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คําอธิบายรายวิชา
หลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสู ตร 5 ปี )
หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557
1.หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุ่มคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
100-110 พืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
Fundamentals of Mathematics
ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย นิยาม ประพจน์ การให้
สัญลักษณ์แสดงกฎเกณฑ์ การอ้างเหตุผลวิวฒั นาการความคิดทางคณิ ตศาสตร์
และการประยุกต์ที่สามารถใช้ได้ในการดําเนินชีวิต

3(3-0-6)

100-111 สถิติเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
ศึกษาความหมายของสถิติและการใช้สถิติ การรวบรวมและการเสนอข้อมูล
การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลางและการกระจายทฤษฎีความน่าจะเป็ นเบื้องต้น
การจัดลําดับและการจัดหมู่ การแจกแจงไม่ต่อเนื่องแบบต่าง ๆ การแจกแจง
ของค่าที่ได้จากตัวอย่างประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติ การอนุมาน
เชิงสถิติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ
ค่าเฉลี่ย ค่าตัวแปร และสัดส่ วน การใช้ไคสแควร์ สหสัมพันธ์ และการถดถอย
อย่างง่าย
3(3-0-6)
100-113 วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
General Sciences
ศึกษาหลักการและวิวฒั นาการของวิทยาศาสตร์และการประยุกต์วิทยาศาสตร์
สมัยใหม่ให้เข้ากับการดําเนินชีวิต เน้นการใช้วิทยาการทางเคมี ฟิ สิ กส์ ชีววิทยา
ดาราศาสตร์และที่เกี่ยวข้องเพือ่ การดํารงชีวติ และความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ นึ ของมนุษย์
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100-116 แคลคูลสั
3(2-2-5)
Calculus
วิชาบังคับก่อน : 100-110 พืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
ศึกษาเรื่ องลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพนั ธ์ และอินทริ กรัลของฟังก์ชนั่ ค่าจริ งตัว
แปรเดียว อินทิกรัลไม่ตรงแบบ ลําดับและอนุกรม ของจํานวนจริ งและอนุกรม
กําลัง
100-117 ความน่ าจะเป็ นและสถิติ

3(3-0-6)

Probability and Statistics
ศึกษาสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวกับความน่าจะเป็ น การแจกแจงความ
น่าจะเป็ น การแจกแจงที่สาํ คัญจากการสุ่ มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์ การแจกแจง
ไคสแควร์ และการวิเคราะห์ความถี่ สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์
100-118 คณิตศาสตร์ แบบไม่ ต่อเนื่อง
3(3-0-6)
Discrete Mathematics
ศึกษาขั้นตอนวิธีการหาร ขั้นตอนวิธีแบบยุคลิค อุปนัยเชิงคณิ ตศาสตร์
ความสัมพันธ์เวียนบังเกิดและระเบียบวิธีผลเฉลย ขั้นตอนวิธีแบ่งและเอาชนะ
บทนิยาม อุปนัย ความสัมพันธ์ทวิภาคและไดกราฟ การปิ ดของความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์อิควิวาเลนซ์ และการแบ่งกั้น เซตอันดับย่อยและการแยกจําพวก
เชิงโทโพโลยี การเดินทางรอบแบบออยเลอร์ วัฏจักรฮามิลตันฟังก์ชนั ถอด
แบบขั้นตอนวิถีที่ส้ นั ที่สุด ทรี แผ่ทวั่ เล็กสุดเฉพาะกลุ่มรากทรี การดําเนินการ
ทวิภาค เซมิกรุ๊ ป และฟังก์ชนั ถ่ายแบบ
100-119 พืน้ ฐานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computer and Information Technology Fundamentals
ศึกษาความรู ้พ้นื ฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ การพัฒนา
โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การสื่ อสารข้อมูล
และเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต การประยุกต์ใช้งานเวิร์ดองค์ประกอบและ
ระบบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์นาํ ข้อมูลเข้าและแสดงผล หน่วยความจํา
สํารอง ระบบปฏิบตั ิการ โปรแกรมประยุกต์ การประมวลผลข้อมูล ผังงาน
ภาษาคอมพิวเตอร์และระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)
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100-120 มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสภาวะแวดล้อม โดยเน้นการศึกษา
ธรรมชาติและนิเวศวิทยาของสิ่ งมีชีวิต รวมทั้งความหลากหลายของเหล่าสิ่ งมีชีวิต
ปฏิสมั พันธ์และดุลยภาพระหว่างเหล่าสิ่ งมีชีวิตทั้งหลาย ตลอดจนปฏิสมั พันธ์
ของสิ่ งมีชีวิตเหล่านั้นรวมทั้งมนุษย์ต่อปัจจัยทางกายภาพ โดยอาจมีตวั อย่างของ
กิจกรรมมนุษย์ที่อาจกระทบต่อดุลยภาพของธรรมชาติ ตลอดจนความเข้าใจ
ต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ปลอดภัยและการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์
3(2-2-5)
100-126 นาโนเทคโนโลยีพนื้ ฐาน
Fundamentals of Nanotechnology
ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี นาโนในธรรมชาติ หลักการ
วิทยาศาสตร์พ้นื ฐานสําหรับ นาโนเทคโนโลยี การสังเคราะห์และการขึ้นรู ป
นาโน เครื่ องมือและการวิเคราะห์ทางด้าน นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน นา
โนเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์ นาโนอิเล็กทรอนิกส์
และเครื่ องจักรนาโน การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยี ความเป็ นพิษของนาโน
ที่มีผลกระทบต่อชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์จากนาโนเทคโนโลยีที่มีใน
ปัจจุบนั และแนวโน้มของนาโนเทคโนโลยีในอนาคต
100-128 ชีวติ กับพลังงาน
Life and Energy
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและการดํารงชีวิต ความหมายของ
พลังงานและชนิดของพลังงานที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั ปฏิสมั พันธ์ระหว่างพลังงาน
และรู ปแบบพลังงานและการเปลี่ยนรู ปพลังงาน การแนะนําพลังงานทดแทน
หลักการประยุกต์ใช้พลังงานและศักยภาพของแหล่งพลังงานทดแทนประเภท
ต่าง ๆ ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานนํ้า พลังงานใต้พิภพ
พลังงานจากคลื่นมหาสมุทร พลังงานชีวภาพ รวมถึงการส่ งเสริ มการใช้
พลังงานทดแทน

3(2-2-5)
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100-129 ชีวติ กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
3(2-2-5)
Life and Modern Technology
ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโนม เทคโนโลยีพลังงาน และเทคโนโลยี
สมัยใหม่อื่น ๆ รวมถึงแนวโน้มเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต และผลกระทบ
ของเทคโนโลยีที่มีผลต่อชีวติ วัฒนธรรมของมนุษย์

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
100-133 อารยธรรมไทย
Thai Civilization
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและลักษณะของชนชาติไทยตั้งแต่เริ่ มแรก การตั้งถิ่น
ฐานและการสถาปนาอํานาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ
การรับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย รวมทั้งอารยธรรมของชาติโบราณที่มี
ส่ วนสร้างสรรค์พ้นื ฐานอารยธรรมไทย อารยธรรมทวารวดี อารยธรรมขอม
อารยธรรมศรี วิชยั การเริ่ มก่อตัวของอารยธรรมไทยที่เด่นชัด ตั้งแต่สมัยอยุธยา
เป็ นต้นมา จนถึงการเข้ามาของชนชาติตะวันตกและอิทธิพลของอารยธรรม
ตะวันตกในสมัยรัตนโกสิ นทร์ การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างไทยและลักษณะ
ทางวัฒนธรรมของชนรุ่ นใหม่

3(3-0-6)

100-134 อารยธรรมตะวันตก
Western Civilization
ศึกษาวิวฒั นาการของอารยธรรมตะวันตก โดยเน้นอารยธรรมยุคใหม่ ตั้งแต่
คริ สต์ศตวรรษที่ 15 จนถึงปัจจุบนั การวิเคราะห์ปัญหาซึ่งเกิดจากการปรับ
ตัวเข้าสู่ อารยธรรมยุคใหม่ การผสมผสานระหว่างอารยธรรมตะวันตกและ
อารยธรรมตะวันออก ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงแนวคิดทางด้านการเมือง
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม

3(3-0-6)
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100-135 มนุษย์ กบั ศิลปะ
3(3-0-6)
Man and Art
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั การแสดงออกทางศิลปะในรู ปของ
สถาปัตยกรรม จิตรกรรมและประติมากรรม ลักษณะความแตกต่างระหว่าง
ศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากล สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมที่
มีอิทธิพลต่อวิวฒั นาการทางศิลปกรรมในยุคต่าง ๆ รวมทั้งแนวความคิดทาง
อุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ
100-136 มนุษย์ กบั ดนตรี
3(3-0-6)
Man and Music
ศึกษาเครื่ องดนตรี ประเภทต่าง ๆ ทั้งของไทยและสากล ความเข้าใจองค์ประกอบ
ของดนตรี อันเป็ นพื้นฐานต่อการฟัง ผลงานเพลงเอกของโลก เปรี ยบเทียบความ
แตกต่างของดนตรี แต่ละสมัย รวมทั้งอัจฉริ ยะของอดีตคีตกวีบางคน
100-138 ดนตรีไทย
3(2-2-5)
Thai Music
ศึกษาหลักการเกี่ยวกับศิลปกรรมดนตรี ของไทย ทั้งด้านประวัติความเป็ นมา
การจําแนกประเภท รายละเอียดของดนตรี ไทยแต่ละประเภทและสามารถปฏิบตั ิการ
ขั้นพื้นฐานทางดนตรี ไทยได้
100-139 ดนตรีสากล
3(2-2-5)
Western Music
ศึกษาทฤษฎีดนตรี สากลทัว่ ไปเกี่ยวกับจังหวะลีลา อัตราจังหวะต่าง ๆ การจับ
กลุ่มตัวโน้ตตามจังหวะระดับเสี ยง กุญแจประจําหลัก เครื่ องหมายแปลงเสี ยง
บันไดเสี ยงต่าง ๆ การฝึ กอ่านตัวโน้ตง่าย ๆ และให้สามารถปฏิบตั ิการขั้น
พื้นฐานทางดนตรี สากลได้
100-140 จิตวิทยาทัว่ ไป
General Psychology
ศึกษาความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับจิตวิทยา ปัจจัยด้านชีววิทยาที่มีผลต่อพฤติกรรม
พัฒนาของมนุษย์ ความจําของมนุษย์ การเรี ยนรู ้ การรับรู ้ บุคลิกภาพ
แรงจูงใจ อารมณ์ของมนุษย์ ความคิด สติปัญญา จริ ยธรรม การปรับตัว

3(3-0-6)
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สุ ขภาพจิต และพฤติกรรมทางสังคมของแต่ละบุคคลและกลุ่ม เน้นการ
บูรณาการการสอนและกิจกรรมประกอบการเรี ยนการสอนให้สอดคล้อง
กับสภาพจริ งของพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมปัจจุบนั ทั้งสังคมเผชิญหน้าและ
สังคมออนไลน์ และใช้สื่อการสอนที่ทนั สมัย
100-141 ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับกฎหมาย
Introduction to Laws
ศึกษาวิวฒั นาการของกฎหมาย ทฤษฎี และแนวความคิดต่าง ๆ ทางกฎหมาย
สกุลกฎหมายที่สาํ คัญ ความสัมพันธ์ระหว่างวิชากฎหมายกับศาสตร์แขนง
ต่าง ๆ การใช้กฎหมาย กระบวนการในการออกกฎหมาย การร่ างกฎหมาย
การตีความกฎหมาย การอุดช่องว่างของกฎหมายสิ ทธิ์และการใช้สิทธิ์
ตลอดจนหลักสําคัญในกฎหมายลักษณะต่าง ๆ

3(3-0-6)

100-142 หลักรัฐศาสตร์
Principles of Political Science
ศึกษาขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ รัฐ กระบวนการทางการเมือง
รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และอุดมการณ์ทางการเมืองที่
สําคัญ ตลอดจนการเมืองระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

100-143 การเมืองและการปกครองไทย
Thai Politics and Government
ศึกษาวิวฒั นาการการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญและโครงสร้างทาง
การปกครอง สถาบันนิติบญั ญัติ บริ หารและตุลาการ การปกครองส่วนกลาง
ส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น ตลอดจนขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองและ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หลักการเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบนั
รวมทั้งสิ ทธิเสรี ภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

3(3-0-6)
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100-144 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Economics
ศึกษาหลักการของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในเรื่ องปัญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ ปัจจัยกําหนดอุปสงค์ อุปทานของสิ นค้า พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ลักษณะสําคัญของการตลาด สิ นค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่
สมบูรณ์ การวิเคราะห์รายได้ในบัญชีผลิตภัณฑ์ประชาชาติ การกําหนดรายได้
ประชาชาติ นโยบายการเงินและการคลังโดยสังเขป ความสําคัญของการค้า
และการเงินระหว่างประเทศในดุลการชําระเงินและรายได้ประชาชาติ
100-147 ลีลาศ
1(0-2-1)
Skills in Social Dance
ศึกษาความเข้าใจและปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการลีลาศ ประวัติความเป็ นมา ทิศทาง
ในการลีลาศ การจับคู่ที่ถูกต้อง ความรู ้เบื้องต้นในการลีลาศ มารยาทในการ
ลีลาศ ทักษะเกี่ยวกับการลีลาศแบบบอลรู มและลาตินอเมริ กนั รวมทั้งการ
รักษาบุคลิกภาพที่ถูกต้องในการลีลาศ
100-148 มนุษย์ กบั สั งคม
Man and Society
ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของสังคม วิเคราะห์สงั คมในรู ปแบบต่าง ๆ
ความสัมพันธ์และอิทธิพลของมนุษย์กบั สังคม หน้าที่และความรับผิดชอบ
ตลอดจนปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาสังคม ทั้งสังคมแบบเผชิญหน้าและสังคม
ออนไลน์

3(3-0-6)

100-149 การเมืองและเศรษฐกิจในสั งคม
3(3-0-6)
Politics and Economy in Society
ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการเมืองและระบบเศรษฐกิจที่สาํ คัญ ความสัมพันธ์
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และสาเหตุต่าง ๆ ของการเกิดปัญหา
รวมไปถึงผลกระทบทางการเมืองและเศรษฐกิจในสังคม ตลอดจนการบริ หาร
จัดการเพื่อนําไปสู่การมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปัญหาตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยัง่ ยืน
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100-158 ปรัชญาทัว่ ไป
3(3-0-6)
General Philosophy
ศึกษาความหมาย ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และ
คุณวิทยาทั้งปรัชญาตะวันตก ปรัชญาตะวันออกและปรัชญาไทย การตีความ
ปรัชญาเกี่ยวกับโลกและชี วิตของมนุ ษย์ และการประยุกต์ปรัชญามาใช้ใน
การดําเนิ นชีวิตอย่างเห็นคุณค่า
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา
2(1-2-3)
Study skills in Higher Education
ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษาและหลักสู ตรของมหาวิทยาลัย เป้ าหมายในการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา การเตรี ยมตัวก่อนเข้าชั้นเรี ยน วิธีการสร้างทักษะการเรี ยนที่มี
ประสิ ทธิภาพ เทคนิคการสร้างความรักในการเรี ยน เทคนิคการฟัง เทคนิคการอ่าน
เทคนิคการเขียนและการจดบันทึกความรู ้ เทคนิคการพูดเพือ่ นําเสนองาน เทคนิค
การบริ หารเวลา เทคนิคการเรี ยนรู ้แบบกลุ่ม กระบวนการเขียนรายงาน วิธีการสื บค้น
ข้อมูลสารสนเทศ การเตรี ยมตัวสอบและวิธีการทําข้อสอบ
100-164 การใช้ ห้องสมุด
Using the Library
ศึกษาการใช้หอ้ งสมุดตลอดจนการดําเนินงานและวิธีใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ
ในห้องสมุด ระบบการจัด หมู่หนังสื อ บัตรรายการ(โอแพ็ค) หนังสื ออ้างอิง
วิธีรวบรวมบรรณานุกรมและเชิงอรรถ ตลอดจนวิธีการสื บค้นจากฐานข้อมูล
และทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ

1(0-2-1)

100-165 การคิดวิเคราะห์
3(3-0-6)
Critical Thinking
ศึกษาความหมายการคิด ปั จจัยพื้นฐานของการคิด ลักษณะของการคิด
ความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับการคิด ความสําคัญของการคิด กระบวนการ
คิด อุปสรรคของการคิด การป้ องกันและแก้ไขข้อบกพร่ องในการคิด
ประเภทการคิดต่าง ๆ เน้นพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ จากกรณี ศึกษา
การเผชิ ญสถานการณ์ การคิดวิเคราะห์เหตุผลเชิงจริ ยธรรม เทคนิ คการคิด
วิเคราะห์เพื่อตัดสิ นใจอย่างสมเหตุสมผลและการนําเสนอองค์ความรู ้ที่เป็ น
สัมฤทธิ ผลจากการฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์
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100-166 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของอาเซียน กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน วิสยั ทัศน์
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย โครงสร้างภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
เขตการค้าเสรี และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียนแถบภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงใต้ องค์ประกอบของประเทศร่ วมเจรจาที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรมในอาเซียน
100-167 บัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
2(1-2-3)
Ideal Graduate
ศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตไทยและคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย กระบวนการพัฒนาตนเพื่อเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที่ดี การทํากิจกรรม
เพื่อส่ วนรวม การรู ้จกั สิ ทธิและหน้าที่ของตน การเรี ยนรู ้ประชาธิปไตย การ
ประกันคุณภาพการศึกษา คุณธรรมและจริ ยธรรมและการปฏิบตั ิตนห่างไกล
จากยาเสพติด การทํานุบาํ รุ งรักษาศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและชาติ เพื่อนํา
องค์ความรู ้ คุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ ไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดขึ้นเป็ นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
100-168 หาดใหญ่ ศึกษา
Hatyai Studies
ศึกษาประวัติศาสตร์ สภาพอดีตและปัจจุบนั ของธุรกิจเมืองหาดใหญ่ ขนบ
ธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ที่มีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตของคนในท้องถิ่น
รวมทั้งวิเคราะห์ วิจารณ์ สภาพปั จจุบนั และปัญหาของอําเภอหาดใหญ่ท้งั ใน
ด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต

2(1-2-3)

100-169 การคิดเชิงสร้ างสรรค์
Creative Thinking
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเชิงสร้างสรรค์ องค์ประกอบ
และรู ปแบบของความคิดเชิงสร้างสรรค์ กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
การแสวงหาข้อมูลและความรู ้ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ แนวทางการ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน
แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานในชีวิตประจําวัน

3(2-2-5)
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100-170 ความปลอดภัยในชีวติ
2(2-0-4)
Safety for Life
ศึกษาความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัย ความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใน
ชีวิตจากสิ่ งแวดล้อม อาหาร การจราจร ภัยธรรมชาติ อัคคีภยั การใช้ชีวติ ทัว่ ไป
ความปลอดภัยจากการมีเพศสัมพันธ์ ความปลอดภัยจากยาเสพติด เทคนิค
วิธีการจัดการกับความเสี่ ยงด้านสุ ขภาพและความปลอดภัยในชีวิต
100-171 กีฬาและนันทนาการ
Sports and Recreation
ศึกษาความสําคัญและความจําเป็ นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่ วมกิจกรรม
นันทนาการต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่อร่ างกาย จิตใจ อารมณ์
และสังคม การประเมินสุ ขภาพของตนเอง การเลือกรู ปแบบของกิจกรรม กีฬา
และนันทนาการ ฝึ กทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทาง
นันทนาการ

1(0-2-1)

100-200 พหุวฒ
ั นธรรม
3(3-0-6)
Multiculturalism
ศึกษาความหมาย ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ทั้งตะวันตก และตะวันออก วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น
ใต้ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสความเจริ ญก้าวหน้าของโลก ที่มี
ผลกระทบต่อวัฒนธรรม และวิถีชีวติ ของมนุษย์
100-231 ชีวติ กับวรรณกรรม
Life and Literature
ศึกษาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรมที่มีอิทธิพลต่อชีวิต ประเภทเรื่ องสั้น
นวนิยาย บทกวี บทละคร และงานเขียนอื่น เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างวรรณกรรมกับชีวิต ในคุณค่าด้านความดี ความงามและความจริ ง
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดเจตคติที่ดี มีโลกทัศน์ต่อชีวิตและสังคม ทั้งยังส่ งเสริ มการ
อ่านวรรณกรรมเพื่อให้ผเู ้ รี ยนรักวรรณกรรมและรักการอ่าน

3(3-0-6)
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100-240 เศรษฐกิจพอเพียง
3(2-2-5)
Sufficiency Economy
ศึกษาหลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการนําไป
ประยุกต์ใช้ในรู ปแบบและลักษณะต่าง ๆ บูรณาการกับวิถีชีวิต ทั้งการบริ หาร
จัดการในครอบครัว การจัดการของชุมชน การประกอบการขนาดย่อม ขนาด
ธุรกิจแต่ละประเภท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
3(3-0-6)
100-241 ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
Local Wisdom
ศึกษาความหมาย ขอบเขต และความสําคัญของภูมิปัญญา ทั้งภูมิปัญญาชนชาติ
ตะวันออกและภูมิปัญญาชนชาติตะวันตก ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยและภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นใต้ เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตรกรรม คหกรรม
อุตสาหกรรมและสิ่ งแวดล้อม องค์ความรู ้ภูมิปัญญาด้านภาษาและวรรณคดี
เพื่อประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดคุณค่าต่อการดําเนินชีวิต
100-242 สั นติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
ศึกษาความหมาย แนวคิดสําคัญเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปั ญหาความ
ขัดแย้งและความรุ นแรงในครอบครัว สังคม ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ
โดยอาศัยองค์ความรู ้ดา้ นรัฐศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยาสังคม เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
เข้าใจและเกิดพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งได้โดยสันติวิธี
1.3 กลุ่มวิชาภาษา
100-150 ภาษาไทยเพือ่ การสื่ อสาร
Thai Language for Communication
ศึกษาหลักการ ระเบียบ ไวยากรณ์และวิธีการใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่ อสาร
ในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยบูรณาการทักษะการคิดใน
การใช้ภาษา

3(2-2-5)
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100-151 ภาษาอังกฤษ 1
English I
ศึกษาโครงสร้างภาษาอังกฤษพื้นฐานและคําศัพท์ในชีวติ ประจําวันเบื้องต้น
เพื่อนําไปสู่การฝึ กฝนทักษะต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ เช่น เน้นทักษะการฟังเพื่อ
ฝึ กฝนการออกเสี ยงในภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง นักศึกษาสามารถโต้ตอบ
ภาษาอังกฤษในประโยคสั้น ๆ สามารถอ่านเพื่อหารายละเอียดและจับใจความ
และสามารถเขียนภาษาอังกฤษได้เป็ นประโยค

3(2-2-5)

3(2-2-5)
100-152 ภาษาอังกฤษ 2
English II
วิชาบังคับก่ อน : 100-151 ภาษาอังกฤษ 1
ศึกษาโครงสร้างในระดับกลางและคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่จาํ เป็ นในชีวิตที่กว้าง
ขึ้นเพื่อพัฒนาความสามารถในพูดและเขียนลักษณะการบรรยาย อีกทั้งเพื่อ
พัฒนาทักษะการฟังและการอ่านในสถานการณ์ที่หลากหลายยิง่ ขึ้นเพือ่ การ
สื่ อสาร
100-154 ภาษาจีน 1
Chinese I
ศึกษาระบบเสี ยง เน้นการถ่ายเสี ยงภาษาจีนกลางด้วยอักษรจีน (pinyin) ให้
ถูกต้องชัดเจนตาม หลักสัทอักษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสร้าง
ประโยค ฝึ กทักษะทั้ง 4 ด้านคือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ศึกษา
คําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันประมาณ 600 คํา

3(2-2-5)

100-155 การพัฒนาการอ่ านภาษาไทย
Reading Development in Thai
ศึกษาหลักการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยที่มีประสิ ทธิภาพ ได้แก่ การ
อ่านจับใจความ การอ่าน วิเคราะห์ การตีความ การสังเคราะห์และการเขียน
ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ

3(2-2-5)
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100-157 การฝึ กพูดภาษาไทย
Thai Speech
ศึกษาการใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมในการพูด การเขียน โดยเน้นฝึ กทักษะ
การพูดแบบต่าง ๆ ในที่ ชุมชนที่ถูกต้อง การใช้ถอ้ ยคําสํานวนที่ไพเราะ
ตลอดจนการกล้าแสดงออกด้านการพูดต่อที่ชุมชนในหัวข้อทัว่ ไปที่เกี่ยวข้อง
กับการดําเนินชีวิต

3(2-2-5)

100-252 ภาษาอังกฤษเพือ่ วิชาการเฉพาะด้ าน
3(2-2-5)
English for Academic Purpose
ศึกษาคําศัพท์ทางวิชาการเฉพาะวิชาชีพ โดยการอ่านบทความ และการฟัง เพื่อ
พัฒนาทักษะด้าน การเขียนและการพูดในเชิงวิชาการ เช่น การเขียนโครงการ
การสรุ ปบทความทางวิชาการเฉพาะด้าน และแสดงความคิดเห็นทั้งในรู ปแบบ
การพูดและเขียนภาษาอังกฤษ
100-253 ภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese II
วิชาบังคับก่อน : 100-154 ภาษาจีน 1
ศึกษาต่อเนื่องจากภาษาจีน 1 โดยฝึ กทักษะทั้ง 4 ด้านในระดับที่สูงขึ้น ใช้ภาษา
ให้ถูกต้องสอดคล้องกับเหตุการณ์และสิ่ งแวดล้อม การค้นคําศัพท์จาก
พจนานุกรม ศึกษาความแตกต่างของอักษรจีนแบบตัวเต็ม (Traditional
Character) และตัวย่อ (Simplified Character) ศึกษาคําศัพท์ใหม่ประมาณ
600 คํา

100-300 ภาษามลายู 1
Malay I
ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลายู และเสริ มสร้างทักษะพื้นฐานด้านการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษามลายูจากคําศัพท์ และประโยคเพื่อการสื่ อสารใน
ชีวิตประจําวัน

3(2-2-5)
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100-301 ภาษามลายู 2
3(2-2-5)
Malay II
วิชาบังคับก่อน : 100-300 ภาษามลายู 1
ศึกษาและฝึ กทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษามลายูในระดับต้นที่ต่อเนื่อง
จากภาษามลายู 1 เพื่อสามารถใช้ภาษามลายูในการสื่ อสารและตามสถานการณ์
ที่กาํ หนด
3(2-2-5)
100-302 ภาษาญีป่ ุ่ น 1
Japanese I
ศึกษาและฝึ กฝน การออกเสี ยงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ และอักษรคาตะ
คานะ คําศัพท์พ้นื ฐาน รู ปประโยคพื้นฐาน เพื่อนํามาใช้เขียนประโยคในการ
สื่ อสาร ฝึ กทักษะการฟัง เพือ่ ความเข้าใจ โดยการถามตอบเป็ นภาษาญี่ปุ่น
เกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน และฝึ กการกล่าวแนะนําตัวด้วยการพูดสนทนา ผ่าน
การพัฒนาทักษะพื้นฐานในการสื่ อสาร
100-303 ภาษาญีป่ ุ่ น 2
Japanese II
วิชาบังคับก่ อน : 100-302 ภาษาญีป่ ุ่ น 1
ศึกษาและฝึ กทักษะพื้นฐานต่อเนื่อง ผ่านทักษะการฟัง การออกเสี ยงและการ
พูด การเขียนประโยค การอ่าน ข้อความพื้นฐานและคําศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน ศึกษาและฝึ กฝนการออกเสี ยงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ
และอักษรคาตะคานะ และตัวอักษรคันจิเพิม่ เติม

3(2-2-5)

100-304 ภาษาเกาหลี 1
3(2-2-5)
Korean I
ศึกษาคําศัพท์พ้นื ฐาน รู ปประโยคและไวยากรณ์พ้นื ฐาน เน้นฝึ กบทสนทนาที่
ใช้ในชีวิตประจําวัน โดยสนทนาตอบโต้ดว้ ยภาษาเกาหลี และการอ่านฝึ กอ่าน
ข้อความ ฝึ กการเขียนเป็ นรู ปประโยค
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100-305 ภาษาเกาหลี 2
3(2-2-5)
Korean II
วิชาบังคับก่อน : 100-304 ภาษาเกาหลี 1
ศึกษารู ปแบบการสนทนา โดยใช้ประโยคสนทนาสําหรับการสื่ อสารด้วยการ
ฟังและพูดภาษาเกาหลีและเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ที่ใช้ในการทํางาน คําศัพท์ในบทเรี ยน
โดยฝึ กการใช้ภาษาบูรณาการทักษะพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น
100-306 ภาษาเขมร 1
Khmer I
ศึกษาและฝึ กทักษะเบื้องต้นด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษา
เขมร ศึกษาไวยากรณ์เบื้องต้นและรู ปประโยคพื้นฐาน ฝึ กออกเสี ยงตามหลัก
สัทศาสตร์ ฝึ กอ่านประโยคง่าย ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
100-307 ภาษาเขมร 2
Khmer II
วิชาบังคับก่ อน : 100-306 ภาษาเขมร 1
ศึกษาและฝึ กทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมรใน
ระดับที่ยากขึ้น การฟังเพื่อจับใจความ การอ่านและการเขียนย่อหน้าและบท
อ่านสั้นๆ และฝึ กการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับการค้า ธุรกิจ การเดินทาง
การศึกษา

3(2-2-5)

3(2-2-5)

100-308 ภาษาพม่ า 1
3(2-2-5)
Myanmar I
ศึกษาและฝึ กทักษะเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน และการเขียนภาษาพม่า ศึกษา
รู ปประโยคและไวยากรณ์พ้นื ฐานเน้นฝึ กบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
การอ่านฝึ กอ่านข้อความสั้น ๆ สามารถสรุ ปและตอบคําถามได้ การเขียน
ประโยคง่าย ๆ ได้
100-309 ภาษาพม่ า 2
Myanmar II
วิชาบังคับก่ อน : 100-308 ภาษาพม่ า 1
ศึกษาและฝึ กทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาพม่าใน

3(2-2-5)
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ระดับที่ยากขึ้น การฟังเพื่อจับใจความ การอ่านและการเขียนย่อหน้าและบท
อ่านสั้น ๆ และฝึ กการสนทนาในทางธุรกิจ
100-310 ภาษาตากาล็อก 1
Tagalog I
ศึกษาคําศัพท์พ้นื ฐาน รู ปประโยคและไวยากรณ์พ้นื ฐาน เน้นฝึ กบทสนทนาที่
ใช้ในชีวิตประจําวัน โดยสนทนาตอบโต้ดว้ ยภาษาตากาล็อก

3(2-2-5)

100-311 ภาษาตากาล็อก 2
Tagalog II
วิชาบังคับก่ อน : 100-310 ภาษาตากาล็อก 1
ศึกษาคําศัพท์ รู ปประโยคและไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น เน้นการฝึ กบท
สนทนาในเรื่ องเฉพาะทางมากขึ้น เช่น การติดต่อธุรกิจ

3(2-2-5)

100-353 การสนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation
ศึกษาการสนทนาในระดับที่สูงขึ้นโดยเน้นทักษะด้านการฟังและการพูด และ
ศึกษาสํานวนการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ และกลยุทธ์ในการพูดเพื่อแสดง
ความคิดเห็นต่าง ๆ

3(2-2-5)

100-354 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ
English for Business
ศึกษาคําศัพท์และสํานวนทางธุรกิจเบื้องต้น เช่น โครงสร้างองค์กร การเขียน
กระบวนการทางธุรกิจ การอ่านข้อมูลเชิงสถิติ มารยาทการอยูร่ ่ วมกันใน
สํานักงาน การติดต่อทางโทรศัพท์ การจัดเรี ยงกําหนดการและการนัดหมาย
บันทึกข้อความ จดหมายเวียน คําเตือน ป้ ายประกาศ

3(2-2-5)

3(2-2-5)
100-355 การพัฒนาทักษะการอ่ านภาษาอังกฤษ
Advanced Reading Development in English
ศึกษาการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้ทกั ษะการอ่านข้าม การอ่านแบบกวาด การ
เดาคําศัพท์จากเนื้อเรื่ อง การอ่านเพื่อจับใจความ เพื่อเสริ มทักษะการอ่านใน
ภาษาอังกฤษให้มีความเข้าใจรวดเร็วยิง่ ขึ้น นอกจากนี้นกั ศึกษายังสามารถ
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เพิม่ พูนความรู ้ดา้ นคําศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านการอ่านจากเนื้อเรื่ องที่หลากหลาย
2. หมวดวิชาเฉพาะด้ าน
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู
600-104 จิตวิทยาสํ าหรับครู
Psychology for Teachers
ศึกษาองค์ความรู ้ทางจิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์
ลักษณะพัฒนาการทัว่ ไปตั้งแต่ระยะก่อนเกิดจนถึงสูงอายุ ความสําคัญของ
พันธุกรรมและสิ่ งแวดล้อมซึ่งมีผลต่อพัฒนาการของมนุษย์ ตลอดจนแนวทาง
ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา ศึกษาจิตวิทยาการเรี ยนรู ้และจิตวิทยา
การศึกษา การประยุกต์หลักจิตวิทยาไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้สาํ หรับผูเ้ รี ยนที่
มีความแตกต่างกัน การช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้เรี ยนรู ้และพัฒนาได้เต็มศักยภาพ
และตามความถนัดของผูเ้ รี ยน ศึกษาหลักการแนะแนว จิตวิทยาแนะแนวและ
การให้คาํ ปรึ กษา กระบวนการ เทคนิค เครื่ องมือในการให้บริ การทางจิตวิทยา
และการแนะแนวในสถานศึกษา เพื่อให้สามารถแนะนําช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน
600-105 ภาษาและวัฒนธรรมสํ าหรับครู
Language and Culture for Teachers
ศึกษาการใช้ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็ นครู ในการฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียน เพื่อการสื่ อสารที่สัมพันธ์กบั วัฒนธรรมไทยได้อย่าง
ถูกต้อง ทั้งในด้านการสื่ อสารที่เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล สถานการณ์
สุ นทรี ยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ
วัฒนธรรมทุกสาขา รวมทั้งวัฒนธรรมต่างชาติ การสร้างจิตสํานึกในการ
ส่ งเสริ มและสื บทอดวัฒนธรรมไทย โดยฝึ กและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาที่
สอดคล้องกับระบบวัฒนธรรมของแต่ละสังคม เพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติ

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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600-212 ความเป็ นครู วชิ าชีพ
Being Professional Teachers
ศึกษาความสําคัญ บทบาทและหน้าที่ สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐาน
วิชาชีพครู ลักษณะของครู ที่ดี การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็ นครู และศึกษา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครู และวิชาชีพครู รวมทั้งการจัดการความรู ้เกี่ยวกับ
วิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครู อย่างต่อเนื่อง การเป็ น
บุคคลแห่งการเรี ยนรู ้และผูน้ าํ ทางวิชาการ แสวงหาและเลือกใช้ขอ้ มูลความรู ้
ที่ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มีความรอบรู ้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์
การสอน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้ ตลอด
จนการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างครู กบั ผูเ้ รี ยนที่ส่งเสริ มการพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยน

3(3-0-6)

600-213 ปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษา
3(3-0-6)
Philosophy and Theories in Education
ศึกษาแนวคิดหลักของทฤษฎีทางการศึกษาและปรัชญาการศึกษา ศาสนา
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การจัดการศึกษาอย่างสร้างสรรค์และมีปรัชญา
ศึกษาวิวฒั นาการของการศึกษาไทยและการศึกษาโลก หลักการ เป้ าประสงค์
รู ปแบบ กลวิธี และแนวคิดของการจัดการศึกษา ทศวรรษสหประชาชาติวา่ ด้วย
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน บทบัญญัติวา่ ด้วยการศึกษาในรัฐธรรมนูญและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การสร้างสรรค์ปรัชญาการศึกษา วิเคราะห์
แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
และเสริ มสร้างการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
600-214 การพัฒนาหลักสู ตร
3(3-0-6)
Curriculum Development
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และองค์ประกอบของหลักสูตร หลักการ แนวคิด
ในการจัดทําหลักสูตร พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรและผูม้ ีส่วนร่ วมในการพัฒนา
หลักสู ตร ศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิดและวิธีการปฏิบตั ิในการพัฒนา
หลักสู ตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดหลักสูตรสถานศึกษาให้ตรงกับความ
ต้องการของท้องถิ่น การนําหลักสู ตรไปใช้และการวิเคราะห์และประเมิน
ประสิ ทธิภาพของหลักสู ตร และนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร

19

600-215 การประกันคุณภาพเพือ่ การจัดการการศึกษา
3(3-0-6)
Quality Assurance for Educational Management
ศึกษาทฤษฎีและหลักการ แนวคิดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
การศึกษา กรอบและตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพศึกษา แนวคิด แนวปฏิบตั ิ
บทบาท หน้าที่และกลไกของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายนอกและภายใน สามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้และพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง สามารถดําเนินการจัด
กิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ได้ เพือ่ นําผลไปปรับปรุ ง
และพัฒนาการเรี ยนรู ้และสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เช่น หลักสูตร การเรี ยนการ
สอน กิจกรรมการเรี ยนรู ้ เป็ นต้น
600-309 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
Learning Management and Classroom Management
ศึกษาหลักการ แนวคิด แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดทําแผนการเรี ยนรู ้ การจัด
การเรี ยนรู ้และสิ่ งแวดล้อมเพือ่ การเรี ยนรู ้ วัฒนธรรม มนุษยสัมพันธ์และการ
สื่ อสารในห้องเรี ยน การจัดการความรู ้เกี่ยวกับวิชาชีพครู ศึกษาทฤษฎี รู ปแบบ
และเทคนิคการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ การวิเคราะห์สาระและมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน บริ หารจัดการชั้นเรี ยนและ
สิ่ งแวดล้อมเพือ่ การเรี ยนรู ้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
และแก้ปัญหาได้ การบูรณาการการเรี ยนรู ้แบบเรี ยนรวม ฝึ กปฏิบตั ิการจัดการ
เรี ยนรู ้ การออกแบบแหล่งเรี ยนรู ้ การสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ที่บูรณาการ
กับการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาทักษะผูเ้ รี ยน การใช้สื่ออุปกรณ์
รวมถึงปฏิบตั ิการวัด การประเมิน การนิเทศ และนําผลไปใช้ในการปรับปรุ ง
แหล่งเรี ยนรู ้ และการพัฒนาศูนย์การเรี ยนในสถานศึกษา เพื่อส่ งเสริ มพัฒนา
ศักยภาพของผูเ้ รี ยน

3(2-2-5)
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600-310 ภาษาอังกฤษเพือ่ พัฒนาวิชาชีพครู
English for Professional Development
ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็ นครู และค้นคว้างานวิชาการ
ด้านภาษาไทยที่นาํ เสนอเป็ นภาษาอังกฤษจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
สรุ ปสาระสําคัญ สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนงานวิชาการด้านภาษาไทย
เป็ นภาษาอังกฤษ และนําเสนองานวิชาการทางภาษาไทยด้วยการใช้
ภาษาอังกฤษ

3(2-2-5)

600-311 คุณธรรม จริยธรรมในการเป็ นครู
Ethics and Morals in Teaching Profession
ศึกษาหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริ ต ค่านิยมที่ดีของครู บทบาท ภาระ
หน้าที่งานของครู คุณธรรมและจริ ยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของ
วิชาชีพที่คุรุสภากําหนด เพือ่ ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี มีจิตสํานึกสาธารณะ
สามารถอยูร่ ่ วมกันในสังคมการศึกษา และเสี ยสละให้สงั คม ปฏิบตั ิตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ

3(2-2-5)

600-312 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ อสารการศึกษา
Innovation Information Technology and Communication for Education
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี รู ปแบบ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารทางการศึกษา บทบาท กลยุทธ์การพัฒนา การเลือก การออกแบบ
การประเมินสื่ อ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
ส่ งเสริ มการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปฏิบตั ิการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารทางการศึกษา ได้แก่ ซอฟต์แวร์ทางการศึกษา อินเทอร์เน็ตเพื่อ
การศึกษา ปฏิบตั ิการออกแบบการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารทางการศึกษา เช่น การเรี ยนการสอนออนไลน์ (iLearning)
หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาการ
ประเมินและนําผลไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่ อสารทางการศึกษา

3(2-2-5)
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600-313 การวัดผลและประเมินทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Measurement and Evaluation
ศึกษาหลักการ แนวคิดและแนวปฏิบตั ิในการวัดผลและประเมินผลการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน การสร้างและการใช้เครื่ องมือวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
การประเมินตามสภาพจริ ง การประเมินจากแฟ้ มสะสมงาน การประเมินผล
แบบพัฒนาการ การประเมินผลแบบรวมหรื อแบบสรุ ป การประเมินภาคปฏิบตั ิ
การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม ปฏิบตั ิการวัดผลและการประเมินผล
สามารถวัดผลและประเมินผลได้ รวมถึงสามารถนําผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาผูเ้ รี ยน เพื่อให้สามารถนําไปปรับปรุ งหลักสูตร วิธีการสอน
นวัตกรรมการเรี ยนการสอน หรื อแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เช่น หนังสื อ ตํารา
อินเทอร์เน็ต เป็ นต้น
600-422 การวิจัยเพือ่ พัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research for Learning Development
ศึกษาทฤษฎี รู ปแบบ หลักการ แนวคิด แนวปฏิบตั ิ และเทคนิคการวิจยั
จรรยาบรรณนักวิจยั และกฎหมายที่เกี่ยวข้องระเบียบวิธีวิจยั และการออกแบบ
การวิจยั การศึกษา ทั้งการวิจยั เชิงคุณภาพและปริ มาณ ศึกษาเทคนิคและการวิจยั
ใหม่ ๆ การวิจยั เชิงทดลอง กึ่งทดลอง การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ การวิจยั แบบมี
ส่ วนร่ วม ศึกษาประเภทของข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจยั และการเลือกใช้สถิติที่
เหมาะสมกับงานวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
ปฏิบตั ิการจัดทําโครงการวิจยั เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรี ยนรู ้
ปฏิบตั ิการเขียนรายงานการวิจยั การศึกษา ปฏิบตั ิการวิพากษ์งานวิจยั และนํา
ผลการวิจยั ไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน และสามารถจัดทําวิจยั เพือ่
พัฒนาการเรี ยนการสอนและพัฒนาผูเ้ รี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
600-423 การฝึ กปฏิบัตวิ ชิ าชีพครู ระหว่ างเรียน 1
Professional Practicum I
ศึกษาสังเกตการจัดการเรี ยนรู ้ การจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนสร้าง
ความรู ้ดว้ ยตนเอง การทดลองสอนในสถานการณ์จาํ ลองและสถานการณ์จริ ง
และสามารถจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้เพือ่ จุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย

3(2-2-5)
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600-424 การฝึ กปฏิบัตวิ ชิ าชีพครู ระหว่ างเรียน 2
Professional Practicum II
วิชาบังคับก่อน: 600-423 การฝึ กปฏิบัติวชิ าชีพครูระหว่ างเรียน 1
ศึกษาการออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรื อเครื่ องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ
การให้คะแนน และการตัดสิ นผลการเรี ยน การสอบภาคปฏิบตั ิและการให้
คะแนน สามารถปฏิบตั ิการสอน ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผูเ้ รี ยน
การวิจยั แก้ปัญหาผูเ้ รี ยน ตลอดจนการพัฒนาความเป็ นครู สู่ มืออาชีพ

3(2-2-5)

600-500 การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา 1
6(0-16-0)
Internship in Education I
วิชาบังคับก่ อน: 600-424 การฝึ กปฏิบัติวชิ าชีพครูระหว่ างเรียน 2
ฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของ
คุรุสภาด้วยการศึกษา การสังเกต การมีส่วนร่ วมในการใช้หลักสูตรและการ
จัดการเรี ยนรู ้ การบูรณาการความรู ้ในการปฏิบตั ิหน้าที่ครู การจัดทําแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ในสาขาวิชาที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญร่ วมกับสถานศึกษา การบูรณา
การยุทธวิธีการเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สื่ อ นวัตกรรม การวัดและการประเมิน
ผลในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ การร่ วมกับสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู ้ การนําผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยนและคุณภาพผูส้ อน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรี ยนรู ้
การวิจยั ชั้นเรี ยน การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
การปฏิบตั ิงานครู ดา้ นอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการสอน และการสัมมนาการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ครู ภายใต้การนิเทศร่ วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษา
600-501 การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา 2
6(0-16-0)
Internship in Education II
ฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของ
คุรุสภาด้วยการศึกษา การสังเกต การมีส่วนร่ วมในการใช้หลักสู ตรและการ
จัดการเรี ยนรู ้ การปฏิบตั ิงานในหน้าที่ครู ในสถานศึกษาอย่างเต็มรู ปแบบ
การประเมินปรับปรุ ง การพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ผูเ้ รี ยน การจัดทํารายงานผลการเรี ยนรู ้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน การจัดทํา
วิจยั พัฒนาการเรี ยนรู ้ การสร้างองค์ความรู ้ การนําเสนอผลการวิจยั และการ
สัมมนาการนําเสนอผลการเรี ยนรู ้การปฏิบตั ิงานในหน้าที่ครู เพื่อพัฒนาความ
เป็ นครู มืออาชีพภายใต้การนิเทศร่ วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษา
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2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
604-100 หลักภาษาไทยสํ าหรับครู
3(3-0-6)
Thai Grammar for Teachers
ศึกษาหลักและลักษณะสําคัญของภาษาไทย ระบบเสี ยง อักษรแทนเสี ยง ระบบ
คํา ระบบประโยค และระบบความหมายของภาษาไทย การประยุกต์หลักการ
และความรู ้เรื่ องหลักภาษาเพือ่ นําไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ภาษาไทย
604-101 ภาษาศาสตร์ เบือ้ งต้ นสํ าหรับครู
Introduction to Linguistics for Teachers
ศึกษาความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับวิชาภาษาศาสตร์ ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ และการ
นําความรู ้ทางภาษาศาสตร์ไปใช้ในการสอนภาษาไทย

3(3-0-6)

604-102 วาทการสํ าหรับครู
Speech for Teachers
ศึกษาหลักการพูด คุณธรรมจริ ยธรรมของนักพูด การสร้างบุคลิกภาพในการ
พูด การใช้เสี ยง การใช้ภาษาและกลวิธีการพูด การใช้ภาษาโน้มน้าวจูงใจ การ
เตรี ยมการพูด การพูดในโอกาสต่าง ๆ ฝึ กสรุ ป วิเคราะห์ วิพากษ์ และวิจารณ์
ฝึ กพูดสื่ อความหมายได้ถูกต้อง เพื่อนําไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้

3(2-2-5)

604-200 พัฒนาการของภาษาไทย
3(3-0-6)
Development of the Thai Language
ศึกษาวิวฒั นาการและการเปลี่ยนแปลงของอักขรวิธีไทย การเปลี่ยนแปลงด้าน
เสี ยง คํา การใช้คาํ การประกอบรู ปคํา ความหมายของคํา ความสัมพันธ์ของ
ภาษาไทยกับสังคม ศัพท์เฉพาะสมัย การผูกประโยค การสัมพันธ์ประโยค และ
การรับอิทธิพลภาษาต่างประเทศ
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604-201 ศัพท์ วรรณกรรม
Lexicon of literature
ศึกษาคําศัพท์ทางวรรณกรรมที่เป็ นพื้นฐานความรู ้ทางวรรณกรรม เข้าใจ
ความหมาย และการนําศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการอ่านและการเขียน
วรรณกรรม

3(3-0-6)

604-202 ภาษาต่ างประเทศในภาษาไทย
3(3-0-6)
Foreign Languages in Thai
ศึกษาภาษาต่างประเทศที่เข้ามาใช้ในภาษาไทย ลักษณะของภาษาต่างประเทศ
ที่เข้ามาปะปนในภาษาไทย เช่น ภาษาบาลีสนั สกฤต เขมร หลักแห่ งการยืม
คํา การสร้างคํา การเปลี่ยนแปลงคํายืมในด้านเสี ยง หลักการสังเกตคําภาษา
ต่างประเทศในภาษาไทย
604-203 การเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์
3(2-2-5)
Creative Writing in Thai Poetry
ศึกษาหลัก เทคนิค และศิลปะการเขียนร้อยกรอง ฝึ กเขียนร้อยกรองชนิดต่าง ๆ
โดยคํานึงถึงความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ความถนัดและความสามารถที่แตกต่างกัน
ของผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
604-300 ภาษาไทยถิ่น
Thai Dialectology
ศึกษาความหมายของภาษาไทยถิ่น การจําแนกภาษาไทยถิ่นในประเทศไทย
ความแตกต่างของภาษาไทยถิ่นในด้านเสี ยง คํา ประโยค ความหมาย ฝึ กเก็บ
ข้อมูลและวิเคราะห์ภาษาไทยถิ่น และประยุกต์ใช้ความรู ้วิชาภาษาไทยถิ่นใน
การเรี ยนการสอนวิชาภาษาไทย

3(3-0-6)

604-302 การพัฒนาทักษะการอ่ านและการเขียนภาษาไทยเชิงวิชาการ
Development of Thai Academic Reading and Writing Skills
ศึกษาเทคนิคการอ่านเพื่อพัฒนาความสามารถทางวิชาการควบคู่ไปกับ
การศึกษาหลักการเขียนทางวิชาการรู ปแบบต่าง ๆ การเขียนเรี ยงความ
เขียนบทความ หนังสื อราชการ ฯลฯ ศึกษาปัญหาและแก้ปัญหาการเขียน
งานทางวิชาการของนักศึกษาเป็ นรายบุคคล

3(2-2-5)
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604-303 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสื อเรียน
The Best Selected Literature in Textbooks
ศึกษาวรรณกรรมคัดสรรในหนังสื อเรี ยนภาษาไทย การวิเคราะห์วรรณกรรม
ทั้งในด้านเนื้อหา รู ปแบบ แนวคิด ความงามทางวรรณศิลป์ และคุณค่าด้าน
ต่าง ๆ ที่คดั สรรในหนังสื อเรี ยนภาษาไทยปัจจุบนั

3(3-0-6)

604-305 คติชนวิทยาสําหรับครู
Thai Folklore for Teachers
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และการแบ่งประเภทของคติชน รู ปแบบ
และบทบาทหน้าที่ของคติชนประเภทต่าง ๆ รวมทั้งวรรณกรรมมุขปาฐะและ
วรรณกรรมลายลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่น ขนบนิยม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่สะท้อนภาพสังคม ฝึ กเก็บข้อมูลภาคสนามและการวิเคราะห์เนื้อหา
เบื้องต้น แนวการศึกษาและวิธีการศึกษา การจัดการเรี ยนรู ้โดยการบูรณาการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย

3(3-0-6)

604-306 สั ทศาสตร์ เพือ่ การศึกษาภาษาไทย
3(3-0-6)
Phonetics for Thai Language Study
ศึกษาสัทสัญลักษณ์สากลที่ใช้ในการบันทึกภาษาพูด สัทสัญลักษณ์ที่ใช้ใน
ภาษาไทยทั้งพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ฝึ กอ่านและเขียนคํา สํานวน วลี
ประโยค และข้อความต่าง ๆ โดยใช้สทั สัญลักษณ์เป็ นเครื่ องช่วยเพื่อประโยชน์
ในการศึกษาภาษาไทย
604-308 วรรณกรรมร่ วมสมัย
Contemporary Literature
ศึกษาวรรณกรรมร่ วมสมัยทั้งประเภทสารคดีและบันเทิงคดี ศึกษากลวิธี
การแต่ง และแนวความคิดของเรื่ อง

3(3-0-6)

604-309 การวิเคราะห์ ข่าว
3(3-0-6)
News Analysis
ศึกษาข่าวสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา ปรากฏการณ์ทางสังคมร่ วมสมัย
สื บค้นข้อมูล ข้อวิพากษ์ วิเคราะห์วาทกรรม ประชานิยม ลําดับความคิด เสนอ
บทวิเคราะห์ในรู ปแบบการเขียนเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
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604-400 ศิลปะการอ่านออกเสี ยง
3(2-2-5)
Reading Techniques
ศึกษาหลักการอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง ฝึ กการอ่านทํานองเสนาะจากคํา
ประพันธ์ไทยทุกชนิดที่ปรากฏในหนังสื อเรี ยนภาษาไทยทั้งระดับประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษา ฝึ กการอ่านออกเสี ยงให้ชดั เจนถูกต้องตามกฎข้อบังคับ
ของคําประพันธ์ และถูกต้องตามลีลาท่วงทํานองอันเป็ นลักษณะเฉพาะของคํา
ประพันธ์แต่ละชนิด รวมทั้งสอดคล้องกับลักษณะของเนื้อหา ฝึ กอ่านบท
ร้อยแก้ว ร้อยกรอง เพื่อให้ผฟู ้ ังเกิดความซาบซึ้งและเกิดอารมณ์คล้อยตาม
604-401 อิทธิพลวรรณกรรมต่ างประเทศต่ อวรรณกรรมไทย
Influence of Foreign Literature on Thai Literature
ศึกษาวรรณกรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศ การปรับ
เปลี่ยนเนื้อหา ความคิด และกลวิธีการแต่งวรรณกรรมให้เข้ากับรสนิยมการ
แต่งวรรณกรรมไทย

3(3-0-6)

604-402 วรรณกรรมสํ าหรับเด็ก
Literature for Children
ศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมสําหรับเด็กและการนํามาประยุกต์ใช้ในชั้นเรี ยน
ภาษา ประเมินคุณค่าของวรรณกรรม การเลือกหนังสื อสําหรับเด็ก การทํา
หนังสื อสําหรับเด็กวัยต่าง ๆ การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน

3(3-0-6)

604-403 การสอนภาษาไทยเป็ นภาษาต่ างประเทศ
3(2-2-5)
Teaching Thai as Foreign Language
ศึกษาทฤษฎีและหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ สัทศาสตร์ คําศัพท์ โครงสร้างภาษา การวิเคราะห์และ
จัดเตรี ยมเนื้อหา สื่ อการเรี ยนรู ้ การจัดกิจกรรม และการประเมินผลการสอน
ภาษาไทยสาหรับชาวต่างชาต◌ิ รวมถึงการจัดแผนการเรี ยนรู ้ให้ตรงตาม
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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604-404 การวิจัยเพือ่ การเรียนการสอนภาษาไทย
3(2-2-5)
Research Studies for Thai Language Learning and Teaching
ศึกษาหลักการ แนวทางการวิจยั ทางการเรี ยนการสอนภาษาไทย การออกแบบ
งานวิจยั โดยใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั และหลักการทางสถิติเบื้องต้นอย่างเหมาะสม
เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
604-405 สั มมนาการใช้ ภาษาไทย
Seminar on Thai Language Usage
ศึกษาความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับกระบวนการในการศึกษาค้นคว้า การดําเนินงาน
และวิธีการจัดสัมมนา หลักเกณฑ์และลักษณะการใช้ภาษาไทย สังเกตและ
วิเคราะห์ปรากฏการณ์ และปัญหาการใช้ภาษาไทยจากแหล่งต่าง ๆ พร้อมทั้ง
แนวทางการแก้ปัญหาที่คน้ พบ

3(1-4-4)

604-406 วรรณกรรมวิจารณ์
Literary Criticism
ศึกษาแนวทางการวิจารณ์วรรณกรรม ศึกษาบทวิจารณ์วรรณกรรมทั้งในอดีต
และปั จจุบนั ฝึ กเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมทั้งประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง

3(2-2-5)

604-408 การวิเคราะห์ และออกแบบสื่ อการสอนภาษาไทย
Material Analysis and Design for Teaching Thai
ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการออกแบบและการพัฒนาสื่ อการ
เรี ยนการสอน การศึกษาข้อมูลสื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้ วิเคราะห์สื่อการเรี ยนรู ้
ปฏิบตั ิ การออกแบบและพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอน ทดลองใช้และการ
ประเมินสื่ อการเรี ยนการสอน

3(2-2-5)

604-409 การพัฒนาหนังสื อเรียนภาษาไทย
Thai Language Textbook Development
ศึกษาความเป็ นมาของแบบเรี ยนภาษาไทย วิเคราะห์หนังสื อเรี ยนภาษาไทย
ที่ใช้ในโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา ศึกษาหลักการสร้างและพัฒนาหนังสื อเรี ยน
ให้สอดคล้องกับหลักสู ตรและการปฏิรูปการเรี ยนรู ้ในปัจจุบนั

3(3-0-6)
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2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
604-301 การออกแบบและพฤติกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Learning Design and Teaching Behaviors of Thai Language Learning
ศึกษาสาระสําคัญของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย การวิเคราะห์
เนื้อหา จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ เทคนิคการสอน วิธีสอน สื่ อ การวัดและการ
ประเมินผล การออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้ การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
แบบยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ การจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาและนําไปทดลองปฏิบตั ิการสอนจุลภาค การออก
แบบและจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการที่ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
604-304 วิธีสอนภาษาไทย
Methods of Teaching Thai
ศึกษาหลักสู ตร เทคนิควิธีสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน
สื่ อการสอน การวัดและประเมินผลการเรี ยน ผลงานวิจยั เพื่อพัฒนา พัฒนา
หลักสู ตรและการจัดการเรี ยนรู ้ภาษาไทย การออกแบบและการเขียนแผน
การจัดการเรี ยนรู ้ การทดลองสอน และสังเกตการสอนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน การศึกษานอกสถานที่

3(2-2-5)

3(2-2-5)

2.2.3 วิชาเอกเลือก
600-206 การเขียนภาษาไทยเพือ่ การสื่ อสาร
Written Thai Language and Communication
ศึกษาหลักการเขียน การเลือกถ้อยคํา สํานวน ลีลา เทคนิค รู ปแบบ การลําดับ
ความคิด การวางโครงเรื่ อง การเขียนย่อหน้า เพิม่ ทักษะการเขียนภาษาไทยที่ดี
และมีประสิ ทธิภาพด้าน การเขียนบทความ การเขียนข่าว การเขียนจดหมาย
ประเภทต่าง ๆ การเขียนเรี ยงความ การเขียนสรุ ปความจากการอ่านและการฟัง
การจดบันทึก จดข้อความ การย่อความ สรุ ปความ การเขียนคําอวยพร
การเขียนเอกสารเผยแพร่ ทางธุรกิจ และการเขียนทางวิชาการ

3(2-2-5)

600-210 การเขียนภาษาไทยในงานสื่อสารมวลชน
Written Thai Language and Communication
ศึกษาหลักการใช้ภาษา และพื้นฐานทักษะที่ดีในการเขียนภาษาไทย
เพื่อนําไปใช้ในงานสื่ อสารมวลชน

3(2-2-5)
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600-211 การเขียนบันเทิงคดี
Fiction Writing
ศึกษาลักษณะ รู ปแบบของบันเทิงคดี การเขียนบันเทิงคดีประเภทเรื่ องสั้น
นวนิยาย บทละคร และการฝึ กปฏิบตั ิการเขียน

3(2-2-5)

600-413 วรรณกรรมเพือ่ การแสดง
3(2-2-5)
Dramatic Literature
ศึกษาโครงสร้างของบทสื่ อการแสดง การพินิจสารวรรณกรรมการแสดงแบบ
ต่าง ๆ ความคิดและบริ บททางสังคมที่เป็ นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลงาน
และการนําวิธีการทางศิลปะมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ เพื่อถ่ายทอด
เป็ นการแสดงผ่านสื่ อร่ วมสมัย
604-204 เพลงไทยประกอบบทเรียน
3(3-0-6)
Thai Songs for Lessons
ศึกษาลักษณะ ทํานอง และการขับร้องเพลงไทยรู ปแบบต่าง ๆ เพลงไทยเดิมที่
ปรากฏในแบบเรี ยนภาษาไทยและวรรณกรรมไทย การประยุกต์ใช้บทเพลงใน
การเรี ยน การสอน การแต่งเพลงประกอบเนื้อหาในสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
604-307 การใช้ สื่อมวลชนเพือ่ การศึกษา
3(3-0-6)
Utilization of Mass Media in Education
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของสื่ อมวลชนที่มีต่อการจัดการศึกษา หลักการ
และวิธีการใช้วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุ โทรทัศน์ สิ่ งพิมพ์ หนังสื อพิมพ์
ภาพยนตร์ เครื อข่ายข้อมูลสากล และสื่ อสารสนเทศเพื่อการศึกษา การใช้และ
เลือกรับข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้ และฝึ กวิเคราะห์ข่าวเพื่อ
การเรี ยนรู ้
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604-407 วรรณคดีศาสนาสํ าหรับครู
3(3-0-6)
Religion Thai Literature for Teachers
ศึกษาความรู ้พ้นื ฐาน ความหมาย ลักษณะเฉพาะทางด้านเนื้อหาและประเภท
ความเชื่อและปรัชญาศาสนาที่ปรากฏในวรรณคดีศาสนาของไทยบางเรื่ องที่
สําคัญ โดยเฉพาะวรรณคดีศาสนาที่คดั สรรในหนังสื อเรี ยนวิชาภาษาไทย
พิธีกรรม วิถีชีวิต คุณธรรม จริ ยธรรม แนวคิดหรื อค่านิยมของคนไทยกับแนว
คิดทางศาสนาที่ปรากฏในวรรณกรรม และศึกษาอิทธิพลของศาสนาที่มีต่อ
วรรณคดีไทย
604-410 วรรณกรรมท้ องถิ่น
3(3-0-6)
Thai Folk Literature
ศึกษาวรรณกรรมมุขปาฐะและวรรณกรรมลายลักษณ์ที่สาํ คัญของท้องถิ่นทั้ง
ในด้านประวัติ ความเป็ นมา รู ปแบบการประพันธ์ เนื้อหา แนวคิด และ
ความสัมพันธ์กบั สังคมและวัฒนธรรม สามารถจําแนกความแตกต่างของภาษา
ถิ่นในประเทศไทยได้ และฝึ กปฏิบตั ิภาคสนาม
604-411 ลูกเสื อ-เนตรนารี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Scouts and Learner Development Activities
ศึกษาความสําคัญของกิจกรรมลูกเสื อ เนตรนารี และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
บทบาทของครู ลูกเสื อและครู เนตรนารี กบั กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน สาระสําคัญ
ของลูกเสื อ จุดมุ่งหมายของการฝึ กอบรมกิจการลูกเสื อ ประวัติของลูกเสื อไทย
กิจกรรมขององค์การลูกเสื อโลก โครงสร้างกองลูกเสื อไทย ปฏิบตั ิการจัดกิจกรรม
ลูกเสื อ พิธีการลูกเสื อ แนวปฏิบตั ิการชุมนุมรอบกองไฟและการอยูค่ ่ายพักแรม
หลักสูตรฝึ กอบรมผูก้ าํ กับลูกเสื อ-เนตรนารี สาํ รองขั้นความรู ้เบื้องต้น ผูก้ าํ กับ
ลูกเสื อ-เนตรนารี สามัญขั้นความรู ้เบื้องต้น ผูก้ าํ กับลูกเสื อ-เนตรนารี สามัญรุ่ น
ใหญ่ ขั้นความรู ้เบื้องต้น คําปฏิญาณและกฎของลูกเสื อ การฝึ กอบรมผูก้ าํ กับ
ลูกเสื อ-เนตรนารี
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