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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
1. วิชาบังคับ
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.1.1 ภาษาไทย
มศว 111
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
SWU 111
Thai for Communication
ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเคราะห์ความคิด และ
กลวิธีการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทักษะการเขียนสรุปความ ย่อความ ขยาย
ความ และพรรณนาความ
1.1.2 ภาษาอังกฤษ
มศว 121
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 121
English for Effective Communication 1
ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
ในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทาแบบฝึกหัดการฟังและการพูด โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน
มศว 123
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
SWU 123
English for International Communication 1
ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการฟังและการพูดสาหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่
เป็นภาษานานาชาติ ทั้งคาศัพท์ สานวน ประโยค ไวยากรณ์ที่ซับซ้อน และการออกเสียง ฝึกปฏิบัติการสนทนา
ในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านสื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน
มศว 122
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 122
English for Effective Communication 2
ศึ ก ษาและฝึ ก ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ โดยเน้ น การอ่ า นและการเขี ย นภาษาอั ง กฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทาแบบฝึกหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน
มศว 124
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
SWU 124
English for International Communication 2
ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการอ่านและการเขียนสาหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่
เป็นภาษานานาชาติ การฝึกเขียนเรียงความในหัวข้อที่หลากหลาย โดยฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
ทั้งในและนอกห้องเรียน
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1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
มศว 141
SWU 141

ชีวิตในโลกดิจิทัล
Life in a Digital World

3(3-0-6)

ศึกษาความสาคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้น การประเมิน
สื่อสารสนเทศ การอ้างอิงข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทัลและแนวทางการ
ป้องกัน การนาเสนอในรูป แบบต่างๆ การจัดการความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้เท่าทันสื่ อสาร
สนเทศและเทคโนโลยี
1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว 151
การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
3(3-0-6)
SWU 151
General Education for Human Development
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ประวัติและปรัชญาของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความสาคัญและแนวทางการพัฒนา
พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ
การแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
มศว 161
มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
2(2-0-4)
SWU 161
Human in Learning Society
ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ สั ง คม ทั้ ง สั ง คมไทยและสั ง คมโลก ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อการดาเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความสาคัญของการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
และการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้
มศว 261
พลเมืองวิวัฒน์
3(3-0-6)
SWU 261
Active Citizens
ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒ นธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทัศน์เกี่ยวกับ
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความสาคัญของการยึด
หลักสันติวิธีในการดาเนินชีวิต การมีจิตสานึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลดความเหลื่อมล้าในสังคม รวมทั้ง
แนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก
2. วิชาเลือก
2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
มศว 241
แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม
2(1-2-3)
SWU 241
Digital Technology and Society Trends
ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อสังคมในด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
การเมือง และสิ่งแวดล้อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและสมาชิก รวมทั้งวิเคราะห์
แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัลในสังคมโลกอนาคต
มศว 242
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
SWU 242
Mathematics in Daily Life
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ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์สาหรับผู้บริโภค
และการคานวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การแปลความหมาย การประยุกต์ใช้
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
มศว 243
การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
SWU 243
Personal Financial Management
ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินในการบริหารสภาพคล่องส่วน
บุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล
การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน การบริหารหนี้ และการวางแผนลงทุน
มศว 244
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี
3(3-0-6)
SWU 244
Science for Better Life and Environment
ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความส าคัญ ของการอยู่
ร่ ว มกั น อย่ างสมดุ ล วิท ยาศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริ ญ ทางวิ ท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีที่มีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทันและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มศว 245
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
2(2-0-4)
SWU 245
Science, Technology and Society
ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทในเหตุการณ์สาคัญของโลก ผลกระทบ
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับบริบทสังคมไทย
ในปัจจุบัน
มศว 246
วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
SWU 246
Healthy Lifestyle
ศึกษาองค์ประกอบและความสาคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อสุขภาพ โรควิถี
ชีวิตกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์และ
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
มศว 247
อาหารเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
SWU 247
Food for Life
ศึกษาความสาคัญของอาหารและโภชนาการสาหรับทุกช่วงวัย อาหารเพื่อสุขภาพ สมุนไพร ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซื้อและการเก็บรักษาอาหาร การ
เลือกบริโภคด้วยปัญญา และการฝึกประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและมีคุณค่า
มศว 248
พลังงานทางเลือก
2(2-0-4)
SWU 248
Alternative Energy
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้พลั งงานหลักและ
พลั ง งานทดแทน ปรากฏการณ์ โ ลกร้ อ น การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม การใช้ พ ลั ง งานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้ ด้วยภูมิ
ปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
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มศว 341
ธุรกิจในโลกดิจิทัล
2(1-2-3)
SWU 341
Business in a Digital World
ศึกษาแนวคิดและหลักการทาธุรกิจในโลกดิจิทัล แนวปฏิบั ติ หลักจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว 251
ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
2(1-2-3)
SWU 251
Music and Human Spirit
ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
คุณค่าของตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึกประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการสู่สาธารณชน
มศว 252
สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
SWU 252
Aesthetics for Life
ศึกษาแนวคิดทางด้านสุน ทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั้งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ
ศิล ปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุ น ทรียะที่ผ สานสั มพั น ธ์กั บบริบ ทสั งคม วัฒ นธรรม และธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
มศว 253
สุนทรียสนทนา
2(1-2-3)
SWU 253
Dialogue
ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับของการสื่อสาร การประยุกต์ใช้
สุน ทรีย สนทนาในการดาเนิน ชีวิต โดยการแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิดและความรู้สึ ก
ร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึกปฏิบัติสุนทรียสนทนาใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย
มศว 254
ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
2(1-2-3)
SWU 254
Art and Creativity
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและสุนทรียะในงาน
ศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย
มศว 255
ธรรมนูญชีวิต
2(1-2-3)
SWU 255
Constitution for Living
ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต การนาชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ดีงาม หลักการ
ปฏิบั ติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลั กการพั ฒ นาชีวิต โดยการวิเคราะห์ และสร้างแนวทางการ
พัฒนาตนเองพร้อมฝึกปฏิบัติ
มศว 256
การอ่านเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
SWU 256
Reading for Life
ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน โดยการอ่านจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
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มศว 257
วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
2(2-0-4)
SWU 257
Literature for Intellectual Powers
ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและร่วมสมัย การ
วิเคราะห์วรรณกรรมที่ก่อให้เกิดพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ
มศว 258
ศิลปะการพูดและการนาเสนอ
2(2-0-4)
SWU 258
Arts of Speaking and Presentation
ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความสาคัญ ประเภทและกลวิธีการพูด การเตรียมภาษาและเนื้อหา
การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการพูดประเภทต่างๆ
มศว 262
ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
2(2-0-4)
SWU 262
History and Effects on Society
ศึกษาค้น คว้าข้อมูลและเหตุการณ์ ส าคัญ ทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพลั งขับเคลื่ อนสั งคมจากอดีตสู่
ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้มการก่อรูปทางสังคมใน
บริบทของโลกาภิวัตน์
มศว 263
มนุษย์กับสันติภาพ
2(2-0-4)
SWU 263
Human and Peace
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ วัฒนธรรม
และการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการปฏิบัติของผู้ที่มีอุดมการณ์
เกี่ยวกับสันติภาพและสันติสุขของมนุษยชาติ
มศว 264
มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
2(2-0-4)
SWU 264
Human in Multicultural Society
ศึกษาความหมายและความสาคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้านโครงสร้างทาง
สังคม เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเชื่อและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม การเสริมสร้างกระบวน
ทัศน์ และการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม
มศว 265
เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
SWU 265
Economic Globalization
ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกาภิวัตน์ การ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้มในอนาคตและผลกระทบ
ต่อการดารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มศว 266
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2(2-0-4)
SWU 266
Sufficiency Economy
ศึกษาภู มิห ลั งและสภาพทั่ วไปของสั งคมไทย แนวคิ ดปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ย ง เปรียบเที ยบกั บ
เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ การวิเคราะห์หาแนวทาง
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะนาไปสู่การพึ่งตนเองบนความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
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มศว 267
หลักการจัดการสมัยใหม่
2(2-0-4)
SWU 267
Principles of Modern Management
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์กร การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
มศว 268
การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย
2(1-2-3)
SWU 268
Social Study by Research
ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบันโดยการเรียนรู้
แบบวิจั ย เป็ น ฐาน เพื่ อให้ เกิ ดความเข้าใจอย่ างลึ ก ซึ้งและสามารถเชื่อ มโยงข้ อมู ล จากการวิจัยไปสู่ การใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
มศว 351
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
SWU 351
Personality Development
ศึก ษาความหมายและความส าคัญ ของการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ ความแตกต่ างระหว่างบุ ค คล การ
วิเคราะห์ และประเมินบุ คลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒ นาเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
มารยาทพื้นฐานทางสังคม ทักษะสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีงามกับผู้อื่น
มศว 352
ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(3-0-6)
SWU 352
Philosophy and Thinking Process
ศึกษาแนวคิดและปรัช ญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒ นาทักษะการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม บนพื้นฐาน
ความมีเหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม
มศว 353
การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
3(3-0-6)
SWU 353
Logical Thinking and Ethics
ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ความสาคัญของวิธี
คิด อย่ างมีเหตุผ ลจากตัว แบบทางสั งคม และฝึ กพั ฒ นาตนเองให้ เป็ น ผู้ ใฝ่ รู้ค วามจริง คิ ดอย่างมี เหตุ ผ ล มี
คุณธรรม จริยธรรม ดารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางพลวัตทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
มศว 354
ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม
3(2-2-5)
SWU 354
Creativity and Innovation
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กฎหมายลิขสิทธิ์
และทรัพย์ สิ น ทางปั ญ ญา กรณี ศึก ษาการพั ฒ นานวัตกรรมที่ส าคัญ ของโลก การฝึ กปฏิบัติพั ฒ นาความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนาเสนอผลงานต่อสาธารณชน
มศว 355
พุทธธรรม
3(3-0-6)
SWU 355
Buddhism
ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้ องกับการดารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการดาเนิน
ชีวิตที่มีศีลธรรมและสันติสุข
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มศว 356
จิตวิทยาสังคมในการดาเนินชีวิต
2(2-0-4)
SWU 356
Social Psychology for Living
ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พื้นฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ ตัวแปร
ทางสั ง คมที่ ท าให้ เกิ ด พฤติ ก รรมและสภาวะทางจิ ต การวิ เคราะห์ พ ฤติ ก รรมของบุ ค คลและกลุ่ ม จาก
ปรากฏการณ์ทางสังคม การหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอื้ อสังคมและการ
ดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
มศว 357
สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม
2(2-0-4)
SWU 357
Mental Health and Social Adaptability
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์สาเหตุและการ
ป้องกันสุขภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
มศว 358
กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
2(1-2-3)
SWU 358
Creative Activities for Life and Social Development
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้นคว้าเพิ่มเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมให้มี
คุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม
มศว 361
มศว เพื่อชุมชน
3(1-4-4)
SWU 361
SWU for Communities
ศึกษาวิธีการและเครื่องมื อศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมนิสิต เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทชุมชนด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งเสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
มศว 362
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2(1-2-3)
SWU 362
Local Wisdom
ศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการดารงชีวิตและพัฒนาการ
ของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการเรียนรู้ร่วมกับ
ชุมชน เพื่อหาแนวทางสืบสานและพั ฒนาตามบริบทสังคม รวมทั้งประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดารงชีวิต
การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มศว 363
สัมมาชีพชุมชน
2(1-2-3)
SWU 363
Ethical Careers for Community
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม คุณธรรม และ
วัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้างจิตสานึก ความสามัคคี และ
ความตระหนักในศักดิ์ศรีของชุมชน อันจะทาให้เกิดแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน
มศว 364
กิจการเพื่อสังคม
2(1-2-3)
SWU 364
Social Enterprise
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ หลักการเป็นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการกิจการเพื่อ
สังคม เรียนรู้กิจการเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจการเพื่อสังคมต้นแบบ
และนาเสนอแนวทางสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติร่วมกับชุมชน
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2.3 กลุ่มวิชาพลานามัย
มศว 131
ลีลาศ
1(0-2-1)
SWU 131
Social Dance
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเต้นลีลาศในจังหวะต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและ
บุคลิกที่เหมาะสมสาหรับการเต้นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้นลีลาศเพื่อสุขภาพ
มศว 132
สมรรถภาพส่วนบุคคล
1(0-2-1)
SWU 132
Personal Fitness
หลักการพื้นฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรง ความเร็ว ความอดทน
และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและการทางานของระบบการไหลเวียนโลหิต
มศว 133
การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
SWU 133
Jogging for Health
หลักการออกกาลังกายด้วยการวิ่งเหยาะ การวิ่งเหยาะที่มุ่งเน้นความอดทนของระบบการไหลเวียน
โลหิตและความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกกาลังกายด้วยการวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
มศว 134
โยคะ
1(0-2-1)
SWU 134
Yoga
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการฝึกโยคะ การฝึกระบบการหายใจ ความอ่อนตัว และความแข็งแรง
ของร่างกายเพื่อสุขภาพ
มศว 135
ว่ายน้า
1(0-2-1)
SWU 135
Swimming
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นของการว่ายน้า การว่ายน้าท่าต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
กติกาการแข่งขัน การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการว่ายน้าเพื่อสุขภาพ
มศว 136
แบดมินตัน
1(0-2-1)
SWU 136
Badminton
ทักษะการยืน การเคลื่ อนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ามือและหลังมือ การตบ การส่งลูก การเล่นลู ก
หน้าตาข่าย กลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์และความปลอดภัยในการเล่น
แบดมินตันเพื่อสุขภาพ
มศว 137
เทนนิส
1(0-2-1)
SWU 137
Tennis
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน กลวิธีการ
เล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นเทนนิสเพื่อสุขภาพ
มศว 138
กอล์ฟ
1(0-2-1)
SWU 138
Golf
ความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การเหวี่ยงไม้ กติกาการเล่นกอล์ฟ การใช้และ
เก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพื่อสุขภาพ
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มศว 139
การฝึกโดยการใช้น้าหนัก
1(0-2-1)
SWU 139
Weight Training
เทคนิคการออกกาลังกายแบบใช้เครื่องมือช่วย หลักการปฏิบัติ การฝึกโดยการใช้น้าหนักและการ
ประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ควบคู่ไปกับการศึกษาเทคนิคการฝึก
โดยการใช้น้าหนักเพื่อสุขภาพ
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คาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
1. วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
คณ 115
แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
MA 115
Calculus I
อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์ ปริพันธ์และการประยุกต์
คณ 221
พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น
3(3-0-6)
MA 221
Elementary Linear Algebra
ระบบสมการเชิงเส้นและเมตริกซ์ ตัวกาหนด ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้นเวกเตอร์เจาะจงของ
การแปลงเชิงเส้น การประยุกต์
สถ 241
วิธีการทางสถิติ 1
3(3-0-6)
ST 241
Statistical Methods I
มโนมติพื้นฐานของสถิติ สถิติพรรณนา การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปัวซอง การแจกแจงปกติ
การแจกแจงการชักตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานสาหรับค่าเฉลี่ยของประชากร 1 กลุ่ม
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่ม สัดส่วนของประชากร 1 กลุ่ม ความแตกต่างของสัดส่วนของ
ประชากร 2 กลุ่ม ความแปรปรวนของประชากร 1 กลุ่ม ความแปรปรวนของประชากร 2 กลุ่ม วิชานี้เน้น ถึง
การประยุกต์ของวิธีการทางสถิติกับข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
2. วิชาเอก
2.1. วิชาเอกบังคับ
ภม 111
ภูมิศาสตร์กายภาพ
3(3-0-6)
GE 111
Physical Geography
สภาวะธรรมชาติของโลก อากาศภาค ธรณีภาค อุทกภาคและชีวภาค ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
ดิน น้า ความหลากหลายทางชีวภาพ หลักเกณฑ์และกระบวนการอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ การอธิบาย
โครงสร้าง กระบวนการและช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงของปฏิสัมพันธ์เชิงพื้นที่
ภม 112
ภูมิศาสตร์มนุษย์
3(3-0-6)
GE 112
Human Geography
หลักของภูมิศาสตร์มนุษย์ ปฏิสัมพันธ์เชิงพื้ นที่ พลวัตของประชากร การกระจาย และการย้ายถิ่น
แบบรูปและกระบวนการทางวัฒนธรรม การตั้งถิ่นฐานในเมืองและชนบท เศรษฐกิจ การเมือง สุขภาพ การ
กระทาระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม โลกาภิวัตน์และโครงข่ายทางภูมิศาสตร์
ภม 113
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
3(3-0-6)
GE 113
Geography of Thailand
ภู มิ ศ าสตร์ ป ระเทศไทย ที่ ตั้ ง ขนาด รู ป ร่ า งและพรมแดน โครงสร้ า งและลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ
ภูมิอากาศ พืชพรรณธรรมชาติ ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน ประชากร ทรัพยากรน้าและชลประทาน การ
คมนาคมขนส่ง เศรษฐกิจ และโลกาภิวัตน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
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ภม 114
การแปลความหมายจากแผนที่
3(2-2-5)
GE 114
Map Interpretation
การอ่าน ตีความ แปลความหมายจากสัญลักษณ์บนแผนที่ภูมิประเทศ และแผนที่เฉพาะเรื่อง การวัด
ระยะทาง การหาทิศทาง การกาหนดตาแหน่ง ระบบพิกัดบนแผนที่ มาตราส่วน การวิเคราะห์ลักษณะภูมิ
ประเทศจากแผนที่ การใช้แผนที่ภูมิประเทศ
ภม 211
หลักภูมิศาสตร์ภูมิภาค
3(3-0-6)
GE 211
Principles of Regional Geography
ภูมิภ าคของโลก ความสั มพัน ธ์ระหว่างลั กษณะเฉพาะทางกายภาพ เศรษฐกิจ มนุษย์ สั งคม การ
วิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน
ภม 212
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1
3(2-2-5)
GE 212
Geographic Information System I
หลักการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประเภทและโครงสร้างของข้อมูล การนาเข้า การจัดเก็บและ
การจัดการฐานข้อมูล คุณลักษณะและคุณภาพของข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ปัญหาข้อมูลเชิงพื้นที่
การแสดงผลและการประยุกต์
ภม 213
หลักการแผนที่
3(2-2-5)
GE 213
Principle of Cartography
ทฤษฎีและหลักการเบื้องต้นของการแผนที่ องค์ประกอบของแผนที่ เส้นโครงแผนที่ วิธีการเก็บข้อมูล
การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบสัญลักษณ์ การวางนัยทั่วไป ทฤษฎีสี การใช้สีในการ
ออกแบบแผนที่ การประกอบและการสร้างแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์
ภม 214
การอ่านสาหรับภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
GE 214
Reading in Geography
หลักการอ่าน การพัฒ นาทักษะในการอ่าน การแปล และความเข้ าใจในหัวข้อทั่วไปทางภูมิศาสตร์
การสรุปใจความสาคัญจากบทความ เอกสารวิชาการ ตาราทางภูมิศาสตร์ คาศัพท์ทางภูมิศาสตร์ ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทางภูมิศาสตร์
ภม 215
ธรณีวิทยาเบื้องต้น
3(2-2-5)
GE 215
Introduction to Geology
ศึกษาลักษณะโครงสร้างของเปลือกโลก แร่และหิ น กระบวนการทางธรณีวิทยาที่ส่งผลกระทบ ต่อ
มนุษย์ การปฏิบัติธรณีวิทยาภาคสนามเพื่อนักภูมิศาสตร์ การอธิบายปรากฏการณ์เชิงพื้นที่
ภม 216
การรับรู้จากระยะไกล 1
3(2-2-5)
GE 216
Remote Sensing I
หลั กการเบื้ องต้น ของการรั บ รู้ ร ะยะไกล ทฤษฎี ค ลื่ น แม่ เหล็ กไฟฟ้ า ประเภทและการท างานของ
ดาวเทียม สมบัติของข้อมูลจากการรับรู้ระยะไกล การปรับแก้ภาพเชิงเรขาคณิต การปรับปรุงคุณภาพภาพ
การแปลภาพถ่ายด้วยสายตา การจาแนกประเภทข้อมูลภาพ การตรวจสอบความถูกต้อง การประยุกต์ข้อมูล
ภม 217
โฟโตแกรมเมตรี
3(2-2-5)
GE 217
Photogrammetry
กระบวนการการบันทึก รังวัด และตีความภาพถ่ายทางอากาศ เน้นการรังวัดภาพถ่ายเพื่อให้ทราบ
ระยะ มุ ม พื้ น ที่ ความสู ง ขนาด รู ป ร่ า งหรื อ พิ กั ด ของวั ต ถุ ที่ ป รากฏอยู่ ในภาพถ่ า ย การค านวณความ
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คลาดเคลื่อนเนื่องจากความต่างระดับ การกาหนดจุดควบคุม การขยายจุดควบคุม การประมวลผลภาพเชิงเลข
การจัดภาพภายใน และการจัดภาพภายนอก กระบวนการสร้างภาพออร์โธ และการใช้เครื่องมือ โฟโตแกรมเมตรี
ภม 311
การโปรแกรมสาหรับนักภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
GE 311
Programming for Geographer
การพัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การเลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสม การ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ แบบจาลองและการฝึกปฏิบัติข้อมูลเชิงพื้นที่
ภม 312
ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับนักภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
GE 312
Research Methodology for Geographer
การกาหนดหัวข้อปัญหาการวิจัย ความสาคัญของปัญหาและวัตถุประสงค์ การรวบรวมและจัดการ
ข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลลักษณะประจา การตั้งสมมติฐาน การชักตัวอย่าง การกาหนดและวัดตัวแปร การ
สร้างแบบสารวจ/แบบสอบถาม/แบบทดสอบ และการเขียนรายงานการวิจัยเชิงภูมิศาสตร์ การใช้เทคนิคทาง
สถิติสร้างและทดสอบแบบจาลองทางภูมิศาสตร์
ภม 313
ปรัชญาและแนวคิดทางภูมิศาสตร์
3(3-0-6)
GE 313
Philosophy and Thought in Geography
วิวัฒนาการแนวคิดทางภูมิศาสตร์ ทฤษฎี และปรัชญา จากสมัยคลาสสิกสู่ปัจจุบัน นักภูมิศาสตร์ที่
สาคัญและอิทธิพลที่มีต่อสาขาวิชา วิธีการค้นคว้าของภูมิศาสตร์ร่วมสมัย
ภม 411
ภาษาอังกฤษขั้นสูงสาหรับนักภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
GE 411
Advanced English for Geographer
ฝึกทักษะการฟัง พูดและเขียน การนาเสนอผลงานวิชาการ การสรุปผลงานจากโครงงานการฝึกการ
เขียนประวัติตนเอง การกรอกใบสมัคร การเขียนจดหมายสมัครงาน เป็นภาษาอังกฤษ
ภม 412
การฝึกงานภูมิศาสตร์
3(0-9-0)
GE 412
Practicum in Geography
การฝึกงานและการปฏิบัติงานทางด้านภูมิศาสตร์สาขาใดสาขาหนึ่ง โดยต้องมีเวลาฝึกปฏิบัติงานใน
สานักงานหรือในภาคสนามของหน่วยงานที่รับเข้าฝึก เป็นชั่วโมงสะสมตลอดภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 720
ชั่วโมง
ภม 191
การศึกษาภาคสนามสาหรับนักภูมิศาสตร์ 1
2(1-2-3)
GE 191
Field Study for Geographer I
การฝึกทักษะงานสนามขั้นต้น การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เบื้องต้น การเก็บข้อมูลภาคสนาม การ
อธิบายปฏิสัมพันธ์เชิงพื้นที่ การนาเสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์มนุษย์ ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
และธรณีวิทยาเบื้องต้น และการแปลความหมายจากแผนที่ภาคสนาม
ภม 291
การศึกษาภาคสนามสาหรับนักภูมิศาสตร์ 2
2(1-2-3)
GE 291
Field Study for Geographer II
การฝึ กทัก ษะงานสนามขั้น กลาง ฝึ กปฏิ บั ติการใช้ เทคนิคเครื่องมือทางภู มิศาสตร์ การเก็บ ข้อมู ล
ภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม การแปลผล การนาเสนอและการบูรณาการข้อ มูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ การรับรู้ระยะไกลจากภาพ หลักการแผนที่ และการแปลภาพถ่ายทางอากาศภาคสนาม
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ภม 391
การศึกษาภาคสนามสาหรับนักภูมิศาสตร์ 3
2(1-2-3)
GE 391
Field Study for Geographer III
การฝึ ก ทั ก ษะงานสนามขั้ น สู ง วิธี ก ารและเครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ การแก้ ปั ญ หา กระบวนการ
วิเคราะห์ แปลผล และการน าเสนอข้ อมู ล ขั้ น สู ง การบู รณาการและอภิ ป รายความรู้ภู มิ ศ าสตร์ก ายภาพ
ภูมิศาสตร์มนุษย์และเทคนิคทางภูมิศาสตร์เชิงระบบภาคสนาม
ภม 491
ปัญหาพิเศษ
3(2-2-5)
GE 491
Special Problem
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางภูมิศาสตร์ส าขาใดสาขาหนึ่ง โดยใช้ห ลักและวิธีการทางภูมิศาสตร์เลือก
ศึกษาหรือทดลอง เขียนรายงานผลการศึกษาอย่างมีระบบ
2.2 วิชาเอกเลือก
หมวดภูมิศาสตร์กายภาพ (Physical Geography)
ภม 221
ภูมิอากาศวิทยา
3(2-2-5)
GE 221
Climatology
องค์ประกอบของภูมิอากาศ เครื่องมือทางอุตุนิ ยมวิทยา ปัจจัยที่ควบคุมภูมิอากาศ ระบบการจาแนก
เขตภูมิอากาศและลักษณะเฉพาะของภูมิอากาศในแต่ละท้องถิ่น การพยากรณ์อากาศ การเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศในปัจจุบัน การศึกษาดูงานในหน่วยงานด้านภูมิอากาศ
ภม 222
ภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
GE 222
Geography of Natural Resources and Environment
ชนิดของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างและหน้าที่ของระบบสิ่งแวดล้อม
สมดุลของระบบสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขปัญหา ความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งแวดล้อม
กับมนุษย์ ความขัดแย้งระหว่างการจัดการทรัพยากรและการอนุรักษ์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
การวิเคราะห์ระบบสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ภม 223
การจัดการพื้นที่ชุ่มน้า
3(3-0-6)
GE 223
Wetland Management
การศึกษาอนุสัญญาที่เกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้าและการจัดการพื้นที่ชุ่มน้าของโลก ปัญหาของพื้นที่ชุมน้า
และแนวทางการแก้ไข อนุ สัญ ญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้า การจัดการพื้นที่ชุมน้าของประเทศไทย กระบวนการ
จัดการผลกระทบจากการสูญเสียพื้นที่ชุ่มน้า การพัฒนาที่ยั่งยืนของพื้นที่ชุ่มน้าในประเทศไทย การสร้างความ
ตระหนักของการมีส่วนร่วม และส่งเสริมผู้มีส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืนของพื้นที่ชุ่มน้าในประเทศไทย
ภม 224
ภูมิศาสตร์ชายฝั่งทะเล
3(2-2-5)
GE 224
Coastal Geography
โครงสร้างและลักษณะของชายฝั่ ง กระบวนการทางอุทกศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งและการ
ป้องกันการกษัยการชายฝั่ง เน้นการศึกษาในพื้นที่จริง
ภม 225
การวิเคราะห์ระบบสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
GE 225
Environmental System Analysis and Environmental Impact Assessment
บุรพวิชา : ภม 222 ภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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หลักการการวิเคราะห์ระบบสิ่งแวดล้อม ความจาเป็นในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม นโยบาย
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สุขอนามัย และ
สั งคม คุณ ค่ าการใช้ ป ระโยชน์ แ ละคุณ ภาพชี วิตของประชาชน สาเหตุแ ละปั จจั ยของผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม วิธีการ มาตรการป้องกัน แก้ไข ลดผลกระทบและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระบวนการจัดทาเอกสารรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการทาประชา
พิจารณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติการเขียนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภม 226
การจัดการลุ่มน้า
3(3-0-6)
GE 226
Watershed Management
ศึกษาแนวคิดและขอบเขตพื้น ที่ลุ่ มน้า อุตุอุทกวัฏ จักร หลั กการในการจัดการลุ่ มน้าตามหลั กการ
อนุรักษ์ดินและน้า หลักและวิธีปฏิบัติในการจัดการพื้นที่ลุ่มน้าเพื่อการอนุรักษ์ การป้องกันการพังทลายของดิน
อุทกภัย ความแห้งแล้ง
ภม 321
หลักการใช้ที่ดินสาหรับนักภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
GE 321
Principle of Land Use for Geographer
หลักการจาแนก การจัดการและการวางแผนการใช้ที่ดิน การประยุกต์ข้อมูลภูมิสารสนเทศกับการใช้
ที่ดิน กรณีศึกษาและการศึกษาในพื้นที่จริง
ภม 322
ภูมิศาสตร์กับพิบัติภัยทางธรรมชาติ
3(2-2-5)
GE 322
Geography and Natural Disaster
บุรพวิชา : ภม 215 ธรณีวิทยาเบื้องต้น
ประเภทและสาเหตุการเกิดพิบั ติภัยทางธรรมชาติ ความสั มพันธ์ระหว่างภูมิประเทศและพิบัติภัย
ระดับ ความรุน แรงของพิบั ติภัย การเกิดพิบัติภัยทางธรรมชาติในประเทศไทย แผนการเตรียมความพร้อม
ฉุกเฉินเพื่อรองรับพิบัติภัย กรณีศึกษา
ภม 323
อุทกวิทยา
3(2-2-5)
GE 323
Hydrology
อุทกวัฏจักรบนผิวโลก ปริมาณอุตุอุกทกวัฏจักรฝนในลุ่มน้า สภาวะของน้าใต้ดินและน้าผิวดิน แหล่ง
น้าต่างๆ ผลกระทบของน้าต่อสภาวะแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ ศึกษาดูงานในหน่วยงานด้านอุทกวิทยา
ภม 324
ชีวภูมิศาสตร์
3(3-0-6)
GE 324
Biogeography
ลักษณะโครงสร้างและองค์ป ระกอบของระบบนิเวศ การกระจายของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ต่างถิ่นที่รุกราน การปรับตัวของระบบนิเวศต่อปัจจัยทาง
สิ่งแวดล้อม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและการสูญพันธุ์ นิเวศวิทยาประชากร และการรบกวนเชิงนิเวศ กิจกรรม
และปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภูมิทัศน์เชิงนิเวศวิทยา การ
แก้ปัญหาเชิงพื้นที่ของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
ภม 325
ธรณีสัณฐานวิทยา
3(3-0-6)
GE 325
Geomorphology
โครงสร้างทางธรณีสัณฐาน ลักษณะภูมิประเทศ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงและ
วิวัฒนาการของภูมิประเทศ อธิบายลักษณะการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศตามหลักทฤษฎี การวิเคราะห์ลักษณะ
ธรณีสัณฐานของภูมิประเทศที่สาคัญ
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ภม 326
ภูมศิ าสตร์ดิน
3(2-2-5)
GE 326
Soil Geography
การกาเนิดดิน กระบวนการทางดิน สมบัติทางเคมี ฟิสิกส์ การจาแนกดิน การสารวจดิน ผลกระทบ
ของดินกับสภาวะแวดล้อม การเก็บตัวอย่างดิน วิเคราะห์ชั้นดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน ลักษณะดินในประเทศ
ไทย การจัดการดินเพื่อการเกษตรตามทฤษฎีใหม่
ภม 327
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
3(2-2-5)
GE 327
Global Climate Change
ความหมายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สาเหตุการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภูมิอากาศ
โลกในอดีต ปัจจุบันและการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศในอนาคต ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ภาวะล่อแหลมเปราะบาง มาตรการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลไกการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลก
ภม 328
การจัดการสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
GE 328
Environmental Management
ความรู้พื้นฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ลักษณะเฉพาะของระบบสิ่งแวดล้อม การกาหนดมาตรฐานและ
ดัชนีชี้วัดด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม การวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม การบูรณา
การเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม การบูรณาการภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
หมวดภูมิศาสตร์มนุษย์ (Human Geography)
ภม 231
ภูมิศาสตร์ประชากรและการตั้งถิ่นฐาน
3(3-0-6)
GE 231
Geography of Population and Settlement
ทฤษฎีประชากร การกระจายประชากร การเพิ่มประชากร โครงสร้างประชากร พีระมิดประชากร
การเกิดการตาย การย้ายถิ่น แบบรูปการตั้งถิ่นฐานในโลก ปัจจัยในการเลือกการตั้งถิ่นฐาน การตั้งถิ่นฐานใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภม 232
ภูมศิ าสตร์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3(3-0-6)
GE 232
Geography of Eco-Tourism
องค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และทรัพยากรการท่องเที่ยว ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อ มจากการ
ท่องเที่ ย วและวิธีการอนุ รั กษ์ท รัพ ยากรการท่ องเที่ย วและสิ่ งแวดล้ อม ปัจจัยทางภู มิศาสตร์ที่ ส่ งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ผลกระทบทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อม การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย
ภม 233
ภูมิศาสตร์เมือง
3(2-2-5)
GE 233
Urban Geography
แนวคิด ทฤษฎี และแบบจาลองภูมิศาสตร์เมือง องค์ประกอบเมือง แบบรูปการตั้งถิ่นฐาน ปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ต่อที่ตั้งและโครงสร้างเมือง กระบวนการกลายเป็นเมือง โครงข่ายการคมนาคม สภาพปัญหาเมือง
และพฤติกรรมประชากรในเมือง การปรับปรุงแก้ไขปัญหาในเมือง และการปฏิบัติการภาคสนาม
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ภม 234
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
3(3-0-6)
GE 234
Economic Geography
พัฒนาการและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคโลก ปัจจัยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การ
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการกระจายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจขั้นปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
ปรากฏการณ์ของโลกาภิวัตน์ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่อการประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ภม 235
ภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
GE 235
Geography of Manufacturing
ความเป็นมาและพัฒนาการของอุตสาหกรรม การปฏิวัติอุตสาหกรรมและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคม เขตอุตสาหกรรมของโลก การวิเคราะห์ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ต่อกิจกรรมทางด้านอุตสาหกรรม ทฤษฎี
ที่ตั้งทางอุตสาหกรรม นโยบายและการจัดการพื้นที่ด้านอุตสาหกรรม
ภม 236
ภูมิศาสตร์เมืองทันสมัย
3(3-0-6)
GE 236
Geography of Modern City
หลักการและแนวคิดของเมืองทันสมัย การพัฒนาเมืองและวัฏจักรของการกลายเป็นเมือง การแปลง
พื้นที่เพื่อเปลี่ยนชนชั้น การเจริญเติบโตของเมืองอย่างชาญฉลาด เมืองยั่งยืน เมืองสีเขียว เมืองสุขภาวะ การ
พัฒนาโครงข่ายและพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน การฟื้นฟูเมืองให้ทันสมัย โลกาภิวัตน์กับการเปลี่ยนแปลงเมือง
ภม 237
ภูมิศาสตร์อาหารและการเกษตร
3(3-0-6)
GE 237
Geography of Food and Agriculture
แบบรูปการหาอาหารของมนุษย์ แหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ แหล่งปศุสัตว์เพื่อการค้า แหล่งประมง
เพื่อการค้า ปัญหาความมั่นคงทางอาหารโลก การดัดแปลงพันธุกรรมอาหาร แนวทางการจัดการปัญหาด้าน
อาหารของโลก
ภม 331
การวางผังเมืองเบื้องต้น
3(2-2-5)
GE 331
Introduction to Urban Planning
แนวคิดการวางผังเมือง ความหมายของการวางผังเมือง องค์ประกอบของผังเมือง การเก็บรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลผังเมือง กระบวนการออกแบบผัง และการปฏิบัติการภาคสนาม
ภม 332
ภูมิศาสตร์สุขภาพ
3(3-0-6)
GE 332
Geography of Health
นิเวศวิทยามนุษย์และการเกิดโรค การเปลี่ยนแปลงประชากร ภูมิทัศน์ทางกายภาพ ภูมิอากาศ สภาพ
อากาศ สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม และเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรค นิเวศวิทยาทางการเมืองของโรคไม่
ติดต่อ แบบรูปการกระจายของโรคเชิงพื้นที่ การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสุขภาพ การดูแล
สุขภาพและการบริการทางการแพทย์
ภม 333
ภูมิศาสตร์การค้าปลีก
3(3-0-6)
GE 333
Geography of Retailing
พัฒนาการการค้าปลีก การเจริญเติบโตและการกระจายของกิจกรรมการค้าปลีกในภูมิภาคของโลก
โครงสร้างและรูปแบบการค้าปลีก พฤติกรรมการบริโภคของผู้ใช้บริการร้านค้าปลีก แนวคิดและทฤษฎีที่ตั้งเพื่อ
การค้าปลีก แนวโน้มและผลกระทบของการค้าปลีกในยุคโลกาภิวัตน์ นโยบายและการจัดการเชิงพื้นที่ด้าน
การค้า
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ภม 334
ภูมิศาสตร์การขนส่งและโลจิสติกส์
3(2-2-5)
GE 334
Geography of Transportation and Logistics
ความหมายของภูมิศาสตร์การขนส่ง วิวัฒนาการ ทฤษฎี ประเภทและบทบาทการขนส่ง โครงสร้าง
และระบบต้นทุนการขนส่ง การวิเคราะห์ระบบโครงข่ายและแบบจาลองการขนส่ง ความสัมพันธ์ของภูมิศาสตร์
การขนส่งกับระบบโลจิสติกส์ การจัดสรรทรัพยากร การเลือกที่ตั้ง การเลือกระบบขนส่งและเส้นทางการขนส่ง
การจัดการและวางแผนพัฒนาเส้นทางขนส่ง
ภม 335
ภูมิศาสตร์ประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
GE 335
Geography of ASEAN Community
ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศในเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ ความ
เป็นมาของประชาคมอาเซียน การประชุมสุดยอดอาเซียน ความร่วมมือในและนอกภูมิภาคอาเซียน บทบาท
ของอาเซียนในเวทีโลกปัจจุบันและอนาคต
ภม 336
ภูมิศาสตร์ชนบท
3(2-2-5)
GE 336
Rural Geography
สภาพและโครงสร้างชนบท เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของคนในชนบท ปัญหาพื้นฐานชนบท และการ
ปรับปรุงแก้ไข การวางแผนพัฒนาชนบท การพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน
ภม 337
ภูมศิ าสตร์การวางแผนและการพัฒนา
3(2-2-5)
GE 337
Geography of Planning and Development
ความหมาย ทฤษฎี และแนวคิ ด เกี่ ย วกับ การวางแผนและการพั ฒ นา ส ารวจ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
วิเคราะห์ ข้อมูล การใช้ป ระโยชน์ที่ดิน การคมนาคม สาธารณู ปโภค เศรษฐกิจและสังคม การวางแผน การ
จัดการ และการพัฒนาพื้นที่ การปฏิบัติการภาคสนาม
ภม 338
ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม
3(3-0-6)
GE 338
Cultural Geography
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ขอบเขตวัฒนธรรม อัตลักษณ์
วัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคของโลก
ภม 339
ภูมิศาสตร์อาชญากรรม
3(3-0-6)
GE 339
Geography of Crime
อาชญากรรมเบื้องต้น ทฤษฎีอาชญาวิทยา ทฤษฎีการป้องกันอาชญากรรม หลักการเบื้องต้นของการ
สืบสวนและสอบสวน แนวคิดและทฤษฎีสนับสนุนการสืบสวน วิธีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม
ยุทธวิธีปราบปรามอาชญากรรมเบื้องต้น หลักการ การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในงานอาชญากรรม
หมวดภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics)
ภม 341
การวิเคราะห์เชิงพื้นที่
3(2-2-5)
GE 341
Spatial Analysis
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่สองมิติและสามมิติ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล การแพร่กระจาย แบบรูป
ของข้อมูลเชิงพื้นที่ สหสัมพันธ์เชิงพื้นที่ และการวิเคราะห์แบบรูปและสถิติเชิงพื้นที่ การอธิบายปรากฏการณ์
เชิงพื้นที่ผ่านกรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติและการศึกษาพื้นที่
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ภม 342
การสารวจสาหรับนักภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
GE 342
Survey for Geographer
หลักการสารวจพื้นระนาบ การวัดระยะทาง การทาระดับ การกาหนดจุดควบคุม การทาแผนที่ด้วย
เครื่องมือสารวจพื้นฐานร่วมกับระบบนาหนด้วยดาวเทียม และการประยุกต์และการปฏิบัติภาคสนาม
ภม 343
การจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
3(2-2-5)
GE 343
Spatial Database Management
ศึกษาข้อมูลภูมิศาสตร์และระบบฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล
เชิงพื้นที่ การออกแบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ การสร้างและการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้ นที่ด้านภูมิศาสตร์และภูมิ
สารสนเทศ
ภม 344
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
3(2-2-5)
GE 344
Web-based Geographic Information System
หลักการ วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา ระบบภูมิสารสนเทศประยุกต์บนเว็บ การสร้าง การจัดทา
และประยุกต์ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ และแผนที่บนเว็บ โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง การปรับแต่งและนาเสนอข้อมูลเชิง
ภูมิศาสตร์และแผนที่ผ่านเว็บ การพัฒนาฐานข้อมูลและพื้นฐานสถาปัตยกรรมระบบภูมิสารสนเทศบนเว็บ
ภม 345
การรับรู้จากระยะไกล 2
3(2-2-5)
GE 345
Remote Sensing II
กระบวนการสร้างภาพดิจิทัลขั้นสูง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ และการจาแนกข้อมูลภาพ
จากดาวเทียมเชิงตัวเลขด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ภาพจากดาวเที ยมด้านสิ่งแวดล้อมและศาสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ภม 346
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2
3(2-2-5)
GE 346
Geographic Information System II
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม การแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ การใช้แบบจาลองทางด้าน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ/หรือเศรษฐสังคม การ
ทาโครงงานโดยประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ภม 347
แผนที่เฉพาะเรื่องและการนาเสนอภาพภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
GE 347
Thematic Cartography and Geovisualization
เทคนิคการทาแผนที่เฉพาะเรื่อง เครื่องมือ วิธีการ และเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการนาเสนอภาพพื้นที่
ภม 348
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
GE 348
Quantitative Analysis in Geography
วิธีทางสถิติแบบพาราเมตริก นอนพาราเมตริก การวิเคราะห์องค์ประกอบ และการถดถอยพหุคูณ
การวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาทางภูมิศาสตร์
ภม 349
แบบจาลองทางภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
GE 349
Geographic Modeling
ระบบและแบบจาลองของระบบ มโนทัศน์การสร้างแบบจาลองของระบบ ข้อมูลสาหรับการจาลอง
รูปแบบทางคณิตศาสตร์ในการจาลองระบบ แบบจาลองระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การเลือก การสอบเทียบ
และการทดสอบแบบจาลอง
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คาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
1. วิชาเอก
1.1 วิชาเอกบังคับ
ปศ 101
อารยธรรมโลก
3(3-0-6)
HI 101
World Civilization
ศึกษาพัฒนาการของอารยธรรมโบราณที่สาคัญของโลก ตั้งแต่อารยธรรมเมโสโปเตเมีย อียิปต์ กรีก
โรมัน ยุโรปสมัยกลาง อินเดีย จีน และอิสลาม
ปศ 102
ความรู้เบื้องต้นสาหรับการศึกษาประวัติศาสตร์
3(2-2-5)
HI 102
Basic Knowledge for History Study
ศึกษาความรู้เบื้ องต้นที่มี ความส าคั ญต่อการศึกษาประวัติ ศาสตร์ ลั กษณะของประวัติ ศาสตร์ ปั ญหา
ข้อจากัดและความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆ ฝึกทักษะของการเป็นนักประวัติศาสตร์ โดยการใช้ การวิเคราะห์ การ
ตีความหลักฐาน และการนาเสนอ
ปศ 103
ภาษาอังกฤษสาหรับเฉพาะสาขาประวัติศาสตร์ 1
3(2-2-5)
HI 103
English for Academic Purposes History I
ศึกษาและฝึกการอ่านภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือสังคมโลก
ปศ 104
ภาษาอังกฤษสาหรับเฉพาะสาขาประวัติศาสตร์ 2
3(2-2-5)
HI 104
English for Academic Purposes History II
ศึ ก ษาและฝึ ก การอ่ านข้ อ เขี ย นภาษาอั งกฤษทางประวั ติ ศ าสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ ที่ เป็ น เอกสาร
บทความหรือตารา
ปศ 211
ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่
3(3-0-6)
HI 211
Pre-Modern Thai History
ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยสุโขทัยจนถึง รัตนโกสินทร์ตอนต้น ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม
ปศ 212
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่
3(3-0-6)
HI 212
Modern Thai History
ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่เริ่มการทาสนธิสัญญาเบาว์ริงจนถึงสมัยประชาธิปไตย ด้านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ปศ 221
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่
3(3-0-6)
HI 221
Modern Southeast Asian History
ศึกษาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 จากสมัยอาณานิคม การเป็น
เอกราชของชาติต่างๆ พัฒนาการของแต่ล ะชาติหลังสมัยอาณานิคม ความขัดแย้งและความร่วมมือในภูมิภาค
ปฏิสัมพันธ์และความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคในโลกปัจจุบัน
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ปศ 231
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกสมัยใหม่
3(3-0-6)
HI 231
Modern East Asian History
ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงส าคั ญ ๆ ทางการเมื อ ง การปกครอง เศรษฐกิ จ สั ง คม ภู มิ ปั ญ ญา และ
ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ของจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน
ปศ 301
ประวัติศาสตร์นิพนธ์
3(3-0-6)
HI 301
Historiography
ศึกษาวิเคราะห์ พัฒ นาการทางความคิดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นิพนธ์และระเบียบวิธีวิจั ยของโลก
ตะวันตกและไทย พัฒนาการการเขียนงานทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ร่วมกับระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์
ปศ 302
เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
3(2-2-5)
HI 302
World Current Affairs
ศึกษาและวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลง พัฒนาการ ความขัดแย้ง และความร่วมมือของประเทศต่างๆ
ซึ่งเป็นผลมาจากแนวคิดและอุดมการณ์ทางเศรษฐกิจการเมือง ศาสนา ผลประโยชน์ของการรวมกลุ่มระดับ
ภูมิภาค การเติบโตและปัญหาของระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ปศ 341
ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง
3(3-0-6)
HI 341
Middle East History
ศึ ก ษาและวิ เคราะห์ ค วามเป็ น มาของดิ น แดนตะวั น ออกกลาง ตั้ ง แต่ ก าเนิ ด ของศาสนาอิ ส ลาม
อาณาจักรอิสลามต่างๆ อิทธิพลของมหาอานาจตะวันตก การเกิดประเทศต่างๆ และความสาคัญของภูมิภาคนี้
ในปัจจุบัน
ปศ 351
ประวัติศาสตร์ยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19
3(3-0-6)
HI 351
European History since the 19th Century
ศึกษาสภาพของยุโรปตั้งแต่สมัยนโปเลียน การปฏิวัติอุตสาหกรรม ขบวนการเสรีนิยม ชาตินิยม การ
รวมชาติของเยอรมนี และอิตาลี ลั ท ธิจักรวรรดินิยม ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจและการเมืองซึ่งก่อให้ เกิด
สงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสอง
ปศ 361
ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา
3(3-0-6)
HI 361
American History
ศึกษาความเป็ น มาของประเทศสหรัฐอเมริกา พั ฒ นาการทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสั งคม
เหตุการณ์ ในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนบทบาทที่เพิ่ มขึ้ นของสหรัฐอเมริกาในการเมืองระหว่าง
ประเทศตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา
ปศ 401
ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์
3(2-2-5)
HI 401
Research Methods in History
ศึ ก ษาระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย และปั ญ หาในการท างานวิ จั ย ทางประวั ติ ศ าสตร์ ฝึ ก การท างานวิ จั ย ทาง
ประวัติศาสตร์ตามความสนใจของนิสิต และนาเสนอผลงานการวิจัยทั้งในรูปแบบการเขียนและการนาเสนอ
ปากเปล่า
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ปศ 402
สัมมนาประเด็นสาคัญทางประวัติศาสตร์
3(2-2-5)
HI 402
Seminar on Selected Topics in History
ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นสาคัญจากการค้นคว้าวิจัย หรือการเปลี่ ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์ของไทยและต่างประเทศ
ปศ 403
สังคมและวัฒนธรรมต่างชาติ
3(2-2-5)
HI 403
Foreign Society and Culture
ศึกษาบริบ ททางประวัติศาสตร์ จากการอ่าน การเก็บความงานเขียนภาษาต่างประเทศเพื่อความ
เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมต่างชาติ
1.2 วิชาเอกเลือก
หมวดประวัติศาสตร์ไทย
ปศ 213
ความสัมพันธ์ไทยกับต่างประเทศสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 – 20
3(3-0-6)
HI 213
Thai Foreign Relations from the 15th to the 20th Centuries
ศึกษาความสัมพันธ์ไทยกับต่างประเทศในด้านการทูต การค้า สั งคม และการปรับเปลี่ยนทางสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของไทยในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 20
ปศ 214
ประวัติศาสตร์การเมืองและการปกครองไทย
3(3-0-6)
HI 214
Thai Politics and Government History
ศึกษารูปแบบและแนวคิดทางการเมืองและการปกครองของไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงพ.ศ. 2475
โดยพิจารณาความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิด และการจัดการปกครองในสมัยต่างๆ รวมถึง
การวิเคราะห์และตีความเหตุการณ์สาคัญทางการเมืองในแต่ละช่วงเวลา
ปศ 215
ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
HI 215
Thai Social and Cultural History
ศึกษาระบบชนชั้นและวัฒนธรรมไทยตั้งแต่สมัยโบราณถึงทศวรรษ 2500 ด้านโครงสร้าง วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมภูมิปัญญาที่สะท้อนความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย
ปศ 216
โบราณคดีในประเทศไทย
3(3-0-6)
HI 216
Archaeology in Thailand
ศึกษาความหมายของวิชาโบราณคดี ขอบเขตของการศึกษา การดาเนินงานโบราณคดีในประเทศไทย
ประโยชน์ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งาน และองค์ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ โบราณคดี ส มั ย ก่ อ นประวัติ ศ าสตร์แ ละสมั ย
ประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
ปศ 311
ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย
3(3-0-6)
HI 311
Contemporary Thai History
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของไทยตั้งแต่การเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ.2475 จนถึงปัจจุบัน
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ปศ 312
อยุธยาศึกษา
3(3-0-6)
HI 312
Ayutthaya Study
ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับอาณาจักรอยุธยา ภูมิสถาน พัฒนาการทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจและ
ศิลปวัฒนธรรม การค้าและความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ความเจริญและการล่มสลาย ตลอดจนอยุธยาในฐานะ
เมืองมรดกโลก
ปศ 313
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย
3(3-0-6)
HI 313
Thai Economic History
ศึกษาพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจไทยตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 จนถึงพ.ศ.2475 ปัจจัยทั้งภายใน
และภายนอกที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และผลกระทบที่มีต่อสังคมไทย
ปศ 314
ประวัติศาสตร์ล้านนา
3(3-0-6)
HI 314
Lanna History
ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ล้านนา และพัฒนาการทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
สั งคมและวัฒ นธรรมตั้งแต่ยุ คแรกเริ่ มจนถึงการผนวกรวมล้ านนาเข้ากับ อาณาจักรไทยในสมัยการปฏิรูป
ประเทศ
ปศ 411
บทบาทสตรีในประวัติศาสตร์ไทย
3(3-0-6)
HI 411
Roles of Women in Thai History
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ เพศสภาพ สิทธิ สถานภาพ และบทบาทสตรีในประวัติศาสตร์ไทยทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเรียกร้องสิทธิของสตรี
ปศ 412
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย
3(2-2-5)
HI 412
Thai Local History
ศึกษาแนวคิดและวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น องค์ความรู้ของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ในประเทศไทย และให้นิสิตฝึกวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ปศ 413
สัมมนาประวัติศาสตร์ไทย
3(2-2-5)
HI 413
Seminar in Thai History
ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายเรื่องราวหรือกรณี สาคัญที่ เกิดขึ้นใหม่จากการค้นคว้าวิจัย หรือการ
เปลี่ยนแปลงสาคัญๆ ทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์ไทย ทั้งใน
อดีต และปัจจุบัน
ปศ 414
ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทย
3(3-0-6)
HI 414
Thai Wisdom History
ศึกษาพัฒนาการของแนวคิด คติความเชื่อ ภูมิปัญญาไทยที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและการสร้างสรรค์
ความเจริญด้านต่างๆ นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ปศ 415
ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย
3(3-0-6)
HI 415
Thai Arts History
ศึกษาวิวัฒนาการของศิลปะในประเทศไทย ด้านสถาปั ตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม โดย
ศึกษาตามลาดับสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญในด้านรูปแบบและเอกลักษณ์ เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานทาง
สังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา อิทธิพลของศาสนา และรูปแบบของศิลปกรรมจากภายนอกที่มีต่อศิลปะไทย
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หมวดประวัติศาสตร์เอเชีย
ปศ 222
อาเซียน
3(3-0-6)
HI 222
ASEAN
ศึกษาการก่อตั้ง การปรับตัว และการดาเนินงานของอาเซียนในยุคสงครามเย็น หลังสงครามเย็น ยุค
วิกฤติเศรษฐกิจ และการปรับเปลี่ยนจากองค์กรความมั่นคงไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ปศ 321
ประวัติศาสตร์อินโดจีน
3(3-0-6)
HI 321
Indo – China History
ศึกษาพัฒนาการประวัติศาสตร์ลาว เวียดนาม และกัมพูชา ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมตั้งแต่สมัย
อาณานิคมจนถึงปัจจุบัน
ปศ 342
ประวัติศาสตร์เอเชียใต้สมัยใหม่
3(3-0-6)
HI 342
Modern South Asian History
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางด้ านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศต่างๆ ในเอเชียใต้ จาก
รูป แบบสั งคมดั้งเดิม อิทธิพลของอิสลาม ชาติตะวันตก การต่อสู้ เพื่อเอกราชของอินเดีย การแบ่งแยกเป็น
ประเทศปากีสถาน และบังคลาเทศ ความสาคัญและบทบาทของเอเชียใต้ในโลกปัจจุบัน
ปศ 421
สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(2-2-5)
HI 421
Seminar in Southeast Asian History
ศึกษา วิเคราะห์ และอภิ ป รายประเด็น หรือเหตุการณ์ ส าคัญ ทางการเมือง เศรษฐกิจ สั งคม และ
วัฒนธรรมในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปศ 431
สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
3(2-2-5)
HI 431
Seminar in East Asian History
ศึก ษา วิเคราะห์ และอภิ ป รายประเด็ น หรือ เหตุ การณ์ ส าคัญ ทางการเมื อง เศรษฐกิจ สั งคมและ
วัฒนธรรมในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
หมวดประวัติศาสตร์ตะวันตก
ปศ 251
ประวัติศาสตร์ยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15 ถึง 18
3(3-0-6)
HI 251
European History from the 15th to the 18th Centuries
ศึกษาความสาคัญของการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการในยุโรปต่อการเปลี่ยนแปลงแนวคิด การปฏิวัติทาง
วิทยาศาสตร์ การสารวจทางทะเล การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การปฏิรูปศาสนา แนวคิดใหม่ในสมัยภูมิธรรม
(Age of Enlightenment) สาเหตุและผลของการปฏิวัติฝรั่งเศส
ปศ 352
ประวัติศาสตร์อังกฤษสมัยใหม่
3(3-0-6)
HI 352
Modern Britain History
ศึกษาพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของอังกฤษตั้งแต่สมัยราชวงศ์ทิวดอร์จนถึงปัจจุบัน ระบบ
การเมืองแบบรัฐสภา การปฏิรูปทางเศรษฐกิจ สั งคม การพัฒนาสู่เครือจักรภพ กาเนิดพรรคแรงงาน ระบบรัฐ
สวัสดิการ และความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษกับสหภาพยุโรป
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ปศ 353
ประวัติศาสตร์รัสเซียสมัยใหม่
3(3-0-6)
HI 353
Modern Russia History
ศึกษาประวัติศาสตร์รัสเซียตั้งแต่การปฏิวัติรัสเซีย ค.ศ.1917 จนถึงปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
การเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั งคม และวั ฒ นธรรม การจั ดตั้ งประเทศเครือรัฐเอกราช สถานภาพและบทบาทของ
สหพันธรัฐรัสเซียต่อการเมืองโลก
ปศ 354
ประวัติศาสตร์เยอรมัน
3(3-0-6)
HI 354
Germany History
ศึกษาพัฒนาการทางการเมืองและสังคมของเยอรมนี เน้นการรวมชาติเยอรมันในปลายคริสต์ศตวรรษ
ที่ 19 บทบาทของเยอรมนีในสงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 และบทบาทของเยอรมนีในโลกปัจจุบัน
ปศ 451
ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสสมัยใหม่
3(3-0-6)
HI 451
Modern France History
ศึกษาพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของฝรั่งเศสตั้งแต่การปฏิวัติฝรั่งเศส ลัทธิจักรวรรดิ
นิยม พัฒนาการการปกครอง และบทบาทของฝรั่งเศสในโลกปัจจุบัน
ปศ 452
สหภาพยุโรป
3(3-0-6)
HI 452
European Union
ศึกษาทฤษฎีบูรณาการและพัฒนาการของการบูรณาการยุโรปด้านเศรษฐกิจและการเมืองตั้งแต่หลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ของชาติกับการบูรณาการ การดาเนินนโยบาย ความ
พยายามสร้างอัตลักษณ์ยุโรป การปรับตัวและความเปลี่ยนแปลงของประเทศสมาชิก บทบาทของสหภาพยุโรป
ในระบบเศรษฐกิจและการเมืองโลก
ปศ 453
สัมมนาประวัติศาสตร์ยุโรป
3(2-2-5)
HI 453
Seminar in European History
ศึก ษา วิเคราะห์ และอภิ ป รายประเด็ น หรือ เหตุ การณ์ ส าคัญ ทางการเมื อง เศรษฐกิจ สั งคมและ
วัฒนธรรมในประวัติศาสตร์ยุโรป
หมวดประวัติศาสตร์ทั่วไป
ปศ 217
ประวัติศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ไทย
3(3-0-6)
HI 217
Health and Medicine in Thai History
ศึกษาประเด็นปัญหาทางสุขภาพและการแพทย์ของสังคมไทยในอดีตที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพคนไทยใน
ปัจจุบัน มุมมองเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสุขภาพ โรค ความเจ็บป่วยและการรักษา
ปศ 303
การผลิตสารคดีทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
3(2-2-5)
HI 303
Production of Historical and Cultural Documentaries
ศึกษาและฝึกฝนกระบวนการทางาน การรวบรวม การจัดการข้อมูล การเขียนและผลิตสื่อสารคดีทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ปศ 304
ภาษาอังกฤษสาหรับเฉพาะสาขาประวัติศาสตร์ 3
3(2-2-5)
HI 304
English for Academic Purposes History III
ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษขององค์ความรู้ ทางประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสาร การสังเคราะห์
ความคิด
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ปศ 305
ความรู้และทักษะเบื้องต้นเพื่อการประกอบอาชีพทางประวัติศาสตร์ 3(1-4-4)
HI 305
Knowledge and Basic Skills for Career in History
การเรีย นรู้เบื้ องต้น เกี่ย วกับ ลักษณะของงานในสาขาวิชาประวัติศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดย
ผู้ เรี ย นต้ อ งฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านจริ ง เป็ น เวลาไม่ น้ อ ยกว่ า 90 ชั่ ว โมง เพื่ อ ให้ เกิ ด ความช านาญ มี ทั ก ษะและ
ประสบการณ์อาชีพ
ปศ 404
พิพิธภัณฑสถานวิทยา
3(3-0-6)
HI 404
Museology
ศึกษาแนวคิดและหลักการในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ บทบาท หน้าที่ โครงสร้าง การบริหารงาน การ
จัดการวัตถุพิพิธภัณฑ์ การจัดแสดง การสงวนรักษา การบริการทางการศึกษา ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวกับงาน
พิพิธภัณฑ์ แนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้ทันสมัยและการมีส่วนร่วมของชุมชน
ปศ 405
การจัดการมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในประเทศไทย 3(3-0-6)
HI 405
Management of Historical and Cultural Heritage in Thailand
ศึกษาแนวคิดและทิศทางการจัดการมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การจัดการด้านอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและแหล่งมรดกทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในประเทศไทย
ปศ 406
ภาพยนตร์ และประวัติศาสตร์
3(3-0-6)
HI 406
Films and History
ศึกษาภาพยนตร์ในฐานะบันทึกความทรงจาของสังคม และการใช้ข้อมูลจากภาพยนตร์เพื่อการศึกษา
ประวัติศาสตร์
ปศ 471
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
HI 471
Local History and Tourism
ศึกษาประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นที่สาคัญในแต่ละภูมิภาค สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรม
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คาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
1. วิชาแกน
รฐ 101
รัฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
PO 101
Introduction to Political Science
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานทางการเมือง รัฐ อานาจ สิทธิอานาจ อานาจอธิปไตย อุดมการณ์ทางการเมือง
ระบอบการปกครอง โครงสร้างทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง พฤติกรรมทางการเมือง ตลอดจน
แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการศึกษารัฐศาสตร์ โดยมุ่งสร้างความรู้พื้นฐาน และทักษะการวิเคราะห์ที่จาเป็น
ในการทาความเข้าใจการเมือง และปรากฏการณ์ทางการเมือง
รฐ 102
รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
PO 102
Introduction to Public Administration
ศึกษาความหมาย พัฒนาการ แนวคิดทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ครอบคลุมถึงนโยบายสาธารณะ
ทฤษฎี องค์ การและพฤติก รรมองค์ การ การบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ การบริห ารการคลั งสาธารณะ และ
ขอบข่ า ยอื่ น ๆที่ เกี่ ย วของ รวมถึ ง ศึ ก ษากิ จ กรรมการบริ ห ารงานภาครั ฐ ภายใต้ ก ารเปลี่ ย น แปลงของ
สภาพแวดล้อม แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ และการประยุกต์ใช้แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์สู่การ
บริการสาธารณะ
รฐ 103
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น
3(3-0-6)
PO 103
Introduction to International Relations
ศึกษาความหมาย ขอบเขต วิวัฒนาการ และแนวคิดทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปัจจัยในการ
กาหนดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตัวแสดงระหว่างประเทศ การกาหนดนโยบายต่างประเทศ เครื่องมือ
และแบบแผนในการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พฤติกรรมระหว่างประเทศ
รฐ 104
รัฐ ระบบราชการและประชาชน
3(3-0-6)
PO 104
State Bureaucracy and People
ศึกษาการก่ อกาเนิ ด และพั ฒ นาการ ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ รัฐ ระบบราชการ และภาค
ประชาชน การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ระบบราชการ และประชาชน
รฐ 105
ทักษะการค้นคว้าทางรัฐศาสตร์
3(2-2-5)
PO 105
Skills in Political Science Inquiry
ฝึ ก ฝนและพั ฒ นาทั ก ษะการค้ น คว้ าทางรั ฐ ศาสตร์ ผ่ านกระบวนการค้ น คว้ า ข้ อ มู ล วิ ช าการทาง
รัฐศาสตร์จากอ่าน สรุปและจับประเด็น คิดวิเคราะห์เชื่อมโยง สังเคราะห์ และนาเสนอผ่านการพูดและเขียน
ทางวิชาการ
รฐ 106
กฎหมายเบื้องต้น
3(3-0-6)
PO 106
Introduction to Law
ศึ ก ษาประวั ติ พั ฒ นาการ นิ ติ ป รั ช ญา บทบาท หลั ก การส าคั ญ ของกฎหมายในสั ง คมการเมื อ ง
ตลอดจนลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย กระบวนการบัญญั ติกฎหมาย การใช้และการ
ตีความกฎหมาย การกาหนดสิทธิเสรีภาพของประชาชน และการกาหนดอานาจหน้าที่ของรัฐ
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รฐ 201
จิตวิทยาการเมืองและการบริหาร
3(3-0-6)
PO 201
Political and Administrative Psychology
ศึกษาความหมายและแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาการเมือง เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองของ
บุ ค คลและกลุ่ ม คน ตลอดจนศึ ก ษาความหมายและแนวคิ ด ทฤษฎี ท างจิ ต วิ ท ยาการบริห าร เพื่ อ อธิ บ าย
พฤติกรรมทางการบริหารของบุคคล กลุ่มคน และองค์การ
รฐ 202
ปรัชญาและความคิดทางการเมืองเบื้องต้น
3(3-0-6)
PO 202
Introduction to Political Philosophy and Thoughts
ศึกษาความคิดและหลักปรัชญาทางการเมืองของนักคิดในยุคคลาสิค ยุคโรมัน ยุคกลาง ยุคฟื้นฟูศิลปะ
วิทยาการ และยุ คสมัย ใหม่ ตลอดจนศึกษาอิทธิพลจากปรัช ญาและความคิดทางการเมืองต่อระบอบการ
ปกครอง ระบบการเมือง และวิถีชีวิตทางการเมือง
รฐ 203
เศรษฐศาสตร์การเมือง
3(3-0-6)
PO 203
Political Economy
ศึกษาความหมาย วิวัฒ นาการ และขอบเขตของการศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมืองตามแนวคิดของ
สานักคลาสสิค แนวคิดของมาร์กซ์ และแนวคิดของนีโอมาร์กซิส ตลอดจนการวิเคราะห์ แนวคิดเศรษฐกิจ
การเมืองเชิงเปรียบเทียบ ในมิติของการวิเคราะห์เชิงอานาจและการวิเคราะห์รัฐ
รฐ 301
ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐศาสตร์ 1
3(2-2-5)
PO 301
English for Political Science I
ศึกษาคาศัพท์ วลี และสานวนภาษาอังกฤษในทางรัฐศาสตร์ ตลอดจนฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และ
เขียนภาษาอังกฤษในทางรัฐศาสตร์ จากข่าว บทความ และงานเขียนวิชาการทางด้านการเมืองการปกครอง
การบริหารงานภาครัฐ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
รฐ 302
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
3(2-2-5)
PO 302
Research Methodology in Political Science
ศึกษาหลักพื้นฐานและวิธีการแสวงหาความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการฝึกทักษะในการกาหนด
และการนิยามปัญหาการวิจัยทางรัฐศาสตร์ การออกแบบแนวทางการวิจัยทางรัฐศาสตร์ การเก็บรวมรวมและ
การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการเขียนรายงานการวิจัยทางรัฐศาสตร์
รฐ 303
ภาวะผู้นา และความรับผิดชอบต่อสังคม
3(2-2-5)
PO 303
Leadership and Social Responsibility
ศึกษาความหมาย แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผู้นาและภาวะผู้นาที่ครอบคลุมถึงทฤษฎีคุณลักษณะ
ผู้นา ทฤษฎีพฤติกรรมผู้นา ทฤษฎีผู้นาตามสถานการณ์ และทฤษฎีภาวะผู้นาเชิงปฏิรูป บทบาทของผู้นาที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นาทางการเมือง ผู้นาทางการบริหาร และ ตลอดจน
การฝึกทักษะความเป็นผู้นาและพัฒนาภาวะผู้นา
รฐ 401
ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐศาสตร์ 2
3(2-2-5)
PO 401
English for Political Science II
ศึกษาและวิเคราะห์งานเขียนภาษาอังกฤษทางรัฐศาสตร์ เพื่อทาความเข้าใจและฝึกทักษะในการจับ
ประเด็น เขียนสรุปความ และนาเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
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2. วิชาเอก
2.1 วิชาเอกบังคับ
2.1.1 การเมืองการปกครอง
รฐ 211
การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
PO 211
Thai Politics and Government
ศึกษาพัฒนาการ โครงสร้างอานาจ เครื่องและมือกลไกของรัฐไทยตั้งแต่สมัยนครรัฐ อาณาจักร รัฐ
ชาติ จนกระทั่งถึงยุ คโลกาภิวัตน์ ตลอดจนสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย ประวัติศาสตร์การ
ปกครองไทย บทบาทของสถาบันทางการเมือง และพฤติกรรมทางการเมืองไทย
รฐ 212
พฤติกรรมทางการเมืองของพลเมือง
3(3-0-6)
PO 212
Political Behavior of Citizen
ศึกษาปรัชญาพื้นฐาน ความเป็นมาและพัฒนาการของสานักพฤติกรรมนิยมในทางรัฐศาสตร์ ความ
แตกต่างระหว่างแนวการศึกษาแบบพฤติกรรมทางการเมืองกับแนวการศึกษาแบบปรัชญาการเมืองและแนว
การศึกษาแบบโครงสร้างหน้าที่ ศึกษาพฤติกรรมของพลเมือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางการเมืองของ
พลเมืองทั้งด้านจิตวิทยา เศรษฐกิจ สังคม และระบอบการเมือง กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองและการ
เรียนรู้ทางการเมืองของพลเมือง บุคลิกภาพกับพฤติกรรมของพลเมือง โดยเน้นการเปรียบเทียบพฤติกรร ม
ทางการเมืองของพลเมืองระหว่างประเทศไทยและประเทศอื่นๆ เป็นสาคัญ
รฐ 213
การจัดการปกครองเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
PO 213
Comparative Governance
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ แนวคิด ลักษณะ บทบาทหน้าที่ของการบริหารจัดการปกครอง โดย
อาศัยการเปรียบเทียบเป็นวิธีการศึ กษา เพื่อเข้าใจความเหมือน ความแตกต่างของการบริหารจัดการปกครอง
เปรียบเทียบในประเทศอื่น การประยุกต์ การเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงการบริห ารจัดการปกครองให้ มี
ประสิทธิภาพ
รฐ 214
วิธีการแสวงหาความรู้ทางรัฐศาสตร์
3(2-2-5)
PO 214
Method in Political Inquiry
สารวจวิธีการ ที่นักรัฐศาสตร์นามาใช้ศึกษาและอธิบายพฤติกรรมทางการเมืองทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม
จนถึงสังคมการเมือง โดยครอบคลุมวิธีการแสวงหาความรู้สานักประจักษ์นิยม แนววิเคราะห์ภ าษา ส านัก
ปรากฏการณ์วิทยา ศาสตร์แห่งการตีความ ทฤษฎีมาร์กซิสต์ ทฤษฎีวิพากษ์ และสานักหลังโครงสร้างนิยม โดย
ศึกษาไปถึงวิธีวิทยา และเครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาความรู้ทางรัฐศาสตร์ คือ การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์
การสนทนากลุ่ม การวิจัยเชิงสารวจ การวิเคราะห์เนื้อหา และการใช้สถิติวิเคราะห์
รฐ 311
ระบอบรัฐธรรมนูญกับการเมืองภาคประชาชน
3(3-0-6)
PO 311
Constitutionalism and People’s Politics
ศึ ก ษาความเป็ น มา พั ฒ นาการของรั ฐ ธรรมนู ญ ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรและไม่ เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
ความสาคัญ แนวคิดรัฐธรรมนูญ นิยม หลักปกครองโดยกฎหมาย หลักการแบ่งแยกอานาจ การตรวจสอบ
ถ่วงดุลอานาจ สิทธิ เสรีภาพ เป็นต้น รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญกับประชาชนในแง่ของการ
เป็นพลังที่สาคัญในการเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนตามช่องทางที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้
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รฐ 312
การกระจายอานาจและการจัดการปกครองท้องถิ่น
3(2-2-5)
PO 312
Decentralization and Local Governance
ศึกษาถึงความเป็นมาและพัฒนาการ แนวคิดทฤษฎี หลักการ ตัวแบบต่างๆ และลักษณะสาคัญของ
การปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษาความเป็นมา ความสาคัญ แนวคิดทฤษฎีของการกระจายอานาจในฐานะที่เป็น
ส่วนสาคัญในการวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้กับประชาชนในท้องถิ่น
รฐ 411
สัมมนาประเด็นทางการเมืองการปกครองไทย
3(2-2-5)
PO 411
Seminar in Thai Politics and Government Issues
สัมมนาประเด็นทางการเมืองการปกครองของไทย เพื่อประมวลความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็น
เกี่ยวกับความคิดทางการเมือง สถาบันทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง พฤติกรรมทางการเมือง และ
ประเด็น ปัญ หาทางการเมืองการปกครองไทย อันนาไปสู่การทดลองเสนอแนวทางในการแก้ไขและพัฒ นา
การเมืองการปกครองของไทย
2.1.2 รัฐประศาสนศาสตร์
รฐ 221
องค์การและการบริหาร
3(3-0-6)
PO 221
Organization and Administration
ศึกษาความหมาย ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับองค์การและการบริหาร ทั้งในแง่พัฒ นาการ จนถึง
ประเด็นองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาจากกรอบแนวคิด ทฤษฎีองค์การและการบริหารของสานักคิด
และกรณีศึกษาต่างๆ รวมถึงการนาแนวคิดทฤษฏีเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กับองค์การ
รฐ 222
พฤติกรรมการบริหาร
3(2–2-5)
PO 222
Administrative Behaviors
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ความเหมือนและความแตกต่างของพฤติกรรมทางการบริห ารกับ
รายวิชาอื่นๆในฐานะรายวิ ชาภายใต้ขอบข่ายของรัฐประศาสตร์ รวมถึงการวิวัฒ นาการของการศึกษาพฤติ
กรรมการบริหารองค์การจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผ่านการวิเคราะห์ปัญหาและการนาไปประยุกต์ใช้
พฤติกรรมการบริหารทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์การ
รฐ 223
บริหารทรัพยากรมนุษย์
3(2–2-5)
PO 223
Human Resource Administration
ศึกษา ความเป็ น มา แนวคิด ทฤษฎีและหลั กการในการบริห ารทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่าย หน้าที่
ความรับผิดชอบ และ ขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ตลอดจนแนวโน้ม และทิศทางของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต
รฐ 321
นโยบายสาธารณะ
3(3–0-6)
PO 321
Public Policy
ศึกษาถึงลั กษณะและสาระส าคัญ ของนโยบายสาธารณะ แนวทางในการศึ กษาทางด้านนโยบาย
สาธารณะ บทบาทและอิทธิพลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีต่อกระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะ ตลอดจน
การศึกษาถึงกระบวนการของนโยบายสาธารณะ ทั้งการพิจารณาปัญหาสาธารณะ การกาหนดนโยบายและ
การตัดสินใจ การนานโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย
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รฐ 322
การบริหารงานคลัง
3(3–0-6)
PO 322
Financial Administration
ศึกษาความหมายความแตกต่างของการบริหารงานคลัง และการบริหารการเงิน ระบบเศรษฐกิจ และ
หน้าที่ของรัฐบาล การวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เครื่องมือการกาหนดนโยบายการคลังและนโยบาย
การเงิน การบริหารงบประมาณแผ่นดิน รายได้รัฐบาลและการภาษีอากร รายจ่ายและหนี้สาธารณะ และ
องค์กรทางการคลัง ตลอดจนการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการบริหารงานคลัง
รฐ 421
รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบและการบริหารการพัฒนา
3(3-0-6)
PO 421
Comparative Public Administration and Development Administration
ศึกษารูปแบบการบริหารงานภาครัฐเชิงเปรียบเทียบจากแต่ละประเทศ รวมทั้งศึกษาความหมายและ
แนวคิดของการพัฒนา การบริหารการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงกับการบริหารการพัฒนาของประเทศ ตลอดจน
การวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อการบริหารการพัฒนา การเปรียบเทียบประสิทธิผลของระบบบริหารในประเทศ
ต่างๆ และบทบาทของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาประเทศ
รฐ 428
สัมมนาประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
PO 428
Seminar in Public Administration Issues
สัมมนาประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อประมวลความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ นโยบายสาธารณะ องค์การและการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การ
บริหารงานคลังสาธารณะ เทคนิคทางการบริหารสมัยใหม่ และประเด็นปัญหาทางการบริหารงานสาธารณะ
อันนาไปสู่การทดลองเสนอแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาการบริหารงานสาธารณะ
2.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
รฐ 231
ทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศและเหตุการณ์ปัจจุบัน
3(3-0-6)
PO 231
Theories in International Politics and Current Affairs
ศึกษาถึงทฤษฎีสาคัญที่เกี่ยวกับการเมื องระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับกรณีศึกษา
เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความร่วมมือและความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศ เหตุการณ์และความท้าทายใหม่ ๆ ของโลก
รฐ 232
องค์การระหว่างประเทศกับธรรมาภิบาลโลก
3(2-2-5)
PO 232
International Organizations and Global Governance
ศึกษาแนวความคิด ความเป็นมา บทบาทและการทางานขององค์การระหว่างประเทศ ประเภทและ
ลักษณะขององค์การระหว่างประเทศ แนวคิดธรรมาภิบาลโลกในการจัดระบบระหว่างประเทศ ขอบเขตของการ
เข้าไปอภิบาลในยุคโลกาภิวัตน์ ศึกษากรณีตัวอย่างธรรมมาภิบาลขององค์การระหว่างประเทศ
รฐ 233
กฎหมายระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
PO 233
International Law
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดกฎหมายระหว่างประเทศ ที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์
ระหว่างกฎหมายภายในกับกฎหมายระหว่างประเทศ บุคคลระหว่างประเทศ รัฐ อาณาเขตของ รัฐ สิทธิและ
ความรับผิดชอบของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่อรัฐ และรัฐต่อเอกชน
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รฐ 234
นโยบายต่างประเทศของไทย
3(3–0-6)
PO 234
Thai Foreign Policy
ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของไทย โดยพิจารณาโครงสร้าง กระบวนการกาหนดและดาเนิน
นโยบาย ตลอดจนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมระหว่างประเทศ บทบาทของไทยด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ นโยบายต่างประเทศของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน
รฐ 330
ความไม่เท่าเทียมกันและความรุนแรงในการเมืองโลก
3(2–2-5)
PO 330
Inequality and Violence in Global Politics
ศึกษาวิเคราะห์ ป ระเด็น ว่ าด้วยความไม่เท่าเทียมกันและความรุนแรงในการเมือง เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมในระดับระหว่างประเทศ บรรทัดฐานและฉันทามติเรื่องความไม่เท่าเทียมกันและความรุนแรงใน
ระดับระหว่างประเทศ ความเชื่อมโยงกับโครงสร้างอานาจในระดับโลก ข้อถกเถียงที่สาคัญว่าด้วยความไม่เท่า
เทียมกันและความรุนแรงในการเมืองโลกผ่านกรอบแนวคิดเชิงวิพากษ์
รฐ 434
เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
3(3–0-6)
PO 434
International Political Economy
ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ ความเชื่อมโยงของปัจจัยด้าน
อานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ โลก ตัวแสดงในระบบเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ พัฒนาการและ
แนวโน้มของเศรษฐกิจการเมืองโลก
รฐ 435
สัมมนาประเด็นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(2–2-5)
PO 435
Seminar in International Relations Issues
สัมมนาประเด็นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อประมวลความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็น
เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงระหว่างประเทศ ตลอดจนปัญหาและความท้าทายใหม่ๆ
ในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อันนาไปสู่การทดลองเสนอแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
2.2 วิชาเอกเลือก
2.2.1 การเมืองการปกครอง
รฐ 313
พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
3(3-0-6)
PO 313
Political Party and Election
ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวกับการรวมกลุ่ม การจัดตั้ง และการทากิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง
ทฤษฎีการเลือกตั้งและระบบการเลือกตั้งของประเทศต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ถึงบทบาทของพรรคการเมืองที่
เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่กาลังเกิดขึ้นในประเทศนั้นๆ
รฐ 314
ประชาธิปไตยในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
PO 314
Democracy in Everyday Life
ศึกษากิจกรรมทางการเมืองของพลเมืองในชีวิตประจาวั น ตลอดจนกระบวนการที่วัฒนธรรมมวลชน
ส่งผลต่อตัวกระทา ทัศนคติ และผลได้ทางการเมืองผ่านสื่อสมัยใหม่ ภาพยนตร์ นิตยสาร รายการโทรทัศน์
และอินเตอร์เน็ต ความเปลี่ยนแปลงและขอบข่ายที่สื่อสมัยใหม่ช่วยส่งเสริม หรือขัดขวางคุณภาพของพลเมือง
ในวิถีชีวิตประจาวัน
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รฐ 315
การจัดการปกครองของการเมืองภาคประชาชนและเครือข่าย
3(2-2-5)
PO 315
Governance of Popular Politics and Networks
ศึกษาแนวคิดการบริหารจัดการทางการเมือง แนวคิดการเมืองภาคประชาชน แนวคิดเครือข่าย การ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างการเมือง การเมืองภาคประชาชน เครือข่ายในรูปแบบต่างๆ ปัจจัยและอุปสรรคต่อ
การบริหารจัดการและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย การประเมินผลและการบริหารจัดการทางการเมือง
ของภาคประชาชนและเครือข่าย
รฐ 316
กฎหมายอาญา 1
3(3-0-6)
PO 316
Criminal Law I
ศึกษาลักษณะของกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าด้วยความรับผิด ขอบเขตของการบังคับใช้กฎหมายอาญา
การกระทาโดยเจตนา ประมาท ความพยายามกระทาความผิด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทาความผิด เหตุ
ยกเว้นความผิด ยกเว้นโทษ ลดโทษ การกระทาผิดหลายบทหรือหลายกระทง การกระทาผิดอีก อายุความ
โทษในทางอาญาและวิธีการเพื่อความปลอดภัย
รฐ 317
ความคิดทางการเมืองตะวันตก
3(3-0-6)
PO 317
Western Political Thoughts
ศึกษาและสารวจพรมแดนแห่ งความรู้ทางปรัชญาและความคิดทางการเมืองตะวันตกผ่ านตัวบท
(text) สาคัญของนักปรัชญาการเมือง Plato, Aristotle, Machiavelli, Hobbes, Rousseau, Hegel
รฐ 318
ความคิดทางการเมืองในโลกตะวันออก
3(3-0-6)
PO 318
Eastern Political Thoughts
ศึกษาพัฒนาการปรัชญาและความคิดทางการเมืองของอารยธรรมตะวันออก 2 สายหลักคือจีน และ
อินเดีย ลัทธิขงจื้อ ลัทธิเต๋า ลัทธิฮินดู และศึกษาถึงความคิดทางการเมืองไทยที่ได้รับอิทธิพลจากความคิดทาง
การเมืองตะวันออกทั้ง 2 สาย
รฐ 412
กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
PO 412
Administrative Law
ศึกษาลักษณะของกฎหมายปกครอง ปรัชญา รากฐานและทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายปกครองในฐานะที่
เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายมหาชน อีกทั้งศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายปกครองในกลุ่มประเทศที่ใช้กฎหมาย
สกุลโรมาโน-เยอรมันนิค สกุลคอมมอนลอว์ และวิวัฒนาการของกฎหมายปกครองในประเทศไทย ตลอดจน
ศึกษาสาระสาคัญของกฎหมายปกครองว่าด้วยโครงสร้างของฝ่ายปกครอง การใช้และควบคุมการใช้อานาจของ
ฝ่ายปกครอง โดยศึกษา พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณ าคดี
ปกครอง พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
รฐ 413
กฎหมายอาญา 2
3(3-0-6)
PO 413
Criminal Law II
ศึกษาความผิดอาญาตามที่บัญญัติไว้ในภาค 2 และภาค 3 ของประมวลกฎหมายอาญา ตั้งแต่ความผิด
เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิด
เกี่ยวกับศาสนา ความสงบสุขของประชาชนและการค้า ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ความผิดต่อ
ชีวิต ความผิดต่อร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับการทาให้แท้งลูกและทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็ บ
หรือคนชรา ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ ความผิดเกี่ยวกับชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์จนถึงความผิดลหุโทษ
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รฐ 414
ทฤษฎีการเมืองสมัยใหม่และทางเลือก
3(3-0-6)
PO 414
Modern Political Theory and Alternatives
ศึกษาทฤษฎีการเมืองสมัยใหม่ตามอิทธิพลความรู้แบบวิทยาศาสตร์ซึ่งจัดว่าอยู่ในจารีตทฤษฎีกระแส
หลัก พร้อมทั้งศึกษาทฤษฎีทางเลือก ครอบคลุมทฤษฎีและการวิเคราะห์แนวสตรีนิยม การวิเคราะห์วาทกรรม
และทฤษฎีแนววิพากษ์ต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาประเด็นปัญหาหลักๆของชีวิตทางการเมืองและขยาย
สู่ความเข้าใจการเมืองร่วมสมัยที่ท้าทายบรรดาฐานรากของการศึกษารัฐศาสตร์ การเมือง การปกครองกระแสหลัก
รฐ 415
ตัวกระทาและเครื่องมือในการจัดการความร่วมมือและเครือข่าย
3(2-2-5)
PO 415
Actors and Tools of Collaborative and Network Governance
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ เครื อข่ายความร่วมมือ บทบาทหน้า ที่ของตัว กระทาทั้งภาครัฐ รัฐวิส าหกิจ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนศึกษาเครื่องมือในการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือ เทคนิค
ในการสร้างกลุ่มและการจัดโครงสร้างของกลุ่ม เทคนิคและวิธีการในการจัดประชุมระดมความเห็น เทคนิคและ
เครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคและเครื่องมือในการตัดสินใจ เทคนิคและเครื่องมือในการจัดการ
งบประมาณ การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารทางการเมืองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
รฐ416
สัมมนาประเด็นปัญหาการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น
3(2-2-5)
PO 416
Seminar : Issues in Local Politics and Government
สัมมนาประเด็นปัญหาการปกครองท้องถิ่นของไทย เพื่อประมวลความรู้และวิเคราะห์การเมืองการ
ปกครองท้องถิ่นของไทย
2.2.2 รัฐประศาสนศาสตร์
รฐ 224
การบริหารงานท้องถิ่น
3(3–0-6)
PO 224
Local Administration
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอานาจ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่นและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยครอบคลุมถึงโครงสร้ างการบริหารราชการแผ่นดินโดยรวมรูปแบบขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น การจัดโครงสร้างและองค์ประกอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกับท้องถิ่น ปัญหาอุปสรรคของการบริหารท้องถิ่น รวมทั้งทิศทางและแนวทางการ
พัฒนาการบริหารท้องถิ่น
รฐ 225
การจัดองค์กรทางสังคม
3(3–0-6)
PO 225
Social Organization
ศึกษาแนวคิด ความหมาย ความสาคัญ และหลักการขององค์กรทางสังคม รวมทั้งกระบวนการ วิธีการ
สร้าง และการพัฒนาองค์กรทางสังคมให้เข้มแข็ง ตลอดจนบทบาทและการเคลื่อนไหวขององค์กรทางสังคม
รฐ 226
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2–2-5)
PO 226
Management Information System
ศึกษาความหมายความสาคัญของระบบสารสนเทศการบริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและ
ระบบสารสนเทศ ประเภทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ พัฒนาการและระบบปฏิบัติการการสร้าง
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารในปัจจุบันและในอนาคต
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รฐ 323
เทคนิคการบริหารสมัยใหม่
3(2–2-5)
PO 323
Modern Administrative Technique
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และเทคนิคการบริหารต่างๆ จากอดีตจนถึงปัจจุบันผ่านแนวคิดทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการศึกษาและการประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารสมัยใหม่กับองค์การ ทั้งในเชิงพัฒนาการ
และที่ส่งผลต่อการบริหารองค์การสมัยใหม่
รฐ 324
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(2–2-5)
PO 324
Human Resource Development
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ประเภท ตลอดจนวิธีการต่าง ๆ ที่องค์การใช้ในการพัฒ นาความรู้
ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ ผ่านแนวคิด หลักการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในประเด็นโลกทัศน์
ใหม่ๆ และโดยเฉพาะในฐานะตามบทบาทของผู้จัดการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนางานและองค์การ
รฐ 325
การสรรหาและคัดเลือก
3(3-0-6)
PO 325
Recruit and Selection
แนวคิดของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสารวจ และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกาลังคน เทคนิค
และเครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์กาลังคน การคานวณต้นทุนกาลังคน และกระบวนการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร รวมถึงการพัฒนาและแก้ปัญหาในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและการคัดเลือก
บุคลากรโดยเฉพาะ
รฐ 326
การบริหารค่าตอบแทน
3(3–0-6)
PO 326
Administration of Compensation
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการบริหารค่าตอบแทน การวิ เคราะห์งานและการจัดทาคาบรรยายลักษณะงาน
การประเมิน ค่างาน การจ าแนกตาแหน่ ง การออกแบบและวิเคราะห์ โครงสร้างค่าจ้างเงิ นเดือนและระบบ
ค่าตอบแทนสวัสดิการ การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน
รฐ 327
การวิเคราะห์นโยบาย
3(3–0-6)
PO 327
Policy Analysis
ศึ ก ษาแนวทางการวิเคราะห์ น โยบาย การสร้างทางเลื อ กของนโยบายสาธารณะ การพิ จ ารณา
ทางเลือกนโยบาย การตัดสินใจเลือกและการกาหนดนโยบาย ตลอดจนการศึกษาบทบาทของนักวิเคราะห์
นโยบาย รวมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการกาหนดนโยบายและการนานโยบายไปปฏิบัติ
รฐ 328
นโยบายกับการนาไปปฏิบัติ
3(3–0-6)
PO 328
Policy and Implementation
ศึกษาความหมายและความสาคัญของการนานโยบายไปปฏิบัติ แนวคิดของการนานโยบายไปปฏิบัติ
กระบวนการของการนานโยบายไปปฏิบัติ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนานโยบายไปปฏิบัติ รวมทั้งประยุกต์ใช้องค์
ความรู้เพื่อการวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับการนานโยบายไปปฏิบัติ
รฐ 422
การพัฒนาคุณภาพและตัวชี้วัดในการบริหาร
3(3–0-6)
PO 422
Quality and indicator Development in Administration
ศึกษาแนวคิดประเด็นมาตรฐานและข้อกาหนดคุณภาพ ระบบและกระบวนการสร้างคุณภาพในการ
บริหาร เครื่องมือในระบบบริหารคุณภาพ การพัฒ นาและสร้างตัวชี้วัดการบริหารการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
รวมถึงแนวทางการขอรับรองและประกันระบบคุณภาพการบริหารต่างๆ การวัด ตรวจสอบ และประเมินระบบ
คุณภาพ
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รฐ 423
การบริหารแรงงานและสหภาพแรงงาน
3(3–0-6)
PO 423
Labor Relations and Labor Unions
ความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับฝ่ายบริหาร วิวัฒนาการและบทบาทของสหภาพแรงงานทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมถึงการจัดการแรงงานสัมพันธ์องภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ผ่าน ทฤษฎีแรงงาน
สัมพันธ์และ กรณีศึกษา การมีส่วนร่วมของแรงงานใน การบริหาร ปัญหาแรงงงานสัมพันธ์ กระบวนการเจรจา
ต่อรอง ตลอดจนกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง
รฐ 424
การบริหารและประเมินผลโครงการ
3(2–2-5)
PO 424
Project Administration and Evaluation
ศึกษาแนวคิดของการบริห ารโครงการ กระบวนการบริห ารโครงการ ทั้งในส่วนของการออกแบบ
โครงการ การจัดองค์กรของโครงการ โดยพิจาณาถึงแนวคิดต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ การวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของโครงการ การเขียนโครงการ เทคนิคที่ใช้ในการบริหารโครงการ และการจัดสรรทรัพยากร
ในการดาเนินโครงการ ตลอดจนการประเมินโครงการ และการจัดทารายงานการประเมินผล
รฐ 425
การบริหารเชิงกลยุทธ์
3(3–0-6)
PO 425
Strategic Administration
ศึกษาความหมายความสาคัญของกลยุทธ์การบริหาร องค์ประกอบของกลยุทธ์ ประเภทและรูปแบบ
ของกลยุ ท ธ์ การพั ฒ นาและกระบวนบริ ห ารกลยุ ท ธ์ การวิเคราะห์ จุ ด แข็ งจุด อ่ อ นและการเสริม สร้างขี ด
ความสามารถการบริหารด้วยกลยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การปรับแต่งและการประเมินผลกลยุทธ์
2.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
รฐ 235
ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3–0-6)
PO 235
International Conflicts and Cooperation in South East Asia
ศึกษาการเมืองของความร่วมมือและความขัดแย้งระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลไกการแก้ไขข้อพิพาทและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีระดับภูมิภาค
รฐ 236
ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออก 3(3-0-6)
PO 236
International Conflicts and Cooperation in East Asia
ศึกษาการเมืองของความร่วมมือและความขัดแย้งระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก กลไก
การแก้ ไขข้อพิ พ าทและการสร้างความร่ วมมือระหว่างประเทศทั้งในกรอบทวิภ าคีและพหุ ภ าคี วิเคราะห์
ความสาเร็จ ปัญหา และอุปสรรค
รฐ 331
ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศในเอเชียใต้
3(3-0-6)
PO 331
International Conflicts and Cooperation in South Asia
ศึกษาการเมืองของความร่วมมือและความขัดแย้งระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ กลไกการแก้ไข
ข้อพิพาทและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีระดับภูมิภาค
รฐ 332
บทบาทของมหาอานาจในการเมืองโลก
3(3-0-6)
PO 332
Role of Major Powers in World Politics
ศึกษายุทธศาสตร์ระหว่างประเทศของมหาอานาจ การแข่งขัน ความร่วมมือ และการขยายอิทธิพล
ทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และการทหารในภู มิ ภ าคต่ า งๆ ของโลก ตลอดจนบทบาทของมหาอ านาจต่ อ
เสถียรภาพการเมืองโลก
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รฐ 333
นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
3(3-0-6)
PO 333
United States Foreign Policy
ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา โดยพิจารณาโครงสร้าง กระบวนการกาหนด
และดาเนินนโยบายและปัจจัยต่างที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งบทบาทของสหรัฐอเมริกา
ในเวทีโลก
รฐ 334
นโยบายต่างประเทศของจีน
3(3-0-6)
PO 334
Chinese Foreign Policy
ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของจีน โดยพิจารณาโครงสร้าง กระบวนการกาหนดนโยบายและ
ปัจจัยต่างที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งบทบาทของจีนในเวทีโลก
รฐ 335
นโยบายต่างประเทศของอินเดีย
3(3-0-6)
PO 335
Indian Foreign Policy
ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของอินเดีย โดยพิจารณาโครงสร้าง กระบวนการกาหนดนโยบาย
และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งบทบาทของอินเดียในเวทีโลก
รฐ 336
สหภาพยุโรปกับการเมืองโลก
3(3-0-6)
PO 336
European Union and World Politics
ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการการรวมกลุ่มของสหภาพยุโรป โครงสร้างและกลไกการดาเนินงาน บทบาท
ของสหภาพยุโรปกับการเมืองและเศรษฐกิจโลก ปัญหาความมั่นคงและความท้าทายใหม่ๆ ในยุโรป
รฐ 337
ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศในเอเชียตะวันตก
3(3-0-6)
PO 337
International Conflicts and Cooperation in West Asia
ศึกษาการเมืองของความร่วมมือและความขัดแย้งระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันตก กลไกการ
แก้ไขข้อพิพาทและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีระดับภูมิภาค
รฐ 338
การรวมกลุ่มภูมิภาคของอาเซียน
3(3-0-6)
PO 338
Regional Integration of ASEAN
ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการการรวมกลุ่มของอาเซียน การบูรณาการสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน กฎบัตร
โครงสร้าง การดาเนินงานของอาเซียน และการปฏิสัมพันธ์กับภายนอก ปัญหาและอุปสรรค
รฐ 339
นโยบายต่างประเทศของรัสเซีย
3(3-0-6)
PO 339
Russian Foreign Policy
ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของรัสเซีย โดยพิจารณาโครงสร้าง กระบวนการกาหนดนโยบาย
และปัจจัยต่างที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งบทบาทของรัสเซียในเวทีโลก
รฐ 431
สิทธิมนุษยชนในการเมืองโลก
3(2–2-5)
PO 431
Human Rights in World Politics
ศึกษาถึงหลักการพื้นฐาน แนวคิด และพัฒนาการเรื่องสิทธิมนุษยชน การทาให้แนวคิดและหลักการ
สิ ท ธิ มนุ ษ ยชนเป็ น มาตรฐานสากล เครื่ อ งมื อ ในการคุ้ ม ครองและส่ งเสริม สิ ท ธิม นุ ษ ยชนระหว่างประเทศ
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และองค์กรเกี่ยวกับสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ศึกษากรณี
ตัวอย่างปัญหาสิทธิมนุษยธรรมในวิกฤตการเมืองโลก
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รฐ 432
ความมั่นคงในการเมืองโลก
3(3-0-6)
PO 432
Security in World Politics
ศึกษาถึงแนวคิด และปั ญ หาเกี่ย วกับความมั่น คงและภั ยคุกคามระหว่างประเทศ พัฒ นาการของ
แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาด้านความมั่นคงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กรอบปัญหาความมั่นคงที่เปลี่ยนไป ปัญหา
ความมั่นคงใหม่ ปัญหาเกี่ยวกับคน รัฐ และสังคม
รฐ 433
การก่อการร้ายระหว่างประเทศในการเมืองโลก
3(3-0-6)
PO 433
International Terrorism in World Politics
ศึกษาความหมายและรากเหง้าของการก่อการร้ายที่เกี่ยวข้องกับการเมืองโลก กลุ่มขบวนการและ
องค์กรก่อการร้ายสากล รูป แบบและพัฒ นาการของปัญหาการก่อการร้ายระหว่างประเทศ ผลกระทบต่อ
การเมืองและสังคมโลก ความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
รฐ 434
การทูตและการต่างประเทศ
3(2-2-5)
PO 434
Diplomacy and International Affairs
ศึกษาประวัติ ศาสตร์ การทูต บทบาท หน้าที่ และรูปแบบของการทู ตสมัยใหม่ รวมทั้ งการเจรจา
ทางการทูตภายใต้กรอบทวิภ าคีและพหุ ภ าคี พิธีการและกระบวนการเจรจาระหว่างประเทศ การทูตไทย
สมัยใหม่
รฐ 435
องค์การภาคเอกชนระหว่างประเทศ
3(2–2-5)
PO 435
International Non-Governmental Organization
ศึกษาแนวคิด บทบาท และการทางานขององค์การภาคเอกชนระหว่างประเทศ วัตถุประสงค์และ
จุดมุ่งหมาย การสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ ผลของการทางาน ปัญหาและอุปสรรค ศึกษาและเรียนรู้ภาค
ปฎิบัติร่วมกับองค์การภาคเอกชนระหว่างประเทศ
รฐ 436
สื่อกับการเมืองโลก
3(2–2-5)
PO 436
Media and World Politics
ศึกษาบทบาทของสื่อในการเมืองโลก ลักษณะของการใช้สื่อในการส่งเสริมสันติภาพ ความขัดแย้ง
และการโฆษณาชวนเชื่อในการเมืองโลก อิท ธิพลของสื่ อและเทคโนโลยีในโลกสมัยใหม่ ศึกษาและเรียนรู้
ร่วมกับองค์กรและสื่อที่เกี่ยวข้อง
รฐ 437
อานาจและอัตลักษณ์ในการเมืองโลก
3(3-0-6)
PO 437
Power and Identity in Global Politics
ศึ ก ษาการเมื อ งเชิ ง อั ต ลั ก ษณ์ ในความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ อธิ บ ายความเชื่ อ มโยงระหว่ า ง
ความสัมพันธ์เชิงอานาจในระดับโลกกับการสร้า งอัตลักษณ์ แนวความคิดเชิงวิพากษ์ร่วมสมัย การวิเคราะห์
การเมืองโลกที่ส่งผลต่อัตลักษณ์ของปัจเจกและกลุ่ม อัตลักษณ์ที่ส่งผลต่อการเมืองโลก ผลกระทบของการเมือง
โลกที่ส่งผลต่อปัจเจกและปัจเจกในฐานะที่เป็นผลผลิตของการเมืองโลก
รฐ 438
การเมืองโลกและวัฒนธรรมสมัยนิยม
3(3-0-6)
PO 438
Global Politics and Popular Culture
ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างการเมืองโลกและวัฒนธรรมสมัยนิยม การนาแนวคิดเชิงวิพากษ์มาใช้ใน
การอธิบายความเชื่อมโยงกันระหว่างการเมืองโลกและวัฒนธรรมเชิงวิพากษ์ วิเคราะห์สื่อ เนื้อหา และพัฒนา
แนวคิดที่ต่างไปจากกระแสหลักในการทาความเข้าใจพลวัตรอานาจในระดับโลก
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รฐ 439
เพศสภาวะในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
PO 439
Gender in International Relations
ศึกษาเชิงวิพากษ์ว่าเพศสภาวะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและประเด็นในระดับ
โลก ผลของการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒ นธรรมในระดับระหว่างประเทศต่อความสั มพั นธ์เชิงเพศสภาวะ
มุมมองและวิธีวิทยาของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสายสตรีนิยม มุมมองเชิงทฤษฎีในความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศกับเพศสภาวะ เพศสภาวะกับความสาคัญต่อการศึกษาตัวแสดงในการเมืองโลกและประเด็นระหว่าง
ประเทศ
3. วิชาฝึกงานหรือการศึกษาเฉพาะเรื่องทางรัฐศาสตร์
รฐ 441
การฝึกงาน
3(0-21-0)
PO 441
Practicum
กาหนดให้นิสิตฝึกงานเพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือ
ภาคประชาสังคม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 315 ชั่วโมง ภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์นิเทศที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากภาควิชารัฐศาสตร์ การประเมินผลการฝึกงานจะกระทาโดยภาควิชารัฐศาสตร์และหน่วยงานที่นิสิตไป
ฝึกงาน ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
รฐ 442
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางรัฐศาสตร์
3(0-6-3)
PO 442
Special Topic in Political Science
กาหนดให้ นิ สิ ต ท ารายงานการศึ กษาทางวิช าการ บทความวิช าการ หรือเอกสารทางวิช าการใน
ลักษณะต่างๆ โดยพัฒนามาจากการกาหนดหัวข้อการศึกษาทางรัฐ ศาสตร์ ออกแบบแนวทางการศึกษาข้อมูล
การเรียบเรียงและประมวลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสังเคราะห์ข้อมูล แล้วนามาสู่การเขียนรายงาน
การศึกษาในรูปแบบงานทางวิชาการ ภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชา
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คาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
1. วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
สค 111
สังคมวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
SO 111
Introduction to Sociology
ประวัติ ความหมาย แนวคิดทฤษฎีหลัก และขอบเขตของสังคมวิทยา สาระสาคัญเกี่ยวกับโครงสร้าง
และการจัดระเบียบทางสังคม กระบวนการขัดเกลาทางสังคม กลุ่มและสถาบันทางสังคม การแบ่งช่วงชั้นทาง
สังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม พฤติกรรมเบี่ยงเบน และพฤติกรรมรวมหมู่
สค 112
มานุษยวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
SO 112
Introduction to Anthropology
ความหมาย ประวัติ ขอบเขตและสาขาของมานุษยวิทยา ระเบียบวิธีศึกษาทางมานุษยวิทยา คาศัพท์
และแนวคิดทฤษฎีหลักของมานุษยวิทยา วัฒนธรรม และวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์
สค 113
รัฐศาสตร์และกฎหมายเบื้องต้น
3(3-0-6)
SO 113
Introduction to Political Science and Law
ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย กฎหมายที่สาคัญ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัด
การเมือง และการพัฒนาท้องถิ่น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมและหลักรัฐศาสตร์เบื้องต้น
สค 114
ประชากรศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
SO 114
Introduction to Demography
สถานะของประชากรในด้านขนาด โครงสร้าง และการกระจายตัวตามพื้นที่ ศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ของสถานะและองค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลง การเกิด การตายและการย้ายถิ่น ศึกษาความเชื่อมโยงและ
ความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ในระบบประชากรด้วยกันเองและปรากฏการณ์ระหว่างประชากรกับระบบอื่น
สค 115
จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
SO 115
Social Psychology
ปัจจัยทางกายภาพและทางสังคมที่ ทาให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนุษย์ พฤติกรรมทาง
สังคมของมนุษย์ แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาที่อธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ จิตวิทยาพื้นฐาน
ของพฤติกรรมของมนุษย์ พฤติกรรมทางสังคม ตัวแปรทางสังคมที่ทาให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของ
มนุษย์ การรับรู้ทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และการสื่อสาร
สค 116
ประเด็นการศึกษาเปรียบเทียบสังคมเมืองและสังคมชนบท
3(2-2-5)
SO 116
Comparative Studies in Urban and Rural Societies
โครงสร้าง หน้าที่ ความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของกลุ่มคนในสังคมชนบทและสังคม
เมือง การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
สค 211
การค้นคว้าทางสังคมศาสตร์
3(2-2-5)
SO 211
Conducting Social Science Research
พื้นฐานการคิดและการเขียน การค้นคว้าในห้ องสมุดและแหล่งค้นคว้าอื่น การใช้สื่อสารสนเทศเพื่อ
การค้นคว้า การเขียนรายงานและการอ้างอิงอย่างถูกต้อง
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สค 212
ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนา 1
3(2-2-5)
SO 212
English for Development I
หลักไวยากรณ์ ภ าษาอังกฤษที่ส าคัญ ในทักษะการอ่านและการเขียน คาศัพท์ส าคัญ และการอ่าน
ภาษาอังกฤษทางสังคมวิทยาที่ใช้ในการพัฒนา
สค 213
ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนา 2
3(2-2-5)
SO 213
English for Development II
ทักษะการฟัง การสนทนา และการอภิปรายประเด็นทางสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนาด้วยภาษาอังกฤษ
สค 311
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(2-2-5)
SO 311
Research Methods in Social Sciences
หลั กการและระเบี ย บวิธีวิจั ย ทางสั งคมศาสตร์ กระบวนการวิจัย ขั้น ตอนการออกแบบ การเก็ บ
รวบรวมข้อมูล จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การวิเคราะห์ตีความ และการเสนอรายงานการวิจัย
สค 312
สถิติสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(2-2-5)
SO 312
Statistics for Research in Social Sciences
แนวความคิดพื้นฐานและหลักการสถิติ ฝึกปฏิบัติการสร้างและการใช้สถิติที่นิยมใช้ในการศึกษาวิจัย
ของนักสังคมศาสตร์ การประยุกต์วิธีการเสนอข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม และการใช้คอมพิวเตอร์
สค 313
ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนา 3
3(2-2-5)
SO 313
English for Development III
หลักการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ อ่านและเขียนวิเคราะห์วิพากษ์ประเด็นทางสังคมวิทยาเพื่อ
การพัฒนา การเขียนนาเสนอโครงการที่ใช้ในการพัฒนา
สค 314
สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
3(2-2-5)
SO 314
Sociology for Development
แนวคิดสังคมวิทยาการพัฒนา ความหมาย กระบวนการ และผลกระทบของการพัฒนาต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ สถานการณ์และประเด็นปัญหาการพัฒนาในภูมิภาคต่างๆของโลก วิธีการศึกษาและ
การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบประเด็นเฉพาะทางสังคมวิทยาที่ใช้ในการพัฒนา
2. วิชาเอกบังคับ
2.1 การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
สค 221
สังคมวิทยาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(2-2-5)
SO 221
Sociology of Southeast Asia
ลักษณะทางสังคมและวัฒ นธรรม วิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดระเบียบและการเปลี่ยนแปลงของ
สถาบันต่างๆ ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สค 222
สังคมวิทยาโลกาภิวัตน์
3(2-2-5)
SO 222
Sociology of Globalization
แนวคิ ด โลกาภิ วั ต น์ ในด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม รู ป แบบของโลกาภิ วั ต น์ ในสั ง คม
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ในเชิงสังคมวิทยา
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สค 223
ทฤษฎีทางสังคมวิทยา
3(2-2-5)
SO 223
Sociological Theories
แนวคิดทฤษฎีหลักทางสังคมวิทยา ประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับทฤษฎีและทิศทางของทฤษฎีสังคมวิทยา
ทฤษฎีสังคมวิทยากับการทาความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคม
สค 224
ทฤษฎีทางมานุษยวิทยา
3(2-2-5)
SO 224
Anthropological Theories
ประวั ติ ค วามเป็ น มา พั ฒ นาการของแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละวิ ธี ก ารศึ ก ษาทางมานุ ษ ยวิ ท ยา ทฤษฎี
มานุษยวิทยาในปัจจุบัน ทฤษฎีมานุษยวิทยากับการทาความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคม
สค 225
การสารวจเอกสารทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3(2-2-5)
SO 225
Survey of Literatures in Sociology and Anthropology
การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานเขียนที่สาคัญของนักทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทั้งฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การเรียบเรียงเอกสารในการเขียนงานวิจัย
สค 226
การปริทัศน์การวิจัยทางสังคมศาสตร์สมัยใหม่
3(2-2-5)
SO 226
Modern Social Sciences Research Criticism
การผสานแนวคิด ข้อสรุป สังเคราะห์ผลงานวิจัยเพื่อประมวลเป็นข้อโต้แย้ง และนาเสนอเป็นความคิด
ของตนเอง
สค 321
การวิจัยทางมานุษยวิทยาและชาติพันธุ์วรรณนา
3(2-2-5)
SO 321
Anthropological Research and Ethnography
ระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยวิทยา การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม การพรรณนาวัฒนธรรมในลักษณะ
ชาติพันธุ์วรรณนา
สค 322
การวิจัยวัฒนธรรม
3(2-2-5)
SO 322
Cultural Research
ลักษณะของวัฒนธรรม การศึกษาวัฒนธรรม การวิจัยเปรียบเทียบวัฒนธรรมด้วยระเบียบวิธีวิจัยทาง
มานุษยวิทยา การวิเคราะห์สังคมต่างเขตวัฒนธรรม
สค 323
การวิจัยประเมินผลโครงการ
3(2-2-5)
SO 323
Project Evaluation Research
ขั้นตอนและรูป แบบการทาวิจัย ประเมินผล การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การประเมินผลกระทบต่อสังคม
สค 421
การจัดการและนาเสนอข้อมูลการวิจัย
3(2-2-5)
SO 421
Research Data Management and Presentation
แนวคิดและทฤษฎีในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผลข้อมูล และ
จริยธรรมของการวิจัย นาเสนอข้อมูลการวิจัยได้อย่างเป็นระบบ
สค 422
ปฏิบัติการภาคสนามเพื่อการสื่อสารการวิจัย
3(2-2-5)
SO 422
Fieldwork for Research Communication
การใช้ เทคนิ ค วิ ธี ก ารศึ ก ษาชุ ม ชน การก าหนดประเด็ น วิ จั ย ขั้ น ตอนและเทคนิ ค วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน บทบาทของผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการวิจัย การนาผลการวิจัยไปใช้ได้จริง
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สค 423
สัมมนาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา 1
3(2-2-5)
SO 423
Seminar on Sociology for Development I
ศึกษาวิเคราะห์และสื่อสารประเด็นปัญหาที่สาคัญที่เกิดขึ้นในสังคมด้วยมุมมองทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา ในรูปแบบของการสัมมนา อภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น
สค 424
สัมมนาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา 2
3(2-2-5)
SO 424
Seminar on Sociology for Development II
ศึกษาวิเคราะห์และสื่อสารประเด็นปัญหาที่สาคัญที่เกิดขึ้นในสังคมด้วยมุมมองทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา ในรูปแบบของการสัมมนา อภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นด้วยภาษาอังกฤษ
2.2 การพัฒนาชุมชนเมือง
สค 231
ทฤษฎีการพัฒนา
3(2-2-5)
SO 231
Development Theories
แนวคิดทฤษฎีหลักทางสังคมศาสตร์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การจัดระเบียบทางสังคม
การควบคุมทางสั งคม ความขัดแย้ง การเปลี่ ยนแปลง ความทันสมัย โลกาภิวัตน์ ความยากจน การพึ่งพิง
มนุษย์นิเวศวิทยา การบริหารการพัฒนา เศรษฐศาสตร์การพัฒนา สังคมศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาชุมชน
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สค 232
การศึกษาชุมชน
3(2-2-5)
SO 232
Community Studies
ความหมาย องค์ป ระกอบ และประเภทของชุมชน แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับชุมชน ฝึ กปฏิบัติการใช้
เทคนิควิธีการศึกษาชุมชน การวิเคราะห์ชุมชน รูปแบบการเกิดขึ้นของชุมชน โครงสร้างความสัมพันธ์ การ
เปลี่ยนแปลง การปรับตัวและการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ชุมชนหลังภาวะวิกฤต และชุมชนเชิงอนาคต
สค 233
การศึกษาเมือง
3(2-2-5)
SO 233
Urban Studies
ความหมายและขอบเขตของสังคมวิทยาเมือง มานุษยวิ ทยาเมือง และการศึกษาเมืองเชิงสหวิทยาการ
กระบวนการกลายเป็ น เมื อง ลั กษณะของสั งคมเมื อง แบบแผนวิถีชี วิตของคนเมื อง เมือ งชายแดน เมื อ ง
อุตสาหกรรม การอนุรักษ์มรดกเมือง และรูปแบบของเมือง
สค 234
สิทธิมนุษยชนและธรรมาภิบาล
3(3-0-6)
SO 234
Human Rights and Good Governance
ปรัชญา แนวความคิด และหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ความเป็นธรรมในสังคมและการบริหาร
จัดการที่ดี เงื่อนไข ปัจจัย และมาตรการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม และ
การแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
สค 235
นโยบายและการวางแผนเพื่อการพัฒนา
3(2-2-5)
SO 235
Policy and Planning for Development
หลั ก การก าหนดนโยบายสั งคมและการวางแผน ความสั ม พั น ธ์ระหว่างนโยบายกั บ บทบาทของ
หน่วยงานหรือสถาบันในสังคม กระบวนการขั้นตอนในการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและประเมินผล
สาเร็จของนโยบายและการวางแผน
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สค 331
องค์กรชุมชนและเครือข่ายภาคประชาสังคม
3(3-0-6)
SO 331
Community Organization and Civil Society Networks
รูปแบบขององค์กรชุมชน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งและความอ่อนแอขององค์กรชุมชน แนวคิด
องค์ประกอบ และประเภทของประชาสังคมและเครือข่ายทางสังคม แนวทางการแก้ปัญหาอุปสรรคและการ
พัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายภาคประชาสังคมอย่างยั่งยืน
สค 332
กระบวนการและยุทธศาสตร์การพัฒนา
3(2-2-5)
SO 332
Community Development Process and Strategies
แนวคิด หลักการ กระบวนการพัฒนาชุมชน และยุทธศาสตร์การพัฒนา ขั้นตอนและเทคนิคทักษะที่
ใช้ในงานพัฒนาชุมชน กระบวนการจัดทาแผนแม่บทชุมชน บทบาทขององค์กรในการพัฒนาชุมชน อุปสรรค
และแนวทางแก้ไขปัญหาของกระบวนการพัฒนาชุมชน กระบวนทัศน์และยุทธศาสตร์ที่สาคัญของการพัฒนา
ชุมชนเมืองภายใต้บริบทสังคมไทย
สค 333
หลักการบริหารและการประเมินโครงการพัฒนา
3(2-2-5)
SO 333
Principles of Management and Development Project Assessment
หลักการบริหาร แนวคิด กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ การประเมินความ
เป็นไปได้ ผลกระทบ การประเมินผลระหว่างการพัฒนาโครงการ การประเมินและสรุปผลโครงการพัฒนา
สค 431
การประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
SO 431
Assessment of Social and Environmental Impacts
แนวคิ ด ระบบนิ เวศ การวิ เคราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างชุ ม ชนกั บ สภาพแวดล้ อ ม ปั ญ หาที่ เกิ ด
ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ สภาพความเป็นอยู่และระบบนิเวศ
สค 432
เตรียมฝึกงานการพัฒนา
3(2-2-5)
SO 432
Development Pre-Practicum
ศึกษาดูงานภาคสนาม ปฏิบัติการจัดฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ทั ศนคติ และ
ความสามารถด้านการสื่อสารที่จาเป็นสาหรับการฝึกงานพัฒนาชุมชนเมือง คุณธรรมจริยธรรมของนักพัฒนา
พร้อมเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและชุมชนสาหรับการฝึกงาน
สค 433
สัมมนาการพัฒนา
3(2-2-5)
SO 433
Seminar on Development
วิเคราะห์และสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในประเด็นปัญหาต่างๆด้านการพัฒนาในรูปแบบของการสัมมนา
โดยเน้นประเด็นที่เป็นวาทกรรม หรือประเด็นที่กาลังเป็นกระแสสาคัญ
สค 434
ฝึกงานการพัฒนา 1
3(0-9-0)
SO 434
Development Practicum I
นิ สิ ต เลื อ กองค์ กรหรื อหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ การพั ฒ นาชุม ชนเมื อง และฝึ กงานในองค์ก รหรือ
หน่ วยงานนั้ น เป็น ระยะเวลาไม่น้ อยกว่า 135 ชั่วโมง เพื่อศึกษาโครงสร้าง นโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร์
โครงการ กิจกรรมขององค์กร และมีส่วนร่วมในการสื่อสารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กร การเตรียม
ชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่จะลงปฏิบัติงาน และเขียนเป็นภาคนิพนธ์เสนอต่อสาธารณะ
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สค 435
ฝึกงานการพัฒนา 2
3(0-9-0)
SO 435
Development Practicum II
นิสิตลงปฏิบัติการในชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่ได้เตรียมในการฝึกงานพัฒนาชุมชน 1 เป็นระยะเวลา
ไม่น้ อยกว่า 135 ชั่วโมง โดยการศึกษาชุมชน การวางแผน และปฏิบัติการพัฒ นาชุมชนตามแผนงานหรือ
โครงการที่นิสิตดาเนินการร่วมกับชุมชน แล้วเขียนเป็นภาคนิพนธ์ และสื่อสารผลการฝึกงานต่อสาธารณะ
3. วิชาเอกเลือก
3.1 การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
สค 241
สังคมวิทยาการศึกษา
3(3-0-6)
SO 241
Sociology of Education
แนวคิดด้านการศึกษา โครงสร้าง ประเภท และรูปแบบของระบบการศึกษา แนวคิดด้านการศึกษากับ
การพัฒนา การศึกษากับชุมชน บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนา โครงการหรือกิจกรรมการ
พัฒนาของประเทศไทยในมิติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
สค 242
สังคมวิทยาศาสนา
3(3-0-6)
SO 242
Sociology of Religion
วิวัฒนาการของศาสนา แนวคิดและทฤษฎีศาสนา ความเชื่อและการปฏิบัติ การศาสนาของมนุษย์ใน
สังคม บทบาทและอิทธิพลของศาสนาที่มีต่อมนุษย์และสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับสถาบันในสังคม
ศาสนากับการจัดช่วงชั้นทางสังคม
สค 243
สังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
SO 243
Environmental Sociology
ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงและขบวนการ
เคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
สค 244
สังคมวิทยาสื่อสารมวลชน
3(2-2-5)
SO 244
Sociology of Mass Communication
การจัดระเบียบและกระบวนการของสื่อมวลชนในสังคม เน้นพิเศษในเรื่องผลของการสื่อสารมวลชนที่
มีต่อกลุ่มและสถาบันทางสังคม บทบาทสื่อมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมทางสังคม และการควบคุมทางสังคม
สค 245
สังคมวิทยาภาพยนตร์
3(2-2-5)
SO 245
Sociology of Film
วิเคราะห์ ภ าพยนตร์ ด้ว ยมุม มองทางสั งคมวิทยา อิ ทธิพ ลของสภาพสั งคมที่ ส ะท้ อนในภาพยนตร์
แนวโน้มภาพยนตร์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ตลอดจนอิทธิพลของภาพยนตร์ที่มีต่อสังคม
สค 251
มานุษยวิทยาเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
SO 251
Economic Anthropology
ระบบเศรษฐกิจของสังคมต่างๆและความสัมพันธ์ที่มีต่อสถาบันสังคม ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่มีต่อการ
กาหนดทรัพยากร การประเมินผล และการใช้ประโยชน์
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สค 252
มานุษยวิทยาทัศนา
3(2-2-5)
SO 252
Visual Anthropology
ความหมาย แนวคิด การถ่ายทอดวัฒนธรรมด้วยมุมมองทางมานุษยวิทยาผ่านสื่อ การนาเสนอและ
การเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านสื่อ
สค 253
มานุษยวิทยาวัฒนธรรม
3(3-0-6)
SO 253
Cultural Anthropology
ความหมายของวัฒนธรรม ความสาคัญของวัฒนธรรมต่อวิถีชีวิตมนุษย์ในมิติทางวัฒนธรรม แนวทาง
ในการส่งเสริม อนุรักษ์ และประยุกต์วัฒนธรรมให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในทางมานุษยวิทยา
สค 254
มานุษยวิทยากายภาพ
3(3-0-6)
SO 254
Physical Anthropology
ต้นกาเนิด กระบวนการ วิวัฒนาการ ความแตกต่าง และความหลากหลายของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน
สค 341
สังคมวิทยาการเมือง
3(2-2-5)
SO 341
Political Sociology
ความหมาย ขอบเขต และกาเนิด ของสังคมวิทยาการเมือง ประเด็นหลักและแนวทางการศึกษาสังคม
วิทยาการเมือง
สค 342
สังคมวิทยาการแพทย์และสาธารณสุข
3(3-0-6)
SO 342
Medical Sociology and Public Health
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางวัฒ นธรรม สังคม และการแพทย์ที่มีต่อสุขภาพทางใจและทางกาย
วิเคราะห์รูปแบบองค์กรและบุคคลากรที่ทางานด้านการแพทย์และสาธารณสุข
สค 343
สังคมวิทยาอาชญาวิทยา
3(3-0-6)
SO 343
Sociology of Crime and Criminology
แนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ ย วกั บ อาชญาวิ ท ยา ความหมายของอาชญากรรม อาชญากรและเหยื่ อ
อาชญากรรม สาเหตุของอาชญากรรมแต่ละประเภท การบังคับใช้กฎหมายอาญาและการบริหารกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา แนวทางการป้องกันแก้ไขและการควบคุมอาชญากรรมในสังคมไทย
สค 351
มานุษยวิทยาธุรกิจ
3(2-2-5)
SO 351
Business Anthropology
การประยุกต์มุมมองทางมานุษยวิทยาในโลกธุรกิจ แนวทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การจัดการ
ทางวัฒนธรรม ธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน
สค 352
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
SO 352
Social and Cultural Change
แนวคิดระเบี ยบวิธีวิจัย และทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒ นธรรม การเปลี่ยนแปลงใน
สั ง คมโลกโดยเฉพาะเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ โดยเน้ น ถึ ง โครงสร้ า งทางสั ง คม และระบบของสั ง คมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
สค 353
วัฒนธรรมศึกษาในสังคมสมัยใหม่
3(2-2-5)
SO 353
Cultural Studies in Contemporary Societies
ความหมาย การศึกษาวัฒนธรรม ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในสังคมสมัยใหม่
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สค 354
อัตลักษณ์และชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
SO 354
Identity and Ethnicity in Southeast Asia
ความหมาย ลักษณะของอัตลักษณ์และชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆ ลักษณะสังคมและวัฒ นธรรมของกลุ่ม
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สค 355
พิพิธภัณฑ์ศึกษา
3(2-2-5)
SO 355
Museum Studies
ประวัติ แนวคิด วิธีการ และจุดมุ่งหมายของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ ประเภท วิธีการจัดแสดง การเก็บ
รักษา และการให้การศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางวัตถุในพิพิธภัณฑ์แก่สาธารณชน
สค 361
ประเด็นปัญหาสังคม
3(2-2-5)
SO 361
Issues on Social Problems
ลักษณะของปัญหาสังคม แนวคิดทฤษฎีสาคัญทางสังคมวิทยาที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาสังคม สาเหตุ
ความสัมพันธ์และข้อขัดแย้งที่ก่อให้เกิดปัญหาสังคม การวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคม
สค 362
การวิจัยเชิงสารวจ
3(2-2-5)
SO 362
Survey Research
รู ป แบบ กระบวนการ และระเบี ย บวิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การวิ จั ย เชิ ง ส ารวจ โครงสร้ า ง
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การสุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
สค 363
การวิจัยแนวสตรีนิยม
3(2-2-5)
SO 363
Feminist Methods in Social Research
มุมมองเกี่ยวกับสตรี ความสัมพันธ์ของชนชั้ น เชื้อชาติ และความสัมพันธ์ของหญิงชาย ทฤษฎีแนว
สตรีนิยม เอกสารและงานวิจัยแนวสตรีนิยม
สค 364
การวิจัยนโยบายสังคม
3(2-2-5)
SO 364
Social Policy Research
แนวคิดนโยบายทางสังคม เอกสารและงานวิจัยนโยบายสังคม การศึกษานโยบายสังคมด้วยแนวคิด
ทางสังคมวิทยา ประโยชน์และผลกระทบของนโยบายต่อสังคม
สค 461
สถิติสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ขั้นสูง
3(2-2-5)
SO 461
Statistics for Advanced Social Sciences Research
แนวคิดและหลักการสถิติขั้นสูง ฝึกปฏิบัติการสร้างและการใช้สถิติ การประยุกต์วิธีการเสนอข้อมูลทาง
สถิติโดยใช้โปรแกรม และการใช้คอมพิวเตอร์
สค 462
เทคนิคการวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์
3(2-2-5)
SO 462
Demographic Analytical Techniques
การใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ ผ ลของการเปลี่ ยนแปลงประชากรที่มีต่อการพัฒ นาประเทศ ในเชิง
เปรียบเทียบระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน
สค 463
ประเด็นการถกเถียงทางสิทธิและธรรมาภิบาลทางการเมือง
3(2-2-5)
SO 463
Issues on Political Rights and Governance
การอภิปรายประเด็น สิทธิและธรรมาภิบาล ด้วยปรัชญา แนวความคิด และหลักการเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนในสถานการณ์ปัจจุบัน
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สค 464
ประเด็นการศึกษาว่าด้วยความมั่นคงทางอาหาร
3(2-2-5)
SO 464
Issues on Food Security
การอภิปรายประเด็นความมั่นคงทางอาหาร ผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพ ความหลากหลายของ
อาหารที่ส่ งผลต่อคุณ ค่าทางวัฒ นธรรมและสังคมในมิติที่ต่างกัน นโยบาย กระบวนการผลิต ระบบอาหาร
อานาจในการผลิตและการกระจายอาหาร
3.2 การพัฒนาชุมชนเมือง
สค 246
สวัสดิการสังคม
3(2-2-5)
SO 246
Social Welfare
แนวคิ ด หลั ก การ รู ป แบบสวัส ดิ ก ารตามกลุ่ ม ประเภทลั ท ธินิ ย มสวัส ดิก ารและรัฐ สวัส ดิก าร การ
จัดระบบสวัสดิการสังคม รัฐสวัสดิการ สวัสดิการชุมชน สวัสดิการผู้สูงอายุ และสวัสดิการกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
การระดมความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคส่วนในสังคม
สค 247
ความทันสมัยกับวิถีชีวิตแบบเมือง
3(2-2-5)
SO 247
Urbanization and Urban Life
ความทั น สมั ย กั บ วิ ถี ชี วิ ต ของประชากรในเขตเมื อ ง รู ป แบบการใช้ ชี วิ ต ของผู้ ค นแต่ ล ะรุ่ น การ
เปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ ค่านิยม และแบบแผนการใช้ชีวิต ความสัมพันธ์ทางสังคมของกลุ่มคนในเมือง
สค 248
ชุมชนแออัดและเมืองในประเทศกาลังพัฒนา
3(2-2-5)
SO 248
Slums and Cities in Developing Countries
ลักษณะการเจริญเติบโตและการขยายตัวของเมืองในประเทศกาลังพัฒนา กระบวนการเป็นเมืองกับ
การเกิดขึ้นของชุมชนแออัด สภาพปัญหา แนวทางแก้ไข และการพัฒนาชุมชนแออัด ศึกษากรณีตัวอย่างชุมชน
แออัดและเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน
สค 249
สังคมวิทยาอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
SO 249
Industrial Sociology
ความหมายของสั งคมวิทยาอุตสาหกรรม วิวัฒ นาการของการอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมกับ การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยและกระบวนการอุตสาหกรรม ระบบการผลิต แรงงาน และการ
จัดการ ประวัติและปัญหาของอุตสาหกรรมไทย
สค 271
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเมือง
3(2-2-5)
SO 271
Environment and Urban Development
แนวคิดเรื่องระบบนิเวศทั้งเชิงวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับ
สภาพแวดล้ อม ความสั ม พัน ธ์ระหว่างมนุ ษ ย์กับ ระบบนิ เวศน์ สถานการณ์ ปั ญ หาที่ เกิดจากการพัฒ นาทั้ ง
ระดับประเทศและระดับโลก สภาวะโลกร้อนและภัยพิบัติทางธรรมชาติ บทบาทของชุมชนและองค์กรในการ
เคลื่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อม
สค 272
วัฒนธรรมกับการพัฒนาเมือง
3(2-2-5)
SO 272
Culture and Urban Development
แนวคิดมานุษยวิทยาประยุกต์เพื่อการพัฒ นาในมิติทางวัฒ นธรรม แนวทางในการส่งเสริม อนุรักษ์
และปรับประยุกต์วัฒนธรรมให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์
ชาวบ้านในงานพัฒนาชุมชน
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สค 273
ศาสนากับการพัฒนาเมือง
3(2-2-5)
SO 273
Religion and Urban Development
ความหมายและความสาคัญของศาสนา ศาสนาที่สาคัญของคนไทย บทบาทของสถาบันศาสนาและ
ผู้นาทางศาสนาต่อการพัฒนาสังคม การพัฒนาชุมชน จริยธรรมและศาสนธรรมกับการพัฒนา ปฏิกิริยาของ
ศาสนาต่อการพัฒนา การประยุกต์คาสอนทางศาสนามาใช้ในกิจกรรมการพัฒนา
สค 274
กฎหมายเพื่อการพัฒนาเมือง
3(3-0-6)
SO 274
Laws for Urban Development
ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย กฎหมายสาคัญที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนา กฎหมาย
เกี่ยวกับ การบริหารจัดการเมือง และการพัฒ นาท้องถิ่น การใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อกา ร
พัฒนาชุมชน การปรับบทบาทของรัฐ
สค 275
รัฐกับการพัฒนาเมือง
3(2-2-5)
SO 275
State and Urban Development
บทบาทของรั ฐ กั บ การพั ฒ นา รั ฐ บาลกั บ แผนพั ฒ นาประเทศ นโยบายและการบริห ารงานของ
หน่วยงานรัฐบาลทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น บทบาทหน้าที่ของบุคลากรหรือ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐต่อการพัฒนาประเทศ
สค 276
การวางผังเมืองและการจัดการที่ดิน
3(2-2-5)
SO 276
City Planning and Land Management
แนวคิดเกี่ยวกับผังเมืองและการจัดการที่ดิน ผังเมืองกับการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ การจัดการที่อยู่อาศัย
หลักการวางผังเมืองและการจัดการที่ดินกับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาระบบผังเมือง
ด้านกายภาพกับการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรม
สค 344
ปัญหาสังคม
3(2-2-5)
SO 344
Social Problems
ความหมายของปัญหาสังคม แนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่ใช้ในการศึกษาปัญหาสังคม การศึกษา
และการวัดความรุนแรงของปัญหาสังคมและพฤติกรรมเบี่ยงเบน แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาสังคม
สค 345
ประชากรกับการพัฒนา
3(2-2-5)
SO 345
Demography and Development
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ทางประชากรศาสตร์ ปัญหาประชากร นโยบายประชากร การ
ใช้เทคนิคกระบวนการทางประชากรโดยประยุกต์ใช้ในการวางแผนพัฒนา กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
และประเทศ
สค 346
ประชากรต่างวัย
3(2-2-5)
SO 346
Inter-Generation of Demography
ศึกษาโครงสร้างทางประชากรและการเปลี่ยนแปลงทางประชากรของโลก ประเทศในอาเซียนและ
ประเทศไทย สาเหตุและผลกระทบของการเป็นสังคมสูงวัย การเตรียมความพร้อมของประชากรต่อการเข้าสู่
สังคมสูงวัยและการเป็นประชากรสูงวัยในอนาคต ประยุกต์ใช้องค์ความรู้และข้อมูลทางประชากรศาสตร์ในการ
อธิบายและวางแผนนโยบายด้านประชากรหลากหลายวัยในสังคม
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สค 347
ครอบครัว สังคม และโลกกว้าง
3(3-0-6)
SO 347
Family, Society, and Worldwide
ศึกษาความสัมพันธ์ของปั จเจกบุคคล ครอบครัว สังคมและโลกในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์และทา
ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับปัจเจกบุคคลและสังคมโลก เรียนรู้และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใน
การพัฒนาจิตใจ ตนเอง ครอบครัว
สค 348
ประชากรศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
SO 348
Human Resource Demographics
ศึ ก ษาองค์ ค วามรู้ ท างด้ า นการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เศรษฐศาสตร์ ท รั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละ
ประชากรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สค 356
ชาติพันธุ์สัมพันธ์
3(3-0-6)
SO 356
Ethnic Relations
ความหมายของกลุ่มชาติ พัน ธุ์ การธารงชาติพันธุ์ อัตลักษณ์ ทางวัฒ นธรรม ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ ความแตกต่างและความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ โดยเน้นศึกษากลุ่มชาติ
พันธุ์ในประเทศอาเซียน
สค 371
การศึกษากับการพัฒนาเมือง
3(2-2-5)
SO 371
Education and Urban Development
แนวคิดด้านการศึกษา โครงสร้าง ประเภท และรูปแบบต่างๆของระบบการศึกษา แนวคิดการศึกษา
กับการพัฒ นา การศึกษากับชุมชน บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนา วิเคราะห์โครงการหรือ
กิจกรรมการพัฒนาของประเทศไทยในมิติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
สค 372
เพศภาวะกับการพัฒนาเมือง
3(2-2-5)
SO 372
Gender and Urban Development
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ เพศสรีระ เพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาวะทางเพศ ความสัมพันธ์และ
บทบาทหญิงชายในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ปัญหาที่สตรีต้องเผชิญ
สค 373
ภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาเมือง
3(2-2-5)
SO 373
Geography for Urban Development
แนวคิดทฤษฎีเบื้องต้นทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนา ภูมิศาสตร์กายภาพ
ภูมิ ศาสตร์เมือง ภูมิ ศาสตร์ วัฒ นธรรม มนุ ษ ย์กับ สิ่ งแวดล้ อม การอนุ รัก ษ์ท รัพยากรธรรมชาติ ภู มิศ าสตร์
เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์ประชากร ภูมิรัฐศาสตร์ ภูมินิเวศ ภัยพิบัติและปัญหาภูมิศาสตร์ประเทศไทยกับการพัฒนา
สค 374
เศรษฐกิจชุมชนกับการพัฒนาเมือง
3(2-2-5)
SO 374
Community Economy and Urban Development
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจกับสังคมวัฒนธรรมและการเมือง รูปแบบวิถีการทากินเลี้ยงชีพ
ของชุมชนท้องถิ่น อาชีพและรายได้รายจ่ายของแต่ละพื้นที่ทากิน การเกิดขึ้นและการพัฒนาของธุรกิจชุมชน
เพื่อการพึ่งตนเอง และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
สค 375
การวิจัยและพัฒนาชุมชนเมือง
3(2-2-5)
SO 375
Research and Community Development
ศึกษาแนวคิด ความหมาย และความสาคัญของการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในฐานะเครื่องมือของการ
พัฒนาชุมชน ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคและระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของ
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ชุมชนในทุกขั้นตอนตั้งแต่การศึกษาปัญหา การตั้งประเด็นและกรอบการวิจัย การสร้างเครื่องมือและการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ตีความข้อมูล และการนาผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในชุมชน
สค 465
การศึกษาค้นคว้าเฉพาะเรื่อง
3(2-2-5)
SO 465
Independent Study
ประเด็นหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในหัวข้อเรื่องที่นิสิตสนใจภายใต้การแนะนาและควบคุม
ของอาจารย์
สค 471
การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม
3(2-2-5)
SO 471
Development of Person’s and Group’s Competence
จิตวิทยาสังคมของบุคคลและกลุ่ม กระบวนการพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม เทคนิคการ
สร้างมนุษยสัมพันธ์ การดาเนินชีวิต และการทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
สค 472
การสื่อสารและสื่อเพื่อการพัฒนาเมือง
3(2-2-5)
SO 472
Communication and Medias for Urban Development
กระบวนการและองค์ประกอบของการสื่อสาร บทบาทของสื่อในงานพัฒนา กลยุทธ์การวางแผนและ
เทคนิคการสร้างรูปแบบการสื่อสารและสื่อที่ใช้ในงานพัฒนา การวิเคราะห์ผู้รับสารและเนื้อหาให้การเผยแพร่
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
สค 473
การสาธารณสุขกับการพัฒนาชุมชนเมือง
3(2-2-5)
SO 473
Public Health and Urban Community Development
แนวคิดการสาธารณสุข การรักษาโรค การส่งเสริมและการบริการสุขภาพ การป้องกันโรคและการ
จัดการการระบาดของโรค การสารวจปัญหาด้านการสาธารณสุข การบริหารสาธารณสุข การบูรณาการงาน
พัฒนาชุมชนกับงานสาธารณสุข

168

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีการศึกษา 2564

คาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาชีพครู
ศษ101
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
2(1-2-3)
ED101
Communicative English for Teachers
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้สาหรับวิชาชีพครู ในการฟัง การอ่าน การพูด
และการเขียน เพื่อจับใจความสาคัญ สรุปความ แปลความ ตีความ ขยายความ อภิปราย แสดงความคิดเห็น
นาเสนองาน และรายงานเรื่องราวต่ างๆ จากสื่อเชิงวิชาการในสาขาวิชาที่หลากหลาย ทั้งภาษาพูดและภาษา
เขียน ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการเรียนรู้ เลือกใช้และ/หรือสร้างสื่อเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ศษ111
คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2(1-2-3)
ED111
Professional Virtue and Ethics for Teachers
ศึกษาพัฒนาการของวิชาชีพครู คุณธรรมจริยธรรมสาหรับครู คุณลักษณะของครูที่ดี ความรัก ความ
ศรัทธา และความภูมิใจในวิชาชีพครู การมีจิตสานึก จิตวิญญาณความเป็นครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู ค่านิยม
ประชาธิปไตย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
สมรรถนะที่สาคัญของครู บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและภาระงานของครู การเสริมสร้างศักยภาพและ
สมรรถะความเป็ น ครู การเสริมสร้างกระบวนการคิดเชิงจิตสานึกทางจริยธรรม บทบาทของครู ในฐานะผู้
ส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษาดูงานและทาโครงการด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาโรงเรียน ชุมชนและ
สั งคมโดยบู รณาการกับ การเรี ย นการสอน แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ โดยใช้ดุล ยพินิ จที่ดี ในการตรวจสอบข้อมู ล
ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ในผลงาน พร้อมทั้งสะท้อนผลข้อมูล เพื่ อสร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพครู
ศษ112
พันธกิจสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน
2(1-2-3)
ED112
Community Engagement for Schools and Community
ศึกษา วิเคราะห์ ความสัมพัน ธ์และการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา
สร้างสั มพัน ธภาพที่ดีกับ ผู้ อื่น ในชุมชนเพื่ อพั ฒ นาและแก้ปัญ หาผู้ เรียนตามหลั กคุณ ธรรม จริยธรรม สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือและสื่อสารกับชุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดความรู้
แก่ผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีปัญญารู้คิดและเข้าถึงบริบทของชุมชน สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม ตลอดจนปฏิบัติกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยง
โรงเรียน บ้านและชุมชน
ศษ113
ปรัชญาการศึกษาและพัฒนาการวิชาชีพครู
2(1-2-3)
ED113
Educational Philosophy and Teacher Professional Development
ศึกษาปรัชญาการศึกษาและวิวัฒนาการวิชาชีพครูของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของ
สังคม วิเคราะห์ปรัชญาการศึกษาเพื่อเข้าใจถึงคุณค่าและความจาเป็นของครูที่มีต่อสังคมไทยในแต่ละยุคสมัย
ประวัติศาสตร์การศึกษาและการผลิตครูในสังคมไทย โรงเรียนฝึกหัดครู ชั้นสูง วิทยาลัยวิชาการศึกษา โรงเรียน
สาธิต ต้ น แบบการฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ ครู อุ ด มการณ์ แ ละรู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาและการผลิ ต ครู
169

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีการศึกษา 2564

ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ผู้นาแนวคิดสมัยใหม่ในการผลิตครูวิชาชีพ ปรัชญาการศึกษาสมัยใหม่และพุทธ
ปรัชญาในสังคมไทย วิเคราะห์สภาวการณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อสะท้อนสังคมและปรัชญา
การศึกษาของประเทศไทย
ศษ141
จิตวิทยาสาหรับครู
2(1-2-3)
ED141
Psychology for Teachers
ศึกษา วิเคราะห์ หลักการ แนวคิดทฤษฎี จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์แต่ละช่วงวัย จิตวิทยาการ
เรียนรู้และการส่งเสริมการเรียนรู้ ความแตกต่างระหว่างผู้เรียน การจูงใจ การคิด บุคลิกภาพ สุขภาพจิตและ
การปรับตัว การให้ คาปรึกษา การใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาเพื่อการศึกษารายกรณี ฝึกปฏิบัติการประยุกต์
หลักการ ทฤษฎีและวิธีการทางจิตวิทยามาใช้ในการวิเคราะห์ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญ หา และส่ งเสริม พัฒ นา
ผู้ เรี ย นรายบุ ค คล การบริ ห าร การจั ด การชั้น เรียน และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้โดยตระหนั กถึ ง
ศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ศษ191
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2(0-4-2)
ED191
Practicum in Profession of Teaching
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนโดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้ เกี่ยวกับสถานศึกษา
ศึกษา สังเกต ทรัพยากร สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน สภาพงานต่างๆ ของสถานศึกษาจากสถานที่ จริง ศึกษา สังเกต และวิเคราะห์ การบริหารจัดการใน
สถานศึกษา บทบาท หน้ าที่ ของผู้ บ ริห ารสถานศึกษา และการบริห ารงานแบบมีส่ ว นร่วมกับ บุคลากรใน
โรงเรียน ชุมชนและสังคม กฎ ระเบียบของสถานศึกษา และความปลอดภัยในโรงเรียน ศึกษา สังเกต และ
วิเคราะห์ บทบาท หน้าที่ คุณลักษณะ บุ คลิกภาพและพฤติกรรมของครู บทบาทของครูในการทางานร่วมกับ
บุคลากรในโรงเรียน ชุมชนและสังคม ศึกษา สังเกตการณ์การสอนของครูในชั้นเรียนในระดับต่างๆ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การบริหารจัดการชั้นเรียน การสร้างบรรยากาศทางกายภาพและจิตภาพที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในและนอกห้องเรียน การควบคุมดูแลนักเรียน ศึกษา สังเกตและวิเคราะห์พฤติกรรมและ
พัฒนาการของนักเรียนและพฤติกรรมการการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละช่วงวัย ศึกษางานสนับสนุนอื่นๆ
และการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนในสถานศึกษาภายใต้การชี้แนะของอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง
ประมวลความรู้ที่ได้จ ากการศึกษา สังเกตเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎีและองค์ความรู้ทางการศึกษานามา
สังเคราะห์และสะท้อนผลข้อมูล เขียนรายงานสรุปผลการสังเกต และการสัมมนาทางการศึกษา
ศษ201
ภาษาไทยสาหรับครู
2(1-2-3)
ED201
Thai Language for Teachers
ศึ ก ษา วิ เคราะห์ ความรู้ หลั ก การใช้ ภ าษาไทยที่ จ าเป็ น ส าหรับ วิ ช าชี พ ครู การรู้เท่ าทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของภาษาไทยในสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ การใช้ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารกับผู้เรียน
การพัฒนาการรู้ภาษาของผู้เรียน การพูดเพื่อโน้มน้าวจูงใจ การพูดเชิงวิจารณ์ การพู ดในโอกาสต่างๆ การอ่าน
การคิดวิเคราะห์ และการเขียนเรียงความ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การเขียนเชิงพรรณนา การเขียนเชิงวิชาการ
การฟังและมารยาทในการฟัง การรับสารและการส่งสารอย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เป็น
แบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยโดยคานึงถึงบรรทัดฐานทางสังคม และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
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ศษ231
การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
ED231
Curriculum Development
ศึกษาปรัช ญา ทฤษฎี และแนวคิด ของการพั ฒ นาหลักสู ตร วิเคราะห์ ห ลั กสู ตร ระดับชาติ ระดับ
สถานศึกษา และระดับท้องถิ่น ศึกษากรณีตัวอย่างหลักสูตรสถานศึก ษาที่มีแนวปฏิบัติดีเลิศ พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้ มีดุลยภาพระหว่างเป้าหมายของหลั กสู ตรแกนกลางกับบริบททางวัฒ นธรรม สั งคม ชุมชน
ท้องถิ่น และผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการออกแบบหลักสูตรระดับสถานศึกษา รายวิชา และหน่วยการเรียน การนา
หลักสูตรไปประยุกต์สู่การจัดการเรียนรู้ การประเมินและหาประสิทธิภาพของหลักสูตร
ศษ232
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
ED232
Methodologies of Learning Management
ศึกษาและวิเคราะห์ ทฤษฎี การเรียนรู้ หลั กการ แนวคิด วิธีและกลวิธีการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ
ประยุกต์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒ นาผู้เรียน ฝึกออกแบบ นาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฎิบัติในชั้น
เรียน ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ การส่งเสริมการพัฒนาการคิด
การท างาน การจั ด การ การเผชิ ญ สถานการณ์ จ ริง ท าได้ คิ ด เป็ น ท าเป็ น การสร้ างบรรยากาศ การจั ด
สภาพแวดล้อม การบริหารจัดการชั้นเรียน การเลือกและใช้สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาโดยบูรณาการการทางานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ฝึกการจัดการเรียนรู้และจัดการชั้นเรียนในสถานการณ์จาลอง
ศษ251
การวัดและประเมินทางการศึกษาและการเรียนรู้
2(1-2-3)
ED251
Educational and Learning Assessment
ศึกษาและประยุกต์ใช้ความรู้จากความหมาย แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดประเมินการ
เรียนรู้ จุดมุ่งหมาย หลักการ กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการวัดประเมินการเรียนรู้ เครื่องมือวัดประเมิน
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ การ
ตัดสินและรายงานผลการเรียนรู้เพื่อวินิจฉัยและพัฒนาการเรียนรู้ ทั้งก่อนการเรียน ขณะเรียน และเพื่อตัดสิน
ผลหลังการเรียนรู้ รวมถึงการวิเคราะห์และนาผลการวัดประเมินระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับชั้นเรียน
ไปใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ แก้ปัญหา พัฒนาผู้เรียน ตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้และหลักสูตร โดยมุ่งให้สามารถออกแบบการวัดประเมินตามสภาพจริง ที่บูรณาการควบคู่กับการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และสร้างเครื่องมือสาหรับใช้ในการวัดประเมินทั้งใน
ส่วนของกระบวนการและผลการเรียนรู้
ศษ291
การปฎิบัติการสอน 1*
2(0-5-1)
ED291
Teaching Practicum 1
*บุรพวิชา ศษ191 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ฝึกปฏิบัติการสอนและงานหน้าที่ผู้ช่วยครูในสถานศึกษา ช่วยงานครูประจาชั้น งานผลิตสื่อการเรียนรู้
และงานวัดประเมินผลการเรียนรู้ ใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน ช่วยเหลือ และพัฒนา
ผู้เรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรีย นเป็นรายบุคคล จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ภายใต้
การแนะนาดูแลของอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง ประมวลความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานเชื่อมโยงกับแนวคิด
ทฤษฎีจิตวิทยาและทฤษฎีการเรียนรู้ และนามาสังเคราะห์ข้อมูล บันทึกและสะท้อนผลการปฏิบัติงานของ
ตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเขียนรายงานการปฏิบัติงาน และการสัมมนาทางการศึกษา
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ศษ331
การจัดการเรียนรู้ของครูมืออาชีพ
2(1-2-3)
ED331
Learning Management of Professional Teachers
ศึกษา วิเคราะห์ หลักการและรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การผสานความรู้ เนื้อหา ศิลป์
ศาสตร์การสอน เทคโนโลยี และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
รู้ในสถานการณ์จริง นามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ กระบวนการพัฒ นาบทเรียนในชุมชนแห่ งการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพ ฝึกปฏิบัติการออกแบบ สร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นการบูรณาการเทคโนโลยี มาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชาเอกด้วยรูปแบบ วิธี และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับจุดประสงค์
ธรรมชาติของวิชาและผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รอบรู้ มีทักษะชีวิต มีปัญญา
รู้คิด และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้และอภิปรายสะท้อนคิดหลังการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
ศษ361
การประกันคุณภาพและการบริหารจัดการการศึกษา
2(1-2-3)
ED361
Educational Administration and Quality Assurance
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการการศึกษา ภารกิจและสภาพงานของสถานศึกษา หลักการและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และภายนอก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา การนาผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา ศึกษาวิเคราะห์กรณีตัวอย่างการบริหารจัดการและการประกัน
คุณภาพการศึกษา การจัดทาแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์และออกแบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ศษ371
การวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้
2(1-2-3)
ED371
Research and Innovation for Learning
ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด และทฤษฎีพื้ น ฐานเกี่ยวกับ การวิจั ย จรรยาบรรณนั กวิจัย แนวคิดและ
หลักการวิจัย การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน รูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย และการออกแบบ
การวิจัย ที่สามารถเชื่อมโยงกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรี ยนรู้เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนในระดับ
บุคคลและชั้นเรียน การเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล ฝึกปฏิบัติการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทา
วิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วม
สร้างนวัตกรรมและถ่ายทอดความรู้
ศษ381
สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้
2(1-2-3)
ED381
Media and Technology for Education and Learning
ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี ขอบข่าย คุณค่า และคุณลักษณะของสื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษา
และการเรี ย นรู้ การเปลี่ ย นแปลงเทคโนโลยี เทคโนโลยี ข้ามแพลทฟอร์ม พลเมื องดิ จิทัล เลื อ กใช้ สื่ อและ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างปฏิสัมพันธ์การเรียนรู้ การสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ
ให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล และกลุ่มเป้าหมาย ปฏิบัติการออกแบบและ
ผลิตสื่อการเรียนรู้ รวมถึงการประเมินผลสื่อการเรียนรู้โดยคานึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การ
ทางาน การประชุม รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลและสารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่อ ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน
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ศษ391
การปฎิบัติการสอน 2*
2(0-5-1)
ED391
Teaching Practicum 2
*บุรพวิชา ศษ291 การปฎิบัติการสอน 1
ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคในสถานศึกษา การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ การวางแผน ออกแบบ และ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยประยุกต์ใช้ความรู้เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศิลป์แ ละศาสตร์การ
สอน เทคโนโลยีดิจิตัล และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม การบริหารจัดการ
ชั้นเรียน และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสุขและความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ภายใต้การแนะนาดูแล
ของอาจารย์นิ เทศก์และครูพี่ เลี้ย ง การสั งเคราะห์ ข้อมู ล ความรู้ บันทึกและสะท้อนผลการปฏิบัติงาน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน และการสัมมนาทางการศึกษา
ศษ491
การปฎิบัติการสอน 3
6(0-20-0)
ED491
Teaching Practicum 3
*บุรพวิชา ศษ391 การปฎิบัติการสอน 2
ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาแบบครูมืออาชีพ ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร วางแผนและออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา โดยบูรณาการความรู้เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอนและเทคโนโลยีดิจิตัลในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และสร้าง
นวัตกรรม มีจิตสาธารณะในการร่วมมือกับชุมชนหรือผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้ มี ทั ก ษะต่ อ การเปลี่ ย นแปลงในโลกสมั ย ใหม่ ปฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ างที่ ดี มี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ดาเนินการพัฒนาบทเรียนในชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ภายใต้การแนะนาดูแล
ของอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง และการสัมมนาทางการศึกษา
กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
สศ101
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
2(1-2-3)
SS101
Geography of Thailand
หลักเกณฑ์ ที่ตั้ง ขนาด รูปร่างและพรมแดน โครงสร้างและลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ พืชพรรณ
ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชากรและกลุ่มชาติพันธุ์ การชลประทาน การคมนาคม
ขนส่ง ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศไทย ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
และแนวทางในการจัดการเพื่อการอนุรักษ์ ประยุกต์องค์ความรู้ จัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ประเทศไทยสาหรับ
สังคมศึกษา
สศ111
ความรู้พื้นฐานทางสังคมวิทยา
2(1-2-3)
SS111
Introduction to Sociology
ความหมาย ลักษณะของทฤษฎีทางสังคมวิทยา ขอบข่ายเนื้อหาสาระ มโนมติสาคัญ และมโนมติเชิง
สหสัมพันธ์ของสังคมวิทยา พฤติกรรมและสังคมของมนุษย์ โครงสร้างทางสังคม และประเด็นทางสังคมต่างๆ
โลกาภิวัตน์และสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบั น การคาดคะเนสังคมในอนาคต วิธีการของสังคมวิทยา และ
การประยุกต์สังคมวิทยาในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
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สศ112
รัฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
SS112
Introduction to Political Science
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานทางการเมือง รัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม อานาจ สิทธิอานาจ อานาจ
อธิปไตย อุดมการณ์ทางการเมือง ระบอบการปกครอง โครงสร้างทางการเมือง กระบวนการทางการเมืองและ
พฤติกรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองตื่นรู้ ตลอดจนทฤษฎีสาคัญทางด้านการเมืองการ
ปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่ส่งผลกระทบต่อสังคม และประยุกต์องค์
ความรู้ทางรัฐศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
สศ201
หลักภูมิศาสตร์กายภาพ
3(3-0-6)
SS201
Introduction to Physical Geography
ปฎิสัมพันธ์ระหว่างธรณีภาค อุทกภาค บรรยากาศภาค และชีวภาค ต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
ของโลก การอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ กระบวนการเกิดและอิทธิพลที่มีต่อมนุษย์ เพื่อการจัดการ
เรียนรู้สังคมศึกษา
สศ202
เครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์
2(1-2-3)
SS202
Geographic Tools and Technologies
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การอ่านแผนที่และการแปลรูปภาพถ่ายทางอากาศ การ
รับ รู้จากระยะไกล ระบบดาวเทียมน าหนบนโลก ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หลั กการทางานภาคสนาม
เทคนิคการวิเคราะห์และการแสดงผลข้อมูลภูมิศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
สศ203
ภูมิศาสตร์มนุษย์
2(1-2-3)
SS203
Human Geography
การคิดเชิงพื้ น ที่ พลวัตของประชากร การกระจายและการย้ายถิ่น แบบรูป และกระบวนการทาง
วัฒ นธรรม การตั้งถิ่น ฐานในชนบทและเมือง เศรษฐกิจ การเมือง สุ ขภาพ ปฏิสั มพันธ์ระหว่างมนุษ ย์และ
สิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรและ
กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ โลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
สศ221
ประวัติศาสตร์ไทย
3(3-0-6)
SS221
Thai History
พัฒนาการสาคัญของประวัติศาสตร์ไทยตั้ งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงปัจจุบัน ทั้งด้านการเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และแหล่งอารยธรรมในประเทศไทย
และการประยุกต์องค์ความรู้สาหรับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
สศ222
อารยธรรมโลก
3(3-0-6)
SS222
World Civilization
อารยธรรมโบราณของโลกตะวันออกแลโลกะตะวันตกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญา อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลกในดินแดนต่างๆ
และประยุกต์องค์ความรู้สาหรับจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
สศ231
ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
SS231
Introduction to Economics
ศึกษาและวิเคราะห์ธรรมชาติ เป้ าหมาย และขอบข่ายของเศรษฐศาสตร์จุ ลภาค มหภาค ระหว่าง
ประเทศ ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจ ปัจจัยกาหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้า พฤติกรรม
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ผู้บริโภค ลักษณะสาคัญของตลาดสินค้า ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงินและการ
คลังโดยสังเขป ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสาคัญของการค้าและการเงินระหว่างประเทศรวมทั้งการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ตลอดจนการประยุกต์องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษา
สศ301
ภูมิศาสตร์ภูมิภาค
3(3-0-6)
SS301
Regional Geography
ขอบเขตและแนวคิดเกี่ยวกับภูมิภาค ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับประชากร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของภูมิภาคโลก แบบรูป
ของการพัฒนาภูมิภาค โลกาภิวัตน์และอนาคตของภูมิภาค ตลอดจนสิ่งแวดล้อมใหม่ สาหรับการจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษา
สศ311
กฎหมายพื้นฐาน
2(1-2-3)
SS311
Fundamental Law
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย ลักษณะ ประเภท และขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย ลาดับ
ศักดิ์ของกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการศึกษาและเยาวชนไทย
สศ321
ประวัติศาสตร์โลกตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15 ถึงปัจจุบัน
2(1-2-3)
SS321
World History from the 15th Century to the Present
พัฒ นาการสาคัญของโลกตั้งแต่สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดด้าน
ต่างๆ การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ การสารวจทางทะเล การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การปฏิรูปศาสนา การ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม ลัทธิจักรวรรดินิยม ความร่วมมือและความขัดแย้งตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 โลก
ในยุคสงครามเย็นและยุคโลกาภิวัตน์ และประยุกต์องค์ความรู้สาหรับจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
สศ322
วิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์
2(1-2-3)
SS322
Historical Methodology and Evidence
ความหมาย ความส าคั ญ เวลาและยุ ค สมั ย ทางประวั ติ ศ าสตร์ วิ ธี ก ารและการใช้ ห ลั ก ฐาน
ประวัติศาสตร์ การสื บ ค้ น และวิเคราะห์ ข้อมู ล ทางประวัติศ าสตร์ ทั้ งการวิจัยเอกสาร การวิจัยภาคสนาม
การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่ อการศึ กษาและสร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ และประยุกต์องค์
ความรู้สาหรับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
สศ341
พระพุทธศาสนาและศาสนาสากล
3(3-0-6)
SS341
Buddhism and Universal Religions
พุทธประวัติ ชาวพุทธตัวอย่าง หลักคาสอนของศาสนาพุทธ การปฏิบัติและศาสนพิธี ประวัติศาสดา
และหลักธรรมของศาสนาศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู ศาสนาซิกซ์และศาสนาเชน
วิ เคราะห์ แ ละเปรี ย บเที ย บความคล้ า ยกั น และความต่ า งของหลั ก ธรรม และการประยุ ก ต์ อ งค์ ค วามรู้
พระพุทธศาสนาและศาสนาสากลการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
สศ351
การพัฒนาหลักสูตรและวิธีสอนสังคมศึกษา
3(2-2-5)
SS351
Development of Curriculum and Social Studies Teaching
ศึ ก ษาและวิ เคราะห์ ห ลั ก การศาสตร์ ก ารสอนร่ ว มสมั ย กั บ ศาสตร์ ด้ า นสั ง คมศาสตร์ ภู มิ ศ าสตร์
เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์และสังคมวิทยา ศึกษาบริบทของการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการ
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เชิงประจั กษ์ โดยการออกส ารวจในพื้ น ที่ จ ริง และวิเคราะห์ ข้อ มูล และปรากฏการณ์ ที่ พ บเห็ น ฝึ ก ปฏิ บั ติ
ออกแบบการปฏิบัติการวางแผนการสอน การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการสอนร่วมสมัยและการวัด
และประเมิน ผลตลอดจนปฏิบั ติการการสอนในสถานการณ์ จริงหรือสถานการณ์ สมมติ พร้อมทั้งวิเคราะห์
หลักสูตร การวางแผนและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่นที่เชื่อมโยงบริบทชุมชน สังคม และ
นาผลการประเมินหลักสูตรและการสอนไปประยุกต์ใช้เพื่อการฝึกการปฏิบัติในการประเมินหลักสูตรและการ
สอนทางสังคมศึกษา
สศ451
สัมมนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา
2(1-2-3)
SS451
Seminar on Instructional Social Studies
อภิ ป รายและวิ เคราะห์ ส ภาพและปั ญ หาการเรี ย นการสอนสั งคมศึ ก ษาในปั จ จุ บั น แนวคิ ด และ
นวัตกรรมทางการเรียนการสอนสังคมศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง วิเคราะห์และ
พัฒนาการใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา รวมทั้งการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนการสอนสังคมศึกษา
วิชาเสริมสร้างสมรรถนะวิชาเอก
สศ261
การอนุรักษ์ทรัพยากรและการจัดการสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
SS261
Resource conservation and environmental management
หลักการอนุรักษ์ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของโลกและของประเทศไทยที่สาคัญ ผลกระทบต่อ
มนุษยชาติ แนวคิดการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน การศึกษาเพื่อการอนุรักษ์และ
การจัดการทรัพยากร กรณีศึกษาการจัดการท่อง เที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม
สศ262
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่
3(3-0-6)
SS262
Modern Southeast Asia History
ศึกษาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 จากสมัย อาณา
นิ ค ม การเป็ น เอกราช พั ฒ นาการในยุ ค สงครามเย็ น ความขั ด แย้ งและความร่ว มมื อ ในภู มิ ภ าคและการ
ดาเนินงานของอาเซียน
สศ263
อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
SS263
ASEAN Studies
การศึกษาสหวิชาในด้านภูมิรัฐศาสตร์หรือสังคมศาสตร์โดยภาพรวม ความเป็นมาและการรวมกลุ่ม
เป็นประชาคมอาเซียน เพื่อความเป็นภูมิภาคในการอยู่รวมกันของประชาคมโลก
สศ264
จริยศาสตร์
2(1-2-3)
SS264
Ethics
พื้นฐานปรัช ญา และจริยศาสตร์ ทฤษฎีทางจริยศาสตร์ตะวันตกและตะวันออก เกณฑ์การตัดสิ น
คุณ ค่าทางจริ ย ธรรม ปั ญ หาทางจริ ยธรรม จริยธรรมส าหรับ ครู จริยธรรมในยุคดิจิทั ล การประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันและการประยุกต์ใช้หลักจริยศาสตร์ในการพัฒ นาการเรียนการสอน ศึกษาและออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สร้างแรงบันดาลใจในการ
เป็นครูทดี่ ี มีจิตสานึกต่อชุมชนและสังคม
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สศ265
พุทธเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
สศ265
Buddhist Economy and Sufficient Economy
ความสาคัญของพุทธเศรษฐศาสตร์ เปรียบเทียบพุทธเศรษฐศาสตร์กับเศรษฐศาสตร์กระแสหลั ก
ความเข้าใจมนุษย์แบบพุทธ การบริโภค การผลิต การกระจายผลผลิตภายใต้บริบทพุทธเศรษฐศาสตร์ และ
บทบาทภาครัฐ เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฝึกปฏิบัติการเข้าใจและการเข้าถึงแก่นของหลัก
ปรัชญาด้วยการศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชน ฝึกประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
สศ266
กฎหมายสาหรับวิชาชีพครู
2(1-2-3)
SS266
Professional Education Law
ศึกษาวิวัฒนาการของการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวกับการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน หน้าที่ของรัฐใน
การจัดการศึกษา สิทธิและหน้าที่ของบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ปกครอง รูปแบบ
ของการศึกษา และกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาของไทย
สศ267
กฎหมายกับพลวัตทางสังคม
2(1-2-3)
SS267
Law and Social Dynamic
ศึกษาประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมซึ่งมีอิทธิพลต่อกฎหมายที่สาคัญของประเทศไทย และความเข้าใจ
ในบริบททางสังคมและการประยุกต์องค์ความรู้กฎหมายพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ตลอดจน
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสถาบันทางสังคม หลักกฎหมาย
และระบบกฎหมายของตะวันออกและตะวันตกต่อวิวัฒนาการของสังคมไทยและกฎหมายไทย
สศ361
การวิเคราะห์ประเด็นทางสังคมศาสตร์สาหรับสังคมศึกษา
3(3-0-6)
SS361
Analysis of Social Sciences Issues for Social Studies
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง รวมถึงแนวโน้มและทิศทาง
ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้านต่างๆ ผ่านการวิเคราะห์สาระร่วมสมัยเกี่ยวกับ ความสันติ เพศวิถี พลเมือง
อาเซียน ครอบครัว สิ่งแวดล้อม พหุวัฒนธรรม และสังคมผู้สูงอายุ ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นพลเมืองโลก
กับประเด็นร่วมสมัยของโลกหลังโลกาภิ วัตน์ วัฒนธรรมโลก เศรษฐกิจโลก ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน
โดยการสังเคราะห์เนื้อหาสาระการเรียนรู้เพื่อปรับให้เข้ากับบริบทของสาระสังคมศึกษาและวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
สศ362
วิธีวิทยาการวิจัยและสถิติทางสังคมศาสตร์
3(2-2-5)
SS362
Research Methodology and Statistics in Social Sciences
ปรั ช ญาการวิจั ย ทางสั งคมศาสตร์ กระบวนทั ศน์ การวิจัยทางสั งคมศาสตร์ ประเภทของการวิจั ย
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ การเลือกใช้สถิติสาหรับการวิจัย การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล การ
นาเสนอผลการวิจัยในรูปแบบต่างๆ
สศ363
พัฒนาการของสหรัฐอเมริกาและบทบาทในโลกปัจจุบัน
3(3-0-6)
SS363
Development of the United States of America and Roles in Contemporary World
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม
และการดาเนินนโยบายต่างประเทศที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคต่างๆ ในโลกปัจจุบัน ผลกระทบ
การดาเนิ น นโยบายของสหรัฐอเมริกาต่อภูมิภ าคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศไทย ฝึกปฎิบัติการ
วิเคราะห์และเปรียบเทียบเชิงนโยบาย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสถานการณ์ในปัจจุบัน
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สศ364
บุคลิกภาพ การสื่อสาร และกิจกรรมสาหรับครู
2(1-2-3)
SS364
Personality, Communication, and Activities for Teachers
การเสริมสร้างและพัฒนาทักษะในการสื่อสารโดยใช้วัจนภาษา อวัจนภาษา ผ่านการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขีย น ตลอดจนมารยาทและการวางตั ว ในการท างานและการเข้าสั งคมในโอกาสต่ าง ๆ ที่
เหมาะสมกับวิชาชีพครู
สศ365
นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้สาหรับสังคมศึกษา
3(3-0-6)
SS365
Innovation and Learning Resources for Social Studies
ศึกษาแนวคิด ระบบ รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ สื่อและเทคนิคต่างๆ ด้วยทักษะด้าน การเรียนรู้
และคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ประเภทผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมประเภทรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ
สอน และเสริ ม สร้ า งให้ เกิ ด กระบวนการเรี ย นรู้ ผ่ า นแหล่ ง เรี ย นรู้ ป ระเภทบุ ค คล สิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้ า งขึ้ น
ทรัพยากรธรรมชาติและกิจกรรมทางสังคม ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในสังคมศึกษา
สศ366
การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิด
3(2-2-5)
SS366
Learning Management of History to Promote Thinking
ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎี แนวคิด หลักการของประวัติศาสตร์และการคิดรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับรายวิชาประวัติศาสตร์ ตลอดจนทฤษฎี แนวคิด หลักการของการจัดการเรียนรู้ และออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดรูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับระดับพัฒนาการของผู้เรียน
สศ367
การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
3(2-2-5)
SS367
Learning Management in Social Studies
ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา วิธีการสร้างองค์ความรู้ทางสังคมศึกษา
กระบวนทัศน์ในการจัดการองค์ความรู้โดยบูรณาการ ออกแบบ สร้างและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ทางสังคม
ศึกษาในสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับท้องถิ่นและชุมชน
สศ368
หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษาในสถานศึกษา
3(2-2-5)
SS368
Curriculum and Social Studies Teaching in School
ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดที่สาคัญเกี่ยวกับการวิเคราะห์ชั้นเรียนและผู้เรียน
การจั ด ท าหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา การออกแบบกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร การออกแบบการเรี ย นการสอน
กระบวนการเตรียมการสอน การจัดทาแผนการเรียนการสอน การเลือกใช้และพัฒนาสื่อในการจัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล และฝึกปฏิบัติการออกแบบการเรียนการสอนตลอดจนฝึกการจั ดการเรียนการสอนด้วย
เทคนิคการสอนร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับสังคมศึกษา
สศ369
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน
2(1-2-3)
SS369
English for Classroom Communication
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการพูด ฟัง อ่าน และเขียน การนาเสนอทั้งการพูดและการเขียน วิธีการ
สื่อสารในชั้นเรียนด้วยภาษาอังกฤษ ระดับการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
สศ461
การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
2(1-2-3)
SS461
Education for Citizenship
มโนทัศน์ของพลเมืองและพลเมืองประชาธิปไตย มโนทัศน์ของความเท่าเทียม ความเสมอภาค และ
ความยุติธรรมทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน สังคม
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พหุวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมของพลเมืองเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
ออกแบบการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย กระบวนการสนทนาโสเครตีสและการใช้ประเด็นถกเถียง
ในการเรียนการสอน บริบทและแนวโน้มของการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตยในสังคมไทย ประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก
สศ462
พัฒนาการของสังคมสมัยใหม่และการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 2(1-2-3)
SS462
Development of Modern Society and Social Change Literacy in the
Digital Age
แนวคิดพัฒ นาการสั งคมสมัย ใหม่ที่มีผ ลต่อการเปลี่ ยนแปลงทางสังคม วัฒ นธรรม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมในอนาคต ผ่านการวิเคราะห์และอภิปรายปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมจากการพัฒนาเป็นสังคมสมัยใหม่
ถึงสาเหตุ ปัจจัย และผลกระทบอย่างมีวิญจารญาณและรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล ตลอดจนเสนอแนวทางการ
แก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
สศ463
การจัดการความรู้และการสร้างความรู้ทางสังคมศาสตร์สาหรับสังคมศึกษา 3(3-0-6)
SS463
Knowledge Management and Knowledge Creation in Social Studies for
Social Studies
เทคนิคการค้นคว้างานวิจัยทางสังคมศาสตร์อย่างเป็นระบบ การอ่านเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ราย
วิจัยทางสังคมศาสตร์สู่การจัดการความรู้และการสร้างความรู้ทางสังคมศาสตร์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียน
สศ464
ท้องถิ่นศึกษา
2(1-2-3)
SS464
Local Studies
ศึกษาความคิด ความเชื่อ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
ลักษณะชุมชนท้องถิ่น สภาพอดีต ปัจจุ บัน และปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชนท้องถิ่น
ในอนาคต และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลสาคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
สศ465
การประเมินทางสังคมศึกษา
3(3-0-6)
SS465
Evaluation in Social Studies
การวัดและประเมิน ผลทางการศึกษา ประเภทของเครื่องมือวัดทางการศึกษา วิธีการประเมินทาง
การศึกษา การประยุกต์แนวคิดการวัดและประเมินทางการศึกษาไปกับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา การคัด
สรรเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินที่เหมาะสมกับสังคมศึกษา
สศ466
กิจกรรมพิเศษในโรงเรียน
3(2-2-5)
SS466
Special Activities in School
ศึกษาและฝึ ก ปฏิ บั ติกิจ กรรมในโรงเรียน ของฝ่ ายวิช าการ ฝ่ า ยธุรการ ฝ่ ายกิจ การนั ก เรียน ฝ่ าย
ปกครอง ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายพยาบาล กิจกรรมห้องสมุด และกิจกรรมในพิเศษในวันสาคัญต่าง ๆ ของ
ทางราชการ และของโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพครู
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คาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
วิชาบังคับ
นต101
จริยธรรมและหลักวิชาชีพนักกฎหมายเพื่อสังคม
2(1-2-3)
LA101
Ethic and Principles of Legal Profession for Society
ศึก ษาหลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม หลั ก ธรรมาภิ บ าล วิวัฒ นาการของวิช าชีพ กฎหมาย งานของนั ก
กฎหมายในสาขาต่ างๆ อั น รวมถึงครู ก ฎหมาย ความรับ ผิ ด ชอบ มรรยาท และอุ ด มคติ ของนั ก กฎหมาย
ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพทางกฎหมาย
นต102
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
LA102
Introduction to Law
ศึกษาความหมาย ลักษณะ โครงสร้าง บ่อเกิดและวิวัฒนาการของกฎหมาย ทฤษฎีระบบกฎหมาย
แนวคิดของสานักกฎหมาย ลาดับศักดิ์ของกฎหมาย การใช้และการตีความกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่าง
กฎหมายกับศาสตร์อื่น สิทธิมนุษยชน สิทธิหน้าที่ การใช้สิทธิและการใช้สิทธิเกินส่วน หลักสุจริต กฎหมาย
ลักษณะบุคคลและทรัพย์ กฎหมายในชีวิตประจาวัน
นต103
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
2(2-0-4)
LA103
Introduction to Public Law
ศึกษาสถาบันทางกฎหมายมหาชน ความหมาย องค์ประกอบและรูปของรัฐ การเป็นนิติบุคคลและ
สถาบั น ต่ างๆ ของรั ฐ ศึ ก ษาความหมายและความจ าเป็ น ของการปกครอง กฎหมาย ความเป็ น มาและ
วิวัฒนาการของระบบกฎหมายมหาชน ขอบเขตและลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชน บ่อเกิดของกฎหมาย
มหาชน แนวความคิดและนิติวิธีของกฎหมายมหาชน
นต111
กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา
3(2-2-5)
LA111
Juristic Act and Contract
ศึกษาความหมายของนิติกรรม ลักษณะและแบบของนิติกรรม การแสดงเจตนา ความสมบูรณ์ของนิติ
กรรม เงื่อนไขและเงื่อนเวลา ระยะเวลาและอายุความ ศึกษาความหมายของสัญญา การก่อให้เกิดสัญญา ผล
แห่งสัญญา การเลิกสัญญา การมัดจาและกาหนดเบี้ยปรับ การเขียนนิติกรรมและสัญญาสาคัญบางประเภท
นต131
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3(2-2-5)
LA131
Constitutional Law and Political Institutes
ศึกษาประวัติและวิวัฒ นาการของรัฐธรรมนูญ สถาบันทางการเมือง สิทธิ เสรีภ าพ และหน้าที่ของ
บุคคล ทฤษฎีการแบ่งแยกอานาจ การตีความ การควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
ทฤษฎีที่สาคัญของระบบรัฐธรรมนูญ รวมทั้งปรัชญาของแนวความคิดต่างๆ ในระบบรัฐธรรมนูญ
นต201
ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย 1
3(2-2-5)
LA201
English for Lawyer I
คาศัพท์ ถ้อยคาสานวนกฎหมายในภาษาอังกฤษ ตัวอย่างของการใช้คาศัพท์ ถ้อยคาสานวนกฎหมาย
ในเรื่ องทั่ ว ไปเกี่ย วกับ กฎหมาย ศึ กษาค้น คว้าและสั งเคราะห์ บทความ หนั งสื อ หรือ ตาราภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
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นต202
ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย 2
3(2-2-5)
LA202
English for Lawyer II
การใช้คาศัพท์และถ้อยคาสานวนกฎหมายในภาษาอังกฤษที่ปรากฏในกฎหมายประเภทต่างๆ ศึกษา
ค้นคว้าและสังเคราะห์บทความ หนังสือ หรือตาราภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
นต211
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
3(2-2-5)
LA211
Property Law
ศึกษาความหมาย ประเภท และความสัมพันธ์ของทรัพย์สินและบุคคลสิทธิ กรรมสิทธิ์และกรรมสิทธิ์
รวม วิเคราะห์การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ การใช้สิทธิและข้อจากัดการใช้สิทธิ สิทธิการครอบครอง ภาระจายอม
ทรัพยสิทธิอื่นๆ วิเคราะห์คาพิพากษาฎีกาที่สาคัญ
นต212
กฎหมายว่าด้วยผลและความระงับแห่งหนี้
3(2-2-5)
LA212
Obligation Law
ศึกษาความหมายของหนี้ วัตถุแห่งหนี้ การรับช่วงสิทธิ การโอนสิทธิเรียกร้อง การใช้สิทธิของลูกหนี้
การเพิกถอนการฉ้อฉล สิทธิยึดหน่วง บุ ริมสิทธิ ลู กหนี้และเจ้าหนี้ห ลายคน ความระงับแห่ งหนี้ การเขียน
เอกสารสาคัญทางกฎหมายเกี่ยวกับผลและความระงับแห่งหนี้ วิเคราะห์คาพิพากษาฎีกาที่สาคัญ
นต213
กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้
3(2-2-5)
LA213
Wrongful Act, Management of Affairs Without Mandate, and Undue
Enrichment
ศึกษาความหมายของละเมิด วิเคราะห์ความรับผิดอันเกิดจากการกระทาของตนเองหรือของผู้อื่น
หรืออันเกิดจากทรัพย์ ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด อายุความละเมิด และนิรโทษกรรม การจัดการงานนอกสั่ง
และลาภมิควรได้ วิเคราะห์คาพิพากษาฎีกาที่สาคัญ
นต214
เอกเทศสัญญา 1
3(2-2-5)
LA214
Specific Contracts I
ศึกษากฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ และเช่าซื้อ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 3 แนวทางการร่างสัญญาซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ และเช่าซื้อ วิเคราะห์คาพิพากษา
ฎีกาที่สาคัญ
นต215
เอกเทศสัญญา 2
3(2-2-5)
LA215
Specific Contracts II
ศึกษากฎหมายลักษณะตัวแทน นายหน้า ยืม ฝากทรัพย์ จ้างแรงงาน จ้างทาของ และรับขนตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 3 แนวทางการร่างสัญญาตัวแทน นายหน้า ยืม ฝากทรัพย์ จ้าง
แรงงาน จ้างทาของ และรับขน วิเคราะห์คาพิพากษาฎีกาที่สาคัญ
นต216
กฎหมายว่าด้วยประกันภัย
2(1-2-3)
LA216
Insurance Law
ศึ ก ษาหลั ก กฎหมายลั ก ษณะประกั น ภั ย ตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ บรรพ 3 และ
กฎหมายเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยและการประกันชีวิต วิเคราะห์สัญญาประกันภัย วิเคราะห์คาพิพากษา
ฎีกาที่สาคัญ
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นต221
กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
3(2-2-5)
LA221
Criminal Law : General Principles
ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 วิเคราะห์คาพิพากษาฎีกาที่สาคัญ
นต222
กฎหมายอาญา : ภาคความผิด 1
3(2-2-5)
LA222
Criminal Law : Offense I
บุรพวิชา : นต221 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
ศึกษาหลักกฎหมายอาญาภาคความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 วิเคราะห์คาพิพากษาฎีกาที่สาคัญ
นต301
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและพลวัตทางสังคม
2(1-2-3)
LA301
Thai Legal History and Social Dynamic
ศึกษาประวัติศาสตร์ทางวัฒ นธรรมซึ่งมีอิทธิพ ลต่อสถาบันทางกฎหมายที่ส าคัญ ของประเทศไทย
โดยเฉพาะอิ ท ธิ พ ลของแนวความคิ ด หลั ก กฎหมายและระบบกฎหมายของตะวั น ออกและตะวั น ตกต่ อ
วิวัฒนาการของสังคมไทยและกฎหมายไทย วิวัฒนาการของกฎหมายไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน
โดยเฉพาะตั้งแต่การจั ดทาประมวลกฎหมายเป็ นต้นมา รวมทั้งการเปรียบเที ยบระบบกฎหมายต่างๆ กับ
กฎหมายไทย เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสถาบันทางสังคม
นต302
นิติปรัชญาและความยุติธรรม
3(2-2-5)
LA302
Philosophy of Law and Justice
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานทางกฎหมาย ความเป็นมาและวิวัฒนาการของกฎหมายตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน การเปรียบเทียบความแตกต่างและวิวัฒนาการกฎหมายระหว่างตะวันออกและตะวันตก การตีความ
กฎหมาย และปัญ หานิติป รัชญาพื้น ฐานบางประการ รวมถึงความหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับความยุติธรรม
กระบวนการยุติธรรม วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับความยุติธรรม
นต311
กฎหมายว่าด้วยครอบครัวและมรดก
3(2-2-5)
LA311
Family Law and Succession Law
ศึกษาการหมั้น การสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา ความสมบูรณ์
ของการสมรส การสิ้นสุดแห่งการสมรส สิทธิและหน้าที่ของบิดา มารดา และบุตร ความปกครอง บุตรบุญ
ธรรม ค่าอุปการะเลี้ยงดู การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก การเป็นทายาท การตัดมิให้รับมรดก การสละมรดก
สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก การแบ่งทรัพย์มรดกหรือส่วนมรดกของทายาทโดยธรรมในลาดับและชั้นต่างๆ
การรับมรดกแทนที่ การเป็นทายาทโดยพินัยกรรม แบบและการเขียนพินัยกรรม ผลและการตีความพินัยกรรม
ความสมบูรณ์ของพินัยกรรมหรือข้อกาหนดพินัยกรรม วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก มรดกที่ไม่มีผู้รับ และอายุ
ความมรดก วิเคราะห์คาพิพากษาฎีกาที่สาคัญ
นต312
กฎหมายว่าด้วยห้างหุ้นส่วน บริษัทและบริษัทมหาชน
3(2-2-5)
LA312
Partnership, Company and Public Company Law
ศึกษาลักษณะห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจากัด และบริษัทจากัด โดยเฉพาะสภาพและการจัดตั้ง
หุ้นส่วนและผู้ถือหุ้น วิธีการจัดการ การสอบบัญชี การตรวจ การเพิ่มทุนและลดทุน หุ้นกู้ การเลิก การควบเข้า
ด้วยกัน และการช าระบั ญชีของห้ างหุ้ นส่วน บริษัท ตลอดจนความผิ ดทางอาญาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริษัท
มหาชนและสถาบันการค้าอื่นที่สาคัญ การเตรียมเอกสารเบื้องต้นสาหรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท
จากัด วิเคราะห์คาพิพากษาฎีกาที่สาคัญ
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นต331
กฎหมายปกครอง
2(1-2-3)
LA331
Administrative Law
ทฤษฎีและแนวคิดทางปกครอง หลักปกครองของรัฐและเจ้าหน้าที่ ของรัฐ สิทธิและหน้าที่ระหว่างรัฐ
กับเอกชนและเอกชนกับรัฐ การบริการสาธารณะ คดีที่อยู่ในอานาจของศาลปกครอง ลักษณะที่สาคัญของวิธี
พิจารณาคดีปกครอง ขั้นตอนการดาเนินคดีในศาลปกครอง ระบบการควบคุมตรวจสอบฝ่ายปกครองและการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การเขียนคาฟ้องต่อศาลปกครอง
นต341
กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
3(2-2-5)
LA341
Law on Bills and Current Account
ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การเขียนตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน และเช็ค วิเคราะห์คาพิพากษาฎีกาที่สาคัญ
นต342
กฎหมายว่าด้วยประกันบุคคลและทรัพย์
2(1-2-3)
LA342
Secured Transactions Law
ศึกษากฎหมาย ลักษณะค้าประกัน จานอง จานา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3
แนวทางการร่างสัญญาค้าประกัน จานอง จานา วิเคราะห์คาพิพากษาฎีกาที่สาคัญ
นต351
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
3(2-2-5)
LA351
Civil Procedural Law I
ศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยบททั่วไป วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้นเพื่อประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ที่ได้มาในการประกอบวิชาชีพต่อไป
นต352
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
3(2-2-5)
LA352
Civil Procedural Law II
ศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการอุทธรณ์ และฎีกา วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และ
การบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่งเพื่อประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้มาในการประกอบวิชาชีพต่อไป
นต353
ระบบศาลและหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
2(1-2-3)
LA353
Judicial System and General Principles of Procedural Law
ศึกษาระบบศาลต่างๆ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม และหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีของศาลต่างๆ
เพื่อประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้มาในการประกอบวิชาชีพต่อไป
นต354
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3(2-2-5)
LA354
Criminal Procedural Law I
บุรพวิชา : นต351 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
ศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยบททั่วไป การสอบสวน วิธีพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นเพื่อ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้มาในการประกอบวิชาชีพต่อไป
นต361
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
3(2-2-5)
LA361
Public International Law
ศึกษาที่มาและวิวัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย
ระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในประเทศ บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ สิทธิและหน้าที่ ของรัฐ เขต
แดนและเขตอานาจของรัฐ สนธิสัญญา การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ การใช้กาลังการสร้างสัมพันธ์
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ระหว่ า งประเทศ การท าสงครามและความเป็ น กลาง ความร่ว มมื อ ระหว่ า งประเทศในการปราบปราม
อาชญากรรมและการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
นต381
การฝึกงานทางวิชาชีพกฎหมาย
2(0-6-0)
LA381
Legal Internship
การปฏิบัติงานจริงทางกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
นต431
กฎหมายแรงงานและประกันสังคม
2(1-2-3)
LA431
Labour and Social Security Law
ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายแรงงาน ประวัติความเป็นมาของกฎหมายแรงงานในประเทศไทย หลัก
กฎหมายแรงงานของประเทศไทยในเรื่องคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ การจัดหางาน การประกอบอาชีพ
ของคนต่างด้าว ตลอดจนแนวทางในการพิจารณาและตีความปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับแรงงานและกฎหมาย
ประกันสังคม
นต432
กฎหมายภาษีอากร
2(1-2-3)
LA432
Taxation Law
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายภาษีอากร ระบบภาษีอากร หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้ การ
เตรียมและการยื่นแบบภาษี ทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล
นต451
กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงทางกฎหมาย
3(2-2-5)
LA451
Evidence Law and Facts
ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยาน และบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานและข้อเท็จจริง
ทางกฎหมาย
นต461
กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล
3(2-2-5)
LA461
Private International Law
ศึกษากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลหรือเอกชนที่มีนิติสัมพันธ์ในลักษณะ
ระหว่างประเทศในทุ ก ด้าน กฎหมายเกี่ย วกับ สั ญ ชาติ ของบุ คคล การได้ มาและการสิ้ น ไปซึ่งสั ญ ชาติ ไทย
กฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย กฎหมายว่าด้วยคนต่างด้าว และอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิ เคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในประเทศ
นต471
กฎหมายการศึกษา
2(1-2-3)
LA471
Education Law
ศึกษาวิวัฒนาการของการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวกับการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน หน้าที่ของรัฐใน
การจั ดการศึกษา สิ ทธิและหน้ าที่ของบุ คลากรทางการศึกษา นิสิ ต นักศึกษา และผู้ปกครอง รูป แบบของ
การศึกษา และกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาของไทย วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
นต491
สัมมนาปัญหาชุมชนในปัจจุบัน
2(1-2-3)
LA491
Seminar in Current Issues of Community Problems
สัมมนาเชิงวิชาการและปฏิบัติการ เพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาชุมชนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อย่าง
เป็นรูปธรรม ปัญหาชุมชนที่เกิดขึ้นซึ่งสังคมกาลังให้ความสนใจหรือปัญหาชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อคนในสังคม
เพื่อให้การแก้ไขทันต่อสภาวการณ์ในปัจจุบันและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วย วิธีการ
และมาตรการซึ่งเป็นไปในทิศทางที่สร้างสรรค์สามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
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วิชาเลือกทางกฎหมาย
นต401
สิทธิมนุษยชน
2(1-2-3)
LA401
Human Rights
ศึกษาความหมาย แนวคิดและทฤษฎีของสิทธิมนุษยชน พัฒนาการแห่งสิทธิมนุษยชน ปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน สถานการณ์การค้ามนุษย์ วิเคราะห์
สิทธิมนุษยชนกับสังคมไทย บทบาทคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
นต402
ภาษากฎหมายและการตีความกฎหมาย
2(1-2-3)
LA402
Legal Terms and Interpretation of Law
การศึกษาหลั กการใช้ภ าษาทางกฎหมาย และการตีความกฎหมายลายลั กษณ์ อักษร และการใช้
กฎหมายแบบเทียบเคีย ง (Analogy) การใช้กฎหมายประเพณี การใช้ห ลักกฎหมายทั่ว ไป กรณี ศึกษาการ
ตีความเฉพาะเรื่อง ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติและทฤษฎี
นต421
กฎหมายอาญา : ภาคความผิด 2
2(1-2-3)
LA421
Criminal Law : Offense II
บุรพวิชา : นต221 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป,กฎหมายอาญา : นต222ภาคความผิด 1
ศึกษาหลั กกฎหมายอาญาภาคความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ ความผิ ดของเจ้าพนักงาน วิเคราะห์ คา
พิพากษาฎีกาที่สาคัญ
นต422
กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ
2(1-2-3)
LA422
International Criminal Law
บุรพวิชา : นต361 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
ศึกษาทฤษฎีในการใช้กฎหมายอาญาเกี่ยวกับกรณีระหว่างประเทศ การส่งผู้ร้ายข้ามแดน สนธิสัญญา
ส่ งผู้ ร้ ายข้ ามแดนที่ ป ระเทศไทยท ากั บ ต่ างประเทศ ความผิ ดตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ อ ยู่ในค วาม
รับ ผิ ดชอบขององค์การตารวจสากล วิเคราะห์ กรณีศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปราม
อาชญากรรม
นต423
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
2(1-2-3)
LA423
Criminology and Penology
ศึกษาลักษณะและสาเหตุของอาชญากรรม สังคมวิทยาเกี่ยวกับกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความ
อาญา การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาความผิด ระบบยุติธรรมก่อนการลงโทษ ระบบเรือนจา
ทัณฑสถาน การ
จัดการศึกษาและการอบรมด้านจิตใจ ตลอดจนการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง มาตรการรอการลงโทษ การพักการ
ลงโทษ และการอภัยโทษ
นต424
นิติวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
LA424
Scientific Evidence
ศึกษาวิทยาศาสตร์และศาสตร์ที่สัมพันธ์กับการใช้กฎหมายเพื่อประยุกต์องค์ความรู้ทางในการรวบรวม
และพิสูจน์หลักฐานสาหรับการดาเนินคดี การเข้าห้องปฏิบัติการเพื่อศึกษาแนวทางในการชันสูตรศพ
นต425
การสืบสวนและการสอบสวน
2(1-2-3)
LA425
Criminal Investigation and Arrogation
ศึกษาสิทธิของผู้ต้องหาตามกฎหมาย ระบบการยุติธรรมในคดีอาญาชั้นเจ้าหน้าที่ตารวจ การสืบสวน
และสอบสวนการกระทาความผิดอาญา มาตรการพิเศษในการคุ้มครองเด็กและสตรี
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นต426
กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
2(1-2-3)
LA426
Anti-Narcotic Law
ศึกษาความหมาย รูปแบบของยาเสพติด ลักษณะความผิดแห่งกฎหมายอาญาอันเกี่ยวกับยาเสพติด
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ กฎหมายเกี่ยวกับวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายเกี่ยวกับการ
ป้องกันการใช้สารระเหย กฎหมายเกี่ยวกับมาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและ
แนวปฏิบัติในการฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดในฐานะผู้ป่วย
นต427
กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
2(1-2-3)
LA427 Anti-money Laundering Law
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ข องกฎหมายป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิน ความเป็ น มาของการ
ดาเนินการต่อทรัพย์ที่มีการแปรสภาพ ความหมาย รูปแบบ วิธีการฟอกเงิน สถานที่ฟอกเงิน หลักการสาคัญ
ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การรายงานธุรกรรมตามที่กฎหมายกาหนด
นต433
กฎหมายการคลัง
2(1-2-3)
LA433
Public Finance Law
ศึกษาที่มา ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของกฎหมายการคลังนโยบายการเงินและการคลังของรัฐการจัด
องค์กรของรัฐทางการคลัง รายได้การก่อหนี้สาธารณะและรายจ่ายของรัฐ วิเคราะห์วิธีการจัดงบประมาณของรัฐ
การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของรัฐการควบคุมการเงินและการคลังของรัฐในรูปแบบต่างๆ
นต434
กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
2(1-2-3)
LA434
Public Economic Law
ศึกษาหลักทั่วไปในกฎหมายทางเศรษฐกิจ ความหมาย วิวัฒนาการลักษณะทั่วไปและหลักพื้นฐานของ
กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ การจัดองค์กรและการดาเนินการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจของรัฐ วิเคราะห์กรณีการ
ควบคุมและการแทรกแซงทางเศรษฐกิจของรัฐ
นต435
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
2(1-2-3)
LA435
Administrative Procedural Law
บุรพวิชา : นต331 กฎหมายปกครอง
ศึกษาความเป็นมาของกฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของประเทศไทย แนวความคิด
พื้นฐานของกระบวนการพิจารณาทางปกครอง ความสาคัญ สาระสาคัญและขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายว่า
ด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของประเทศไทย ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติราชการ
นต436
กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น
2(1-2-3)
LA436
Local Administration Law
บุรพวิชา : นต331 กฎหมายปกครอง
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของการจัดระเบียบราชการบริหารท้องถิ่น การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อานาจหน้าที่ในการออกกฎหมาย การกากับดูและเหนือองค์กร ระเบียบและวิธีการคลังขององค์กรกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและความสัมพันธ์กับรัฐบาล ปัญหาทางกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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นต437
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้อานาจรัฐ
2(1-2-3)
LA437
Law Relating to Control of the Exercise of State Power
ศึกษาระบบการควบคุมการใช้อานาจรัฐตามรัฐธรรมนูญโดยสถาบันตามรัฐธรรมนูญซึ่งมิใช่ศาล และ
โดยประชาชน วิเคราะห์โครงสร้าง ภารกิจ และอานาจหน้าที่ของสถาบันที่มีอานาจหน้าที่ในการควบคุมการใช้
อานาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ
นต441
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
2(1-2-3)
LA441
Intellectual Property Law
ศึ ก ษาที่ ม าและวิ วั ฒ นาการของกฎหมายทรัพ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา หลั ก กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ สิ ท ธิ บั ต ร
เครื่องหมายการค้า และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ รวมทั้งเหตุ ผลในการให้ความคุ้มครอง ความตกลง
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การเตรียมคาขอ
จดทะเบียนและแนวปฏิบัติ
ที่จาเป็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา วิเคราะห์คาพิพากษาฎีกาที่สาคัญ
นต442
กฎหมายธนาคารและสถาบันการเงิน
2(1-2-3)
LA442
Bank and Financial Institution Law
ศึกษาบทบาทของธนาคารและสถาบั น การเงิน หลั ก ปฏิ บัติ เกี่ ยวกับ กฎหมายประกอบธุรกิ จของ
ธนาคารและสถาบันการเงิน วิเคราะห์นโยบายการควบคุมและส่งเสริมการประกอบธุรกิจธนาคารและสถาบัน
การเงิน กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรของรัฐที่มีบทบาทในการควบคุมกากับธนาคารและสถาบันการเงินดังกล่าว
นต443
กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2(1-2-3)
LA443
Securities and Stock Exchange Law
บุรพวิชา : นต312 กฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วน บริษัท และบริษัทมหาชน
ศึ ก ษาระบบทุ น การระดมทุ น ของบริษั ท โดยการออกหลั ก ทรั พ ย์ ประเภทของหลั ก ทรั พ ย์ การ
เตรียมการออกหลักทรัพย์ การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน การส่งเสริมและควบคุมธุรกิจหลักทรัพย์
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ การกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นต444
กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ
2(1-2-3)
LA444
Bankruptcy Law and Business Rehabilitation
ศึกษาวิวัฒนาการ ลักษณะและวัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลาย วิธีการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้
บทบาทของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อานาจศาล กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการ
นต445
กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนและอุตสาหกรรม
2(1-2-3)
LA445
Investment and Industrial Law
ศึกษาสิทธิและหน้าที่ของผู้ลงทุนในประเทศไทย วิเคราะห์นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
รวมถึงการประกอบอาชีพของคนต่างด้าว สภาพและขอบเขตของกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและส่งเสริมการ
ประกอบอุตสาหกรรม รวมถึงการควบคุมมลพิษที่เกิดจากการประกอบอุตสาหกรรม
นต446
กฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า
2(1-2-3)
LA446
Antitrust Law
ศึกษาลักษณะของการผูกขาดทางการค้าและผลกระทบต่อผู้บริโภค วิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และความมั่นคงของประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการผูกขาด การแบ่งตลาด การรวมหัวของพ่อค้า
หรือเจ้าของโรงงาน หรือสมาคมพ่อค้า การตกลงกาหนดราคา หรือปริมาณการผลิต
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นต447
กฎหมายการผังเมือง การควบคุมอาคาร และอาคารชุด
2(1-2-3)
LA447
Town and Country Planning, Building Control, and Condominium Law
ศึ ก ษา วิ เคราะห์ ปั ญ หาการพั ฒ นาเมื อ ง กฎหมายผั งเมื อ ง กฎหมายควบคุ ม การก่ อ สร้างอาคาร
กฎหมายอาคารชุ ด องค์ ก รที่ เกี่ ย วข้ อ ง วิธี ก ารและมาตรการบั งคั บ ทางผั งเมื อ งและควบคุ ม อาคาร และ
ความสัมพันธ์กับกฎหมายอื่น
นต452
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
2(1-2-3)
LA452
Criminal Procedural Law II
ศึกษากระบวนการอุทธรณ์และฎีกา การบังคับคดีตามคาพิพากษาและค่าธรรมเนียม การอภัยโทษ
เปลี่ยนโทษ และลดโทษ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 4 ภาค 6 และภาค 7 วิธีพิจารณา
ความอาญาในศาลแขวง ตามกฎหมายจัดตั้งและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงเพื่อประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพต่อไป
นต453
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
2(1-2-3)
LA453
Consumer Protection Law and Consumer Procedural Law
ศึกษาหลักการ เหตุผล และแนวคิดของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค มาตรการทางกฎหมายเพื่อการ
คุ้มครองผู้บริโภค วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค และความรับผิดอันเกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย วิเคราะห์คดีผู้บริโภค
ที่สาคัญ
นต454
กฎหมายความผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน 2(1-2-3)
LA454
Juvenile Delinquency Law and Juvenile Procedural Law
ศึกษาปัญหาทางกฎหมาย สังคมวิทยาและจิต วิทยาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในการกระทาความผิด
แนวทางป้องกันและแก้ไขการกระทาความผิด กฎหมายเกี่ยวกับศาลและวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน
นต455
การบริหารงานยุติธรรม
2(1-2-3)
LA455
Justice Administration
โครงสร้างและรูปแบบองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุ ติธรรม งานบริหารกระบวนการยุติธรรม
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้มาในการประกอบ
วิชาชีพต่อไป
นต462
องค์การระหว่างประเทศ
2(1-2-3)
LA462
International Organization
ศึกษาความหมายและวิวัฒ นาการขององค์การระหว่ างประเทศ โครงสร้าง และอานาจหน้าที่ของ
สหประชาชาติ และองค์กรต่างๆ วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายบางประการขององค์การระหว่างประเทศใน
ภูมิภาคต่างๆ
นต463
กฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ
2(1-2-3)
LA463
International Business Transaction Law
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในแง่การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ได้แก่ การซื้อ
ขาย การชาระเงิน การแต่งตั้งตัวแทนทางการค้า การขนส่งสินค้า การประกันภัย การให้สินเชื่อ การป้องกัน
ปัญหาที่เกิดจากการปริวรรตเงิน วิเคราะห์กรณีศึกษาธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ
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นต464
กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
2(1-2-3)
LA464
International Economic Law
ศึกษาบทบาทและความสาคัญของกฎหมายและข้อตกลงที่มีต่อระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่
เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนข้ามชาติ ข้อตกลงเกี่ยวกับภาษีศุลกากร และการค้า (GATT)
บทบาทขององค์การระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจที่ ส าคัญ เช่น องค์การการค้าโลก (WTO) การประชุ ม
สหประชาชาติว่าด้ว ยการค้าและการพัฒ นา (UNCTAD) ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการ
พัฒนา (IBRD) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และเขตการค้าเสรี (FTA) วิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกิดขึ้น
นต465
กฎหมายอาเซียน
2(1-2-3)
LA465
ASEAN Law
ศึกษาวิวัฒนาการของการรวมกลุ่มในภูมิภาคอาเซียน กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) โดยเน้นไป
ที่ 3 เสาหลัก ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาสังคมและ
วัฒ นธรรมอาเซียนและข้อตกลงอื่นที่สาคั ญ รวมทั้งวิเคราะห์ประเด็นและนัยทางกฎหมายเกี่ยวกับองค์การ
ระหว่างประเทศตามกฎหมายระหว่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศนอกกลุ่มอาเซียน
นต466
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน
2(1-2-3)
LA466
International Trade Law in ASEAN
ศึกษานโยบายการค้าระหว่างประเทศอาเซียน เขตการค้าเสรี รูปแบบการเปิดเสรีด้านการค้าการ
บริการ การภาษี อุปสรรคทางการค้า โครงสร้างภาษีศุลกากร กลไกการระงับข้อพิพาททางการค้าและการ
บริการในภูมิภาคอาเซียน
นต467
กฎหมายการขนส่งและการเคลื่อนย้ายสินค้าในภูมิภาคอาเซียน
2(1-2-3)
LA467
Transport and Logistic Law in ASEAN
ศึกษาแนวคิด หลักกฎหมาย กฎระเบียบ และกรณี ศึกษาเกี่ยวกับการกากับดูแลการจัดการระบบ
ขนส่ งและเคลื่ อนย้ ายสิ น ค้า สั ญ ญาที่ เกี่ย วข้อง การประกันภั ย รวมถึงการบริห ารจัดการระบบขนส่ งและ
เคลื่อนย้ายสินค้า
นต468
กฎหมายแม่น้าระหว่างประเทศ
2(1-2-3)
LA468
Law on International River
ศึกษาหลักเกณฑ์และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการแม่น้านานาชาติ อนุสัญญาว่าด้วยกฎหมาย
เกี่ยวกับการใช้ลาน้า กฎหมายระหว่างประเทศที่มิใช่เพื่อการเดินเรือ ค.ศ.1997 ความรับผิดของประเทศที่ทา
ให้แม่น้านานาชาติเกิดมลพิษและผลกระทบอื่นต่อประเทศที่ร่วมใช้ประโยชน์
นต472
กฎหมายการแพทย์และการสาธารณสุข
2(1-2-3)
LA472
Law on Medicine and Public Health
ศึ ก ษากฎหมายเกี่ ย วกั บ การแพทย์ แ ละการสาธารณสุ ข การควบคุ ม การแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข
วิเคราะห์ความรับผิดของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สิทธิของผู้เข้ารับการรักษาและรับบริการทาง
การแพทย์และการสาธารณสุข
นต473
กฎหมายพลังงานและปิโตรเลียม
2(1-2-3)
LA473
Energy and Petroleum Law
ศึก ษาแนวคิด นโยบาย และกฎหมายเกี่ ยวกั บ พลั งงานและปิ โตรเลี ย มของไทยและต่ างประเทศ
วิเคราะห์รูปแบบของพลังงานทางเลือก รวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและปิโตรเลียม
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นต474
กฎหมายการท่องเที่ยว
2(1-2-3)
LA474
Tourism Law
ศึกษาวิวัฒนาการของการท่องเที่ยว นโยบายและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว กฎหมายการ
ท่อ งเที่ ย ว กฎหมายเกี่ย วกั บ มัค คุ เทศก์ และผู้ น าเที่ ย ว กฎหมายเกี่ ยวกั บ โรงแรมและสถานที่ พั กเพื่ อการ
ท่องเที่ยว กฎหมายเกี่ยวกับสถานบริการ วิเคราะห์สิทธิและความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวจาก
กรณีศึกษาที่เกิดขึ้น
นต475
กฎหมายการบันเทิง
2(1-2-3)
LA475
Entertainment Law
ศึกษาวิวัฒนาการของการบันเทิง องค์กรที่ควบคุมและส่งเสริมการบันเทิง กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการ
บันเทิงและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการบันเทิง วิเคราะห์ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากธุรกิจการบันเทิง
นต476
กฎหมายกีฬา
2(1-2-3)
LA476
Sports Law
ศึกษาวิวัฒนาการของการแข่งขันกีฬา กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและส่งเสริมกีฬาอาชีพ รวมถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพทั้งของไทยและสากล วิเคราะห์ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากธุรกิจการกีฬา
นต477
กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2(1-2-3)
LA477
Conservation of Natural Resource and Environmental Law
ศึกษาแนวคิดและกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วิเคราะห์ มูลเหตุแห่ งการเกิด
ปัญหาสภาวะแวดล้อม และผลกระทบที่มีต่อสิ่งมีชีวิต สังคม ชุมชนและประเทศชาติ นโยบายของรัฐด้าน
สิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับป้องกันและควบคุมสิ่งแวดล้อม การดาเนินคดีและการเรียกค่าเสียหายและค่า
สินไหมทดแทนในคดีสิ่งแวดล้อม
นต478
กฎหมายประกันสังคมและสวัสดิการสังคม
2(1-2-3)
LA478
Social Security and Social Welfare Law
ศึกษาลั กษณะประวัติความเป็ น มาของกฎหมายประกัน สั งคมและสวัส ดิการสั งคมไทย วิเคราะห์
รูปแบบการประกันความเจ็บป่วย การประกันความทุพพลภาพ การประกันความชราภาพ การประกันการ
มรณะ การประกันการว่างงาน นโยบายของรัฐและกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม การจัดสวัสดิการสังคม
ให้แก่บุคคลประเภทต่างๆ
นต479
กฎหมายการเกษตร
2(1-2-3)
LA479
Agriculture Law
ศึกษาระบบการถือครองที่ดิน สินเชื่อเพื่อการเกษตร สถาบันการเกษตรกรรม กฎหมายเกี่ยวกับการ
ควบคุมและส่งเสริมการเกษตรกรรม เกษตรพันธสัญญา รวมถึงวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการเกษตรกรรมของ
ประเทศไทย
นต481
การระงับข้อพิพาททางธุรกิจและการอนุญาโตตุลาการ
2(1-2-3)
LA481
Settlement of Commercial Disputes and Arbitration
ศึกษาลักษณะของการระงับข้อพิพาททางธุรกิจด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระงับข้อพิพาทโดย
วิธีการอนุญาโตตุลาการ หลักกฎหมาย ข้อบังคับของสถาบันอนุญาโตตุลาการ และข้อตกลงระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ ข้อพิจารณาในการทาสัญญา การเลือกกฎหมาย การทาข้อตกลงและวิธีการ
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ระงับ ข้ อ พิ พ าท หลั ก เกณฑ์ แ ละปั ญ หาในการฟ้ อ งร้ อ งคดี การขอให้ รั บ รองและบั งคั บ ตามค าชี้ ข าดของ
อนุญาโตตุลาการและคาพิพากษาของต่างประเทศ
นต482
การให้คาปรึกษา การว่าความ การจัดทาเอกสารทางกฎหมายและศาลจาลอง 2(1-2-3)
LA482
Advocacy, Conducting Cases, Writing Legal Documents, and Moot Court
ศึกษาแนวทางในการให้คาปรึกษาทางกฎหมาย การเจรจาต่อรอง หลักเกณฑ์การว่าความ การจัดทา
คาฟ้ อง ค าให้ การ คาร้ อง คาแถลง ค าบั น ทึ ก และเอกสารทางกฎหมายอื่น รวมถึงวิธีการปฏิ บัติ การทาง
กฎหมายในศาล ทักษะของนักกฎหมายในสถานการณ์จาลอง
นต483
การระงับข้อพิพาทนอกศาล
2(1-2-3)
LA483
Alternative Dispute Resolutions
ศึกษาแนวคิด ประวัติ ทฤษฎี แนวปฏิบัติของระบบกระบวนการยุติธรรมทางเลือกยุติข้อพิพาทโดยไม่
เข้ า สู่ ก ระบวนการศาล ได้ แ ก่ การเจรจาต่ อ รอง การไกล่ เกลี่ ย การประนี ป ระนอมยอมความ ระบบ
อนุญาโตตุลาการ รวมถึงแนวคิดและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเชิงสมานฉันท์ การเบี่ยงเบนคดี การชะลอ
การฟ้อง การต่อรองคารับสารภาพ
นต484
หลักการร่างสัญญา
2(1-2-3)
LA484
Principles of Contract Drafting
ศึกษาหลักการ วิธีการ และปัญหาในการร่างสัญญาประเภทต่างๆ รวมถึงรูปแบบและตัวอย่างของ
สัญญาประเภทต่างๆ ที่จาเป็น
นต485
การร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ
2(1-2-3)
LA485
Legal Drafting and Legislative Process
ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการร่างกฎหมาย การใช้ภาษาและถ้อยคาในกฎหมายตลอดจน กระบวนการ
นิติบัญญัติของไทยในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติ การพิจารณา การตรา และการประกาศใช้
พระราชบัญญัติและกฎหมายอื่น
นต486
การวิจัยทางกฎหมาย
2(1-2-3)
LA486
Legel Research
โครงงานศึกษาวิจัยทางกฎหมาย ทักษะการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย จรรยาบรรณของนักวิจัย
นต487
การวางแผนภาษี
2(1-2-3)
LA487
Tax Planning
ศึกษารูปแบบในการวางแผนภาษีกระบวนการการวางแผนภาษี การแบ่งแยกความแตกต่างระหว่าง
การวางแผนภาษีและการเลี่ยงภาษี หรือการหนีภาษีตามกฎหมายของประเทศไทยเปรียบเทียบกับกฎหมาย
ต่างประเทศ
นต488
กฎหมายเกี่ยวกับวัฒนธรรม
2(1-2-3)
LA488
Cultural Law
ศึก ษาเกี่ ย วกั บ วัฒ นธรรมและกฎหมายเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิในทางวัฒ นธรรม เพื่ อน าเสนอรู ป แบบการ
คุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมสาหรับท้องถิ่นของนิสิต
นต492
สัมมนากฎหมายธุรกิจ
2(1-2-3)
LA492
Seminar in Business Law
สัมมนาเหตุการณ์ที่มีประเด็นปัญหาทางกฎหมายทางธุรกิจที่เกิดขึ้นและเป็นที่สนใจของสังคม
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นต493
สัมมนากฎหมายอาญา
2(1-2-3)
LA493
Seminar in Criminal Law
สัมมนาเหตุการณ์ปัญหาที่มีประเด็นปัญหาทางกฎหมายอาญาที่เกิดขึ้นและเป็นที่สนใจของสังคม
นต494
สัมมนาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
2(1-2-3)
LA494
Seminar in Economics Crime
สัมมนาปั ญ หาอาชญากรรมอัน เนื่ องมาจากเศรษฐกิจ ความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
ทฤษฎี การเกิดขึ้นของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ มาตรการและกลไกของรัฐที่จ ะดาเนินการกับอาชญากรรม
ทาง เศรษฐกิจ แนวทางในการป้องกันการเกิดขึ้นซึ่งอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
นต495
สัมมนากฎหมายทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2(1-2-3)
LA495
Seminar in Computer and Information Technology Law
สัมมนาปัญหากฎหมายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการละเมิดหรืออาชญากรรมที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
และกฎหมายว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
นต496
สัมมนากฎหมายและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับเด็ก สตรีผู้สูงอายุ และผู้พิการ 2(1-2-3)
LA496
Seminar in Law and Policies Concerning Women, Children,
and People with Special Needs
สัมมนาวิวัฒนาการด้านกฎหมายและนโยบายของรัฐต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ปัญหาเกี่ยวกับ
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการในปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบกับพัฒนาการของนานาประเทศและมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ
นต497
สัมมนากฎหมายกับเพศสภาวะ
2(1-2-3)
LA497
Seminar in Law and Gender
สัมมนาถึงปรากฏการณ์ทางสังคมเกี่ยวกับเพศวิถี อภิปรายและวิเคราะห์ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับเพศ
วิถีในปัจจุบัน
นต498
สัมมนากฎหมายอาเซียน
2(1-2-3)
LA498
Seminar in ASEAN Law
สัมมนาเกี่ยวกับเหตุการณ์สาคัญที่น่าสนใจและประเด็นข้อปัญหาทางกฎหมายในอาเซียน
นต499
สัมมนารัฐธรรมนูญประเทศสมาชิกอาเซียน
2(1-2-3)
LA499
Seminar in ASEAN Countries’ Constitutional Law
สัมมนาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเด็นข้อปัญหาที่น่าสนใจ
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คาอธิบายรายวิชาโท
วิชาโทประวัติศาสตร์
ดูในคาอธิบายรายวิชาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
วิชาโทรัฐศาสตร์
ดูในคาอธิบายรายวิชาของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
วิชาโทสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
ดูในคาอธิบายรายวิชาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
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