
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา 
( หลักสูตรปรับปรุง)   ฉบับป พ.ศ. 2547  
คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  
1.    ชื่อหลักสูตร  

1.1   ภาษาไทย                     :      หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
1.2 ภาษาอังกฤษ                 :       Bachelor of Education Program in Social  Studies 
 

2. ชื่อปริญญา 
 2.1  ช่ือเต็มภาษาไทย            :     ศึกษาศาสตรบัณฑิต  (สังคมศึกษา) 

2.2 ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ       :     Bachelor of Education (Social  Studies) 
2.3  ช่ือยอภาษาไทย              :     ศษ.บ. (สังคมศึกษา) 
2.4  ช่ือยอภาษาอังกฤษ         :     B.Ed. (Social  Studies) 
 

3.   หนวยงานรับผิดชอบ    
3.1  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา   ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
3.2  คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
4.  ปณิธาน ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงคของหลักสูตร    
   4.1  ปณิธานของคณะศึกษาศาสตร  
  คณะศึกษาศาสตรมุงผลิตบัณฑิตใหเปนผูรอบรูและลึกซ้ึงในศิลปวิทยาการ มีทักษะและสามารถประยุกต
ศิลปวิทยาการสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จรรยา และศรัทธาในอาชีพ ในฐานะผูท่ีจะเปนบุคลากร
ทางการศึกษาและสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 
 4.2  ปรัชญาของหลักสูตร  
  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความมุงม่ันท่ีจะจัดการศึกษาดาน
สังคมศึกษาท่ีมีคุณภาพ เปนแหลงคนควาและวจิัย และถายทอดความรูตามหลักแหงเสรีภาพทางวิชาการ เพือ่ผลิต
บัณฑิตท่ีมีความสามารถในการคิดและวเิคราะหอยางเปนระบบ ยึดม่ันในสัจธรรมและคุณธรรม รับผิดชอบตอสังคม 
ใสใจฝกฝนตน ใหเปนผูรูจริง คิดเปน ปฏิบัติได สามารถครองตน ครองคน และครองงานดวยมโนธรรม 
 
 4.3  วัตถุประสงคของหลักสูตร 
   4.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู และประสบการณทางสังคมศึกษา ท่ีรอบรู ลึกซ้ึงมีทักษะและเจตคติท่ีดี
ตอวิชาชีพ  สามารถประยุกตศิลปวิทยาการทางสังคมศึกษาสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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                   4.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการแสวงหาความรูดวยตนเองได มีความสามารถในการจัดการ  
มีวิสัยทัศนกวางไกล   มีความคิดอยางมีวจิารณญาณและสรางสรรค    รวมท้ังสามารถเปนผูนําในการเรียนการสอน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
                 4.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  ศรัทธาในวิชาชีพครู มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและเปนครูท่ี
ดีมีคุณภาพของสังคม 
 

5.  กําหนดการเปดสอน    
ภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2547 

 

6.   คุณสมบัตขิองผูเขาศึกษา   
6.1  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเทา 
6.2  มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนด 

 

7.    การคัดเลือกผูเขาศึกษา   
7.1 จากผูสมัครผานระบบการสอบคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของ 
       สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    
7.2 จากผูสมัครสอบโควตาพิเศษของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
7.3 จากวิธีการคัดเลือกอ่ืนๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด    

8.    ระบบการศึกษา   
8.1  การจัดการศึกษาใชระบบทวิภาค 

 8.2  การคิดหนวยกิต 
  8.2.1  รายวิชาบรรยาย   1  หนวยกิต  เทากบั  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 ช่ัวโมงบรรยาย หรืออภิปรายตอสัปดาห 
             ในแตละรายวชิากําหนดเกณฑในการคํานวณหนวยกิต  จากจํานวนคาบบรรยาย (บ)  
 คาบปฏิบัติ (ป)   และคาบท่ีนักศึกษาตองศึกษาดวยตนเองนอกเวลาเรียน (น)  ตอสัปดาห  แลวหารดวย  3    ซ่ึงมีวิธี
คิด  ดังนี้ 
    จํานวนหนวยกิต        =        บ + ป + น 
                                                                                             3 
  
การเขียนหนวยกิตในรายวิชาตาง ๆ ประกอบดวยตัวเลขส่ีตัวคือ   
  1.   เลขตัวแรกอยูนอกวงเล็บ     เปนจํานวนหนวยกิตของรายวิชานัน้    
  2.  เลขตัวท่ีสอง  สาม  และส่ี    อยูในวงเล็บโดยบอก 
  2.1   ตัวท่ีสองบอกจํานวนคาบบรรยายตอสัปดาห     
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   2.2  ตัวท่ีสามบอกจํานวนคาบปฏิบัติตอสัปดาห  
  2.3   ตัวท่ีส่ีบอกจํานวนคาบศึกษานอกเวลา ตอสัปดาห  
              อนึ่งสําหรับรายวิชาสัมมนา เลขตัวท่ีสอง 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    จํานวนคาบท่ีนกัศึกษาตองศึกษาดวย
ตนเองนอกเวลาเรียน                                                                

 
9.    ระยะเวลาการศึกษา  

9.1 ระยะเวลาการศึกษาตามปกติหลักสูตร  5  ปการศึกษา 
9.2 ระยะเวลาท่ีใหศึกษาไดอยางมากไมเกนิ 10  ปการศึกษา 

 
10. การลงทะเบียนเรียน  
  การลงทะเบียนเรียนใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร   วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต   พ.ศ. 
2537  และ / หรือ ท่ีมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงภายหลัง  โดยนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา 12  หนวยกิต  
และไมเกิน  22  หนวยกิต  ในภาคการศึกษาปกติ  สวนในภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอนลงทะเบียนเรียนไดไมเกนิ  9 
หนวยกิต  ยกเวนกรณีท่ีนกัศึกษาเหลือจํานวนหนวยกิตตามหลักสูตรนอยกวา  12  หนวยกิต ใหลงทะเบียนเรียนได
ตามจํานวนหนวยกิตท่ีเหลือ 
 
11.   การวัดผลการศึกษา การเทียบโอน และการสําเร็จการศึกษา 

11.1  การวัดผลการศึกษา 
         ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2537   และ / หรือท่ี
มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงภายหลัง 
 

 11.2  การเทียบโอน 
          ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑติ พ.ศ. 2537 และ/หรือท่ีมี
การปรับปรุงเปล่ียนแปลงภายหลัง 
      11.3 การสําเร็จการศึกษา 
  ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาสังคมศึกษา ตองสอบไดหนวยกิตสะสมไม
นอยกวา  174  หนวยกิต    และไดคาระดับเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 2.00  และเปนไปตามขอบังคับของมหาวทิยาลัย
ศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2537 และ/หรือท่ีมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงภายหลัง 
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 12.  อาจารยผูสอน     
12.1  อาจารยประจํา 

 
 

ช่ือ – สกุล 
ตําแหนงทาง
วิชาการ 

 
 

คุณวุฒิการศึกษา 

 
 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอนเฉลี่ย  
(ช่ัวโมง /สัปดาห/ป

การศึกษา) 
ปจจุบัน 

 
หลักสูตร
ใหม 

1. อาจารย จีรวรรณ    
    ไตรโสรัส 
      

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

เอกสารประกอบการสอน 
- พฤติกรรมการสอนสังคมศึกษา : การสอน
ความคิดรวบยอดและขอสรุปทั่วไป  
นครปฐม  โครงการตําราและคําสอน 
 คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร ,  
2544. 
- การพัฒนาทักษะการคิด  นครปฐม โครงการ
ตําราและคําสอน  คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544. 
- การศึกษากับสังคม นครปฐม  โครงการตํารา
และคําสอน  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2545. 

14 16 

  งานวิจัย 
 -  การพัฒนารูปแบบการฝกประสบการณ
วิชาชีพครูภาคสนาม        คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม สถาบันวิจัย
และพัฒนา   มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543.  
(ผูวิจัยรวม) 
ตํารา 
- มนุษยกับสิ่งแวดลอม (นครปฐม:โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2528) (ผูแตงรวม) 
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ช่ือ – สกุล 
ตําแหนงทาง
วิชาการ 

 
 

คุณวุฒิ การศึกษา 

 
 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอนเฉลี่ย  
(ช่ัวโมง /สัปดาห/ป

การศึกษา) 
ปจจุบัน 

 
หลักสูตร
ใหม 

2. อาจารย อนัน   
    ปนอินทร 
 

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

เอกสารประกอบการสอน 
- ปญหาสังคม  นครปฐม   โครงการตําราและ
คําสอน   คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร , 2542 . 
- มนุษยกับสิ่งแวดลอม    นครปฐม  
โครงการตําราและคําสอน   คณะศึกษาศาสตร 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร ,2543 . 
งานวิจัย 
     - สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตนักศึกษาทบวงมหาวิทยาลัย 
กรุงเทพฯ  ทุนทบวงมหาวิทยาลัย , 2544 . 
(ผูวิจัยรวม) 

10 12 
 

3 .ผูชวย 
ศาสตรจารย 
อนงคพร  สมาน
ชาติ 
     

กศ.บ. (ภูมิศาสตร) 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา  
ประสานมิตร 
M.S. (Secondary   
Education) Long Island 
University, U.S.A. 
 

 

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) 
 

16 18 
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ช่ือ – สกุล 
ตําแหนงทาง
วิชาการ 

 
 

คุณวุฒิ การศึกษา 

 
 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอนเฉลี่ย  
(ช่ัวโมง /สัปดาห/ป

การศึกษา) 
ปจจุบัน 

 
หลักสูตร
ใหม 

4.  ศาสตราจารย 
ดร. ทวีป  ศิริรัศมี 

 

วทบ.  (ชีววิทยา) 
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 . 
- การพัฒนาชางทําเคร่ืองประดับในโรงงาน  
อุตสาหกรรมไทย   กรุง เทพ  ฯ  สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย , 2542 .  
ตํารา 

- การวิจัยทางสังคมศาสตรและพฤติกรรม
ศาสตร (นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัย
ศิลปากร , 2539 ) 
- การจัดการศึกษาสาขาอัญมณีและเครื่อง - 
ประดับในประเทศไทย ( นครปฐม :โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2544 ) 
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5. รอง 
ศาสตราจารย  
ว นิดา   จึ งประ
สิทธ 

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

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) 

12 3 
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ช่ือ – สกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

 
 

คุณวุฒิการศึกษา 

 
 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอนเฉลี่ย  
(ช่ัวโมง /สัปดาห/ป

การศึกษา) 

ปจจุบัน 

 

หลักสูตร
ใหม 

  - การบริหารและบริการงานโสตทัศนศึกษา
(นครปฐม: โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2532) 

- การถายภาพขั้นสูง (นครปฐม:โครงการตํารา
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร,  
2540 ) 

  

6. ผูชวยศาสตราจารย   
ฐาปนีย  ธรรมเมธา 

 

ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร  
ค.ม.(โสตทัศนศึกษา) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

บทความ 

- “ แนวคิดการจัดการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร”  วารสารทับแกว  
คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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 ) 
 

12 3 

 
 



8

 12.2  อาจารยพิเศษ 

ช่ือ – สกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

 
ผลงานทางวิชาการ 

1.  ดร.วัชนีย   เชาวดํารงค 
 

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

 

บทความ 

- “ คิดไดไง : สรางสรรค…สรางสรรค!” 
เอกสารประกอบ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง    การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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   ทบวง- 
มหาวิทยาลัย, 2546 ( ผูวิจัยรวม)  
ตํารา 

-  ผูเรียนเปนสําคัญและการเขียนแผน
จัดการเรียนรูของครูมืออาชีพ 
( กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสถาพรบุคส , 
2545 ) ( ผูแตงรวม ) 
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ช่ือ – ช่ือสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิและสาขาวิชา ผลงานทางวิชาการ 

2. รองศาสตราจารยสมประสงค  นวมบุญลือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค.บ. (พลศึกษา) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ค.ม. (สังคมศึกษา) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วุฒิบัตรการวิจัยทางสังคมศาสตร  
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
วุฒิบัตรจิตวิทยาเพ่ือความม่ันคง  
กองบัญชาการทหารสูงสุด 
กระทรวงกลาโหม 

 
 
 
 
 
 
 

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

3. ศาสตราจารยพิเศษเสฐียรพงษ  วรรณปก B.A. Honors   Cambridge University ,  
England. 
M.A. (Cantab) in Oriental Studies. 
Cambridge University , England. 

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

ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิและสาขาวิชา ผลงานทางวิชาการ 

4. รองศาสตราจารย บุญนาค   ตีวกุล 
      

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. 

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

 
 
13.  จํานวนนกัศึกษา  

ช้ันปท่ี 
จํานวนนักศึกษา ( คน ) 

ป 2547 ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 
ช้ันปท่ี 1 40 40 40 40 40 
ช้ันปท่ี 2 - 40 40 40 40 
ช้ันปท่ี 3 - - 40 40 40 
ช้ันปท่ี 4 - - - 40 40 
ช้ันปท่ี 5 - - - - 40 
รวม 40 80 120 160 200 

จํานวนท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - - 40 
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 14.  สถานท่ีและอุปกรณการสอน 
ใชสถานท่ีและอุปกรณการสอนของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อาคารเรียนรวม และอาคาร 50 

ป 
 
15.  หองสมุด 
 ใชหนังสือเรียน  ตํารา  วารสารท่ีเกี่ยวของกบัสาขาวิชาศึกษาศาสตรท่ีมีอยูในสํานกัหอสมุดกลาง  
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. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไมนอยกวา    33  หนวยกิต 
 - กลุมวิชามนษุยศาสตร จํานวน   6 หนวยกิต 
 - กลุมวิชาสังคมศาสตร จํานวน   6 หนวยกิต 
 - กลุมวิชาคณติศาสตรกับวทิยาศาสตร  จํานวน 6 หนวยกิต 
 - กลุมวิชาภาษา จํานวน 15 หนวยกิต 
 2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 131 หนวยกิต 
     2.1 กลุมวิชาชีพครู   จํานวนไมนอยกวา 53 หนวยกิต 
            วิชาชีพครูบังคับ จํานวน 45 หนวยกิต 
            วิชาชีพครูเลือก จํานวนไมนอยกวา   8 หนวยกิต 
      2.2 กลุมวิชาเอก จํานวนไมนอยกวา 78 หนวยกิต 
            วิชาเอกบังคับ จํานวน 56 หนวยกิต 
            วิชาเอกเลือก จํานวนไมนอยกวา 22 หนวยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 10  หนวยกิต 
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    17.3  รายวิชา 
          รหัสวิชากําหนดไวเปนเลข 6 หลัก โดยแบงเลขออกเปนสองกลุม  กลุมละสามหลัก 
          1. เลขสามหลักแรก เปนเลขประจําหนวยงานท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ ดังนี ้
  080   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  415  ภาควิชาประวติัศาสตร คณะอักษรศาสตร 
 416  ภาควิชาภูมิศาสตร  คณะอักษรศาสตร 
 435  ภาควิชาสังคมศาสตร  คณะอักษรศาสตร 
 451  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร  คณะศึกษาศาสตร 
 455  สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร คณะศึกษาศาสตร 
 461  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร 
 462  สาขาวิชาหลักสูตรและการนเิทศ  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
    คณะศึกษาศาสตร 
 463  ภาควิชาจติวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร 
 464  ภาควิชาพืน้ฐานทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร 
 465  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
    คณะศึกษาศาสตร 
 466  สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
    คณะศึกษาศาสตร 
 467  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  

คณะศึกษาศาสตร 
 468  ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร 
                        469             ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน  คณะศึกษาศาสตร 
  
 470  สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ภาควชิาหลักสูตรและวิธีสอน 
                                                       คณะศึกษาศาสตร                                       
 471  สาขาวิชาการประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
    คณะศึกษาศาสตร 
 516  คณะวิทยาศาสตร 
 554  คณะเภสัชศาสตร 
 2.  เลขสามหลักหลัง  เปนเลขบอกรหัสรายวิชาของสาขาวิชาสังคมศึกษาดังนี ้
 เลขตัวแรก  หมายถึง  ระดับช้ันปท่ีนักศึกษาปกติควรเรียนได คือ 
 1 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑติ  ช้ันปท่ี 1 
 2 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ช้ันปท่ี 2 
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  3 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต  ช้ันปท่ี 3 
 4 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ช้ันปท่ี 4 
  5 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต  ช้ันปท่ี 5  และระดับบัณฑิตศึกษา 
                  3. เลขตัวท่ีสองและสาม หมายถึง  หมวดวิชา และลําดับท่ีของรายวิชา ต้ังแต 10-99 
 10 – 20 หมายถึง  หมวดประชากร และส่ิงแวดลอม 
 21 – 30 หมายถึง  หมวดภูมิศาสตร 
 31- 40 หมายถึง  หมวดประวัติศาสตร 
 41- 60 หมายถึง  หมวดเศรษฐกจิ กฎหมาย และรัฐศาสตร 
 61 – 70 หมายถึง  หมวดศาสนา และปรัชญา 
 71 – 99 หมายถึง  หมวดวิธีสอน กิจกรรมการสอน และเทคโนโลยี 
 
รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร      
1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไมนอยกวา  33  หนวยกิต 
  กลุมวิชามนุษยศาสตร  จํานวน 6  หนวยกติ 
  080 103 ตรรกวิทยาเบ้ืองตน 2(2-0-4) 
   (Introduction to Logic)  
  467 261 จริยธรรมสําหรับครู 2(2-0-4)  
   (Ethics for Teachers) 
          ใหเลือก 1 รายวิชาจากรายวิชาตอไปนี้ 
                           080  101           มนุษยกบัการสรางสรรค                                          3(3-0-6) 
             (Man and Creativity)  
  080  102           ปญหาทางปรัชญา                                                     2(2-0-4) 
             (Problems in Philosophy) 
  080  105           ปรัชญาพุทธศาสนา                                                   2(2-0-4) 
              (Buddhist in Philosophy) 
  080  106             พุทธศาสนาในสังคมไทยในปจจุบัน                         2(2-0-4) 
             (Buddhism in the Present Thai Society) 
  080 107 ดนตรีวจิักษ 2(2-0-4)  
                 (Music   Appreciation)                     
                           080  114    ศิลปวิจักษ 2(2-0-4) 
                                            (Art  Appreciation) 
  080  115              ศิลปะตะวนัออก                                                       2(2-0-4) 
              (Eastern Art) 
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   080  116            ศิลปะตะวันตก                                                         2(2-0-4) 
              (Western Art) 
  080  117            วรรณคดีวิจกัษ                                                          2(2-0-4) 
             (Literary Appeciation) 
  080  118            วรรณกรรมไทยรวมสมัย                                          2(2-0-4) 
                              (Contemporary Thai Literature) 
  080  119            อารยธรรมตะวันออก                                               2(2-0-4) 
              (Eastern Civilization) 
  080  121            อารยธรรมตะวันตก                                                 2(2-0-4) 
              (Western Civilization) 
  080  124              ไทยศึกษา                                                                 3(3-0-6) 
               (Thai Studies) 
  080  125               สุนทรียศาสตร                                                         3(3-0-6) 
                (Aesthetics)   
   
  กลุมวิชาสังคมศาสตร   จํานวน 6  หนวยกิต 
                           080 127 จิตวิทยาเบื้องตน 2(2-0-4)            
    (Introduction to Psychology) 
                                    ใหเลือกจากรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 
   080  126 มนุษยกับส่ิงแวดลอม 3(3-0-6)            
    (Man and His Environment) 
 080  128   จิตวิทยาพัฒนาการ                                                    2(2-0-4) 
  (Developmental Psychology) 
 080  129 สังคมวิทยาเบ้ืองตน                                                  2(2-0-4) 
  (Introduction to Sociology) 
 080  130  มานุษยวิทยาเบ้ืองตน                                                2(2-0-4) 
  (Introduction to Anthropology) 
 080  133  เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน                                 2(2-0-4) 
  (Economics in Everyday  Life) 
 080  134  โครงสรางทางเศรษฐกิจของไทย                              2(2-0-4) 
  (Structure of Thai Economy) 
 080  135  กฎหมายกับสังคม                                                     2(2-0-4) 
                                                (Law and Society) 
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  080   138  ภูมิศาสตรประเทศไทย                                              3(3-0-6) 
  (Geography of Thailand) 
                            080 139             พลศึกษา 1(0-2-1) 
             (Physical Education) 
                            080  140      กีฬาศึกษา                                                       2(1-2-3) 
    (Sport Education) 
 080  141  หลักนันทนาการ                                                       1(1-0-2) 
  (Principles of Recreation) 
 080  142   การอยูคายพกัแรม                                                    1(1-0-2) 
  (Camping) 
   
  กลุมวิชาคณิตศาสตรกับวิทยาศาสตร   จํานวน 6  หนวยกิต 
  451 106 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวนั 3(3-0-6) 
             (Mathematics in Everyday Life) 
                 ใหเลือก 1 รายวิชาจากรายวิชาตอไปนี ้
                          080  151  มนุษยกับวิทยาศาสตร                                              3(3-0-6) 
  (Man and Science) 
 080  152 คณิตศาสตรท่ัวไป                                                     3(3-0-6) 
                (General Mathematics) 
 080  153 วิทยาศาสตรกบัชีวิตประจําวนั                                  3(3-0-6) 
  (Science and Everyday Life) 
                            080 156     มลพิษส่ิงแวดลอม              3(3-0-6)  
    (Environmental Pollution) 
   516  272      การอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและมรดกทาง    3(3-0-6) 
                                                       วัฒนธรรม   
     (Natural  Environment  and Cultural  Heritage  Conservation ) 
   554  101              สมุนไพรพืน้ฐาน               3(3-0-6) 
     (Herbal Medicines) 
 554  102 ความรูเร่ืองยา                                                            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 ภาษากับการส่ือสาร               3(3-0-6) 
           (Language and Communication) 
            080 177 ภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5)  
             (English I) 
  080 178 ภาษาอังกฤษ 2  3(2-2-5)  
             (English II) 
  466 221 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1 3(3-0-6)  
             (English for Academic Purposes I)   
  466 222 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2 3(3-0-6)  
             (English for Academic Purposes II) 
 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ   จํานวนไมนอยกวา 131 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาชพีครู   จํานวนไมนอยกวา 53 หนวยกิต 
 2.1.1 วิชาชพีครูบังคับ   จํานวน  45  หนวยกิต 
  
 1)  วิชาพื้นฐานการศึกษา หลักการศึกษา และปรัชญาการศึกษา  (5 หนวยกติ) 
  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)  วิชาหลักสูตรและการพฒันาหลักสูตร  (3 หนวยกิต) 
  462 201        การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
          (Curriculum Development) 
 
  3)  วิชาวิธีสอน ศาสตรการสอน และการฝกประสบการณวิชาชีพ  (18 หนวยกิต) 
  462 200       การฝกประสบการณวิชาชีพครู 2(1-2-3)           
           (Experience for Teachers) 
  462 202        วิธีสอนท่ัวไป 2(2-0-4)           
   (Methods of Teaching) 
  465 251       วาทการสําหรับครู 2(1-2-3) 
                  (Speech for Teachers) 
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   467 501       การฝกปฏิบัติการสอนสังคมศึกษา 1 6(0-12-6) 
   (Social Studies Teaching Practice I) 
  467 502       การฝกปฏิบัติการสอนสังคมศึกษา 2 6(0-12-6) 
    (Social Studies Teaching Practice II) 
 
  4)  วิชาจิตวิทยา  (7 หนวยกิต) 
  463 101        จิตวิทยาการศึกษา 3(3-0-6)  
   (Educational Psychology) 
  463 201        การแนะแนวเบ้ืองตน 2(2-0-4) 
             (Introduction to Guidance) 
  463 202        การศึกษาพิเศษเบ้ืองตน 2(2-0-4)             
   (Introduction to Special Education) 

  5)  วิชาเทคโนโลยีการศึกษา  (5 หนวยกิต) 
  468 101         ส่ือการศึกษาเบ้ืองตน 3(2-2-5) 
              (Introduction to Educational Media) 
  468 102         คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา 2(1-2-3)  
              (Computer in Education) 

  6)  วิชาการวัดและประเมินผล  (3 หนวยกิต) 
  464 230        การวัดและประเมินผลการศึกษา 3(3-0-6)             
           (Educational Measurement and Evaluation) 
 

  7)  วิชาการวิจัย  (4 หนวยกิต) 
  464 340        สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา 2(2-0-4)  
              (Statistics for Research in Education) 
                 464 350              การวิจัยในช้ันเรียน 2(2-0-4) 
                       (Classroom Research) 
 
 2.1.2  วิชาชพีครูเลือก   ไมนอยกวา  8 หนวยกิต 
   ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี ้   
                       461 201       โครงสรางการบริหารการศึกษาไทย 2(2-0-4)            
  (Thai Educational Administrative Structure) 

461 202    ระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ 2(2-0-4) 
      (Official Regulations and Practice) 
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  461 207     มนุษยสัมพนัธในการบริหาร 2(2-0-4)                     
  (Human Relations in Administration) 
  461 301     การนิเทศการศึกษา 2(2-0-4)  
               (Educational Supervision) 
 461 304     กฎหมายและระเบียบในการบริหารโรงเรียน  2(2-0-4)   
                  (Laws and Regulations for School Administration) 
 462 104     การมัธยมศึกษา 2(2-0-4)   
  (Secondary  Education) 
 462 303     ฝกปฏิบัติการสอนในหองทดลอง     2(1-2-3)                           
  (Laboratory  Experience Teaching Practice) 
 463 218      ความบกพรองในการเรียนรู 3(3-0-6)                
  (Learning Disabilities) 
 464 111     การศึกษาเบ้ืองตน 2(2-0-4) 
            (Introduction to Education) 
 464 112     การศึกษาไทย                   2(2-0-4) 
         (Thai Education) 
 464 113      การศึกษาเปรียบเทียบ                       2(2-0-4)  
  (Comparative Education)  
 464 236      การประเมินตามสภาพจริง 3(3-0-6) 
  (Authentic Assessment) 
 464 237              การประเมินคุณภาพการศึกษา            3(3-0-6) 
  (Educational Quality Assessment) 
 464 240      การประยกุตใชไมโครคอมพิวเตอรในการรายงาน2  (1-2-3) 
  ผลการศึกษา 
  (Microcomputer Applications in Educational Reports) 
 464 241      ฐานขอมูลทางการศึกษา 3(2-2-5) 
  (Educational Data Base)   
 464 351      การวิจยัเบ้ืองตนทางการศึกษา             2(1-2-3) 
  (Introduction to Educational Research) 
 467 216      การศึกษากับส่ิงแวดลอม                                          2(2-0-4)  
  (Education and Environment) 
 469 101      การศึกษานอกระบบ             2(2-0-4) 
                 (Nonformal Education) 
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  469 106      การศึกษาตามอัธยาศัย             2(2-0-4) 
                 (Informal Education) 
 469 107      ภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการศึกษา    2(2-0-4) 
  (Local Wisdom for Education) 
 470  101      การปฐมวยัศึกษา                                                    2(2-0-4)   
  (Early  Childhood Education) 
 471 101     การประถมศึกษา      2(2-0-4)                
  (Elementary Education) 
   
  2.2  กลุมวิชาเอก  จํานวนไมนอยกวา 78 หนวยกิต 

2.2.1 วิชาเอกบังคับ  56 หนวยกิต 
             080 138    ภูมิศาสตรประเทศไทย            3(3-0-6) 

                   (Geography of Thailand) 
 415 150    ประวัติศาสตรไทย             2(2-0-4) 

                 (Thai  History) 
416 150    ภูมิศาสตรกายภาพ 3(2-2-5) 

                   (Physical  Geography) 
 416 223    แผนท่ีและการวางแผนใชประโยชน              3(2-2-5)                
   (Map and  Map Utilization Planning) 
                            435 101              โลกการเมือง              2(2-0-4) 

   (The Political World) 
467 214    ส่ิงแวดลอมศึกษา             2(2-0-4) 

                  (Environmental  Education) 
467 231    อารยธรรมโลก 3(3-0-6) 

                  (World  Civilization) 
467 241   หลักมานุษยวทิยา 2(2-0-4) 

     (Principles of Anthropology ) 
 467 262    ประวัติศาสนา              3(3-0-6 ) 

 (History of  Religions) 
 467 342    การปลูกฝงทางวัฒนธรรม             3(3-0-6) 
                  (Cultivation of Culture) 
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  467 343    หนาท่ีพลเมือง             3(3-0-6) 
                  (Citizenship Education) 

467 345   หลักกฎหมายเบื้องตน              2(2-0-4) 
                ( Introduction to Law) 
 467 349    เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน             3(3-0-6) 
                 (Introduction  to  Economics) 

467 362              หลักพระพทุธศาสนา 3(3-0-6) 
                 (Principles  of  Buddhism) 

467 447    ปญหาสังคม            2(2-0-4) 
    (Social Problems) 

467 448    สัมมนาสังคมศึกษา             3(3-0-6) 
                 (Seminar  in Social Studies) 
 467 456    ประเทศเพ่ือนบาน               3(3-0-6) 
      (Neighboring  Countries) 

467 463               การปลูกฝงคานิยมและจริยธรรม                             3(3-0-6) 
                 (Cultivation  of  Values and  Morality) 

467 490    วิธีสอนสังคมศึกษา                  3(3-0-6) 
     (Methods of  Teaching Social Studies) 

467 491              การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน- 
   สังคมศึกษา               2(2-0-4) 

      (Learning Activity Design in Social Studies Teaching) 
467 492    สารสนเทศและนวตักรรมทางสังคมศึกษา              3(2-2-5) 

     (Information and Innovation in Social Studies) 
   

 2.2.2  วิชาเอกเลือก   ไมนอยกวา  22  หนวยกิต 
467 210    สารศึกษาประชากร              2(2-0-4) 

       (Population Studies) 
467 211    ส่ิงแวดลอมกบัสุขภาพประชากร 2(2-0-4) 

     (Population  Health and Environment) 
467 215    เมืองและส่ิงแวดลอม 2(2-0-4)                    

  (Urbanization  and  Environment) 
467 312   ครอบครัวศึกษา 2(2-0-4) 

                      (Family  Education) 
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 467 321    ภูมิศาสตรภูมิภาค            2(2-0-4) 
                  (Regional  Geography) 

467 344    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย 2(2-0-4) 
     (The Constitution of the Kingdom of Thailand) 

467 350   เศรษฐกิจพอเพียง 2(2-0-4) 
     (Self-Sufficient Economy) 
 467 352    ลักษณะไทย                 2(2-0-4) 
                        (Thai Characteristics) 
 467 433   การศึกษาทองถ่ินเชิงประวัติศาสตร                 2(2-0-4) 
  (Local  Historical  Studies) 

467 446    เหตุการณปจจบัุน 2(2-0-4) 
     (Current  Events) 

467 451   การจัดการสหกรณ 2(2-0-4) 
                     (Cooperative Management) 

467 454                   การจัดทัศนศึกษาสังคมศึกษา 3(2-3-4) 
      (Management in Social studies Field Trips) 
                                 467 455                   การศึกษารายบุคคลทางสังคมศึกษา 2(1-2-3) 
                       (Individual Studies in Social Studies) 
   
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา 10  หนวยกิต 
 ใหนกัศึกษาเลือกเรียนรายวิชาตาง ๆ ท่ีเปดสอนในมหาวทิยาลัยศิลปากรไดตามความสนใจไมนอย
กวา 10 หนวยกิต 
 หมายเหตุ คณะศึกษาศาสตรมีรายวิชาท่ีเปดสอนเปนรายวิชาเลือกเสรีใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตามความสนใจดังตอไปนี ้
 463  110    การพัฒนาตน 2(2-0-4) 
                                             (Self  Development) 
         463  220    ขอสนเทศทางการศึกษาและอาชีพ 2(2-0-4) 
                                             (Educational  and  Occupational Information) 

 463  221     การศึกษาเฉพาะกรณ ี 2(1-2-3) 
  (Case Study) 
 463  222     อาชีพศึกษาเบ้ืองตน 2(2-0-4) 
  (Introduction  to Career  Education ) 
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 464 102    โภชนาการ 2 (2-0-4) 
  (Nutrition) 

464 103     ศิลปประดิษฐ 2(1-2-3)   
  (Utilitarian Arts)  

464 104    อัตลักษณศึกษา 3(3-0-6)      
  (Identity Studies) 

464 201 ประเด็นและแนวโนมทางการศึกษา 2(2-0-4) 
 (Issues and Trends in Education) 

 464 216     การฝกจิตเพื่อพัฒนาปญญา        2(1-2-3) 
                    (Meditation for Wisdom) 

465 257    การพูดในโอกาสตาง ๆ              2 (2-0-4) 
              (Speech for Specific Purposes) 
                          465 258               การเขียนเพ่ือการส่ือสาร              2(2-0-4) 
              (Writing for Communication) 

        466 100     ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ               2(2-0-4) 
   (English for Recreation)  

466 205               ภาษาอังกฤษในส่ือมวลชน 2(2-0-4) 
                    (English in Mass Media) 

466 231     การอานภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ 2(2-0-4) 
              (English Reading for Academic Purposes) 

466  320     การเสนอผลงานภาษาอังกฤษ 2(2-0-4)        
  (English  Presentation) 

466  386     ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบและสมัครงาน 2(2-0-4) 
                                (English for Examination Preparation and Job Applications) 

467  253    ชุมชนศึกษา 3(2-2-5) 
              (Community Studies) 
 467  264     ธรรมปฏิบัติ 2(1-2-3) 
               (Dharma Practice) 

 
 
 
 
 



23

 17.4    แผนการศึกษา      
ปท่ี 1   ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหนวยกิต 
080 103 
080 127 
080 138 
080 176 
080 177 
468 102 

...  ... 

...  ... 
… … 

 

ตรรกวิทยาเบ้ืองตน 
จิตวิทยาเบื้องตน 
ภูมิศาสตรประเทศไทย 
ภาษากับการส่ือสาร 
ภาษาอังกฤษ 1 
คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา 
เลือกจากหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมมนุษยศาสตร 
เลือกจากหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมสังคมศาสตร 
เลือกจากกลุมรายวิชาชีพครูเลือก 

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 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหนวยกิต 
080 178 

    415 150 
451 106 
463 101 

...  ... 

...  ...  
 

… … 
      … … 

ภาษาอังกฤษ 2 
ประวัติศาสตรไทย 
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวนั 
จิตวิทยาการศึกษา 
เลือกจากหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมสังคมศาสตร 
เลือกจากหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชาคณิตศาสตรกับ
วิทยาศาสตร 
เลือกจากกลุมรายวิชาชีพครูเลือก 
เลือกจากกลุมรายวิชาเอกเลือก 
 

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

3 
 
3 
2  

2-3 

รวม 21-22 
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 ปท่ี 2   ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหนวยกิต 
435 101 

    461 101 
463 201 

    466 221 
   467 214 

467 241 
468 101 
… … 
… … 

 

โลกการเมือง 
หลักและระบบการจัดการศึกษา 
การแนะแนวเบ้ืองตน 
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1 
ส่ิงแวดลอมศึกษา 
หลักมานุษยวทิยา 
ส่ือการศึกษาเบื้องตน 
เลือกจากกลุมรายวิชาชีพครูเลือก 
เลือกจากกลุมรายวิชาเอกเลือก 
 

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 

 
รวม 20-21 

 
 ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหนวยกิต 
   416 150 
   462 202 

463 202 
466 222 

    467 231 
    467 261 
    467 262 

…. … 
....  ... 

ภูมิศาสตรกายภาพ 
วิธีสอนท่ัวไป 
การศึกษาพเิศษเบ้ืองตน 
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2 
อารยธรรมโลก 
จริยธรรมสําหรับครู 
ประวัติศาสนา 
เลือกจากกลุมรายวิชาชีพครูเลือก 
เลือกจากกลุมรายวิชาเลือกเสรี 
 

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 

รวม 22 
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 ปท่ี 3   ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหนวยกิต 
416 233 
462 200 
462 201 
464 340 
467 343 

    467 362 
… … 
...  ... 

แผนท่ีและการวางแผนใชประโยชน 
การฝกประสบการณวิชาชีพครู 
การพัฒนาหลักสูตร 
สถิติเพื่อการวจิัยทางการศึกษา 
หนาท่ีพลเมือง 
หลักพระพุทธศาสนา 
เลือกจากกลุมรายวิชาเอกเลือก 
เลือกจากกลุมรายวิชาเลือกเสรี 
 

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 

รวม 21-22 
 
 

ปท่ี 3   ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหนวยกิต 
464 211 
464 230 
467 342 
467 345 
467 349 

     … … 

ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 
การปลูกฝงทางวัฒนธรรม 
หลักกฎหมายเบื้องตน 
เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน 
เลือกจากกลุมรายวิชาเอกเลือก 
 

3(3-0-6) 
 3(3-0-6)  
3(3-0-6) 

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

             6-7 

รวม 20-21 
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           ปท่ี 4   ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหนวยกิต 
465 251 

    467 447 
467 456 
 467 490 

    467 491 
      … … 
      ...  ... 

วาทการสําหรับครู 
ปญหาสังคม 
ประเทศเพ่ือนบาน 
วิธีสอนสังคมศึกษา 
การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา 
เลือกจากกลุมรายวิชาเอกเลือก 
เลือกจากกลุมรายวิชาเลือกเสรี 
 

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

6-8 
2-3 

รวม 20- 21 

 
 

 
ปท่ี 4   ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหนวยกิต 
464 350 
467 448 
467 463 
467 492 

     … … 
     ...  ... 

การวิจยัในช้ันเรียน 
สัมมนาสังคมศึกษา 
การปลูกฝงคานิยมและจริยธรรม 
สารสนเทศและนวตักรรมทางสังคมศึกษา 
เลือกจากกลุมรายวิชาเอกเลือก 
เลือกจากกลุมรายวิชาเลือกเสรี 
 

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

3 
4-6 

รวม 18-20 
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 ปท่ี 5  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหนวยกิต 
  467 501 การฝกปฏิบัติการสอนสังคมศึกษา 1 

 
 

6(0-12-6) 

รวม 6 
 
 
 

ปท่ี 5   ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหนวยกิต 
467 502 

 
 

การฝกปฏิบัติการสอนสังคมศึกษา 2 
 
 

6(0-12-6)  
 

 
รวม 6 
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    17.5 คําอธิบายรายวิชา 
 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
                                                                                                                                                                            
080  101     มนุษยกับการสรางสรรค    3(3-0-6) 

(Man and Creativity) 
   ศึกษาหลักความคิดเกี่ยวกับความสํานึกในตน อันเกิดจากการพิจารณาเอกภาพของโลก 

ความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลกับเพื่อนมนุษย ระหวางปจเจกบุคคลกับส่ิงแวดลอม การดํารง
อยูของจักรวาล โลกและมวลมนุษยอันเปนปจจัยกอใหเกิดแรงสรางสรรคตอบุคคล และพลังรวมใน
การจรรโลงความเปนมนุษยท้ังท่ีเปนในรูปของปรัชญา ศาสนา และความเช่ือ สภาวะทางจิต สภาวะ
ทางธรรมชาติและสังคมที่เอ้ือตอการสรางสรรคทางศิลปะ  ตลอดจนการประดิษฐคิดคนทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท้ังนี้ใหศึกษาตัวอยางท่ีสําคัญจากกิจกรรมสรางสรรคของมนุษยท้ังใน
อดีตและปจจุบัน รวมท้ังขอขัดของและอุปสรรคท่ีมีตอการสรางสรรค 

   
080  102     ปญหาทางปรัชญา    2(2-0-4) 
            (Problems in Philosophy) 

   ศึกษาปญหาทางปรัชญาท่ีนักปรัชญาท้ังตะวันตก  และตะวันออกแตละสมัยสนใจ  เชน 
ปญหาเร่ือง  ตัวตน  จิต  สสาร  ปญหาเกี่ยวกับเสรีภาพ ความสัมพันธระหวางความจริงกับความรู 
บทบาทของประสบการณและเหตุผลในการหาความรู ปญหาความหมายและจุดหมายของชีวิต 
ปญหาการตัดสินความดี ความงาม  ความยุติธรรม  เปนตน 

 
080 103   ตรรกวิทยาเบ้ืองตน    2(2-0-4) 
    (Introduction to Logic) 

       ศึกษาความหมายและขอบขายของวิชาตรรกวิทยา    หลักการและวิธีการทางตรรกวทิยา 
ท้ังนิรนัย และอุปนัยรวมท้ังวิธีการกึ่งอุปนยัประเภทตาง ๆ    ลักษณะของขอความผิดพลาดแบบ
ตางๆ ในการใชเหตุผลในชีวติประจําวนั  

       
080  105  ปรัชญาพุทธศาสนา 2(2-0-4) 
                            (Buddhist Philosophy) 

                       ศึกษาเปรียบเทียบทัศนะเร่ืองโลก ชีวิต ความสัมพันธระหวางโลกกับมนุษย และทัศนะ
ทางจริยศาสตรของพุทธศาสนานิกายเถรวาทและอาจาริยวาท 
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 080 106  พระพุทธศาสนาในสังคมไทยปจจุบัน 2(2-0-4) 
     (Buddhism in the Present Thai Society) 

   ศึกษาพุทธศาสนาในสังคมไทยปจจบัุน โดยเนนถึงแนวคิดและการสอนพุทธ                 
ศาสนาในสํานกัตางๆ    ตลอดถึงอิทธิพลท่ีมีตอสังคมไทย 

 
080 107   ดนตรีวจิักษ 2(2-0-4)                  
    (Music Appreciation) 

 ศึกษาองคประกอบของดนตรี เคร่ืองดนตรีไทยและตางชาติ ผลงานของคีตกวีไทยและ
ตางประเทศท่ีสําคัญ เปรียบเทียบลักษณะของดนตรีชาติตาง ๆ            รวมท้ังดนตรีพืน้บาน 
ลักษณะเฉพาะของดนตรีประจําชาติไทย       ความสัมพันธระหวางคีตศิลปกับศิลปะแขนงอ่ืน  ท้ังนี้
โดยใหนักศึกษาไดฟงดนตรีไทย     และตางชาติใหมากที่สุดเทาท่ีจะมากได  

 
080 114        ศิลปวิจักษ           2(2-0-4) 
         (Art Appreciation) 
   ศึกษาลักษณะและความสําคัญของทัศนศิลป           โดยมุงสรางรสนิยม ความ 
  ช่ืนชมและความสํานึกในคุณคาของงานสรางสรรคทางศิลปะ จากตัวอยางศิลปกรรมท้ังในอดตี 

และปจจุบัน   บทบาทของทัศนศิลปในวัฒนธรรมของมนุษยชาติ  ท้ังตะวันออกและตะวันตก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการแสดงออก    ท้ังนีใ้หเห็นอิทธิพลโดยตรงของทัศนศิลปท่ีมีตอการ
ดํารงชีวิตของคนไทย 

 
080 115      ศิลปะตะวนัออก                                 2(2-0-4) 
               (Eastern Art) 

 ศึกษาแนวความคิดหลักของศิลปะตะวนัออก โดยเนนความสัมพันธระหวางการแสดงออก
ทางศิลปะกับพื้นฐานทางวฒันธรรมของคนตะวันออก วิเคราะหศิลปกรรมท่ีสําคัญ ๆ ท้ังท่ีเปน
ศิลปกรรมบริสุทธ์ิ และศิลปกรรมประยุกต ท้ังในสวนท่ีสะทอนใหเหน็เอกลักษณของคนตะวนัออก
และลักษณะรวมของมนุษยชาติ ศึกษาบทบาท และววิัฒนาการของศิลปะไทยในฐานะท่ีเปนสวน
หนึ่งของศิลปะตะวันออก 

 
080 116  ศิลปะตะวนัตก                                 2(2-0-4) 
               (Western Art) 

   ศึกษาแนวความคิดหลักของศิลปะตะวนัตก โดยเนนความสัมพันธระหวางการแสดงออก
ทางศิลปะกับพื้นฐานทางวฒันธรรมของคนตะวันตก บทบาทของเทคโนโลยีในววิัฒนาการของ
ศิลปะตะวนัตก วิเคราะหศิลปกรรมท่ีสําคัญ ๆ ท้ังท่ีเปนแนวบริสุทธ์ิและแนวประยุกต ท้ังในสวนท่ี 
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    สะทอนใหเหน็เอกลักษณของคนตะวนัตกและลักษณะรวมของมนุษยชาติ ศึกษาแรงกระตุนของ
ศิลปะตะวนัตก    มีตอศิลปะไทยยุคใหม และลักษณะอันเปนสากลของศิลปกรรมไทยในปจจุบัน 

 
080 117 วรรณคดีจกัษ                    2(2-0-4) 
                      (Literary Appreciation) 

   ฝกการอานวรรณคดี โดยศึกษาวรรณกรรมท่ีดีเดน ท้ังท่ีเปนวรรณกรรมไทยและ
วรรณกรรมแปล โดยมุงสรางรสนิยม ความช่ืนชม และความสํานึกในคุณคาของงานสรางสรรคทาง
วรรณศิลปโดยท่ัวไป ศึกษาคุณลักษณะของวรรณคดท้ัีงในสวนท่ีเปนสากล และในสวนท่ีเปน
เอกลักษณของชาติ ท้ังนีใ้หสามารถแสดงความคิดเหน็เชิงวิจารณเกีย่วกับวรรณกรรมท่ีอานและ
สามารถวิเคราะหวรรณกรรมเหลานั้น ท้ังในฐานะท่ีเปนการแสดงออกซ่ึงอัจฉริยภาพสวนบุคคล 
และท่ีเปนปรากฏการณทางวฒันธรรม 

 
080 118 วรรณกรรมไทยรวมสมัย               2(2-0-4) 
                 (Contemporary Thai Literature) 

 ศึกษาวรรณกรรมบางเร่ือง ท่ีแสดงออกถึงเอกลักษณของสังคมไทยปจจุบัน โดยเนน
ลักษณะท่ีเปนการสืบทอด และลักษณะท่ีเปนนวกรรมในทางวรรณศิลป ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับ ววิฒันาการของวรรณคดีความสํานึกรวมของคนรวมสมัยท่ี
แสดงออกดวยวรรณศิลป โดยเทียบเคียงกับศิลปะแขนงอ่ืนและบทบาทของวรรณกรรมในการ
เสริมสรางความเจริญงอกงามทางปญญาของบุคคลในสังคมรวมสมัย 

 
080 119  อารยธรรมตะวันออก                        2(2-0-4) 
              (Eastern Civilization) 
                     ศึกษาพัฒนาการของอายรธรรมจีน อินเดยี และอิสลามซ่ึงมีสวนสําคัญในการหลอหลอม

อารยธรรมในเอเชียตะวันออก เอเชียใต และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต การถายทอดและการ
ผสมผสานระหวางอารยธรรมจีน อินเดยี อิสลามกับวัฒนธรรมทองถ่ิน อันกอใหเกิดลักษณะรวม
กันและแตกตางกันไปตามสภาวะแหงพัฒนาการทางประวัติศาสตรของแตละภูมิภาค เนนศึกษาการ
เปล่ียนแปลงทางดานภูมิปญญา ลัทธิความเช่ือทางศาสนา วิทยาการ การสรางสรรคทางศิลปะ 
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคมจนถึงปจจุบัน 

 
080 121  อารยธรรมตะวันตก                   2(2-0-4) 
              (Western Civilization) 
                       ศึกษารากฐานอารยธรรมตะวันตกท่ีนําไปสูสมัยฟนฟูศิลปวิทยาการ การเปล่ียนแปลง

ระบบสังคม เศรษฐกิจและการเมืองการปกครองจากสมัยกลางจนถึงสมัยใหม การขยายอิทธิพลของ 
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            ชาติตะวันตกไปสูดินแดนตาง ๆ ท่ัวโลกการปฏิบัติทางวิทยาศาสตรและการปฏิบัติทางภูมิปญญา ยุค
เคร่ืองจักร และความกาวหนาทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   ความขัดแยงทางความคิดและการ
เปล่ียนแปลงของอารยธรรมตะวนัตกในสังคมรวมสมัย       ตลอดจนอิทธิพลของอารยธรรม
ตะวนัตกตอโลกปจจุบัน 

 
080 124       ไทยศึกษา                  3(3-0-6) 
    (Thai Studies) 
     ศึกษาววิัฒนาการของสังคมไทยดานการต้ังถ่ินฐาน    การปกครอง   เศรษฐกิจ ระบบความ

เช่ือ   คานิยม         แบบแผนการดําเนินชีวติ      การสรางสรรคท้ังทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
ศิลปะ ตลอดจนศึกษา  ดานภูมิศาสตรและทรัพยากรของประเทศ ใหนกัศึกษาเห็นภาพรวมของ
สังคมไทยต้ังแตอดีตจน       กระท่ังปจจุบันใหเขาใจปจจัยและเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีมีผลตอชีวิตและ
สังคมไทย 

 
080 125       สุนทรียศาสตร                   3(3-0-6) 
    (Aesthetics) 
       ศึกษาขอบเขตและความหมายของสุนทรียศาสตร       ทฤษฏีวาดวยความงาม ประวัติ

แนวคิด และทัศนคติของมนุษยตอความงามแตละยุคสมัย       เพื่อเปนพื้นฐานความคิด และความ
เขาใจของนกัศึกษาใน   ดานความงาม อันจะเปนประโยชนตอการพฒันารสนิยม และวิจารณญาณ
ในการประเมินคุณคาทางสุนทรียศาสตร 

 
080 126   มนุษยกับส่ิงแวดลอม                             3(3-0-6)  
    (Man and His Environment) 
     ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม ซ่ึงอาจจําแนกเปนส่ิงแวดลอมท่ีเปนตัว

มนุษย ส่ิงแวดลอมท่ีเปนผลงานของมนุษย และส่ิงแวดลอมธรรมชาติ โดยพิจารณาอิทธิพลของ
ส่ิงแวดลอมท้ังสามประเภทท่ีมีตอการปรับตัว  ววิัฒนาการ และวัฒนธรรมของมนุษย อิทธิพลท่ี
มนุษยมีตอส่ิงแวดลอม ซ่ึงกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง ท้ังในทางสรางสรรคและทําลาย ท้ังท่ีต้ังใจ 
และไมต้ังใจหรือรูเทาไมถึงการณ ตลอดจนพจิารณาหาแนวปฏิบัติท่ีจะชวยยกระดับคุณภาพของ
ชีวิตมนุษยใหสามารถดํารงอยูในสภาพแวดลอม ท้ังในปจจุบันและอนาคตไดอยางเหมาะสม ท้ังนี้
ใหเนนการยกตัวอยางจากสังคมไทย การประยุกตความรูตาง ๆ  ไปใชกับสังคมไทย การไปศึกษา
จากของจริงและการอภิปรายกลุมยอย 
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 080 127   จิตวิทยาเบื้องตน                   2(2-0-4) 
    (Introduction to Psychology) 

 ศึกษาพื้นฐานของวิชาจิตวิทยา ความหมาย ประวติั และขอบขายของวิชาจิตวิทยา
พฤติกรรม และการกอใหเกิดพฤติกรรมของมนุษยในสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ  การจูงใจการ
รับรู บุคลิกภาพ ความขัดแยง การปรับตัว สุขภาพจิต และการนําวิชาจิตวิทยาไปใชใหเปน
ประโยชนในดานตาง ๆ 

 
080 128    จิตวิทยาพัฒนาการ                  2(2-0-4) 
                 (Developmental Psychology) 
  ศึกษาพัฒนาการของมนุษย ลักษณะพัฒนาการโดยท่ัวไป ต้ังแตระยะกอนเกิดจนถึงวัย

สูงอายุ เนนความสําคัญของพันธุกรรมและส่ิงแวดลอม ซ่ึงมีผลตอพัฒนาการของมนุษย ศึกษา
ปญหาท่ีเกิดข้ึนในทุกข้ันพัฒนาการตลอดจนแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาเหลานั้นและ
การสงเสริมใหบรรลุผลพัฒนาการท่ีสมบูรณในทุก ๆ ดาน 

 
080 129  สังคมวิทยาเบ้ืองตน                 2(2-0-4) 
             (Introduction to Sociology) 

 ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานของสังคมวิทยา  ไดแก  โครงสรางเบ้ืองตนของสังคม การจัด
กลุมสถาบัน การแบงชนช้ัน อิทธิพลของส่ิงแวดลอมท่ีมีตอบุคคลและกลุม กลไกและการจัด
ระเบียบทางสังคมบรรทัดฐานทางสังคม  ความสัมพันธทางสังคม  การเสียระเบียบทางสังคมและ
ความเฉื่อยทางวัฒนธรรม การเปล่ียนแปลงและปญหาทางสังคม  ท้ังนี้ใหเนนตัวอยางจากสังคม
ปจจุบัน 
 

080 130     มานุษยวิทยาเบ้ืองตน                  2(2-0-4) 
                      (Introduction to Anthropology) 
  ศึกษาความรูเบ้ืองตนทางมานุษยวิทยาโดยเนนวิวัฒนาการของมนุษยชาติ ลักษณะพื้นฐาน

ทางสังคมวัฒนธรรมและเช้ือชาติของมนุษย และศึกษาถึงผลที่เกิดจากความแตกตางและความ
คลายคลึงกนัใน ทางวัฒนธรรมของมนุษย  โดยใชขอมูลทางชาติพันธุวิทยาในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตท่ีเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

 

 
080 133   เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน                 2(2-0-4) 
               (Economics in Everyday Life) 
  ศึกษาภาพรวมของเศรษฐกิจในสังคมสมัยใหม โดยเฉพาะการทํางานของกลไกราคาใน

ระบบตลาด และบทบาทของภาครัฐ ชุมชนและเอกชน เพื่อเปนพื้นฐานในการวิเคราะห 



33

  ปรากฏการณทางเศรษฐกิจในชีวิตประจําวันภายใตกระแสการเปล่ียนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม 
การเมือง และพัฒนาการรวมสมัยอ่ืน ๆ  

 
080 134         โครงสรางทางเศรษฐกิจของไทย                              2(2-0-4) 
             (Structure of  Thai Economy) 

               ศึกษาลักษณะและโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศ           ท้ังในลักษณะทางดาน
ภูมิศาสตร  ท่ีมีความสัมพันธกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เชน ลักษณะทรัพยากร ประชากร  ท่ีดิน  
และการใชท่ีดนิ          และดานประวัติศาสตรเศรษฐกิจเพื่อใหเขาใจววิัฒนาการของระบบเศรษฐกจิ  
รวมท้ังการนําขอมูลท่ีไดจากทั้ง 2 ดาน   มาประกอบ การพิจารณาลักษณะโครงสราง     และปญหา
ของระบบเศรษฐกิจในปจจบัุน 

 
 080 135      กฎหมายกับสังคม                                 2(2-0-4) 
              (Law and Society) 
        ศึกษาปญหาของการรักษาระเบียบในสังคมมนุษย ความสัมพันธระหวางกฎหมายกับ

สังคม กลไก  จุดประสงคและท่ีมาของกฎหมาย กระบวนการใน                    การออกกฎหมายและ
การบังคับใชขอบเขต และประเภทของกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและระบบศาล 

 
080 139  พลศึกษา                   1(0-2-1) 
  (Physical Education) 

 ศึกษาประวัติพลศึกษา และววิัฒนาการของแนวคิดทางพลศึกษาโดยสังเขป  ความมุงหมาย
และขอบขายของกิจกรรมพลศึกษา หลักของการออกกําลังกาย จรรยาบรรณของผูดูและผูเลนกฬีา 
การศึกษากลยทุธในการเลนกีฬาจากการแขงขัน ทักษะเบื้องตนของกฬีา 

 
080 140  กีฬาศึกษา  2(1-2-3) 
              (Sport Education) 
       ศึกษาความเปนมาของกีฬาแตละประเภท       เทคนิคและทักษะของการเลน   
 ระเบียบและกติกาการแขงขัน  การปองกันอุบัติเหตุทางกฬีา         เลือกศึกษากฬีาหนึง่  
 ประเภท  เชน  บาสเกตบอล  วอลเลยบอล   แบดมินตัน   ยูโด   ตะกรอ    กิจกรรมเขา  
 จังหวะ และกฬีาอ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสม 
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 080 141  หลักนันทนาการ                                                                                               1(1-0-2)  
   (Principles of Recreation) 

   ศึกษาความหมาย ประโยชน และขอบขายกิจกรรมนันทนาการ รวมทั้งแหลงนันทนาการ
หลักในการเลือก การจัด และการบริหารกจิกรรมนันทนาการ 

 
080 142     การอยูคายพกัแรม                  1(1-0-2) 
                   (Camping) 
       ศึกษาประวัติ  ความมุงหมาย  ประเภท  กฎ  ขอบังคับ  และมรรยาทของการอยูคายพักแรม

 หลักการจัดคายพักแรม  ข้ันตอนการอยูคายพักแรม      และมีการฝกปฏิบัติการอยูคายพัก
แรมแบบนันทนาการ 

 
080 151     มนุษยกับวิทยาศาสตร                                                                      3(3-0-6) 
                  (Man and Science) 
       ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานทางปรัชญา   และเชิงประยกุตของวิทยาศาสตรท้ังในอดตี

ปจจุบันและอนาคต   อิทธิพลของวิทยาศาสตรตอศาสตรอ่ืน      ประโยชนและโทษของการนํา
วิทยาศาสตรทางกายภาพและชีวภาพ       มาประยุกตใชใหสัมพันธกับชีวิตประจําวันและส่ิงแวดลอม 

 
080 152         คณิตศาสตรท่ัวไป                  3(3-0-6) 
                    (General Mathematics) 
                  เมทริกซ และระบบสมการเชิงเสน บทประยุกตของเมทริกซ   การโปรแกรมเชิงเสน

เบ้ืองตน คณิตศาสตรทางการเงิน ระเบียบและวิธีการทางสถิติเบ้ืองตน   ตัวแปร การวัดตัวแปร การ
วัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย ความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปน     การ
สุมตัวอยาง การประมาณคาและการทดสอบสมมติฐานของประชากร การถดถอยและอยางงาย 

 
080 153       วิทยาศาสตรกบัชีวิตประจําวนั                 3(3-0-6) 
                  (Science and Everyday Life) 

    ศึกษาความสัมพันธของมนุษยกับส่ิงแวดลอมในแงการแปรรูปพลังงาน การปรับตัว การ
อยูรวมกนัของส่ิงมีชีวิต  ปญหาท่ีเกิดข้ึนในสภาวะแวดลอมเน่ืองจากการเพ่ิมของประชากร การขาด
แคลนทรัพยากรธรรมชาติ  ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ  ท้ังท่ีใหพลังงานและไมใหพลังงาน  
อัตราการใชทรัพยากรประเภทตาง ๆ การอนุรักษและเพิม่ผลผลิต สาเหตุและการแกไขปญหาความ
เส่ือมโทรมของสภาวะแวดลอม ประโยชนและโทษของการใชสารเคมีและสารกัมมันตรังสีตาง ๆ 
ท่ีมีตอมนุษยและวิธีปองกัน  หลักการและประโยชนของการใชส่ิงมีชีวิตในการควบคุมการ
แพรกระจายของสัตวและพืชท่ีเปนภยัตอเศรษฐกิจ 
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 080 156  มลพิษส่ิงแวดลอม                  3(3-0-6) 
  (Environmental Pollution) 
   สวนประกอบ ความสัมพันธของส่ิงตาง ๆ ในธรรมชาติ   สาเหตุและลักษณะของมลพิษ

ตาง ๆ เชน มลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน ของเสียท่ีมีอันตราย แสง เสียง ความรอน 
รังสี และมลพิษทางอาหาร   การปองกันแกไขมลพษิตาง ๆ กรณีตัวอยางของปญหามลภาวะท่ี
เกิดข้ึน 

 
080 176  ภาษากับการส่ือสาร                              3(3-0-6) 
  (Language and Communication) 
   ศึกษาหลักเกณฑและแนวความคิดท่ีเปนพื้นฐานของการส่ือสาร และการใช   ภาษาเพื่อการ

ส่ือความหมายไปยังผูรับใหสัมฤทธ์ิผล ใหรูจกัคิดและลําดับความคิดอยางมีเหตุผล ฝกการใช
ประโยค สํานวน โวหาร ฝกการเตรียมและรวบรวมขอมูลในการเขียนตามจุดประสงค  การใชภาษา
ในเชิงบรรยาย  พรรณนา อธิบาย อภิปราย  

 
080 177  ภาษาอังกฤษ 1                   3(2-2-5) 
  (English I) 

 ทบทวนทักษะในการใชภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะ คือ การฟง การพูด   การอาน การเขียน 
ซ่ึงนักศึกษาไดเรียนมาแลวในช้ันมัธยมศึกษา  ฝกการฟงการพูดในเร่ืองท่ัวไป เนนทักษะการอานซ่ึง
จําเปนในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และฝกเขียนใหสัมพันธกับเอกสารท่ีอาน 

 
080 178  ภาษาอังกฤษ 2                   3(2-2-5) 
  (English II) 
  วิชาบังคับกอน  : 080 177  ภาษาอังกฤษ 1 

 ฝกการใชทักษะท้ัง 4 ในระดบัท่ีสูงข้ึน และเนนทักษะการอาน  โดยฝกอานเอกสารท่ียาก
ข้ึน 
 

451 106     คณิตศาสตรในชีวิตประจําวนั                 3(3-0-6) 
                  (Mathematics in Everyday Life) 

          มาตรการวัด พื้นท่ีและปริมาตร  การจัดเรียง การจัดหมวดหมู  และความนาจะเปน การทํา
บัญชีรายวัน รายรับ-รายจาย การคํานวณภาษีเงินได กําไร การคํานวณอัตราดอกเบ้ีย  การผอนชําระ
รายเดือนท่ีเกี่ยวของกับชีวติประจําวนั 
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 466 221    ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1 3(3-0-6) 
  (English for Academic Purposes I) 

              อานบทความ ตํารา ภาษาอังกฤษ ตีความและสรุปความงานวิชาการในแตละสาขาวิชาเอก  
นําขอมูลท่ีไดจากการอานมาอภิปราย  นําเสนอขอมูลปากเปลาอยางเปนวิชาการ 

 
466 222    ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2           3(3-0-6) 
  (English for Academic Purposes II) 
  วิชาบังคับกอน: 466 221  ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ 1 
   อานบทความ ตํารา ภาษาอังกฤษ ตีความและสรุปความงานวิชาการในแตละสาขาวิชาเอก

นําขอมูลท่ีไดจากการอานมาเขียนโครงรางและเขียนรายงาน นําเสนองานเขียนอยางเปนทางการ 
 
467 261 จริยธรรมสําหรับครู      2(2-0-4) 
 (Ethics for Teachers) 

   ศึกษาความหมายของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณครู และการศึกษาในฐานะท่ี
พัฒนาความรูคูคุณธรรม วิชาชีพครู บทบาทหนาท่ีและความสําคัญของครู คุณสมบัติของครูท่ีพึง
ประสงค  การปลูกฝงความศรัทธาในวิชาชีพครู การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม อันกอใหเกิด
วิญญาณครู ความสําเร็จและความสุขในวิชาชีพ รวมท้ังจรรยาบรรณครู 
 

516  272  การอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม                                 3(3-0-6) 
                                   ( Natural  Environment  and  Cultural  Heritage Conservation ) 
                    ความหมายและความสําคัญของการอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติ และมรดก 

 ทางวัฒนธรรม   ขอบเขต     วัตถุประสงคและประโยชนของการอนุรักษสถานการณ 
         ปจจุบันและแนวโนมในอนาคต   ปญหา การแกไข    มาตรการปองกัน นโยบายและ 
 การวางแผนเพ่ือการอนุรักษ         

 
554 101         สมุนไพรพืน้ฐาน                  3(3-0-6) 
                      (Herbal Medicines) 

 พืชและผลิตภณัฑธรรมชาติอ่ืน ๆ   ท่ีมีความสําคัญตอชีวิตประจําวัน และ 
ปจจัย 4 ของมนุษย 
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 554 102     ความรูเร่ืองยา                    3(3-0-6) 
                 (Drug Education) 

     ยาบําบัดโรคโดยท่ัวไป โดยจะเรียนรูเกี่ยวกับคุณสมบัติท่ัวไปของยาบําบัดโรค แหลงท่ีมา
ของยา  การแพรกระจายของยา ขนาดใช ความแรง พษิ  การแบงประเภทของยา การใชยาในทางท่ี
ถูกตอง การปองกันการใชยาผิด ยาสามัญประจําบาน ยาท่ีรับจากรานขายยาโดยไมตองใชใบส่ังยา 

สารเสพติด กฎหมาย และระเบียบท่ีเกีย่วของกับยาท่ีบุคคลท่ัวไปควรทราบ ลักษณะการใชยาใน
สังคมไทย 

 
554 104  อาหารเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 
  (Food for Health) 
                            เง่ือนไข : สําหรับนักศึกษานอกคณะเภสัชศาสตร 
   ศึกษาความรูพืน้ฐานเกี่ยวกับความตองการอาหารของรางกาย   องคประกอบ 

ของอาหาร สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ อาหารทีไ่มไดสัดสวนกับโรค   อุปนิสัย       การ
รับประทานอาหารกับสุขภาพ ปญหาโภชนาการ 

 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 
080 138  ภูมิศาสตรประเทศไทย                  3(3-0-6) 
  (Geography of Thailand) 

 ศึกษาวเิคราะหลักษณะพ้ืนท่ี ขนาด รูปราง โครงสรางทางกายภาพ ลักษณะภูมิประเทศ
 ลักษณะภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ประชากร กจิกรรมทางเศรษฐกิจ เชน เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรมการคา การคมนาคมขนสง การบริการ       เปนตน  รายไดประชาชาติ ผลผลิตรวม 
ปญหาการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม โดยศึกษาวิเคราะหในเชิงภูมิศาสตรเปน
สวนรวมทั้งประเทศ และเปนรายภูมิภาค 

   มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 
415  150  ประวัติศาสตรไทย                  2(2-0-4) 
                     ( Thai  History) 
   ศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตรของรัฐไทย     ต้ังแตกอนสมัยสุโขทัย   
  จนถึงสมัยรัตนโกสินทร  ศึกษารูปแบบการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ  กับ 
  ตางประเทศ  วัฒนธรรม และวิถีชีวติในสมัยตางๆ โดยเลือกศึกษาประเด็นท่ีเปนปญหาสําคัญใน 
  ประวัติศาสตร 
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416  150  ภูมิศาสตรกายภาพ                             3(2-2-5) 
    (Physical  Geography ) 

 ศึกษาลักษณะทางกายภาพของโลก ปรากฏการณ การเปล่ียนแปลงและความสัมพนัธของ
ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนบนพ้ืนโลก ไดแก ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ดิน แรธาตุ พืชพรรณ
ธรรมชาติ  และแหลงน้ํา รายวิชานี้มีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาวชิา 
 

416  223  แผนท่ีและการวางแผนการใชประโยชน                3(2-2-5) 
  ( Map and Map Utilization Planning) 
   ศึกษาความหมาย ประเภท หลักการอาน การวิเคราะห การตีความ การแปลความหมาย และ

วิธีการใชแผนที่ใหสามารถนําแผนท่ีไปใชเพื่อสงเสริมการศึกษาและการปฏิบัติงานดานตาง ๆ  ให
เกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 
435  101   โลกการเมือง                   2(2-0-4) 
  (The Political  World ) 
   ศึกษาลัทธิ ความเช่ือ พฤติกรรม กระบวนการทางการเมืองในระบบการเมืองและ

ความสัมพันธระหวางประเทศรูปแบบตางๆ เพื่อเปนพืน้ฐานในการวเิคราะหสังคมการเมือง  ภายใต
กระแสการเปล่ียนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการพัฒนาการรวมสมัยอ่ืน ๆ  

 
461 101      หลักและระบบการจัดการศึกษา                            2(2-0-4) 
                    (Principles and Systems of Educational Management) 
     ศึกษาความหมาย หลักการบริหารและการจัดการศึกษา   กระบวนการบริหารการศึกษา  

ทักษะของผูบริหาร  ตลอดจนบทบาทของผูบริหารการศึกษา  การประกันคุณภาพ และกฎหมาย
การศึกษาท่ีควรทราบ 

 
461 201         โครงสรางการบริหารการศึกษาไทย      2(2-0-4) 
  (Thai Educational Administrative Structure)  

              ศึกษาแผนการบริหารการศึกษาของไทยในอดีตและปจจุบัน ระบบการศึกษา ระดับตางๆ   
สวนราชการท่ีบริหารงานดานการศึกษา      แนวโนมการเปล่ียนแปลง ท่ีอาจมีข้ึนเกี่ยวกับการ
บริหารการศึกษาของไทย รวมท้ังปญหาการศึกษาในอดีตและปจจุบัน 
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 461 202 ระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ       2(2-0-4) 
 (Official Regulations and Practice)  

                  ศึกษาการจัดระบบบริหารราชการแผนดิน อํานาจและหนาท่ีในการบริหาร  ราชการ 
หนาท่ีสิทธิ และประโยชนตอบแทนของขาราชการพลเรือน ตลอดจนการควบคุมการปฏิบัติงาน
ของขาราชการ 

 
461 207           มนุษยสัมพนัธในการบริหาร 2(2-0-4) 
        (Human Relations in Administration) 
               ศึกษาความหมายของมนุษยสัมพันธ ความตองการพื้นฐานของมนุษย การปรับตัว  เจตคติ

ของบุคคล เทคนิคและหลักการของมนุษยสัมพันธ ซ่ึงผูบริหารจะไดนําไปใชในการบริหาร   
ตลอดจนสรางความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา และชุมชน 

 
461 301 การนิเทศการศึกษา      2(2-0-4) 
 (Educational Supervision) 
                       ศึกษาความหมาย ทฤษฎี และหลักการนเิทศการศึกษา พัฒนาในการจัดการนิเทศการศึกษา 

ภารกิจและคุณสมบัติของผูนิเทศ ศึกษานิเทศก การบริหารและการจดัการนิเทศภายในสถานศึกษา
สังกัดตาง ๆ ในปจจุบันและแนวโนม 

 
461 304     กฎหมายและระเบียบในการบริหารโรงเรียน 2(2-0-4) 
 (Laws and Regulations for School Administration) 
                    ศึกษาและวิเคราะหกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน การ

บริหารงานบุคคล  และการปฏิบัติงานของครูและผูบริหาร รวมท้ังกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับอ่ืนท่ี
เกี่ยวของ 

 
462  104    การมัธยมศึกษา 2(2-0-4) 
                  (Secondary Education)      
                                         ศึกษาหลักการมัธยมศึกษา ความมุงหมายของการมัธยมศึกษา วิวฒันาการของการ

มัธยมศึกษาในประเทศไทย การมัธยมศึกษาในตางประเทศ ความสัมพันธระหวางการประถมศึกษา
กับการมัธยมศึกษา ความสัมพันธระหวางการมัธยมศึกษากับอุดมศึกษา นักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษา หลักสูตรในโรงเรียนมัธยมศึกษา การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การสอนในโรงเรียน 
การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา   องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงโรงเรียนมัธยมศึกษา 
นวตักรรมและเทคโนโลย ี โรงเรียนมัธยมศึกษากับชุมชน บทบาทของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการ
พัฒนาประเทศ การมัธยมศึกษาในอนาคต เกณฑมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา 
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 462  200    การฝกประสบการณวิชาชีพครู    2(1-2-3) 
                  (Experience for Teachers) 
                                          รวมสังเกต    และรวมปฏิบัติงานกับบุคลากรของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  รวมท้ังแลกเปล่ียน เรียนรูประสบการณวชิาชีพครูในการจัดการเรียนรู  งานสงเสริมการเรียนรู  งาน

ธุรการในโรงเรียน งานปกครองและกิจกรรมนักเรียน  โดยเนนการฝกประสบการณตามสาขา
วิชาเอกเปนสําคัญ 

 
462  201 การพัฒนาหลักสูตร          3(2-2-5) 
   (Curriculum Development) 
                          ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และองคประกอบของหลักสูตร พื้นฐานการพัฒนา

หลักสูตร  ผูมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร ทฤษฎีและการปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร  
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหตรงกับความตองการของทองถ่ิน 
การใชหลักสูตร  การวิเคราะหและประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร 

 
462  202    วิธีสอนท่ัวไป 2(2-0-4) 
 (Methods of Teaching) 
                     ศึกษาความหมายและกระบวนการของการสอน ความสัมพันธระหวางปรัชญาการศึกษา

กับวิธีสอน หลักและวิธีสอนแบบตาง ๆ  วิธีสอนทักษะการคิดและการพัฒนาทักษะการคิดระดับ
ตาง ๆ  เทคนิคการสอนใหม ๆ ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การสรางบรรยากาศการเรียนรู การปกครอง
ช้ันเรียน วินัยและการเสริมแรง การวิเคราะหสาระและมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน การจัดทําหนวยการเรียนรู  การจัดทําแผนการเรียนรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอน 
การใชส่ือและอุปกรณการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู การนิเทศการเรียน
การสอน ตลอดจนการนิเทศโครงงาน  

 
462  303     ฝกปฏิบัติการสอนในหองทดลอง 2(1-2-3) 
                   (Laboratory Experience Teaching Practice) 
                         วิชาบังคับกอน : 462 202 วิธีสอนท่ัวไป 
                                       ฝกปฏิบัติดานเทคนิควิธีการสอนแบบตาง ๆ  ฝกปฏิบัติดานทักษะการสอน ฝกวิเคราะห 

สอนในสถานการณจําลองและสถานการณจริง และฝกทดลองใชรูปแบบการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
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 463  101    จิตวิทยาการศึกษา                                                                                           3(3-0-6) 
                  (Educational  Psychology) 
                         วิชาบังคับกอน : 080 127 จิตวิทยาเบ้ืองตน 
     ศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยาท่ีมีผลตอการศึกษา  ทฤษฎีทางจิตวิทยากับการเรียนการสอน  

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสัมพันธกับวัยและพัฒนาการของผูเรียน ความแตกตางระหวาง
บุคคล  นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ และอยูในภาวะเสี่ยง  ทฤษฎีการเรียนรูและการประยุกต  
การจูงใจ  การวางแผนการสอน  การจัดการช้ันเรียน  แนวคิดทางจิตวิทยาในการวัดและประเมินผล
การเรียนรู  การวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

 
 
463  110 การพัฒนาตน 2(2-0-4)      
  (Self Development) 
  ศึกษาหลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน  การรับรูและการตระหนักในตน  

การฝกความไว การรูสึกในตน  การสรางศักยภาพทางกาย สมองและสุขภาพ  การพัฒนา
กระบวนการคิดและเสริมสรางเชาวน การแสดงออกทางอารมณและเชาวนอารมณ  การแสดงออก
ทางบุคลิก การพัฒนาทักษะทางสังคม การส่ือสารและมนุษยสัมพันธ 

 
463  201    การแนะแนวเบ้ืองตน                                                                       2(2-0-4) 
                  (Introduction to Guidance) 
      ศึกษาหลักเบ้ืองตนและการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน   การจัดบริการที่จําเปนซ่ึงควร

จัดข้ึนในสถานศึกษา โดยจดัใหสอดคลองกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เนนการนําความรู
เพื่อเปนพืน้ฐานในการนําไปจัดกระบวนการแนะแนวและการใหคําปรึกษาในโรงเรียน 

 
463  202    การศึกษาพเิศษเบ้ืองตน                                   2(2-0-4) 
                  (Introduction to Special Education) 
    ศึกษาแนวคิด ประวัติและขอบขายของการศึกษาพิเศษ เหตุผลและความจําเปนในการจัด

การศึกษาพเิศษ การจดักิจกรรมการเรียนการสอน และการพัฒนาเด็กพเิศษกลุมตาง ๆ  อุปกรณการ
สอน และนวตักรรมสําหรับเด็กพิเศษ การใหการศึกษาแกผูปกครองและชุมชน แนวทางการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเด็กพิเศษ 
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 463  218    ความบกพรองในการเรียนรู      3(3-0-6) 
                  (Learning Disabilities) 
                                 ศึกษาถึงลักษณะและสาเหตุความบกพรองในการเรียนรู แนวความคิดทางจิตวิทยาท่ีนํามา

ประยุกตใช หลักการเรียนรูและการฝกหดัพฤติกรรมท่ีจะชวยพัฒนาเด็กเหลานี้ ลักษณะการเรียน
การสอนท่ีควรนํามาใช แนวทางในการชวยเหลือเด็กท่ีมีความบกพรองในการเรียนรูอันเนื่องมาจาก
ความบกพรองของอวัยวะบางชนิด  ตลอดจนบทบาทของครู และผูปกครองท่ีมีตอเด็กซ่ึงมีความ
บกพรองในการเรียนรู 

 
463 220 ขอสนเทศทางการศึกษาและอาชีพ      2(2-0-4) 
 (Educational and Occupational Information) 
    ศึกษาความสําคัญของขอมูลและลักษณะของขอมูลท่ีดี วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  การ

นําเสนอขอมูลท้ังดานการศึกษาและอาชีพใหสัมพันธกับพัฒนาการและความตองการของนักเรียน
ท้ังในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมถึงศึกษาทฤษฎีตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 
463 221 การศึกษาเฉพาะกรณ ี 2(1-2-3) 
  (Case Study) 
    ศึกษาความคิดรวบยอดเก่ียวกับการศึกษาเฉพาะกรณี กระบวนการศึกษาเฉพาะกรณี การ

ใชเทคนิคและเคร่ืองมือการแนะแนว การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและแปลความหมายขอมูล  
และการเขียนรายงานการศึกษาเฉพาะกรณี 

 
463 222 อาชีพศึกษาเบ้ืองตน 2(2-0-4) 
  (Introduction to Career Education) 
  ศึกษาพัฒนาการของอาชีพในสังคม ความสําคัญของอาชีพตอบุคคลและสังคม แนวคิดและ

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ   การวางแผนและตัดสินใจเลือกอาชีพใหเหมาะสมกับตนเองและตลาดแรงงาน    
รวมถึงการปรับตัวในดานตาง ๆ  

 
464 102     โภชนาการ             2(2-0-4) 
  (Nutrition) 
       ศึกษาความรูเบ้ืองตนเกีย่วกบัอาหาร ความสําคัญของโภชนาการท่ีมีตอสุขภาพและสังคม 

หนาท่ีของโภชนาการ  กระบวนการยอย  การดูดซึม  การขับถาย  วธีิกินอาหารท่ีถูกตอง  อาหาร
สําหรับบุคคลตาง ๆ    ปญหาโภชนาการ การจัดอาหารสําหรับตนเองและครอบครัว การกําหนด
รายการอาหารและการเลือกซ้ือ 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 งานเคร่ืองสาน    ซ่ึงใชเปนอุปกรณการสอน เคร่ือง
ตกแตงหองเรียน เคร่ืองประดับและเคร่ืองใชตาง ๆ ใหผูเรียนสามารถนําความรูท้ังทฤษฎี    และ
ปฏิบัติไปใชประกอบการสอนวิชาหตัถศึกษาหรือประกอบอาชีพได 

 
464 104    อัตลักษณศึกษา            3(3-0-6)  
 (Identity Studies)  
      ศาสตรท่ีวาดวยชีวิต  สังคม  ส่ิงแวดลอม และจักรวาล   เพื่อศึกษาอัตลักษณของบุคคล   

ศึกษาสังคม  ส่ิงแวดลอม  และจักรวาล     และศึกษาความสัมพันธเชิงปฏิสัมพันธของบุคคล  สังคม 
และจักรวาล โดยศึกษาผลึกความรูท้ังอดีต และปจจุบันเพื่อนําไปสูการเขาใจตนเอง  สังคมและ
จักรวาล  อันเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสม  อันกอใหเกิดผลในทางปองกัน และ
สรางสรรคในการดํารงชีวิตของมนุษย  

 
464  111            การศึกษาเบ้ืองตน 2(2-0-4) 
                   (Introduction to Education) 

                 ศึกษาพื้นฐานทางการศึกษา  ไดแก พื้นฐานทางสังคม  จิตวิทยา ปรัชญา และประวัติศาสตร
ซ่ึงเปนรากฐานของวิชาชีพครู   ลักษณะของวิชาชีพครูในฐานะวิชาชีพช้ันสูง   คุณธรรมและ
จรรยาบรรณของครู  ฐานะของครูในสังคมไทย  ความกาวหนาในอาชีพ   แนวโนมของอาชีพครูใน
อนาคต   ตลอดจนบทบาทของครูในการพัฒนาประเทศ 

 
464  112     การศึกษาไทย  2(2-0-4) 
   (Thai Education) 
               ศึกษาววิัฒนาการของการจดัการศึกษาไทย  และการจัดโรงเรียนในสมัยตาง ๆ จนถึง

ปจจุบัน การขยายการศึกษา  โครงการที่เกี่ยวกับการศึกษา  การเมือง  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ท่ีสอดคลองกับแผนการศึกษา การระดมสรรพกําลังเพื่อการศึกษา ปญหาทางการจดัการศึกษาและ
ทางการแกปญหา รวมท้ังแนวความคิดในการปฏิรูปการศึกษาในอนาคต 
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 464  113     การศึกษาเปรียบเทียบ 2(2-0-4) 
  (Comparative Education) 
  วิชาบังคับกอน :  464 111  การศึกษาเบ้ืองตน 
              ศึกษาการจัดการศึกษาในประเทศตาง ๆ  เชน  มาเลเซีย  เกาหลี  ญ่ีปุน  เยอรมัน และ

สหรัฐอเมริกา  เปนตน  เพื่อใหทราบถึงจุดมุงหมาย แนวนโยบายในการจัดการศึกษา ระบบ
โรงเรียน หลักสูตรระดับตาง ๆ การลงทุนการศึกษา ผลผลิตทางการศึกษา และอิทธิพลของสังคมท่ี
มีตอการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา 

 
464 201           ประเด็นและแนวโนมทางการศึกษา                 2(2-0-4) 
             (Issues and Trends in Education ) 
                          ศึกษาคนควาและสัมมนาประเด็นตาง ๆ    ท่ีเปนสาระปญหา    และแนวโนมทางการศึกษา     
 
464  211     ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา 3(3-0-6) 
                  (Philosophy and Concepts in Education) 
             ศึกษาความหมายของปรัชญา และความคิดทางการศึกษา ความคิดสําคัญของปรัชญาท่ีมีตอ

การบริหารการศึกษา การจัดหลักสูตร วิธีสอน และการแนะแนว ศึกษาปรัชญาบริสุทธ์ิตามแนว
อภิปรัชญา ญาณวิทยา คุณวิทยา และตรรกวิทยาเพื่อนํามาประยุกตใชกับแนวคิดทางการศึกษา   ให
เหมาะสมกับสภาพปจจุบันของการศึกษา และแนวทางการดํารงชีวิตท่ีถูกตอง 

 
464  216     การฝกจิตเพื่อพัฒนาปญญา          2(1-2-3) 
                  (Meditation for Wisdom) 
                   ศึกษาหลักการและประเภทของการฝกจิต เนนการฝกจิตเพื่อกอใหเกิดปญญาตามแนว

สติปฎฐานส่ีหรือวิปสสนากรรมฐาน กระบวนการฝกปฏิบัติและปจจัยท่ีเกื้อหนุนการปฏิบัติ 
ปฏิจจสมุปบาทและกฎแหงกรรม การนําหลักการฝกปฏิบัติมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  มี
การศึกษานอกสถานท่ี 

 

464 230     การวัดและประเมินผลการศึกษา             3(3-0-6) 
                  (Educational Measurement and Evaluation) 
                              ศึกษาปรัชญา ทฤษฎี หลักการและเทคนิคของการวัดและประเมินผลการศึกษา โดยเนนท่ี

การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนในโรงเรียน การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน การแปลความหมายคะแนน การตัดสินประเมินผลการเรียนระบบตาง ๆ ตลอดจนการ
ประยุกตหลักการ เทคนิควิธีใหสอดคลองกับการปฏิบัติตามสภาพแวดลอมของระบบการจัด
การศึกษาของโรงเรียน และหลักสูตรของสถานศึกษา การประเมินผลตามสภาพจริง การ
ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวัดและประเมินผลการศึกษา 
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 464 236     การประเมินตามสภาพจริง 3(3-0-6) 
  (Authentic Assessment) 
            ศึกษาแนวคิด และหลักการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การกําหนดจุดประสงคของการ

เรียนรูท่ีสัมพันธกับระดับคุณภาพ ผลการเรียน รูปแบบการประเมินผล การเรียนตามสภาพจริง การ
สรางเคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินคะแนน และการแปลความหมาย  การนําผลการประเมินไปใชใน
การปรับปรุงจัดการเรียน   การสอน 

 
464  237     การประเมินคุณภาพการศึกษา           3(3-0-6) 
         (Educational Quality Assessment) 
                 ศึกษาแนวคิด  หลักการของการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณของ

พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542  การกําหนดตัวบงช้ีในการประเมิน การประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายนอก และการรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

 
464 240     การประยกุตใชคอมพิวเตอรในการรายงานผลการศึกษา 2(1-2-3) 
  (Microcomputer Applications in Educational Reports) 
              ศึกษาพื้นฐานการใชโปรแกรมสําเร็จรูปของคอมพิวเตอรท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการ

รายงานผลการศึกษาของสถานศึกษา อันไดแก การจัดทําขอมูล คาสถิติ การศึกษาของสถานศึกษา 
ระเบียนแสดงผลการศึกษาของผูเรียนรายบุคคล การหาคาระดับเฉล่ียสะสม  การหาคะแนน        
อันดับท่ีรอยละ (Percentile rank)  การจัดลําดับท่ี  การคัดเลือกบุคคลตามท่ีเง่ือนไขกําหนด 

 
464 241     ฐานขอมูลทางการศึกษา 3(2-2-5) 
  (Educational Data Base) 
                  ศึกษาขอมูลทางการศึกษา  5  ดาน  ประกอบดวยขอมูลดานบุคลากร  ผูเรียน  หลักสูตร   

งบประมาณ และอาคารสถานท่ี การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปของไมโครคอมพิวเตอร ในการ
จัดทําระบบฐานขอมูล และดัชนีทางการศึกษาของสถานศึกษา 

 
464  340     สถิติเพื่อการวจิัยทางการศึกษา       2(2-0-4) 
        (Statistics for Research in Education) 
                       ธรรมชาติของสถิติ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการนาํเสนอขอมูลดวย

สถิติเชิงพรรณนา  การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกตางระหวางคาเฉล่ีย และความแตกตาง
ระหวางคาสัดสวนของประชากร  การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  ความสัมพันธและ
การถดถอย  การทดสอบดวยสถิติท่ีไมอิงพารามิเตอร 
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 464  350     การวิจยัในช้ันเรียน           2(2-0-4) 
               (Classroom Research) 
                     แนวคิดและหลักการ รูปแบบของการวิจัยในช้ันเรียน  ข้ันตอนการวิจัยในช้ันเรียน อันไดแก

การวางแผน การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล การเขียน
รายงาน รวมถึงการเขียนโครงการวิจยัในช้ันเรียน แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการวจิัยในช้ันเรียน 

 
464 351     การวิจยัเบ้ืองตนทางการศึกษา           2(1-2-3) 
  (Introduction to Educational Research) 
   ศึกษาหลักการ การใชวิธีทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรู ระเบียบและประเภทของ

การวิจัย การออกแบบงานวิจัย การเขียนโครงการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  การเก็บรวบรวม
ขอมูลการวิเคราะห การสรุปและนําเสนอผลการวิจัย 

 
465 251  วาทการสําหรับครู  2(1-2-3) 
  (Speech for Teachers) 
               ศึกษาหลักและกลวิธีการพูดแบบตาง ๆ   โดยเนนหนักการฝกพูดท่ีจะนําไปใชในวิชาชีพครู 
 
465 257  การพูดในโอกาสตาง ๆ 2(2-0-4) 
  (Speech for Specific Purposes) 
   ศึกษาหลักการพูดในโอกาสตาง ๆ       เพื่อมารยาทในสังคม      ฝกการสรางบุคลิกภาพและ

กลวิธีการพูดแบบตาง ๆ     ตามจุดมุงหมาย    โดยเนนหนกัการพูดท่ีจะตองนําไปใชในโอกาสทั่ว ๆ  
ไปในสังคม   การพูดในฐานะโฆษก    พิธีกร  

 
465 258  การเขียนเพื่อการส่ือสาร 2(2-0-4) 
  (Writing for Communication) 
   ศึกษาหลักการใชถอยคํา สํานวน โวหารและมารยาทในการใชภาษาเพ่ือส่ือสารใน

ชีวิตประจําวัน ฝกฝนการเขียนแบบตาง ๆ  การเขียนคํารอง คําช้ีแจง อนุทิน เลาเร่ือง แสดงความ
ยินดี แสดงความเสียใจ เปนตน  และพัฒนาทักษะการใชภาษาเพื่อส่ือสารในชีวิตประจําวัน 

 
466  100     ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ 2(2-0-4) 
                   (English for Recreation) 
   ฝกทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษโดยการจัดนันทนาการ ฝกการเขียน โครงการคาย

ภาษาอังกฤษเนนการฝกพดู เรียนรูกจิกรรมคายภาษาอังกฤษ ฝกการใชภาษาในคายภาษาอังกฤษ 
รวมท้ังฝกการจัดการคายภาษาอังกฤษ 
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 466  205    ภาษาอังกฤษในส่ือมวลชน         2(2-0-4) 
 (English in Mass Media) 

            ศึกษาภาษาอังกฤษท้ังในดานเสียง คําศัพท โครงสราง สํานวน และคําศัพทเฉพาะสาขาท่ี
ปรากฏในส่ือสารมวลชนตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ  โทรทัศน โทรทัศนดาวเทียม เปน
ตน ท้ังนี้เพื่อประโยชนในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท้ัง 4  ดาน  ไดแก  ฟง  พูด  อาน และเขียน 

 
466 231     การอานภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ           2(2-0-4) 
                  (English Reading for Academic Purposes) 
        ศึกษาและฝกทักษะการอานโดยใชกลวิธีการอานแบบตางๆ ในการอานแบบเรียน 

บทความ และเอกสารทางวิชาการ พัฒนาความรูดานคําศัพท ตลอดจนการหาใจความสําคัญจากยอ
หนาซ่ึงมีโครงสรางแบบตาง ๆ  เพื่อใหสามารถอานบทความและบทอานทางวิชาการได 

 
466 320    การเสนอผลงานภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
                  (English  Presentation) 
                   มุงพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการนําเสนอผลงานภาษาอังกฤษ เนื้อหาประกอบดวย การ

อภิปรายการระดมสมองในหัวเร่ืองท่ีนาสนใจในปจจุบัน การเลือกหวัขอท่ีเหมาะสม การคนขอมูล 
การเขียนโครงการและขอมูล การเตรียมการนําเสนอโดยใชคอมพวิเตอรและการนําเสนออยางเปน
ทางการ  รวมถึงบุคลิกภาพ ผูฟง บริบทท่ีเกี่ยวของกับการนําเสนอ 

 
466 386     ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบและการสมัครงาน                                         2(2-0-4) 
 (English for Examination Preparation and Job Applications) 
       ฝกทักษะพื้นฐานเพื่อการเตรียมสอบวัดความสามารถทางภาษา เชน  TOEFL, TOEIC, 

IELTS,FCE  และเตรียมภาษาเพ่ือการสมคัรงาน ฝกการทําขอสอบ เรียนรูทักษะและองคประกอบ
ทางภาษาในขอสอบวัดความสามารถตาง ๆ  ศึกษากลยุทธในการทําขอสอบภาษาอังกฤษ ฝกอาน
เขียนขอมูลท่ีมีประโยชนตอการสมัครงาน       อันไดแก การอานโฆษณารับสมัครงาน เขียน
จดหมายสมัครงาน การโทรศัพทนัดหมาย  ตลอดจนการฝกกลยุทธในการสอบ 

 
467 110 ส่ิงแวดลอมกบัสุขภาพประชากร      2(2-0-4) 
 (Population Health and Environment) 
   วิเคราะหสภาพและการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอมในปจจุบัน รวมท้ังแนวโนมในอนาคต    

ตลอดจนความสัมพันธระหวางประชากรกับส่ิงแวดลอม    ปญหาและสุขภาพอนามัย     และ
คุณภาพประชากร 
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 467 211     สารศึกษาประชากร 2(2-0-4) 
  (Population Studies) 

   ศึกษาความหมายของประชากร  ภาวะประชากร  การเปล่ียนแปลงของประชากร 
ความสัมพันธระหวางประชากรกับเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและการศึกษา   ศึกษาปญหา
ประชากร  ปจจัยปญหาตลอดจนผลกระทบของปญหาประชากรตอคุณภาพชีวิตประชากร ศึกษา
แนวทางแกปญหาประชากรและการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยวิถีทางการศึกษาท้ังในและนอก
ระบบโรงเรียน 

 
467 214 ส่ิงแวดลอมศึกษา     2(2-0-4) 
 (Environmental Education) 
               ศึกษาวิธีการทางการศึกษา เพื่อใหเกิดพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ท่ีจะนําไป

ประยุกตใชกับการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอมวัฒนธรรม  รูจักวิเคราะหสถานการณ    และ
วิกฤติการณดานส่ิงแวดลอม ตลอดจนนโยบายของรัฐเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ
ส่ิงแวดลอมและการคุมครองสวัสดิภาพของประชาชนวิธีการในการแกปญหาส่ิงแวดลอม ตลอดจน
วิธีท่ีจะสรางกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 
467 215 เมืองและส่ิงแวดลอม 2(2-0-4) 
 (Urbanization and  Environment ) 

          ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับเมือง  การต้ังถ่ินฐาน  วิวัฒนาการของเมือง  หนาท่ีของเมือง 
อิทธิพลของเมืองท่ีมีตอระบบนิเวศ  การเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศ  ตลอดจนวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางเมืองและระบบนิเวศ 

 
467 216 การศึกษากับส่ิงแวดลอม                                                                                 2(2-0-4) 
 ( Education and Environment) 
              ศึกษาบทบาทและความสัมพันธของการศึกษากบัส่ิงแวดลอม             อิทธิพล 
 ส่ิงแวดลอมท่ีมีตอการศึกษาและการศึกษาที่มีอิทธิพลตอการเปล่ียนส่ิงแวดลอม 
                     มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 
467 231 อารยธรรมโลก 3(3-0-6) 
 (World Civilization) 

           ศึกษาอารยธรรมของมนุษย เร่ิมแตจุดเร่ิมตน วิวัฒนาการ และปฏิวัติกรรมของมนุษย
ในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และภูมิปญญา ซ่ึงจะทําใหเห็นการตอสูของมนุษยท่ีพยายามมุง 

 ไปสูอนาคต เพื่อสนองความตองการของมนุษย โดยตอสูกับอุปสรรคทางธรรมชาติและปญหา 
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  ตางๆ ท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย 
 

467 241 หลักมานุษยวทิยา 2(2-0-4) 
 (Principles of Anthropology) 

      ศึกษาความหมาย แนวคิด ปรัชญา และทฤษฏีมานุษยวิทยา ววิฒันาการของมนุษยชาติ 
ความเปนมาของมนุษยดานกายภาพ พัฒนาการดานวฒันธรรมการดํารงชีพ ความสัมพันธของมนษุย
กับกจิกรรมทางสังคม    ปจจัยท่ีทําใหมนุษยมีความคิด ความเช่ือ  คานิยม  วัฒนธรรม  และ
พฤติกรรมท่ีตางกันหรือคลายกัน  

 
467 253 ชุมชนศึกษา 3(2-2-5) 
  (Community Studies) 
              ศึกษาชุมชนในดานกายภาพ  ประวัติศาสตร  ศิลปวัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง 

การปกครอง บุคคลสําคัญ ประชากรและส่ิงแวดลอมตลอดจนปญหาและการวางแผนเพื่อพัฒนา
ชุมชน  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 
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) 

   ศึกษาหลักการและวิธีการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา คือ หลักศักยภาพและ
แนวคิดในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย การพัฒนาตนตามแนวไตรสิกขา วิธีคิดตามหลัก
พระพุทธศาสนา ตลอดจนกระบวนการฝกและประโยชน การบริหารจิตและเจริญปญญา คือ ฝก 
สมาธิ  และวิปสสนาตามหลักอานาปานสติ  และสติปฏิฐานส่ี  ท่ีสามารถประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน  มีการศึกษานอกสถานท่ี 
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 467 312 ครอบครัวศึกษา  2(2-0-4) 
 (Family Education) 

     ศึกษาความหมาย บทบาท หนาท่ี   โครงสราง   การเกิดและประเภทของครอบครัว วัฏจักร
ครอบครัว    ลักษณะครอบครัวไทย     การเลือกคูครอง      การวางแผนครอบครัว   กฎหมาย
ครอบครัว การอบรมเล้ียงดูลูก ความสัมพันธระหวางสมาชิกครอบครัว ครอบครัวกับสังคม 
ตลอดจนการแกปญหาและธรรมสําหรับแกปญหาครอบครัว 
 

467 321 ภูมิศาสตรภูมิภาค                    2(2-0-4) 
 (Regional  Geography) 

           ศึกษาความสัมพันธของสรรพส่ิงท่ีปรากฏในระวางท่ี  ตําแหนงท่ีต้ังทางภูมิศาสตรท่ีทําให
เกิดลักษณะเฉพาะของภูมิภาค  ปจจัยท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงของประเทศและ ภูมิภาคทางสังคม  
เศรษฐกิจและการเมือง รวมท้ังผลกระทบการใชเทคโนโลยีท่ีมีผลตอระบบนิเวศของภูมิภาคตาง ๆ 
ของโลก 

 
467 342               การปลูกฝงทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
    (Cultivation  of  Culture) 
   ศึกษาขอบเขต ความหมายของวัฒนธรรม ประวัติความเปนมา ลักษณะประเภท ทฤษฎีและ

แนวคิดท่ีเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีมีอิทธิพลตอการปลูกฝงทางวัฒนธรรม   ตลอดจนให
รูจักกฎ ระเบียบ กติกาสังคม ความเช่ือ คานิยม และวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีจะชวยในการปลูกฝงเจตคติ
ท่ีดีตอการอนุรักษวัฒนธรรมของทองถ่ินและของชาติ  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 
467 343  หนาท่ีพลเมือง 3(3-0-6) 
  (Citizenship Education) 

          ศึกษาระบบการเมือง การปกครองของไทย    รัฐธรรมนูญ สิทธิมนุษยชน   บทบาท  สิทธิ
เสรีภาพและหนาท่ีของพลเมืองดีของสังคมและประเทศ การเปนพลเมืองดีตามระบอบ
ประชาธิปไตย   บุคคลสําคัญ   และสัญลักษณของชาติ ตลอดจนการสรางคานิยมความรักชาติ และ
การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดขีองประเทศ 

 
467 344 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย 2(2-0-4) 
  (The Constitution of the Kingdom of Thailand) 

              ศึกษาขอบเขต  ท่ีมา  และความหมายของกฎหมายรัฐธรรมนูญ       วิเคราะหพัฒนาการของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยโดยสังเขป สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับปจจุบัน คือ บทท่ัวไป พระมหากษัตริย สิทธิและเสรีภาพของชาวไทย หนาท่ีของชนชาวไทย 
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  แนวนโยบายแหงรัฐ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล การปกครองสวนทองถ่ิน     การตรวจสอบการใช 
 อํานาจรัฐ    การตรวจเงินแผนดิน    การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

 
467 345 หลักกฎหมายเบื้องตน 2(2-0-4) 
 ( Introduction  to Law  ) 

ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความสําคัญ ท่ีมาและประเภทของกฎหมาย กระบวนการในการ
ออกกฎหมาย การใชและผลบังคับใชกฎหมาย สถาบันทางกฎหมาย  และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวันของประชาชน 

 
467 349 เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน  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  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 
467 352 ลักษณะไทย 2(2-0-4) 
 (Thai Characteristics) 

      ศึกษาลักษณะวัฒนธรรมและโครงสรางสังคมของไทย คานิยม บุคลิกภาพ วิถีชีวิตท่ีเปน
เอกลักษณของไทยต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 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 การศึกษาทองถ่ินเชิงประวัติศาสตร                                                                 2(2-0-4) 
 ( Local Historical Studies) 
                ศึกษาความหมาย และความสําคัญของการศึกษาทองถ่ินเชิงประวัติศาสตร   
                         ประเภทและแหลงขอมูลของทองถ่ิน วิธีการศึกษาและข้ันตอนการศึกษาทองถ่ินใน  
 เชิงประวัติศาสตร การนําเสนอองคความรู และการประยกุตวิธีการศึกษาทองถ่ินเชิง   
 ประวัติศาสตรมาใชในการเรียนการสอนวชิาสังคมศึกษา   มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 
467 446 เหตุการณปจจบัุน         2(2-0-4) 
 (Current Events) 

       ศึกษาหลักการวิเคราะหเหตุการณปจจุบัน ส่ิงบอกเหตุ แหลงท่ีมาของขอมูล การใหน้ําหนัก
ขอมูล การเช่ือมโยงขอมูลท่ีสอดคลองกัน การแปลความหมายเหตุการณจากส่ิงบอกเหตุ 

 
467 447 ปญหาสังคม 2(2-0-4) 
  (Social Problems) 

ศึกษาความหมาย การตัดสินปรากฏการณท่ีเปนปญหาสังคม ทฤษฎีทางสังคมวิทยาท่ี
นํามาใชในการอธิบายปญหาสังคมในระดับมหภาค ไดแก ทฤษฎีหนาท่ีนิยม ทฤษฎีความขัดแยง 
ระดับจุลภาค ไดแก ทฤษฎีชีวสังคม บุคลิกภาพ พฤติกรรม และปฏิสัมพันธ ปญหาหลักท่ีเกิดข้ึนท้ัง
ในสังคมสังคมไทยและสังคมโลก วิเคราะหและอธิบายปญหาดวยทฤษฎีตางๆ มีการศึกษานอก
สถานท่ี 

 
467 448 สัมมนาสังคมศึกษา            3(3-0-6) 
 (Seminar in Social Studies) 

     ศึกษา   คนควา  รวบรวมขอมูลดานสังคมศาสตร        และมนุษยศาสตรรวมท้ังสารสนเทศ
จากแหลงตางๆ ตลอดจนหลักสูตร สาระการเรียนรู ส่ือและเทคโนโลยีทางสังคมศึกษา เพื่อนํามา
เปนหัวขอสัมมนา  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 
467 451 การจัดการสหกรณ 2(2-0-4) 
 (Cooperative Management) 

                    ศึกษาความหมายและหลักการของสหกรณ   ประวัติสหกรณ  ประเภทและการจัดการของ
สหกรณ โดยเนนสหกรณในประเทศไทย   มีการศึกษานอกสถานท่ี 
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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 มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 
467 455     การศึกษารายบุคคลทางสังคมศึกษา 2(1-2-3) 
 (Individual Studies in Social Studies) 

   ศึกษาหัวขอเร่ืองทางสังคมศึกษา โดยกําหนดขอบเขตประเด็นท่ีจะศึกษา รวบรวมและจัด
ระเบียบขอมูล สรุปเปนหลัก เสนอรายงานผล ภายใตการแนะนําของอาจารย 

 
467 456 ประเทศเพ่ือนบาน        3(3-0-6) 
 (Neighboring Countries) 

            ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร    พัฒนาการทางดานประวัติศาสตร   เศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

 
467 463      การปลูกฝงคานิยมและจริยธรรม 3(3-0-6) 
 (Cultivation of Values and Morality) 

ศึกษาความหมาย   ลักษณะ  ขอบขาย    ท่ีมา     ความสําคัญของคานิยมและจริยธรรม 
องคประกอบของคานิยม และหลักจริยธรรม รูปแบบและวิธีการปลูกฝงคานิยมและจริยธรรม 
ตลอดจนออกแบบและฝกปฏิบัติวิธีการปลูกฝงและสรางเสริมคานิยมและจริยธรรม 

 
467 490             วธีิสอนสังคมศึกษา             3(3-0-6) 
                (Method of  Teaching Social Studies ) 

ศึกษาความหมาย ขอบขาย และบทบาทหนาท่ีของสังคมศึกษา หลักสูตรสังคมศึกษา     การ
พัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษาและการกําหนดสาระการเรียนรู กระบวนการเรียนรู เทคนิคและการ
สอนสังคมศึกษา   ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา การวัดผลและการ
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   เทคนิคการบูรณาการกิจกรรมเพ่ือใชในกระบวนการเรียนการสอนกลุมสาระ 
 การเรียนรูสังคมศึกษา  

 
467 492       สารสนเทศและนวัตกรรมทางสังคมศึกษา  3(2-2-5) 
              (Information and Innovation in Social Studies) 

   ศึกษาประ เภท  และแหล งขอ มูลสารสนเทศทางสังคมศึกษา   การ เ ลือก   การ            
ออกแบบ  การพัฒนา  และการประยุกตใชนวัตกรรมเพ่ือการบูรณาการกับการสอนสังคมศึกษา  
 

467 501      การฝกปฏิบัติการสอนสังคมศึกษา 1                  6(0-12-6) 
 (Social Studies Teaching Practice  I ) 
 เง่ือนไข : โดยความยินยอมของสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 

    ฝกปฏิบัติการสอนวิชาสังคมศึกษา ในสถานศึกษาเปนระยะเวลา 1 ภาคเรียน   ภายใตการ
แนะนําและการควบคุม ของอาจารยพี่เล้ียง อาจารยนิเทศ   และบุคคลผูเกี่ยวของในการนิเทศ     
พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานสอน งานธุรการ งานกิจการนักเรียน งานพัฒนาตนเองและสังคม  
จัดทําโครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพครู และทําวิจัยในช้ันเรียน 

 
467 502 การฝกปฏิบัติการสอนสังคมศึกษา 2          6(0-12-6) 
 (Social Studies Teaching Practice II) 
                    วิชาบังคับกอน : 467 501  การฝกปฏิบัติการสอนสังคมศึกษา 1 

     เปนรายวิชาท่ีตอเนื่องจาก 467 501 การฝกปฏิบัติการสอนสังคมศึกษา  1 โดยใหฝก
ปฏิบัติงานครูวิชาสังคมศึกษาในสถานศึกษา ตอเนื่องอีก 1 ภาคเรียน โดยใหมีการปฏิบัติงานสอน 
และปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ตอเนื่องจากรายวิชา 467 501 การฝกปฏิบัติการสอนสังคมศึกษา 1 

 
468 101  ส่ือการศึกษาเบื้องตน 3(2-2-5) 
  (Introduction to Educational Media)  
                     ศึกษาความหมาย   พัฒนา  บทบาทและคุณคาของส่ือการศึกษา  หลักการเบื้องตนในการ

เลือกการผลิต การใชและการบํารุงรักษาส่ือการศึกษา ตลอดจนใชแหลงสนับสนุนและบริการเสริม
การสอนและการประเมินผลส่ือการศึกษา 
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 468 102   คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา 2(1-2-3) 
  (Computer in Education) 
                                   ศึกษาหลักการนําคอมพิวเตอรมาใชเพื่อการศึกษา บทบาทของคอมพิวเตอรท่ีมีตอ

การศึกษาในรูปแบบตาง ๆ  และบทบาทของบุคลากรทางการศึกษาในการใชคอมพิวเตอร การ
ประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา  เชน  โปรแกรมระบบ  โปรแกรม
ประมวลผลคํา  การประมวลผล   ขอมูล การจัดการฐานขอมูล การนําเสนอเพื่อการเรียนการสอน การ
ใชอินเทอรเน็ต และการพัฒนาเว็บไซคเพื่อการศึกษา 

 
469  101   การศึกษานอกระบบ            2(2-0-4) 
    (Nonformal  Education) 
                  ศึกษาเกีย่วกับความหมาย ลักษณะเฉพาะ ความสําคัญของการศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนาการของการศึกษานอกระบบในประเทศไทย  ประเภทวิธีการจัดการ
และองคกรท่ีจดัการศึกษานอกระบบ และการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบ และการเทียบ
โอนประสบการณการเรียนรูระหวางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

 
469  106   การศึกษาตามอัธยาศัย            2(2-0-4) 
    (Informal Education) 
     ศึกษาเปาหมาย และวตัถุประสงคของการศึกษาตามอัธยาศัยในฐานะท่ีเปนการศึกษา

รูปแบบหนึ่ง ศึกษารูปแบบ ลักษณะและวธีิการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ท่ีจัดโดยองคกรตาง ๆ ท้ัง
ของ  รัฐ  เอกชน บุคคล  ชุมชน  ส่ือมวลชน  และแหลงการเรียนรูตาง ๆ การเช่ือมโยงการศึกษาตาม
อัธยาศัยกับการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ รวมท้ังการวิเคราะหโครงสรางในภาพรวม
ตามแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต 

 
469  107   ภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการศึกษา 2(2-0-4) 
           (Local Wisdom for Education) 
            ศึกษาลักษณะและความสําคัญของภูมิปญญาทองถ่ินของไทย ขุมทรัพยภูมิปญญาทองถ่ิน

ไทยแขนงตางๆ  การสํารวจภูมิปญญาทองถ่ิน  กระบวนการเรียนรู และการถายทอดภูมิปญญา
ทองถ่ิน แนวความคิดในการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาเปนเครือขายและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ท้ังในระบบและนอกระบบ  มีการศึกษานอกสถานท่ี 
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 470  101   การปฐมวยัศึกษา 2(2-0-4) 
    (Early Childhood Education) 
     ศึกษาความหมาย ความสําคัญ หลักการ และความมุงหมายของการศึกษาปฐมวัย 

ความสําคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย แนวคิดและทฤษฏีของนักการศึกษาที่มีอิทธิพลตอการจัด
การศึกษาปฐมวัย ประวัติความเปนมาของการศึกษาปฐมวัย ลักษณะเฉพาะของการจัดการเรียนรู
ระดับปฐมวัย หนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาหรือดแูลเด็กปฐมวยั สภาพปจจุบัน ปญหา และ
แนวทางแกปญหา และแนวโนมของการปฐมวัยศึกษา 

 
471  101   การประถมศึกษา 2(2-0-4) 
    (Elementary Education) 
  ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  หลักการ  และความมุงหมายของการประถมศึกษา 

วิวัฒนาการของการประถมศึกษาของไทย พระราชบัญญัติประถมศึกษา หลักสูตรประถมศึกษาท้ัง
ในอดีตและปจจุบัน ลักษณะเฉพาะของการจัดการเรียนรูระดับประถมศึกษา  การจัดการโรงเรียน 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา เกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา 
องคประกอบท่ีเกี่ยวของกับความสําเร็จของการประถมศึกษา สภาพปจจุบัน ปญหา และแนวทาง
แกปญหาของการประถมศึกษาของไทย 

 
 
18. เหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร  
      สืบเนื่องจากสภาพกระแสสังคมปจจุบันท่ีมีผลตอการผลิตบัณฑิตครูของสถาบันการศึกษาตาง ๆ วาเทาท่ีผานมา
ไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร      รัฐบาลจึงไดเรงใหมีการปรับปรุงแกไขการผลิตบัณฑิตครูเพื่อใหสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญใหม   จึงไดมีการปฏิรูปการศึกษา    โดยตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ข้ึน โดยมี
สาระสําคัญใหยกฐานะครูใหเปนวิชาชีพช้ันสูง  ท้ังนี้จากผลการวิจยัของสภาการศึกษาแหงชาติไดขอสรุปวา  ควรให
มีการจัดการเรียนการสอนสําหรับผูท่ีจะเขาสูวิชาชีพครูจาก 4 ป เปน 5 ป เพื่อใหผูเรียนไดฝกฝนและเรียนรูสาระของ
วิชาตาง ๆ ใหมากข้ึน      ซ่ึงเทาท่ีผานมาผูเรียนไดรับองคความรูนอยมาก  ท่ีประชุมคณบดีคณะครุศาสตร/
ศึกษาศาสตร         สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในปจจุบัน) และท่ีประชุมคณบดี 
คณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรท่ัวประเทศไดหารือรวมกนัวา      สถาบันท่ีผลิตบัณฑติครูสมควรปรับปรุงหลักสูตร
วิชาชีพครูใหมใหเปนวิชาชีพช้ันสูง คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ศึกษาศาสตร   โดยแยกออกเปน 2  กลุม คือ 
  
 1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ท่ีเปนวชิาชีพช้ันสูง  5 ป สําหรับผูท่ีสําเร็จการศึกษาเพื่อไปปฏิบัติงาน
สอน 
 2. หลักสูตร 4 ป สําหรับผูท่ีสําเร็จการศึกษา เพื่อไปปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ นอกจากการสอน 
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  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา       จึงเสนอหลักสูตร  5 ป      สาขาวิชาสังคมศึกษา เพื่อผลิตบัณฑติใน
การทําหนาท่ีผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ท่ีมีความรอบรู มีทักษะและเจตคติท่ีด ี
แสวงหาความรูดวยตนเอง มีความคิดอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค   สามารถนําความรูทางสังคมศาสตร และ
มนุษยศาสตรมาประยุกตใชในการแกปญหาตนเองและสังคม    รวมท้ังเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
 
19. ปการศึกษาท่ีเร่ิมใชหลักสูตรเดิมและปการศึกษาท่ีกําหนดใชหลักสูตรปรับปรุงใหม 
     19.1 หลักสูตรเดิมเร่ิมใชภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2535 
     19.2 หลักสูตรปรับปรุงเร่ิมใชภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2547 
 
20. การเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
      การเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง  
 

หมวดวิชา 
จํานวนหนวยกิต จํานวนหนวยกิต

ท่ีแตกตาง เกณฑทบวง เดิม ปรับปรุง 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 30 33 +3 
   กลุมวิชามนษุยศาสตร 6 3 6 +3 
   กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 3 6 +3 
   กลุมวิชาคณติศาสตรกับวทิยาศาสตร 6 3 6 +3 
   กลุมวิชาภาษา 12 6 15 +9 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 114 105 131 +26 
   วิชาชีพครู 46 39 53 +14 
   วิชาเอก 70 51 78 +27 
   วิชาโท - 15 - -15 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 10 +4 
    จํานวนหนวยกิตรวม 150 141 174 +33 
 
 
 
 
 
 
 


