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หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
กลุ่มคณติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

   

100-110 พืน้ฐานทางคณติศาสตร์                                                                           3(3-0-6) 
 Fundamentals  of  Mathematics  
 ศึกษาหลกัพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  ซ่ึงประกอบด้วย  นิยาม  ประพจน์ การให้สัญลกัษณ์

แสดงกฎเกณฑ์การอ้างเหตุผล  วิวฒันาการความคิดทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ท่ี
สามารถใชไ้ดใ้นการด าเนินชีวติ 

 

   
100-111 สถิติเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Statistics  
 ศึกษาความหมายของสถิติและการใช้สถิติ  การรวบรวมและการเสนอข้อมูล  การวดั

แนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลางและการกระจาย   ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้   การจดัล าดบัและ
การจดัหมู่  การแจกแจงไม่ต่อเน่ืองแบบต่างๆ  การแจกแจงของค่าท่ีไดจ้ากตวัอยา่งประชากร
ท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ  การอนุมานเชิงสถิติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ การทดสอบ
สมมติฐานเก่ียวกบัค่าเฉล่ีย  ค่าตวัแปร  และสัดส่วน  การใชไ้คสแควร์  สหสัมพนัธ์ และการ
ถดถอยอยา่งง่าย 

 

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

 General   Sciences  
 ศึกษาหลกัการและวิวฒันาการของวิทยาศาสตร์และการประยุกต์วิทยาศาสตร์สมยัใหม่ให้เขา้

กบัการด าเนินชีวิต  เนน้การใชว้ิทยาการทางเคมี  ฟิสิกส์  ชีววิทยา  ดาราศาสตร์และท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อการด ารงชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของมนุษย ์

 

  
 
 
 

 



 
 

 

 

 

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

 Probability  and  Statistics  
 ศึกษาสถิติพรรณนาแนวคิดพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัความน่าจะเป็นการแจกแจงความน่าจะเป็นการแจก

แจงท่ีส าคัญจากการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน  การถดถอยและสหสัมพันธ์  การแจกแจงไคสแควร์  และการวิเคราะห์ความถ่ี  
สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 
 

 

100-119 พืน้ฐานคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ                                                                                   3(2-2-5) 

 Fundamentals of  Computer  and  Information Technology                                                                                               
 ศึกษาความรู้พื้นฐานทางดา้นคอมพิวเตอร์  ฮาร์ดแวร์  ซอร์ฟแวร์  การพฒันาโปรแกรมการ

จดัการฐานขอ้มูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
การประยกุตใ์ชง้านเวร์ิด  องคป์ระกอบและระบบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์น าขอ้มูลเขา้และ
แสดงผล หน่วยความจ าส ารอง ระบบปฏิบติัการ โปรแกรมประยุกต ์ การประมวลผลขอ้มูล 
ผงังาน ภาษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 

 

100-120 
 

มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม                                                                                                                
Man and Environment 

3(3-0-6) 

 
 
 
 
 
 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสภาวะแวดล้อม โดยเน้นการศึกษาธรรมชาติและ
นิเวศวิทยาของส่ิงมีชีวิต รวมทั้งความหลากหลายของเหล่าส่ิงมีชีวิต ปฏิสัมพนัธ์และดุลยภาพ
ระหว่างเหล่าส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย   ตลอดจนปฏิสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตเหล่านั้นรวมทั้งมนุษยต่์อ
ปัจจยัทางกายภาพ โดยอาจ มีตวัอยา่งของกิจกรรมมนุษยท่ี์อาจกระทบต่อดุลยภาพของธรรมชาติ 
ตลอดจนความเขา้ใจต่อการเลือกใชเ้ทคโนโลยีท่ีปลอดภยัและการใชว้ิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ ์
และการจดัการองคก์รสีเขียว 

 

100-128 ชีวติกบัพลงังาน                                               3(3-0-6) 
 Life   and  Energy     
 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพลงังานและการด ารงชีวิต ความหมายของพลงังานและชนิด            

ของพลงังานท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพลงังานและรูปแบบพลงังานและการ
เปล่ียนรูปพลงังาน การแนะน าพลงังานทดแทน หลกัการประยุกตใ์ช้พลงังานและศกัยภาพ
ของแหล่งพลงังานทดแทนประเภทต่าง  ๆ ไดแ้ก่ พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังาน
น ้า พลงังานใตพ้ิภพ พลงังานจากคล่ืนมหาสมุทร พลงังานชีวภาพ รวมถึงการส่งเสริมการใช้
พลงังานทดแทน 

 



 
 

 

 

 

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

 Life   and  Modern  Technology  
 ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโน เทคโนโลยีพลงังาน และเทคโนโลยีสมยัใหม่อ่ืนๆ 
รวมถึงแนวโน้มเทคโนโลยีสมยัใหม่ในอนาคต และผลกระของเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อชีวิต 
วฒันธรรมของมนุษย ์
 

 

100-174 วทิยาศาสตร์และสภาวะโลกร้อน 3(3-0-6) 
 Science and Global Warming   
 ศึกษาความหมายของสภาวะโลกร้อน ปัจจยัท่ีท าให้เกิดสภาวะโลกร้อน ผลกระทบของภาวะ

โลกร้อนต่อตนเอง ชุมชน และสังคมโลก การสร้างความตระหนักและจิตส านึกท่ีดีต่อ
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อการป้องกนัและ แกไ้ขปัญหาสภาวะโลกร้อนอยา่งย ัง่ยนื 
 

 

100-175     หลกัฟิสิกส์ 3(3-0-6) 
 Principles of Physics  
 ศึกษาหลกัการต่าง ๆ ทางฟิสิกส์เวกเตอร์ ความสมดุลของแรง กฎการเคล่ือนท่ีกลศาสตร

กลศาสตร์ของไหลไฟฟ้าและแม่เหล็ก 
 

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

 Thai   Civilization  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาประวติัความเป็นมาและลักษณะของชนชาติไทยตั้ งแต่เร่ิมแรก  การตั้ งถ่ินฐานและ                 
การสถาปนาอ านาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ  การรับอิทธิพลของอารย
ธรรมอินเดีย รวมทั้งอารยธรรมของชาติโบราณท่ีมีส่วนสร้างสรรคพ์ื้นฐานอารยธรรมไทย  อารย
ธรรมทวารวดี  อารยธรรมขอม   อารยธรรมศรีวิชัย  การเร่ิมก่อตวัของอารยธรรมไทยท่ีเด่นชัด   
ตั้งแต่สมยัอยุธยา   เป็นตน้มา   จนถึงการเขา้มาของชนชาติตะวนัตกและอิทธิพลของอารยธรรม
ตะวนัตกในสมยัรัตนโกสินทร์ การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างไทยและลกัษณะทางวฒันธรรม
ของชนรุ่นใหม่ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

100-134 อารยธรรมตะวนัตก 
Western  Civilization 
ศึกษาวิวฒันาการของอารยธรรมตะวนัตก  โดยเนน้อารยธรรมยุคใหม่  ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 15 
จนถึงปัจจุบัน  การวิ เคราะห์ปัญหาซ่ึงเกิดจากการปรับตัวเข้าสู่อารยธรรมยุคใหม่                          
การผสมผสานระหว่างอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรมตะวันออก  ผลกระทบต่อ                          
การเปล่ียนแปลงแนวคิดทางดา้นการเมือง  การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคม 

3(3-0-6) 

   

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

 Man and Art  

 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับการแสดงออกทางศิลปะในรูปของสถาปัตยกรรม   
จิตรกรรมและประติมากรรม  ลกัษณะความแตกต่างระหว่างศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากล  
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อวิวฒันาการทางศิลปกรรมในยุค
ต่าง  ๆ รวมทั้งแนวความคิดทางอุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ  
 

 

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

 Man  and Music  

 ศึกษาเคร่ืองดนตรีประเภทต่าง ๆ ทั้งของไทยและสากล   ความเขา้ใจองค์ประกอบของดนตรี อนั
เป็นพื้นฐานต่อการฟัง  ผลงานเพลงเอกของโลก  เปรียบเทียบความแตกต่างของดนตรีแต่ละสมยั 
รวมทั้งอจัฉริยะของอดีตคีตกวบีางคน 

 

   

100-138 ดนตรีไทย  3(2-2-5) 

 Thai Music  
 ศึกษาหลกัการเก่ียวกบัศิลปกรรมดนตรีของไทย ทั้งดา้นประวติัความเป็นมา การจ าแนกประเภท 

รายละเอียดของดนตรีไทยแต่ละประเภทและสามารถปฏิบติัการขั้นพื้นฐานทางดนตรีไทยได ้
 

 

100-140 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 

 General  Psychology    

 ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัจิตวิทยา  ปัจจยัด้านชีววิทยาท่ีมีผลต่อพฤติกรรม พฒันาของ
มนุษย ์ความจ าของมนุษย ์การเรียนรู้  การรับรู้   บุคลิกภาพ   แรงจูงใจ  อารมณ์ของมนุษย ์ 
ความคิด สติปัญญา จริยธรรม การปรับตวั  สุขภาพจิต  และพฤติกรรมทางสังคมของแต่ละ
บุคคลและกลุ่ม  เน้นการบูรณาการการสอนและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนให้

 



 
 

 

 

 

สอดคลอ้งกบัสภาพจริงของพฤติกรรมมนุษยใ์นสังคมปัจจุบนั ทั้งสังคมเผชิญหนา้และสังคม
ออนไลน์ และใชส่ื้อการสอนท่ีทนัสมยั 

   

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

 Introduction to Laws  

 ศึกษาวิวฒันาการของกฎหมาย   ทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ทางกฎหมาย  สกุลกฎหมาย           
ท่ีส าคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างวิชากฎหมายกับศาสตร์แขนงต่าง ๆ การใช้กฎหมาย   
กระบวนการในการออกกฎหมาย  การร่างกฎหมาย  การตีความกฎหมาย  การอุดช่องวา่งของ
กฎหมายสิทธ์ิและการใชสิ้ทธ์ิตลอดจนหลกัส าคญัในกฎหมายลกัษณะต่าง ๆ 
 

 

100-142 หลกัรัฐศาสตร์                                                                                                         3(3-0-6) 

 Principles of Political Science  

 ศึกษาขอบข่ายและวธีิการศึกษาทางรัฐศาสตร์   รัฐ   กระบวนการทางการเมือง   รัฐบาล     รัฐสภา   
พรรคการเมือง   กลุ่มผลประโยชน์และอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีส าคญั ตลอดจนการเมืองระหวา่ง
ประเทศ 
 

 

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

 Thai Politics and Government  

 ศึกษาวิวฒันาการการปกครองของไทย   รัฐธรรมนูญและโครงสร้างทางการปกครอง  สถาบนั
นิติบัญญัติ  บริหารและตุลาการ การปกครองส่วนกลาง   ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน   
ตลอดจนขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองและการเปล่ียนแปลงทางการเมือง   หลักการ
เปล่ียนแปลง การปกครองจนถึงปัจจุบนั   รวมทั้งสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ 

 

100-144 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Principles  of  Economics   

 ศึกษาหลกัการของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในเร่ืองปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
ปัจจัยก าหนดอุปสงค์  อุปทานของสินค้า  พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  ลักษณะส าคญัของ
การตลาด  สินคา้ท่ีมีการแข่งขนัอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์  การวิเคราะห์รายไดใ้นบญัชี
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ  การก าหนดรายได้ประชาชาติ  นโยบายการเงินและการคลัง
โดยสังเขป  ความส าคญัของการค้าและการเงินระหว่างประเทศในดุลการช าระเงินและ
รายไดป้ระชาชาติ 

 



 
 

 

 

 

100-147 ลลีาศ 1(0-2-1) 

 Social Dance        

 ศึกษาความรู้ทั่วไปเก่ียวกับองค์ประกอบสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย              
ความเป็นมาของลีลาศ ฝึกทกัษะพื้นฐานของลีลาศจงัหวะต่าง ๆ  

 

 
100-148 

 
มนุษย์กบัสังคม                                                                                              

 
3(3-0-6) 

 Man and Society  
 ศึกษาโครงสร้างและองคป์ระกอบของสังคม   วิเคราะห์สังคมในรูปแบบต่าง ๆ   ความสัมพนัธ์

และอิทธิพลของมนุษย์กับสังคม   หน้าท่ีและความรับผิดชอบตลอดจนปัญหาและวิธีการ
แกปั้ญหาสังคม ทั้งสังคมแบบเผชิญหนา้และสังคมออนไลน์ 
 

 

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

 Politics  and  Economy  in  Society  
 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีส าคัญ ความสัมพันธ์ แนวโน้ม          

การเปล่ียนแปลงในอนาคต และสาเหตุต่าง ๆ ของการเกิดปัญหา รวมไปถึงผลกระทบทาง
การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม ตลอดจนการบริหารจดัการเพื่อน าไปสู่การมีส่วนร่วมในการ
แกไ้ขปัญหาตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อการพฒันาชุมชนและสังคมอยา่งย ัง่ยนื 
 

 

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

 General   Philosophy  
 ศึกษาความหมาย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณวิทยา                      

ทั้งปรัชญาตะวนัตก  ปรัชญาตะวนัออกและปรัชญาไทย การตีความปรัชญาเก่ียวกบัโลก
และชีวิตของมนุษย ์และการประยุกต์ปรัชญามาใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างเห็นคุณค่า 
   

 

100-160 ทกัษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 
Study  Skills in Higher Education 

2(1-2-3) 

 ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษาและหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  เป้าหมายในการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา การเตรียมตวัก่อนเขา้ชั้นเรียน วิธีการสร้างทกัษะการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
เทคนิคการสร้างความรักในการเรียน เทคนิคการฟัง  เทคนิคการอ่าน เทคนิคการเขียนและการจด
บนัทึกความรู้  เทคนิคการพดูเพื่อน าเสนองาน   เทคนิคการบริหารเวลา  เทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่ม 
กระบวนการเขียนรายงาน วธีิการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ   การเตรียมตวัสอบและวธีิการท าขอ้สอบ 
 

 



 
 

 

 

 

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

 Critical  Thinking  

 ศึกษาความหมายการคิด  ปัจจยัพื้นฐานของการคิด  ลกัษณะของการคิด  ความสัมพนัธ์
ระหว่างสมองกบัการคิด ความส าคญัของการคิด กระบวนการคิด อุปสรรคของการคิด   
การป้องกนัและแกไ้ขขอ้บกพร่องในการคิด  ประ เภทการคิดต่าง  ๆ  เน ้นพฒันา
กระบวนการคิดวิเคราะห์ จากกรณีศึกษา  การเผชิญสถานการณ์  การคิดวิเคราะห์เหตุผล
เชิงจริยธรรม  เทคนิคการคิดวิเคราะห์เพื่อตดัสินใจอย่างสมเหตุสมผลและการน าเสนอ
องค์ความรู้ท่ีเป็นสัมฤทธิผลจากการฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์  
 

 

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

เป้าหมาย โครงสร้างภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม เขตการคา้เสรี และสภาพ
เศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียนแถบภูมิภาคตะวนัออกเฉียงใต ้ องคป์ระกอบของประเทศร่วม
เจรจาท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมในอาเซียน 
 

 

100-167 บัณฑิตทีพ่งึประสงค์  2(1-2-3) 

 Ideal  Graduate  
ศึกษาคุณลกัษณะของบณัฑิตไทยและคุณลกัษณะบณัฑิตอนัพึงประสงค์ของมหาวิทยาลยั    
กระบวนการพฒันาตนเพื่อเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี การท ากิจกรรมเพื่อส่วนรวม การรู้จกัสิทธิ
และหน้าท่ีของตน การเรียนรู้ประชาธิปไตย การประกนัคุณภาพการศึกษา  คุณธรรมและ
จริยธรรมและการปฏิบติัตนห่างไกลจากยาเสพติด การท านุบ ารุงรักษาศิลปวฒันธรรมของ
ชุมชนและชาติ   เพื่อน าองคค์วามรู้  คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค ์          ไป
ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดข้ึนเป็นคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์   
 

 

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

 ศึกษาประวติัศาสตร์ สภาพอดีตและปัจจุบนัของธุรกิจเมืองหาดใหญ่ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีความเช่ือ ท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของคนในทอ้งถ่ิน รวมทั้งวิเคราะห์ วิจารณ์ 

สภาพปัจจุบนัและปัญหาของอ าเภอใหญ่ทั้งในดา้นสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม และคุณภาพ
ชีวติ 
 

 



 
 

 

 

 

100-169 การคิดเชิงสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
 Creative  Thinking       

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความคิดเชิงสร้างสรรค์ องค์ประกอบและรูปแบบของ
ความคิดเชิงสร้างสรรค ์กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค ์การแสวงหาขอ้มูลและความรู้ เทคนิค
การคิดเชิงสร้างสรรค์ แนวทางการพฒันาทกัษะการคิดเชิงสร้างสรรค์                        การ
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั แนวทางการสร้างสรรคผ์ลงานในชีวติประจ าวนั 
 

 

100-170 ความปลอดภัยในชีวติ 2(2-0-4) 

 Safety for Life   

 ศึกษาความหมาย แนวคิดเก่ียวกบัความปลอดภยั ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในชีวิตจาก
ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร  การจราจร ภยัธรรมชาติ อคัคีภยั  การใชชี้วิตทัว่ไป ความปลอดภยัจาก
การมีเพศสัมพนัธ์  ความปลอดภยัจากยาเสพติด  เทคนิควิธีการจดัการกบัความเส่ียงดา้น
สุขภาพและความปลอดภยัในชีวติ 
 

 

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

 
 
 
 
 

100-172 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sports and Recreation 
ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้ของกีฬาและนันทนาการ กฎ กติกา หลกัการออกก าลงักายท่ีถูกตอ้ง 
การเป็นผูน้ าทางกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่อร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ และสังคม การฝึกทกัษะกีฬาพื้นฐานต่าง ๆ 
 
ความเป็นพลเมืองของสังคมไทย 
Being Thai Citizen 
ศึกษาบทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมไทย   เหตุการณ์
ต่าง ๆ ทางสังคม ท่ีเป็นท่ีสนใจของสังคมไทยและสังคมโลก  การมีส่วนร่วมทางสังคม   การ
ปลูกฝังจิตส านึกการต่อตา้นการทุจริต  ต่อตา้นพฤติกรรมท่ีเอาเปรียบสังคม  การเคารพสิทธิ 
ทศันคติท่ีเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกั  และการปลูกฝังจิตส านึก                การมี
ระเบียบวินัยในตนเอง  ความสุจริต  เป็นต้น  รวมทั้งการสร้างนิสัยการเป็นผูน้ าในทาง
สร้างสรรคข์องสังคมไทย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

100-173 
 
 
 
 
 

100-200 

สารสนเทศเพือ่การศึกษาค้นคว้า           
Information for Study Skills       
ศึกษาความส าคญัของสารสนเทศ การเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศ การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสืบคน้ การใช้ห้องสมุด การรวบรวมข้อมูลและการน าเสนอผลการศึกษาค้นควา้ 
คุณธรรมจริยธรรมในการใชส้ารสนเทศ 
 
พหุวฒันธรรม     

1(0-2-1)                   
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 Multiculturalism    

 ศึกษาความหมาย ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับวฒันธรรม ความหลากหลายทางวฒันธรรม                   
ทั้งตะวนัตก และตะวนัออก วฒันธรรมไทย และวฒันธรรมทอ้งถ่ินใต ้การเปล่ียนแปลงทาง
สังคมและกระแสความเจริญกา้วหน้าของโลก ท่ีมีผลกระทบต่อวฒันธรรม และวิถีชีวิตของ
มนุษย ์

 

 
100-231 

 
ชีวติกบัวรรณกรรม 

 

3(3-0-6) 

 Life  and  Literature  

 ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิต ประเภทเร่ืองสั้น นวนิยาย   บท
กวี  บทละคร และงานเขียนอ่ืน เพื่อเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งวรรณกรรมกบัชีวิต 
ในคุณค่าดา้นความดี  ความงามและความจริง  เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดเจตคติท่ีดี  มีโลกทศัน์ต่อ
ชีวิตและสังคม  ทั้ งยงัส่งเสริมการอ่านวรรณกรรมเพื่อให้ผูเ้รียนรักวรรณกรรมและรัก               
การอ่าน 
 

 

100-240 เศรษฐกจิพอเพยีง        3(3-0-6) 

 Sufficiency  Economy             

 ศึกษาหลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ใน
รูปแบบและลกัษณะต่าง ๆ  บูรณาการกบัวิถีชีวิต ทั้งการบริหารจดัการในครอบครัว  การ
จดัการของชุมชน  การประกอบการขนาดยอ่ม ขนาดธุรกิจแต่ละประเภท  เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก  
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

100-241 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Local Wisdom  

 ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความส าคญัของภูมิปัญญา ทั้งภูมิปัญญาชนชาติตะวนัออกและ
ภูมิปัญญาชนชาติตะวนัตก  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไทยและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใต ้ เนน้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินดา้นเกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอ้ม องคค์วามรู้ภูมิปัญญาดา้น
ภาษาและวรรณคดี  เพื่อประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินใหเ้กิดคุณค่าต่อการด าเนินชีวิต 

 
 
 
 
 
 

100-242 สันติศึกษา 3(3-0-6) 

 Peace  Studies    

 ศึกษาความหมาย แนวคิดส าคญัเก่ียวกบัสันติภาพและสันติศึกษา  ปัญหาความขดัแยง้และ
ความรุนแรงในครอบครัว  สังคม ชุมชน  ชาติ และระหว่างประเทศ  โดยอาศยัองค์ความรู้                 
ดา้นรัฐศาสตร์  สังคมวทิยา  จิตวทิยาสังคม  เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและเกิดพฤติกรรมการจดัการ
ความขดัแยง้ดว้ยวธีิการเจรจาต่อรอง กระบวนการสันติวธีิ 
 

 

100-245 การปรับตัวทางสังคม 2(1-2-3) 

 Social  Adjustment    

 วชิาบังคับ : นักศึกษาช้ันปีที ่3 ขึน้ไป  
 ศึกษาหลักการ  แนวคิด ในการด าเนินชีวิตในสังคมและระบบการท างาน  จริยธรรมใน

วิชาชีพ หลักการครองตน ครองคน ครองงาน  การพัฒนาบุคลิกภาพ  การใช้ภาษา 
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร  การสร้างมนุษยสัมพนัธ์  การท างานร่วมกนัในองคก์ร 
และระบบบริหารงานอยา่งมีคุณภาพในสถานประกอบการเพื่อการเตรียมสู่กระบวนการสห
กิจศึกษาหรือการท างานในอนาคต 
 

 

กลุ่มวชิาภาษา 
 

 

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

 Thai Language for Communication  

 ศึกษาหลกัการ ระเบียบ ไวยากรณ์และวิธีการใช้ภาษาไทย เพื่อการส่ือสาร ในด้านการฟัง  
การพดูการอ่านและการเขียน โดยบูรณาการทกัษะการคิดในการใชภ้าษา 
 

 



 
 

 

 

 

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

 English I  

 ศึกษาการส่ือสารและแลกเปล่ียนข้อมูลในประโยคและส านวนท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนัใน
สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนตวัและครอบครัว การซ้ือสินคา้ การท างาน เป็นตน้ จาก
การฟังบทสนทนาในชีวติประจ าวนั ประกาศแบบสั้น  สามารถเขียนขอ้มูลสั้น ๆ เพื่อบรรยาย
ความตอ้งการของตนเอง  เช่น การฝากขอ้ความทางโทรศพัท ์เขียนบนัทึกสั้น ๆ  เป็นตน้  
 

 
 
 
 
 

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

 English  II   

 วชิาบังคับก่อน  :  100-151  ภาษาองักฤษ 1   

 ศึกษาประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัครอบครัว ท่ีท างานและสถานศึกษา การใชเ้วลาวา่ง สามารถน า
บทเรียนไปประยุกต์ใช้เพื่อส่ือสารในชีวิตประจ าวนัได้  บรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ 
และความใฝ่ฝันของตนเอง รวมทั้งให้เหตุผลหรืออธิบายความคิดเห็นและแผนการของ
ตนเองได ้

 

   
100-154 ภาษาจีน 1  3(2-2-5) 

 Chinese I  

 ศึกษาระบบเสียง เน้นการถ่ายเสียงภาษาจีนกลางดว้ยอกัษรจีน(pinyin)ให้ถูกตอ้งชดัเจนตาม  
หลกัสัทอกัษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสร้างประโยค ฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นคือ การฟัง 
การพดู การอ่าน และการเขียน ศึกษาค าศพัทท่ี์ใชใ้นชีวติประจ าวนัประมาณ 600 ค า 
 
 

 

100-155 การพฒันาการอ่านภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Reading  Development in Thai   

 ศึกษาหลกัการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาไทยท่ีมีประสิทธิภาพ  ไดแ้ก่  การอ่านจบัใจความ                  
การอ่าน วเิคราะห์  การตีความ  การสังเคราะห์และการเขียนตามวตัถุประสงคต่์าง ๆ  
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

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

 Thai  Speech     

 ศึกษาการใชภ้าษาใหถู้กตอ้งเหมาะสมในการพดู  การเขียน โดยเนน้ฝึกทกัษะการพดูแบบต่าง  
ๆในท่ีชุมชนท่ีถูกตอ้ง  การใชถ้อ้ยค าส านวนท่ีไพเราะ  ตลอดจนการกลา้แสดงออกดา้นการ
พดูต่อท่ีชุมชนในหวัขอ้ทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิต 
 

 

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

 English for Academic Purpose   

 ศึกษาค าศพัทท์างวิชาการเฉพาะวิชาชีพ โดยการอ่านบทความ และการฟัง เพื่อพฒันาทกัษะ
ด้านการเขียนและการพูดในเชิงวิชาการ เช่น การเขียนโครงการ การสรุปบทความทาง
วชิาการเฉพาะดา้น และแสดงความคิดเห็นทั้งในรูปแบบการพดูและเขียนภาษาองักฤษ 

 

   

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

 Chinese II    

 วชิาบังคับก่อน  :  100-154  ภาษาจีน 1  

 ศึกษาต่อเน่ืองจากภาษาจีน 1 โดยฝึกทกัษะทั้ง 4 ด้านในระดบัท่ีสูงข้ึน ใช้ภาษาให้ถูกตอ้ง
สอดคลอ้งกบัเหตุการณ์และส่ิงแวดลอ้ม การคน้ค าศพัทจ์ากพจนานุกรม ศึกษาความแตกต่าง
ของอกัษรจีนแบบตวัเต็ม (Traditional Character) และตวัยอ่(Simplified Character) ศึกษา
ค าศพัทใ์หม่ประมาณ 600 ค า 

 

   

100-300 ภาษามลายู 1 3(2-2-5) 

 Malay  I  

 ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลายู และเสริมสร้างทกัษะพื้นฐานดา้นการฟัง พูด อ่าน 
เขียน ภาษามลายจูากค าศพัท ์และประโยคเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั   

 

100-301 ภาษามลายู 2 3(2-2-5) 

 Malay  II  

 วชิาบังคับก่อน : 100-300 ภาษามลายู 1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษามลายูในระดบัตน้ท่ีต่อเน่ืองจากภาษา
มลาย ู1 เพื่อสามารถใชภ้าษามลายใูนการส่ือสารและตามสถานการณ์ท่ีก าหนด 
 
 

 



 
 

 

 

 

100-302 ภาษาญีปุ่่น  1 3(2-2-5) 

 Japanese  I   

 ศึกษาและฝึกฝน การออกเสียงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ และอักษรคาตะคานะ 
ค าศพัทพ์ื้นฐาน รูปประโยคพื้นฐาน เพื่อน ามาใชเ้ขียนประโยคในการส่ือสาร  ฝึกทกัษะการ
ฟัง เพื่อความเขา้ใจ โดยการถามตอบเป็นภาษาญ่ีปุ่นเก่ียวกบักิจวตัรประจ าวนั  และฝึกการ
กล่าวแนะน าตวัดว้ยการพดูสนทนา ผา่นการพฒันาทกัษะพื้นฐานในการส่ือสาร  
 

 

100-303 ภาษาญีปุ่่น  2 3(2-2-5) 

 Japanese II   

 วชิาบังคับก่อน : 100-302  ภาษาญีปุ่่น 1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะพื้นฐานต่อเน่ือง ผ่านทกัษะการฟัง การออกเสียงและการพูด การเขียน
ประโยค การอ่าน ข้อความพื้นฐานและค าศพัท์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั ศึกษาและฝึกฝน               
การออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคาตะคานะ และตวัอกัษรคนัจิ
เพิ่มเติม  
 

 

100-304 ภาษาเกาหล ี1 3(2-2-5) 

 Korean I    

 ศึกษาค าศัพท์พื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นฝึกบทสนทนาท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั   โดยสนทนาตอบโต้ด้วยภาษาเกาหลี และการอ่านฝึกอ่านข้อความ ฝึก              
การเขียนเป็นรูปประโยค 
 

 

100-305 ภาษาเกาหล ี2 3(2-2-5) 

 Korean II    

 วชิาบังคับก่อน : 100-304  ภาษาเกาหล ี1  

 ศึกษารูปแบบการสนทนา โดยใชป้ระโยคสนทนาส าหรับการส่ือสารดว้ยการฟังและพดูภาษา
เกาหลีและเรียนรู้ค าศพัทท่ี์ใชใ้นการท างาน ค าศพัทใ์นบทเรียน โดยฝึกการใชภ้าษาบูรณาการ
ทกัษะพื้นฐานในระดบัท่ีสูงข้ึน  
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

100-306 ภาษาเขมร  1 3(2-2-5) 
 Khmer  I   

 
 
 

ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร ศึกษา
ไวยากรณ์เบ้ืองตน้และรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกออกเสียงตามหลกัสัทศาสตร์ ฝึกอ่านประโยค
ง่าย ๆ ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 

 

100-307 ภาษาเขมร  2  

 Khmer  II 3(2-2-5) 

 วชิาบังคับก่อน : 100-306  ภาษาเขมร  1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง  การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมรในระดบัท่ียากข้ึน 
การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนยอ่หน้าและบทอ่านสั้นๆ และฝึกการสนทนาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคา้  ธุรกิจการเดินทาง การศึกษา  
 

 

100-308 ภาษาพม่า 1  3(2-2-5) 

 Myanmar  I    

 
 
 

 

ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง พูด อ่าน และการเขียนภาษาพม่า ศึกษารูปประโยค
และไวยากรณ์พื้นฐานเน้นฝึกบทสนทนาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั การอ่านฝึกอ่านข้อความ      
สั้น ๆ สามารถสรุปและตอบค าถามได ้การเขียนประโยคง่าย ๆ ได ้

 
 
 

 
100-309 ภาษาพม่า 2 3(2-2-5) 

 Myanmar  II    

 วชิาบังคับก่อน : 100-308  ภาษาพม่า 1   
 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาพม่าในระดบัท่ียากข้ึน 

การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนย่อหน้าและบทอ่านสั้นๆ และฝึกการสนทนา
ในทางธุรกิจ  
 

 

100-310 ภาษาตากาลอ็ก 1 
Tagalog  I     

3(2-2-5) 

 ศึกษาค าศัพท์พื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นฝึกบทสนทนาท่ีใช้ใน
ชีวติประจ าวนั โดยสนทนาตอบโตด้ว้ยภาษาตากาล็อก  

 

   



 
 

 

 

 

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

 วชิาบังคับก่อน : 100-310  ภาษาตากาลอ็ก 1 
ศึกษาค าศพัท์ รูปประโยคและไวยากรณ์ในระดบัท่ีสูงข้ึน เน้นการฝึกบทสนทนาในเร่ือง
เฉพาะทางมากข้ึน เช่น การติดต่อธุรกิจ    

 

   

100-353 การสนทนาภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 

 English  Conversation  

 ศึกษาการสนทนาในระดบัท่ีสูงข้ึน โดยเนน้ทกัษะดา้นการฟังและการพูด และศึกษาส านวน
การพดูในสถานการณ์ต่าง ๆ และกลยทุธ์ในการพดูเพื่อแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ 

 

   

100-354 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกจิ  3(2-2-5) 

 English for Business    

 ศึกษาค าศพัท์และส านวนทางธุรกิจเบ้ืองตน้ เช่น โครงสร้างองค์กร การเขียนกระบวนการ
ทางธุรกิจ การอ่านข้อมูลเชิงสถิติ มารยาทการอยู่ร่วมกันในส านักงาน การติดต่อทาง
โทรศพัท์ การจดัเรียงก าหนดการและการนดัหมาย บนัทึกขอ้ความ จดหมายเวียน ค าเตือน 
ป้ายประกาศ   

 

   

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

 Reading  Development  in  English   

 ศึกษาการอ่านภาษาองักฤษ โดยใชท้กัษะการอ่านขา้ม การอ่านแบบกวาด  การเดาค าศพัทจ์าก
เน้ือเร่ือง  การอ่านเพื่อจบัใจความ  เพื่อเสริมทกัษะการอ่านในภาษาองักฤษให้มีความเขา้ใจ
รวดเร็วยิง่ข้ึน นอกจากน้ีนกัศึกษายงัสามารถเพิ่มพูนความรู้ดา้นค าศพัทภ์าษาองักฤษผา่นการ
อ่านจากเน้ือเร่ืองท่ีหลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

หมวดวชิาเฉพาะด้าน 
  กลุ่มวชิาชีพครู    

600-104 จิตวทิยาส าหรับครู      
Psychology  for Teachers 

3(3-0-6) 

 ศึกษาองค์ความรู้ทางจิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย ์
ลกัษณะพฒันาการทัว่ไปตั้งแต่ระยะก่อนเกิดจนถึงสูงอายุ ความส าคญัของ
พนัธุกรรมและส่ิงแวดลอ้มซ่ึงมีผลต่อพฒันาการของมนุษย ์ตลอดจนแนวทาง
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ศึกษาจิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยา
การศึกษา การประยกุตห์ลกัจิตวทิยาไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนท่ี
มีความแตกต่างกนั การช่วยเหลือผูเ้รียนให้เรียนรู้และพฒันาได้เต็มศกัยภาพ 
และตามความถนดัของผูเ้รียน  ศึกษาหลกัการแนะแนว จิตวิทยาแนะแนวและ
การใหค้  าปรึกษา กระบวนการ เทคนิค เคร่ืองมือในการให้บริการทางจิตวิทยา
และการแนะแนวในสถานศึกษา เพื่อให้สามารถแนะน าช่วยเหลือผูเ้รียนให้มี
คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

 

   
600-105 ภาษาและวฒันธรรมส าหรับครู      

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

 ศึกษาการใช้ภาษาไทยและวฒันธรรมไทยเพื่อการเป็นครู ในการฟัง การพูด   
การอ่าน และการเขียน  เพื่อการส่ือสารท่ีสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมไทยได้อย่าง
ถูกตอ้ง ทั้งในด้านการส่ือสารท่ีเหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล  สถานการณ์ 
สุนทรียภาพ  ความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากับ
วฒันธรรมทุกสาขา รวมทั้ งวฒันธรรมต่างชาติ  การสร้างจิตส านึกในการ
ส่งเสริมและสืบทอดวฒันธรรมไทย โดยฝึกและพฒันาทกัษะการใช้ภาษาท่ี
สอดคลอ้งกบัระบบวฒันธรรมของแต่ละสังคม เพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 

 

600-212 ความเป็นครูวชิาชีพ 
 Being  Professional Teachers  

3(3-0-6) 

 ศึกษาความส าคญั บทบาทและหน้าท่ี สภาพงานครู คุณลกัษณะและมาตรฐาน
วิชาชีพครู ลกัษณะของครูท่ีดี การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู และศึกษา
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับครูและวิชาชีพครู รวมทั้งการจัดการความรู้เก่ียวกับ
วิชาชีพครู การสร้างความกา้วหน้าและพฒันาวิชาชีพครูอย่างต่อเน่ือง การเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้และผูน้ าทางวิชาการ แสวงหาและเลือกใช้ขอ้มูลความรู้     
ท่ีทนัต่อการเปล่ียนแปลงเพื่อให้มีความรอบรู้ในเน้ือหาวิชาท่ีสอนและกลยุทธ์
การสอน เพื่อให้ผูเ้รียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ได ้ตลอด 
จนการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบัผูเ้รียนท่ีส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน    

 

   
600-213 ปรัชญาและทฤษฎทีางการศึกษา  

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

 ศึกษาแนวคิดหลกัของทฤษฎีทางการศึกษาและปรัชญาการศึกษา ศาสนา 
เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การจดัการศึกษาอย่างสร้างสรรค์และมีปรัชญา
ศึกษาวิวฒันาการของการศึกษาไทยและการศึกษาโลก  หลกัการ เป้าประสงค ์ 
รูปแบบ กลวธีิ และแนวคิดของการจดัการศึกษา ทศวรรษสหประชาชาติวา่ดว้ย
การศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื บทบญัญติัวา่ดว้ยการศึกษาในรัฐธรรมนูญและ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ การสร้างสรรคป์รัชญาการศึกษา วิเคราะห์
แนวคิดและกลวิธีการจดัการศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้ในการพฒันาสถานศึกษา
และเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 

   
600-214 การพฒันาหลกัสูตร   

Curriculum  Development 
3(3-0-6) 

 ศึกษาความหมาย ความส าคญั และองคป์ระกอบของหลกัสูตร หลกัการ แนวคิด 
ในการจดัท าหลกัสูตร พื้นฐานการพฒันาหลกัสูตรและผูมี้ส่วนร่วมในการพฒันา 
หลักสูตร ศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิดและวิธีการปฏิบติัในการพฒันา
หลกัสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน การจดัหลกัสูตรสถานศึกษาให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของท้องถ่ิน การน าหลกัสูตรไปใช้และการวิเคราะห์และประเมิน
ประสิทธิภาพของหลกัสูตร และน าผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร 
 

 

 



 
 

 

 

 

600-215 การประกนัคุณภาพเพือ่การจัดการการศึกษา  
Quality Assurance for  Educational  Management  

3(3-0-6) 

 ศึกษาทฤษฎีและหลักการ แนวคิดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการคุณภาพ
การศึกษา กรอบและตวับ่งช้ีของการประกนัคุณภาพศึกษา แนวคิด แนวปฏิบติั 
บทบาท หน้าท่ีและกลไกของผู ้มีส่วนเก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายนอกและภายใน   สามารถจดัการคุณภาพการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้และพฒันาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง สามารถด าเนินการจัด
กิจกรรมประเมินคุณภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้ได ้ เพื่อน าผลไปปรับปรุง
และพฒันาการเรียนรู้และสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง เช่น หลกัสูตร การเรียนการ
สอน กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นตน้ 
 

 

600-309 การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน 
Learning  Management  and Classroom  Management 

3(2-2-5) 

 ศึกษาหลกัการ แนวคิด แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัท าแผนการเรียนรู้ การจดั 
การเรียนรู้และส่ิงแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้  วฒันธรรม มนุษยสัมพนัธ์และการ
ส่ือสารในหอ้งเรียน การจดัการความรู้เก่ียวกบัวิชาชีพครู ศึกษาทฤษฎี รูปแบบ 
และเทคนิคการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั การวิเคราะห์สาระและมาตรฐาน
การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน บริหารจดัการชั้ นเรียนและ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ เพื่อให้ผูเ้รียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์     
และแกปั้ญหาได ้การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม ฝึกปฏิบติัการจดัการ
เรียนรู้ การออกแบบแหล่งเรียนรู้  การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีบูรณาการ
กบัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมและพฒันาทกัษะผูเ้รียน การใช้ส่ืออุปกรณ์  
รวมถึงปฏิบติัการวดั การประเมิน การนิเทศ และน าผลไปใช้ในการปรับปรุง
แหล่งเรียนรู้ และการพฒันาศูนยก์ารเรียนในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมพฒันา
ศกัยภาพของผูเ้รียน 

 

  
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

600-310 ภาษาองักฤษเพือ่พฒันาวชิาชีพครู    3(2-2-5) 
English  for  Professional Development    

3(2-2-5) 
 

 ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครูและค้นคว้างานวิชาการ          
ด้านภาษาไทยท่ีน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษจากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย       
สรุปสาระส าคญั สามารถฟัง พูด  อ่าน และเขียนงานวิชาการด้านภาษาไทย  
เป็นภาษาอังกฤษ  และน าเสนองานวิชาการทางภาษาไทยด้วยการใช้
ภาษาองักฤษ 

 

   
600-311 คุณธรรม จริยธรรมในการเป็นครู 

Ethics and  Morals  in  Teaching  Profession 
3(2-2-5) 

 ศึกษาหลกัธรรมาภิบาล ความซ่ือสัตยสุ์จริต ค่านิยมท่ีดีของครู บทบาท ภาระ 
หน้าท่ีงานของครู คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของ
วิชาชีพท่ีคุรุสภาก าหนด เพื่อปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี มีจิตส านึกสาธารณะ 
สามารถอยู่ร่วมกนัในสังคมการศึกษา และเสียสละให้สังคม ปฏิบติัตนตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพ 

 

   
600-312 นวตักรรม เทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือสารการศึกษา  

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

 ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ นวตักรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารทางการศึกษา บทบาท กลยุทธ์การพฒันา การเลือก การออกแบบ 
การประเมินส่ือ การประยุกตใ์ช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพการศึกษา ปฏิบติัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารทางการศึกษา ไดแ้ก่ ซอฟต์แวร์ทางการศึกษา อินเทอร์เน็ตเพื่อ
การศึกษา ปฏิบติัการออกแบบการพฒันานวตักรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารทางการศึกษา เช่น การเรียนการสอนออนไลน์ (iLearning) 
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาการ
ประเมินและน าผลไปใช้ในการพฒันานวตักรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ส่ือสารทางการศึกษา 

 

   
   



 
 

 

 

 

600-313 การวดัผลและประเมินทางการศึกษา    
Educational  Measurement  and  Evaluation  

3(2-2-5) 

 ศึกษาหลกัการ แนวคิดและแนวปฏิบติัในการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้
ของผูเ้รียน การสร้างและการใช้เคร่ืองมือวดัผลและประเมินผลทางการศึกษา 
การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินผล
แบบพฒันาการ การประเมินผลแบบรวมหรือแบบสรุป การประเมินภาคปฏิบติั 
การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม ปฏิบติัการวดัผลและการประเมินผล 
สามารถวดัผลและประเมินผลได ้รวมถึงสามารถน าผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาผู ้เ รียน เพื่อให้สามารถน าไปปรับปรุงหลัก สูตร วิธีการสอน 
นวตักรรมการเรียนการสอน หรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หนังสือ ต ารา 
อินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 

 

                         
600-422 การวจัิยเพือ่พฒันาการเรียนรู้ 

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

 ศึกษาทฤษฎี รูปแบบ หลกัการ แนวคิด แนวปฏิบัติ และเทคนิคการวิจยั 
จรรยาบรรณนกัวิจยัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งระเบียบวิธีวิจยั และการออกแบบ
การวจิยัการศึกษา ทั้งการวจิยัเชิงคุณภาพและปริมาณ ศึกษาเทคนิคและการวิจยั
ใหม่ ๆ การวิจยัเชิงทดลอง ก่ึงทดลอง การวิจยัเชิงปฏิบติัการ การวิจยัแบบมี
ส่วนร่วม ศึกษาประเภทของขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัและการเลือกใชส้ถิติท่ี
เหมาะสมกับงานวิจัย  การวิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส า เ ร็จรูป  
ปฏิบัติการจัดท าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
ปฏิบติัการเขียนรายงานการวิจยัการศึกษา ปฏิบติัการวิพากษ์งานวิจยัและน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และสามารถจัดท าวิจัยเพื่อ
พฒันาการเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

 

   
600-423 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครูระหว่างเรียน 1  

Professional Practicum  I 
3(2-2-5) 

 ศึกษาสังเกตการจดัการเรียนรู้ การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนสร้าง
ความรู้ดว้ยตนเอง การทดลองสอนในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง  
และสามารถจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อจุดประสงคก์ารสอนท่ีหลากหลาย  

 



 
 

 

 

 

600-424 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครูระหว่างเรียน 2 
Professional Practicum  II 
วชิาบังคับก่อน: 600-423  การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครูระหว่างเรียน 1  

3(2-2-5) 

 ศึกษาการออกแบบทดสอบ  ขอ้สอบหรือเคร่ืองมือวดัผล  การตรวจขอ้สอบ  
การให้คะแนน  และการตดัสินผลการเรียน  การสอบภาคปฏิบติัและการให้
คะแนน สามารถปฏิบติัการสอน ออกแบบทดสอบ วดัและประเมินผลผูเ้รียน
การวจิยัแกปั้ญหาผูเ้รียน ตลอดจนการพฒันาความเป็นครูสู่มืออาชีพ 

 

 
600-500 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

Internship in Education I 
วชิาบังคับก่อน: 600-424  การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครูระหว่างเรียน 2  

  6(0-16-0) 

 ฝึกปฏิบติังานในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของ      
คุรุสภาด้วยการศึกษา การสังเกต  การมีส่วนร่วมในการใช้หลกัสูตรและการ
จดัการเรียนรู้ การบูรณาการความรู้ในการปฏิบติัหน้าท่ีครู การจดัท าแผนการ
จดัการเรียนรู้ในสาขาวิชาท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัร่วมกบัสถานศึกษา การบูรณา
การยุทธวิธีการเรียนรู้  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ส่ือ นวตักรรม การวดัและการประเมิน 
ผลในการจดักระบวนการเรียนรู้  การร่วมกบัสถานศึกษาจดักิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้  การน าผลการประเมินมาพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ พฒันา
คุณภาพผูเ้รียนและคุณภาพผูส้อน  การบนัทึกและรายงานผลการจดัการเรียนรู้  
การวิจยัชั้นเรียน  การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
การปฏิบติังานครูด้านอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากการสอน  และการสัมมนาการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีครูภายใตก้ารนิเทศร่วมกนัระหวา่งมหาวทิยาลยักบัสถานศึกษา   

 

   
600-501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      

Internship in Education II 
6(0-16-0) 

 ฝึกปฏิบติังานในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของ     
คุรุสภาด้วยการศึกษา การสังเกต  การมีส่วนร่วมในการใช้หลกัสูตรและการ
จดัการเรียนรู้  การปฏิบติังานในหน้าท่ีครูในสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ     
การประเมินปรับปรุง การพฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของ
ผูเ้รียน  การจดัท ารายงานผลการเรียนรู้  การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน การจดัท า
วิจยัพฒันาการเรียนรู้  การสร้างองค์ความรู้  การน าเสนอผลการวิจยั และการ
สัมมนาการน าเสนอผลการเรียนรู้การปฏิบติังานในหน้าท่ีครูเพื่อพฒันาความ
เป็นครูมืออาชีพภายใตก้ารนิเทศร่วมกนัระหวา่งมหาวทิยาลยักบัสถานศึกษา   

 

 



 
 

 

 

 

 

 กลุ่มวชิาเอก            
วชิาเอกบังคับ       
 

604-100 หลกัภาษาไทยส าหรับครู  
Thai  Grammar for Teachers 

3(3-0-6)  

 ศึกษาหลกัและลกัษณะส าคญัของภาษาไทย ระบบเสียง อกัษรแทนเสียง ระบบ
ค า ระบบประโยค และระบบความหมายของภาษาไทย การประยุกตห์ลกัการ
และความรู้เร่ืองหลักภาษาเพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

 

   
604-101 ภาษาศาสตร์เบือ้งต้นส าหรับครู  

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

 ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวิชาภาษาศาสตร์ ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์  และการ
น าความรู้ทางภาษาศาสตร์ไปใชใ้นการสอนภาษาไทย 
 

 

604-102 วาทการส าหรับครู         3(2-2-5) 
Speech  for Teachers 

 3(2-2-5) 

 ศึกษาหลกัการพูด คุณธรรมจริยธรรมของนกัพูด การสร้างบุคลิกภาพในการ
พูด การใชเ้สียง การใชภ้าษาและกลวิธีการพูด การใชภ้าษาโนม้น้าวจูงใจ การ
เตรียมการพูด การพูดในโอกาสต่าง ๆ ฝึกสรุป วิเคราะห์ วิพากษ ์และวิจารณ์    
ฝึกพดูส่ือความหมายไดถู้กตอ้ง เพื่อน าไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 

 

 
604-200 พฒันาการของภาษาไทย   

Development of the Thai Language 
3(3-0-6) 

 ศึกษาวิวฒันาการและการเปล่ียนแปลงของอกัขรวิธีไทย การเปล่ียนแปลงดา้น
เสียง ค า  การใชค้  า  การประกอบรูปค า ความหมายของค า ความสัมพนัธ์ของ
ภาษาไทยกบัสังคม ศพัทเ์ฉพาะสมยั การผกูประโยค การสัมพนัธ์ประโยค และ
การรับอิทธิพลภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
 

 

   



 
 

 

 

 

604-201 ศัพท์วรรณกรรม         3(3- 
Lexicon of  literature 

3(3-0-6)  

 ศึกษาค าศัพท์ทางวรรณกรรมท่ีเป็นพื้นฐานความรู้ทางวรรณกรรม เข้าใจ
ความหมาย และการน าศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการอ่านและการเขียน
วรรณกรรม 

 

   

604-202 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย         3(3-0-6) 
Foreign  Languages  in  Thai 

3(3-0-6)  

 ศึกษาภาษาต่างประเทศท่ีเขา้มาใชใ้นภาษาไทย  ลกัษณะของภาษาต่างประเทศ  
ท่ีเขา้มาปะปนในภาษาไทย  เช่น ภาษาบาลีสันสกฤต เขมร หลกัแห่งการยืม    
ค  า  การสร้างค า การเปล่ียนแปลงค ายืมในดา้นเสียง  หลกัการสังเกตค าภาษา 
ต่างประเทศในภาษาไทย  

 

   
604-203 การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์    

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

 ศึกษาหลกั เทคนิค และศิลปะการเขียนร้อยกรอง  ฝึกเขียนร้อยกรองชนิดต่าง ๆ 
โดยค านึงถึงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ความถนดัและความสามารถท่ีแตกต่างกนั 
ของผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 

   
604-300 ภาษาไทยถิ่น     2(2-0-4) 

Thai  Dialectology 
3(3-0-6) 

 ศึกษาความหมายของภาษาไทยถ่ิน การจ าแนกภาษาไทยถ่ินในประเทศไทย
ความแตกต่างของภาษาไทยถ่ินในดา้นเสียง ค า ประโยค ความหมาย ฝึกเก็บ
ขอ้มูลและวิเคราะห์ภาษาไทยถ่ิน  และประยุกต์ใช้ความรู้วิชาภาษาไทยถ่ินใน
การเรียนการสอนวชิาภาษาไทย 

 

 
604-302 การพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยเชิงวชิาการ   

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

 ศึกษาเทคนิคการอ่านเพื่อพัฒนาความสามารถทางวิชาการควบคู่ไปกับ
การศึกษาหลกัการเขียนทางวิชาการรูปแบบต่าง ๆ การเขียนเรียงความ        
เขียนบทความ  หนังสือราชการ ฯลฯ ศึกษาปัญหาและแก้ปัญหาการเขียน    
งานทางวชิาการของนกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

 

   



 
 

 

 

 

604-303 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน 
The Best Selected Literature in Textbooks 

3(3-0-6)  

 ศึกษาวรรณกรรมคดัสรรในหนงัสือเรียนภาษาไทย การวิเคราะห์วรรณกรรม
ทั้งในดา้นเน้ือหา รูปแบบ แนวคิด ความงามทางวรรณศิลป์และคุณค่าดา้น    
ต่าง ๆ ท่ีคดัสรรในหนงัสือเรียนภาษาไทยปัจจุบนั 

 

   
604-305 คติชนวทิยาส าหรับครู       3(3-0-6) 

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

 ศึกษาความหมาย  ความส าคัญ  และการแบ่งประเภทของคติชน รูปแบบ      
และบทบาทหน้าท่ีของคติชนประเภทต่าง ๆ รวมทั้งวรรณกรรมมุขปาฐะและ
วรรณกรรมลายลกัษณ์ในแต่ละทอ้งถ่ิน ขนบนิยม ภูมิปัญญาและวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินท่ีสะทอ้นภาพสังคม ฝึกเก็บขอ้มูลภาคสนามและการวิเคราะห์เน้ือหา
เบ้ืองตน้ แนวการศึกษาและวิธีการศึกษา การจดัการเรียนรู้โดยการบูรณาการ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

 

604-306 สัทศาสตร์เพือ่การศึกษาภาษาไทย 
Phonetics  for  Thai Language Study 

3(3-0-6)  

 ศึกษาสัทสัญลักษณ์สากลท่ีใช้ในการบนัทึกภาษาพูด สัทสัญลกัษณ์ท่ีใช้ใน
ภาษาไทยทั้ งพยญัชนะ สระ วรรณยุกต์  ฝึกอ่านและเขียนค า ส านวน วลี 
ประโยค และขอ้ความต่าง ๆ โดยใชส้ัทสัญลกัษณ์เป็นเคร่ืองช่วยเพื่อประโยชน์
ในการศึกษาภาษาไทย 

 

   
604-308 วรรณกรรมร่วมสมัย    3(3-0-6) 

Contemporary  Literature  
3(3-0-6) 

 ศึกษาวรรณกรรมร่วมสมยัทั้ งประเภทสารคดีและบันเทิงคดี  ศึกษากลวิธี      
การแต่ง และแนวความคิดของเร่ือง    

 

   
604-309 การวเิคราะห์ข่าว 

News Analysis 
3(3-0-6)  

 ศึกษาข่าวสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา ปรากฏการณ์ทางสังคมร่วมสมยั 
สืบคน้ขอ้มูล ขอ้วพิากษ ์ วเิคราะห์วาทกรรม ประชานิยม ล าดบัความคิด เสนอ
บทวเิคราะห์ในรูปแบบการเขียนเชิงวเิคราะห์และวจิารณ์ 

 

   



 
 

 

 

 

604-400 ศิลปะการอ่านออกเสียง 
Reading  Techniques 

3(2-2-5) 

 ศึกษาหลักการอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง ฝึกการอ่านท านองเสนาะจากค า
ประพนัธ์ไทยทุกชนิดท่ีปรากฏในหนังสือเรียนภาษาไทยทั้ งระดับประถม 
ศึกษาและมธัยมศึกษา ฝึกการอ่านออกเสียงให้ชดัเจนถูกตอ้งตามกฎขอ้บงัคบั
ของค าประพนัธ์  และถูกตอ้งตามลีลาท่วงท านองอนัเป็นลกัษณะเฉพาะของค า
ประพนัธ์แต่ละชนิด  รวมทั้งสอดคล้องกบัลักษณะของเน้ือหา  ฝึกอ่านบท   
ร้อยแกว้  ร้อยกรอง  เพื่อใหผู้ฟั้งเกิดความซาบซ้ึงและเกิดอารมณ์คลอ้ยตาม 

 

   
604-401 อทิธิพลวรรณกรรมต่างประเทศต่อวรรณกรรมไทย  

Influence of  Foreign Literature on Thai Literature 
3(3-0-6) 

 ศึกษาวรรณกรรมไทยท่ีได้รับอิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศ การปรับ 
เปล่ียนเน้ือหา ความคิด และกลวิธีการแต่งวรรณกรรมให้เขา้กบัรสนิยมการ
แต่งวรรณกรรมไทย  

 

   
604-402 วรรณกรรมส าหรับเด็ก 

Literature for  Children 
3(3-0-6) 

 ศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมส าหรับเด็กและการน ามาประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน
ภาษา ประเมินคุณค่าของวรรณกรรม การเลือกหนังสือส าหรับเด็ก การท า
หนงัสือส าหรับเด็กวยัต่าง ๆ การจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 

   
604-403 การสอนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ 

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

 ศึกษาทฤษฎีและหลกัการเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ สัทศาสตร์ ค าศพัท์ โครงสร้างภาษา การวิเคราะห์และ
จดัเตรียมเน้ือหา ส่ือการเรียนรู้ การจดักิจกรรม และการประเมินผลการสอน
ภาษาไทยสาหรับชาวต่างชาติิ รวมถึงการจัดแผนการเรียนรู้ให้ตรงตาม
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 
 
 
 

 

   



 
 

 

 

 

604-404 การวจัิยเพือ่การเรียนการสอนภาษาไทย  
Research Studies for Thai Language Learning and Teaching 

3(2-2-5) 

 ศึกษาหลกัการ แนวทางการวจิยัทางการเรียนการสอนภาษาไทย  การออกแบบ
งานวิจยั โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัและหลกัการทางสถิติเบ้ืองตน้อยา่งเหมาะสม
เพื่อพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

 
604-405 

 
สัมมนาการใช้ภาษาไทย   
Seminar on Thai Language Usage 

  
3(1-4-4) 

 ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบักระบวนการในการศึกษาคน้ควา้ การด าเนินงาน
และวิธีการจดัสัมมนา หลกัเกณฑ์และลกัษณะการใช้ภาษาไทย สังเกตและ
วิเคราะห์ปรากฏการณ์ และปัญหาการใชภ้าษาไทยจากแหล่งต่าง ๆ พร้อมทั้ง
แนวทางการแกปั้ญหาท่ีคน้พบ 

 

   
604-406 วรรณกรรมวจิารณ์       3(2-2-5) 

Literary Criticism 
3(2-2-5) 

 ศึกษาแนวทางการวิจารณ์วรรณกรรม ศึกษาบทวิจารณ์วรรณกรรมทั้งในอดีต
และปัจจุบนั ฝึกเขียนบทวจิารณ์วรรณกรรมทั้งประเภทร้อยแกว้และร้อยกรอง 

 

   
604-408 การวเิคราะห์และออกแบบส่ือการสอนภาษาไทย     3(2-2-5) 

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

 ศึกษาแนวคิด  หลกัการ  ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการออกแบบและการพฒันาส่ือการ
เรียนการสอน  การศึกษาขอ้มูลส่ือและแหล่งเรียนรู้  วิเคราะห์ส่ือการเรียนรู้  
ปฏิบัติ การออกแบบและพฒันาส่ือการเรียนการสอน  ทดลองใช้และการ
ประเมินส่ือการเรียนการสอน   

 

   
604-409 การพฒันาหนังสือเรียนภาษาไทย  

Thai  Language Textbook  Development 
3(3-0-6) 

 ศึกษาความเป็นมาของแบบเรียนภาษาไทย วิเคราะห์หนงัสือเรียนภาษาไทย     
ท่ีใชใ้นโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา ศึกษาหลกัการสร้างและพฒันาหนงัสือเรียน
ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรและการปฏิรูปการเรียนรู้ในปัจจุบนั 

 

           
 
 



 
 

 

 

 

วชิาการสอนวชิาเอก         
604-301 การออกแบบและพฤติกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    

Learning  Design  and Teaching Behaviors of  Thai Language Learning   
3(2-2-5) 

 ศึกษาสาระส าคญัของหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  การวิเคราะห์
เน้ือหา จิตวิทยาการเรียนรู้ เทคนิคการสอน วิธีสอน ส่ือ การว ัดและการ
ประเมินผล การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การจดัประสบการณ์การเรียนรู้   
แบบยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยระดบัมธัยมศึกษาและน าไปทดลองปฏิบติัการสอนจุลภาค  การออก 
แบบและจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ียดึผูเ้รียนเป็นส าคญั  
 

 

604-304 วธีิสอนภาษาไทย  
Methods of Teaching Thai 

3(2-2-5) 

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

 

  

 
 

        วชิาเอกเลอืก 
 

 600-206 การเขียนภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร                               
Written  Thai  Language  and  Communication                              

3(2-2-5) 

 ศึกษาหลกัการเขียน การเลือกถอ้ยค า ส านวน ลีลา เทคนิค รูปแบบ การล าดบั
ความคิด การวางโครงเร่ือง การเขียนยอ่หนา้  เพิ่มทกัษะการเขียนภาษาไทยท่ีดี  
และมีประสิทธิภาพดา้น  การเขียนบทความ การเขียนข่าว การเขียนจดหมาย
ประเภทต่าง ๆ การเขียนเรียงความ การเขียนสรุปความจากการอ่านและการฟัง 
การจดบันทึก จดข้อความ การย่อความ สรุปความ การเขียนค าอวยพร                  
การเขียนเอกสารเผยแพร่ทางธุรกิจ และการเขียนทางวชิาการ  
 
 
  
 

 

   



 
 

 

 

 

600-210 การเขียนภาษาไทยในงานส่ือสารมวลชน 
Written Thai Language and Communication           3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

 ศึกษาหลักการใช้ภาษา และพื้นฐานทักษะท่ี ดีในการเขียนภาษาไทย              
เพื่อน าไปใชใ้นงานส่ือสารมวลชน 

 

   
600-211 การเขียนบันเทงิคดี                    3(2-2-5) 

Fiction  Writing 
3(2-2-5) 

 ศึกษาลกัษณะ รูปแบบของบนัเทิงคดี  การเขียนบนัเทิงคดีประเภทเร่ืองสั้น   
นวนิยาย  บทละคร และการฝึกปฏิบติัการเขียน 

 

   
 600-413 วรรณกรรมเพือ่การแสดง         3(2-2-5) 

Dramatic  Literature 
3(2-2-5) 

 ศึกษาโครงสร้างของบทส่ือการแสดง  การพินิจสารวรรณกรรมการแสดงแบบ
ต่าง ๆ ความคิดและบริบททางสังคมท่ีเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลงาน 
และการน าวิธีการทางศิลปะมาใชใ้นการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ เพื่อถ่ายทอด
เป็นการแสดงผา่นส่ือร่วมสมยั 

 

   
604-204 เพลงไทยประกอบบทเรียน  

Thai Songs  for Lessons 
3(3-0-6) 

 ศึกษาลกัษณะ ท านอง และการขบัร้องเพลงไทยรูปแบบต่าง ๆ เพลงไทยเดิมท่ี
ปรากฏในแบบเรียนภาษาไทยและวรรณกรรมไทย การประยุกตใ์ชบ้ทเพลงใน
การเรียน การสอน การแต่งเพลงประกอบเน้ือหาในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

   
604-307 การใช้ส่ือมวลชนเพือ่การศึกษา   

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

 ศึกษาความหมาย ความส าคญัของส่ือมวลชนท่ีมีต่อการจดัการศึกษา หลกัการ
และวิธีการใช้วิทยุกระจายเสียง วิทยุ  โทรทัศน์ ส่ิงพิมพ์ หนังสือพิมพ ์
ภาพยนตร์ เครือข่ายขอ้มูลสากล และส่ือสารสนเทศเพื่อการศึกษา การใช้และ
เลือกรับขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และฝึกวเิคราะห์ข่าวเพื่อ
การเรียนรู้ 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

604-407 วรรณคดีศาสนาส าหรับครู 
Religion  Thai  Literature  for  Teachers 

3(3-0-6) 

 ศึกษาความรู้พื้นฐาน ความหมาย ลกัษณะเฉพาะทางดา้นเน้ือหาและประเภท 

ความเช่ือและปรัชญาศาสนาท่ีปรากฏในวรรณคดีศาสนาของไทยบางเร่ืองท่ี
ส าคญั โดยเฉพาะวรรณคดีศาสนาท่ีคดัสรรในหนงัสือเรียนวิชาภาษาไทย 
พิธีกรรม วถีิชีวติ คุณธรรม จริยธรรม แนวคิดหรือค่านิยมของคนไทยกบัแนว 
คิดทางศาสนาท่ีปรากฏในวรรณกรรม และศึกษาอิทธิพลของศาสนาท่ีมีต่อ
วรรณคดีไทย 

 

   
604-410 วรรณกรรมท้องถิ่น    

 Thai  Folk  Literature 
3(3-0-6) 

 ศึกษาวรรณกรรมมุขปาฐะและวรรณกรรมลายลกัษณ์ท่ีส าคญัของทอ้งถ่ินทั้ง
ในด้านประวติั  ความเป็นมา  รูปแบบการประพนัธ์  เน้ือหา  แนวคิด  และ
ความสัมพนัธ์กบัสังคมและวฒันธรรม  สามารถจ าแนกความแตกต่างของภาษา
ถ่ินในประเทศไทยได ้ และฝึกปฏิบติัภาคสนาม 

 

   
604-411 ลูกเสือ-เนตรนารี และกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

Scouts and Learner Development Activities 
3(2-2-5) 

 ศึกษาความส าคญัของกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารีและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
บทบาทของครูลูกเสือและครูเนตรนารีกบักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  สาระส าคญั
ของลูกเสือ  จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมกิจการลูกเสือ ประวติัของลูกเสือไทย  
กิจกรรมขององคก์ารลูกเสือโลก โครงสร้างกองลูกเสือไทย ปฏิบติัการจดักิจกรรม
ลูกเสือ  พิธีการลูกเสือ  แนวปฏิบติัการชุมนุมรอบกองไฟและการอยู่ค่ายพกัแรม  
หลกัสูตรฝึกอบรมผูก้  ากบัลูกเสือ-เนตรนารีส ารองขั้นความรู้เบ้ืองตน้ ผูก้  ากบั
ลูกเสือ-เนตรนารีสามญัขั้นความรู้เบ้ืองตน้    ผูก้  ากบัลูกเสือ-เนตรนารีสามญัรุ่น
ใหญ่ ขั้นความรู้เบ้ืองตน้  ค  าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  การฝึกอบรมผูก้  ากบั
ลูกเสือ-เนตรนารี 

 

 


