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คาํอธิบายรายวชิา 
 

1.หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
1.1 กลุ่มคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

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

 Fundamentals  of  Mathematics  
 ศึกษาหลกัพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ย นิยาม ประพจน์ การให้

สญัลกัษณ์แสดงกฎเกณฑ ์การอา้งเหตุผลววิฒันาการความคิดทางคณิตศาสตร์
และการประยกุตท่ี์สามารถใชไ้ดใ้นการดาํเนินชีวิต 

 

   
100-111 สถิติเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Statistics  
 ศึกษาความหมายของสถิติและการใชส้ถิติ  การรวบรวมและการเสนอขอ้มูล  

การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลางและการกระจายทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้   
การจดัลาํดบัและการจดัหมู่  การแจกแจงไม่ต่อเน่ืองแบบต่าง ๆ การแจกแจง
ของค่าท่ีไดจ้ากตวัอยา่งประชากรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ  การอนุมาน        
เชิงสถิติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบั
ค่าเฉล่ีย  ค่าตวัแปร และสดัส่วน  การใชไ้คสแควร์ สหสมัพนัธ์ และการถดถอย
อยา่งง่าย 

 

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

 General   Sciences  
 ศึกษาหลกัการและวิวฒันาการของวิทยาศาสตร์และการประยกุตว์ิทยาศาสตร์

สมยัใหม่ใหเ้ขา้กบัการดาํเนินชีวิต  เนน้การใชว้ิทยาการทางเคมี  ฟิสิกส์  ชีววิทยา  
ดาราศาสตร์และท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือการดาํรงชีวติและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของมนุษย ์
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100-116 แคลคูลสั 3(2-2-5) 

 Calculus   
 วชิาบังคบัก่อน : 100-110 พืน้ฐานทางคณติศาสตร์  
 ศึกษาเร่ืองลิมิต ความต่อเน่ือง อนุพนัธ์ และอินทริกรัลของฟังกช์ัน่ ค่าจริงตวั

แปรเดียว อินทิกรัลไม่ตรงแบบ ลาํดบัและอนุกรม ของจาํนวนจริงและอนุกรม
กาํลงั  
 

 

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

 Probability  and  Statistics  

 ศึกษาสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัความน่าจะเป็น การแจกแจงความ
น่าจะเป็น  การแจกแจงท่ีสาํคญัจากการสุ่มตวัอยา่ง การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การถดถอยและสหสัมพนัธ์ การแจกแจง
ไคสแควร์ และการวิเคราะห์ความถ่ี สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 

 

   
100-118 คณติศาสตร์แบบไม่ต่อเน่ือง 3(3-0-6) 

 Discrete Mathematics  

 ศึกษาขั้นตอนวิธีการหาร ขั้นตอนวิธีแบบยคุลิค อุปนยัเชิงคณิตศาสตร์ 
ความสมัพนัธ์เวียนบงัเกิดและระเบียบวิธีผลเฉลย ขั้นตอนวิธีแบ่งและเอาชนะ 
บทนิยาม อุปนยั ความสมัพนัธ์ทวิภาคและไดกราฟ การปิดของความสมัพนัธ์ 
ความสมัพนัธ์อิควิวาเลนซ์ และการแบ่งกั้น เซตอนัดบัยอ่ยและการแยกจาํพวก
เชิงโทโพโลย ีการเดินทางรอบแบบออยเลอร์ วฏัจกัรฮามิลตนัฟังกช์นั ถอด
แบบขั้นตอนวถีิท่ีสั้นท่ีสุด ทรีแผท่ัว่เลก็สุดเฉพาะกลุ่มรากทรี การดาํเนินการ
ทวภิาค เซมิกรุ๊ป และฟังกช์นัถ่ายแบบ 
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100-119 พืน้ฐานคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ                                                     3(2-2-5) 

 Computer  and  Information Technology  Fundamentals    

 ศึกษาความรู้พื้นฐานทางดา้นคอมพิวเตอร์  ฮาร์ดแวร์  ซอร์ฟแวร์  การพฒันา
โปรแกรมการจดัการฐานขอ้มูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การส่ือสารขอ้มูล
และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  การประยกุตใ์ชง้านเวิร์ดองคป์ระกอบและ       
ระบบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์นาํขอ้มูลเขา้และแสดงผล หน่วยความจาํ
สาํรอง ระบบปฏิบติัการ โปรแกรมประยกุต ์การประมวลผลขอ้มูล ผงังาน 
ภาษาคอมพวิเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 

 
 

100-120 
 

มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม                                                                                            
Man and Environment 

3(3-0-6) 

 ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละสภาวะแวดลอ้ม โดยเนน้การศึกษา
ธรรมชาติและนิเวศวิทยาของส่ิงมีชีวิต รวมทั้งความหลากหลายของเหล่าส่ิงมีชีวิต 
ปฏิสมัพนัธ์และดุลยภาพระหวา่งเหล่าส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย   ตลอดจนปฏิสมัพนัธ์
ของส่ิงมีชีวิตเหล่านั้นรวมทั้งมนุษยต่์อปัจจยัทางกายภาพ โดยอาจมีตวัอยา่งของ
กิจกรรมมนุษยท่ี์อาจกระทบต่อดุลยภาพของธรรมชาติ ตลอดจนความเขา้ใจ        
ต่อการเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีปลอดภยัและการใชว้ิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ ์

 

100-126    นาโนเทคโนโลยพีืน้ฐาน                                  3(2-2-5) 

                 Fundamentals  of   Nanotechnology  

 ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลย ี นาโนในธรรมชาติ หลกัการ
วิทยาศาสตร์พื้นฐานสาํหรับ  นาโนเทคโนโลย ี การสงัเคราะห์และการข้ึนรูป
นาโน  เคร่ืองมือและการวเิคราะห์ทางดา้น นาโนเทคโนโลย ี วสัดุนาโน  นา
โนเทคโนโลยชีีวภาพและนาโนเทคโนโลยทีางการแพทย ์นาโนอิเลก็ทรอนิกส์
และเคร่ืองจกัรนาโน  การประยกุตใ์ชน้าโนเทคโนโลย ีความเป็นพษิของนาโน
ท่ีมีผลกระทบต่อชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ผลิตภณัฑจ์ากนาโนเทคโนโลยท่ีีมีใน
ปัจจุบนั และแนวโนม้ของนาโนเทคโนโลยใีนอนาคต 
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100-128    ชีวติกบัพลงังาน                                               3(2-2-5) 

                 Life and  Energy     

 ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งพลงังานและการดาํรงชีวิต ความหมายของ
พลงังานและชนิดของพลงังานท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งพลงังาน
และรูปแบบพลงังานและการเปล่ียนรูปพลงังาน การแนะนาํพลงังานทดแทน 
หลกัการประยกุตใ์ชพ้ลงังานและศกัยภาพของแหล่งพลงังานทดแทนประเภท
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังานนํ้า พลงังานใตพ้ิภพ 
พลงังานจากคล่ืนมหาสมุทร พลงังานชีวภาพ รวมถึงการส่งเสริมการใช้
พลงังานทดแทน 

 

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

                 Life  and  Modern  Technology  
 ศึกษาวทิยาการและเทคโนโลยสีมยัใหม่ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

เทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยทีางจีโนม เทคโนโลยพีลงังาน และเทคโนโลยี
สมยัใหม่อ่ืน ๆ รวมถึงแนวโนม้เทคโนโลยสีมยัใหม่ในอนาคต และผลกระทบ
ของเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อชีวติ วฒันธรรมของมนุษย ์

 

 

1.2  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

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

 Thai  Civilization  

 ศึกษาประวติัความเป็นมาและลกัษณะของชนชาติไทยตั้งแต่เร่ิมแรก  การตั้งถ่ิน
ฐานและการสถาปนาอาํนาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ  
การรับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย รวมทั้งอารยธรรมของชาติโบราณท่ีมี       
ส่วนสร้างสรรคพ์ื้นฐานอารยธรรมไทย  อารยธรรมทวารวดี  อารยธรรมขอม    
อารยธรรมศรีวิชยั  การเร่ิมก่อตวัของอารยธรรมไทยท่ีเด่นชดั   ตั้งแต่สมยัอยธุยา   
เป็นตน้มา   จนถึงการเขา้มาของชนชาติตะวนัตกและอิทธิพลของอารยธรรม
ตะวนัตกในสมยัรัตนโกสินทร์ การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างไทยและลกัษณะ
ทางวฒันธรรมของชนรุ่นใหม่ 
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100-134 อารยธรรมตะวนัตก                                                                                               3(3-0-6) 

 Western  Civilization  

 ศึกษาววิฒันาการของอารยธรรมตะวนัตก  โดยเนน้อารยธรรมยคุใหม่  ตั้งแต่
คริสตศ์ตวรรษท่ี 15  จนถึงปัจจุบนั  การวิเคราะห์ปัญหาซ่ึงเกิดจากการปรับ          
ตวัเขา้สู่อารยธรรมยคุใหม่  การผสมผสานระหวา่งอารยธรรมตะวนัตกและ       
อารยธรรมตะวนัออก ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงแนวคิดทางดา้นการเมือง            
การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสงัคม 

 

   

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

 Man and Art  

 ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัการแสดงออกทางศิลปะในรูปของ
สถาปัตยกรรม   จิตรกรรมและประติมากรรม  ลกัษณะความแตกต่างระหวา่ง
ศิลปกรรมไทยกบัศิลปะสากล  สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมท่ี
มีอิทธิพลต่อววิฒันาการทางศิลปกรรมในยคุต่าง ๆ รวมทั้งแนวความคิดทาง
อุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ  
 
 

 

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

 Man  and Music  

 ศึกษาเคร่ืองดนตรีประเภทต่าง ๆ ทั้งของไทยและสากล   ความเขา้ใจองคป์ระกอบ
ของดนตรี อนัเป็นพื้นฐานต่อการฟัง  ผลงานเพลงเอกของโลก  เปรียบเทียบความ
แตกต่างของดนตรีแต่ละสมยั รวมทั้งอจัฉริยะของอดีตคีตกวีบางคน 

 

   

100-138 ดนตรีไทย 3(2-2-5) 

 Thai Music  

 ศึกษาหลกัการเก่ียวกบัศิลปกรรมดนตรีของไทย ทั้งดา้นประวติัความเป็นมา          
การจาํแนกประเภท รายละเอียดของดนตรีไทยแต่ละประเภทและสามารถปฏิบติัการ
ขั้นพื้นฐานทางดนตรีไทยได ้
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100-139 ดนตรีสากล 3(2-2-5) 

 Western Music  

 ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลทัว่ไปเก่ียวกบัจงัหวะลีลา  อตัราจงัหวะต่าง ๆ  การจบั
กลุ่มตวัโนต้ตามจงัหวะระดบัเสียง  กญุแจประจาํหลกั  เคร่ืองหมายแปลงเสียง  
บนัไดเสียงต่าง ๆ  การฝึกอ่านตวัโนต้ง่าย ๆ  และใหส้ามารถปฏิบติัการขั้น
พื้นฐานทางดนตรีสากลได ้ 
 

 

100-140 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 

  General Psychology    

 ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัจิตวิทยา  ปัจจยัดา้นชีววิทยาท่ีมีผลต่อพฤติกรรม 
พฒันาของมนุษย ์ความจาํของมนุษย ์การเรียนรู้  การรับรู้  บุคลิกภาพ   
แรงจูงใจ  อารมณ์ของมนุษย ์ ความคิด สติปัญญา จริยธรรม การปรับตวั  
สุขภาพจิต  และพฤติกรรมทางสงัคมของแต่ละบุคคลและกลุ่ม  เนน้การ     
บูรณาการการสอนและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้ง       
กบัสภาพจริงของพฤติกรรมมนุษยใ์นสงัคมปัจจุบนั ทั้งสงัคมเผชิญหนา้และ
สงัคมออนไลน์ และใชส่ื้อการสอนท่ีทนัสมยั 
 
 

 

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

 Introduction to Laws  

 ศึกษาววิฒันาการของกฎหมาย  ทฤษฎี และแนวความคิดต่าง ๆ ทางกฎหมาย  
สกลุกฎหมายท่ีสาํคญั ความสมัพนัธ์ระหวา่งวิชากฎหมายกบัศาสตร์แขนง    
ต่าง ๆ การใชก้ฎหมาย   กระบวนการในการออกกฎหมาย  การร่างกฎหมาย  
การตีความกฎหมาย  การอุดช่องวา่งของกฎหมายสิทธ์ิและการใชสิ้ทธ์ิ
ตลอดจนหลกัสาํคญัในกฎหมายลกัษณะต่าง ๆ 
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100-142 หลกัรัฐศาสตร์                                                                                                        3(3-0-6) 

 Principles of Political Science  

 ศึกษาขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์  รัฐ  กระบวนการทางการเมือง   
รัฐบาล  รัฐสภา  พรรคการเมือง  กลุ่มผลประโยชน์และอุดมการณ์ทางการเมืองท่ี
สาํคญั ตลอดจนการเมืองระหวา่งประเทศ 
 

 

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

 Thai Politics and Government  

 ศึกษาววิฒันาการการปกครองของไทย  รัฐธรรมนูญและโครงสร้างทาง             
การปกครอง  สถาบนันิติบญัญติั   บริหารและตุลาการ  การปกครองส่วนกลาง   
ส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน   ตลอดจนขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองและ
การเปล่ียนแปลงทางการเมือง  หลกัการเปล่ียนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบนั   
รวมทั้งสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 

 

100-144 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Principles  of  Economics   

 ศึกษาหลกัการของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในเร่ืองปัญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ ปัจจยักาํหนดอุปสงค ์ อุปทานของสินคา้  พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  
ลกัษณะสาํคญัของการตลาด  สินคา้ท่ีมีการแข่งขนัอยา่งสมบูรณ์และไม่
สมบูรณ์  การวิเคราะห์รายไดใ้นบญัชีผลิตภณัฑป์ระชาชาติ  การกาํหนดรายได้
ประชาชาติ  นโยบายการเงินและการคลงัโดยสงัเขป  ความสาํคญัของการคา้
และการเงินระหวา่งประเทศในดุลการชาํระเงินและรายไดป้ระชาชาติ 

 

   

100-147 ลลีาศ 1(0-2-1) 

 Skills in Social Dance  

 ศึกษาความเขา้ใจและปฏิบติัการเก่ียวกบัการลีลาศ ประวติัความเป็นมา ทิศทาง
ในการลีลาศ  การจบัคู่ท่ีถูกตอ้ง  ความรู้เบ้ืองตน้ในการลีลาศ  มารยาทในการ
ลีลาศ   ทกัษะเก่ียวกบัการลีลาศแบบบอลรูมและลาตินอเมริกนั  รวมทั้งการ
รักษาบุคลิกภาพท่ีถูกตอ้งในการลีลาศ 
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100-148 มนุษย์กบัสังคม                                                                                              3(3-0-6) 

 Man and Society  

 ศึกษาโครงสร้างและองคป์ระกอบของสงัคม  วิเคราะห์สงัคมในรูปแบบต่าง ๆ   
ความสมัพนัธ์และอิทธิพลของมนุษยก์บัสงัคม หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ
ตลอดจนปัญหาและวิธีการแกปั้ญหาสงัคม ทั้งสงัคมแบบเผชิญหนา้และสงัคม
ออนไลน์ 
 

 

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

 Politics  and  Economy  in  Society  

 ศึกษาแนวความคิดเก่ียวกบัการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีสาํคญั ความสมัพนัธ์ 
แนวโนม้การเปล่ียนแปลงในอนาคต และสาเหตุต่าง ๆ ของการเกิดปัญหา     
รวมไปถึงผลกระทบทางการเมืองและเศรษฐกิจในสงัคม ตลอดจนการบริหาร
จดัการเพ่ือนาํไปสู่การมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาตามหลกัธรรมาภิบาล    
เพื่อการพฒันาชุมชนและสงัคมอยา่งย ัง่ยนื 

 

   

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

 General   Philosophy  

 ศึกษาความหมาย ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และ
คุณวิทยาทั้งปรัชญาตะวนัตก  ปรัชญาตะวนัออกและปรัชญาไทย การตีความ
ปรัชญาเก่ียวกบัโลกและชีวิตของมนุษย ์และการประยุกตป์รัชญามาใชใ้น
การดาํเนินชีวิตอย่างเห็นคุณค่า   
 

 

100-160 ทกัษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 2(1-2-3) 

 Study  skills in Higher Education  

 ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษาและหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั  เป้าหมายในการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา  การเตรียมตวัก่อนเขา้ชั้นเรียน วิธีการสร้างทกัษะการเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ เทคนิคการสร้างความรักในการเรียน เทคนิคการฟัง  เทคนิคการอ่าน 
เทคนิคการเขียนและการจดบนัทึกความรู้  เทคนิคการพดูเพือ่นาํเสนองาน   เทคนิค
การบริหารเวลา  เทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่ม กระบวนการเขียนรายงาน วิธีการสืบคน้
ขอ้มูลสารสนเทศ   การเตรียมตวัสอบและวิธีการทาํขอ้สอบ   
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100-164 การใช้ห้องสมุด                                                                                                       1(0-2-1) 

 Using  the  Library   

 ศึกษาการใชห้อ้งสมุดตลอดจนการดาํเนินงานและวิธีใชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ           
ในหอ้งสมุด  ระบบการจดั หมู่หนงัสือ  บตัรรายการ(โอแพค็)  หนงัสืออา้งอิง   
วิธีรวบรวมบรรณานุกรมและเชิงอรรถ ตลอดจนวิธีการสืบคน้จากฐานขอ้มูล
และทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ    
 

 

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

  Critical  Thinking  

 ศึกษาความหมายการคิด  ปัจจยัพื้นฐานของการคิด  ลกัษณะของการคิด  
ความสัมพนัธ์ระหว่างสมองกบัการคิด ความสาํคญัของการคิด กระบวนการ
คิด อุปสรรคของการคิด การป้องกนัและแกไ้ขขอ้บกพร่องในการคิด 
ประเภทการคิดต่าง ๆ  เนน้พฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์ จากกรณีศึกษา  
การเผชิญสถานการณ์  การคิดวิเคราะห์เหตุผลเชิงจริยธรรม  เทคนิคการคิด
วิเคราะห์เพื่อตดัสินใจอย่างสมเหตุสมผลและการนาํเสนอองคค์วามรู้ท่ีเป็น
สัมฤทธิผลจากการฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์   
 

 

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

วตัถุประสงค ์เป้าหมาย โครงสร้างภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม 
เขตการคา้เสรี และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียนแถบภูมิภาค
ตะวนัออกเฉียงใต ้ องคป์ระกอบของประเทศร่วมเจรจาท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
สงัคม วฒันธรรมในอาเซียน 
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100-167  บัณฑิตทีพ่งึประสงค์  2(1-2-3) 

 Ideal  Graduate   

 ศึกษาคุณลกัษณะของบณัฑิตไทยและคุณลกัษณะบณัฑิตอนัพึงประสงคข์อง
มหาวิทยาลยั  กระบวนการพฒันาตนเพ่ือเป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดี การทาํกิจกรรม
เพื่อส่วนรวม การรู้จกัสิทธิและหนา้ท่ีของตน การเรียนรู้ประชาธิปไตย การ
ประกนัคุณภาพการศึกษา  คุณธรรมและจริยธรรมและการปฏิบติัตนห่างไกล
จากยาเสพติด การทาํนุบาํรุงรักษาศิลปวฒันธรรมของชุมชนและชาติ  เพื่อนาํ
องคค์วามรู้  คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค ์ไปประยกุตใ์ชใ้ห้
เกิดข้ึนเป็นคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์  
   

 

100-168 หาดใหญ่ศึกษา  2(1-2-3) 
 Hatyai  Studies   

 ศึกษาประวติัศาสตร์ สภาพอดีตและปัจจุบนัของธุรกิจเมืองหาดใหญ่ ขนบ 
ธรรมเนียมประเพณีความเช่ือ ท่ีมีอิทธิพลต่อการดาํรงชีวิตของคนในทอ้งถ่ิน 
รวมทั้งวิเคราะห์ วิจารณ์ สภาพปัจจุบนัและปัญหาของอาํเภอหาดใหญ่ทั้งใน
ดา้นสงัคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม และคุณภาพชีวิต 

 

   

100-169 การคดิเชิงสร้างสรรค์  3(2-2-5) 
 Creative  Thinking       

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความคิดเชิงสร้างสรรค ์องคป์ระกอบ        
และรูปแบบของความคิดเชิงสร้างสรรค ์กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค ์       
การแสวงหาขอ้มูลและความรู้ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค ์แนวทางการ
พฒันาทกัษะการคิดเชิงสร้างสรรค ์ การประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั           
แนวทางการสร้างสรรคผ์ลงานในชีวิตประจาํวนั 
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100-170 ความปลอดภยัในชีวติ 2(2-0-4) 

 Safety for Life   

 ศึกษาความหมาย แนวคิดเก่ียวกบัความปลอดภยั ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน
ชีวิตจากส่ิงแวดลอ้ม อาหาร  การจราจร ภยัธรรมชาติ อคัคีภยั การใชชี้วติทัว่ไป 
ความปลอดภยัจากการมีเพศสมัพนัธ์  ความปลอดภยัจากยาเสพติด  เทคนิค
วิธีการจดัการกบัความเส่ียงดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในชีวิต 
 

 

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

 Sports and Recreation  

 ศึกษาความสาํคญัและความจาํเป็นของการเล่นกีฬาและการเขา้ร่วมกิจกรรม
นนัทนาการต่อการพฒันาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและ
นนัทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
และสงัคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬา
และนนัทนาการ  ฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ในการเล่นกีฬา การจดักิจกรรมทาง
นนัทนาการ 
 

 

100-200 พหุวฒันธรรม 3(3-0-6) 

 Multiculturalism    

 ศึกษาความหมาย ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวฒันธรรม ความหลากหลายทาง
วฒันธรรม ทั้งตะวนัตก และตะวนัออก วฒันธรรมไทย และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
ใต ้การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและกระแสความเจริญกา้วหนา้ของโลก ท่ีมี
ผลกระทบต่อวฒันธรรม และวิถีชีวติของมนุษย ์ 

 

   

100-231 ชีวติกบัวรรณกรรม 3(3-0-6) 
 Life  and  Literature  

 ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิต ประเภทเร่ืองสั้น 
นวนิยาย  บทกวี  บทละคร และงานเขียนอ่ืน เพื่อเขา้ใจเก่ียวกบัความสมัพนัธ์
ระหวา่งวรรณกรรมกบัชีวิต ในคุณค่าดา้นความดี  ความงามและความจริง  
เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดเจตคติท่ีดี  มีโลกทศัน์ต่อชีวิตและสงัคม  ทั้งยงัส่งเสริมการ
อ่านวรรณกรรมเพ่ือใหผู้เ้รียนรักวรรณกรรมและรักการอ่าน
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100-240    เศรษฐกจิพอเพยีง        3(2-2-5) 

 Sufficiency  Economy             

                 ศึกษาหลกัการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการนาํไป
ประยกุตใ์ชใ้นรูปแบบและลกัษณะต่าง ๆ  บูรณาการกบัวถีิชีวิต ทั้งการบริหาร
จดัการในครอบครัว  การจดัการของชุมชน  การประกอบการขนาดยอ่ม ขนาด
ธุรกิจแต่ละประเภท  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก  

 

   
100-241    ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 3(3-0-6) 

 Local Wisdom  
 ศึกษาความหมาย ขอบเขต และความสาํคญัของภูมิปัญญา ทั้งภูมิปัญญาชนชาติ

ตะวนัออกและภูมิปัญญาชนชาติตะวนัตก  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไทยและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินใต ้ เนน้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นเกษตรกรรม คหกรรม 
อุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอ้ม องคค์วามรู้ภูมิปัญญาดา้นภาษาและวรรณคดี  
เพื่อประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินใหเ้กิดคุณค่าต่อการดาํเนินชีวิต 
 

 

100-242    สันติศึกษา 3(3-0-6) 

 Peace  Studies    

 ศึกษาความหมาย แนวคิดสาํคญัเก่ียวกบัสนัติภาพและสนัติศึกษา  ปัญหาความ
ขดัแยง้และความรุนแรงในครอบครัว  สงัคม ชุมชน  ชาติ และระหวา่งประเทศ  
โดยอาศยัองคค์วามรู้ดา้นรัฐศาสตร์  สงัคมวิทยา  จิตวิทยาสงัคม เพื่อใหผู้เ้รียน
เขา้ใจและเกิดพฤติกรรมการจดัการความขดัแยง้ไดโ้ดยสันติวิธี 
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1.3  กลุ่มวชิาภาษา 

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

 Thai Language for Communication  

 ศึกษาหลกัการ ระเบียบ ไวยากรณ์และวิธีการใชภ้าษาไทย เพื่อการส่ือสาร      
ในดา้นการฟัง  การพดู การอ่าน และการเขียน โดยบูรณาการทกัษะการคิดใน
การใชภ้าษา  
 

 

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

 English I  

 ศึกษาโครงสร้างภาษาองักฤษพื้นฐานและคาํศพัทใ์นชีวติประจาํวนัเบ้ืองตน้ 
เพื่อนาํไปสู่การฝึกฝนทกัษะต่าง ๆ ในภาษาองักฤษ เช่น เนน้ทกัษะการฟังเพื่อ
ฝึกฝนการออกเสียงในภาษาองักฤษท่ีถูกตอ้ง นกัศึกษาสามารถโตต้อบ
ภาษาองักฤษในประโยคสั้น ๆ สามารถอ่านเพื่อหารายละเอียดและจบัใจความ 
และสามารถเขียนภาษาองักฤษไดเ้ป็นประโยค 

 

   

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

 English  II   

 วชิาบังคบัก่อน  :  100-151  ภาษาองักฤษ 1   

 ศึกษาโครงสร้างในระดบักลางและคาํศพัทภ์าษาองักฤษท่ีจาํเป็นในชีวิตท่ีกวา้ง
ข้ึนเพื่อพฒันาความสามารถในพดูและเขียนลกัษณะการบรรยาย อีกทั้งเพื่อ
พฒันาทกัษะการฟังและการอ่านในสถานการณ์ท่ีหลากหลายยิง่ข้ึนเพือ่การ
ส่ือสาร 
 

 

100-154    ภาษาจีน 1  3(2-2-5) 

                 Chinese I  

                 ศึกษาระบบเสียง เนน้การถ่ายเสียงภาษาจีนกลางดว้ยอกัษรจีน (pinyin) ให้
ถูกตอ้งชดัเจนตาม  หลกัสทัอกัษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสร้าง
ประโยค ฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นคือ การฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน ศึกษา
คาํศพัทท่ี์ใชใ้นชีวิตประจาํวนัประมาณ 600 คาํ 
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100-155 การพฒันาการอ่านภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Reading  Development in Thai   

 ศึกษาหลกัการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาไทยท่ีมีประสิทธิภาพ  ไดแ้ก่  การ
อ่านจบัใจความ การอ่าน วิเคราะห์  การตีความ  การสงัเคราะห์และการเขียน
ตามวตัถุประสงคต่์าง ๆ  
 

 

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

 Thai  Speech     

 ศึกษาการใชภ้าษาใหถู้กตอ้งเหมาะสมในการพดู  การเขียน โดยเนน้ฝึกทกัษะ
การพดูแบบต่าง ๆ ในท่ี ชุมชนท่ีถูกตอ้ง  การใชถ้อ้ยคาํสาํนวนท่ีไพเราะ  
ตลอดจนการกลา้แสดงออกดา้นการพดูต่อท่ีชุมชนในหวัขอ้ทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการดาํเนินชีวิต 
 

 

100-252    ภาษาองักฤษเพือ่วชิาการเฉพาะด้าน 3(2-2-5) 

                 English for Academic Purpose   

              ศึกษาคาํศพัทท์างวิชาการเฉพาะวิชาชีพ โดยการอ่านบทความ และการฟัง เพื่อ
พฒันาทกัษะดา้น    การเขียนและการพดูในเชิงวิชาการ เช่น การเขียนโครงการ 
การสรุปบทความทางวิชาการเฉพาะดา้น และแสดงความคิดเห็นทั้งในรูปแบบ
การพดูและเขียนภาษาองักฤษ  
 

 

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

                Chinese II    

 วชิาบังคบัก่อน  :  100-154  ภาษาจีน 1  

                 ศึกษาต่อเน่ืองจากภาษาจีน 1 โดยฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นในระดบัท่ีสูงข้ึน ใชภ้าษา
ใหถู้กตอ้งสอดคลอ้งกบัเหตุการณ์และส่ิงแวดลอ้ม การคน้คาํศพัทจ์าก
พจนานุกรม ศึกษาความแตกต่างของอกัษรจีนแบบตวัเตม็ (Traditional 
Character) และตวัยอ่ (Simplified Character) ศึกษาคาํศพัทใ์หม่ประมาณ       
600 คาํ 
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100-300    ภาษามลายู 1 3(2-2-5) 

 Malay  I  

 ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลาย ูและเสริมสร้างทกัษะพื้นฐานดา้นการ
ฟัง พดู อ่าน เขียน ภาษามลายจูากคาํศพัท ์และประโยคเพื่อการส่ือสารใน
ชีวิตประจาํวนั   

 

   

100-301 ภาษามลายู 2 3(2-2-5) 

 Malay  II  

 วชิาบังคบัก่อน : 100-300 ภาษามลายู 1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง พดู อ่าน เขียนภาษามลายใูนระดบัตน้ท่ีต่อเน่ือง
จากภาษามลาย ู1 เพื่อสามารถใชภ้าษามลายใูนการส่ือสารและตามสถานการณ์
ท่ีกาํหนด  

 

   

100-302    ภาษาญีปุ่่น  1 3(2-2-5) 

 Japanese  I   

 ศึกษาและฝึกฝน การออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคาตะ
คานะ คาํศพัทพ์ื้นฐาน รูปประโยคพื้นฐาน เพื่อนาํมาใชเ้ขียนประโยคในการ
ส่ือสาร  ฝึกทกัษะการฟัง เพือ่ความเขา้ใจ โดยการถามตอบเป็นภาษาญ่ีปุ่น
เก่ียวกบักิจวตัรประจาํวนั  และฝึกการกล่าวแนะนาํตวัดว้ยการพดูสนทนา ผา่น
การพฒันาทกัษะพ้ืนฐานในการส่ือสาร   
 

 

100-303 ภาษาญีปุ่่น  2 3(2-2-5) 

 Japanese II   

 วชิาบังคบัก่อน : 100-302  ภาษาญีปุ่่น 1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะพื้นฐานต่อเน่ือง ผา่นทกัษะการฟัง การออกเสียงและการ
พดู การเขียนประโยค การอ่าน ขอ้ความพื้นฐานและคาํศพัทท่ี์ใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั ศึกษาและฝึกฝนการออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ 
และอกัษรคาตะคานะ และตวัอกัษรคนัจิเพิม่เติม  
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100-304 ภาษาเกาหล ี1 3(2-2-5) 

 Korean I    

 ศึกษาคาํศพัทพ์ื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เนน้ฝึกบทสนทนาท่ี
ใชใ้นชีวิตประจาํวนั   โดยสนทนาตอบโตด้ว้ยภาษาเกาหลี และการอ่านฝึกอ่าน
ขอ้ความ ฝึกการเขียนเป็นรูปประโยค 

 

   

100-305 ภาษาเกาหล ี2 3(2-2-5) 

 Korean II    

 วชิาบังคบัก่อน : 100-304  ภาษาเกาหล ี1  

 ศึกษารูปแบบการสนทนา โดยใชป้ระโยคสนทนาสาํหรับการส่ือสารดว้ยการ
ฟังและพดูภาษาเกาหลีและเรียนรู้คาํศพัทท่ี์ใชใ้นการทาํงาน คาํศพัทใ์นบทเรียน 
โดยฝึกการใชภ้าษาบูรณาการทกัษะพื้นฐานในระดบัท่ีสูงข้ึน  

 

   

100-306 ภาษาเขมร  1 3(2-2-5) 

 Khmer  I   

 
 
 

ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนภาษา
เขมร ศึกษาไวยากรณ์เบ้ืองตน้และรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกออกเสียงตามหลกั
สทัศาสตร์ ฝึกอ่านประโยคง่าย ๆ ท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

 

   

100-307 ภาษาเขมร  2  

 Khmer  II 3(2-2-5) 

 วชิาบังคบัก่อน : 100-306  ภาษาเขมร  1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง  การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาเขมรใน
ระดบัท่ียากข้ึน การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนยอ่หนา้และบท
อ่านสั้นๆ และฝึกการสนทนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้  ธุรกิจ การเดินทาง 
การศึกษา  
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100-308 ภาษาพม่า 1  3(2-2-5) 
 Myanmar  I    

 
 
 
 

ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง พดู อ่าน และการเขียนภาษาพม่า ศึกษา
รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐานเนน้ฝึกบทสนทนาท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั    
การอ่านฝึกอ่านขอ้ความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคาํถามได ้การเขียน
ประโยคง่าย ๆ ได ้
 

 
 
 
 

100-309 ภาษาพม่า 2 3(2-2-5) 

 Myanmar  II    

 วชิาบังคบัก่อน : 100-308  ภาษาพม่า 1   

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาพม่าใน
ระดบัท่ียากข้ึน การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนยอ่หนา้และบท
อ่านสั้น ๆ และฝึกการสนทนาในทางธุรกิจ  

 

 
 

 

100-310 ภาษาตากาลอ็ก 1 
Tagalog  I     

3(2-2-5) 

 ศึกษาคาํศพัทพ์ื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เนน้ฝึกบทสนทนาท่ี
ใชใ้นชีวิตประจาํวนั โดยสนทนาตอบโตด้ว้ยภาษาตากาลอ็ก 

 

   

100-311 ภาษาตากาลอ็ก 2 3(2-2-5) 
 Tagalog  II      

 วชิาบังคบัก่อน : 100-310  ภาษาตากาลอ็ก 1 
ศึกษาคาํศพัท ์รูปประโยคและไวยากรณ์ในระดบัท่ีสูงข้ึน เนน้การฝึกบท
สนทนาในเร่ืองเฉพาะทางมากข้ึน เช่น การติดต่อธุรกิจ    
 

 

100-353    การสนทนาภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 

                 English  Conversation  

              ศึกษาการสนทนาในระดบัท่ีสูงข้ึนโดยเนน้ทกัษะดา้นการฟังและการพดู และ
ศึกษาสาํนวนการพดูในสถานการณ์ต่าง ๆ และกลยทุธ์ในการพดูเพื่อแสดง
ความคิดเห็นต่าง ๆ 
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100-354 ภาษาองักฤษสําหรับธุรกจิ  3(2-2-5) 

                 English for Business    

                 ศึกษาคาํศพัทแ์ละสาํนวนทางธุรกิจเบ้ืองตน้ เช่น โครงสร้างองคก์ร การเขียน
กระบวนการทางธุรกิจ การอ่านขอ้มูลเชิงสถิติ มารยาทการอยูร่่วมกนัใน
สาํนกังาน การติดต่อทางโทรศพัท ์การจดัเรียงกาํหนดการและการนดัหมาย 
บนัทึกขอ้ความ จดหมายเวียน คาํเตือน ป้ายประกาศ   

 

   

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

 Advanced  Reading  Development  in  English   

 ศึกษาการอ่านภาษาองักฤษ โดยใชท้กัษะการอ่านขา้ม การอ่านแบบกวาด  การ
เดาคาํศพัทจ์ากเน้ือเร่ือง  การอ่านเพื่อจบัใจความ  เพื่อเสริมทกัษะการอ่านใน
ภาษาองักฤษใหมี้ความเขา้ใจรวดเร็วยิง่ข้ึน นอกจากน้ีนกัศึกษายงัสามารถ
เพิ่มพนูความรู้ดา้นคาํศพัทภ์าษาองักฤษผา่นการอ่านจากเน้ือเร่ืองท่ีหลากหลาย
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2. หมวดวชิาเฉพาะด้าน 
    2.1  กลุ่มวชิาชีพครู    

600-104 จิตวทิยาสําหรับครู      
Psychology  for Teachers 

3(3-0-6) 

 ศึกษาองคค์วามรู้ทางจิตวิทยาพ้ืนฐานและจิตวิทยาพฒันาการของมนุษย ์
ลกัษณะพฒันาการทัว่ไปตั้งแต่ระยะก่อนเกิดจนถึงสูงอาย ุความสาํคญัของ
พนัธุกรรมและส่ิงแวดลอ้มซ่ึงมีผลต่อพฒันาการของมนุษย ์ตลอดจนแนวทาง
ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ศึกษาจิตวทิยาการเรียนรู้และจิตวิทยา
การศึกษา การประยกุตห์ลกัจิตวิทยาไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้สาํหรับผูเ้รียนท่ี
มีความแตกต่างกนั การช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้รียนรู้และพฒันาไดเ้ตม็ศกัยภาพ 
และตามความถนดัของผูเ้รียน  ศึกษาหลกัการแนะแนว จิตวิทยาแนะแนวและ
การใหค้าํปรึกษา กระบวนการ เทคนิค เคร่ืองมือในการใหบ้ริการทางจิตวิทยา
และการแนะแนวในสถานศึกษา เพื่อใหส้ามารถแนะนาํช่วยเหลือผูเ้รียนใหมี้
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

 

   
600-105 ภาษาและวฒันธรรมสําหรับครู      

Language and  Culture   for Teachers                                                              
3(3-0-6) 

 ศึกษาการใชภ้าษาไทยและวฒันธรรมไทยเพื่อการเป็นครู ในการฟัง การพดู   
การอ่าน และการเขียน เพื่อการส่ือสารท่ีสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมไทยไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง ทั้งในดา้นการส่ือสารท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะ บุคคล  สถานการณ์ 
สุนทรียภาพ  ความคิดสร้างสรรค ์วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาษากบั
วฒันธรรมทุกสาขา รวมทั้งวฒันธรรมต่างชาติ  การสร้างจิตสาํนึกในการ
ส่งเสริมและสืบทอดวฒันธรรมไทย โดยฝึกและพฒันาทกัษะการใชภ้าษาท่ี
สอดคลอ้งกบัระบบวฒันธรรมของแต่ละสงัคม เพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติ 
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600-212 ความเป็นครูวชิาชีพ 
 Being  Professional Teachers  

3(3-0-6) 

 ศึกษาความสาํคญั บทบาทและหนา้ท่ี สภาพงานครู คุณลกัษณะและมาตรฐาน
วิชาชีพครู ลกัษณะของครูท่ีดี การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู และศึกษา
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัครูและวิชาชีพครู รวมทั้งการจดัการความรู้เก่ียวกบั
วิชาชีพครู การสร้างความกา้วหนา้และพฒันาวิชาชีพครูอยา่งต่อเน่ือง การเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้และผูน้าํทางวิชาการ แสวงหาและเลือกใชข้อ้มูลความรู้     
ท่ีทนัต่อการเปล่ียนแปลงเพ่ือใหมี้ความรอบรู้ในเน้ือหาวิชาท่ีสอนและกลยทุธ์
การสอน เพื่อใหผู้เ้รียนคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ได ้ตลอด 
จนการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบัผูเ้รียนท่ีส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน   

 

   
600-213 ปรัชญาและทฤษฎทีางการศึกษา  

Philosophy and  Theories  in  Education 
3(3-0-6) 

 ศึกษาแนวคิดหลกัของทฤษฎีทางการศึกษาและปรัชญาการศึกษา ศาสนา 
เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม การจดัการศึกษาอยา่งสร้างสรรคแ์ละมีปรัชญา
ศึกษาววิฒันาการของการศึกษาไทยและการศึกษาโลก หลกัการ เป้าประสงค ์ 
รูปแบบ กลวิธี และแนวคิดของการจดัการศึกษา ทศวรรษสหประชาชาติวา่ดว้ย
การศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื บทบญัญติัวา่ดว้ยการศึกษาในรัฐธรรมนูญและ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ การสร้างสรรคป์รัชญาการศึกษา วิเคราะห์
แนวคิดและกลวิธีการจดัการศึกษาเพื่อประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาสถานศึกษา
และเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนื

 

   
600-214 การพฒันาหลกัสูตร   

Curriculum  Development 
3(3-0-6) 

 ศึกษาความหมาย ความสาํคญั และองคป์ระกอบของหลกัสูตร หลกัการ แนวคิด 
ในการจดัทาํหลกัสูตร พื้นฐานการพฒันาหลกัสูตรและผูมี้ส่วนร่วมในการพฒันา
หลกัสูตร ศึกษาทฤษฎี หลกัการ แนวคิดและวิธีการปฏิบติัในการพฒันา
หลกัสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน การจดัหลกัสูตรสถานศึกษาใหต้รงกบัความ
ตอ้งการของทอ้งถ่ิน การนาํหลกัสูตรไปใชแ้ละการวิเคราะห์และประเมิน
ประสิทธิภาพของหลกัสูตร และนาํผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร
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600-215 การประกนัคุณภาพเพือ่การจัดการการศึกษา  
Quality Assurance for  Educational  Management   

3(3-0-6) 

 ศึกษาทฤษฎีและหลกัการจดัการศึกษา กรอบและตวับ่งช้ีของการประกนั
คุณภาพศึกษา หลกัการ แนวคิด แนวปฏิบติั บทบาท หนา้ท่ีและกลไกของผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาทั้งภายนอกและภายใน และ
ทฤษฎีหลกัการจดัการภายในองคก์รการศึกษา วฒันธรรมขององคก์ร การมี
ส่วนร่วมภายในองคก์ร การทาํงานเป็นทีม และมนุษยสมัพนัธ์กบัผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียทั้งภายนอกและภายในองคก์ร เพื่อนาํผลไปปรับปรุงและพฒันาการ
เรียนรู้และสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง เช่น หลกัสูตร การเรียนการสอน กิจกรรม
การเรียนรู้ เป็นตน้ 

 

   
600-309 การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน 

Learning  Management  and Classroom  Management 
3(2-2-5) 

 ศึกษาหลกัการ แนวคิด แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัทาํแผนการเรียนรู้ การจดั 
การเรียนรู้และส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการเรียนรู้  วฒันธรรม มนุษยสมัพนัธ์และการ
ส่ือสารในหอ้งเรียน การจดัการความรู้เก่ียวกบัวิชาชีพครู ศึกษาทฤษฎี รูปแบบ 
และเทคนิคการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั การวิเคราะห์สาระและมาตรฐาน
การเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน บริหารจดัการชั้นเรียนและ
ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการเรียนรู้ เพื่อใหผู้เ้รียนรู้จกัคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์     
และแกปั้ญหาได ้การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม ฝึกปฏิบติัการจดัการ
เรียนรู้ การออกแบบแหล่งเรียนรู้  การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีบูรณาการ
กบัการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมและพฒันาทกัษะผูเ้รียน การใชส่ื้ออุปกรณ์  
รวมถึงปฏิบติัการวดั การประเมิน การนิเทศ และนาํผลไปใชใ้นการปรับปรุง
แหล่งเรียนรู้ และการพฒันาศูนย ์ การเรียนในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมพฒันา
ศกัยภาพของผูเ้รียน
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600-310 ภาษาองักฤษเพือ่พฒันาวชิาชีพครู
English  for  Professional Development    

3(2-2-5)
 

 ศึกษาภาษาและวฒันธรรมไทยเพื่อการเป็นครูและคน้ควา้งานวิชาการ          
ดา้นภาษาไทยท่ีนาํเสนอเป็นภาษาองักฤษจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย       
สรุปสาระสาํคญั สามารถฟัง พดู  อ่าน และเขียนงานวิชาการดา้นภาษาไทย  
เป็นภาษาองักฤษ  และนาํเสนองานวิชาการทางภาษาไทยดว้ยการใช้
ภาษาองักฤษ 

 

  
600-311 สัมมนาคุณธรรม จริยธรรมในการเป็นครู 

Seminar  in  Ethics and  Morals  in  Teaching  Profession 
3(1-4-4) 

 ศึกษาหลกัธรรมาภิบาล ความซ่ือสตัยสุ์จริต ค่านิยมท่ีดีของครู บทบาท ภาระ 
หนา้ท่ีงานของครู คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของ
วิชาชีพท่ีคุรุสภากาํหนด เพือ่ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี มีจิตสาํนึกสาธารณะ 
สามารถอยูร่่วมกนัในสงัคมการศึกษา และเสียสละใหส้งัคม

 

   
600-312 นวตักรรม เทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือสารการศึกษา  

Innovation  Information Technology and Communication for Education 
3(2-2-5) 

 ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ นวตักรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสารทางการศึกษา บทบาท กลยทุธ์การพฒันา การเลือก การออกแบบ 
การประเมินส่ือ การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อ
ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพการศึกษา ปฏิบติัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสารทางการศึกษา ไดแ้ก่ ซอฟตแ์วร์ทางการศึกษา อินเทอร์เน็ตเพื่อ
การศึกษา ปฏิบติัการออกแบบการพฒันานวตักรรม เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสารทางการศึกษา เช่น การเรียนการสอนออนไลน์ (iLearning) 
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาการ
ประเมินและนาํผลไปใชใ้นการพฒันานวตักรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและ
ส่ือสารทางการศึกษา
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600-313 การวดัผลและประเมินทางการศึกษา    
Educational  Measurement  and  Evaluation  

3(2-2-5) 

 ศึกษาหลกัการ แนวคิดและเทคนิคการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
การสร้างและการใชเ้คร่ืองมือวดัผลและประเมินผลทางการศึกษา การประเมิน
ตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินผลแบบพฒันาการ 
การประเมินผลแบบรวมหรือแบบสรุป การประเมินภาคปฏิบติั การประเมินผล
แบบยอ่ยและแบบรวม ฝึกปฏิบติัการวดัผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
เพื่อใหส้ามารถนาํไปปรับปรุงหลกัสูตร วธีิการสอน นวตักรรมการเรียนการ
สอน หรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หนงัสือ ตาํรา อินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 

 

  
600-422 การวจัิยเพือ่พฒันาการเรียนรู้ 

Research for Learning Development    
3(2-2-5) 

 ศึกษาทฤษฎี รูปแบบ หลกัการ แนวคิด แนวปฏิบติั และเทคนิคการวิจยั 
จรรยาบรรณนกัวิจยัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งระเบียบวิธีวิจยั และการออกแบบ
การวิจยัการศึกษา ทั้งการวิจยัเชิงคุณภาพและปริมาณ ศึกษาเทคนิคและการวิจยั
ใหม่ ๆ การวจิยัเชิงทดลอง ก่ึงทดลอง การวจิยัเชิงปฏิบติัการ การวิจยัแบบมี
ส่วนร่วม ศึกษาประเภทของขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัและการเลือกใชส้ถิติท่ี
เหมาะสมกบังานวิจยั การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  
ปฏิบติัการจดัทาํโครงการวิจยัเพื่อพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 
ปฏิบติัการเขียนรายงานการวิจยัการศึกษา ปฏิบติัการวิพากษง์านวิจยัและนาํ
ผลการวิจยัไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน และสามารถจดัทาํวิจยัเพือ่
พฒันาการเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

 

   
600-423 การฝึกปฏบัิตวิชิาชีพครูระหว่างเรียน 1  

Professional Practicum  I 
3(2-2-5) 

 ศึกษาสงัเกตการจดัการเรียนรู้ การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนสร้าง
ความรู้ดว้ยตนเอง การทดลองสอนในสถานการณ์จาํลองและสถานการณ์จริง  
และสามารถจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้เพือ่จุดประสงคก์ารสอนท่ีหลากหลาย 
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600-424 การฝึกปฏบัิตวิชิาชีพครูระหว่างเรียน 2 
Professional Practicum  II 
วชิาบังคบัก่อน: 600-423  การฝึกปฏบัิติวชิาชีพครูระหว่างเรียน 1  

3(2-2-5) 

 ศึกษาการออกแบบทดสอบ  ขอ้สอบหรือเคร่ืองมือวดัผล  การตรวจขอ้สอบ  
การใหค้ะแนน  และการตดัสินผลการเรียน  การสอบภาคปฏิบติัและการให้
คะแนน สามารถปฏิบติัการสอน ออกแบบทดสอบ วดัและประเมินผลผูเ้รียน
การวิจยัแกปั้ญหาผูเ้รียน ตลอดจนการพฒันาความเป็นครูสู่มืออาชีพ 

 

 
600-500 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

Internship in Education I 
วชิาบังคบัก่อน: 600-424  การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครูระหว่างเรียน 2  

  6(0-12-6)

 ฝึกปฏิบติังานในสถานศึกษาตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของ      
คุรุสภาดว้ยการศึกษา การสงัเกต  การมีส่วนร่วมในการใชห้ลกัสูตรและการ
จดัการเรียนรู้ การบูรณาการความรู้ในการปฏิบติัหนา้ท่ีครู การจดัทาํแผนการ
จดัการเรียนรู้ในสาขาวิชาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัร่วมกบัสถานศึกษา การบูรณา
การยทุธวิธีการเรียนรู้  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ส่ือ นวตักรรม การวดัและการประเมิน 
ผลในการจดักระบวนการเรียนรู้  การร่วมกบัสถานศึกษาจดักิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้  การนาํผลการประเมินมาพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ พฒันา
คุณภาพผูเ้รียนและคุณภาพผูส้อน  การบนัทึกและรายงานผลการจดัการเรียนรู้  
การวิจยัชั้นเรียน  การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
การปฏิบติังานครูดา้นอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากการสอน  และการสมัมนาการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีครูภายใตก้ารนิเทศร่วมกนัระหวา่งมหาวิทยาลยักบัสถานศึกษา   

 

   
600-501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      

Internship in Education II 
 6(0-12-6)

 ฝึกปฏิบติังานในสถานศึกษาตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของ     
คุรุสภาดว้ยการศึกษา การสงัเกต  การมีส่วนร่วมในการใชห้ลกัสูตรและการ
จดัการเรียนรู้  การปฏิบติังานในหนา้ท่ีครูในสถานศึกษาอยา่งเตม็รูปแบบ     
การประเมินปรับปรุง การพฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของ
ผูเ้รียน  การจดัทาํรายงานผลการเรียนรู้  การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน การจดัทาํ
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วิจยัพฒันาการเรียนรู้  การสร้างองคค์วามรู้  การนาํเสนอผลการวิจยั และการ
สมัมนาการนาํเสนอผลการเรียนรู้การปฏิบติังานในหนา้ท่ีครูเพื่อพฒันาความ
เป็นครูมืออาชีพภายใตก้ารนิเทศร่วมกนัระหวา่งมหาวิทยาลยักบัสถานศึกษา  

 
 
 
 
 

 2.2  กลุ่มวชิาเอก            
2.2.1  วชิาเอกบังคบั       

 

604-100 หลกัภาษาไทยสําหรับครู  
Thai  Grammar for Teachers 

3(3-0-6)  

 ศึกษาหลกัและลกัษณะสาํคญัของภาษาไทย ระบบเสียง อกัษรแทนเสียง ระบบ
คาํ ระบบประโยค และระบบความหมายของภาษาไทย การประยกุตห์ลกัการ
และความรู้เร่ืองหลกัภาษาเพือ่นาํไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

 

   
604-101 ภาษาศาสตร์เบือ้งต้นสําหรับครู  

Introduction to Linguistics for Teachers 
3(3-0-6)  

 ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวชิาภาษาศาสตร์ ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์  และการ
นาํความรู้ทางภาษาศาสตร์ไปใชใ้นการสอนภาษาไทย 
 

 

604-102 วาทการสําหรับครู  
Speech  for Teachers 

 3(2-2-5) 

 ศึกษาหลกัการพดู คุณธรรมจริยธรรมของนกัพดู การสร้างบุคลิกภาพในการ
พดู การใชเ้สียง การใชภ้าษาและกลวิธีการพดู การใชภ้าษาโนม้นา้วจูงใจ การ
เตรียมการพดู การพดูในโอกาสต่าง ๆ ฝึกสรุป วิเคราะห์ วิพากษ ์และวจิารณ์    
ฝึกพดูส่ือความหมายไดถู้กตอ้ง เพื่อนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 
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604-200 พฒันาการของภาษาไทย   
Development of the Thai Language 

3(3-0-6) 

 ศึกษาววิฒันาการและการเปล่ียนแปลงของอกัขรวิธีไทย การเปล่ียนแปลงดา้น
เสียง คาํ  การใชค้าํ  การประกอบรูปคาํ ความหมายของคาํ ความสมัพนัธ์ของ
ภาษาไทยกบัสงัคม ศพัทเ์ฉพาะสมยั การผกูประโยค การสมัพนัธ์ประโยค และ
การรับอิทธิพลภาษาต่างประเทศ

 

   
604-201 ศัพท์วรรณกรรม 

Lexicon of  literature 

3(3-0-6)  

 ศึกษาคาํศพัทท์างวรรณกรรมท่ีเป็นพื้นฐานความรู้ทางวรรณกรรม เขา้ใจ
ความหมาย และการนาํศพัทไ์ปประยกุตใ์ชใ้นการอ่านและการเขียน
วรรณกรรม 

 

   

604-202 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
Foreign  Languages  in  Thai 

3(3-0-6)  

 ศึกษาภาษาต่างประเทศท่ีเขา้มาใชใ้นภาษาไทย  ลกัษณะของภาษาต่างประเทศ  
ท่ีเขา้มาปะปนในภาษาไทย  เช่น ภาษาบาลีสนัสกฤต เขมร หลกัแห่งการยมื    
คาํ  การสร้างคาํ การเปล่ียนแปลงคาํยมืในดา้นเสียง  หลกัการสงัเกตคาํภาษา 
ต่างประเทศในภาษาไทย 

 

   
604-203 การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์    

Creative Writing in Thai Poetry 
 3(2-2-5) 

 ศึกษาหลกั เทคนิค และศิลปะการเขียนร้อยกรอง  ฝึกเขียนร้อยกรองชนิดต่าง ๆ 
โดยคาํนึงถึงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ความถนดัและความสามารถท่ีแตกต่างกนั
ของผูเ้รียนเป็นสาํคญั
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604-300 ภาษาไทยถ่ิน 
Thai  Dialectology 

3(3-0-6) 

 ศึกษาความหมายของภาษาไทยถ่ิน การจาํแนกภาษาไทยถ่ินในประเทศไทย
ความแตกต่างของภาษาไทยถ่ินในดา้นเสียง คาํ ประโยค ความหมาย ฝึกเกบ็
ขอ้มูลและวิเคราะห์ภาษาไทยถ่ิน  และประยกุตใ์ชค้วามรู้วิชาภาษาไทยถ่ินใน
การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย

 

 
604-302 การพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยเชิงวชิาการ   

Development of Thai Academic Reading and Writing Skills 
 3(2-2-5) 

 ศึกษาเทคนิคการอ่านเพื่อพฒันาความสามารถทางวิชาการควบคู่ไปกบั
การศึกษาหลกัการเขียนทางวชิาการรูปแบบต่าง ๆ การเขียนเรียงความ        
เขียนบทความ  หนงัสือราชการ ฯลฯ ศึกษาปัญหาและแกปั้ญหาการเขียน    
งานทางวิชาการของนกัศึกษาเป็นรายบุคคล

 

   
604-303 วรรณกรรมคดัสรรในหนังสือเรียน 

The Best Selected Literature in Textbooks 
3(3-0-6)  

 ศึกษาวรรณกรรมคดัสรรในหนงัสือเรียนภาษาไทย การวเิคราะห์วรรณกรรม
ทั้งในดา้นเน้ือหา รูปแบบ แนวคิด ความงามทางวรรณศิลป์และคุณค่าดา้น    
ต่าง ๆ ท่ีคดัสรรในหนงัสือเรียนภาษาไทยปัจจุบนั 

 

   
604-305 คติชนวทิยาสําหรับครู 

Thai  Folklore for Teachers 
3(3-0-6) 

 ศึกษาความหมาย  ความสาํคญั  และการแบ่งประเภทของคติชน รูปแบบ      
และบทบาทหนา้ท่ีของคติชนประเภทต่าง ๆ รวมทั้งวรรณกรรมมุขปาฐะและ
วรรณกรรมลายลกัษณ์ในแต่ละทอ้งถ่ิน ขนบนิยม ภูมิปัญญาและวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินท่ีสะทอ้นภาพสงัคม ฝึกเกบ็ขอ้มูลภาคสนามและการวิเคราะห์เน้ือหา
เบ้ืองตน้ แนวการศึกษาและวิธีการศึกษา การจดัการเรียนรู้โดยการบูรณาการ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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604-306 สัทศาสตร์เพือ่การศึกษาภาษาไทย 
Phonetics  for  Thai Language Study 

3(3-0-6)  

 ศึกษาสทัสญัลกัษณ์สากลท่ีใชใ้นการบนัทึกภาษาพดู สทัสญัลกัษณ์ท่ีใชใ้น
ภาษาไทยทั้งพยญัชนะ สระ วรรณยกุต ์ ฝึกอ่านและเขียนคาํ สาํนวน วลี 
ประโยค และขอ้ความต่าง ๆ โดยใชส้ทัสญัลกัษณ์เป็นเคร่ืองช่วยเพื่อประโยชน์
ในการศึกษาภาษาไทย 

 

   
604-308 วรรณกรรมร่วมสมัย 

Contemporary  Literature
3(3-0-6) 

 ศึกษาวรรณกรรมร่วมสมยัทั้งประเภทสารคดีและบนัเทิงคดี  ศึกษากลวธีิ      
การแต่ง และแนวความคิดของเร่ือง   

 

   
604-309 การวเิคราะห์ข่าว 

News Analysis 
3(3-0-6)  

 ศึกษาข่าวสงัคม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา ปรากฏการณ์ทางสงัคมร่วมสมยั 
สืบคน้ขอ้มูล ขอ้วิพากษ ์ วิเคราะห์วาทกรรม ประชานิยม ลาํดบัความคิด เสนอ
บทวิเคราะห์ในรูปแบบการเขียนเชิงวิเคราะห์และวจิารณ์ 

 

   
604-400 ศิลปะการอ่านออกเสียง 

Reading  Techniques 
3(2-2-5) 

 ศึกษาหลกัการอ่านร้อยแกว้ ร้อยกรอง ฝึกการอ่านทาํนองเสนาะจากคาํ
ประพนัธ์ไทยทุกชนิดท่ีปรากฏในหนงัสือเรียนภาษาไทยทั้งระดบัประถม 
ศึกษาและมธัยมศึกษา ฝึกการอ่านออกเสียงใหช้ดัเจนถูกตอ้งตามกฎขอ้บงัคบั
ของคาํประพนัธ์  และถูกตอ้งตามลีลาท่วงทาํนองอนัเป็นลกัษณะเฉพาะของคาํ
ประพนัธ์แต่ละชนิด  รวมทั้งสอดคลอ้งกบัลกัษณะของเน้ือหา  ฝึกอ่านบท   
ร้อยแกว้  ร้อยกรอง  เพื่อใหผู้ฟั้งเกิดความซาบซ้ึงและเกิดอารมณ์คลอ้ยตาม 
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604-401 อทิธิพลวรรณกรรมต่างประเทศต่อวรรณกรรมไทย  
Influence of  Foreign Literature on Thai Literature 

3(3-0-6) 

 ศึกษาวรรณกรรมไทยท่ีไดรั้บอิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศ การปรับ 
เปล่ียนเน้ือหา ความคิด และกลวิธีการแต่งวรรณกรรมใหเ้ขา้กบัรสนิยมการ
แต่งวรรณกรรมไทย 

 

   
604-402 วรรณกรรมสําหรับเด็ก 

Literature for  Children 
3(3-0-6) 

 ศึกษาวเิคราะห์วรรณกรรมสาํหรับเดก็และการนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชั้นเรียน
ภาษา ประเมินคุณค่าของวรรณกรรม การเลือกหนงัสือสาํหรับเดก็ การทาํ
หนงัสือสาํหรับเดก็วยัต่าง ๆ การจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 

   
604-403 การสอนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ 

Teaching  Thai as  Foreign  Language  
3(2-2-5) 

 ศึกษาเก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ภาษาแบบต่าง ๆ ฝึกฝนการใชเ้ทคนิคและ
กิจกรรมท่ีเอ้ือต่อการสอนภาษาไทยสาํหรับผูท่ี้ใชภ้าษาไทยเป็นภาษาต่างชาติ 
เนน้ความสาํคญัทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบติัในการสอนทกัษะทางภาษา 
รวมถึงการจดัแผนการเรียนรู้ใหต้รงตามการศึกษาขั้นพื้นฐานและเนน้เตรียม
ความพร้อมสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน 

 

   
604-404 การวจัิยเพือ่การเรียนการสอนภาษาไทย  

Research Studies for Thai Language Learning and Teaching 
3(2-2-5) 

 ศึกษาหลกัการ แนวทางการวจิยัทางการเรียนการสอนภาษาไทย  การออกแบบ
งานวิจยั โดยใชร้ะเบียบวิธีวจิยัและหลกัการทางสถิติเบ้ืองตน้อยา่งเหมาะสม
เพื่อพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ภาษาไทย
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604-405 สัมมนาการใช้ภาษาไทย   
Seminar on Thai Language Usage 

 3(1-4-4) 

 ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบักระบวนการในการศึกษาคน้ควา้ การดาํเนินงาน
และวิธีการจดัสมัมนา หลกัเกณฑแ์ละลกัษณะการใชภ้าษาไทย สงัเกตและ
วิเคราะห์ปรากฏการณ์ และปัญหาการใชภ้าษาไทยจากแหล่งต่าง ๆ พร้อมทั้ง
แนวทางการแกปั้ญหาท่ีคน้พบ

 

   
604-406 วรรณกรรมวจิารณ์  

Literary Criticism 
3(2-2-5) 

 ศึกษาแนวทางการวิจารณ์วรรณกรรม ศึกษาบทวิจารณ์วรรณกรรมทั้งในอดีต
และปัจจุบนัฝึกเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมทั้งประเภทร้อยแกว้และร้อยกรอง 

 

   
604-407 วรรณคดีศาสนาสําหรับครู 

Religion Thai Literature for Teachers 
3(3-0-6) 

 ศึกษาความรู้พื้นฐาน ความหมาย ลกัษณะเฉพาะทางดา้นเน้ือหาและประเภท 
ความเช่ือและปรัชญาศาสนาท่ีปรากฏในวรรณคดีศาสนาของไทยบางเร่ืองท่ี
สาํคญั โดยเฉพาะวรรณคดีศาสนาท่ีคดัสรรในหนงัสือเรียนวิชาภาษาไทย 
พิธีกรรม วิถีชีวิต คุณธรรม จริยธรรม แนวคิดหรือค่านิยมของคนไทยกบัแนว 
คิดทางศาสนาท่ีปรากฏในวรรณกรรม และศึกษอิทธิพลของศาสนาท่ีมีต่อ
วรรณคดีไทย 

 

           
2.2.2  วชิาการสอนวชิาเอก         

604-301 การออกแบบและพฤติกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
Learning  Design  and Teaching Behaviors of  Thai Language Learning   

3(2-2-5) 

 ศึกษาสาระสาํคญัของหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  การวิเคราะห์
เน้ือหา จิตวิทยาการเรียนรู้ เทคนิคการสอน วิธีสอน ส่ือ การวดัและการ
ประเมินผล การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การจดัประสบการณ์การเรียนรู้   
แบบยดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยระดบัมธัยมศึกษาและนาํไปทดลองปฏิบติัการสอนจุลภาค การออก 
แบบและจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ียดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั  
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604-304 วธีิสอนภาษาไทย  
Methods of Teaching Thai 

3(2-2-5) 

 ศึกษาหลกัสูตร เทคนิควิธีสอนภาษาไทยเพื่อพฒันาการจดัการเรียนการสอน 
ส่ือการสอน การวดัและประเมินผลการเรียน ผลงานวิจยัเพื่อพฒันา พฒันา
หลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ภาษาไทย การออกแบบและการเขียนแผน     
การจดัการเรียนรู้ การทดลองสอน และสงัเกตการสอนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  การศึกษานอกสถานท่ี

 

  

 
 

         2.2.3  วชิาเอกเลอืก 
 

600-210 การเขียนภาษาไทยในงานส่ือสารมวลชน 
Written Thai Language and Communication

3(2-2-5) 

 ศึกษาหลกัการใชภ้าษา และพื้นฐานทกัษะท่ีดีในการเขียนภาษาไทย              
เพื่อนาํไปใชใ้นงานส่ือสารมวลชน

 

   
600-211 การเขียนบันเทงิคด ี

Fiction Writing 
3(2-2-5) 

 ศึกษาลกัษณะ รูปแบบของบนัเทิงคดี  การเขียนบนัเทิงคดีประเภทเร่ืองสั้น   
นวนิยาย  บทละคร และการฝึกปฏิบติัการเขียน

 

   
 600-413 วรรณกรรมเพือ่การแสดง

Dramatic Literature 
3(2-2-5) 

 ศึกษาโครงสร้างของบทส่ือการแสดง  การพินิจสารวรรณกรรมการแสดงแบบ
ต่าง ๆ ความคิดและบริบททางสงัคมท่ีเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
และการนาํวิธีการทางศิลปะมาใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานใหม่ เพื่อถ่ายทอด
เป็นการแสดงผา่นส่ือร่วมสมยั
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604-204 เพลงไทยประกอบบทเรียน  
Thai Songs  for Lessons 

3(3-0-6) 

 ศึกษาลกัษณะ ทาํนอง และการขบัร้องเพลงไทยรูปแบบต่าง ๆ เพลงไทยเดิมท่ี
ปรากฏในแบบเรียนภาษาไทยและวรรณกรรมไทย การประยกุตใ์ชบ้ทเพลงใน
การเรียน การสอน การแต่งเพลงประกอบเน้ือหาในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

   
604-307 การใช้ส่ือมวลชนเพือ่การศึกษา   

Utilization of Mass Media in Education 
3(3-0-6) 

 ศึกษาความหมาย ความสาํคญัของส่ือมวลชนท่ีมีต่อการจดัการศึกษา หลกัการ
และวิธีการใชว้ิทยกุระจายเสียง วิทย ุโทรทศัน์ ส่ิงพิมพ ์หนงัสือพิมพ ์
ภาพยนตร์ เครือข่ายขอ้มูลสากล และส่ือสารสนเทศเพ่ือการศึกษา การใชแ้ละ
เลือกรับขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และฝึกวิเคราะห์ข่าวเพื่อ
การเรียนรู้ 

 

   
604-408 การวเิคราะห์และออกแบบส่ือการสอนภาษาไทย 

Material Analysis and Design for Teaching Thai    
3(2-2-5) 

 ศึกษาแนวคิด  หลกัการ  ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการออกแบบและการพฒันาส่ือการ
เรียนการสอน  การศึกษาขอ้มูลส่ือและแหล่งเรียนรู้  วิเคราะห์ส่ือการเรียนรู้  
ปฏิบติั การออกแบบและพฒันาส่ือการเรียนการสอน  ทดลองใชแ้ละการ
ประเมินส่ือการเรียนการสอน  

 

       
      
 

 
 
 
 
 
 
 


