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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย (5 ป)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

ชื่อหลักสูตร
 ภาษาไทย        : หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย

 ภาษาอังกฤษ   :  Bachelor of Education Program in Thai Language

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
 ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)           :  การศึกษาบัณฑิต  (ภาษาไทย)

   (ชื่อยอ) :     กศ.บ. (ภาษาไทย)

 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) :  Bachelor of Education (Thai Language)

   (ชื่อยอ) :    B.Ed. (Thai Language)

หลักสูตร
 รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 171 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

  1.1 วิชาบังคับ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต

  1.2 วิชาเลือก ไมนอยกวา 18 หนวยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 135 หนวยกิต

  2.1 วิชาชีพครู ไมนอยกวา 50 หนวยกิต

   2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไมนอยกวา 48 หนวยกิต

   2.1.2 วิชาชีพครูเลือก ไมนอยกวา 2 หนวยกิต

  2.2 วชิาเอก ไมนอยกวา 85 หนวยกิต

   2.2.1 วิชาเอกบังคับ ไมนอยกวา 75 หนวยกิต

   2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

   2.2.3 วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 4 หนวยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

    รวม ไมนอยกวา  171 หนวยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา     30  หนวยกิต

 (เปนไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) ดังรายละเอียดในภาคผนวก

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา    135 หนวยกิต

 2.1 วิชาชีพครู ไมนอยกวา     50 หนวยกิต

  2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไมนอยกวา     48 หนวยกิต

 0501 401 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา  2(2-0-4)

   Administration and Educational Quality 

   Assurance

 *0502 101 จิตวิทยาสําหรับครู  2(2-0-4)

   Psychology for Teachers   

 0502 403 การแนะแนวและการใหคําปรึกษาในโรงเรียน  2(2-0-4)

   Guidance and Counseling in School 

 *0503 111 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ 3(3-0-6)

   การส่ือสารทางการศึกษา 

   Information Technology Innovation 

   and Educational Communication                   

 0504 101  การวัดและการประเมินผลการศึกษา 2(2-0-4) 

   Measurement and Educational Evaluation

 *0504 402 การวิจัยทางการศึกษา  3(3-0-6)

                 Educational Research  

 *0506 101 หลักการและปรัชญาการศึกษา  2(2-0-4) 

   Principles and Philosophy of Education

 *0506 102 คุณลักษณะวิชาชีพและการเปนครูมืออาชีพ  3(3-0-6)

   Aspects of Profession and Professional Teachers 

 *0506 201 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู   2(2-0-4)

   Languages and Cultures for Teachers

 *0506 202 การศึกษาแบบเรียนรวม  2(2-0-4)

   Inclusive Education

 *0506 301 นวัตกรรมและการออกแบบการจัดการ 3(3-0-6)

   เรียนรู

   Learning Management Innovation 

   and Design

 *0506 302 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร  3(3-0-6)

              Curriculum Design and Development

 *0506 401 การจัดการช้ันเรียนและส่ิงแวดลอมเพื่อ 3(2-2-5)

   การเรียนรู 

   Classroom Management and Learning 

   Environment   

 *0506 402 ประสบการณวิชาชีพครู      2(1-2-3)

              Teacher Profession Experience 

 *0506 403 การสัมมนาและสรางเสริมประสบการณ 2(2-0-4)

   วิชาชีพครู 

   Seminar and Enhancing Teacher 

   Profession Experience

 *0506 501 การปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา 1         6(0-12-0)

              Intership 1

 *0506 502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2     6(0-12-0)

              Intership 2

 หมายเหตุ  วิชาที่มี * หมายถึง  รายวิชาที่มีการปรับปรุงและมีการ

    จัดทําเพิ่ม

  2.1.2 วิชาชีพครูเลือก ไมนอยกวา  2 หนวยกิต

 0501 403 การจัดการศึกษานอกระบบ 2(2-0-4)

   Non-formal  Education  Management

 0502 302   จิตวิทยาพัฒนาการสําหรับครู 2(2-0-4)

   Developmental  Psychology  for  Teachers

 0502 305   ปญหาพฤติกรรมเด็กวัยเรียนและแนวทาง 2(2-0-4)

   แกไข    

   Problems  on Behavior  Disorder of  School  Child 

   and Prevention 

 0502 404  พลวัตกลุมสําหรับการศึกษา 2(2-0-4) 

   Group Dynamics  for  Education

 0504 301  การวัดภาคปฏิบัติ  2(2-0-4)

   Measurement of  Performance

 0504 302  การวัดบุคลิกภาพ 2(2-0-4)

   Measurement  of  Personality

 0505 302   อนามัยโรงเรียน 2(2-0-4)

   School  Hygiene

 0505 401 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2(2-0-4) 

       Learner  Developing  Activities

 0506 303   หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2(2-0-4) 

   Basic  Education  Curriculum

 0506 304  การศึกษากับชุมชน 2(2-0-4)

   Community  and  Education

 *0506 404 การจัดการช้ันเรียน 2(2-0-4)

              Classroom Management

 0506 405   การพัฒนาจริยธรรมและคานิยมของนักเรียน 2(2-0-4) 

   Developing  Ethics and  Values for Students

 0506 406  การสอนแบบจุลภาค 2(2-0-4)

   Microteaching

 0506 407   การนิเทศการเรียนการสอน 2(2-0-4)

   Instructional Supervision

 0506 408  อาเซียนศึกษาสําหรับครู 2(2-0-4)  

   ASEAN Study for Teachers 
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 0506 409  แหลงการเรียนรูและการคนควาสารสนเทศ 2(2-0-4)  

   Learning Resources and Information Searching

 2.2 วิชาเอก   ไมนอยกวา 85 หนวยกิต

        

2.2.1 วิชาเอกบังคับ ไมนอยกวา 75 หนวยกิต

 0165 003 สังคม เศรษฐกิจและการปกครองอาเซียน 3(3-0-6)

   ปจจุบัน

   Current ASEAN Society, Economy and 

   Governance

 0165 004 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนปริทัศน  3(3-0-6) 

   ASEAN Languages and Cultures Review

 0161 101 วรรณคดีกับชีวิต 2(2-0-4) 

   Literature and Life  

 0161 102 มนุษยกับภาษา 2(2-0-4) 

                     Humans and Language

 0161 103  พัฒนาการวรรณคดีไทย 2(2-0-4)

   Development of Thai Literature

 0161 104 การฟงเบื้องตน 2(1-2-3)

   Introduction to Listening 

 0161 105 การอานเบื้องตน 2(1-2-3)

   Introduction to Reading

 0161 106 การพูดเบื้องตน 2(1-2-3)

   Introduction to Speaking

  0161 107 การเขียนเบื้องตน 2(1-2-3) 

   Introduction to Writing    

 0161 108 วรรณคดีวจิักษณ 2(1-2-3)

           Literature Appreciation

 0161 109 การคิดเชิงวิจารณ  2(1-2-3)

   Critical thinking

 0161 201 ภาษาศาสตรเบื้องตน 2(2-0-4) 

    Introduction to Linguistics

 0161 203 ไวยากรณไทย 2(2-1-3) 

   Thai Grammar 

 0161 204 วิวัฒนาการของภาษาไทย 2(2-0-4)

   Evolution of the Thai Language 

 0161 206 ภาษาบาลีและสันสกฤตท่ีสัมพันธกับ 2(2-0-4)

   ภาษาไทย

   Pali and Sanskrit Related to Thai

 0161 207 ภาษาเขมรท่ีสัมพันธกับภาษาไทย 2(2-0-4) 

   Khmer Related to Thai

 0161 208 การพูดเชิงวิชาการ 2(1-2-3)

   Academic Speech

 0161 209 วรรณคดีวิจารณ   2(1-2-3) 

   Literary Criticism 

 0161 210 วรรณกรรมรวมสมัย   2(2-0-4) 

   Contemporary  Literature

 0161 212 วรรณกรรมทองถิ่น 2(2-0-4) 

   Local Literature

 0161 214 ปญหาการใชภาษาไทยปจจุบัน 2(1-2-3)

   Problems in Current Thai Usage

 0161 215 การเขียนเชิงวิชาการ 2(1-2-3)

   Academic Writing

 0161 217 การประพันธรอยกรองไทย 2(1-2-3) 

   Thai Poetry writing

 0161 218 คติชนวิทยา 2(1-2-3)

   Folklore

 0161 309 วิวัฒนาการแบบเรียนไทย 2(2-0-4)

   Evaluation of Thai Text books 

 0161 312 ภาษาศาสตรประยกุต 2(2-0-4)

   Applied Linguistics

 0161 401 วรรณคดีเอกของไทย 2(2-0-4) 

   Masterpiece of Thai Literature

 0161 409 วรรณกรรมการแสดง 2(2-0-4) 

   Literature for Performance

 0161 410 วรรณกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน 2(2-0-4) 

   Children’s Literature

 0161 421 ศิลปะการอานคําประพันธไทย  2(2-0-4) 

   Thai Verse Recitation

 0166 111 การเขียนเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

   Writing for  Communication

 0506 389 การจัดกิจกรรมวิชาภาษาไทย 2(2-0-4)

   Organization of Thai Language Activities

 0506 390 การวิจัยในชั้นเรียนวิชาภาษาไทย   2(2-0-4)

   Classroom Research in Thai Language

 0506 391 การผลิตสื่อการสอนวิชาภาษาไทย     2(2-0-4)

   Producing of Thai Language Instructional Media

 0506 392   การออกแบบการวัดและประเมินผลวิชา 2(2-0-4)

   ภาษาไทย

   Designs for Measurement and Evaluation 

   of Thai  Language

 0506 490 การสรางหลักสูตรวิชาภาษาไทยทองถิ่น 2(2-0-4)

   Construction of Local Thai Language 

   Curriculum
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  2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

 0506 388 หลักสูตรและการสอนภาษาไทย 1  3(3-0-6)

   Curriculum and  Instruction in Thai 1

 0506 489 หลักสูตรและการสอนภาษาไทย 2  3(3-0-6)

   Curriculum and  Instruction in Thai 2

  2.2.3 วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 4 หนวยกิต

   ใหนิสิตเลือกเรียนวิชาเอกเลือกในกลุมท่ีตนถนัด

ไมนอยกวา 4 หนวยกิต โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา

 1. กลุมวิชาภาษา

 0161 301 ภาษากับการใชเหตุผล 2(2-0-4)

   Language and Logic 

 0161 304 ภาษากับวัฒนธรรม 2(2-0-4)

   Language and Culture  

 0161 305 ภาษากับการส่ือสาร 2(2-0-4) 

   Language and Communication

 0161 306 ภาษาไทยถิ่น 2(2-0-4) 

   Thai Dialects

 0161 313 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 2(1-2-3) 

   Teaching Thai as a Foreign Language

 2. กลุมวิชาวรรณคดี

 0161 402 วรรณกรรมประวัติศาสตร 2(2-0-4)

   Literature Related to History 

 0161 407 วรรณกรรมนิทาน 2(2-0-4)

   Literary Tales 

 0161 408 วรรณคดีนิราศ 2(2-0-4)

   Niras Literature

 0161 413 วรรณกรรมสุนทรภู 2(2-0-4) 

   Literary Works of Sunthorn Phu 

 0161 419 วรรณกรรมรางวัลสรางสรรคยอดเยี่ยม 2(2-0-4)

   แหงอาเซียน

   Seawrite Awarded Literature 

 3. กลุมวิชาการใชภาษาเพ่ือการส่ือสารมวลชน

 0161 501 การใชภาษาในงานส่ือสารมวลชน 2(1-2-3)

   Language Usage in Mass Media 

 0161 505 ภาษาเพ่ือการพัฒนาทักษะการคิด 2(1-2-3)

   Language for Thinking Development

 0161 508 การเขียนเร่ืองสั้น 2(1-2-3)

   Short Story Writing

 0161 509 การเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ 2(1-2-3) 

   Writing for Advertisement and Public Relations

 4. กลุมวิชาคติชนวิทยา

 0161 601 คติชนกับสังคม 2(1-2-3)

   Folklore and Society

 0161 602 เพลงพ้ืนบานไทย 2(2-0-4)

   Thai Folksong 

 0161 603 นิทานพื้นบาน 2(2-0-4)

   Folktale

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6   หนวยกิต

 ใหนิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาที่ตนสนใจจากรายวิชาในคณะหรือ

นอกคณะ
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แสดงแผนการศึกษา
                       แผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  

ชั้นปที่  1

ภาคตน ภาคปลาย

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ   4
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 4
0161 101 วรรณคดีกับชีวิต 2(2-0-4)
 Literature and Life
0161 102 มนุษยกับภาษา 2(2-0-4)
 Humans and Language
0161 105 การอานเบื้องตน  2(1-2-3)
 Introduction to  Reading
0161 106 การฟงเบื้องตน 2(1-2-3)
 Introduction to listening
0506 101 หลักการและปรัชญาการศึกษา  2(2-0-4)
 Principles and Philosophy of Education
0503 111 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและ 3(3-0-6)
 การส่ือสารทางการศึกษา              
 Information Technology Innovation 
 and Education Communication

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ   4
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 4
0161 106 การพูดเบื้องตน 2(1-2-3)
 Introduction to speaking
0161 107 การเขียนเบื้องตน 2(1-2-3)
 Introduction to Writing
0161 108 วรรณคดีวิจักษณ 2(1-2-3)
 Literature Appreciation
0161 109 การคิดเชิงวิจารณ 2(1-2-3)
 Critical  Thinking  
0501 401 การบริหารและการประกันคุณภาพ 2(2-0-4)
 การศึกษา  
 Administration and Educational 
 Quality Assurance
0506 102 คุณลักษณะวิชาชีพและการเปนครูมืออาชีพ 3(3-0-6)
 Aspects of Profession and Professional 
 Teachers

รวม 21 หนวยกิต รวม 21 หนวยกิต

ชั้นปที่  2

ภาคตน ภาคปลาย

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ   2
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 4
xxxx xxx วิชาชีพครูเลือก 2
0161 103 พัฒนาการวรรณคดีไทย 2(2-0-4)
 Development of Thai Literature
0161 111 การเขียนเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
 Writing for Communication
0161 201 ภาษาศาสตรเบื้องตน 2(2-0-4)
 Introduction to Linguistics
0161 208 การพูดเชิงวิชาการ 2(1-2-3)
 Academic Speech 
0161 214 ปญหาการใชภาษาไทยปจจุบัน 2(1-2-3)
 Problems in Current Thai Usage
0502 101 จิตวิทยาสําหรับครู  2(2-0-4)
 Psychology for Teachers  
0506 201 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 2(2-0-4) 
 Languages and Cultures for Teachers

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ   2
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 4
0161 203 ไวยากรณไทย 2(2-1-3)
 Thai Grammar
0161 204 วิวัฒนาการของภาษาไทย 2(2-0-4)
 Evolution of the Thai Language
0161 210 วรรณกรรมรวมสมัย 2(2-0-4)
 Contemporary Literature
0161 218 คติชนวิทยา   2(1-2-3)
 Folklore   
0161 401 วรรณคดีเอกของไทย 2(2-0-4)
 Masterpiece of Thai Literature
0161 410 วรรณกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน 2(2-0-4)
 Children’s Literature
0506 202 การศึกษาแบบเรียนรวม 2(2-0-4)
 Inclusive Education

รวม 23 หนวยกิต รวม 20 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 3

ภาคตน ภาคปลาย

0161 209 วรรณคดีวิจารณ  2(1-2-3)
 Literary Criticism 
0161 312 ภาษาศาสตรประยุกต 2(2-0-4)
 Applied Linguistics
0165 003 สังคม เศรษฐกิจและการปกครองอาเซียน 3(3-0-6)
 ปจจุบัน
 Current ASEAN Society, Economy 
 and Governance
0506 301 นวัตกรรมและการออกแบบการจัดการ 3(3-0-6)
 เรียนรู
 Learning Management Innovation 
 and Design
0506 302 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 3(3-0-6) 
 Curriculum  Design and  Development
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 2
0506 388 หลักสูตรและการสอนภาษาไทย 1 3(3-0-6)
 Curriculum and   Instruction in Thai 1
0506 389 การจัดกิจกรรมวิชาภาษาไทย 2(2-0-4)
 Organization of Thai Language Activities

0161 206 ภาษาบาลีและสันสกฤตที่สัมพันธในภาษาไทย 2(2-0-4)
 Pali and Sanskrit Related to Thai
0161 212 วรรณกรรมทองถิ่น 2(2-0-4)
 Local Literature
xxxx xxx วิชาชีพครูเลือก 2
0161 409 วรรณกรรมการแสดง 2(2-0-4)
 Literature for Performance
0165 004 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนปริทัศน 3(3-0-6)
 ASEAN languages and Cultures Review
 วิชาเอกเลือก 2
0502 403 การแนะแนวและการใหคําปรึกษาในโรงเรียน  2(2-0-4)
 Guidance and Counseling in School
0504 101 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 2(2-0-4)
 Measurement and Educational Evaluation 
0506 391 การผลิตสื่อการสอนวิชาภาษาไทย 2(2-0-4)
 Producing  of Thai Language 
 Instructional Media

รวม 20 หนวยกิต รวม 19 หนวยกิต

ชั้นปที่ 4

ภาคตน ภาคปลาย

0161 207 ภาษาเขมรที่สัมพันธกับภาษาไทย 2(2-0-4)
 Khmer Related to Thai
0506 390 การวิจัยในชั้นเรียนวิชาภาษาไทย 2(2-0-4)
 Classroom Research in Thai Language
0506 401 การจัดการชั้นเรียนและส่ิงแวดลอมเพื่อ 3(2-2-5)
 การเรียนรู
 Classroom Management and Learning 
 Environment
0504 402 การวิจัยทางการศึกษา  3(3-0-6)
 Educational  Research
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 4
0506 489 หลักสูตรและการสอนภาษาไทย 2 3(3-0-6)
 Curriculum and Instruction in Thai 2
0506 490 การสรางหลักสูตรวิชาภาษาไทยทองถิ่น 2(2-0-4)
 Construction of Local Thai Language 
 Curriculum
 วิชาเอกเลือก 2

0161 215 การเขียนเชิงวิชาการ 2(1-2-3)
 Academic Writing
0161 217 การประพันธรอยกรองไทย 2(1-2-3)
 Thai Poetry writing
0161 309 วิวัฒนาการแบบเรียนไทย 2(2-0-4)
 Evaluation of Thai Text books
0506 392 การออกแบบการวัดและประเมินผลวิชา 2(2-0-4)
 ภาษาไทย
 Designs for Measurement and 
 Evaluation of Thai  Language
0506 402 ประสบการณวิชาชีพครู 2(1-2-3) 
 Teacher Profession  Experience 
0506 403 การสัมมนาและสรางเสริมประสบการณ 2(2-0-4)
 วิชาชีพครู
 Seminar and Enhancing Teacher 
 Profession Experience
0161  421 ศิลปะการอานคําประพันธไทย  2(2-0-4)
 Thai Verse Recitation

รวม 21  หนวยกิต รวม 14 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 5

ภาคตน ภาคปลาย

0506 501 การปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 1 6(0-12-0)
 Internship  1

0506 502 การปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 2 6(0-12-0)
 Internship  2

รวม 6  หนวยกิต รวม 6 หนวยกิต
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คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา  30  หนวยกิต

 เปนไปตามหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2554)  รายละเอียดแสดงในภาคผนวก

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา  135  หนวยกิต

 2.1 วิชาชีพครู ไมนอยกวา   50  หนวยกิต

    2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไมนอยกวา  48  หนวยกิต

 *0501 401 การบริหารและการประกันคุณภาพ 2(2-0-4)

  การศึกษา

       Administration and Educational 

  Quality Assurance 

  ทฤษฎี หลักการ รปูแบบ ระบบการบริหารการศึกษา

และการประกันคณุภาพทางการศึกษา ภาวะผูนาํทางการศึกษา การคิด

อยางเปนระบบ การเรียนรูวัฒนธรรมองคกร มนุษยสัมพันธในองคกร

และการติดตอสื่อสารในองคกร การทํางานเปนทีม การจัดทําโครง

งานทางวิชาการ  การจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 

การจัดโครงการฝกอาชีพ การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน การจัดระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ

ทางการศึกษา

  Theories and principles of educational 

institution administration; educational leadership; systematic 

thinking; organization culture learning; human relations and 

communication in organizations; team working; education 

quality assurance; academic project; job training project; 

projects and activities for educational institution development; 

information systems for educational management; and  

education for community development ; laws concerning 

educational administration and educational quality assurance

 *0502 101 จิตวิทยาสําหรับครู  2(2-0-4)

  Psychology for Teachers

                     ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับจิตวิทยาและทฤษฎีจิตวิทยา

การศึกษา เพ่ือเขาใจธรรมชาติและความตองการพื้นฐาน จิตวิทยา

พฒันาการของมนษุยความรูดานจติวทิยาในการเรยีนการสอน จติวิทยา

การเรยีนรู  จติวทิยาสําหรบัเด็กพเิศษ การประยุกตใชความรูเพ่ือพฒันา

ผูเรยีนใหเหมาะสมกบัพัฒนาการทางสมอง สไตลการคิด และสไตลการ

เรียน และความถนัด พรอมทั้งสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหเรียนรูได

สูงสุดตามศักยภาพ

        Introduction to psychology and theory of 

educational psychology in order to understand human 

nature and basic needs; human development; psychology of 

classroom instruction; psychology of learning; psychology for 

learners with special needs; implications of knowledge into 

teaching to improve learners’ performance to match their 

brain development, thinking and learning styles, aptitude, 

as well as to promote their learning capacity to reach the 

highest level

 *0502 403 การแนะแนวและการใหคําปรึกษา 2(2-0-4)

  ในโรงเรียน

  School Guidance and Counseling 

  ความหมาย ปรัชญา และหลักการของการบริหารการ

แนะแนว การจัดการ  การแนะแนว  ทฤษฎีและเทคนิคการแนะแนว  

การบริการการแนะแนวในโรงเรียน  เทคนิคงายๆ ในการใหการปรึกษา

และการฝกปฏิบตักิารใหคาํปรึกษาสาํหรับการแกปญหาวกิฤตแิละเพศ

ศกึษา บทบาทของบคุลากรของโรงเรยีนในการแนะแนวและการใหการ

ปรึกษา

  Definitions, philosophy and principles of 

guidance administration; guidance management; guidance 

theories and techniques; guidance services in schools; 

simple techniques and practice of counseling for crisis 

problem solution and sex education; roles of school staff in 

guidance and counseling services

 *0503 111 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ       3(3-0-6)

  และการส่ือสารทางการศึกษา

               Information Technology Innovation

  and Educational Communication 

  แนวคิด พัฒนาการ ขอบขาย มโนทัศน และทฤษฎี

ทางเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู การใช

คอมพิวเตอรขั้นพื้นฐานเพ่ือพัฒนาการเรียนรูและการจัดการเรียน

การสอน ประเภทและรูปแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารทางการศึกษา การเลือกใช การออกแบบ การพัฒนา การ

ประเมิน การปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศ การวิเคราะหปญหาที่เกิดจากการใชนวัตกรรมเทคโนโลยี

และสารสนเทศ การแสวงหาแหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู

ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนและการประยุกตใชในอนาคต

  Development, scope, concept and theory in 

educational technology; information technology for teachers; 

using basic computer to enhance teaching and learning; types 

of instructional media and educational technology innovation; 

selecting, design, development, implementation, evaluation 

and improvement of instructional media and educational 

information technology innovation; analysis of problems 
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employing innovations; searching learning resources and 

learning networks; Searching for diverse learning resources 

and learning networks to develop learner quality and to be 

applied in the future

 

 *0504 101 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 2(2-0-4)                

  Measurement and Educational Evaluation

  หลกัการวัดและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการ

ศึกษา การสรางและการใชเคร่ืองมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา  

การประเมินผลการศึกษาตามสภาพจริง  การประเมินจากแฟมสะสมงาน 

การประเมินภาคปฏิบตั ิการประเมนิผลแบบยอยและแบบรวม การแปล

ความหมายของคะแนนและการใหระดับคะแนน  เพ่ือการนําผลการ

ประเมินไปใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนรูและหลักสูตร

  Principles and Techniques  of  educational  

assessment  and  evaluation;  construction and  utilization 

of  authentic  assessment  tools; portfolio assessment; 

performance assessment; formative and summative 

assessment; scoring  interpreting  and  grading; using 

assessment  results to improve teaching and learning and 

curriculum

 *0504 402 การวิจัยทางการศึกษา  3(3-0-6)

     Educational Research

  หลักการและแนวคิดเบื้องตนของระเบียบวิธีวิจัย 

จรรยาบรรณของนักวจิยั รปูแบบและการออกแบบการวิจยั  การพัฒนา

เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล สถิติเพื่อการวิจัย การวิเคราะห

ขอมูล การเสนอโครงการเพื่อทําวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การนํา

เสนอผลงานวิจัย การใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหา การวิจัยใน

ชั้นเรียน  การฝกปฏิบัติการวิจัยเพื่อนําผลไปใชในการพัฒนาการเรียน

การสอนและพัฒนาผูเรียน

            Principles and introduction to research 

methodology; ethics for researchers; reconnaissance and 

research planning; research designs; research instrument 

development; data collection; statistics for research; 

data analysis; research proposal; research report writing; 

presentation of completed research; research process for 

problem solving; classroom research; searching and studying 

of research for teaching and learning development; practice 

conducting research to implement outcomes for improving 

teaching and learning; learners development  

 *0506 101 หลักการและปรัชญาการศึกษา   2(2-0-4) 

  Principles and Philosophy of Education

  แนวคิดหลักของปรัชญาและปรัชญาการศึกษา

การจัดการศึกษาอยางสรางสรรคและมีปรัชญาการศึกษาและกลยุทธ

การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน ความรูเบื้องตน

เก่ียวกับการศึกษา วิวัฒนาการของการศึกษาไทยและการศึกษาโลก  

แนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา  หลกัการ  เปาประสงค และรูปแบบการ

จดัการศกึษา ทศวรรษสหประชาชาตวิาดวยการศกึษาเพือ่การพฒันาที่

ยั่งยืน บทบัญญัติวาดวยการศึกษาในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ

  Main concepts of philosophy and educational 

philosophy, creatively educational management including

educational philosophy and educational strategy management 

for enhancing the sustainable development, foundation 

knowledge of education, evolution of Thai education and world 

education, educational concepts and theories, principles,

goals,  and educational management models, the United 

Nations decade of education for sustainable development, 

educational provisions in the constitution and National 

Education Act

 *0506 102 คุณลักษณะวิชาชีพและการเปนครู 3(3-0-6)

  มืออาชีพ

  Aspects of Profession and Professional

  Teachers

  ความสาํคญัและพฒันาการของวชิาชพีครแูละองคกร

วิชาชีพครู  สภาพงานครู  บทบาทและหนาที่ของครู  คุณลักษณะและ

มาตรฐานวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู   

ลักษณะของครูที่ดีในสังคมปจจุบัน เสนทางความกาวหนาและการ

พัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่องและสรางสรรค  องคกรกลางบริหาร

งานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บทบัญญัติใน

กฎหมายทีเ่กีย่วของกบัครูทกุสงักดัและครกูารศกึษาพเิศษ  ปฏิบตักิาร

พัฒนาสูความเปนครูมืออาชีพ

  Signifi cances and development of teaching 

professionals and teaching profession organizations, teacher’s 

job description; rules and responsibilities; qualifi cations and 

professional standards, moral and ethics, qualifi cation of

quality teachers, aspects of qualifi ed teachers, trends in 

teacher development, teachers and educational, personal 

administrative organization, law and rules relating to teachers

and special education teachers, developing for being 

professional teachers and educators
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 *0506 201 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู   2(2-0-4)

                   Language and Cultures for Teachers

  ความสําคัญและความหมายของวัฒนธรรม การศึกษา

วฒันธรรมไทยและวฒันธรรมของประเทศตางๆ ความสมัพันธระหวาง

ภาษาและวัฒนธรรม การจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับบริบท

ทางสังคมและวัฒนธรรม ภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆสําหรับ

ครู เนนการใชทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนเพ่ือการสื่อ

ความหมายและการสื่อสารดวยกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา

ผานกิจกรรมการบันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ การนําเสนอ

ขอมูลดวยวาจาและลายลักษณอักษร 

  Signifi cance  and defi nitions of culture; study of 

Thai culture and different cultures; the relationship between 

language and culture; developing teaching and learning in 

social and cultural context; Thai, English and other languages 

for teachers focusing on using listening speaking reading and 

writing for communication through integrative language skill 

process including note taking, summarizing, interpreting, 

expanding; presenting information in forms of oral  and 

written language;  

 *0506 202 การศึกษาแบบเรียนรวม 2(2-0-4)

  Inclusive Education

  ปรัชญาและแนวคิดของการจัดการศึกษาพิเศษและ

การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม คําจํากัดความและความจําเปนของ

การจัดการศกึษาพิเศษและการจัดการศกึษาแบบการเรยีนรวม ประเภท

การเรียนรวม  รูปแบบการจัดการเรียนรวม  ประเภทของเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษ การคัดกรองนักเรียนเพ่ือเขาสูชั้นเรียนรวม การบริหาร

จัดการชั้นเรียนรวม วิธีการจัดการเรียนการสอน  การจัดส่ือการเรียนรู  

การวัดและประเมินผล บทบาทครูในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

  Philosophy and approaches of special 

education and inclusive learning, defi nition and need for 

special education and inclusive education, types of inclusive  

learning , models of inclusive learning, types of children 

with special needs, selection criteria for inclusion, inclusive 

learning management, methods of teaching, materials, 

evaluation, roles of teachers in inclusive education

 *0506 301 นวัตกรรมและการออกแบบการจัดการ 3(3-0-6)

  เรียนรู

  Learning Management Innovation

  and Design

  ความหมาย ความสําคัญ ทฤษฎีการเรียนรูและ

การสอน แนวคิดของนวัตกรรมและรูปแบบการเรียนการสอน เทคนิค

และวิทยาการจัดการเรียนรู การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา

การ การจัดการเรียนรูแบบยึดผูเรียนเปนสําคัญ การออกแบบจัดทํา

แผนการจัดการเรียนรู การจัดกจิกรรม การเลือกใช การพัฒนา การผลิต

สื่ออุปกรณ การประยุกตใชนวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสมกับวัย 

ระดับการเรียนรู และเน้ือหาในกลุมสาระตามระดับช้ันของผูเรียน 

การประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู     

          Concepts, signifi cance, theories of 

leaning and teaching; approaches of innovation and models 

of teaching; learning tips and techniques; integrated learning;  

child-centered learning; designing and making lesson plans; 

facilitating learning; selecting, developing learning materials; 

applying appropriate education innovation for different ages 

and learning levels  as well as substance group content 

levels of learners; learner evaluation to enhance the quality 

of teaching and learning 

 *0506 302 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร  3(3-0-6)

   Curriculum Design and Development

  ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี

หลักสูตร องคประกอบ รูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร แผน

พฒันาการศกึษา มาตรฐานการศกึษาชาต ิมาตรฐานหลกัสตูรการศกึษา

ขั้นพื้นฐานและหลักสูตรระดับตางๆ การวิเคราะหหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐานเพ่ือการนําไปใชปฏิบัติการสอนในโรงเรียน การพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา การนําหลักสูตรไปใช การประเมินและนําผลไป

ใชในการปรับปรุงหลักสูตร

  Concepts, signifi cance, philosophy, approaches,

theories and elements of curriculum; models and processes 

of curriculum development; basic education curriculum and 

other levels of education; analysis of basic education curriculum 

before implementing in schools; school-based curriculum 

development; curriculum implementation; curriculum 

evaluation and  the use of the results for modifi cation
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 *0506 401 การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดลอม 3(2-2-5)

  เพื่อการเรียนรู

  Classroom Management and Learning

  Environment  

  ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ

และเทคนิคการบริหารจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู

การศึกษาและการสังเกตระบบการจัดการชั้นเรียนและสภาพแวดลอม

ในสถานศึกษา การวิเคราะหระบบการจัดการชั้นเรียนและส่ิงแวดลอม 

ปฏิบัติการออกแบบและจัดส่ิงแวดลอมเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและ

คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคของผูเรยีนตามหลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

ปฏิบัติการประเมินและนําผลไปใชในการปรับปรุงระบบการจัดการช้ัน

เรียนและส่ิงแวดลอมเพี่อการเรียนรู  

  Concepts, signifi cant, approaches, theories, 

models  and  techniques  of  classroom management and  

learning  environment; study and observation on  classroom 

management and  learning  environment; analysis of 

classroom and environment management systems; practice 

in designing learning environment to promote  characteristics 

of learners according to basic education curriculum; practice 

in evaluating and  the use of the results to improve classroom 

management and learning environment  system

 *0506 402 ประสบการณวิชาชีพครู  2(1-2-3)

  Teacher Profession Experience 

  การวิเคราะหหนวยการเรียนรู การจัดทําประมวล

รายวิชา  การนําประมวลรายวิชามาจัดทําแผนการเรียนรูรายภาคเรียน

และตลอดป การทดลองใชแผนการสอนในหองเรียน การสรุปผลการ

ทดลองสอน การเตรียมการวางแผนเพ่ือการปฏิบัติการสอนในสถาน

ศึกษา   

  Analyzing learning units; creating course 

syllabus; developing one-semester and one-academic year 

lesson plans based on course syllabus; implementing lesson 

plans in classrooms; conclusion on the results of implementing 

lesson plans; planning for internship   

 *0506 403 การสัมมนาและสรางเสริมประสบการณ 2(2-0-4)

  วิชาชีพครู

  Seminar and Enhancing Teacher 

  Profession Experience

  ความสาํคญัและรปูแบบการจดัการสมัมนา การศกึษา

และวิเคราะหสถานการณ ปญหาและประเด็นที่เกี่ยวของกับการจัด

การศกึษาแลวสรปุและนาํเสนอแนวทางในการปองกนัหรอืแกไขปญหา

การเรียนการสอน การศึกษาและวิเคราะหงานวิจัยที่เก่ียวของเพ่ือ

นําผลการวิจัยมาประยุกตใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

การจัดการสัมมนาเพื่อสรางสรรคกลยุทธและแนวทางการปฏิบัติเพื่อ

พัฒนาผูเรียน พัฒนาวิชาชีพครูและการศึกษาของประเทศ

  Significant and models of seminars; study 

and analysis on situations, problems and topics regarding 

education and drawing conclusion as well suggesting 

preventions and solutions involving teaching and learning; 

studying and analyzing of research on teaching and learning 

and applying the results of the research to improve learning 

and teaching; conducting seminars for creating strategies 

and fi nding the ways to develop learners, teacher profession 

and education of the country 

 *0506 501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  6(0-12-0)

  Internship 1

    การนําหลักการ ทฤษฎี ประสบการณการเรียนรู และ

ทักษะที่ไดไปใชปฏิบัตกิารสอน การจัดทําโครงการ การดําเนินการวิจัย

ในช้ันเรียนและปฏิบตัหินาท่ีอืน่ๆทีเกีย่วของกบัวิชาชพี เชน การแนะแนว 

การเปนที่ปรึกษาและหนาที่อื่นๆ  ในสถานศึกษา

   Integrated-implementation of principles, 

theories, learning experiences and acquired skills for 

professional teaching and learning; conducting a project; 

conducting classroom research and operating in the role of 

a professional (counselor, student personnel/affairs adviser, 

etc.) in schools

 *0506 502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-12-0)

  Internship 2

           การนําหลักการ ทฤษฎี ประสบการณการเรียนรูและ

ทักษะท่ีไดไปใชปฏิบัติการสอนและปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ทีเกี่ยวของ

กับวิชาชีพ เชน การแนะแนว การเปนที่ปรึกษาและหนาที่อื่นๆ 

ในสถานศึกษาตอเน่ืองจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

  Integrated-implementation of principles, 

theories, learning experiences and acquired skills for 

professional teaching and learning; conducting a project; 

conducting classroom research and operating in the role of 

a professional (counselor, student personnel/affairs adviser, 

etc.) in schools, a continuation of Internship 1
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  2.1.2 วิชาชีพครูเลือก ไมนอยกวา  2  หนวยกิต 

 *0501 403 การจัดการศึกษานอกระบบ 2(2-0-4)

    Non-formal Education Management

  ความหมาย ความสําคญั หลกัการ แนวคิดและปรัชญา

ในการจัดการศึกษานอกระบบ รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบ 

กระบวนการสงเสริมการเรียนรูในการศึกษานอกระบบ การศึกษา

ตามอัธยาศัย การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการแหลงเรียนรูในชุมชน 

การออกแบบการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตสําหรับ

ผูเรียนและการประยุกตใชศักยภาพของภูมิปญญาทองถ่ินและแหลง

เรียนรูในชุมชนเพื่อการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียน

  Concepts, signifi cant, principles, approaches 

and philosophy of non-formal education management; 

non-formal education management models; promoting 

learning process in non-formal education system; informal 

education; lifelong education; management of community 

learning sources; design models of learning for career and 

life skills of learners; application of local wisdom potential and 

community learning sources for educating learners 

 0502 302 จิตวิทยาพัฒนาการสําหรับครู  2(2-0-4)

  Developmental Psychology for Teachers

  พัฒนาการของมนุษยทุกระยะ  ตั้งแตเริ่มตนปฏิสนธิ

จนถึงวัยสูงอายุ โดยเฉพาะอยางย่ิงเนนพัฒนาการเด็กวัยเรียน

ในดานรางกาย เชาวนปญญา  อารมณ  สงัคมและจริยธรรม อทิธพิลของ

พันธุกรรมและสิ่งแวดลอมที่มีตอพัฒนาการของมนุษย การสงเสริม

พัฒนาการของเด็กวัยเรียน บทบาท ของครูในการสงเสริมพัฒนาการ

ของเด็กวัยเรียน

  Stages  of  human  development  from  fertilization 

to  old  age  especially  school  child  development  on  the  

aspect  of  physic, intelligence, emotion, society  and  ethic; 

effects  of  heredity  and  environment  on human  development; 

aiding  school  child  development; and  teacher’s  roles  in  

aiding  school  child  development

 0502 305 ปญหาพฤติกรรมเด็กวัยเรียน 2(2-0-4)

  และแนวทางแกไข

  Problems on Behavior Disorder 

  of School Child and Prevention

  สาเหตุและลักษณะของเด็กท่ีมีปญหาทางพฤติกรรม  

รวมทั้งเด็กที่มีความแปรปรวน ทางอารมณ  การสังเกต  การทดสอบ

ลักษณะตาง ๆ ทางจิตวิทยา  การปรับพฤติกรรม  การปองกัน 

การสงเสริมและการแกไขพฤติกรรมเด็กวัยเรียนไมใหเบี่ยงเบน

ไปจากบรรทัดฐานของสังคม

  Causes  and  nature  of  behavior  disorder  

child  including  disruptive emotional  child, observation, 

various  types of  psychological  testing, behavior  modifi cation, 

prevention, aiding  and behavior modifying of school  child  

to  deviate  from  social  norm

 0502 404 พลวัตกลุมสําหรับการศึกษา   2(2-0-4)

  Group Dynamics for Education

  วิวัฒนาการ  ทฤษฎีและหลักการของพลวัตกลุม

พรอมทั้งฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดทักษะจนสามารถนําไปประยุกต

ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาได

  Evolution, theories and principles of group 

dynamics including practices for skills to apply in education  

 0504 301 การวัดภาคปฏิบัติ   2(2-0-4)

  Measurement of Performance

  แนวคิด ทฤษฎีการวัดภาคปฏิบัติ วิธีการวิเคราะห

จดุมุงหมายและลกัษณะงาน   การสรางเครือ่งมอืวดัเพือ่พฒันาการเรยีน

การสอนและประเมินภาคปฏิบตั ิ การหาคุณภาพของเครือ่งมอืและแปล

ความหมายของการวัดเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

  Concept, theories of performance measurement, 

task and objective analysis, instrument construction, 

performance assessment, instrument quality analyzing and 

interpreting data to improve teaching and learning

 0504 302 การวัดบุคลิกภาพ 2(2-0-4)

  Measurement of Personality

  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับบุคลิกภาพ  และเจตคติ 

วิธีการสรางเคร่ืองมือวัด บุคลิกภาพ  และเจตคติ การหาคุณภาพของ

เคร่ืองมือ การแปลความหมายของการวัดเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน

  Concept, theories of attitude and personality, 

attitude and personality instrument construction, instrument 

quality analyzing and interpreting data to improve teaching 

and learning

 0505 302 อนามัยโรงเรียน 2(2-0-4)

  School Hygiene

  ความสําคัญของสุขภาพ การสาธารณสุข การสงเสริม

สุขภาพ การบริการอนามัยสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะในโรงเรียน

การสอนสุขศึกษา  เนนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางดานสุขภาพ  

ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ตลอดจนการเสริมสราง

คุณภาพชีวิตของนักเรียน
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  The  importance  of  health,  public health, 

health  promotion, health service and  hygienic  environment  

in  school,  teaching  of  health  education  emphasize  on  

health  behavior  changing,  the  relationship  between  school  

and  community,  the promotion  of  students’ quality  of  life

 0505 401 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2(2-0-4)

  Learner Developing Activities

  หลักการและวิธีการ  การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

โดยเช่ือมโยงกับปรัชญา  นาํไปสูการศึกษาวิเคราะหและสงัเคราะหระบบ

พฒันาการของมนุษย  เพือ่นาํไปปรับปรงุ  ปรบัตวั  ควบคุม พฒันา  และ

แกปญหาของตนเอง  อันเปนผลนําไปสูมนุษยภาวะท่ีสมบูรณ  และอยู

รวมกับผูอืน่ไดอยาง มคีวามสขุ และจะตองเขาฝกอบรมวชิาผูกาํกบัหรอื

ผูนํา  ขั้นความรูเบื้องตน  1  กิจกรรมจาก  4  กิจกรรม  ใหนิสิตเลือกฝก

อบรมตามความเหมาะสม  และความพรอมของทุกฝาย  ดังนี้คือ  ลูก

เสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน

  Principles  and  methods  of  implementing  

activities  for  learners  development  with  the linking  to  

philosophy  in  order  to  be  able  to  analyze  and  synthesize  

the human development  process  as  well  as  to  be  able  to  

improve, adapt, control, develop, and  solve  the  problems  

which  bring  to  the  perfect  humanity  and  happy  life  in the  

society,  training  in  a  course  of  the  basic or  preliminary  

level  of  leader  in  either  of  4  activities  namely: boy  scout,  

girl  scout,  junior  red  cross,  and  girl  guide,  is  compulsory

 *0506 303 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2(2-0-4)

     Basic Education Curriculum 

  สาระสําคัญของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ความ

เปนมา วิสัยทัศน หลักการ เปาหมาย สาระ และมาตรฐานการเรียนรู 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การจัดชั้นเรียน การจัดการเวลา การจัดการ

ศึกษาเฉพาะกลุมพิเศษ การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล การ

ใชและพัฒนาหลักสูตร) การวิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัดกลุมสาระ 

การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปญหาและแนว

โนมในการพัฒนาหลักสูตรระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

  Contents of basic education curriculum 

(background, vision, principles, goals, stands and learning 

standards, learner development activities, educational levels, 

learning time allotment, educational provision for special target 

groups, learning management, learning assessment, curriculum 

implementation and management);  analysis of strands, 

standards and indicators of learning areas; management 

of learning process based on basic education curriculum; 

trends  in elementary and secondary curriculum change 

 *0506 304 การศึกษากับชุมชน 2(2-0-4)

  Community and Education

  ความรูเกีย่วกับชมุชน  ลกัษณะของชุมชน การสงเสริม

การศึกษาในชุมชน  บทบาทของการศึกษาตอการพัฒนาชุมชน  การ

พัฒนาชุมชนในรูปแบบตาง ๆ 

  Knowledge surrounding community, nature of 

community, educational development in community, roles of 

education in community, models of community development

 *0506 404 การจัดการชั้นเรียน  2(2-0-4)

  Classroom Management

  ศึกษาและวิเคราะห แนวคิดและรูปแบบการจัดการ

ชั้นเรียน การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนรู รูปแบบและกลวิธีการ

ควบคุมวินัย การปรับพฤติกรรมและการประยุกตใชความรูในการ

พัฒนาวินัยนักเรียน เทคนิคการคุมชั้นเรียน  สังเกตวิเคราะหปญหา

ในช้ันเรียนเปนรายกรณี และฝกแกปญหาการจัดการช้ันเรียนโดยใช

กระบวนการวิจัย 

  The study and analysis of concepts and 

patterns of classroom management, learning environmental 

management, patterns and strategies of discipline control, 

behavior modifi cation and application in student discipline 

development, classroom control techniques, case study, 

analysis and practice solving classroom management

problems by using research processes

 *0506 405 การพัฒนาจริยธรรมและคานิยม 2(2-0-4)

  ของนักเรียน 

  Developing Ethics and Values for Students

  ความเขาใจเบือ้งตนเกีย่วกบัจริยธรรมและคานยิม วธิี

การพิจารณาคุณคาของจริยธรรม และคานิยม ปญหาจริยธรรมและ

คานิยม และวิธีการแกปญหา การปลูกฝงจริยธรรมและคานิยมใหแก

นักเรียน

  Fundamental principles of ethics and values, 

ethical and value judgment, problems in ethics and values 

and solution, ethical and value cultivation for students 
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 *0506 406 การสอนแบบจุลภาค   2(2-0-4)

  Microteaching

  ความเปนมาของการสอนแบบจุลภาค  ระบบการเรียน

การสอนแบบจลุภาค การเตรยีมงานดานโปรแกรม  อปุกรณ  เครือ่งมือ  

และการจัดหองเรียน  การเตรียมบทเรียนจุลภาค  และการฝกทักษะ

การสอน

   History  and  background  of  microteaching;  

microteaching  and  learning  systems;  teaching  preparation  

including  programs, materials,  classroom  management  and  

lesson  plans,  as  well  as  teaching  practice

 *0506 407 การนิเทศการเรียนการสอน 2(2-0-4)

  Instructional Supervision

  ความหมาย  แนวคิด  และความสําคัญของการนิเทศ

ในชัน้เรียน  กระบวนการและข้ันตอนนิเทศในช้ันเรียน  การสงเสริมการ

นิเทศในชั้นเรียน

  Defi nitions,  approaches  and  the  signifi cance  

of  supervision,  processes  and  steps  of  supervision  of  

classroom  teachers,  promoting  classroom  supervision

 *0506 408 อาเซียนศึกษาสําหรับครู 2(2-0-4)

            ASEAN Study for Teachers

  ความสําคัญและประวัติการกอตั้งกลุมสมาคม

ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต วิสัยทัศน ขอตกลงการสราง

ความรวมมือเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในกลุมอาเซียน 

ความรูเกีย่วกบัสภาพภมูปิระเทศ สิง่แวดลอมและทรพัยากรธรรมชาต ิ

สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง การศึกษา ศาสนา ภาษา 

วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี อันเปนเอกลักษณของท้ัง 

10 ประเทศ ไดแก ประเทศไทย มาเลเซยี ฟลปิปนส อนิโดนีเซยี สงิคโปร 

บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพมา 

   Signifi cance and history of Association of 

South East Asian Nations;   ASEAN cooperation in ASEAN 

population quality of life development;  information about 

climate, environment and natural resources, society, 

economic, politic and governance, education, religion, 

language, culture and tradition  represented  10 country 

member  identities  including  Thailand, Malaysia, Philippines, 

Indonesia, Singapore,  Brunei Darussalam, Laos, Cambodia, 

Vietnam and Myanmar

 *0506 409 แหลงการเรียนรูและการศึกษาคนควา 2(2-0-4)

  สารสนเทศ 

  Leaning Resources and Information 

  Searching

  ความหมาย ความสําคัญและประเภทของแหลงการ

เรียนรู หลักการสํารวจ การเลือกใชการศึกษาคนควาและการเก็บ

รวบรวมตลอดจนการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศจากแหลงการเรียน

รูทั้งในระดับทองถ่ินและระดับสากล การอางอิงขอมูลใหถูกตองตาม

หลักวิชาการ การสงเสริมกระบวนการสืบคนขอมูลสําหรับผูเรียนใน

สังคมแหงการเรียนรู การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหองสมุดเพื่อ

การจัดการศึกษา

  Defi nitions, signifi cance and types of learning 

resources; principles of exploring, selecting, studying and 

collecting as well as analyzing of information technology 

resources from both local and international levels; using 

formal styles of citations and references; promoting information 

searching process for learners in learning society; using 

information technology and library for education 

 2.2 วิชาเอก  ไมนอยกวา  85  หนวยกิต

   2.2.1 วิชาเอกบังคับ ไมนอยกวา  75  หนวยกิต

 0165 003 สังคม เศรษฐกิจและการปกครอง 3(3-0-6)

  อาเซียนปจจุบัน

  Current ASEAN  Society, Economy 

  and  Governance

  สภาพทางสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืงการปกครอง  และ

ความสัมพันธของประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน

  Current ASEAN Society, Economy and 

Governance  Social, economic, and politics and governance 

conditions and relationship among ASEAN member countries

 0165 004   ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนปริทัศน 3(3-0-6)

  ASEAN Languages and Cultures Review

  องคความรูและผลงานการศึกษาทางดานชาติพันธุ

ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน 

  ASEAN Languages and Cultures Review Body 

of knowledge and studies of results of ethnic languages and 

cultures of ASEAN member countries
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 0161 101 วรรณคดีกับชีวิต  2(2-0-4)

  Literature and Life 

  ความหมาย องคประกอบ ประเภทของวรรณคดี ความ

สัมพันธระหวางวรรณคดีกับชีวิตและสังคม ความงามดานวรรณศิลป  

ในฐานะท่ีเปนสื่อสะทอนชีวิตของมนุษย ขอคิดและอุทาหรณที่ไดจาก

การศึกษาวรรณคดี

  Defi nition, elements and types of literature; 

relationship between literary works and society and life; 

artistic values of literature as the media refl ecting human 

life; lessons learned from studying literature

 0161 102 มนุษยกับภาษา 2(2-0-4)

  Humans and Language

  พฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย ลักษณะทั่วไปของ

ภาษามนุษย การเรียนรูภาษาของมนุษย หนาท่ีของภาษาท่ีมนุษยใช  

ตวัอยางการวิเคราะหการใชภาษาแสดงเจตนาตาง ๆ  ดงัปรากฏในสังคม

ไทย  

  Behavior of human’s communication; 

general characteristics of human language; human’s language 

learning; functions of language used by human; examples 

of an analysis of language use expressing attitudes in Thai 

society 

 0161 103 พัฒนาการวรรณคดีไทย 2(2-0-4)

  Development of Thai Literature

  พัฒนาการของวรรณคดีไทยในดาน รูปแบบเน้ือหา 

แนวคิดและกลวิธีการประพันธ ตั้งแตสมัยสุโขทัยถึงรัชกาลท่ี 5

  Development of Thai literature in forms,

contents, themes and writing techniques from the Sukhothai 

period up to the present period

 0161 104 การฟงเบื้องตน 2(1-2-3)

  Introduction to Listening 

  ความหมาย  ประเภท  หลักการ  ความสําคัญและ

มารยาทในการฟง  วิธีฟงอยางมีประสิทธิภาพ การใชวิจารณญาณใน

การฟง  การฟงเพื่อวัตถุประสงคตาง ๆ  ฝกฟงสารตาง ๆ 

  Defi nition, types, principles, importance and 

manners of listening; effective ways of listening; critical 

listening; listening for purposes; practice in listening to 

messages 

 0161 105 การอานเบื้องตน 2(1-2-3)

  Introduction to  Reading 

  ความหมาย  ประเภท  หลักการและกลวิธีของการ

อาน  การอานจับใจความ   การฝกอานออกเสียง  การอานในใจ  และ

ฝกอานเร็ว  ทั้งงานเขียนประเภทรอยแกวและรอยกรอง  การพัฒนา

ประสิทธิภาพการอาน

  Defi nition, types, principles and strategies of 

reading; reading comprehension; practice in reading aloud, 

silent reading; practice in speed reading in both prose and 

poetry; developing reading effectiveness

 0161 106 การพูดเบื้องตน 2(1-2-3)

  Introduction to  Speaking 

  ความหมาย  องคประกอบการพูด หลักการพูดทั่วไป 

ประเภทของการพูด การพูดประเภทตาง ๆ การพูดแนะนําตัว การพูด

กะทันหัน การพูดใหความรู  มารยาทและจรรยาบรรณในการพูดการ

วิจารณและประเมินผลการพูด  

  Definition, components, and principles of 

speaking; types of speaking such as self-introduction,

impromptu, lectures; speaking manners and ethics for

criticism and evaluation of speaking

 0161 107 การเขียนเบื้องตน 2(1-2-3)

  Introduction to  Writing 

  ความรูและความเขาใจในหลักการเบ้ืองตนของการ

เขียน  ศิลปะการใชคํา การผูกประโยค ทักษะการเขียนยอหนา การ

เขียนโดยใชกระบวนความหรือโวหารแบบตางๆ  

  Knowledge and understanding of principles 

of writing; art of rhetoric; sentence construction; paragraph 

writing skill; writing utilizing rhetorical styles

 0161 108 วรรณคดีวิจักษณ 2(1-2-3)

  Literature Appreciation  

  ความซาบซึง้ในสนุทรยีภาพของงานประพนัธรอยแกว

และรอยกรองไทย  ความงามในเสียง ถอยคาํ ความหมาย  และแนวทาง

ในการอานทํานองเสนาะ

  Appreciation of the aesthetics in Thai prose 

and poetry; beauty in sound, utterance, and meaning; 

approaches in Thai verse recitation 
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 0161 109 การคิดเชิงวิจารณ   2(2-0-4)

  Critical thinking

  แนวในการประเมินคาของงานเขียน  การฝกอานเพื่อ

แสดงความคิดเห็น  พิจารณาการใชถอยคํา  สํานวน  การประเมินคา

งานเขียนประเภทตางๆ

  Guidelines  for   evaluating  each  piece piece  

of  writing;  reading  practice  for  critical  thinking  and  

considering  the  uses  of  words  and  idioms;  and  evaluation  

of  writings  in  various  types

 0161  201 ภาษาศาสตรเบื้องตน  2(2-0-4)

  Introduction  to Linguistics

  นยิามของภาษา  ลกัษณะทัว่ไปของภาษา ลกัษณะของ

วิชาภาษาศาสตร  สาขายอยของวิชาภาษาศาสตร  อาทิ  การศึกษาเสียง

ในภาษา  การศึกษาระบบคํา  ในภาษา  ประโยคในภาษา  ความหมาย

ในภาษา การแปรของภาษา  การเปลีย่นแปลงของภาษา  บรบิทกบัภาษา

  Defi nition of language; general characteristics 

of language; characteristics of linguistics; branches of 

linguistics: study of sound in language, morphological 

analysis, syntactic analysis, meaning in language, language 

variation, language change, context and language

 0161 203 ไวยากรณไทย 2(2-1-3)

  Thai Grammar

  แบบลักษณของภาษาไทย  ชนิดของคํา  การสรางคํา  

การสรางวลี  การสรางประโยคพ้ืนฐาน  การสรางประโยคซับซอน  และ

การสรางสัมพันธสาร

  Typology of Thai language; parts of speech; 

word formation; phrase formation; basic sentence formation; 

complex sentence formation; discourse formation

 0161  204 วิวัฒนาการของภาษาไทย 2(2-0-4)

  Evolution of the Thai Language

  ประวัติความเปนมาของ ภาษาไทย ลักษณะและ

วิวัฒนาการของอักษรไทยและอักษรโบราณ เปรียบเทียบการใช

สํานวนภาษาไทยแตละสมัย วิเคราะหกระบวนการและสาเหตุของการ

เปลี่ยนแปลง 

  History of Thai language; characteristics and 

evolution of Thai scripts and ancient Thai scripts; comparison 

of Thai language in each period; analysis of the processes and 

causes of change

 0161 206 ภาษาบาลีและสันสกฤตที่สัมพันธ 2(2-0-4)

  กับภาษาไทย

  Pali and Sanskrit Related to Thai

  สระและพยัญชนะภาษาบาลี  -ภาษาสันสกฤต 

การประสมอักษร การสรางคํา การสรางประโยคในคําบาลีที่ไทยยืมมา

ใชดานวิชาการ คําที่ไทยนํามาใชในชีวิตประจําวัน เปรียบเทียบคําบาลี

กับคําสันสกฤตที่ไทยนํามาใช 

  Vowels and consonants of Pali-Sanskrit; 

alphabets compounding; building of words and sentences 

from Pali loanwords used in academic terms; Thai words 

borrowed from Pali; comparison of  Pali words to Sanskrit  

in Thai

 0161 207 ภาษาเขมรท่ีสัมพันธกับภาษาไทย 2(2-0-4)

  Khmer Related  to Thai

  สระและพยัญชนะเขมร การประสมอักษรเขมร 

สําเนียงในคําเขมร ชนิดของคําเขมร โครงสรางประโยคในภาษาเขมร 

คําเขมรและคําไทยที่สอดคลองกัน ทั้งเสียงและความหมาย คําเขมรที่

ไทยนํามาใช คําไทยที่เขมรนําไปใช

  Vowels and consonants of Khmer; compounding

of Khmer alphabets, Khmer intonation, types of Khmer words; 

Khmer sentence structure; Khmer words relevant to Thai both 

in sound and meaning; Khmer loanwords and Thai loanwords

 0161 208 การพูดเชิงวิชาการ 2(1-2-3)

  Academic Speech 

  ศลิปะและหลกัการพดูเชงิวชิาการ การพดูแบบบรรยาย 

อธิบาย อภปิราย รายงาน ปาฐกถา แถลงขาวและการสมัมนา การแสดง

ความคิดเห็น วิเคราะห และวิจารณการพูดเชิงวิชาการ

  Arts and principles of academic speaking, 

narrative speaking, descriptive speaking, discussion, report, 

lecture, news report, seminar, suggestion, analysis and 

criticism, academic speaking

 0161  209 วรรณคดีวิจารณ  2(2-0-4) 

  Literary Criticism

  ทฤษฎวีรรณคดแีละวรรณคดวีจิารณ  ทฤษฎวีรรณคดี

รวมสมัยที่สําคัญ  การนําทฤษฎีวรรณคดีไปในใชการวิจารณวรรณคดี

ภาคปฏิบัติและการเขียนบทความวิจารณวรรณคดี

  Understanding in literary theories and literary 

criticism; major contemporary literary theories; applications 

of literary theories in the literary criticism practice and in the 

literary criticism article writing
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 0161  210 วรรณกรรมรวมสมัย 2(2-0-4)

  Contemporary Literature 

  พฒันาการของวรรณกรรมไทยปจจบุนัในดานรูปแบบ 

เน้ือหา และแนวคดิ แนวโนมของการสรางและเสพงานวรรณกรรมไทย

สมัยใหม 

  Development of Thai contemporary prose 

and poetry in the present time: forms, language, concepts 

and content; tendency of creation and appreciation of Thai 

contemporary literature

 0161  212 วรรณกรรมทองถิ่น 2(2-0-4)

  Local Literature 

  ความหมาย ประเภท ลกัษณะ คณุคา ของวรรณกรรม

ทองถิ่น ลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมทองถิ่นแตละภูมิภาค แนวทาง

ในการศึกษาวรรณกรรมทองถิ่นประเภทตาง ๆ 

  Defi nition, types, characteristics, and values of 

regional literature; unique characteristics of regional literature 

in each region; approaches to study regional literature in 

various  types

 0161  214 ปญหาการใชภาษาไทยปจจุบัน 2(1-2-3)

  Problems in Current Thai Usage

  สภาพการใชภาษาไทยปจ จุบันจาก ส่ือต าง  ๆ

การใชภาษาเฉพาะอาชีพ ปญหาการใชภาษาไทยดานการฟง การพูด 

การอาน และการเขียน การแกไขปรับปรุง และพัฒนาการใชภาษาไทย

  Conditions of Thai language usage in 

various types of media; use of  jargons;  problem in using Thai 

pertaining to listening, speaking, reading and writing; 

correction and development of Thai usage

 

 0161 215 การเขียนเชิงวิชาการ 2(1-2-3)

  Academic Writing 

  ลักษณะและประเภทงานเขียนเชิงวิชาการ วิธีการ

รวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ การสังเคราะหความรู ความคิด การ

จัดลําดับหวัขอเนื้อหา การเลือกรูปแบบการเขียน จรรยาบรรณในการ

เขียนระบวนการผลิตงานเขียนเชิงวิชาการ  ศิลปะการใชภาษาเขียนเชิง

วิชาการ การเรียบเรียงเนื้อหา การอางอิง การเขียนเชิงอรรถ การเขียน

บรรณานุกรม การใชแผนภูมิ และภาพประกอบ การเขียนบทความ

วิจารณ บทความวิเคราะห   การเขียนภาคนิพนธ 

  Characteristics and types of academic

writing; methods of collecting information from various 

sources; synthesizing knowledge and ideas; arranging topics 

and contents; format selection; ethics in writing; processes 

of producing academic writing; arts of language usage  in 

academic writing; rewriting; writing references, footnote 

and bibliography; use of chart and illustration; critical and 

analytical writing; thesis writing.

 0161 217 การประพันธรอยกรองไทย 2(1-2-3)

  Thai Poetry writing

  ลักษณะการประพันธรอยกรองของไทย ศิลปะและ

กลวธิกีารประพันธรอยกรองประเภทตางๆ แนวทางในการวิจารณ และ

ประเมินคาบทประพันธประเภทรอยกรองการฝกปฏิบัติแตงรอยกรอง

  Forms of writing Thai verses; arts and 

techniques of writing different types of verses or poems; 

and guidelines for making comments and evaluation pieces 

of poetry

 0161 218 คติชนวิทยา 2(1-2-3) 

  Folklore 

  ความหมายและความสําคัญของขอมูลดานคติชน

ประเภทของขอมูลคติชน แนวคิด  ทฤษฎีในการวิเคราะหภูมิปญญา

และภาพสะทอนทางสังคมและวัฒนธรรม

  Defi nition and importance of folklore data; types 

of folklore data; concepts and theories of analyzing wisdoms 

and social and cultural refl ections

 0161 309 วิวัฒนาการแบบเรียนไทย 2(2-0-4)

  Evaluation of Thai Text book

   แบบเรยีนภาษาไทยตัง้แตแรกเริม่จนถงึแบบเรยีนใน

สมยัท่ีมกีารรับอิทธพิลจากไวยากรณในภาษาอังกฤษ แบบเรียนเลมแรก 

แบบเรียนในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน แบบเรียนหลวง แบบเรียนเร็ว 

สยามไวยากรณ แบบเรียนภาษาไทยหลงัสยามไวยากรณ และแบบเรยีน

ภาษาไทยในปจจุบัน

  Early Thai Textbook and textbooks in different 

periods infl uenced by English grammar; fi rst textbooks in 

the early Rattanakosin period; government textbook; speed 

textbook; Royal Siam Thai grammar textbook; textbook after 

the Siam grammar and Thai textbooks at present

 0161 312 ภาษาศาสตรประยุกต 2(2-0-4)

  Applied Linguistics

  ทฤษฎีทางภาษาศาสตรทีเ่กีย่วกบัการเรียนรูภาษาและ

การนํามาประยุกตใชกับการเรียนการสอนภาษาไทย

  Theories and applied l inguistics and 

application in relation to learning and  teaching of Thai
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 0161 401 วรรณคดีเอกของไทย 2(2-0-4)

  Masterpiece of Thai Literature 

  หลักเกณฑในการพิจารณาวรรณกรรมเอกของไทย 

การวิเคราะหวรรณกรรมเอกของไทย  โดยเลือกศึกษาวรรณกรรมเอก

บางเรื่องในสมัยตางๆ

  Rules for considering Thai masterpiece lit-

erature; analysis of Thai masterpiece literature on selected 

literary works of each period

 0161 409 วรรณกรรมการแสดง 2(2-0-4)

  Literature for Performance 

  ความหมายและความสาํคัญของวรรณกรรมการแสดง  

ละครไทยแนวจารีต  ละครไทยแนวผสมผสาน  ศิลปะการละครรวม

สมยั  คดัสรรนพินธบทละครดเีดน  อตัลกัษณทางชาตพินัธุในบทละคร

รวมสมัย

  Definition and importance of dramatic

literature; Thai traditional play; mixed play; contemporary 

performing arts; outstanding selected plays; ethnic identity 

in contemporary play

 0161 410 วรรณกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน 2(2-0-4)

  Children’s Literature

  ลักษณะและประวัติของวรรณกรรมสําหรับเด็กและ

เยาวชน รปูแบบการนําเสนอ  จติวทิยาในวรรณกรรมสําหรับเดก็ ศลิปะ

ในการเขียนและการประเมินคาของวรรณกรรมสําหรับเด็ก  ฝกปฏิบัติ

สรางสรรควรรณกรรมสําหรับเด็ก

  Characteristics and history of literature 

for children and adolescents; presentation techniques; 

psychology in children’s literature; art of writing and 

evaluation of children’s literature; practice in creating 

children’s literature

 

 0161 421 ศิลปะการอานคําประพันธไทย            2(2-0-4)

  Thai Verse Recitation

  ความสําคัญของการอานทวงทํานองในบทประพันธ

ไทย ศิลปะการอานคําประพันธไทย รอยแกว โคลง ราย ฉันท กาพย 

กลอน และลิลิต การเขาถึงลลีาและรสของบทประพันธดวยการปฏิบัติ

  The important of Thai melody in poetry reading, 

the arts of poetry reading in Prose, Poem, Chan, Kaap, Klon, 

Rai and Lilit, the approach in style and language aesthetic 

by practice

 0166 111 การเขียนเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5)

  Writing for Communication

  หลักการเขียนเพื่อการสื่อสาร ประเภทของการเขียน

เพื่อการส่ือสาร ลักษณะและการใชประโยชนของงานเขียนเพื่อการ

สือ่สารประเภทตางๆ ทกัษะการใชภาษาในการเขยีน ตลอดจนการเลอืก

ใชถอยคํา สํานวน โวหารและระดับภาษาไดยางเหมาะสม

   Principles of writing for communication; 

types of writing for communication; characteristics and 

uses of different types of writing for communication; writing 

skills; appropriate selection of words, expressions, rhetoric, 

and register

 0506 389 การจัดกิจกรรมวิชาภาษาไทย 2(2-0-4)

  Organization of Thai Language Activities 

  ความหมายของการจดักจิกรรมวชิาภาษาไทย ลกัษณะ

และประเภทของกิขกรรม ประโยชนของการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดกิจกรรมทางหลักภาษา 

วรรณคดี วรรณกรรมและทักษะ ฟง พูด อาน และเขียน การวิเคราะห 

และประเมินคากิจกรรมที่จัดขึ้น

  Defi nitions of organization of Thai language 

activities; characteristics and types of activities; benefi ts of 

organizational learning-teaching activities and extra-curricular 

activities; organization of activities in Thai grammar, 

literature, literary works, and skills in listening, speak-

ing, reading, and writing; analysis and evaluation of the 

activities organized

 0506 390 การวิจัยในชั้นเรียนวิชาภาษาไทย 2(2-0-4)

  Classroom Research in Thai Language

  ความหมายของการวจิยัในชัน้เรียน ประเภทและวธิกีาร

วิจัยโดยทั่วไป การวิจัยทางการสอนภาษาไทย รูปแบบการวิจัยปฏิบัติ

การในชั้นเรียน การสรางเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอมูล ปฏิบัติการ

วเิคราะหขอมลู การนําเสนอรายงานผลการวิจยั การเขียนโครงการและ

วิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับวิชาภาษาไทย

  Defi nitions of classroom research; types of 

research, and research techniques in general; research in Thai 

teaching; designs of classroom action research ; construction 

of research instruments; data collection/analysis; presentation 

of report on research results; writing classroom research 

projects and conducting classroom action research relating 

to Thai language subjects
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 0506 391 การผลิตสื่อการสอนวิชาภาษาไทย 2(2-0-4)

  Producing of Thai Language 

  Instructional Media

  ความหมายและประเภทของส่ือการสอนทางภาษา หลกั

และแนวทางการผลิตการสอนดานหลักภาษา วรรณคดี และทักษะทาง

ภาษา ผลติสือ่การสอนทัง้สือ่ประเภทวธิกีาร วสัดุ และสือ่อเิลกทรอนกิส

ตางๆ 

  Defi nition and types of language instructional 

Media; principle and gridlines for production of instructional 

of media in Thai language grammar literature and language 

skill; production of instructional media in different types, 

techniques, materials, and electronic media

 0506 392 การออกแบบการวัดและการประเมินผล 2(2-0-4)

  วิชาภาษาไทย

  Designs for Measurement and 

  Evaluation of Thai Language

  แนวทางการสรางเครือ่งมอืในการวดัผลดานภาษาไทย 

ความรูความเขาใจ ทักษะ เจตคติ วิจารณญาณและยุทธศาสตรการคิด 

สรางแบบทดสอบชนิดตางๆ การประเมินผลโดยใชขอมูลเชิงปริมาณ

และคุณภาพ

  Guidelines for constructing instrument 

for measuring Thai language, knowledge skill, attitudes, 

judgement, and strategies for thinking to construct different 

types of tests; evaluation by using qualitative and 

quantitative data

 0506 490 การสรางหลักสูตรทองถิ่นวิชาภาษาไทย 2(2-0-4)

  Construction of Local Thai Language

  Curriculum

  ความหมายของหลักสูตรทองถิ่น แนวทางการสราง

และพัฒนาหลักสูตรวิชาภาษาไทย การจัดทําหลักสูตร หนังสือเรียน 

คูมอืคร ูแบบฝกหดั โดยนาํสาระความรูในชมุชนเปนแกนของหลกัสตูร

และประเมินผลหลักสูตรที่สรางขึ้น

  Definitions of local curriculum; guidelines 

for constructing and developing Thai language curricula; 

construction of Thai language curriculum, textbooks, teacher’ s 

Handbooks and workbooks by using the essence of 

knowledge in the community as the core of each curriculum; 

and assessment of the constructed curriculum

   2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

 0506 388 หลักสูตรและการสอนภาษาไทย 1 3(2-2-5)

  Curriculum and Instruction in Thai 1

  หลักสูตร หลักจิตวิทยา และกลวิธีสอนวิชาภาษาไทย 

ระดับช้ันประถมศึกษาปที ่1-6 การพัฒนาและการใชสือ่ การจัดกจิกรรม

การเรียนการสอน งานวิจัยที่เกี่ยวของ

     Curriculum, principles of psychology, methods 

of Thai language instruction at the level of prathomsuksa 

1-6, development and utilization of instructional materials, 

teaching and learning activities, related research

 0506 489 หลักสูตรและการสอนภาษาไทย 2 3(2-2-5)

  Curriculum and Instruction in Thai 2

  หลักสูตร หลักจิตวิทยา และกลวิธีสอนวิชาภาษาไทย 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที ่1-6 การพัฒนาและการใชสือ่ การจัดกจิกรรม

การเรียนการสอน งานวิจัยที่เกี่ยวของ

     Curriculum, principles of psychology, methods 

of Thai language instruction at the level of Muttyomsuksa 

1-6, development and utilization of instructional materials, 

teaching and learning activities, related research

  2.2.3 วิชาเอกเลือก   ไมนอยกวา 4 หนวยกิต

  ใหนิสิตเลือกเรียนวิชาเอกเลือกในกลุมที่ตนถนัดไม

นอยกวา 4 หนวยกิต โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา

  1)  กลุมวิชาภาษา

 0161 301 ภาษากับกับการใชเหตุผล 2(2-0-4)

  Language and Logic

  นยิามของวฒันธรรม  นยิามของภาษา ภาษากบัโลกทศัน 

ภาษากับความเช่ือ ภาษากับคานิยม วัฒนธรรมกับบรรทัดฐานการใช

ภาษา  การวิเคราะหการใชภาษาในแตละวัฒนธรรม  

  Defi nition of culture; defi nition of language; 

language and worldview; language and beliefs, language and 

value; culture and norms of language; analysis of language 

use in different cultures
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 0161 304 ภาษากับวัฒนธรรม     2 (2-0-4)

  Language and Culture

  นิยามของวัฒนธรรม  นิยามของภาษา ภาษากับโลก

ทัศน ภาษากับความเชื่อ ภาษากับคานิยม วัฒนธรรมกับบรรทัดฐาน

การใชภาษา  การวิเคราะหการใชภาษาในแตละวัฒนธรรม   

  Defi nition of culture; defi nition of language; 

language and worldview; language and beliefs, language and 

value; culture and norms of language; analysis of language 

use in different cultures

 

 0161 305 ภาษากับการสื่อสาร 2(2-0-4)

  Language and Communication 

  ความหมายของการสื่อสาร ประเภทของแนวคิด

ทางสัญศาสตร ภาษาที่ใชในการสื่อสาร  องคประกอบของการสื่อสาร  

ชาติพันธุวรรณาในการสื่อสาร  วาทกรรมในสังคมไทย

  Definition of communication; school of 

thoughts in semiotics; language use in communication; 

elements of communication; ethnography of communication; 

discourse in Thai society

 0161 306 ภาษาไทยถิ่น 2(2-0-4)

  Thai Dialects

  ความแตกตางระหวางภาษาถิ่น การวิเคราะหความ

แตกตางระหวางภาษาถิ่น  ลักษณะของภาษาไทยถิ่นกลาง ภาษาไทย

ถิ่นเหนือ  ภาษาไทยถิ่นอีสาน  ภาษาไทยถ่ินใต

  Differences among Thai dialects; analysis of 

dialect differences; characteristics of Central Thai, Northern 

Thai, Northeastern Thai and Southern Thai  

 0161 313 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษา 2(1-2-3)

  ตางประเทศ

  Teaching Thai as a Foreign Language 

  วิธีการสอนภาษาไทยใหชาวตางชาติ ปญหา อุปสรรค

ในการสอนภาษา กระบวนการเขยีนแผนการสอน การวางแผนกจิกรรม

การเรียนการสอน การประเมินผล 

  Methods of teaching Thai language to 

foreigners; problems and obstacles in teaching; processes of 

writing lesson plans; activity planning and evaluation

  2)  กลุมวิชาวรรณคดี

  0161 402 วรรณกรรมประวัติศาสตร     2(2-0-4)

   Literature Related to History

  วรรณกรรมไทยท่ีบนัทกึเหตกุารณทางประวัตศิาสตร

สดุดี  และเฉลิมพระเกียรติ  แนวคิดโลกทัศน  และศิลปะการใชภาษา

ของกวีในวรรณกรรมประวัติศาสตรและการเมืองในแตละยุค

  Thai  literature  which  recorded  historical  

events,  praised  people  and  celebrated  the  king  and/or  

queens  honor;  themes,  world-viewe  and  writers,  art  of  

using  the  language  in  historical  and  political  literature  

in  each  period

 0161 407 วรรณกรรมนิทาน 2(2-0-4)

  Literary Tales 

            ลักษณะและประวัติวรรณคดีนิทาน ขนบนิยมในการ

แตง รูปแบบ เน้ือหา ภาษา และคุณคาของวรรณคดีนิทาน

           Characteristics and history of literary tales; 

popular conventions of writing, form, contents, languages 

and virtues of literary tales

 0161 408 วรรณคดีนิราศ 2(2-0-4)

  Niras Literature 

  ลกัษณะวรรณคดีนริาศ ลกัษณะรวมและลักษณะตาง

ของวรรณกรรมนิราศในยุคแรก และยุคปจจุบัน รูปแบบ เน้ือหา ภาษา 

สํานวน กระบวนความที่ปรากฏในวรรณคดีนิราศ

  Characteristics of Niras literature; common 

characteristics and different characteristics of Niras in the fi rst 

period and in the modern period; forms, contents, language, 

writing styles and subject matters appearing in Niras

 0161 413 วรรณกรรมสุนทรภู 2(2-0-4)

  Literary Works of Sunthorn Phu

  ศึกษาประวัติและผลงานของสุนทรภู  ลักษณะเดน

ของวรรณกรรมสุนทรภู ในดานแนวคิด วัจนลีลาทางวรรณกรรม อัจฉ

ริยภาพของผูแตง  คุณคาและอิทธิพลตอวรรณคดีไทย

  Analysis and criticism of Sunthorn Phu’s 

literary works pertaining to concepts, discourse, excellence, 

values, and infl uences on culture
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 0161 419 วรรณกรรมรางวัลสรางสรรคยอดเย่ียม 2(2-0-4)

  แหงอาเซียน

  Seawrite  Awarded  Literature 

  ความเปนมาของรางวัลวรรณกรรมรางวัลสรางสรรค

ยอดเยี่ยมแหงอาเซียน  ปริทรรศนวรรณกรรมรางวัลสรางสรรคยอด

เยี่ยมแหงอาเซียน    ของไทย  คุณคาของวรรณกรรมรางวัลสรางสรรค

ยอดเย่ียมแหงอาเซียน ทั้งประเภทเร่ืองส้ัน นวนิยาย และกวีนิพนธ  

การศึกษาวิเคราะหตัวบทวรรณกรรมคัดสรร ลักษณะสรางสรรคใน

วรรณกรรมรางวัลซีไรต ประเภทเร่ืองสั้น นวนิยาย และกวีนิพนธ ใน

ดานรูปแบบ เนื้อหาคุณคาและนัยทางสังคม

  Background of SEA- Write- Awarded 

Literature; Thai SEA- Write- Awarded Literature; values 

of SEA- Write- Awarded Literature in short stories, novels 

and poetry pertaining to forms, contents, virtues, and social 

implications

  3)  กลุมวิชาการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารมวลชน

 0161 501 การใชภาษาในงานส่ือสารมวลชน 2(1-2-3)

  Language Usage in Mass Media

  ทกัษะการใชภาษาเพือ่การพจิารณาตนฉบบั การตรวจ

สอบความถูกตอง ศิลปะในการใชภาษา การตรวจสอบภาพประกอบ  

กฎหมายลิขสิทธิ์ 

  Use of language skill in examining and 

editing manuscript, proofreading; art of language use; check 

on pictures and illustrations for printing; copyright act

 0161 505 ภาษาเพ่ือการพัฒนาทักษะการคิด 2(1-2-3)

  Language for Thinking Development

  การฝกทักษะการคิดในรูปแบบตาง ๆ เชน การคิด

วิเคราะห การคิดแกปญหา การคิดเชิงสรางสรรค การคิดเชิงวิพากษ 

และอื่นๆ

  Practice in various types of thinking such as 

analytical thinking, thinking for resolution, creative thinking, 

critical thinking, and others

 0161 508 การเขียนเรื่องส้ัน 2(1-2-3)

  Short  Story Writing 

  ความรูเบือ้งตนเกีย่วกับเร่ืองส้ัน  การสรางแรงบันดาล

ใจในการเขียน  การวางโครงเร่ือง การสรางแนวคิด  บุคลิกลักษณะตัว

ละคร  ฉากและบรรยากาศ กลวิธีในการเลาเร่ืองและการดําเนินเร่ือง 

ศลิปะการใชภาษา  ฝกเขยีนเรือ่งสัน้จากความคดิสรางสรรคดวยตนเอง

  Fundamental knowledge of short stories; 

inspirational writing; outline writing; conceptualization; 

character traits; scenes and atmosphere; narrative strategies 

and story development; art of language use; practice in writing 

creative short stories

 0161 509 การเขียนเพื่อการโฆษณา  2(1-2-3)

  และประชาสัมพันธ

  Writing for Advertisement 

  and Public Relations

  ความหมาย องคประกอบ ประเภท และหลักการ

เขียนประกาศ แถลงการณ แจงขาวสาร และโฆษณา วิเคราะหสาร

ประชาสัมพนัธและส่ือโฆษณาประเภทตาง ๆ  ในดานจิตวทิยา และศิลปะ

การใชภาษา ฝกเขียนสื่อประชาสัมพันธและโฆษณาประเภทตาง ๆ

  Definition, elements, types and principles 

of writing for notice, announcement, information and 

advertisement; analyzing various types of information for 

public relations and advertising media in terms of psychology 

and art of language use; practice in writing for public relations 

and advertisement

  4)  กลุมวิชาคติชนวิทยา

 0161 601 คติชนกับสังคม   2(2-0-4)

  Folklore  and  Society

  ความหมายและความสําคัญของขอมูลคติชน  

พัฒนาการและสถานภาพการศึกษาคติชนวิทยาในประเทศไทย การ

ศึกษาความคิดที่เปนสากลของมนุษย การศึกษานิทานกับความคิดเชิง

วัฒนธรรม  บทบาทหนาท่ีของคติชนในสังคม  คติชนกับการอธิบาย

กําเนิดและอัตลักษณของกลุมชนและพิธีกรรม บทบาทของคติชน

ในการอบรมระเบียบสังคมและรักษามาตรฐานพฤติกรรมของสังคม 

บทบาทของคติชนในการเปนทางออกใหกับความคับของใจของบุคคล

อันเกิดจากกฎเกณฑทางสังคม การวิจัยปริบททางสังคมของขอมูล

คติชน 

   Defi nition and importance of data of folklore; 

development and current situation of folklore studies in 

Thailand; study of universal notion of humans; study of tale 

and cultural ideas; roles and functions of folklore in society; 

folklore and explanation of the origin and identity of ethnic 

groups and rituals; roles of folklore in organizing society and 

maintaining standards of social behaviors; roles of folklore in 

fi nding solutions to the individuals’ frustration; research on 

social context of data of folklore
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 0161 602 เพลงพื้นบานไทย 2(2-0-4)

  Thai Folksong 

  ลักษณะ ประเภทของเพลงพ้ืนบาน เพลงพ้ืนบานของ

ทองถ่ินตางๆ อิทธิพลทางสังคม คุณคา  ศิลปนเพลงพ้ืนบานทองถิ่น

  Characteristics and types of folk songs; local 

folk songs i4n various regions; social infl uence, values, local 

folk song artists

 0161 603 นิทานพื้นบาน 2(2-0-4)

  Folktale  

  ความหมายและความสําคัญของนิทานพื้นบาน

สาระสําคัญของนิทานพื้นบานแตละประเภท การศึกษานิทานเชิง

โครงสรางนิยม,  โครงสรางนิทานจักรๆวงศๆ,  โครงสรางนิทานกําพรา  

พัฒนาการและสถานภาพการศึกษานิทาน  ดัชนีอนุภาคนิทานพ้ืนบาน  

ชีวิตการเดินทางของนิทาน : ทฤษฎีการแพรกระจายและการแตกเร่ือง  

การศึกษาเปรียบเทียบนิทานและตํานานตางๆ  นิทานกับระบบความ

คิดของมนุษย

  Defi nition and importance of folk tales; the 

essentials of each type of folk tales; study of a structural 

folktales, royal soap opera folk tales and family romance folk 

tales; evolution and situation of tale studies; motif index; 

lifespan of folk tales: theories of diffusion and reproduction of 

folk tales; comparative study of tales and legends; tales and 

thinking system of humans

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                      ไมนอยกวา  6  หนวยกิต

 ใหนิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาท่ีตนสนใจจากรายวิชาในคณะหรือ

นอกคณะ




