary Education)
ศึ ก ษาความหมาย ความสํ า คั ญ หลั ก การ และความมุ ง หมายของการประถมศึ ก ษา
วิวัฒนาการของการประถมศึกษาของไทย พระราชบัญญัติประถมศึกษา หลักสูตรประถมศึกษาทั้ง
ในอดีตและปจจุบัน ลักษณะเฉพาะของการจัดการเรียนรูระดับประถมศึกษา การจัดการโรงเรียน
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา เกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา
องคประกอบที่เกี่ยวของกับความสําเร็จของการประถมศึกษา สภาพปจจุบัน ปญหา และแนวทาง
แกปญหาของการประถมศึกษาของไทย

18. เหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร
สืบเนื่องจากสภาพกระแสสังคมปจจุบันที่มีผลตอการผลิตบัณฑิตครูของสถาบันการศึกษาตาง ๆ วาเทาที่ผานมา
ไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร รัฐบาลจึงไดเรงใหมีการปรับปรุงแกไขการผลิตบัณฑิตครูเพื่อใหสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญใหม จึงไดมกี ารปฏิรูปการศึกษา โดยตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ขึ้น โดยมี
สาระสําคัญใหยกฐานะครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูง ทั้งนี้จากผลการวิจยั ของสภาการศึกษาแหงชาติไดขอสรุปวา ควรให
มีการจัดการเรียนการสอนสําหรับผูที่จะเขาสูวิชาชีพครูจาก 4 ป เปน 5 ป เพื่อใหผูเรียนไดฝกฝนและเรียนรูสาระของ
วิชาตาง ๆ ใหมากขึ้น ซึ่งเทาที่ผานมาผูเรียนไดรับองคความรูนอยมาก ที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร/
ศึกษาศาสตร สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในปจจุบัน) และที่ประชุมคณบดี
คณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรทั่วประเทศไดหารือรวมกันวา สถาบันที่ผลิตบัณฑิตครูสมควรปรับปรุงหลักสูตร
วิชาชีพครูใหมใหเปนวิชาชีพชั้นสูง คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ศึกษาศาสตร โดยแยกออกเปน 2 กลุม คือ
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ที่เปนวิชาชีพชั้นสูง 5 ป สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาเพื่อไปปฏิบัติงาน
สอน
2. หลักสูตร 4 ป สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษา เพื่อไปปฏิบัติหนาที่อื่นๆ นอกจากการสอน
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สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา จึงเสนอหลักสูตร 5 ป สาขาวิชาสังคมศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตใน
การทําหนาที่ผสู อนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่มีความรอบรู มีทักษะและเจตคติทดี่ ี
แสวงหาความรูดวยตนเอง มีความคิดอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค สามารถนําความรูทางสังคมศาสตร และ
มนุษยศาสตรมาประยุกตใชในการแกปญหาตนเองและสังคม รวมทั้งเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
19. ปการศึกษาที่เริ่มใชหลักสูตรเดิมและปการศึกษาที่กําหนดใชหลักสูตรปรับปรุงใหม
19.1 หลักสูตรเดิมเริ่มใชภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2535
19.2 หลักสูตรปรับปรุงเริ่มใชภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2547
20. การเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
การเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชามนุษยศาสตร
กลุมวิชาสังคมศาสตร
กลุมวิชาคณิตศาสตรกับวิทยาศาสตร
กลุมวิชาภาษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพครู
วิชาเอก
วิชาโท
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหนวยกิตรวม

จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิต
ที่แตกตาง
เกณฑทบวง
เดิม
ปรับปรุง
30
30
33
+3
6
3
6
+3
6
3
6
+3
6
3
6
+3
12
6
15
+9
114
105
131
+26
46
39
53
+14
70
51
78
+27
15
-15
6
6
10
+4
150
141
174
+33

