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หลกัสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาภาษาไทย  

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
1.1 กลุ่มคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

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

 Fundamentals of  Mathematics  
 ศึกษาหลกัพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงประกอบด้วย นิยาม ประพจน์ การให้

สัญลกัษณ์แสดงกฎเกณฑ ์การอา้งเหตุผลวิวฒันาการความคิด ทางคณิตศาสตร์
และการประยกุตท่ี์สามารถใชไ้ดใ้นการด าเนินชีวติ 

 

   
100-111 สถิติเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Statistics  
 ศึกษาความหมายของสถิติและการใช้สถิติ  การรวบรวมและการเสนอขอ้มูล  

การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลางและการกระจายทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้   
การจดัล าดบัและการจดัหมู่  การแจกแจงไม่ต่อเน่ืองแบบต่างๆ การแจกแจง 
ของค่าท่ีได้จากตวัอย่างประชากรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ การอนุมานเชิง
สถิติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัค่าเฉล่ีย   
ค่าตวัแปร และสัดส่วน  การใชไ้คสแควร์ สหสัมพนัธ์ และการถดถอยอยา่งง่าย 

 

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

 General Sciences  
 ศึกษาหลกัการและวิวฒันาการของวิทยาศาสตร์และการประยุกตว์ิทยาศาสตร์ 

สมยัใหม่ใหเ้ขา้กบัการด าเนินชีวติ เนน้การใชว้ทิยาการทางเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา  
ดาราศาสตร์และท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการด ารงชีวติและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของมนุษย ์
 

 

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

 Probability and  Statistics  

 ศึกษาสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานท่ีเก่ียวกับความน่าจะเป็น การแจกแจง 
ความน่าจะเป็น การแจกแจงท่ีส าคญัจากการสุ่มตวัอย่าง การประมาณค่า การ
ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพนัธ์ 
การแจกแจงไคสแควร์ และการวเิคราะห์ความถ่ี สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 

 



 

 

 

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

 Fundamentals of Computer and  Information Technology  

 ศึกษาความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ การพฒันา 
โปรแกรมการจดัการฐานขอ้มูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจการส่ือสารขอ้มูล
และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การประยกุตใ์ชง้านเวร์ิดองคป์ระกอบและระบบของ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์น าข้อมูลเข้าและแสดงผล หน่วยความจ าส ารอง 
ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์ การประมวลผลข้อมูล ผงังานภาษา 
คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 

 
100-120 

   
  มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม                                                                                                                

Man and Environment 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสภาวะแวดล้อม โดยเน้นการศึกษา
ธรรมชาติ และนิเวศวทิยาของส่ิงมีชีวิต รวมทั้งความหลากหลายของเหล่าส่ิงมีชีวิต 
ปฏิสัมพนัธ์  และดุลยภาพระหว่างเหล่าส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย ตลอดจนปฏิสัมพนัธ์
ของส่ิงมีชีวิต  เหล่านั้นรวมทั้งมนุษยต่์อปัจจยัทางกายภาพ โดยอาจมีตวัอย่างของ
กิจกรรมมนุษย ์ ท่ีอาจกระทบต่อดุลยภาพของธรรมชาติ ตลอดจนความเขา้ใจต่อ
การเลือกใช้  เทคโนโลยีท่ีปลอดภยัและการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์และ
การจดัการ องคก์รสีเขียว 
 

 
3(3-0-6) 

100-128 
 

ชีวติกบัพลงังาน 
Life  and  Energy    
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานและการด ารงชีวิต ความหมายของพลงังาน   
และชนิดของพลังงานท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและ
รูปแบบ พลังงานและการเปล่ียน รูปพลังงาน การแนะน าพลังงานทดแทน 
หลกัการ  ประยุกต์ใช้พลงังานและศกัยภาพของแหล่งพลงังานทดแทนประเภท
ต่างๆ ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน ้ า พลังงานใต้พิภพ 
พลังงานจากคล่ืน  มหาสมุทร พลังงานชีวภาพ รวมถึงการส่งเสริมการใช้
พลงังานทดแทน 

 3(3-0-6) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

100-129 ชีวติกบัเทคโนโลยสีมัยใหม่ 
Life  and  Modern Technology 
ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีสมยัใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโน เทคโนโลยีพลังงาน และเทคโนโลยี  
สมยัใหม่อ่ืนๆ รวมถึงแนวโน้มเทคโนโลยีสมยัใหม่ในอนาคต และผลกระทบ
ของ เทคโนโลยท่ีีมีผลต่อชีวติ วฒันธรรมของมนุษย ์
 

3(2-2-5) 

100-174 วทิยาศาสตร์และสภาวะโลกร้อน 
Science and Global Warming  
ศึกษาความหมายของสภาวะโลกร้อน ปัจจัยท่ีท าให้เกิดสภาวะโลกร้อน 
ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อตนเอง ชุมชน และสังคมโลก การสร้างความ
ตระหนักและจิตส านึกท่ีดีต่อส่ิงแวดล้อมเพื่อการป้องกันและแก้ไข ปัญหา
สภาวะโลกร้อนอยา่งย ัง่ยนื 

 3(3-0-6) 

 
100-175 
 
 
 
 

 
หลกัฟิสิกส์ 
Principles of Physics                       
ศึกษาหลกัการต่าง ๆ ทางฟิสิกส์เวกเตอร์ ความสมดุลของแรง 
กฎการเคล่ือนท่ีกลศาสตร์ กลศาสตร์ ของไหลไฟฟ้าและแม่เหล็ก 

 

3(3-0-6) 

2.  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

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

 Thai  Civilization  
 ศึกษาประวติัความเป็นมาและลกัษณะของชนชาติไทยตั้งแต่เร่ิมแรก การตั้งถ่ิน 

ฐานและการสถาปนาอ านาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ   
การรับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย รวมทั้งอารยธรรมของชาติโบราณท่ีมีส่วน
สร้างสรรค์พื้นฐานอารยธรรมไทย อารยธรรมทวารวดี  อารยธรรมขอม        
อารยธรรมศรีวิชยั การเร่ิมก่อตวัของอารยธรรมไทยท่ีเด่นชดั ตั้งแต่สมยัอยุธยา
เป็นต้นมา จนถึงการเขา้มาของชนชาติตะวนัตกและอิทธิพลของอารยธรรม
ตะวนัตกในสมยัรัตนโกสินทร์ การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างไทยและลกัษณะ
ทางวฒันธรรมของชนรุ่นใหม่ 
 
 
 
 

 



 

 

 

100-134 อารยธรรมตะวนัตก 3(3-0-6) 

 Western  Civilization  
 ศึกษาวิวฒันาการของอารยธรรมตะวนัตก โดยเน้นอารยธรรมยุคใหม่ ตั้งแต่

คริสตศ์ตวรรษท่ี 15 จนถึงปัจจุบนั การวิเคราะห์ปัญหาซ่ึงเกิดจากการปรับตวั
เขา้สู่อารยธรรมยุคใหม่ การผสมผสานระหว่างอารยธรรมตะวนัตกและอารย
ธรรมตะวนัออก ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงแนวคิดทางดา้นการเมือง การ
เปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคม 
 

 

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

 Man and Art  
 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับการแสดงออกทางศิลปะในรูปของ 

สถาปัตยกรรม จิตรกรรมและประติมากรรม  ลกัษณะความแตกต่างระหว่าง 
ศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากล  สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเมืองและ
สังคม ท่ี มี อิทธิพลต่อวิว ัฒนาการทางศิลปกรรมในยุค ต่าง  ๆ รวมทั้ ง
แนวความคิดทาง อุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ  
 

 

100-136 มนุษย์กบัดนตรี 3(3-0-6) 

 Man and Music   
 
 
 
 
 

ศึกษาเคร่ืองดนตรีประเภทต่าง ๆ ทั้ งของไทยและสากล  ความเข้าใจองค ์
ประกอบของดนตรี อันเป็นพื้นฐานต่อการฟัง ผลงานเพลงเอกของโลก  
เปรียบเทียบความแตกต่างของดนตรีแต่ละสมยั รวมทั้งอจัฉริยะของอดีตคีตกวี
บางคน  
 

 

100-138 ดนตรีไทย 3(2-2-5) 

 Thai Music  

 ศึกษาหลกัการเก่ียวกบัศิลปกรรมดนตรีของไทย ทั้งดา้นประวติัความเป็นมา  
การจ าแนกประเภท รายละเอียดของดนตรีไทยแต่ละประเภทและสามารถ 
ปฏิบติัการขั้นพื้นฐานทางดนตรีไทยได ้

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

100-140 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 

 General  Psychology    

 ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัจิตวิทยา ปัจจยัด้านชีววิทยาท่ีมีผลต่อพฤติกรรม 
พฒันาของมนุษย ์ความจ าของมนุษย ์การเรียนรู้ การรับรู้ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ  
อารมณ์ของมนุษย ์ความคิด สติปัญญา จริยธรรม การปรับตวั สุขภาพจิต  และ
พฤติกรรมทางสังคมของแต่ละบุคคลและกลุ่ม  เน้นการบูรณาการการสอน 
และกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพจริงของ
พฤติกรรมมนุษยใ์นสังคมปัจจุบนั ทั้งสังคมเผชิญหนา้และสังคมออนไลน์และ
ใชส่ื้อการสอน ท่ีทนัสมยั 

 

   

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

 Introduction to Laws  

 ศึกษาวิวฒันาการของกฎหมาย ทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ทางกฎหมาย  สกุล
กฎหมายท่ีส าคญั ความสัมพนัธ์ระหวา่งวชิากฎหมายกบัศาสตร์แขนงต่างๆ การ
ใช้กฎหมาย กระบวนการในการออกกฎหมาย การร่างกฎหมาย  การตีความ
กฎหมาย  การอุดช่องว่างของกฎหมายสิทธ์ิและการใช้สิทธ์ิ ตลอดจนหลัก
ส าคญัในกฎหมายลกัษณะต่าง ๆ 
 

 

100-142 หลกัรัฐศาสตร์                                                                                                                
Principles of Political Science  
ศึกษาขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ รัฐ กระบวนการทางการเมือง  
รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และอุดมการณ์ทางการเมือง ท่ี
ส าคญั ตลอดจนการเมืองระหวา่งประเทศ 
 

3(3-0-6) 
 

100-143 
 

การเมืองและการปกครองไทย 
Thai Politics and Government 
ศึกษาวิวฒันาการการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญและโครงสร้างทาง การ
ปกครอง สถาบันนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ การปกครองส่วนกลาง        
ส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน ตลอดจนขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมือง  และ
การเปล่ียนแปลงทางการเมือง หลกัการเปล่ียนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบนั 
รวมทั้งสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 3(3-0-6) 



 

 

 

100-144 หลกัเศรษฐศาสตร์ 
Principles of  Economics 
ศึกษาหลกัการของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในเร่ืองปัญหาพื้นฐานทาง 
เศรษฐกิจ ปัจจยัก าหนดอุปสงค์ อุปทานของสินค้า พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  
ลกัษณะส าคญัของการตลาด สินคา้ท่ีมีการแข่งขนัอยา่งสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์  
การวเิคราะห์รายไดใ้นบญัชีผลิตภณัฑ์ประชาชาติ การก าหนดรายไดป้ระชาชาติ  
นโยบายการเงินและการคลงัโดยสังเขป ความส าคญัของการค้าและการเงิน 
ระหวา่งประเทศในดุลการช าระเงินและรายไดป้ระชาชาติ 
 

3(3-0-6) 

100-147 ลลีาศ 
Social Dance       
ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับองค์ประกอบสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพ    
ทางกาย ความเป็นมาของลีลาศ ฝึกทกัษะพื้นฐานของลีลาศจงัหวะต่าง ๆ 

 1(0-2-1) 

 
100-148 
 
 
 
 

 
มนุษย์กบัสังคม 
Man and Society 
ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของสังคม วิเคราะห์สังคมในรูปแบบต่าง ๆ   
ความสัมพนัธ์และอิทธิพลของมนุษย์กับสังคม หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
ตลอดจนปัญหาและวิธีการแกปั้ญหาสังคม ทั้งสังคมแบบเผชิญหน้าและสังคม
ออนไลน ์
 

 
3(3-0-6) 

100-149 การเมืองและเศรษฐกจิในสังคม 
Politics and  Economy in Society 
ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีส าคัญ ความสัมพนัธ์ 
แนวโนม้การเปล่ียนแปลงในอนาคต และสาเหตุต่าง ๆ ของการเกิดปัญหา รวม
ไปถึงผลกระทบทางการเมืองและเศรษฐกิจในสังคม ตลอดจนการบริหารจดัการ
เพื่อน าไปสู่การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อการ
พฒันาชุมชนและสังคมอยา่งย ัง่ยนื 
 

3(3-0-6) 

100-158 ปรัชญาทัว่ไป 
General Philosophy 
ศึกษาความหมาย ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณ
วิทยา ทั้ งปรัชญาตะวนัตก ปรัชญาตะวนัออกและปรัชญาไทย การตีความ
ปรัชญาเก่ียวกบัโลกและชีวิตของมนุษย ์และการประยุกต์ปรัชญามาใช้ในการ
ด าเนินชีวติอยา่งเห็นคุณค่า 

3(3-0-6) 



 

 

 

100-160 ทกัษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 
Study skills in Higher Education 
ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษาและหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั เป้าหมายในการ 
ศึกษาระดบัอุดมศึกษา การเตรียมตวัก่อนเขา้ชั้นเรียน วธีิการสร้างทกัษะ       การ
เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ เทคนิคการสร้างความรักในการเรียน เทคนิคการฟัง  
เทคนิคการอ่าน เทคนิคการเขียนและการจดบนัทึกความรู้ เทคนิคการพูดเพื่อ 
น าเสนองาน เทคนิคการบริหารเวลา เทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่ม กระบวนการ 
เขียนรายงาน วิธีการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ  การเตรียมตวัสอบและวิธีการท า
ขอ้สอบ 
 

2(1-2-3) 

100-165  การคิดวเิคราะห์ 
 Critical Thinking 
ศึกษาความหมายการคิด ปัจจัยพื้นฐานของการคิด ลักษณะของการคิด  
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมองกบัการคิด ความส าคญัของการคิด กระบวนการคิด 
อุปสรรคของการคิด การป้องกนัและแกไ้ขขอ้บกพร่องในการคิด ประเภทการ
คิดต่างๆ เน้นพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ จากกรณีศึกษาการเผชิญ
สถานการณ์  การคิดวิเคราะห์เหตุผลเชิงจริยธรรม เทคนิคการคิดวิเคราะห์เพื่อ
ตดัสินใจอย่างสมเหตุสมผลและการน าเสนอองค์ความรู้ท่ีเป็นสัมฤทธิผลจาก
การ ฝึกทกัษะการคิดวเิคราะห์ 

3(3-0-6) 

 
100-166 

 
อาเซียนศึกษา 
ASEAN  Studies 
ศึกษาประวติัความเป็นมาของอาเซียน กลไกอาเซียน กฎบตัรอาเซียน วิสัยทศัน์ 
วตัถุประสงค์ เป้าหมาย โครงสร้างภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วฒันธรรม เขตการคา้เสรี และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียนแถบ
ภูมิภาคตะวนัออกเฉียงใต ้องคป์ระกอบของประเทศร่วมเจรจาท่ีมีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมในอาเซียน 
 
 
 

 
3(3-0-6) 



 

 

 

100-167 บัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 
Ideal Graduate  
ศึกษาคุณลกัษณะของบณัฑิตไทยและคุณลกัษณะบณัฑิตอนัพึงประสงค์ของ 
มหาวิทยาลยั กระบวนการพฒันาตนเพื่อเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี การท ากิจกรรม 
เพื่อส่วนรวม การรู้จกัสิทธิและหน้าท่ีของตน การเรียนรู้ประชาธิปไตย การ
ประกนัคุณภาพการศึกษา คุณธรรมและจริยธรรมและการปฏิบติัตน ห่างไกล
จากยา   เสพติด การท านุบ ารุงรักษาศิลปวฒันธรรมของชุมชนและชาติ เพื่อน า
องค์ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค์ไปประยุกต์ใช้ ให้
เกิดข้ึนเป็นคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์  
 

2(1-2-3) 

100-168 หาดใหญ่ศึกษา 
Hatyai  Studies 
ศึกษาประวัติศาสตร์  สภาพอดีตและปัจจุบันของธุรกิจเมืองหาดใหญ่ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีความเช่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของคนใน
ทอ้งถ่ิน รวมทั้งวเิคราะห์ วจิารณ์ สภาพปัจจุบนัและปัญหาของอ าเภอใหญ่ทั้งใน
ดา้นสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม และคุณภาพชีวติ 

2(1-2-3) 

 
100-169 

 
การคิดเชิงสร้างสรรค์ 
Creative  Thinking      
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความคิดเชิงสร้างสรรค์ องค์ประกอบและ 
รูปแบบของความคิดเชิงสร้างสรรค ์กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค ์การแสวงหา 
ขอ้มูลและความรู้ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ แนวทางการพฒันาทกัษะการ 
คิดเชิงสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั แนวทางการสร้างสรรค์
ผลงาน ในชีวติประจ าวนั 

 
3(3-0-6) 

 
100-170 

 
ความปลอดภัยในชีวติ 
Safety for Life 
ศึกษาความหมาย แนวคิดเก่ียวกบัความปลอดภยั ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน 
ชีวติจากส่ิงแวดลอ้ม อาหาร  การจราจร ภยัธรรมชาติ อคัคีภยั  การใชชี้วิตทัว่ไป 
ความปลอดภยัจากการมีเพศสัมพนัธ์ ความปลอดภยัจากยาเสพติด เทคนิควิธี 
การจดัการกบัความเส่ียงดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในชีวติ 

 
2(2-0-4) 



 

 

 

100-172 ความเป็นพลเมืองของสังคมไทย 
Being Thai Citizen 
ศึกษาบทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมไทย   
เหตุการณ์ต่างๆ ทางสังคมท่ีเป็นท่ีสนใจของสังคมไทยและสังคมโลก  การมี
ส่วนร่วมทางสังคม  การปลูกฝังจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต  ต่อต้าน 
พฤติกรรมท่ีเอาเปรียบสังคม  การเคารพสิทธิทศันคติท่ีเห็นประโยชน์   ของ
ส่วนรวมเป็นหลกั  และการปลูกฝังจิตส านึกการมีระเบียบวินยัในตนเอง  ความ
สุจริต  เป็นต้น  รวมทั้ งการสร้างนิสัยการเป็นผูน้ าในทางสร้างสรรค์  ของ
สังคมไทย 
 

3(3-0-6) 
 

100-173 สารสนเทศเพือ่การศึกษาค้นคว้า 
Information for Study Skills       
ศึกษาความส าคญัของสารสนเทศ การเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศ การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสืบคน้ การใชห้้องสมุด การรวบรวมขอ้มูล และการน าเสนอ
ผลการศึกษาคน้ควา้ คุณธรรมจริยธรรมในการใชส้ารสนเทศ 
 

1(0-2-1)                   
 

100-200 พหุวฒันธรรม 
Multiculturalism 
ศึกษาความหมาย ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับวฒันธรรม ความหลากหลายทาง 
วฒันธรรม ทั้งตะวนัตกและตะวนัออก วฒันธรรมไทย และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
ใต้ การเปล่ียนแปลงทางสังคมและกระแสความเจริญก้าวหน้าของโลกท่ีมี
ผลกระทบ ต่อวฒันธรรม และวถีิชีวติของมนุษย ์

3(3-0-6) 

 
100-231 

 
ชีวติกบัวรรณกรรม 
Life  and  Literature 
ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิต ประเภทเร่ืองสั้ น   
นวนิยาย บทกวี บทละคร และงานเขียนอ่ืน เพื่อเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ 
ระหวา่งวรรณกรรมกบัชีวติในคุณค่าดา้นความดี ความงามและความจริง เพื่อให้
ผูเ้รียนเกิดเจตคติท่ีดี มีโลกทัศน์ต่อชีวิตและสังคม ทั้ งยงัส่งเสริมการอ่าน 
วรรณกรรมเพื่อใหผู้เ้รียนรักวรรณกรรมและรักการอ่าน 

 
3(3-0-6) 



 

 

 

100-240 เศรษฐกจิพอเพยีง 
Sufficiency Economy            
ศึกษาหลกัการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการน าไปประยุกต ์
ใช้ในรูปแบบและลกัษณะต่างๆ บูรณาการกบัวิถีชีวิต ทั้งการบริหารจดัการใน
ครอบครัว การจดัการของชุมชน การประกอบการขนาดยอ่ม ขนาดธุรกิจแต่ละ
ประเภท  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก 

3(3-0-6) 

 
100-241 

 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
Local  Wisdom 
ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความส าคญัของภูมิปัญญา ทั้งภูมิปัญญาชนชาติ 
ตะวนัออกและภูมิปัญญาชนชาติตะวนัตก ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไทยและภูมิปัญญา 
ทอ้งถ่ินใต ้เน้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นเกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมและ 
ส่ิงแวดล้อม องค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านภาษาและวรรณคดี  เพื่อประยุกต์ใช ้     
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหเ้กิดคุณค่าต่อการด าเนินชีวติ 
 

 
3(3-0-6) 

100-242 สันติศึกษา 
Peace  Studies  
ศึกษาความหมาย แนวคิดส าคญัเก่ียวกบัสันติภาพและสันติศึกษา  ปัญหาความ
ขดัแยง้และความรุนแรงในครอบครัว สังคม ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ 
โดยอาศยัองค์ความรู้ดา้นรัฐศาสตร์ สังคมวิทยา  จิตวิทยาสังคม  เพื่อให้ผูเ้รียน
เข้าใจและเกิดพฤติกรรมการจัดการความขัดแยง้   ด้วยวิธีการเจรจาต่อรอง 
กระบวนการสันติวธีิ 

 

3(3-0-6) 

100-245 การปรับตัวทางสังคม 
Social  Adjustment   
วชิาบังคับ : นักศึกษาช้ันปีที ่3 ขึน้ไป 
ศึกษาหลักการ  แนวคิด ในการด าเนินชีวิตในสังคมและระบบการท างาน  
จริยธรรมในวิชาชีพ หลักการครองตน ครองคน ครองงาน  การพัฒนา
บุคลิกภาพ  การใชภ้าษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร  การสร้างมนุษย
สัมพนัธ์  การท างานร่วมกนัในองคก์ร และระบบบริหารงานอยา่งมีคุณภาพใน
สถานประกอบการเพื่อการเตรียมสู่กระบวนการสหกิจศึกษาหรือการท างานใน
อนาคต 
 
 

2(1-2-3) 



 

 

 

3.  กลุ่มวชิาภาษา 
100-150 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 

Thai Language for Communication  
ศึกษาหลกัการ ระเบียบ ไวยากรณ์และวิธีการใช้ภาษาไทย เพื่อการส่ือสาร ใน
ดา้นการฟัง การพดูการอ่านและการเขียน โดยบูรณาการทกัษะการคิด ในการใช้
ภาษา 
 

3(2-2-5) 

100-151 ภาษาองักฤษ 1 
English I 
ศึกษาการส่ือสารและแลกเปล่ียนข้อมูลในประโยคและส านวนท่ีใช้ในชีวิต
ประจ า วนัในสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนตวัและครอบครัว การซ้ือ
สินคา้ การท างาน เป็นตน้ จากการฟังบทสนทนาในชีวติประจ าวนั ประกาศแบบ
สั้น  สามารถเขียนขอ้มูลสั้ น ๆ เพื่อบรรยายความตอ้งการของตนเอง เช่น การ
ฝากขอ้ความทางโทรศพัท ์เขียนบนัทึกสั้น ๆ เป็นตน้ 

 

3(2-2-5) 

100-152 ภาษาองักฤษ 2 
English  II 
วชิาบังคับก่อน  :  100-151  ภาษาองักฤษ 1 
ศึกษาประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัครอบครัว ท่ีท างานและสถานศึกษา การใชเ้วลาวา่ง 
สามารถน าบทเรียนไปประยุกต์ใช้เพื่อส่ือสารในชีวิตประจ าวนัได้  บรรยาย
ประสบการณ์ เหตุการณ์ และความใฝ่ฝันของตนเอง รวมทั้งให้เหตุผล  หรือ
อธิบายความคิดเห็นและแผนการของตนเองได ้

3(2-2-5) 

 
100-154 

 
ภาษาจีน 1 
Chinese I 
ศึกษาระบบเสียง เน้นการถ่ายเสียงภาษาจีนกลางด้วย อกัษรจีน (pinyin) ให้
ถูกตอ้งชดัเจนตาม หลกัสัทอกัษรจีน วธีิเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสร้างประโยค 
ฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นคือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ศึกษาค าศพัทท่ี์ใช้
ในชีวติประจ าวนัประมาณ 600 ค า 
 

 
3(2-2-5) 



 

 

 

100-157 การฝึกพูดภาษาไทย 
Thai  Speech   
ศึกษาการใช้ภาษาให้ถูกตอ้งเหมาะสมในการพูด การเขียน โดยเน้นฝึกทกัษะ   
การพดูแบบต่างๆ ในท่ีชุมชนท่ีถูกตอ้ง การใชถ้อ้ยค าส านวนท่ีไพเราะ ตลอดจน 
การกล้าแสดงออกด้านการพูดต่อท่ีชุมชนในหัวข้อทัว่ไปท่ีเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินชีวติ 
 

3(2-2-5) 

100-252 ภาษาองักฤษส าหรับวชิาการเฉพาะด้าน 
English for Academic Purpose 
ศึกษาค าศพัท์ทางวิชาการเฉพาะวิชาชีพ โดยการอ่านบทความ และการฟัง เพื่อ
พฒันาทกัษะด้านการเขียนและการพูดในเชิงวิชาการ เช่น การเขียนโครงการ  
การสรุปบทความทางวิชาการเฉพาะดา้น และแสดงความคิดเห็นทั้งในรูปแบบ 
การพดูและเขียนภาษาองักฤษ 
 

3(2-2-5) 

100-253 ภาษาจีน 2 
Chinese II   
วชิาบังคับก่อน  :  100-154  ภาษาจีน 1 
ศึกษาต่อเน่ืองจากภาษาจีน 1 โดยฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นในระดบัท่ีสูงข้ึน ใชภ้าษา 
ให้ถูกต้องสอดคล้องกับเหตุการณ์และส่ิงแวดล้อม การค้นค าศัพท์จาก 
พจนานุกรม ศึกษาความแตกต่างของอักษรจีนแบบตัวเต็ม  (Traditional 
Character) และตวัยอ่ (Simplified Character) ศึกษาค าศพัทใ์หม่ประมาณ   
600 ค า 

3(2-2-5) 

 
100-300 

 
ภาษามาลายู 1 
Malay  I 
ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลายู และเสริมสร้างทักษะพื้นฐานด้าน      
การฟัง พดู อ่าน เขียน ภาษามลายจูากค าศพัท ์และประโยคเพื่อการส่ือสาร     ใน
ชีวติประจ าวนั 

 
3(2-2-5) 

 

100-301 
 

ภาษามาลายู 2 
Malay  II 
วชิาบังคับก่อน : 100-300 ภาษามลายู 1 
ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษามลายใูนระดบัตน้ท่ีต่อเน่ือง 
จากภาษามลาย ู1 เพื่อสามารถใชภ้าษามลายใูนการส่ือสารและตามสถานการณ์ 
ท่ีก าหนด 

 

3(2-2-5) 



 

 

 

100-302 ภาษาญีปุ่่น 1 
Japanese  I 
ศึกษาและฝึกฝน การออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคาตะ
คานะ ค าศพัท์พื้นฐาน รูปประโยคพื้นฐาน เพื่อน ามาใช้เขียน ประโยคในการ
ส่ือสาร ฝึกทักษะการฟัง เพื่อความเข้าใจ โดยการถามตอบเป็น ภาษาญ่ีปุ่น
เก่ียวกบักิจวตัรประจ าวนั และฝึกการกล่าวแนะน าตวัดว้ยการพูด สนทนาผ่าน
การพฒันาทกัษะพื้นฐานในการส่ือสาร 
 

3(2-2-5) 

100-303 ภาษาญีปุ่่น 2 
Japanese II 
วชิาบังคับก่อน : 100-302  ภาษาญีปุ่่น 1 
ศึกษาและฝึกทกัษะพื้นฐานต่อเน่ือง ผา่นทกัษะการฟัง การออกเสียงและการพูด 
การเขียนประโยค การอ่าน ขอ้ความพื้นฐานและค าศพัท์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั 
ศึกษาและฝึกฝนการออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคาตะ 
คานะ และตวัอกัษรคนัจิเพิ่มเติม 

3(2-2-5) 

 
100-304 

 
ภาษาเกาหล ี1 
Korean I   
ศึกษาค าศพัทพ์ื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เนน้ฝึกบทสนทนาท่ีใช้
ใน ชีวิตประจ าวนั โดยสนทนาตอบโตด้้วยภาษาเกาหลี และการอ่านฝึกอ่าน
ขอ้ความ ฝึกการเขียนเป็นรูปประโยค 

 
3(2-2-5) 

 
100-305 

 
ภาษาเกาหล ี2 
Korean II   
วชิาบังคับก่อน : 100-304  ภาษาเกาหล ี1 
ศึกษารูปแบบการสนทนา โดยใชป้ระโยคสนทนาส าหรับการส่ือสารดว้ยการฟัง 
และพดูภาษาเกาหลีและเรียนรู้ค าศพัทท่ี์ใชใ้นการท างาน ค าศพัทใ์นบทเรียน   
โดยฝึกการใชภ้าษาบูรณาการทกัษะพื้นฐานในระดบัท่ีสูงข้ึน 

 
3(2-2-5) 

 
100-306 

 
ภาษาเขมร 1 
Khmer  I 
ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน      ภาษา
เขมร ศึกษาไวยากรณ์เบ้ืองตน้และรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกออกเสียงตาม หลกั
สัทศาสตร์ ฝึกอ่านประโยคง่าย ๆ ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 

 
3(2-2-5) 



 

 

 

100-308 ภาษาพม่า 1 
Myanmar  I   
ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง พูด อ่าน และการเขียนภาษาพม่า ศึกษา
รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐานเนน้ฝึกบทสนทนาท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั การ
อ่านฝึกอ่านขอ้ความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบค าถามได้ การเขียนประโยค 
ง่าย ๆ ได ้
 

3(2-2-5) 

100-309 ภาษาพม่า 2 
Myanmar  II   
วชิาบังคับก่อน : 100-308  ภาษาพม่า 1 
ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาพม่า        ใน
ระดบัท่ียากข้ึน การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนยอ่หนา้และบทอ่าน
สั้นๆ และฝึกการสนทนาในทางธุรกิจ 

3(2-2-5) 

 
100-310 

 
ภาษาตากาลอ็ก 1 
Tagalog  I  
ศึกษาค าศพัทพ์ื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เนน้ฝึกบทสนทนาท่ีใช ้
ในชีวติประจ าวนั โดยสนทนาตอบโตด้ว้ยภาษาตากาล็อก 
 

 
3(2-2-5) 

100-311 ภาษาตากาลอ็ก 2 
Tagalog  II     
วชิาบังคับก่อน : 100-310  ภาษาตากาลอ็ก 1 
ศึกษาค าศพัท ์รูปประโยคและไวยากรณ์ในระดบัท่ีสูงข้ึน เนน้การฝึกบทสนทนา 
ในเร่ืองเฉพาะทางมากข้ึน เช่น การติดต่อธุรกิจ    
 

3(2-2-5) 

100-353 การสนทนาภาษาองักฤษ 
English  Conversation 
ศึกษาการสนทนาในระดบัท่ีสูงข้ึน โดยเนน้ทกัษะดา้นการฟังและการพูด และ
ศึกษาส านวนการพดูในสถานการณ์ต่าง ๆ และกลยทุธ์ในการพูดเพื่อแสดงความ
คิดเห็นต่าง ๆ 

3(2-2-5) 



 

 

 

100-354 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกจิ 
English for Business   
ศึกษาค าศพัท์และส านวนทางธุรกิจเบ้ืองตน้ เช่น โครงสร้างองค์กร การเขียน
กระบวนการทางธุรกิจ การอ่านข้อมูลเชิงสถิติ มารยาทการอยู่ร่วมกันใน
ส านักงาน การติดต่อทางโทรศพัท์ การจดัเรียงก าหนดการและการนัดหมาย 
บนัทึกขอ้ความ จดหมายเวยีน ค าเตือน ป้ายประกาศ 
 

3(2-2-5) 

100-355 การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ 
Reading  Development  in  English 
ศึกษาการอ่านภาษาองักฤษ โดยใช้ทกัษะการอ่านข้าม การอ่านแบบกวาด      
การเดาค าศพัทจ์ากเน้ือเร่ือง การอ่านเพื่อจบัใจความ  เพื่อเสริมทกัษะการอ่านใน
ภาษาอังกฤษให้มีความเข้าใจรวดเร็วยิ่งข้ึน นอกจากน้ีนักศึกษายงัสามารถ
เพิ่มพนูความรู้ดา้นค าศพัทภ์าษาองักฤษผา่นการอ่านจากเน้ือเร่ืองท่ีหลากหลาย 

3(2-2-5) 

 
2. หมวดวชิาเฉพาะด้าน 
 2.1  กลุ่มวชิาชีพครู    
 
600-106              จิตวทิยาส าหรับครู      3(3-0-6) 
     Psychology for Teachers   

ศึกษาองคค์วามรู้ทางจิตวทิยาพื้นฐาน จิตวทิยาพฒันาการของมนุษย ์จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา 
จิตวทิยาในการจดัการชั้นเรียนส าหรับเด็กปกติและชั้นเรียนเด็กพิเศษ การศึกษารายกรณี กระบวนการและ
เทคนิคเก่ียวกับจิตวิทยาแนะแนวและการให้ค  าปรึกษาในสถานศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้หลัก
จิตวิทยา เพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้ของผูเ้รียน สร้างแรงบนัดาลใจให้ผูเ้รียนเป็นผูใ้ฝ่เรียนรู้ และสร้าง
นวตักรรมใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และใหท้นัการเปล่ียนแปลงทางสังคมและคาดการณ์อนาคตได ้

  
 600-107 ความสัมพนัธ์ระหว่างสถานศึกษากบัชุมชน   3(3-0-6) 
               School-Community Collaboration    

ศึกษาหลกัการจดัการชุมชน บริบทของชุมชน วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อสร้างความสัมพนัธ์และเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษา ครอบครัวและชุมชน น าไปสู่การมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืน เพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและแกปั้ญหา
ผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ใหส้ามารถอยูร่่วมกนับนพื้นฐานความแตกต่างทางวฒันธรรม 

   
 
 



 

 

 

  600-216 ความเป็นครูและคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ   3(3-0-6) 
       Teacher,s Attributes and Ethics 

ศึกษาหลกัการ แนวคิด ความส าคญั บทบาทหนา้ท่ี และคุณลกัษณะของความเป็นครูมาตรฐานวิชาชีพครู 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพครู  การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิต
สาธารณะ และปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและความซ่ือสัตย์สุจริต 
ตลอดจนใช้ภาวะผูน้ าผลกัดนัการเปล่ียนแปลงในการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั และพฒันา
วชิาชีพครูอยา่งต่อเน่ือง   

 
  600-217 ปรัชญาการศึกษาและการพฒันาหลกัสูตร    3(3-0-6) 
       Educational Philosophy and Curriculum Development 

ศึกษาปรัชญาการศึกษา การจดัการศึกษาอยา่งสร้างสรรค์และมีปรัชญาศึกษา วิวฒันาการของการศึกษา
ไทยและการศึกษาโลก แนวคิด ทฤษฎีหลกัสูตร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลกัสูตร
สถานศึกษา หลกัสูตรทอ้งถ่ิน หลกัสูตรบูรณาการ ฝึกจดัท าหลกัสูตร พฒันา วิเคราะห์ และประเมิน
หลกัสูตรเพื่อตอบสนองความหลากหลายของผูเ้รียน  

 
 600-218 พลเมืองววิฒัน์              3(1-4-4) 
      Active Citizen 

ศึกษา วเิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั รวมถึงการเปล่ียนแปลงบริบทดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หนา้ท่ี
การเป็นพลเมืองท่ีดีตามรัฐธรรมนูญท่ีส่งผลกระทบต่อการศึกษาในปัจจุบนัและแนวโน้มในอนาคต 
ศึกษา วิเคราะห์ ประยุกต์ปรัชญา แนวคิดหลกัเศรษฐกิจพอเพียงท่ีส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ มี
จิตส านึกสาธารณะ และการมีส่วนร่วมลดความเหล่ือมล ้าในสังคม ปฏิบติัตนเป็นพลเมือง     ต่ืนรู้ สร้าง
ประโยชน์ต่อชุมชน และทอ้งถ่ิน  

  
 600-314 วทิยาการจัดการเรียนรู้                     3(3-0-6) 
      Educational Learning Management 

ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีการเรียนรู้ การจดัการชั้นเรียน องคป์ระกอบการจดัการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้ท่ี
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั รูปแบบของการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  การจดัการเรียนรู้เชิงรุก 
คุณลกัษณะและพฒันาการของผูเ้รียนรายบุคคลและรายกลุ่ม วิเคราะห์ ออกแบบเน้ือหา วิธีการจดัการ
เรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การเสริมแรง การวดัและประเมินผลผูเ้รียน การปรับปรุงและพฒันาการเรียนรู้ 
และฝึกปฏิบติัการจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

 
 
 
 



 

 

 

  600-315 การวดัผล  การประเมินผล และการประกนัคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
       Measurement Evaluation and Educational Quality Assurance 

ศึกษาหลกัการ แนวคิด วิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบเคร่ืองมือวดัและประเมินผล
รายบุคคลและรายกลุ่ม แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ แนวปฏิบติัในการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้แนวใหม่ การใช้ผลการวดัและประเมินเพื่อพฒันาผูเ้รียนและการจดัการเรียนรู้ วิเคราะห์และฝึก
ออกแบบเคร่ืองมือวดัและประเมินผลผูเ้รียน การประยุกต์หลกัการประเมินมาใชใ้นการประกนัคุณภาพ
การศึกษา ศึกษาองค์ความรู้การประกันคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา การจดัท าแผนพฒันาและโครงการเก่ียวกบัการประเมินเพื่อการประกนัคุณภาพทางการศึกษา 
น าผลการประเมินและประกนัคุณภาพการศึกษามาใชเ้พื่อพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 

 
  600-316 ส่ือดิจิทลัและนวตักรรมเพือ่การเรียนรู้          3(2-2-5) 

      Digital Media and Learning Innovation 
ศึกษาหลักการ  แนวคิด รูปแบบการผลิตส่ือดิจิทลัทางการศึกษาท่ีหลากหลาย การใช้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในการผลิตส่ือดิจิทลัทางการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกบัธรรมชาติของรายวิชาและผูเ้รียน  น าไปสู่การพฒันานวตักรรมทางการศึกษาเพื่อแกปั้ญหา
ผูเ้รียน  ประยุกตใ์ชส่ื้อในการจดัการเรียนการสอน และการท างานให้ทนัสมยั มีประสิทธิภาพ  รู้เท่าทนั
ส่ือดิจิทลั และใชส่ื้ออยา่งปลอดภยัโดยไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 
  600-425  วจัิยเพือ่พฒันาการเรียนรู้ของผู้เรียน    3(2-2-5)  
       Research  for Learning Development of Learner 

ศึกษาหลกัการ  แนวคิด  ทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจยั ทั้งการวิจยัเชิงคุณภาพและปริมาณ  การวิจยัชั้นเรียน 
เขียนและน าเสนอรายงานการวิจยัไดถู้กต้อง น าผลการวิจยัมาปรับปรุงและแกปั้ญหาการเรียนการสอน 
และการท างานอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงพฒันานวตักรรมการศึกษา การสร้างแรงบนัดาลใจท่ีเอ้ืออ านวยต่อ
การเรียนรู้  ตลอดจนเป็นพี่เล้ียงหรือผูช้ี้แนะแก่ผูเ้รียนได ้

 
600-108  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1    2(0-160-0) 

  Internship in Education I  

ศึกษา ปฏิบติัการรู้รอบบริบทของสถานศึกษา งานครูในสถานศึกษาเป็นเวลา 4 สัปดาห์  วิเคราะห์ความรู้ 
ทฤษฎี แสวงหาความรู้ และจดัการความรู้เก่ียวกบังานครูท่ีสะทอ้นความรู้รอบเก่ียวกบัผูเ้รียน ครู และ
โรงเรียน มีทกัษะในการใชภ้าษาและการส่ือสารระหวา่งบุคคล การสร้างสัมพนัธภาพ การท างานเป็นทีม 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบัผูป้กครองและชุมชมอยา่งสร้างสรรค ์การใชเ้ทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการ
สืบคน้ จดัเก็บและปฏิบติังาน มีค่านิยมท่ียดึมัน่คุณธรรมและจริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี สรุป
และเขียนรายงานผลการปฏิบติังาน ภายใตก้ารนิเทศร่วมกนัระหวา่งมหาวทิยาลยักบัสถานศึกษา 

 



 

 

 

600-219  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2    2(0-160-0) 

  Internship in Education II  

ศึกษาการแสดงบทบาทหนา้ท่ีครู มีส่วนร่วมในการปฏิบติัภารกิจเป็นผูช่้วยครู ในการปฏิบติัหนา้ท่ีต่าง ๆ 
เป็นเวลา 4 สัปดาห์  ไดแ้ก่ การดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนดว้ยความรัก เมตตา กรุณา และควบคุมชั้นเรียน การ
จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้และการผลิตส่ือ การตรวจช้ินงาน การวดัผลและประเมินผล การท างานวิจยั
ในชั้นเรียน และกิจกรรมของฝ่ายต่าง ๆ ในสถานศึกษา ร่วมวิเคราะห์แก้ปัญหาพฒันาผูเ้รียนเป็น
รายบุคคลกบัเครือข่ายผูป้กครองและชุมชน และรายงานผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนไดอ้ยา่งเป็นระบบ มี
ทกัษะการใชภ้าษาและการส่ือสารระหวา่งบุคคล การจดัการอารมณ์ของตนเองและเขา้ใจอารมณ์ของผูอ่ื้น 
การท างานเป็นทีม การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสร้างสรรค ์ พร้อมทั้งน าเสนอและรายงานผล
อยา่งเป้นระบบ ภายใตก้ารนิเทศร่วมกนัระหวา่งมหาวทิยาลยักบัสถานศึกษา 

 

600-317  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  3    2(0-160-0) 

  Internship in Education III  

ปฏิบติังานสอนในสถานศึกษาเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ปฏิบติังานสอนในวิชาเอกโดยน าความรู้มาใชว้างแผน 
ออกแบบหลกัสูตร จดักิจกรรมการเรียนรู้ วดัผลและประเมินผล ผลิตส่ือ/นวตักรรมเพื่อแกปั้ญหาหรือ
พฒันาผูเ้รียน ใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ  แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบัผูป้กครองและชุม
ชมอยา่งสร้างสรรค ์จดัการเรียนรู้ในสถานการณ์จริงและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนมีความสุข 
ใช้วิธีการวดัและประเมินผล รวมถึงบนัทึกและเขียนรายงานการปฏิบติังานสอนและถอดบทเรียนเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ พร้อมน าไปสู่การจดัท าเคา้โครงวิจยัเพื่อแกปั้ญหาหรือพฒันาผูเ้รียน ภายใตก้ารนิเทศ
ร่วมกนัระหวา่งมหาวทิยาลยักบัสถานศึกษา   
 

600-426  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  4    6(0-480-0) 

  Internship in Education IV 

ปฏิบัติหน้าท่ีครูในสถานศึกษาเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา (18 สัปดาห์) ด้วยการมีส่วนร่วมในการ

ออกแบบและวางแผนการจดัการเรียนรู้  จดัการเรียนรู้และจดัการชั้นเรียนในสถานการณ์จริง โดยการบูร

ณาการศาสตร์การสอนเน้ือหา เทคโนโลยีและจรรยาบรรณวิชาชีพภายใต้การนิเทศร่วมกนัระหว่าง

มหาวิทยาลยักบัสถานศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีปัญญารู้คิด  ใชว้ิธีการวดัและประเมินผลเพื่อปรับปรุง

การพฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของผูเ้รียน ประยุกตใ์ชส่ื้อและเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อ

การเรียนรู้ ด าเนินการวิจยั สร้างส่ือ/นวตักรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียนจากการปฏิบติังานในหน้าท่ีครู  โดยการ

สะทอ้นคิด ถอดบทเรียน และแลกเปล่ียนการเรียนรู้ร่วมกบัผูป้กครองและชุมชมอยา่งสร้างสรรค ์เขียน

รายงานและน าเสนอผลการวิจยั มีส่วนร่วมในการจดัท าโครงการเพื่อพฒันาผูเ้รียน และปฏิบติัหน้าท่ี      

อ่ืน ๆ ของครูในสถานศึกษาเพื่อพฒันาความเป็นครูมืออาชีพ 



 

 

 

2.2  กลุ่มวชิาเอก            
2.2.1  วชิาเอกบังคับ       

 

604-100 หลกัภาษาไทยส าหรับครู  
Thai  Grammar for Teachers 

3(3-0-6) 

 ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และลกัษณะส าคญัของภาษาไทย ระบบเสียง อกัษรแทนเสียง 
ระบบค า ส านวน    ระบบประโยค ระบบความหมาย  ฉนัทลกัษณ์     รวมทั้งสุภาษิต  ค  า
พงัเพย ค าราชาศพัท ์ และประยุกตห์ลกัการ  ความรู้เร่ืองหลกัภาษาเพื่อน าไปใช้ในการ
จดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

   
604-101 ภาษาศาสตร์ส าหรับครู  

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

 ศึกษาความหมาย  แนวคิด  ทฤษฎี  และขอบข่ายของวิชาภาษาศาสตร์   ศึกษาระบบเสียง  
ระบบค า  และวากยสัมพนัธ์   การวิเคราะห์ภาษาตามวิธีการทางภาษาศาสตร์   การ
ประยุกต์ใช้ความรู้และวิธีการทางภาษาศาสตร์ในกระบวนการจดัการเรียนการสอน
ภาษาไทย 

 

   
604-102 วาทการส าหรับครู         3(2-2-5) 

Speech  for Teachers 
3(2-2-5) 

 ศึกษาความหมาย  แนวคิด  ทฤษฎี  หลกัการพูด คุณธรรมจริยธรรมของนกัพูด การสร้าง
บุคลิกภาพในการพูด  การใช้ภาษาและกลวิธีการพูด การประเมินผลและการปรับปรุง
การพูด และการพูดในท่ีชุมชน เนน้การฝึกพูด  การวิเคราะห์  วิจารณ์  อธิบาย  อภิปราย 
พดูโนม้นา้วใจ และการพดูในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนรู้ 

 

 
604-200 พฒันาการของภาษาไทย   

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

 ศึกษาแนวคิด  ความส าคญัและความเป็นมาของภาษา  วิวฒันาการและการเปล่ียนแปลง
ของอกัขรวิธีไทย การเปล่ียนแปลงดา้นเสียง   ค า  การใช้ค  า  การประกอบรูปค า 
ความหมายของค าและส านวนไทย  ความสัมพนัธ์ของภาษาไทยกับสังคม  รวมถึง
ภาษาไทยถ่ิน ศพัทเ์ฉพาะสมยั การผกูประโยค การสัมพนัธ์ประโยค และการรับอิทธิพล
ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
 

 



 

 

 

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

3(3-0-6) 

 ศึกษาความเป็นมาของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  ลกัษณะของภาษาต่างประเทศท่ี
เขา้มาปะปนในภาษาไทย  เช่น ภาษาบาลี  สันสกฤต เขมร ชวา-มลาย ู จีน  องักฤษ  เป็น
ตน้  หลักการยืมค า  การสร้างค า การใช้ค  าทบัศพัท์  และศพัท์บญัญติั  ตลอดจนการ
เป ล่ียนแปลงค ายืมด้าน เ สียง     รูปค า  และความหมาย   รวมถึง อิทธิพลของ
ภาษาต่างประเทศท่ีมีต่อภาษาไทย 

 

   

604-205 การอ่านและการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์    
Creative Reading and Writing in Thai Poetry 

3(2-2-5) 

 ศึกษาหลกั เทคนิค และศิลปะการอ่านออกเสียงและการเขียนร้อยกรองจาก ค าประพนัธ์
ไทย  ฝึกเขียนร้อยกรองชนิดต่าง ๆ โดยค านึงถึงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ความถนดัและ
ความสามารถท่ีแตกต่างกนัของผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 

   

604-206 การเขียนร้อยแก้ว 
Prose Writing 
ศึ ก ษ า ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ห ลั ก ก า ร เ ขี ย น  ก า ร ใ ช้ ถ้ อ ย ค า  ก า ร ว า ง โ ค ร ง เ ร่ื อ ง  
การเขียนยอ่หนา้ เรียงความ ยอ่ความ บทความ รายงาน เขียนจดหมายกิจธุระ  การเขียน
หนังสือราชการ  การเขียนวิเคราะห์วิจารณ์แสดงความรู้ แสดงความคิดเห็น และเขียน
ส่ือสารรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนมารยาทในการเขียน  

3(2-2-5) 

   
604-207 ความรู้ทางวรรณคดีไทย 

Introduction to Thai Literature 
ศึกษาลกัษณะทัว่ไปของวรรณคดีไทยสมยัต่าง ๆ ศพัทว์รรณคดี วิวฒันาการของ
วรรณคดีในเชิงประวติัและคุณค่า ดา้นเน้ือหา ภาษา รูปแบบ อารมณ์และความคิดท่ีมีผล
ต่อวรรณคดีไทย เพือ่วเิคราะห์ วจิารณ์ และประเมินค่าวรรณคดีได ้

3(3-0-6) 

   
604-303 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน 

The Best Selected Literature in Textbooks 
ศึกษาวรรณกรรมคดัสรรในหนงัสือเรียนภาษาไทย  การวิเคราะห์วรรณกรรมทั้งในดา้น
เน้ือหา  รูปแบบ  แนวคิด  ความงามทางวรรณศิลป์ และคุณค่าด้านต่าง ๆ ท่ีคดัสรรใน
หนงัสือเรียนภาษาไทยปัจจุบนั 
 

3(3-0-6) 

   



 

 

 

604-305 คติชนวทิยา      3(3-0-6) 
Thai  Folklore  

3(3-0-6) 

 ศึกษาความหมาย  ความเป็นมา  ความส าคญั  และการแบ่งประเภทของ     คติชน และ
บทบาทหนา้ท่ีของคติชนประเภทต่าง ๆ รวมทั้งวรรณกรรม     มุขปาฐะและวรรณกรรม
ลายลกัษณ์ในแต่ละทอ้งถ่ิน ขนบนิยม ภูมิปัญญา  ภาษาและวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีสะทอ้น
ภาพสังคม ฝึกเก็บขอ้มูลภาคสนามและการวิเคราะห์เน้ือหาเบ้ืองตน้ แนวการศึกษาและ
วิธีการศึกษา การจดัการเรียนรู้โดยการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถ่ินในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

 

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

Contemporary  Literature  
3(3-0-6) 

 ศึกษาวรรณกรรมร่วมสมยั  กลวิธีการแต่ง  แนวคิดของเร่ืองทั้งประเภท   สารคดีและ
บนัเทิงคดี  ตลอดจนแนวทางการวเิคราะห์  วจิารณ์  และประเมินค่าวรรณกรรม  ฝึกเขียน
บทวจิารณ์วรรณกรรมทั้งประเภทร้อยแกว้และ        ร้อยกรอง 

 

   
604-310 วรรณคดีเพือ่การสอนส าหรับครู 

Teaching Literature for Teachers 
ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระการ
เรียนรู้วรรณคดีวรรณกรรม ลกัษณะของวรรณคดีร้อยแกว้และร้อยกรอง ศพัท์พื้นฐาน
ทางวรรณคดี ฝึกเขียนและออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้ ด้วยกลวิธีท่ีเหมาะสมกับ
เน้ือหาและระดบัผูเ้รียน เพื่อฝึกสอนวรรณคดีในแบบเรียนภาษาไทย 
 

3(2-2-5) 

604-311 การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาไทย 
Development of Thai Reading 
ศึกษาเทคนิคการอ่านเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านสารคดีและบนัเทิงคดี  การฝึกทกัษะการ
อ่านจบัใจความ สรุปความ วิเคราะห์ วิจารณ์ ตีความ และประเมินค่าจากเร่ืองท่ีอ่าน 
ตลอดจนมารยาทในการอ่าน 

3(2-2-5) 

   
604-404 
 

การวจัิยเพือ่การเรียนการสอนภาษาไทย                                            
Research Studies for Thai Language Learning and Teaching  
ศึกษาหลกัการ แนวทางการวิจยัทางการเรียนการสอนภาษาไทย  การออกแบบงานวิจยั
ในชั้นเรียน การสร้างนวตักรรมและออกแบบเคร่ืองมือในการวิจยั โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยั
และหลกัการทางสถิติเบ้ืองตน้อยา่งเหมาะสมเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้ภาษาไทย 

3(2-2-5) 
 
 
 
 

   



 

 

 

604-405 สัมมนาการใช้ภาษาไทย   
Seminar on Thai Language Usage 

3(1-4-4) 

 ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบักระบวนการในการศึกษาคน้ควา้ การด าเนินงานและวิธีการ
จดัสัมมนา หลกัเกณฑ์และลกัษณะการใชภ้าษาไทย สังเกตและวิเคราะห์ปรากฏการณ์ 
และปัญหาการใชภ้าษาไทยจากแหล่ง   ต่าง ๆ พร้อมทั้งแนวทางการแกปั้ญหาท่ีคน้พบ 

 

   
604-409 การพฒันาหนังสือเรียนภาษาไทย  

Thai  Language Textbook  Development 
3(2-2-5) 

 ศึกษาความเป็นมาของแบบเรียนภาษาไทย วิเคราะห์หนงัสือเรียนภาษาไทย     ท่ีใชใ้น
โรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา ศึกษาหลกัการสร้างและพฒันา     หนงัสือเรียน  หนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรและการปฏิรูปการเรียนรู้ในปัจจุบนั 

 

      
2.2.2  วชิาการสอนวชิาเอก         
 

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

3(2-2-5) 

 ศึกษาสาระส าคญัของหลกัสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  การวิเคราะห์ 
เ น้ือหา ส่ือ การว ัดและประเมินผล การออกแบบพฤติกรรมการเรียนรู้  
จิตวิทยาการเรียนรู้ การจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั  
เพื่อฝึกปฏิบติัการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดบัมธัยมศึกษา 
 

 

604-304 วธีิสอนภาษาไทย  
Methods of Teaching Thai 

3(2-2-5) 

 ศึกษา เทคนิควิ ธีสอนภาษาไทยเพื่ อพัฒนาการจัดการเ รียนการสอน  
การวิเคราะห์และออกแบบวิธีสอน การสร้างส่ือนวตักรรมวิธีสอน รวมถึงการ
เขียนแผนการจดัการเรียนรู้บูรณาการวิธีสอน และฝึกปฏิบติัการสอนภาษาไทย
โดยใชว้ธีิสอนรูปแบบต่าง ๆ 

 

         
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 2.2.3  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 

 

   
604-307 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 

 



 

 

 

604-402 วรรณกรรมส าหรับเด็ก 
Literature for  Children 

3(3-0-6) 

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

 

   
604-407 วรรณคดีค าสอน 

Didactic Literature   
 ศึกษาค าสอน คุณธรรม จริยธรรมในวรรณคดีค าสอนของไทยและ
วรรณคดีค าสอนของต่างประเทศท่ีแปลเป็นภาษาไทย การวิเคราะห์วรรณคดี 
ค าสอนท่ีเลือกมาศึกษา โดยเฉพาะวรรณคดีค าสอนท่ีคดัสรรในหนงัสือเรียน
วชิาภาษาไทย  

3(3-0-6) 

   
604-410 วรรณกรรมท้องถิ่น 

Thai Folk Literature 
ศึกษาวรรณกรรมมุขปาฐะและวรรณกรรมลายลกัษณ์ท่ีส าคญัของทอ้งถ่ินทั้ง
ในดา้นประวติั  ความเป็นมา  รูปแบบการประพนัธ์  เน้ือหา  แนวคิด  และ
ความสัมพนัธ์กบัสังคมและวฒันธรรม  สามารถจ าแนกความแตกต่างของภาษา
ถ่ินในประเทศไทยได ้ และฝึกปฏิบติัภาคสนาม 

3(3-0-6) 

   
604-412 การสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ 

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

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

 

 


