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หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

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

แสดงกฎเกณฑ์การอา้งเหตุผล  วิวฒันาการความคิดทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ท่ี
สามารถใชไ้ดใ้นการด าเนินชีวติ 

 

   
100-111 สถิติเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Statistics  
 ศึกษาความหมายของสถิติและการใช้สถิติ  การรวบรวมและการเสนอข้อมูล  การวดั

แนวโน้มเขา้สู่ส่วนกลางและการกระจาย   ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้   การจดัล าดบั
และการจดัหมู่  การแจกแจงไม่ต่อเน่ืองแบบต่างๆ  การแจกแจงของค่าท่ีไดจ้ากตวัอย่าง
ประชากรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ  การอนุมานเชิงสถิติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ 
การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับค่าเฉล่ีย  ค่าตัวแปร  และสัดส่วน  การใช้ไคสแควร์  
สหสัมพนัธ์ และการถดถอยอยา่งง่าย 

 

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

 General   Sciences  
 ศึกษาหลกัการและวิวฒันาการของวิทยาศาสตร์และการประยุกตว์ิทยาศาสตร์สมยัใหม่ให้เขา้

กับการด าเนินชีวิต  เน้นการใช้วิทยาการทางเคมี  ฟิสิกส์  ชีววิทยา  ดาราศาสตร์และท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อการด ารงชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของมนุษย ์

 

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

 Probability  and  Statistics  
 ศึกษาสถิติพรรณนาแนวคิดพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัความน่าจะเป็นการแจกแจงความน่าจะเป็นการแจก

แจงท่ีส าคญัจากการสุ่มตวัอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน  การถดถอยและสหสัมพนัธ์  การแจกแจงไคสแควร์  และการวิเคราะห์ความถ่ี  
สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 

 



 

 

 

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

 Fundamentals of  Computer  and  Information Technology                                                                                               
 ศึกษาความรู้พื้นฐานทางดา้นคอมพิวเตอร์  ฮาร์ดแวร์  ซอร์ฟแวร์  การพฒันาโปรแกรมการ

จดัการฐานขอ้มูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
การประยุกต์ใช้งานเวิร์ด  องค์ประกอบและระบบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์น าขอ้มูลเขา้
และแสดงผล หน่วยความจ าส ารอง ระบบปฏิบติัการ โปรแกรมประยุกต ์ การประมวลผล
ขอ้มูล ผงังาน ภาษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 

 

100-120 
 

มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม                                                                                                                
Man and Environment 

3(3-0-6) 

 
 
 
 
 
 

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์และสภาวะแวดล้อม โดยเน้นการศึกษาธรรมชาติและ
นิเวศวิทยาของส่ิงมีชีวิต รวมทั้งความหลากหลายของเหล่าส่ิงมีชีวิต ปฏิสัมพนัธ์และดุลยภาพ
ระหว่างเหล่าส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย   ตลอดจนปฏิสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตเหล่านั้นรวมทั้งมนุษยต่์อ
ปัจจัยทางกายภาพ โดยอาจ มีตัวอย่างของกิจกรรมมนุษย์ท่ีอาจกระทบต่อดุลยภาพของ
ธรรมชาติ ตลอดจนความเขา้ใจต่อการเลือกใชเ้ทคโนโลยีท่ีปลอดภยัและการใชว้ิทยาศาสตร์เพื่อ
การอนุรักษ ์และการจดัการองคก์รสีเขียว 

 

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

ของพลงังานท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานและรูปแบบพลงังานและการ
เปล่ียนรูปพลงังาน การแนะน าพลงังานทดแทน หลกัการประยุกตใ์ชพ้ลงังานและศกัยภาพ
ของแหล่งพลงังานทดแทนประเภทต่าง  ๆ ไดแ้ก่ พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังาน
น ้ า พลงังานใตพ้ิภพ พลงังานจากคล่ืนมหาสมุทร พลงังานชีวภาพ รวมถึงการส่งเสริมการ
ใชพ้ลงังานทดแทน 

 

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

 Life   and  Modern  Technology  
 ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโน เทคโนโลยีพลงังาน และเทคโนโลยีสมยัใหม่อ่ืนๆ 
รวมถึงแนวโนม้เทคโนโลยีสมยัใหม่ในอนาคต และผลกระของเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อชีวิต 
วฒันธรรมของมนุษย ์
 

 



 

 

 

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

ภาวะโลกร้อนต่อตนเอง ชุมชน และสังคมโลก การสร้างความตระหนกัและจิตส านึกท่ีดี
ต่อส่ิงแวดลอ้มเพื่อการป้องกนัและ 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  

 
 
 
 
 
 
 
 

100-134 

ศึกษาประวติัความเป็นมาและลักษณะของชนชาติไทยตั้ งแต่เร่ิมแรก  การตั้ งถ่ินฐานและ                 
การสถาปนาอ านาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ  การรับอิทธิพลของอารย
ธรรมอินเดีย รวมทั้งอารยธรรมของชาติโบราณท่ีมีส่วนสร้างสรรค์พื้นฐานอารยธรรมไทย  
อารยธรรมทวารวดี  อารยธรรมขอม   อารยธรรมศรีวิชยั  การเร่ิมก่อตวัของอารยธรรมไทยท่ี
เด่นชดั   ตั้งแต่สมยัอยุธยา   เป็นตน้มา   จนถึงการเขา้มาของชนชาติตะวนัตกและอิทธิพลของ
อารยธรรมตะวนัตกในสมยัรัตนโกสินทร์ การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างไทยและลกัษณะทาง
วฒันธรรมของชนรุ่นใหม่ 
 
อารยธรรมตะวนัตก 
Western  Civilization 
ศึกษาวิวฒันาการของอารยธรรมตะวนัตก  โดยเนน้อารยธรรมยุคใหม่  ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 
15 จนถึงปัจจุบัน  การวิเคราะห์ปัญหาซ่ึงเกิดจากการปรับตัวเข้าสู่อารยธรรมยุคใหม่                          
การผสมผสานระหว่างอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรมตะวันออก  ผลกระทบต่อ                          
การเปล่ียนแปลงแนวคิดทางดา้นการเมือง  การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3(3-0-6) 

   



 

 

 

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

 Man and Art  

 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับการแสดงออกทางศิลปะในรูปของสถาปัตยกรรม   
จิตรกรรมและประติมากรรม  ลกัษณะความแตกต่างระหว่างศิลปกรรมไทยกบัศิลปะสากล  
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อวิวฒันาการทางศิลปกรรมใน
ยคุต่าง  ๆ รวมทั้งแนวความคิดทางอุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ  
 

 

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

 Man  and Music  

 ศึกษาเคร่ืองดนตรีประเภทต่าง ๆ ทั้งของไทยและสากล   ความเขา้ใจองค์ประกอบของดนตรี 
อนัเป็นพื้นฐานต่อการฟัง  ผลงานเพลงเอกของโลก  เปรียบเทียบความแตกต่างของดนตรีแต่ละ
สมยั 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
สอดคล้องกบัสภาพจริงของพฤติกรรมมนุษยใ์นสังคมปัจจุบนั ทั้งสังคมเผชิญหน้าและ
สังคมออนไลน์ และใชส่ื้อการสอนท่ีทนัสมยั 
 
 
 
 
 

 

   



 

 

 

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

 Introduction to Laws  

 ศึกษาวิวฒันาการของกฎหมาย   ทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ทางกฎหมาย  สกุลกฎหมาย           
ท่ีส าคัญ ความสัมพนัธ์ระหว่างวิชากฎหมายกับศาสตร์แขนงต่าง ๆ การใช้กฎหมาย   
กระบวนการในการออกกฎหมาย  การร่างกฎหมาย  การตีความกฎหมาย  การอุดช่องวา่ง
ของกฎหมายสิทธ์ิและการใชสิ้ทธ์ิตลอดจนหลกัส าคญัในกฎหมายลกัษณะต่าง ๆ 
 

 

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

 Principles of Political Science  

 ศึกษาขอบข่ายและวธีิการศึกษาทางรัฐศาสตร์   รัฐ   กระบวนการทางการเมือง   รัฐบาล     รัฐสภา   
พรรคการเมือง   กลุ่มผลประโยชน์และอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีส าคญั ตลอดจนการเมือง
ระหวา่งประเทศ 
 

 

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

 Thai Politics and Government  

 ศึกษาววิฒันาการการปกครองของไทย   รัฐธรรมนูญและโครงสร้างทางการปกครอง  สถาบนั
นิติบญัญติั  บริหารและตุลาการ การปกครองส่วนกลาง   ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน   
ตลอดจนขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองและการเปล่ียนแปลงทางการเมือง   หลกัการ
เปล่ียนแปลง การปกครองจนถึงปัจจุบนั   รวมทั้งสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ 
 

 

100-144 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Principles  of  Economics   

 ศึกษาหลกัการของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในเร่ืองปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
ปัจจยัก าหนดอุปสงค์  อุปทานของสินคา้  พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  ลกัษณะส าคญัของ
การตลาด  สินคา้ท่ีมีการแข่งขนัอยา่งสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์  การวิเคราะห์รายไดใ้นบญัชี
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ  การก าหนดรายได้ประชาชาติ  นโยบายการเงินและการคลัง
โดยสังเขป  ความส าคญัของการคา้และการเงินระหว่างประเทศในดุลการช 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  
 ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของสังคม   วิ เคราะห์สังคมในรูปแบบต่าง ๆ   

ความสัมพนัธ์และอิทธิพลของมนุษยก์บัสังคม   หน้าท่ีและความรับผิดชอบตลอดจนปัญหา
และวธีิการแกปั้ญหาสังคม ทั้งสังคมแบบเผชิญหนา้และสังคมออนไลน์ 
 

 

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

 Politics  and  Economy  in  Society  

 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีส าคัญ ความสัมพนัธ์ แนวโน้ม          
การเปล่ียนแปลงในอนาคต และสาเหตุต่าง ๆ ของการเกิดปัญหา รวมไปถึงผลกระทบทาง
การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม ตลอดจนการบริหารจดัการเพื่อน าไปสู่การมีส่วนร่วมใน
การแกไ้ขปัญหาตามหลกัธรรมาภิบาล 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
ระดบัอุดมศึกษา การเตรียมตวัก่อนเขา้ชั้นเรียน วิธีการสร้างทกัษะการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
เทคนิคการสร้างความรักในการเรียน เทคนิคการฟัง  เทคนิคการอ่าน เทคนิคการเขียนและการจด
บนัทึกความรู้  เทคนิคการพูดเพื่อน าเสนองาน   เทคนิคการบริหารเวลา  เทคนิคการเรียนรู้แบบ
กลุ่ม กระบวนการเขียนรายงาน วธีิการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ   การเตรียมตวัสอบและวิธีการท า
ขอ้สอบ 
 

 



 

 

 

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

 Critical  Thinking  

 ศึกษาความหมายการคิด  ปัจจยัพื้นฐานของการคิด  ลกัษณะของการคิด  ความสัมพนัธ์
ระหว่างสมองกบัการคิด ความส าคญัของการคิด กระบวนการคิด อุปสรรคของการคิด   
การป้องกนัและแกไ้ขขอ้บกพร่องในการคิด ประเภทการคิดต่าง 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 ้ องคป์ระกอบของประเทศ
ร่วมเจรจาท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมในอาเซียน 
 
 

 

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

 Ideal  Graduate  
ศึกษาคุณลกัษณะของบณัฑิตไทยและคุณลกัษณะบณัฑิตอนัพึงประสงคข์องมหาวิทยาลยั    
กระบวนการพฒันาตนเพื่อเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี การท ากิจกรรมเพื่อส่วนรวม การรู้จกั
สิทธิและหน้าท่ีของตน การเรียนรู้ประชาธิปไตย การประกนัคุณภาพการศึกษา  คุณธรรม
และจริยธรรมและการปฏิบติัตนห่างไกลจากยาเสพติด การท านุบ ารุงรักษาศิลปวฒันธรรม
ของชุมชนและชาติ   เพื่อน าองค์ความรู้  คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค ์          
ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดข้ึนเป็นคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์  
   

 

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

 ศึกษาประวติัศาสตร์ สภาพอดีตและปัจจุบนัของธุรกิจเมืองหาดใหญ่ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีความเช่ือ ท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวติของคนในทอ้งถ่ิน รวมทั้งวิเคราะห์ วิจารณ์ 

สภาพปัจจุบนัและปัญหาของอ าเภอใหญ่ทั้งในดา้นสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม และ
คุณภาพชีวติ 
 
 
 

 



 

 

 

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

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความคิดเชิงสร้างสรรค์ องค์ประกอบและรูปแบบของ
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การแสวงหาข้อมูลและความรู้ 
เทคนิคการคิดเ ชิงสร้างสรรค์  แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิ งสร้างสรรค ์                       
การประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ 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 
ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้ของกีฬาและนนัทนาการ กฎ กติกา หลกัการออกก าลงักายท่ีถูกตอ้ง 
การเป็นผูน้ าทางกีฬาและนนัทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการต่อร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ และสังคม การฝึกทกัษะกีฬาพื้นฐานต่าง ๆ 
 
ความเป็นพลเมืองของสังคมไทย 
Being Thai Citizen 
ศึกษาบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมไทย   
เหตุการณ์ต่าง ๆ ทางสังคม ท่ีเป็นท่ีสนใจของสังคมไทยและสังคมโลก  การมีส่วนร่วมทาง
สังคม   การปลูกฝังจิตส านึกการต่อตา้นการทุจริต  ต่อตา้นพฤติกรรมท่ีเอาเปรียบสังคม  
การเคารพสิทธิ ทศันคติท่ีเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกั  และการปลูกฝังจิตส านึก                
การมีระเบียบวินัยในตนเอง  ความสุจริต  เป็นต้น  รวมทั้งการสร้างนิสัยการเป็นผูน้ า
ในทางสร้างสรรคข์องสังคมไทย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

100-173 
 
 
 
 
 

100-200 

สารสนเทศเพือ่การศึกษาค้นคว้า           
Information for Study Skills       
ศึกษาความส าคัญของสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสืบค้น การใช้ห้องสมุด การรวบรวมข้อมูลและการน าเสนอผล
การศึกษาคน้ควา้ คุณธรรมจริยธรรมในการใชส้ารสนเทศ 
 
พหุวฒันธรรม     

1)0-2-1)                   
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 Multiculturalism    

 ศึกษาความหมาย ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับวฒันธรรม ความหลากหลายทางวฒันธรรม                   
ทั้งตะวนัตก และตะวนัออก วฒันธรรมไทย และวฒันธรรมทอ้งถ่ินใต ้การเปล่ียนแปลง
ทางสังคมและกระแสความเจริญกา้วหนา้ของโลก ท่ีมีผลกระทบต่อวฒันธรรม และวิถีชีวิต
ของมนุษย ์

 

 
100-231 

 
ชีวติกบัวรรณกรรม 

 

3)3-0-6) 

 Life  and  Literature  

 ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิต ประเภทเร่ืองสั้น นวนิยาย   
บทกว ี บทละคร และงานเขียนอ่ืน เพื่อเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งวรรณกรรมกบั
ชีวติ ในคุณค่าดา้นความดี  ความงามและความจริง  เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดเจตคติท่ีดี  มีโลกทศัน์
ต่อชีวิตและสังคม  ทั้งยงัส่งเสริมการอ่านวรรณกรรมเพื่อให้ผูเ้รียนรักวรรณกรรมและรัก               
การอ่าน 
 

 

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

 Sufficiency  Economy             

 ศึกษาหลกัการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ใน
รูปแบบและลกัษณะต่าง ๆ  บูรณาการกบัวิถีชีวิต ทั้งการบริหารจดัการในครอบครัว  การ
จัดการของชุมชน  การประกอบการขนาดย่อม ขนาดธุรกิจแต่ละประเภท  เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก  
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

100-241 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Local Wisdom  

 ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความส าคญัของภูมิปัญญา ทั้งภูมิปัญญาชนชาติตะวนัออก
และภูมิปัญญาชนชาติตะวนัตก  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไทยและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใต ้ เน้นภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินด้านเกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมและส่ิงแวดล้อม องค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาด้านภาษาและวรรณคดี  เพื่อประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เกิดคุณค่าต่อการ
ด าเนินชีวติ 

 

 
 
 
 
 
 

100-242 สันติศึกษา 3(3-0-6) 

 Peace  Studies    

 ศึกษาความหมาย แนวคิดส าคญัเก่ียวกบัสันติภาพและสันติศึกษา  ปัญหาความขดัแยง้และ
ความรุนแรงในครอบครัว  สังคม ชุมชน  ชาติ และระหวา่งประเทศ  โดยอาศยัองคค์วามรู้                 
ดา้นรัฐศาสตร์  สังคมวิทยา  จิตวิทยาสังคม  เพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจและเกิดพฤติกรรมการ
จดัการความขดัแยง้ดว้ยวธีิการเจรจาต่อรอง กระบวนการสันติวธีิ 
 

 

100-245 การปรับตัวทางสังคม 2(1-2-3) 

 Social  Adjustment    

 วชิาบังคับ : นักศึกษาช้ันปีที ่3 ขึน้ไป  
 ศึกษาหลกัการ  แนวคิด ในการด าเนินชีวิตในสังคมและระบบการท างาน  จริยธรรมใน

วิชาชีพ หลักการครองตน ครองคน ครองงาน  การพัฒนาบุคลิกภาพ  การใช้ภาษา 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร  การสร้างมนุษยสัมพนัธ์  การท างานร่วมกนัใน
องค์กร และระบบบริหารงานอย่างมีคุณภาพในสถานประกอบการเพื่อการเตรียมสู่
กระบวนการสหกิจศึกษาหรือการท างานในอนาคต 
 

 

กลุ่มวชิาภาษา 
 

 

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

 Thai Language for Communication  

 ศึกษาหลกัการ ระเบียบ ไวยากรณ์และวิธีการใชภ้าษาไทย เพื่อการส่ือสาร ในดา้นการฟัง  
การพดูการอ่านและการเขียน โดยบูรณาการทกัษะการคิดในการใชภ้าษา  
  
 

 



 

 

 

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

 English I  

 ศึกษาการส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มูลในประโยคและส านวนท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนัใน
สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนตวัและครอบครัว การซ้ือสินคา้ การท างาน เป็นตน้ 
จากการฟังบทสนทนาในชีวิตประจ าวนั ประกาศแบบสั้น  สามารถเขียนขอ้มูลสั้น ๆ เพื่อ
บรรยายความตอ้งการของตนเอง  เช่น การฝากขอ้ความทางโทรศพัท์ เขียนบนัทึกสั้น ๆ  
เป็นตน้  
 

 
 
 
 
 

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

 English  II   

 วชิาบังคับก่อน  :  100-151  ภาษาองักฤษ 1   

 ศึกษาประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัครอบครัว ท่ีท างานและสถานศึกษา การใช้เวลาว่าง สามารถ
น าบทเรียนไปประยุกต์ใช้เพื่อส่ือสารในชีวิตประจ าวนัได้  บรรยายประสบการณ์ 
เหตุการณ์ และความใฝ่ฝันของตนเอง รวมทั้งให้เหตุผลหรืออธิบายความคิดเห็นและ
แผนการของตนเองได ้
 

 

100-154 ภาษาจีน 1  3(2-2-5) 

 Chinese I  

 ศึกษาระบบเสียง เน้นการถ่ายเสียงภาษาจีนกลางด้วยอกัษรจีน(pinyin)ให้ถูกตอ้งชัดเจน
ตาม  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     

 ศึกษาการใชภ้าษาให้ถูกตอ้งเหมาะสมในการพูด  การเขียน โดยเนน้ฝึกทกัษะการพูดแบบ
ต่าง  ๆในท่ีชุมชนท่ีถูกตอ้ง  การใชถ้อ้ยค าส านวนท่ีไพเราะ  ตลอดจนการกลา้แสดงออก
ดา้นการพดูต่อท่ีชุมชนในหวัขอ้ทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิต 

 



 

 

 

100-252 ภาษาองักฤษส าหรับวชิาการเฉพาะด้าน 3(2-2-5) 

 English for Academic Purpose   

 ศึกษาค าศพัทท์างวชิาการเฉพาะวชิาชีพ 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 ดา้นในระดบัท่ีสูงข้ึน ใช้ภาษาให้ถูกตอ้ง
สอดคล้องกับเหตุการณ์และส่ิงแวดล้อม การค้นค าศพัท์จากพจนานุกรม ศึกษาความ
แตกต่างของอักษรจีนแบบตัวเต็ม (Traditional Character) และตัวย่อ(Simplified 
Character) ศึกษาค าศพัทใ์หม่ประมาณ 600 ค า 

 

   

100-300 ภาษามลายู 1 3(2-2-5) 

 Malay  I  

 ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลาย ูและเสริมสร้างทกัษะพื้นฐานดา้นการฟัง พูด อ่าน 
เขียน ภาษามลายจูากค าศพัท ์และประโยคเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั   

 

   

100-301 ภาษามลายู 2 3(2-2-5) 

 Malay  II  

 วชิาบังคับก่อน : 100-300 ภาษามลายู 1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษามลายูในระดบัตน้ท่ีต่อเน่ืองจากภาษา
มลาย ู1 เพื่อสามารถใชภ้าษามลายใูนการส่ือสารและตามสถานการณ์ท่ีก าหนด 
 

 

100-302 ภาษาญีปุ่่น  1 3(2-2-5) 

 Japanese  I   

 ศึกษาและฝึกฝน การออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคาตะคานะ 
ค าศพัท์พื้นฐาน รูปประโยคพื้นฐาน เพื่อน ามาใช้เขียนประโยคในการส่ือสาร  ฝึกทกัษะ
การฟัง เพื่อความเขา้ใจ โดยการถามตอบเป็นภาษาญ่ีปุ่นเก่ียวกบักิจวตัรประจ าวนั  และฝึก
การกล่าวแนะน าตวัดว้ยการพดูสนทนา ผา่นการพฒันาทกัษะพื้นฐานในการส่ือสาร  
 

 



 

 

 

100-303 ภาษาญีปุ่่น  2 3(2-2-5) 

 Japanese II   

 วชิาบังคับก่อน : 100-302  ภาษาญีปุ่่น 1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะพื้นฐานต่อเน่ือง ผา่นทกัษะการฟัง 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 โดยใช้ประโยคสนทนาส าหรับการส่ือสารดว้ยการฟังและพูด
ภาษาเกาหลีและเรียนรู้ค าศพัท์ท่ีใชใ้นการท างาน ค าศพัทใ์นบทเรียน โดยฝึกการใช้ภาษา
บูรณาการทกัษะพื้นฐานในระดบัท่ีสูงข้ึน  
 

 

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

 
 
 

ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร ศึกษา
ไวยากรณ์เบ้ืองต้นและรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์ ฝึกอ่าน
ประโยคง่าย ๆ ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

100-307 ภาษาเขมร  2  

 Khmer  II 3(2-2-5) 

 วชิาบังคับก่อน : 100-306  ภาษาเขมร  1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง  การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาเขมรในระดบัท่ียากข้ึน 
การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนยอ่หนา้และบทอ่านสั้นๆ และฝึกการสนทนา
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้  ธุรกิจการเดินทาง การศึกษา  
 

 

100-308 ภาษาพม่า 1  3(2-2-5) 

 Myanmar  I    

 
 
 

 

ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง พดู อ่าน และการเขียนภาษาพม่า ศึกษารูปประโยค
และไวยากรณ์พื้นฐานเน้นฝึกบทสนทนาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั การอ่านฝึกอ่านขอ้ความ      
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 การอ่านและการเขียนยอ่หนา้และบทอ่านสั้นๆ 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  

 ศึกษาการสนทนาในระดับท่ีสูงข้ึน โดยเน้นทกัษะด้านการฟังและการพูด และศึกษา
ส านวนการพดูในสถานการณ์ต่าง ๆ และกลยทุธ์ในการพดูเพื่อแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ 

 

   

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

 English for Business    

 ศึกษาค าศพัทแ์ละส านวนทางธุรกิจเบ้ืองตน้ เช่น โครงสร้างองคก์ร การเขียนกระบวนการ
ทางธุรกิจ การอ่านข้อมูลเชิงสถิติ มารยาทการอยู่ร่วมกันในส านักงาน การติดต่อทาง
โทรศพัท ์การจดัเรียงก าหนดการและการนดัหมาย บนัทึกขอ้ความ จดหมายเวียน ค าเตือน 
ป้ายประกาศ   

 

   

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

 Reading  Development  in  English   

 ศึกษาการอ่านภาษาองักฤษ โดยใชท้กัษะการอ่านขา้ม การอ่านแบบกวาด  การเดาค าศพัท์
จากเน้ือเร่ือง  การอ่านเพื่อจบัใจความ  เพื่อเสริมทกัษะการอ่านในภาษาองักฤษให้มีความ
เขา้ใจรวดเร็วยิง่ข้ึน นอกจากน้ีนกัศึกษายงัสามารถเพิ่มพูนความรู้ดา้นค าศพัทภ์าษาองักฤษ
ผา่นการอ่านจากเน้ือเร่ืองท่ีหลากหลาย 

 

 
หมวดวชิาเฉพาะด้าน 
 กลุ่มวชิาชีพครู    

600-104 จิตวทิยาส าหรับครู 
Psychology  for Teachers 
ศึกษาองคค์วามรู้ทางจิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพฒันาการของมนุษย ์ลกัษณะ
พฒันาการทัว่ไปตั้งแต่ระยะก่อนเกิดจนถึงสูงอาย ุความส าคญัของ พนัธุกรรมและ
ส่ิงแวดลอ้มซ่ึงมีผลต่อพฒันาการของมนุษย ์ศึกษาจิตวิทยา การเรียนรู้ จิตวิทยา
การศึกษา การประยุกตห์ลกัจิตวิทยาไปใชใ้นการจดัการ เรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนท่ีมี
ความแตกต่างกนั การช่วยเหลือผูเ้รียนให้เรียนรู้ และพฒันาไดเ้ต็มศกัยภาพ และ
ตามความถนดัของผูเ้รียน ศึกษาหลกัการ แนะแนวจิตวิทยาแนะแนว และการให้
ค  าปรึกษา กระบวนการ เทคนิค เคร่ืองมือในการให้บริการทาง จิตวิทยาและการ
แนะแนวในสถานศึกษา เพื่อใหส้ามารถแนะน าช่วยเหลือผูเ้รียน ให้มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

3)3-0-6) 



 

 

 

600-105 ภาษาและวฒันธรรมส าหรับครู 
Language  and  Culture for Teachers 
ศึกษาการใชภ้าษาไทยและวฒันธรรมไทยเพื่อการเป็นครู ในการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน  เพื่อการส่ือสารท่ีสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ทั้งในดา้นการส่ือสารท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะ บุคคล  สถานการณ์ สุนทรียภาพ  
ความคิดสร้างสรรค ์วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบัวฒันธรรมทุกสาขา 
รวมทั้ งวฒันธรรมต่างชาติ การสร้างจิตส านึกในการส่งเสริมและสืบทอด 
วฒันธรรมไทย โดยฝึกและพฒันาทักษะการใช้ภาษาท่ีสอดคล้องกับระบบ
วฒันธรรมของแต่ละสังคม เพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ 

 

3)3-0-6) 

600-212 ความเป็นครูวชิาชีพ 
Being Professional Teachers 
ศึกษาความส าคญั บทบาทและหน้าท่ี สภาพงานครู คุณลกัษณะและ มาตรฐาน
วิชาชีพครู ลกัษณะของครูท่ีดี การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู และศึกษา
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับครูและวิชาชีพครู รวมทั้งการจดัการความรู้เก่ียวกับ 
วิชาชีพครูการสร้างความกา้วหน้าและพฒันาวิชาชีพครูอย่างต่อเน่ือง การเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้และผูน้ าทางวิชาการ แสวงหาและเลือกใช ้ขอ้มูลความรู้ท่ี
ทนัต่อการเปล่ียนแปลงเพื่อให้มีความรอบรู้ในเน้ือหาวิชาท่ีสอน และกลยุทธ์    
การสอน เพื่อให้ผู ้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ได ้
ตลอดจนการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูกบัผูเ้รียนท่ีส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพ
ผูเ้รียน 

3)3-0-6) 

 
600-213 

 
ปรัชญาและทฤษฎทีางการศึกษา 
Philosophy  and  Theories  in  Education 
ศึกษาแนวคิดหลักของทฤษฎีทางการศึกษาและปรัชญาการศึกษา  ศาสนา 
เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การจดัการศึกษาอย่างสร้างสรรค์และมีปรัชญา
ศึกษา วิวฒันาการของการศึกษาไทยและการศึกษาโลก  หลกัการ เป้าประสงค ์
รูปแบบ กลวิธี และแนวคิดของการจดัการศึกษา ทศวรรษสหประชาชาติวา่ดว้ย
การศึกษา เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื บทบญัญติัวา่ดว้ยการศึกษาในรัฐธรรมนูญ และ
พระราช-บญัญติัการศึกษาแห่งชาติ การสร้างสรรคป์รัชญาการศึกษา วิเคราะห์
แนวคิดและ กลวิธีการจดัการศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้ในการพฒันาสถาน ศึกษา
และเสริมสร้าง การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
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600-214 การพฒันาหลกัสูตร 
Curriculum  Development 
ศึกษาความหมาย ความส าคญั และองคป์ระกอบของหลกัสูตร หลกัการ แนวคิด 
ในการจัดท าหลักสูตร พื้นฐานการพฒันาหลักสูตรและผูมี้ส่วนร่วมในการ
พฒันา หลกัสูตร ศึกษาทฤษฎี หลกัการ แนวคิดและวิธีการปฏิบติัในการพฒันา
หลกัสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน การจดัหลกัสูตรสถานศึกษาให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของทอ้งถ่ิน การน าหลกัสูตรไปใช้และการวิเคราะห์และประเมิน
ประสิทธิภาพของหลกัสูตร และน าผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร 

 

3)3-0-6) 

600-215 การประกนัคุณภาพเพือ่การจัดการการศึกษา 
Quality Assurance for  Educational  Management 
ศึกษาทฤษฎีและหลกัการ แนวคิดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการ คุณภาพการ 
ศึกษา กรอบและตวับ่งช้ีของการประกันคุณภาพศึกษา แนวคิด แนวปฏิบัติ 
บทบาท หนา้ท่ีและกลไกของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ทั้งภายนอกและภายใน  สามารถจดัการคุณภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้และ 
พฒันาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง สามารถด าเนินการจดักิจกรรมประเมิน 
คุณภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้ได้ เพื่อน าผลไปปรับปรุงและพฒันาการ
เรียนรู้ และสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง เช่น หลกัสูตร การเรียนการสอน กิจกรรม
การเรียนรู้ เป็นตน้ 

3)3-0-6) 

600-309 การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน 
Learning  Management  and Classroom  Management 
ศึกษาหลกัการ แนวคิด แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัท าแผนการเรียนรู้ การจดัการ
เรียนรู้และส่ิงแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้ วฒันธรรม มนุษยสัมพนัธ์และการส่ือสาร
ในห้องเรียน การจดัการความรู้เก่ียวกบัวิชาชีพครู ศึกษาทฤษฎี รูปแบบ และ
เทคนิคการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั การวิเคราะห์สาระและมาตรฐาน การ
เ รียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน บริหารจัดการชั้ นเ รียนและ 
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้ เพื่อให้ผูเ้รียนรู้จกัคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และ
แก้ปัญหาได้ การ   บูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม ฝึกปฏิบติัการจดัการ 
เรียนรู้การออกแบบแหล่งเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีบูรณาการกบั
การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมและพฒันาทกัษะผูเ้รียน การใชส่ื้ออุปกรณ์ รวมถึง
ปฏิบติัการวดัการประเมินการนิเทศ และน าผลไปใชใ้นการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ 
และการพฒันาศูนยก์ารเรียนในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมพฒันาศกัยภาพของ
ผูเ้รียน 
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600-310 ภาษาองักฤษเพือ่พฒันาวชิาชีพครู 
English for Professional Development    
ศึกษาภาษาและวฒันธรรมไทยเพื่อการเป็นครูและค้นควา้งานวิชาการด้าน
การศึกษา ท่ีน าเสนอเป็นภาษาองักฤษจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย สรุปสาระ 
ส าคญั สามารถฟัง พดู อ่าน เขียน และน าเสนองานวชิาการเป็นภาษาองักฤษ  

 

3(2-2-5) 

600-311 คุณธรรม จริยธรรมในการเป็นครู 
Ethics  and  Morals  in  Teaching  Profession 
ศึกษาหลกัธรรมาภิบาล ความซ่ือสัตยสุ์จริต ค่านิยมท่ีดีของครู บทบาท ภาระ 
หน้าท่ีงานของครู คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของ
วิชาชีพท่ีคุรุสภาก าหนด เพื่อปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีจิตส านึกสาธารณะ 
สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมการศึกษา และเสียสละให้สังคม ปฏิบติัตนตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพ 
 

3(2-2-5) 

600-312 นวตักรรม เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การส่ือสารการศึกษา 
Innovation  Information Technology and Communication for Education 
ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ นวตักรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การส่ือสารทางการศึกษา บทบาท กลยุทธ์การพฒันา การเลือก การออกแบบ 
การประเมินส่ือ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 
ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพการศึกษา ปฏิบติัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การส่ือสารทางการศึกษา ไดแ้ก่ ซอฟต์แวร์ทางการศึกษา อินเทอร์เน็ต เพื่อ
การศึกษา ปฏิบติัการออกแบบการพฒันานวตักรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การส่ือสารทางการศึกษา เช่น การเรียนการสอนออนไลน์ (iLearning) หนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหา การประเมิน
และน าผลไปใช้ในการพฒันานวตักรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ ส่ือสารทาง
การศึกษา 
 
 
 
 

3(2-2-5) 



 

 

 

600-313 การวดัผลและประเมินทางการศึกษา 
Educational  Measurement  and  Evaluation 
ศึกษาหลกัการ แนวคิดและแนวปฏิบติัในการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้  
ของผูเ้รียน การสร้างและการใช้เคร่ืองมือวดัผลและประเมินผลทางการศึกษา  
การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินผลแบบ
พฒันาการ การประเมินผลแบบรวมหรือแบบสรุป การประเมินภาคปฏิบัติ     
การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม ปฏิบติัการวดัผลและการประเมินผล 
สามารถวดัผลและประเมินผลได ้รวมถึงสามารถน าผลการประเมินไปใชใ้นการ 
พฒันาผูเ้รียน เพื่อให้สามารถน าไปปรับปรุงหลกัสูตร วิธีการสอน นวตักรรม
การ เรียนการสอน หรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น หนังสือ ต ารา อินเทอร์เน็ต                
เป็นตน้ 
 

3(2-2-5) 

600-422 การวจัิยเพือ่พฒันาการเรียนรู้ 
Research for Learning Development    
ศึกษาทฤษฎี รูปแบบ หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ และเทคนิคการวิจัย 
จรรยาบรรณนกัวิจยัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งระเบียบวิธีวิจยั และการออกแบบ 
การวจิยัการศึกษา ทั้งการวจิยัเชิงคุณภาพและปริมาณ ศึกษาเทคนิคและการ วิจยั
ใหม่ๆ การวิจยัเชิงทดลอง ก่ึงทดลอง การวิจยัเชิงปฏิบติัการ การวิจยัแบบมี   
ส่วนร่วม ศึกษาประเภทของขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการวิจยัและการเลือกใชส้ถิติท่ี 
เหมาะสมกบังานวิจยั การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ปฏิบติัการ 
จดัท าโครงการวิจยัเพื่อพฒันาหลักสูตรและการจดัการเรียนรู้ ปฏิบติัการเขียน 
รายงานการวจิยัการศึกษา ปฏิบติัการวพิากษง์านวจิยัและน าผลการวิจยัไปใช ้ใน
การจดัการเรียนการสอน และสามารถจดัท าวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
และพฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
 

3(2-2-5) 

600-423 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครูระหว่างเรียน 1 
Professional Practicum  I 
ศึกษาสังเกตการจดัการเรียนรู้ การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนสร้าง 
ความรู้ดว้ยตนเอง การทดลองสอนในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง  
และสามารถจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อจุดประสงคก์ารสอนท่ีหลากหลาย 
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600-424 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครูระหว่างเรียน 2 
Professional Practicum  II 
วชิาบังคับก่อน: 600-423  การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครูระหว่างเรียน 
ศึกษาการออกแบบทดสอบ ขอ้สอบหรือเคร่ืองมือวดัผล การตรวจขอ้สอบ  การ
ใหค้ะแนน และการตดัสินผลการเรียน  การสอบภาคปฏิบติัและการ ให้คะแนน 
สามารถปฏิบติัการสอน ออกแบบทดสอบ วดัและประเมินผลผูเ้รียน การวิจยั
แกปั้ญหาผูเ้รียน ตลอดจนการพฒันาความเป็นครูสู่มืออาชีพ 
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600-500 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
Internship in Education I 
วชิาบังคับก่อน: 600-424  การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครูระหว่างเรียน 2 
ฝึกปฏิบติังานในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุ
สภาดว้ยการศึกษา การสังเกต  การมีส่วนร่วมในการใช้หลกัสูตร และการจดั 
การเรียนรู้ การบูรณาการความรู้ในการปฏิบติัหนา้ท่ีครู การจดัท าแผนการจดัการ 
เรียนรู้ในสาขาวิชาท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญร่วมกบัสถานศึกษา การบูรณาการ 
ยุทธวิธีการเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ส่ือ นวตักรรม การวดัและการประเมินผล
ในการจดักระบวนการเรียนรู้  การร่วมกบัสถานศึกษาจดักิจกรรมส่งเสริม การ
เรียนรู้ การน าผลการประเมินมาพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ พฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนและคุณภาพผูส้อน การบนัทึกและรายงานผลการจดัการ เรียนรู้ การวิจยั
ชั้ นเรียน การพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพฒันา ผูเ้รียน การ
ปฏิบติังานครูด้านอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากการสอน และการสัมมนาการ ปฏิบติั
หนา้ท่ีครูภายใตก้ารนิเทศร่วมกนัระหวา่งมหาวทิยาลยักบัสถานศึกษา 
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600-501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
Internship in Education II 
ฝึกปฏิบติังานในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุ
สภาดว้ยการศึกษา การสังเกต การมีส่วนร่วมในการใชห้ลกัสูตรและการจดั การ
เรียนรู้ การปฏิบติังานในหนา้ท่ีครูในสถานศึกษาอยา่งเต็มรูปแบบ การประเมิน
ปรับปรุงการพฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัศกัยภาพของผูเ้รียน การ
จดัท ารายงานผลการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน การจดัท า วิจัย
พฒันาการเรียนรู้ การสร้างองคค์วามรู้ การน าเสนอผลการวิจยั และการสัมมนา
การน าเสนอผลการเรียนรู้การปฏิบติังานในหน้าท่ีครูเพื่อพฒันาความเป็นครูมือ
อาชีพภายใตก้ารนิเทศร่วมกนัระหวา่งมหาวทิยาลยักบัสถานศึกษา 

6(0-18-0) 



 

 

 

กลุ่มวชิาเอก            
วชิาเอกบังคับ 

 
607-100 การประถมศึกษา 

Elementary Education 
ศึกษาความหมาย ความส าคญั และวิเคราะห์ แนวคิด หลกัการและวิวฒันาการ 
ของการประถมศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง กบัการประถมศึกษา ธรรมชาติและพฒันาการของเด็กวยัประถมศึกษา
หลกัสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลกัสูตรสถานศึกษา ระบบบริหารและการ
ประกนั คุณภาพการศึกษา ตลอดจนนวตักรรมทางการประถมศึกษาในยุค
ปัจจุบนั 
 

3(3-0-6) 

607-102 ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา 
Thai Language for Elementary Teachers 
ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภาษาไทย หลกัการใชภ้าษา การอ่าน การเขียน   การ
ฟัง การพูด วรรณคดีและวรรณกรรมส าหรับครูประถมศึกษา หลักสูตร 
ภาษาไทยระดบัประถมศึกษา รูปแบบการสอนวธีิการสอนและเทคนิคการสอน
ภาษาไทย การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยและการฝึกปฏิบัติการจดัการเรียนรู้
ภาษาไทย 
 

3(3-0-6) 

607-103 คุณธรรม จริยธรรมส าหรับนักเรียนประถมศึกษา 
Ethics and Moral for Elementary Students 
ศึกษาความหมายและความส าคญัของคุณธรรมจริยธรรม แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การสอนคุณธรรมจริยธรรม การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้ผูเ้รียน วิธีการ 
แนวทาง เทคนิคในการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม การฝึกปฏิบติัการจดัการ 
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 

3(3-0-6) 



 

 

 

607-201 สังคมศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา 
Social Studies for Elementary Teachers 
ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับสังคมศึกษา ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม หน้าท่ี 
พลเมือง ว ัฒนธรรมและการด าเนินชีวิต เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์สภาพทางสังคมของประเทศเพื่อนบ้าน และประชาคมอาเซียน 
หลกัสูตรสังคมศึกษาระดบัประถมศึกษา การสอนและเทคนิคการสอน สังคม
ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
 

3(3-0-6) 

607-202 สุขศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา 
Health Education for Elementary Teachers 
ศึกษาความหมายและความส าคญัของสุขภาพ การเจริญเติบโต พฒันาการของ
มนุษย์ ชีวิตและครอบครัว การป้องกันโรค และความปลอดภยัในชีวิต การ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้และการสาธารณสุข การสร้างเสริมสุขภาพ หลกัสูตรสุข
ศึกษาระดบัประถมศึกษา การสอนและเทคนิคการสอนสุขศึกษา  
 

3(3-0-6) 

607-203 พลศึกษาและนันทนาการส าหรับครูประถมศึกษา 
Physical Education and Recreation for Elementary Teachers 
ศึกษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฎีเก่ียวกบัพลศึกษาและนันทนาการส าหรับเด็ก 
ประถมศึกษา การพฒันาการและความพร้อมทางร่างกายของเด็กประถมศึกษา 
ประโยชน์ของการเคล่ือนไหวพื้นฐาน การเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ การเคล่ือนไหว
ประกอบจงัหวะ การเล่นประกอบจงัหวะ เกมและการเล่นแบบไทย การสร้าง
เกมการเล่นในร่มและกลางแจง้ การจดับรรยากาศในการเรียนรู้เรียนร่วม  
 

3(3-0-6) 

607-204 ศิลปะส าหรับครูประถมศึกษา 
Art Education for Elementary Teachers 
ศึกษาความรู้ทั่วไปเก่ียวกับศิลปะ องค์ประกอบศิลป์ งานศิลปะด้านต่างๆ     
งานสร้างสรรคแ์ละงานประดิษฐ ์หลกัการเขียนภาพและระบายสี การพิมพภ์าพ 
ภาพปะติด การป้ัน และการแกะสลกั งานสาน ถกั และทอ งานสร้างสรรคแ์ละ
งานประดิษฐ์  หลักการจัดองค์ประกอบทางศิลปะ การวิจารณ์ผลงาน
ศิลปะศึกษาของเด็ก ตลอดจนการจดันิทรรศการ งานศิลปะตามจินตนาการของ
เด็กประถมศึกษา การออกแบบการสร้างและการน าเสนองานทางทศันศิลป์ 
หลกัสูตรทศันศิลป์ระดบัประถมศึกษา  

3(3-0-6) 



 

 

 

607-205 ดนตรีส าหรับครูประถมศึกษา 
Music for Elementary Teachers 
ศึกษาประวติัความเป็นมาและความส าคัญของดนตรี องค์ประกอบดนตรี      
การร้องเพลง การเล่นดนตรี ทฤษฎีโน้ตสากลขั้นพื้นฐาน หลกัคีตศิลป์ ดนตรี
ไทยและดนตรีสากล การใช้เพลงประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกร้อง
เพลงไทยและเพลงสากลอย่างง่าย และการปลูกฝังให้เด็กเห็นคุณค่า และ
ประโยชน์ของดนตรี  
 

3(3-0-6) 

607-302 นาฏศิลป์ส าหรับครูประถมศึกษา 
Thai Classical Dance for Elementary Teachers 
ศึกษาหลกัของนาฏศิลป์เบ้ืองตน้ ประเภทของนาฏศิลป์ นาฏยศพัท ์การแสดง
ทางนาฏศิลป์ เทคนิคและวธีิการสอนนาฏศิลป์ไทย และการละเล่น พื้นเมืองใน
ระดบัประถมศึกษา หลกัสูตรนาฏศิลป์ระดบัประถมศึกษา การวางแผนการ
จดัการเรียนรู้และการฝึกปฏิบติัการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์ระดบัประถมศึกษา 
 

3(3-0-6) 

607-303 การวเิคราะห์และออกแบบส่ือการสอนส าหรับครูประถมศึกษา 
Analysis Thinking and Teaching Material Design  
for Elementary Teachers 
ศึกษาการใช้ส่ือการสอนเพื่อการจดัการเรียนการสอน และพฒันาทกัษะดา้น
การส่ือสารการเรียนรู้ ทั้งด้านการวางแผน และการบริหารจดัการ เรียนการ
สอน การผลิตส่ือการสอนและนวตักรรมการศึกษา การวดัและประเมินผล 
 
 

3(2-2-5) 

607-304 ทกัษะการคิดส าหรับครูประถมศึกษา 
Thinking Process for Elementary Teachers  
ศึกษาความหมาย ความส าคัญของทักษะการคิด แนวคิด ทฤษฎี หลักการ  
เก่ียวกบัการพฒันาทกัษะการคิดทั้งของไทยและต่างประเทศ กระบวนการคิด 
แบบต่างๆ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การคิดแบบ 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ การคิดแบบองค์รวม การคิดตามกระบวนการทาง  
วทิยาศาสตร์ 
 

3(3-0-6) 

http://tishafan-analysisthinking.blogspot.com/p/blog-page.html


 

 

 

607-306 คณติศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา 
Mathematics for Elementary Teachers 
ศึกษาหลักการและโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ ธรรมชาติของคณิตศาสตร์ 
ศึกษาและวิเคราะห์เน้ือหาในเร่ืองจ านวนและการด าเนินการ พีชคณิต การวดั 
เรขาคณิต การวิเคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น ทกัษะและกระบวนการทาง 
คณิตศาสตร์ท่ีเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานส าหรับจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์    
ในระดบัประถมศึกษา 
 

3(3-0-6) 

607-307 วทิยาศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา 
Sciences for Elementary Teachers 
ศึกษาเน้ือหาในเร่ืองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทฤษฎี และ 
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ สาระการ 
เรียนรู้วทิยาศาสตร์ตามหลกัสูตรในระดบัประถมศึกษา ทกัษะกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์ท่ีเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานส าหรับจดัการเรียนการสอนในระดับ
ประถมศึกษา  
 

3(3-0-6) 

607-401 การงานอาชีพและเทคโนโลยีส าหรับครูประถมศึกษา 
Work and Technology for Elementary Teachers 
ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการงานอาชีพและเทคโนโลยี การด ารงชีวิตและ
ครอบครัว การอาชีพ งานบา้น งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ และงานธุรกิจ 
การออกแบบและเทคโนโลยี หลกัสูตรการงานอาชีพ และเทคโนโลยีระดบั
ประถมศึกษา การสอนและเทคนิคการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 
 

3(3-0-6) 

607-402 ประวตัิศาสตร์ไทย 
Thai History 
ศึกษาประวติัศาสตร์ชาติไทย ความเป็นมาของชนชาติไทย อาณาจกัรโบราณ 
ในดินแดนไทย อิทธิพลท่ีมีผลต่อการสถาปนาอาณาจกัรไทย การวิเคราะห์ 
เหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ การพฒันาการทางด้านการเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่สมยัสุโขทยั อยุธยา ธนบุรี จนถึงรัตนโกสินทร์ ท่ี
ส่งผล ต่อความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของชาติไทยตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั 
 

3(3-0-6) 



 

 

 

607-403 คณติศาสตร์เพือ่การคิดวเิคราะห์ 
Mathematics for Analysis Thinking 
ศึกษาโครงสร้างระบบจ านวน แนวคิดเก่ียวกบัการสร้างระบบจ านวน  ทฤษฎี
จ านวนเบ้ืองตน้ มโนทศัน์และการเช่ือมโยงระหวา่งมโนทศัน์เก่ียวกบั จ านวน
และการด าเนินการในระดบัประถมศึกษา การแกปั้ญหาเก่ียวกบัจ านวน และ
การใชจ้  านวนในชีวติจริง 
 

3(3-0-6) 

607-404 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 
English in Daily Life 
ศึกษาทกัษะการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษท่ีน ามาใช้ในชีวิตประจ าวนั โดยเน้น
ทกัษะด้านการฟังและการพูด ค าศพัท์ท่ีใช้ในการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั 
ท่วงท านองและลักษณะ การออกเสียงท่ีถูกต้อง รวมทั้ งความรู้ทางด้าน 
วฒันธรรมในการส่ือสารเพื่อประยกุตใ์ชใ้นการจดักิจกรรมการสอน ทกัษะการ
ฟังและการพดูไดท่ี้เหมาะสม 
 

3(3-0-6) 

607-405 ส่ิงแวดล้อมศึกษา 
Environmental Education 
ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวิต 
ในระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ิน ทรัพยากรธรรมชาตินิเวศวิทยา
กบัส่ิงแวดลอ้ม แนวทางการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และทรัพยากรทางธรรมชาติ  
ทรัพยากรธรรมชาติในระดบัประเทศและโลก การจดัการทรัพยากรของชาติ
เพื่อ ให้ได้ประโยชน์สูงสุดอย่างย ั่งยืน การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทาง
ส่ิงแวดลอ้ม   เพื่อการจดัการในชีวติประจ าวนั 
 

3(2-2-5) 

607-406 หน้าทีพ่ลเมือง 
Citizenship 
ศึกษาบทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบท่ีดีต่อสังคม การปลูกจิตส านึกความ 
เป็นพลเมืองท่ีดีส าหรับนักเรียนประถมศึกษา การร่วมมือกับสังคมเพื่อ
ประโยชน์ ส่วนรวม สร้างความมีระเบียบวินยั การประหยดั ความซ่ือสัตย ์การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ศิลปะและวฒันธรรมทั้งในระดับ 
ทอ้งถ่ินและระดบัชาติ 
 

3(2-2-5) 

http://tishafan-analysisthinking.blogspot.com/p/blog-page.html


 

 

 

607-407 ภาษาองักฤษส าหรับครูประถมศึกษา 
English For Elementary Teachers 
การศึกษาหลกัการ โครงสร้างภาษาองักฤษ การใชภ้าษาองักฤษเพื่อการเรียนรู้ 
และการปฏิบติั ทฤษฎีและขอบเขตของการสอนการสอนภาษาองักฤษในดา้น 
การฟัง พดู อ่าน และเขียนในระดบัประถมศึกษา 
 

3(3-0-6) 

607-408 วรรณกรรมเยาวชน 
Youth Literature  
ศึกษาความรู้ทัว่ไปเร่ืองวรรณกรรม วรรณกรรมเยาวชน วรรณกรรมเยาวชนท่ี
ได ้รับรางวลัในระดบัชาติ การอ่านและวิเคราะห์วรรณกรรมเยาวชน การฝึก
เขียน วรรณกรรมเพื่อใช้เป็นส่ือประกอบการสอนนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
การสอนนกัเรียนระดบัประถมศึกษาท่ีใชว้รรณกรรมเป็นส่ือ 
 

3(3-0-6) 

607-409 การศึกษาพเิศษ 
Special Education 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับ 
การศึกษาพิเศษ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กพิเศษ การจดัการศึกษาแบบเรียน
รวม เทคนิคการจดัชั้นเรียน การจดัท าแผนการ ศึกษาเฉพาะบุคคล การจดัการ
และปรับปรุงส่ือ ส่ิงอ านวยความสะดวก ตามหลกัสากลท่ีเป็นธรรม บทบาทครู
และความร่วมมือ ระหวา่ง ครู ผูป้กครอง และผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการ พฒันาเด็กท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษ จิตวทิยาการสอนเด็กพิเศษ  
 

3(3-0-6) 

607-410 สัมมนาการประถมศึกษา 
Seminar in Elementary Education 
ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบักระบวนการสัมมนา ศึกษา วเิคราะห์สภาพ ปัญหา
และแนวโน้มของการประถมศึกษา ทั้ งในระดับชุมชนท้อง ถ่ิน และ
ระดบัประเทศในขอบข่ายของงานในระดบัประถมศึกษา จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ 
วางแผนการจัดสัมมนา วางแผนการพัฒนาหา แนวทางแก้ปัญหา ด้วย
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 
 
 

3(3-0-6) 

 



 

 

 

 วชิาการสอนวชิาเอก 
 

607-301 การจัดการเรียนรู้เพือ่พฒันาการคิดส าหรับนักเรียนประถมศึกษา 
Learning Management in the Development of Thinking for Elementary 
Students 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ท่ี เ ก่ี ยวข้องกับการคิดและการพัฒนาสติปัญญา 
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนากระบวนการคิด แนวคิด ทฤษฎี และ
ประสบการณ์ทางการคิดไปสู่การน าไปประยุกตใ์ชใ้นการจดัเน้ือหา สาระและ
กิจกรรมการเรียนการสอนสาระวชิาต่างๆ ตามหลกัสูตรในระดบั ประถมศึกษา 
การออกแบบเน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอน ส าหรับนักเรียน
ประถมศึกษาท่ีบูรณาการความรู้และพฒันาการคิด การฝึกปฏิบติัการสอนเพื่อ
พฒันาการคิดโดยบูรณาการกบัการสอน สาระการเรียนรู้ต่างๆ และการวดัและ
ประเมินผลการคิด 
 

3(2-2-5) 

607-305 ปฏิบัติการสอนเพือ่เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
Instructional Practicum for Effectiveness Enhancing Learning 
Management 
ศึกษาการปฏิบติัการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา การสร้างเคร่ืองมือ  
การสังเกตและการประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้ การวิ เคราะห์ปัญหาการ
เรียนการสอน การปรับปรุงและแกปั้ญหาการเรียนการสอน 
 

3(1-4-4) 

วชิาเอกเลอืก 
 

607-206 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสารและค้นคว้าส าหรับครูประถมศึกษา 
Thai for Communication and Study Skills for Elementary Teachers 
ศึกษาและฝึกปฏิบติักลวิธีต่าง ๆ ในการอ่านภาษาไทยเพื่อจบัใจความส าคญั
และการอ่านเพื่อสรุปความจากส่ือบทความ ส่ิงพิมพ์และอินเตอร์เน็ต ฝึก
ปฏิบติัการเขียนรายงาน การเขียนหนงัสือติดต่องานรูปแบบต่าง ๆ การยอ่ความ 
การน าเสนองานในรูปแบบต่าง ๆ ทักษะการค้นคว้าต่าง ๆ ส าหรับครู
ประถมศึกษา 
 

3(2-2-5) 



 

 

 

607-207 เทคนิคการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
Techniques in Promoting Creative Thinking 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค ์
ลักษณะของผู ้ท่ี มีความคิดสร้างสรรค์ ความสัมพันธ์ระหว่างความคิด
สร้างสรรค์ กับสมอง การจัดบรรยากาศและกิจกรรมส่งเสริม ความคิด
สร้างสรรคข์องเด็ก ระดบัประถมศึกษา และทกัษะเนน้ความคิดสร้างสรรค์ 
 

3(3-0-6) 

607-208 การประถมศึกษาในบริบทอาเซียน 
Elementary Education in ASEAN Context 
ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน กรอบแนวคิด กระบวนทศัน์การ
ประถมศึกษา เป้าหมายและจุดยืนของการประถมศึกษาในการพัฒนา เพื่อการ
เป็นสวนหน่ึงของประชาคมอาเซียน การเปล่ียนแปลงและความเคล่ือนไหว
ทางการประถมศึกษาในประชาคมอาเซียน 
 

3(3-0-6) 

607-308 การใช้ส่ือมวลชนเพือ่การศึกษา 
Utilization  of  Mass  Media  in  Education 
ศึกษาความหมาย ความส าคญัของส่ือมวลชนท่ีมีต่อการจดัการศึกษา หลกัการ 
และวธีิการใชว้ทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ ส่ิงพิมพ ์หนงัสือพิมพ ์ภาพยนตร์ 
เครือข่ายขอ้มูลสากล และส่ือสารสนเทศเพื่อการศึกษา การใช้และเลือกรับ
ขอ้มูล ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และฝึกวิเคราะห์ข่าวเพื่อการ
เรียนรู้ 
 

3(2-2-5) 

607-310 การพูด และการพฒันาบุคลกิภาพครู 
The Speech and Teachers’ Personality Development 
ศึกษาหลกัวาทการและการพฒันาบุคลิกภาพท่ีพึงประสงค ์กลวธีิการเสริมสร้าง
และการใชว้าทศิลป์ การฝึกปฏิบติัการพดู ท่วงทีลีลา ท่าทางท่ีก่อให้เกิดพลงัใน
การส่ือสาร เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และส่งเสริมบุคลิกภาพของครู       
การพฒันาบุคลิกภาพความเป็นครูในฐานะผูน้ าทางความคิด 
 

3(1-4-4) 



 

 

 

607-311 สิทธิเด็ก 
Children's Rights  
ศึกษาสิทธิเด็กในอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก ความหมายและคุณค่าของสิทธิขั้น 
พื้นฐานของเด็ก สิทธิของเด็กยากจนในสังคมท่ีมีความเหล่ือมล ้า เด็กดอ้ยโอกาส 
ระดบัประถมศึกษา มาตรการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนค่าใชจ่้ายรายหวั        การ
ป้องกนั ฟ้ืนฟู แก้ไข การประกนัอนาคต การศึกษาทางเลือกในระดบัประถม 
ศึกษา การศึกษาภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล ส ารวจสถานการณ์และปัญหา 
ของสิทธิเด็ก 
 

3(3-0-6) 

607-411 ลูกเสือ-เนตรนารี และกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
Scouts and Learner Development Activities 
ศึกษาความส าคญัของกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
บทบาทของครูลูกเสือและครูเนตรนารีกบักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน สาระส าคญั 
ของลูกเสือ จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมกิจการลูกเสือ ประวติัของลูกเสือไทย  
กิจกรรมขององค์การลูกเสือโลก ปฏิบติัการจดักิจกรรมลูกเสือ พิธีการลูกเสือ 
แนวปฏิบติัการชุมนุมรอบกองไฟและการอยู่ค่ายพกัแรม หลกัสูตรฝึกอบรมผู ้
ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีส ารองขั้นความรู้เบ้ืองตน้ ผูก้  ากับ ลูกเสือ-เนตรนารี
สามญั ขั้นความรู้เบ้ืองตน้ ผูก้  ากบัลูกเสือ-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ขั้นความรู้
เบ้ืองตน้   ค  าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ การฝึกอบรมผูก้  ากบั ลูกเสือ-เนตรนารี 

3(2-2-5) 

 
 


