
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
( หลักสูตรปรับปรุง)   ฉบับป พ.ศ. 2547  
คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  
1. ชื่อหลักสูตร  

1.1   ภาษาไทย                      :       หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย 
1.2 ภาษาอังกฤษ                 :       Bachelor of Education program in Thai 
 

2. ชื่อปริญญา 
2.1   ช่ือเต็มภาษาไทย           :      ศึกษาศาสตรบัณฑิต  (ภาษาไทย) 

        ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ      :     Bachelor of Education (Thai) 
2.2   ช่ือยอภาษาไทย             :     ศษ.บ. (ภาษาไทย) 
        ช่ือยอภาษาอังกฤษ        :     B.Ed. (Thai) 
 

3. หนวยงานรับผิดชอบ    
3.1 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
3.2 คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยศิลปากร 

 
4.     ปณิธาน ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร    
          4.1      ปณิธานของคณะศึกษาศาสตร  
   คณะศึกษาศาสตรมุงผลิตบัณฑิตใหเปนผูรอบรูและลึกซ้ึงในศิลปวิทยาการ  มีทักษะและสามารถ
ประยุกตศิลปวิทยาการสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จรรยา และศรัทธาในอาชีพ ในฐานะผูท่ีจะเปน
บุคลากรทางการศึกษาและสมาชิกท่ีดีของสังคมไทย 
 4.2    ปรัชญาของหลักสูตร 
   หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความมุงม่ันท่ีจะจัด
การศึกษาดานภาษาไทยท่ีมีคุณภาพ เปนแหลงคนควาและวจิัย และถายทอดความรูตามหลักแหงเสรีภาพทาง
วิชาการ เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการคิดและวิเคราะหอยางเปนระบบ ยึดม่ันในสัจธรรมและคุณธรรม 
รับผิดชอบตอสังคม ใสใจฝกฝนตน ใหเปนผูรูจริง คิดเปน ปฏิบัติได สามารถครองตน ครองคน และครองงานดวย
มโนธรรม 
 
 
 
 



 

 

2 

 

 4.3    วัตถุประสงค 
  4.3.1 ผลิตบัณฑิตเพือ่เปนครูท่ีมีความรู ความสามารถทางการสอนภาษาไทยเพื่อใหผูสําเร็จการศึกษา
มีคุณสมบัติท่ีจะไดรับใบประกอบวชิาชีพครูตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 
2542 และตามแนวทางของมติสภาคณบดีคณะครุศาสตร / ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทยในเร่ืองการพัฒนา
ยกระดับฐานะวิชาชีพครูใหสูงขน 
   4.3.2 ผลิตบัณฑิตวชิาชีพครูท่ีมีความรูทางภาษาไทยและสามารถนําความรูเหลานั้นไปใชประโยชน
เพื่ออนุรักษและพัฒนาภาษาไทยใหดํารงบทบาทและความสําคัญตอสังคมอยางทัดเทียมกับวิทยาการอ่ืนตอไปอยาง
ตอเนื่อง 
  4.3.3 ผลิตบัณฑิตท่ีสามารถใชความรูภาษาไทยเปนเคร่ืองมือในการส่ือสารและคนควาวิทยาการตาง 
ๆตลอดจนเพ่ือการศึกษาตอในระดับสูง 
  4.3.4 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ศรัทธาในวิชาชีพครู มีจรรยาบรรณและเปนครูท่ีมีคุณภาพ
ของสังคม 

5.  กําหนดการเปดสอน    
ภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2547 
 

6.   คุณสมบัตขิองผูเขาศึกษา   
6.1  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเทา 

 6.2  มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนด 
 

7.    การคัดเลือกผูเขาศึกษา   
7.1 จากผูสมัครผานระบบการสอบคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของสํานกังานคณะกรรมการ 
       การอุดมศึกษา  
7.2  จากผูสมัครสอบโควตาพิเศษของมหาวิทยาลัยศิลปากร    และ/หรือ 

 7.3  จากผูสมัครสอบคัดเลือกดวยวิธีพเิศษของสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัย 
             ศิลปากร 

 

8.    ระบบการศึกษา   
8.1 การจัดการศึกษาใชระบบทวิภาค 
8.2 การคิดหนวยกิต 

8.2.1 รายวิชาบรรยาย 1 หนวยกิตเทากับ 1 คาบตอสัปดาห 
8.2.2 รายวิชาฝกหรือปฏิบัติการ  1  หนวยกิต  เทากับ 2 หรือ 3  คาบตอสัปดาห  ตอภาค

การศึกษา 
8.2.3 รายวิชาฝกงาน 1 หนวยกิตเทากับ 3-6 คาบตอสัปดาห 
8.2.4 รายวิชาสัมมนา 1 หนวยกิต เทากับ 1 ช่ัวโมงบรรยายหรืออภิปราย ตอสัปดาห 
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                           ในแตละรายวิชากําหนดเกณฑในการคาํนวณหนวยกติจากจํานวนคาบบรรยาย (บ)  คาบปฏิบัติ 
(ป)   และคาบท่ีนักศึกษาตองศึกษาดวยตนเองนอกเวลาเรียน (น)  ตอสัปดาห แลวหารดวย  3    ซ่ึงมีวิธีคิด  ดังนี ้
    จํานวนหนวยกิต        =        บ + ป + น 
                                                                                             3 
  การเขียนหนวยกิตในรายวิชาตาง ๆ ประกอบดวยตัวเลขส่ีตัวคือ   

1. เลขตัวแรกอยูนอกวงเล็บ     เปนจํานวนหนวยกิตของรายวิชานัน้    
2. เลขตัวท่ีสอง  สาม  และส่ี     อยูในวงเล็บโดยบอก 

2.1    ตัวท่ีสองบอกจํานวนคาบบรรยายตอสัปดาห  
2.2    ตัวท่ีสามบอกจํานวนคาบปฏิบัติ ตอสัปดาห    
2.3    ตัวท่ีส่ีบอกจํานวนคาบศึกษานอกเวลา ตอสัปดาห  
เชน   2(2-0-4)    เลข  2  นอกวงเล็บหมายถึง  จํานวนหนวยกิต   ตัวเลขในวงเล็บ  เลข  2  หมายถึง  

จํานวนคาบบรรยาย      เลข    0  หมายถึง    จํานวนคาบปฏิบัติ  และ  เลข  4     หมายถึง    จํานวนคาบท่ี     นักศึกษา
ตองศึกษาดวยตนเองนอกเวลาเรียน    
 
9.    ระยะเวลาการศึกษา  

9.1 ระยะเวลาการศึกษาตามปกติหลักสูตร  5  ปการศึกษา 
9.2 ระยะเวลาท่ีใหศึกษาไดอยางมากไมเกนิ 10  ปการศึกษา 

 
10. การลงทะเบียนเรียน  
  การลงทะเบียนเรียนใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร    วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต   
พ.ศ. 2537  และ / หรือ ท่ีมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงภายหลัง  โดยนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา 12  
หนวยกิต  และไมเกนิ  22  หนวยกิต  ในภาคการศึกษาปกติ  สวนในภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอนลงทะเบียนเรียนได
ไมเกิน  9 หนวยกิต  ยกเวนกรณีท่ีนกัศึกษาเหลือจาํนวนหนวยกติตามหลักสูตรนอยกวา  12  หนวยกิต ให
ลงทะเบียนเรียนไดตามจํานวนหนวยกิต  ท่ีเหลือ 
 
11.   การวัดผลการศึกษา การเทียบโอน และการสําเร็จการศึกษา 
 11.1  การวัดผลการศึกษา 
      ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2537   
และ / หรือท่ีมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงภายหลัง 
 11.2  การเทียบโอน 
          ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2537 และ/
หรือท่ีมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงภายหลัง 
 11.3 การสําเร็จการศึกษา 
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 ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ป สาขาวิชาภาษาไทย ตองสอบไดหนวยกิต
สะสมไมนอยกวา  170  หนวยกิต    และไดคาระดับเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 2.00  และเปนไปตาม ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดบัปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2537 และ/หรือท่ีมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง
ภายหลัง 
 
12. อาจารยผูสอน     
 12.1  อาจารยประจํา 
 

ชื่อ – ชื่อสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอนเฉล่ีย 
(ชั่วโมง / สัปดาห / ป

การศึกษา )  
ปจจุบัน 

 
หลักสูตร
ใหม 

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
1. อาจารยบัญญัติ เรืองศรี 

 
กศ.บ. (ภาษาไทย) 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
(ประสานมิตร) 
กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีไทย) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ประสานมิตร) 

 
งานวิจัย 
- หนังสือรับมรดกตายาย
นครปฐม ชมรมศึกษาเอกลักษณ
ไทย มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร, 2530. 
-  โลกทรรศนชาวนา ต.วังเย็น 
อ.เมือง จ.นครปฐม  นครปฐม
สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัย 
ศิลปากร,2535. 
-  การสํารวจ ขอมูลมุขปาฐะของ 
38 ตําบล ในภูมิภาคตะวันตก  
นครปฐม สถาบันวิจัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2545. ระยะ
ที่ 1 และระยะที่ 2 (2545) - คติ
ชาวบานจาก 20 ตําบลในเขต
ภูมิภาคตะวันตก : การวิเคราะห
ทางคติชนวิทยา นครปฐม 
สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
,2545. 
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ชื่อ – ชื่อสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอนเฉล่ีย (ชั่วโมง 
/ สัปดาห / ปการศึกษา )  
ปจจุบัน 

 
หลักสูตร
ใหม 

  หนังสือ 
The Folk Literature of 
Thailand ใน Asean Folk 
Literature: An Anthology 
(Manila: Asean Committee on 
Culture And Information, 
1995) 
 

  

2. อาจารยบํารุง ชํานาญเรือ อ.บ. (ภาษาไทย)  
เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อ.ม. (ภาษาบาลี –
สันสกฤต) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

งานวิจัย 
การประเมินผลโครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตนักศึกษา 
กรุงเทพฯ  ทบวงมหาวิทยาลัย 
2545. 
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3. อาจารยบุษบา เรืองศรี อ.บ.( ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อ.ม. (วรรณคดี
เปรียบเทียบ) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

บทวิจารณ  
- “ฝงแสงจันทร…ฟากฝงแสน
ไกล” วารสารทับแกว, คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร  นครปฐม,2540. 
- “บทเพลงแหงนกกางเขน” 
วารสารทับแกว, คณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร นครปฐม, 2540. 
- “บางเราในนคร : เสียงปาด
แผวและตึงตังของปงตอ…เลม
น้ัน” วารสารทับแกว, คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร  นครปฐม, 2541. 
 
 
 
 

(ลาศึกษา
ตอ) 
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ชื่อ – ชื่อสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอนเฉล่ีย (ชั่วโมง 
/ สัปดาห / ปการศึกษา )  
ปจจุบัน 

 
หลักสูตร
ใหม 

4. อาจารยมณฑนา วัฒนถนอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค.บ.(ภาษาไทย) 
เกียรตินิยมอันดับ 1 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ค.ม. (การสอนภาษาไทย) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

บทความ 
- “แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ทองถ่ินวิชาภาษาไทยตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” 
วารสารวิชาการ,กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ,2545. 
-“การจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบวัฏจักรการเรียนรู
(4MAT)กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย” 2545. 
งานวิจัย 
- การศึกษาปญหาการเรียนการ
สอนรายวิชาภาษากับการ
สื่อสารของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร นครปฐม สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร,2535. 
- การติดตามผลและแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน ระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาควิชาหลักสูตร
และวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิจัย
รวม) นครปฐม คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร,2545. 
ตํารา 
ภาษากับการสื่อสาร (ผูเขียน
รวม) (นครปฐม:โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2540. 
 
 

16 
 

17.5 
 



 

 

7 

 

 
 

ชื่อ – ชื่อสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอนเฉล่ีย (ชั่วโมง 
/ สัปดาห / ปการศึกษา )  
ปจจุบัน 

 
หลักสูตร
ใหม 

5. อาจารยมีชัย เอี่ยมจินดา ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
Ph.D. (Education) 
University of Tasmania, 
Australia 

บทความ 
- “บุรุษสรรพนาม:ภาพสะทอน
ระหวางภาษากับการ
เปล่ียนแปลงในสังคม” สาร
สถาบันภาษาไทย, กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ, 
กรุงเทพฯ 2539. 
-  “แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู
ภาษาของมนุษย” 
วารสารวิชาการ. กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ  
กรุงเทพฯ,2541.  
-  “การปฏิรูปการศึกษาไทย : 
ทําไมตองปฏิรูป “วารสารเทค
โน-ทับแกว,ภาควิชา
เทคโนโลยีทางการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร,นครปฐม,2542. 
-  “การปฏิรูปการศึกษา : มุม 
มองในระดับปฏิบัติ” วารสาร
ทับแกว, คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
นครปฐม, 2542. 
-  “หลักสูตร   Learner- 
 Centredness กับบริบท
สังคมไทย” วารสารวิชาการ, 
กรมวิชาการ กระทรวง
ศึกษาธิการ,กรุงเทพฯ,2544. 
 
 
 
 
 

15.5  
 

17.5 
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ชื่อ – ชื่อสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอนเฉล่ีย (ชั่วโมง 
/ สัปดาห / ปการศึกษา )  
ปจจุบัน 

 
หลักสูตร
ใหม 

6.ผูชวยศาสตราจารยสมพร  
รวมสุข 

กศ.บ. (ภาษาไทย) 
เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ(บางเขน) 
กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดี
ไทย) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ (ประสานมิตร) 

บทความ 
- “สารานุกรมไทยสําหรับ 
เยาวชนโดยพระราชประสงค
ในพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว” วารสารทับแกว,      
คณะศึกษาศาสตร   
มหาวิทยาลัยศิลปากร,  
นครปฐม, 2543. 
-  “ขามสีทันดร” วารสารทับ
แกว,    คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
นครปฐม,2543. 
งานวิจัย 
“การศึกษาการจัด
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนรูและความใฝรูของ
นักศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(วิจัยรวม) นครปฐม.  
คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545” 
ตํารา 
ภาษากับการสื่อสาร(ผูเขียน
รวม) (นครปฐม:โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2540. 
เอกสารการสอน 
การวิจารณวรรณคดีไทย
(นครปฐม:คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2543) 
 
 
 

17  
 

17.5 
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ชื่อ – ชื่อสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอนเฉล่ีย (ชั่วโมง 
/ สัปดาห / ปการศึกษา )  
ปจจุบัน 

 
หลักสูตร
ใหม 

7. อาจารยอธิกมาส   มากจุย ศษ.บ. (ภาษาไทย) 
เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ตํารา 
-  หนังสือชุดปฏิรูปการเรียนรู 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2544 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ชวงช้ันที่ 1 ป.1-3  
(กรุงเทพฯ : ประสานมิตร, 
2545) 
- หนังสือชุดปฏิรูปการเรียนรู
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2544 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ชวงที่ 2 ป.4-6 
(กรุงเทพฯ : ประสานมิตร, 
2545.) 
 

15 
 

17.5 
 

8. อาจารยสิริอาภา รัชตะหิรัญ 
 
 
 
 
 

กศ.บ. (ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ (สงขลา) 
ค.ม. (การสอนภาษาไทย)  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
อ.ม. (ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

บทความ  
-  “อันเน่ืองมาแต “โพล” 
บานเขายี่สาร” วารสารทองถ่ิน
ไทย, การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย, 2545 
-  “ภูมิปญญาทองถ่ินจาก 
วรรณกรรมเรื่องนิราศย่ีสาร” 
วารสารศาลกรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดสมุทรสงคราม, 
มูลนิธิศาลกรมหลวงชุมพรเขต
อุดมศักด์ิสมุทรสงคราม, 2545. 
- “ภาพของยี่สารในสมัยตน 
รัชกาลที่ 5”  วารสารสังคมและ
วัฒนธรรมชุมชนคนยี่สาร, 
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545. 
 

16 
 

17.5 
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ชื่อ – ชื่อสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอนเฉล่ีย (ชั่วโมง 
/ สัปดาห / ปการศึกษา )  
ปจจุบัน 

 
หลักสูตร
ใหม 

  - “พิพิธภัณฑบานเขายี่สาร : 
การจัดการศึกษาสําหรับ
ชุมชน” เอกสารประกอบการ
สัมมนา เรื่ององคการบริหาร
สวนทองถ่ินและการจัด
การศึกษาโดยคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2545.-  - “ประวัติวัด
เขายี่สาร” 
ที่ระลึกในงานฉลองอายุพระครู
สมุทรวิสุทธิคุณวัดเขายี่สาร, 
2541. 
 

  

9. ผูชวยศาสตราจารยอัมพร 
แกวสุวรรณ 

กศ.บ. (ภาษาไทย) 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา (ปทุม
วัน) 
ค.ม. (การสอนภาษาไทย) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

งานวิจัย 
-  เพลงกลอมเด็กและเพลง
ประกอบการเลนของเด็กภาค
กลาง16 (วิจัยรวม) กรุงเทพฯ 
สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2521. 
- บทบาท 4 กระทรวงหลักและ
ภาคเอกชนกับการพัฒนา
ชนบทเพ่ือการพ่ึงตนเอง 
นครปฐม. มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร, 2540.  
ตํารา 
-  วิชาการพูด (กรุงเทพฯ: 
สํานักพิมพบรรณกิจ,2522.) 
-  วิเคราะหแบบเรียนภาษาไทย 
(นครปฐม:โครงการตําราคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร,2539.) 
 

15 
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ชื่อ – ชื่อสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอนเฉล่ีย (ชั่วโมง 
/ สัปดาห / ปการศึกษา )  
ปจจุบัน 

 
หลักสูตร
ใหม 

  - การเขียนทางวิชาการ 
 (นครปฐม:โครงการตํารา คณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2546.)  
 

  

 
12.2  อาจารยพิเศษ 

 
ชื่อ – ชื่อสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิและสาขาวิชา 

 
ผลงานทางวิชาการ 

1. รองศาสตราจารยประพนธ   
เรืองณรงค 
 

กศ.บ. (ภาษาไทย) 
เกียรตินิยมอันดับ 2 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา (ประสานมิตร)  
ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตํารา 
- วรรณกรรมภาคใต (พิมพครั้งที่ 3) 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2545. 
-  นิทานพ้ืนบาน ชายแดนภาคใต 
(พิมพครั้งที่ 3) กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
ไทยวัฒนาพานิช,2545. 
-  บุหงาปตตานี คติชนมุสลิม
ชายแดนภาคใต   กรุงเทพฯ: โรง
พิมพมติชน,2540. 
-  ตํานานการละเลน และภาษาชาว
ใต  กรุงเทพฯ: โรงพิมพโอเดียน 
สโตร,2519. 
-  การวิเคราะหภูมินามวิทยาใน
จังหวัดนราธิวาส ปตตานีและยะลา 
ปตตานี: โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ปตตานี, 2530. 
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ชื่อ – ชื่อสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิและสาขาวิชา ผลงานทางวิชาการ 

2. อาจารยสุพจน  สุทธิศักด์ิ  
 

ค.บ. (ภาษาไทย) 
เกียรตินิยมอันดับ 2 
วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 
ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

บทความ 
-  “อภินิหารในพระปฐมสมโพธิ์
กถา” วารสารวิชชา .วารสารสถาบัน
ราชภัฏนครศรีธรรมราช,2535.  
- “พระปฐมเจดีย: ปูชนียเสียดฟา” 
วารสารมหาวิทยาลัย  คริสเตียน. 
นครปฐม,  2541. 
ตํารา 
-  หนังสือภาษาไทย ชุดปฏิรูปการ
เรียนรู ชวงช้ัน ม. 1-3 กรุงเทพฯ:
ประสานมิตร, 2546. 
-  หนังสือภาษาไทย ชุดปฏิรูปการ
เรียนรู ม. 4-6 สํานักพิมพประสาน
มิตร, 2546. 
- คูมือการอานหนังสือนอกเวลา 
เรื่อง สุภาษิตพระรวงคํากลอน 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัย
ประสานมิตร, 2546. 
 

3. อาจารยสิริมา  เจริญศรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กศ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางแสน) 
ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความ 
- “อาชีวปริทรรศน” วารสาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี, 
กาญจนบุรี, 2545 
งานวิจัย 
- การสรางเอกสารประกอบ
หลักสูตรวิชาภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 
(3300 – 1101)  กาญจนบุรี, วิทยาลัย
อาชีวศึกษากาญจนบุรี, 2540. 
-  ศึกษาสภาพและความตองการการ
รับรูขอมูลขาวสารชุมชนจาก
วิทยุกระจายเสียง จังหวัดกาญจนบุรี   
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ชื่อ – ชื่อสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิและสาขาวิชา ผลงานทางวิชาการ 

  นครปฐม สถาบันพัฒนาสาธารณสุข
อาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
,2543. 
ตํารา 
การใชภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 
(กาญจนบุรี:กาญจนบุรีมิเดีย, 2546) 

 
13. จํานวนนักศึกษา  

ช้ันปท่ี 
จํานวนนักศึกษา ( คน ) 

ป 2547 ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 
ช้ันปท่ี 1 30 30 30 30 30 
ช้ันปท่ี 2 - 30 30 30 30 
ช้ันปท่ี 3 - - 30 30 30 
ช้ันปท่ี 4 - - - 30 30 
ช้ันปท่ี 5 - - - - 0 
รวม 30 60 90 120 150 

จํานวนท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - - 30 
 
14.     สถานท่ีและอุปกรณการสอน  
 สถานท่ี 

ใชอาคารคณะศึกษาศาสตร อาคาร 50 ป และอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 อุปกรณการสอน 

ครุภัณฑของคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

15.    หองสมุด     
 สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร มีหนังสือดานการสอนภาษาไทย 
จํานวนประมาณ 294 เลม (ภาษาไทย 198 เลม และภาษาอังกฤษ 96 เลม) และมีวารสารทางดานการสอนภาษาไทย 
จํานวน   1   รายการ 
 นอกจากนี้มีฐานขอมูลท่ีสามารถสืบคนได ไดแก ฐานขอมูล JSTOR ฐานขอมูลของ H.W.Wilson และ
ฐานขอมูลทบวงมหาวิทยาลัยรวมกับ ThaiLIS จํานวน 2 ฐานขอมูล 
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16.    งบประมาณ   
16.1 ใชงบประมาณของคณะศึกษาศาสตร 
16.2      คาใชจายในการผลิตบัณฑิตตอคน   เปนจํานวนประมาณ   75,000  บาท ตอหลักสูตร 
 

17.    หลักสูตร 
 17.1    จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไมนอยกวา  170   หนวยกติ 

17.2 โครงสรางหลักสูตร 
   1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   จํานวนไมนอยกวา 33   หนวยกิต 
       1.1  กลุมวิชามนุษยศาสตร  จํานวน  6  หนวยกิต 
       1.2  กลุมวิชาสังคมศาสตร  จํานวน  6 หนวยกิต 
       1.3  กลุมวิชาคณิตศาสตรกับวิทยาศาสตร   จํานวน 6 หนวยกิต 
       1.4  กลุมวิชาภาษา    จํานวน  15 หนวยกิต 
   2. หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวนไมนอยกวา       127 หนวยกิต 
       2.1 วิชาชีพครู   จํานวนไมนอยกวา 53 หนวยกิต 
    วิชาวิชาชีพครูบังคับ จํานวน   45 หนวยกิต 
    วิชาวิชาชีพครูเลือก จํานวนไมนอยกวา  8 หนวยกิต 
       2.2  วิชาเอก   จํานวนไมนอยกวา      74  หนวยกิต 
    วิชาเอกบังคับ  จํานวน          54  หนวยกิต 
    วิชาเอกเลือก  จํานวนไมนอยกวา 20 หนวยกิต 
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวนไมนอยกวา  10 หนวยกิต 
    
        17.3    รายวิชา    
 รหัสวิชากําหนดไวเปนเลข 6 หลัก  โดยแบงเลขออกเปนสองกลุม   กลุมละสามหลัก   
 1. เลขสามหลักแรกเปนเลขประจําหนวยงานท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ 

080   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  451   สาขาวิชาการสอนคณติศาสตร  คณะศึกษาศาสตร 
  455   สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร คณะศึกษาศาสตร 
  461   ภาควิชาบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร 

462   สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
         คณะศึกษาศาสตร 

  463   ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร 
  464   ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร 

465  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  คณะศึกษาศาสตร 
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466   สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
                         คณะศึกษาศาสตร 

467   สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  คณะศึกษาศาสตร 
  468   ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
  469   ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน  คณะศึกษาศาสตร 
  470   สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร 

471 สาขาวิชาการประถมศึกษา  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร 
516   คณะวิทยาศาสตร 

  554   คณะเภสัชศาสตร 
          2. เลขสามหลักหลัง  เปนเลขบอกรหสัรายวิชาของสาขาวิชาภาษาไทย ดังนี ้
  เลขตัวแรก  หมายถึง  ระดับช้ันปท่ีนักศึกษาปกติควรเรียนได คือ 
  1 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต  ช้ันปท่ี 1 
  2 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ช้ันปท่ี 2 
  3 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต  ช้ันปท่ี 3 
  4 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ช้ันปท่ี 4 
  5 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต  ช้ันปท่ี 5 หรือระดับบัณฑิตศึกษา  
  ตัวท่ีสอง หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาหรือกลุมวิชา ดังนี้ 
   0      =  กลุมวิชาการสอน  
   1      =  กลุมวิชาภาษา      
   2, 3  =  กลุมวิชาวรรณคดี วรรณกรรม  
   4, 5  =  กลุมวิชาการใชภาษา 
  ตัวท่ีสาม  หมายถึง  ลําดับท่ีของรายวิชา  
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รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไมนอยกวา  33  หนวยกิต  
       กลุมวิชามนุษยศาสตร  จํานวน  6  หนวยกิต 
   080  103   ตรรกวิทยาเบ้ืองตน     2(2-0-4) 
       (Introduction to Logic) 
  467  261   จริยธรรมสําหรับครู     2(2-0-4)   
    (Ethics for Teachers) 
           ใหเลือก 1 รายวิชาจากรายวิชาตอไปนี ้
  080  101 มนุษยกับการสรางสรรค                                                      3(3-0-6) 
   (Man and Creativity)  
  080  102   ปญหาทางปรัชญา                                                              2(2-0-4) 
   (Problems in Philosophy) 
  080  105  ปรัชญาพุทธศาสนา                                                            2(2-0-4) 
   (Buddhis in Philosophy) 
  080  106    พุทธศาสนาในสังคมไทยในปจจุบัน                                  2(2-0-4) 
   (Buddhism in the Present Thai Society) 
   080  107   ดนตรีวิจักษ      2(2-0-4) 
                                            (Music Appreciation)                                                                                               
   080  114   ศิลปวิจักษ      2(2-0-4) 
   (Art  Appreciation) 
  080  115    ศิลปะตะวันออก                                                                 2(2-0-4) 
   (Eastern Art) 
  080  116  ศิลปะตะวนัตก                                                                    2(2-0-4) 
   (Western Art) 
  080  117  วรรณคดวีิจักษ                                                                     2(2-0-4) 
   (Literary Appeciation) 
  080  118  วรรณกรรมไทยรวมสมัย                                                     2(2-0-4) 
   (Contemporary Thai Literature) 
  080  119 อารยธรรมตะวันออก                                                           2(2-0-4) 
   (Eastern Civilization) 
  080  121 อารยธรรมตะวันตก                                                              2(2-0-4) 
   (Western Civilization) 
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  080  124  ไทยศึกษา                                                                              3(3-0-6) 
   (Thai Studies) 
  080  125  สุนทรียศาสตร                                                                     3(3-0-6) 
   (Aesthetics) 
      กลุมวิชาสังคมศาสตร   จํานวน 6  หนวยกิต 
  080  127  จิตวิทยาเบื้องตน                                                                  2(2-0-4) 
  (Introduction to Psychology) 
                         ใหเลือกจากรายวิชาตอไปนี ้ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 
   080  126   มนุษยกับส่ิงแวดลอม      3(3-0-6) 
       (Man and His Environment) 
 080  128   จิตวิทยาพัฒนาการ                                                               2(2-0-4) 
  (Developmental Psychology) 
 080  129 สังคมวิทยาเบ้ืองตน                                                              2(2-0-4) 
  (Introduction to Sociology) 
 080  130  มานุษยวิทยาเบ้ืองตน                                                            2(2-0-4) 
  (Introduction to Anthropology) 
 080  133  เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน                                            2(2-0-4) 
  (Economics in Everyday  Life) 
 080  134  โครงสรางทางเศรษฐกิจของไทย                                          2(2-0-4) 
  (Structure of Thai Economy) 
 080  135  กฏหมายกับสังคม                                                                 2(2-0-4) 
  (Law and Society) 
 080   138  ภูมิศาสตรประเทศไทย                                                         3(3-0-6) 
  (Geography of Thailand) 
   080  139   พลศึกษา       1(0-2-1) 
   (Physical Education) 
 080  140 กีฬาศึกษา                                                                             2(1-2-3) 
  (Sport Education) 
 080  141  หลักนันทนาการ                                                                   1(1-0-2) 
  (Principles of Recreation) 
 080  142   การอยูคายพกัแรม                                                                1(1-0-2) 
  (Camping) 
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      กลุมวิชาคณิตศาสตรกับวิทยาศาสตร   จํานวน 6  หนวยกิต 
   451  106   คณติศาสตรในชีวติประจําวนั     3(3-0-6) 
       (Mathematics in Everyday Life) 
           ใหเลือก 1 รายวิชาจากรายวิชาตอไปนี ้
 080  151  มนุษยกับวิทยาศาสตร                                                          3(3-0-6) 
  (Man and Science) 
 080  152 คณิตศาสตรท่ัวไป                                                                3(3-0-6) 
  (General Mathematics) 
 080  153 วิทยาศาสตรกบัชีวิตประจําวนั                                             3(3-0-6) 
  (Science and Everyday Life) 
   080  156   มลพิษส่ิงแวดลอม      3(3-0-6) 
       (Environmental Pollution) 
   516  272   การอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
       (Natural Environment and Cultural Heritage Conservation) 
   554  101   สมุนไพรพื้นฐาน       3(3-0-6) 
       (Herbal Medicines) 
 554  102 ความรูเร่ืองยา                                                                        3(3-0-6) 
  (Drug Education) 
   554  104   อาหารเพื่อสุขภาพ       3(3-0-6) 
       (Food for Health) 
 
กลุมวิชาภาษา  จํานวน  15  หนวยกิต 
   080  176   ภาษากับการส่ือสาร       3(3-0-6) 
       (Language and Communication) 
   080  177   ภาษาอังกฤษ 1        3(2-2-5) 
       (English I) 
   080  178   ภาษาอังกฤษ 2        3(2-2-5) 
       (English II) 
   466  221   ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ 1      3(3-0-6) 
       (English for Academic Purposes I) 
   466  222   ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ 2      3(3-0-6) 
       (English for Academic Purposes II) 
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2.  หมวดวิชาเฉพาะ 
      2.1 วิชาชพีครู   จํานวนไมนอยกวา 53 หนวยกิต 
   2.1.1  วิชาชพีครูบังคับ   จํานวน  45  หนวยกิต 
 1) วิชาพื้นฐานการศึกษา หลักการศึกษา และปรัชญาการศึกษา  (5 หนวยกติ) 
   461  101   หลักและระบบการจัดการศึกษา      2(2-0-4) 
       (Principles and Systems of Educational Management) 
   464  211   ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา     3(3-0-6) 
       (Philosophy and Concepts in Education) 

  2)  วิชาหลักสูตรและการพฒันาหลักสูตร  (3 หนวยกิต) 
   462  201   การพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5) 
       (Curriculum Development) 

  3)  วิชาวิธีสอน ศาสตรการสอน และการฝกประสบการณวิชาชีพ  (18 หนวยกิต) 
   462  200   การฝกประสบการณวิชาชีพครู      2(1-2-3) 
        (Experience for Teachers) 
   462  202   วิธีสอนท่ัวไป        2(2-0-4) 
        (Methods of Teaching) 
   465  251   วาทการสําหรับครู       2(1-2-3) 
        (Speech for Teachers) 
   465  501   การฝกปฏิบัติการสอนภาษาไทย 1     6(0-12-6) 
        (Thai Teaching Practice I) 
   465  502    การฝกปฏิบัติการสอนภาษาไทย 2      6(0-12-6) 
        (Thai Teaching Practice II) 
             4)  วิชาจิตวิทยา  (7 หนวยกิต) 
   463  101   จิตวิทยาการศึกษา       3(3-0-6) 
        (Educational Psychology) 
   463  201   การแนะแนวเบ้ืองตน       2(2-0-4) 
        (Introduction to Guidance) 
   463  202   การศึกษาพิเศษเบ้ืองตน                      2(2-0-4) 
        (Introduction to Special Education) 
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  5)  วิชาเทคโนโลยีการศึกษา  (5 หนวยกิต) 
   468  101   ส่ือการศึกษาเบ้ืองตน       3(2-2-5) 
       (Introduction to Educational Media) 
   468  102   คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา      2(1-2-3) 
       (Computer in Education) 

  6)  วิชาการวัดและประเมินผล  (3 หนวยกิต) 
   464  230   การวัดและประเมินผลการศึกษา      3(3-0-6) 
       (Educational Measurement and Evaluation) 
 

  7)  วิชาการวิจัย  (4 หนวยกิต) 
   464  340   สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา      2(2-0-4) 
       (Statistics for Research in Education) 
   464  350   การวิจัยในช้ันเรียน       2(2-0-4) 
       (Classroom Research) 
 
 2.1.2  วิชาชพีครูเลือก   ไมนอยกวา  8  หนวยกิต   
                             ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี ้
  461  201   โครงสรางการบริหารการศึกษาไทย      2(2-0-4) 
      (Thai Educational Administrative Structure) 

461  202   ระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ       2(2-0-4) 
           (Official Regulations and Practice) 
  461  207   มนุษยสัมพันธในการบริหาร            2(2-0-4) 
           (Human Relations in Administration) 
  461  301   การนิเทศการศึกษา        2(2-0-4) 
      (Educational Supervision) 
  461  304   กฎหมายและระเบียบในการบริหารโรงเรียน     2(2-0-4) 
      (Laws and Regulations for School Administration) 
  462  104   การมัธยมศึกษา        2(2-0-4) 
      (Secondary  Education) 
  462  303   ฝกปฏิบัติการสอนในหองทดลอง          2(1-2-3) 
      (Laboratory Experience Teaching Practice) 
  463  218   ความบกพรองในการเรียนรู      3(3-0-6) 
                   (Learning Disabilities) 
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  464  111   การศึกษาเบ้ืองตน       2(2-0-4) 
      (Introduction to Education) 
  464  112   การศึกษาไทย                                         2(2-0-4)  
                           (Thai Education) 
  464  113   การศึกษาเปรียบเทียบ                                   2(2-0-4)  
      (Comparative Education)  
  464  236   การประเมินตามสภาพจริง      3(3-0-6) 
      (Authentic Assessment) 
  464  237   การประเมินคุณภาพการศึกษา      3(3-0-6) 
      (Educational Quality Assessment) 
  464  240   การประยุกตใชไมโครคอมพิวเตอรในการรายงานผลการศึกษา    2(1-2-3) 
      (Microcomputer Applications in Educational Reports) 
  464  241   ฐานขอมูลทางการศึกษา      3(2-2-5) 
      (Educational Data Base)   
  464  351   การวิจัยเบ้ืองตนทางการศึกษา      2(1-2-3) 
      (Introduction to Educational Research) 
  467  216   การศึกษากับส่ิงแวดลอม                                 2(2-0-4)  
      (Education and Environment) 
  469  101   การศึกษานอกระบบ       2(2-0-4) 
                    (Nonformal Education) 
  469  106   การศึกษาตามอัธยาศัย       2(2-0-4) 
                    (Informal Education) 
  469  107   ภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการศึกษา      2(2-0-4) 
                 (Local Wisdom for Education) 
  470  101   การปฐมวัยศึกษา       2(2-0-4) 
      (Early Chilhood Education) 
  471  101   การประถมศึกษา                2(2-0-4) 
      (Elementary Education) 
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 2.2  วิชาเอก   จํานวนไมนอยกวา 74 หนวยกิต แบงออกเปน 2 กลุมวิชา ดังนี ้
      2.2.1  วิชาเอกบังคับ   จํานวน  54  หนวยกิต 
 

465  112 ภาษาศาสตรเบ้ืองตนสําหรับครู 
(Introduction to Linguistics for Teachers) 

3(3-0-6) 

465  120 แนวทางการศกึษาวรรณคด ี
(Literary Approaches) 

3(3-0-6) 

465  210  แนวคิดทางหลักภาษาไทย 
(Concepts in Thai Grammar) 

3(3-0-6) 

465  211 พัฒนาการของภาษาไทย 
(Development of the Thai Language) 

3(3-0-6) 

465  221 พัฒนาการของวรรณคดีไทย 
(Development of Thai Literature) 

   3(3-0-6) 

465 233 
 

คติชนวิทยา 
(Thai Folklore) 

3(3-0-6) 
 

465  241 ศิลปะการอาน 
(The Art of Reading) 

3(2-2-5) 
 

465  243 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ 
(Thai for Official Purposes) 

3(3-0-6) 

465  300 การพัฒนาหนงัสือเรียนภาษาไทย 
(Thai Language Textbook Development) 

3(3-0-6) 

465  315 ภาษาตางประเทศในภาษาไทย 
(Foreign Languages in the Thai Language) 

3(3-0-6) 

465 318 
 

หลักภาษาสําหรับครู 
(Thai Grammar for Teachers) 

3(3-0-6) 
 

465  326 การวิจารณวรรณคดีไทย 
(Thai Literary Criticism) 

3(3-0-6) 

465  401 วิธีสอนภาษาไทย 
(Methods of Teaching Thai ) 

3(3-0-6) 

465  402 การพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนรูภาษาไทย 
(Development of Assessment and Evaluation in Teaching 
Thai) 
 

2(2-0-4) 
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465 447 
 

การเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค 
(Creative Writing in Thai Prose) 

2(2-0-4) 
 

465  448 การเขียนรอยกรองเชิงสรางสรรค 
(Creative Writing in Thai Poetry) 

2(2-0-4) 
 

465 452 
 

การพัฒนาทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยเชิงวิชาการ 
(Development of Thai Academic Reading and Writing Skills) 

3(2-2-5) 

465 453 การวิจยัเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย 
(Research Studies in Thai Language Learning and Teaching) 

3(3-0-6) 
 

465 454 สัมมนาการใชภาษาไทย 
(Seminar in Thai Language Usage) 

3(2-2-5) 

 
2.2.2 วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา 20 หนวยกติ 
 

465  122 โลกทัศนจากวรรณกรรมไทย 
(World views in Thai Literary Works) 

2(2-0-4) 

465  123 วรรณกรรมพระไตรปฎก 
(Tripitaka  Literature) 

2(2-0-4) 

465  125 วรรณกรรมบทละคร 
(Thai Dramatic Literature) 

2(2-0-4) 

465  140 ศิลปะการใชภาษา 
(The Art of Thai Usage) 

2(2-0-4) 

465  213 การอนุรักษและพัฒนาภาษาไทย 
(Preservation and Development of the Thai Language) 

 2(2-0-4) 

465  216 การศึกษาภาษาไทยเชิงจิตวทิยา 
(Psychological Aspects of the Thai Language) 

2(2-0-4) 

465  217 การศึกษาภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา 
(Sociological Aspects of the Thai Language) 

2(2-0-4) 

465  224 เพลงจากวรรณกรรมไทย 
(Thai Songs in Literary Works) 

2(2-0-4) 

465  228 วรรณกรรมไทยสมัยรัชกาลท่ี 1-4 
(Thai Literature in the Reigns of King Rama I-King 
Rama IV) 
 

2(2-0-4) 
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465  229 วรรณกรรมไทยสมัยรัชกาลท่ี 5-7 
(Thai Literature in  the Reigns of King Rama V - King 
Rama VII) 

2(2-0-4) 

465  232 วรรณกรรมนทิานพ้ืนบานไทย 
(Thai Folktale Literature) 

2(2-0-4) 

465  244 ภาษาเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ 
(Language for Advertising and Public Relations) 

2(2-0-4) 

465  245 ภาษากับวัฒนธรรมไทย 
(Language and Thai Culture) 

2(2-0-4) 

465  246 พัฒนาการของสารคดีไทย 
(Development of Thai Non-Fiction) 

2(2-0-4) 

465 249 ภาษาไทยธุรกจิ 
(Thai for Business) 

2(2-0-4) 

465  250  ภาษาไทยเพื่อการแสดง 
(Thai for Performances) 

 2(2-0-4) 

465  303 เหตุการณปจจบัุนในการสอนภาษาไทย 
(Current Events in Teaching Thai) 

2(2-0-4) 

465  314 ตรรกวิทยาทางภาษา 
(Logic in Language) 

2(2-0-4) 

465  319 แนวคิดการเรียนรูภาษาท่ีสอง 
(Concepts in  Second Language Acquisition) 

2(2-0-4) 

465  327   วรรณกรรมเอกของไทย 
(Masterpieces of Thai Literature) 

2(2-0-4) 

465  330 อิทธิพลวรรณกรรมตะวนัออกตอวรรณคดีไทย     
(Influence of Oriental Literature on Thai Literature) 

2(2-0-4)   

465  331 อิทธิพลวรรณกรรมตะวนัตกตอวรรณคดไีทย     
(Influence of Western Literature on Thai Literature) 

2(2-0-4)   

465  342 ศิลปะการอานทํานองเสนาะ 
(The Art of Reading Thai Poetry) 

 
2(2-0-4) 

465 355 
 
465  356 

สัมมนางานเขียนรอยแกว 
(Seminar in Thai Prose ) 
สัมมนางานเขียนรอยกรอง 
(Seminar in Thai Poetry ) 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
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465  404 การศึกษารายบุคคลสาขาการสอนภาษาไทย
(Independent Study in Teaching Thai) 

2(0-4-2) 

 
หมายเหตุ 
สาขาวิชาภาษาไทยไดเปดรายวิชาสําหรับสาขาวิชาการประถมศึกษา คือ 465 118 ลักษณะภาษาไทย 
(Characteristics of the Thai Language) 3(3-0-6) 
 
3. วิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา  10  หนวยกิต   
          ใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาตาง ๆ  ท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากรไดตามความสนใจ  
ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
 คณะศึกษาศาสตรไดเปดรายวิชาสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรเลือกเรียนตามความสนใจ ดังตอไปนี้ 

   
 463  110   การพัฒนาตน       2(2-0-4) 
   (Self Development) 
 463  220   ขอสนเทศทางการศึกษาและอาชีพ    2(2-0-4) 
   (Educational and Occupational Information) 
 463  221   การศึกษาเฉพาะกรณี      2(1-2-3) 
  (Case Study) 
 463  222   อาชีพศึกษาเบ้ืองตน      2(2-0-4) 
   (Introduction to Career Education) 
  464  102  โภชนาการ       2 (2-0-4) 
  (Nutrition) 
  464  103  ศิลปะประดิษฐ      2(1-3-2)  
  (Utilitarian Arts)  

464  104   อัตลักษณศึกษา      3(3-0-6)  
              (Identity Studies) 
 464  201   ประเด็นและแนวโนมทางการศึกษา    2(2-0-4) 
  (Issues and Trends in Education) 
  464  216  การฝกจิตเพื่อพัฒนาปญญา     2(1-2-3) 
                    (Meditation for Wisdom) 

465  257    การพูดในโอกาสตาง ๆ      2 (2-0-4) 
              (Speech for Specific Purposes) 
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465  258   การเขียนเพื่อการส่ือสาร     2(2-0-4) 
              (Writing for Communication) 

466  100   ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ       2(2-0-4) 
   (English for Recreation)  
 466  205    ภาษาอังกฤษในส่ือมวลชน     2(2-0-4) 
              (English in Mass Media) 
 466  231   การอานภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ    2(2-0-4) 
              (English Reading for Academic Purposes) 
 466  320   การเสนอผลงานภาษาอังกฤษ     2(2-0-4)  
 (English Presentation) 
 466  386  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบและการสมัครงาน  2(2-0-4) 
                    (English for Examination Preparation and Job Applications) 
 467  253  ชุมชนศึกษา       3(2-2-5) 
              (Community Studies) 
 467  264  ธรรมปฏิบัติ       2(1-2-3) 
              (Dhama Practice) 
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 17.4    แผนการศึกษา      
 

ปท่ี 1    ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหนวยกิต 
080 103 
080 127 
080 176 
080 177 
468 102 
465 120 
… … 
… … 

ตรรกวิทยาเบ้ืองตน  
จิตวิทยาเบื้องตน 
ภาษากับการส่ือสาร 
ภาษาอังกฤษ 1 
คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา 
แนวทางการศกึษาวรรณคด ี
เลือกจากกลุมวิชามนุษยศาสตร 
เลือกจากกลุมวิชาสังคมศาสตร 

2(2-0-4)  
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5)  
2(1-2-3) 
3(3-0-6) 

2 
2  

                       รวม 19 
 

ปท่ี 1    ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหนวยกิต 
080  178 
451 106 
463 101 
465 112 
… … 
… … 
… … 

ภาษาอังกฤษ 2 
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวนั 
จิตวิทยาการศึกษา 
ภาษาศาสตรเบ้ืองตนสําหรับครู 
เลือกจากกลุมวิชาชีพครูเลือก 
เลือกจากกลุมวิชาคณิตศาสตรกับวิทยาศาสตร 
เลือกจากกลุมวิชาสังคมศาสตร 

3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 2 
3 
2 

                      รวม 19 
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ปท่ี 2    ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหนวยกิต 
461 101 
463 201 
465 210 
465 221 
465 241 
466 221 
468 101 
… … 

หลักและระบบการจัดการศึกษา 
การแนะแนวเบ้ืองตน 
แนวคิดทางหลักภาษาไทย 
พัฒนาการของวรรณคดีไทย 
ศิลปะการอาน  
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1 
ส่ือการศึกษาเบื้องตน 
เลือกจากกลุมวิชาชีพครูเลือก  

2(2-0-4)  
2(2-0-4)  
3(3-0-6)  
3(3-0-6)  
3(2-2-5) 
3(3-0-6)  
3(2-2-5)  

 2 
                         รวม 21 

 
 

ปท่ี 2   ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหนวยกิต 
462 202 
463 202 
465 211 
465 233 
465 243 
466 222 
467 261 
… … 

 

วิธีสอนท่ัวไป 
การศึกษาพเิศษเบ้ืองตน 
พัฒนาการของภาษาไทย  
คติชนวิทยา 
ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ 
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2 
จริยธรรมสําหรับครู 
เลือกจากกลุมวิชาชีพครูเลือก 
 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6)  
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 

2 
 

                      รวม  20 
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ปท่ี 3   ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหนวยกิต 
462 200 
462 201 
464 230 
464 340 
465 251 
465 318 
… … 
… … 

 

การฝกประสบการณวิชาชีพครู 
การพัฒนาหลักสูตร 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 
สถิติเพื่อการวจิัยทางการศึกษา 
วาทการสําหรับครู 
หลักภาษาสําหรับครู 
เลือกจากกลุมวิชาชีพครูเลือก 
เลือกจากกลุมรายวิชาเอกเลือก 
เลือกจากกลุมวิชาเลือกเสรี 

2(1-2-3)  
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4)  
2(1-2-3) 
3(3-0-6) 

2 
2 
2 

                         รวม 21 
 
 

ปท่ี 3   ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหนวยกิต 
464 211 
464 350 
465 300 
465 315 
465 326 
… … 
… … 

ปรัชญาและแนวคิดเชิงการศึกษา 
การวิจยัในช้ันเรียน 
การพัฒนาการหนังสือเรียนภาษาไทย 
ภาษาตางประเทศในภาษาไทย 
การวิจารณวรรณคดีไทย 
เลือกจากกลุมรายวิชาเอกเลือก 
เลือกจากกลุมวิชาเลือกเสรี 

3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

4 
2 

                         รวม 20 
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ปท่ี 4   ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหนวยกิต 
465 402 
465 447 
465 452 
… … 
… … 

การพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนรูภาษาไทย 
การเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค  
การพัฒนาทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยเชิงวิชาการ 
เลือกจากกลุมรายวิชาวิชาเอกเลือก 
เลือกจากกลุมวิชาเลือกเสรี 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
3(2-2-5) 

8 
4 

                         รวม 19 

 
ปท่ี 4   ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหนวยกิต 
465 401 
465 448 
465 453 
465 454 
… … 
… … 

วิธีสอนภาษาไทย 
การเขียนรอยกรองเชิงสรางสรรค 
การวิจยัเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย 
สัมมนาการใชภาษาไทย 
เลือกจากกลุมรายวิชาวิชาเอกเลือก 
เลือกจากกลุมวิชาเลือกเสรี 

3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 

6 
2 

                        รวม 19 
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ปท่ี 5   ภาคการศึกษาตน 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหนวยกิต 
465 501 

 
การฝกปฏิบัติการสอนภาษาไทย 1 
 
 
 
 
 
 

6(0-12-6) 
 

                                รวม 6 
 
 

ปท่ี 5   ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหนวยกิต 
465 502 การฝกปฏิบัติการสอนภาษาไทย 2 

 
 
 
 
 
 

6(0-12-6) 
 

                                  รวม 6 
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     คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

080  101    มนุษยกับการสรางสรรค      3(3-0-6) 
              (Man and Creativity) 

ศึกษาหลักความคิดเกี่ยวกับความสํานึกในตน อันเกิดจากการพิจารณาเอกภาพของโลก ความสัมพันธ
ระหวางปจเจกบุคคลกับเพื่อนมนุษย ระหวางปจเจกบุคคลกับส่ิงแวดลอม การดํารงอยูของจักรวาล โลก
และมวลมนุษยอันเปนปจจัยกอใหเกิดแรงสรางสรรคตอบุคคล และพลังรวมในการจรรโลงความเปน
มนุษยท้ังท่ีเปนในรูปของปรัชญา ศาสนา และความเช่ือ สภาวะทางจิต สภาวะทางธรรมชาติและสังคม
ท่ีเอ้ือตอการสรางสรรคทางศิลปะ  ตลอดจนการประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท้ังนี้ 
ใหศึกษาตัวอยางท่ีสําคัญจากกิจกรรมสรางสรรคของมนุษยท้ังในอดีตและปจจุบัน รวมท้ังขอขัดของ
และอุปสรรคท่ีมีตอการสรางสรรค 
   

080  102 ปญหาทางปรัชญา       2(2-0-4) 
          (Problems in Philosophy) 

ศึกษาปญหาทางปรัชญาท่ีนักปรัชญาท้ังตะวันตกและตะวันออกแตละสมัยสนใจ  เชน ปญหาเร่ือง  
ตัวตน  จิต  สสาร  ปญหาเกีย่วกับเสรีภาพ ความสัมพันธระหวางความจริงกับความรู บทบาทของ
ประสบการณและเหตุผลในการหาความรู ปญหาความหมายและจุดหมายของชีวติ ปญหาการตัดสิน
ความดี ความงาม  ความยุติธรรม  เปนตน 

 
080  103 ตรรกวิทยาเบ้ืองตน       2(2-0-4) 
   (Introduction to Logic) 

ศึกษาความหมายและขอบขายของตรรกวทิยา หลักการและวิธีการทางตรรกวิทยา ท้ังนิรนัยและอุปนัย
รวมถึงวิธีการกึ่งอุปนัยประเภทตาง ๆ  ลักษณะของขอความผิดพลาดแบบตาง ๆ ในการใชเหตุผลใน
ชีวิตประจําวัน 

 

080  105 ปรัชญาพุทธศาสนา       2(2-0-4) 
   (Buddhist Philosophy) 

ศึกษาเปรียบเทียบทัศนะเร่ืองโลก ชีวิต ความสัมพันธระหวางโลกกับมนุษย และทัศนะทางจริยศาสตร
ของพุทธศาสนานิกายเถรวาทและอาจาริยวาท 
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080  106 พุทธศาสนาในสังคมไทยปจจุบัน     2(2-0-4) 
   (Buddhism in the Present Thai Society) 

ศึกษาพุทธศาสนาในสังคมไทยปจจบัุน โดยเนนถึงแนวคิดและการสอนพุทธศาสนาในสํานักตาง ๆ 
ตลอดถึงอิทธิพลท่ีมีตอสังคมไทย 

 
080 107 ดนตรีวจิักษ         2(2-0-4) 
         (Music Appreciation) 

 ศึกษาองคประกอบของดนตรี เคร่ืองดนตรีไทยและตางชาติ   ผลงานของคีตกวีไทยและตางประเทศที่
สําคัญ เปรียบเทียบลักษณะของดนตรีชาติตาง ๆ รวมท้ังดนตรีพื้นบาน ลักษณะเฉพาะของดนตรีประจํา
ชาติไทย ความสัมพันธระหวางคีตศิลปกับศิลปะแขนงอ่ืน  ท้ังนี้โดยใหนักศึกษาไดฟงดนตรีไทย และ
ตางชาติใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได  

 
080 114 ศิลปวิจักษ         2(2-0-4) 
             (Art Appreciation) 

ศึกษาลักษณะและความสําคัญของทัศนศิลป โดยมุงสรางรสนิยม ความช่ืนชม และความสํานึกใน
คุณคาของงานสรางสรรคทางศิลปะ จากตัวอยางศิลปกรรมท้ังในอดีตและปจจุบัน บทบาท  ของ
ทัศนศิลปในวฒันธรรมของมนุษยชาติ ท้ังตะวนัออกและตะวันตก โดยเฉพาะอยางยิง่ในการแสดงออก 
ท้ังนี้ใหเห็นอิทธิพลโดยตรงของทัศนศิลปท่ีมีตอการดํารงชีวิตของคนไทย 

 
080 115 ศิลปะตะวนัออก       2(2-0-4) 
             (Eastern Art)     

ศึกษาแนวความคิดหลักของศิลปะตะวนัออกโดยเนนความสัมพันธระหวางการแสดงออกทางศิลปะกับ
พื้นฐานทางวฒันธรรมของคนตะวันออก วิเคราะหศิลปกรรมท่ีสําคัญ ๆ ท้ังท่ีเปนศิลปกรรมบริสุทธ์ิ 
และศิลปกรรมประยุกต ท้ังในสวนท่ีสะทอนใหเห็นเอกลักษณของคนตะวันออกและลักษณะรวมของ
มนุษยชาติ ศึกษาบทบาท และววิัฒนาการของศิลปะไทยในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของศิลปะตะวนัออก 

 
080 116 ศิลปะตะวนัตก       2(2-0-4) 
             (Western Art) 

ศึกษาแนวความคิดหลักของศิลปะตะวนัตก โดยเนนความสัมพันธระหวางการแสดงออก 
ทางศิลปะกับพื้นฐานทางวฒันธรรมของคนตะวันตก บทบาทของเทคโนโลยีในวิวัฒนาการของศิลปะ
ตะวนัตก วิเคราะหศิลปกรรมท่ีสําคัญ ๆ ท้ังท่ีเปนแนวบริสุทธ์ิและแนวประยุกต ท้ังในสวนท่ีสะทอน
ใหเห็นเอกลักษณของคนตะวันตกและลักษณะรวมของมนุษยชาติ ศึกษาแรงกระตุนของศิลปะตะวนัตก 
ท่ีมีตอศิลปะไทยยุคใหม และลักษณะอันเปนสากลของศิลปกรรมไทยในปจจุบัน 
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080 117 วรรณคดีจกัษ        2(2-0-4) 
              (Literary Appreciation) 

ฝกการอานวรรณคดี โดยศึกษาวรรณกรรมท่ีดีเดน ท้ังท่ีเปนวรรณกรรมไทยและ 
วรรณกรรมแปล โดยมุงสรางรสนิยม ความช่ืนชม และความสํานกึในคุณคาของงานสรางสรรคทาง
วรรณศิลปโดยท่ัวไป ศึกษาคุณลักษณะของวรรณคดท้ัีงในสวนท่ีเปนสากล และในสวนท่ีเปน
เอกลักษณของชาติ ท้ังนี้ใหสามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณเกีย่วกับวรรณกรรมท่ีอานและ
สามารถวิเคราะหวรรณกรรมเหลานั้น ท้ังในฐานะที่เปนการแสดงออกซ่ึงอัจฉริยภาพสวนบุคคล และท่ี
เปนปรากฏการณทางวัฒนธรรม 

080 118 วรรณกรรมไทยรวมสมัย      2(2-0-4) 
             (Contemporary Thai Literature) 

ศึกษาวรรณกรรมบางเร่ือง ท่ีแสดงออกถึงเอกลักษณของสังคมไทยปจจุบัน โดยเนน 
ลักษณะท่ีเปนการสืบทอด และลักษณะท่ีเปนนวกรรมในทางวรรณศิลป ศึกษาความสัมพันธระหวาง
การเปล่ียนแปลงทางสังคมกับวิวัฒนาการของวรรณคดคีวามสํานึกรวมของคนรวมสมัยท่ีแสดงออก
ดวยวรรณศิลปโดยเทียบเคียงกับศิลปะแขนงอ่ืนและบทบาทของวรรณกรรมในการเสริมสรางความ
เจริญงอกงามทางปญญาของบุคคลในสังคมรวมสมัย 

 
080 119 อารยธรรมตะวันออก       2(2-0-4) 
              (Eastern Civilization) 

 ศึกษาพัฒนาการของอายรธรรมจีน อินเดีย และอิสลามซ่ึงมีสวนสําคัญในการหลอหลอมอารยธรรมใน
เอเชียตะวันออก เอเชียใต และเอเชียตะวันออกเฉียงใต การถายทอดและการผสมผสานระหวางอารย
ธรรมจีน อินเดีย อิสลามกับวัฒนธรรมทองถ่ิน อันกอใหเกดิลักษณะรวมกนัและแตกตางกันไปตาม
สภาวะแหงพฒันาการทางประวัติศาสตรของแตละภูมิภาค เนนศึกษาการเปล่ียนแปลงทางดานภูมิ
ปญญา ลัทธิความเช่ือทางศาสนา วิทยาการ การสรางสรรคทางศิลปะ การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ
และสังคมจนถึงปจจุบัน 

 
080 121 อารยธรรมตะวันตก       2(2-0-4) 
             (Western Civilization) 

 ศึกษารากฐานอารยธรรมตะวันตกท่ีนําไปสูสมัยฟนฟูศิลปวิทยาการ การเปล่ียนแปลงระบบสังคม
ศรษฐกิจและการเมืองการปกครองจากสมัยกลางจนถึงสมัยใหม การขยายอิทธิพลของชาติตะวันตก
ไปสูดินแดนตาง ๆ ท่ัวโลกการปฏิบัติทางวิทยาศาสตรและการปฏิบัติทางภูมิปญญา ยุคเคร่ืองจักร และ
ความกาวหนาทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ความขัดแยงทางความคิดและการเปล่ียนแปลงของ
อารยธรรมตะวันตกในสังคมรวมสมัย ตลอดจนอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกตอปจจุบัน 



 

 

35 

 

080 124      ไทยศึกษา          3(3-0-6) 
   (Thai Studies) 

ศึกษาววิัฒนาการของสังคมไทยดานการต้ังถ่ินฐาน การปกครอง เศรษฐกิจ ระบบความเช่ือ คานิยม   
แบบแผนการดําเนินชีวิต การสรางสรรคท้ังทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและศิลปะ ตลอดจนศึกษาดาน
ภูมิศาสตรและทรัพยากรของประเทศ ใหนกัศึกษาเห็นภาพรวมของสังคมไทยต้ังแตอดีตจนกระท่ัง
ปจจุบันใหเขาใจปจจยัและเงือ่นไขตาง ๆ ท่ีมีผลตอชีวิตและสังคมไทย 

 
080 125     สุนทรียศาสตร       3(3-0-6) 
   (Aesthetics) 

 ศึกษาขอบเขตและความหมายของสุนทรียศาสตร ทฤษฏีวาดวยความงาม ประวัติแนวคิดและทัศนคติ
ของมนุษยตอความงามแตละยุคสมัย เพื่อเปนพื้นฐานความคิด และความเขาใจของนกัศึกษาในดาน
ความงาม อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนารสนิยม และวิจารณญาณในการประเมินคุณคาทาง
สุนทรียศาสตร 

 
080 126 มนุษยกับส่ิงแวดลอม       3(3-0-6)  
             (Man and His Environment) 

 ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม ซ่ึงอาจจําแนกเปนส่ิงแวดลอมท่ีเปนตัว 
มนุษย    ส่ิงแวดลอมท่ีเปนผลงานของมนุษย และส่ิงแวดลอมธรรมชาติ โดยพิจารณาอิทธิพลของ
ส่ิงแวดลอมท้ังสามประเภทท่ีมีตอการปรับตัว  วิวัฒนาการ และวัฒนธรรมของมนุษยอิทธิพลท่ีมนุษยมี
ตอส่ิงแวดลอม ซ่ึงกอใหเกดิการเปล่ียนแปลง ท้ังในทางสรางสรรคและทําลาย ท้ังท่ีต้ังใจ และไมต้ังใจ
หรือรูเทาไมถึงการณ ตลอดจนพิจารณาหาแนวปฏิบัติท่ีจะชวยยกระดับคุณภาพของชีวิตมนุษยให
สามารถดํารงอยูในสภาพแวดลอม ท้ังในปจจุบันและอนาคตไดอยางเหมาะสม ท้ังนี้ใหเนนการ
ยกตัวอยางจากสังคมไทย การประยุกตความรูตาง ๆ ไปใชกับสังคมไทย การไปศึกษาจากของจริงและ
การอภิปรายกลุมยอย 

 
080 127 จิตวิทยาเบื้องตน       2(2-0-4) 
             (Introduction to Psychology) 

ศึกษาพื้นฐานของวิชาจิตวิทยา ความหมาย ประวัติ และขอบขายของวิชาจิตวิทยาพฤต ิ
กรรมและ  การกอใหเกิดพฤติกรรมของมนุษยในสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ  การจูงใจการรับรู 
บุคลิกภาพ ความขัดแยง การปรับตัว สุขภาพจิต และการนําวชิาจิตวิทยาไปใชใหเปนประโยชนในดาน
ตาง ๆ 
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080 128 จิตวิทยาพัฒนาการ       2(2-0-4) 
             (Developmental Psychology) 

      ศึกษาพัฒนาการของมนุษย ลักษณะพัฒนาการโดยท่ัวไป ต้ังแตระยะกอนเกิดจนถึงวัย 
สูงอายุ เนนความสําคัญของพันธุกรรมและส่ิงแวดลอม ซ่ึงมีผลตอพัฒนาการของมนุษย ศึกษาปญหาท่ี
เกิดข้ึนในทุกข้ันพัฒนาการตลอดจนแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาเหลานั้นและการสงเสริม
ใหบรรลุผลพัฒนาการท่ีสมบูรณในทุก ๆ ดาน 

 
080 129 สังคมวิทยาเบ้ืองตน       2(2-0-4) 
          (Introduction to Sociology) 
                   ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานของสังคมวิทยา  ไดแก  โครงสรางเบ้ืองตนของสังคม การ 

จัดกลุมสถาบัน การแบงชนช้ัน อิทธิพลของส่ิงแวดลอมท่ีมีตอบุคคลและกลุม กลไกและการจัดระเบียบ
ทางสังคมบรรทัดฐานทางสังคม  ความสัมพันธทางสังคม  การเสียระเบียบทางสังคมและความเฉ่ือย
ทางวัฒนธรรม การเปล่ียนแปลงและปญหาทางสังคม  ท้ังนี้ใหเนนตัวอยางจากสังคมปจจุบัน 

 
080 130 มานุษยวิทยาเบ้ืองตน       2(2-0-4) 
                  (Introduction to Anthropology) 
                   ศึกษาความรูเบ้ืองตนทางมานุษยวิทยาโดยเนนวิวัฒนาการของมนุษยชาติ ลักษณะพ้ืน 

ฐานทางสังคมวัฒนธรรมและเช้ือชาติของมนุษย และศึกษาถึงผลท่ีเกิดจากความแตกตางและความ
คลายคลึงกันใน ทางวัฒนธรรมของมนุษย  โดยใชขอมูลทางชาติพันธุวิทยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ท่ีเกี่ยวกับการ เปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

 
080 133 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน      2(2-0-4) 
             (Economics in Everyday Life) 
                 ศึกษาภาพรวมของเศรษฐกิจในสังคมสมัยใหม โดยเฉพาะการทํางานของกลไกราคา 

ในระบบตลาด และบทบาทของภาครัฐ ชุมชนและเอกชน เพื่อเปนพื้นฐานในการวิเคราะหปรากฏการณ
ทางเศรษฐกิจในชีวิตประจําวันภายใตกระแสการเปล่ียนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง และ
พัฒนาการรวมสมัยอ่ืน ๆ  

 

080 134     โครงสรางทางเศรษฐกิจของไทย                 2(2-0-4) 
         (Structure of  Thai Economy) 

ศึกษาลักษณะและโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศ ท้ังในลักษณะทางดานภูมิศาสตร ท่ีมี
ความสัมพันธกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เชน ลักษณะทรัพยากร ประชากร ท่ีดิน  และการใชท่ีดินและ
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ดานประวัติศาสตรเศรษฐกิจเพื่อใหเขาใจววิัฒนาการของระบบเศรษฐกจิ รวมท้ังการนําขอมูลท่ีไดจาก
ท้ัง 2 ดาน มาประกอบการพิจารณาลักษณะโครงสรางและปญหาของระบบเศรษฐกิจในปจจุบัน 

 
080 135 กฎหมายกับสังคม       2(2-0-4) 
             (Law and Society) 

  ศึกษาปญหาของการรักษาระเบียบในสังคมมนุษย ความสัมพันธระหวางกฎหมายกับ 
สังคม กลไก จุดประสงคและท่ีมาของกฎหมาย กระบวนการในการออกกฎหมายและการบังคับใช
ขอบเขตและประเภทของกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและระบบศาล 

 
080 138 ภูมิศาสตรประเทศไทย      3(3-0-6) 
            (Geography of Thailand) 
                  ศึกษาแนวคิดและวิธีการศึกษาภูมิศาสตรเชิงภูมิภาค วิเคราะหลักษณะพ้ืนท่ี ขนาด รูป 

ราง โครงสรางทางกายภาพ ประชากร กิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทย ตลอดจนความสัมพันธและการ
เปล่ียนแปลงตาง ๆ ดังกลาว  โดยศึกษาวิเคราะหในเชิงภูมิศาสตรเปนสวนรวมทั้งประเทศ และเปนราย
ภูมิภาค 

 
080 139 พลศึกษา         1(0-2-1) 
             (Physical Education) 

ศึกษาประวัติพลศึกษาและวิวัฒนาการของแนวคิดทางพลศึกษาโดยสังเขป   ความมุงหมายและ 
ขอบขายของกิจกรรมพลศึกษา หลักของการออกกําลังกาย จรรยาบรรณของผูดูและผูเลนกฬีาการ 
ศึกษากลยุทธในการเลนกฬีาจากการแขงขัน ทักษะเบ้ืองตนของกีฬา 
 

080 140 กีฬาศึกษา         2(1-2-3) 
             (Sport Education) 
    ศึกษาความเปนมาของกีฬาแตละประเภท เทคนิคและทักษะของการเลน ระเบียบและกติกา 

การแขงขัน  การปองกันอุบัติเหตุทางกฬีา  เลือกศึกษากฬีาหนึง่ประเภท  เชน บาสเกตบอล  
วอลเลยบอล  แบดมินตัน  ยโูด  ตะกรอ  กจิกรรมเขาจังหวะ และกีฬาอ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสม 

 
080 141 หลักนันทนาการ       1(1-0-2) 
             (Principles of Recreation) 
                   ศึกษาความหมาย ประโยชน และขอบขายกิจกรรมนันทนาการ รวมท้ังแหลงนันทนาการ 

หลักในการเลือก การจัด และการบริหารกจิกรรมนันทนาการ 
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080 142  การอยูคายพกัแรม       1(1-0-2) 
               (Camping) 

ศึกษาประวัติ ความมุงหมาย ประเภท กฎ ขอบังคับ และมรรยาทของการอยูคายพักแรมหลักการจัดคาย
พักแรม  ข้ันตอนการอยูคายพักแรม  และมีการฝกปฏิบัติการอยูคายพกัแรมแบบนันทนาการ 

 
080 151  มนุษยกับวิทยาศาสตร                                                         3(3-0-6) 
              (Man and Science) 

ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานทางปรัชญา และเชิงประยุกตของวิทยาศาสตรท้ังในอดีตปจจุบันและอนาคต   
อิทธิพลของวิทยาศาสตรตอศาสตรอ่ืน  ประโยชนและโทษของการนําวิทยาศาสตรทางกายภาพและ
ชีวภาพ มาประยุกตใชใหสัมพันธกับชีวิตประจําวันและส่ิงแวดลอม 

 
080 152   คณิตศาสตรท่ัวไป       3(3-0-6) 
              (General Mathematics) 

 เมทริกซ และระบบสมการเชิงเสน บทประยุกตของเมทริกซ การโปรแกรมเชิงเสนเบ้ืองตน
คณิตศาสตรทางการเงิน ระเบียบและวิธีการทางสถิติเบ้ืองตน ตัวแปร การวัดตัวแปร การวัดแนวโนม
เขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย ความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปน การสุมตัวอยาง การ
ประมาณคาและการทดสอบสมมติฐานของประชากร การถดถอยและสหสัมพันธอยางงาย 

 
080 153     วิทยาศาสตรกับชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 
             (Science and Everyday Life) 

 ศึกษาความสัมพันธของมนุษยกับส่ิงแวดลอมในแงการแปรรูปพลังงาน การปรับตัว การ 
อยูรวมกนัของส่ิงมีชีวิต  ปญหาท่ีเกิดข้ึนในสภาวะแวดลอมเน่ืองจากการเพ่ิมของประชากร การขาด
แคลนทรัพยากรธรรมชาติ  ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ  ท้ังท่ีใหพลังงานและไมใหพลังงาน  อัตรา
การใชทรัพยากรประเภทตาง ๆ การอนุรักษและเพิ่มผลผลิต สาเหตุและการแกไขปญหาความเส่ือม
โทรมของสภาวะแวดลอม ประโยชนและโทษของการใชสารเคมีและสารกัมมันตรังสีตาง ๆ ท่ีมีตอ
มนุษยและวิธีปองกัน  หลักการและประโยชนของการใชส่ิงมีชีวิตในการควบคุมการแพรกระจายของ
สัตวและพืชท่ีเปนภัยตอเศรษฐกิจ 

 
080 156 มลพิษส่ิงแวดลอม       3(3-0-6) 
              (Environmental Pollution) 

สวนประกอบ ความสัมพันธของส่ิงตาง ๆ ในธรรมชาติ สาเหตุและลักษณะของมลพิษ 
ตาง ๆ เชน  มลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดนิ ของเสียท่ีมีอันตราย แสง เสียง ความรอน 
รังสีและ มลพิษทางอาหาร การปองกันแกไขมลพิษตาง ๆ กรณีตัวอยางของปญหามลภาวะท่ีเกดิข้ึน 
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080 176 ภาษากับการส่ือสาร       3(3-0-6) 
             (Language and Communication) 
                   ศึกษาหลักเกณฑและแนวความคิดท่ีเปนพื้นฐานของการส่ือสาร และการใชภาษาเพ่ือ 

การส่ือความหมายไปยังผูรับใหสัมฤทธ์ิผล ใหรูจักคิดและลําดับความคิดอยางมีเหตุผล  ฝกการใช
ถอยคํา ประโยค สํานวน โวหาร ฝกการเตรียมและรวบรวมขอมูลในการเขียนตามจุดประสงค  การใช
ภาษาในเชิงบรรยาย  พรรณนา อธิบาย อภิปราย  

 
080 177 ภาษาอังกฤษ 1       3(2-2-5) 
             (English I) 
                   ทบทวนทักษะและฝกการใชภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะ คือ การฟง การพูด การอาน  

การเขียน ซ่ึง    นักศึกษาไดเรียนมาแลวในช้ันมัธยมศึกษา ฝกการฟงการพูดในเร่ืองท่ัวไป  เนนทักษะ
การอานซ่ึงจํา  เปนในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและฝกเขียนใหสัมพันธกับเอกสารท่ีอาน 

 
080 178 ภาษาอังกฤษ 2       3(2-2-5) 
             (English II) 
             วิชาบังคับกอน  : 080 177  ภาษาอังกฤษ 1 

ฝกการใชทักษะท้ัง 4 ในระดบัท่ีสูงข้ึน และเนนทักษะการอาน  โดยฝกอานเอกสารท่ียากข้ึน 
 
451 106    คณิตศาสตรในชีวิตประจําวนั      3(3-0-6) 
                 (Mathematics in Everyday Life) 
                 มาตรการวัด พื้นท่ีและปริมาตร การจัดเรียง การจัดหมวดหมู และความนาจะเปน 

การทําบัญชีรายวัน รายรับ-รายจาย การคํานวณภาษีเงินได กําไร การคํานวณอัตราดอกเบ้ีย 
การผอนชําระรายเดือน ท่ีเกีย่วของกับชีวิตประจําวนั 

 
466  221    ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1      3(3-0-6) 
  (English for Academic Purposes I) 
 อานบทความ ตํารา ภาษาอังกฤษ ตีความและสรุปความงานวิชาการในแตละสาขาวิชาเอก 

นําขอมูลท่ีไดจากการอานมาอภิปราย  นําเสนอขอมูลปากเปลาอยางเปนวิชาการ 
 

466  222    ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2      3(3-0-6) 
  (English for Academic Purposes II) 
  วิชาบังคับกอน: 466 221  ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ 1 
  อานบทความ ตํารา ภาษาอังกฤษ ตีความและสรุปความงานวิชาการในแตละสาขาวิชาเอก 
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นําขอมูลท่ีไดจากการอานมาเขียนโครงรางและเขียนรายงาน นําเสนองานเขียนอยางเปน 
 ทางการ 

 
516 272 การอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม  3(3-0-6)         

(Natural Environment and Cultural Heritage Conservation) 
ศึกษาความหมายและความสําคัญของการอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม 
ขอบเขต วตัถุประสงคและประโยชนของการอนุรักษ สถานการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต 
ปญหา การแกไข มาตรการปองกัน นโยบายและการวางแผนเพ่ือการอนรัุกษ 

 
554 101    สมุนไพรพื้นฐาน                   3(3-0-6) 
           (Herbal Medicines) 

พืชและผลิตภณัฑธรรมชาติอ่ืน ๆ ท่ีมีความสําคัญตอชีวิตประจําวนั และปจจัย 4 ของมนุษย 
 

554 102 ความรูเร่ืองยา                    3(3-0-6) 
         (Drug Education) 
                  ยาบําบัดโรคโดยทั่วไป โดยจะเรียนรูเกีย่วกับคุณสมบัติท่ัวไปของยาบําบัดโรค แหลงท่ีมา 

 ของยา  การแพรกระจายของยา ขนาดใช ความแรง พิษ  การแบงประเภทของยา การใชยา   
 ในทางท่ีถูกตอง การปองกนัการใชยาผิด ยาสามัญประจาํบาน ยาท่ีรับจากรานขายยาโดยไม 
  ตองใชใบส่ังยา สารเสพติด กฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวของกับยาท่ีบุคคลท่ัวไปควรทราบ  
  ลักษณะการใชยาในสังคมไทย 

 
554  104 อาหารเพื่อสุขภาพ                     3(3-0-6) 
 (Food for Health) 
 สําหรับนักศึกษานอกคณะเภสัชศาสตร 
 ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับความตองการอาหารของรางกาย องคประกอบของอาหารสุข 
 ลักษณะของอาหารกับสุขภาพ อาหารที่ไมไดสัดสวนกับโรค อุปนิสัย การรับประทาน 
 อาหารกับสุขภาพ ปญหาโภชนาการ 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
 

 
 

461 101    หลักและระบบการจัดการศึกษา             2(2-0-4) 
                  (Principles and Systems of Educational Management) 
  ศึกษาความหมาย หลักการบริหารและการจัดการศึกษา กระบวนการบริหารการศึกษา 
   ทักษะของผูบริหาร ตลอดจนบทบาทของผูบริหารการศึกษา  การประกันคุณภาพ และ 
  กฎหมายการศกึษาท่ีควรทราบ 
 

461 201 โครงสรางการบริหารการศึกษาไทย                                                             2(2-0-4) 
 (Thai Educational Administrative Structure)  
 ศึกษาแผนการบริหารการศึกษาของไทยในอดีตและปจจบัุน ระบบการศึกษาระดับตาง ๆ 
 สวนราชการท่ีบริหารงานดานการศึกษา แนวโนมการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีข้ึนเกีย่วกบัการ 
 บริหารการศึกษาของไทย รวมท้ังปญหาการศึกษาในอดีตและปจจุบัน 
 

461 202 ระเบียบวิธีปฎิบัติราชการ                                                                                   2(2-0-4) 
 (Official Regulations and Practice)  
 ศึกษาการจดัระบบบริหารราชการแผนดิน อํานาจและหนาท่ีในการบริหารราชการ หนาท่ี 
 สิทธิ และประโยชนตอบแทนของขาราชการพลเรือน ตลอดจนการควบคุมการปฏิบัติงาน 
 ของขาราชการ 
 

461 207 มนุษยสัมพนัธในการบริหาร                                                                        2(2-0-4) 
 (Human Relations in Administration) 
  ศึกษาความหมายของมนุษยสัมพันธ ความตองการพื้นฐานของมนุษย การปรับตัว เจตคติ 
 ของบุคคล เทคนิคและหลักการของมนุษยสัมพันธ ซ่ึงผูบริหารจะไดนาํไปใชในการ 
 บริหาร ตลอดจน  สรางความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา 
 และชุมชน 
 
461 301 การนิเทศการศึกษา                                                                                              2(2-0-4) 
 (Educational Supervision) 
  ศึกษาความหมาย ทฤษฎี และหลักการนเิทศการศึกษา พฒันาในการจัดการนิเทศการ 
  ศึกษา ภารกิจและคุณสมบัติของผูนิเทศ ศึกษานิเทศก การบริหารและการจัดการนิเทศ 
  ภายในสถานศึกษา สังกัดตาง ๆ ในปจจุบันและแนวโนม 
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461 304  กฎหมายและระเบียบในการบริหารโรงเรียน    2(2-0-4) 
 (Laws and Regulations for School Administration) 
 ศึกษาและวิเคราะหกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน การบริหาร 
 งานบุคคล  และการปฏิบัติงานของครูและผูบริหาร รวมท้ังกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับอ่ืน 
 ท่ีเกี่ยวของ 
 

462  104   การมัธยมศึกษา       2(2-0-4) 
                   (Secondary Education)      
 ศึกษาหลักการมัธยมศึกษา ความมุงหมายของการมัธยมศึกษา วิวัฒนาการของการมัธยม 
 ศึกษาในประเทศไทย การมัธยมศึกษาในตางประเทศ ความสัมพันธระหวางการประถม 
 ศึกษากับการมัธยมศึกษา ความสัมพันธระหวางการมัธยมศึกษากับอุดมศึกษา นักเรียนใน 
 โรงเรียนมัธยม หลักสูตร    ในโรงเรียนมัธยมศึกษา การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การ 
 สอนในโรงเรียน การบริหารโรงเรียนมัธยม   องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลง 
 โรงเรียนมัธยม  นวัตกรรมและเทคโนโลยีโรงเรียนมัธยมกับชุมชน บทบาทของโรงเรียน 
 มัธยมในการพัฒนาประเทศ การมัธยมศึกษาในอนาคต เกณฑมาตรฐานโรงเรียนมัธยม 
 ศึกษา 
 
462  200   การฝกประสบการณวิชาชีพครู      2(1-2-3) 
                 (Experience for Teachers) 
  รวมสังเกตและรวมปฏิบัติงานกับบุคลากรของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมท้ังแลกเปล่ียน 
 เรียนรูประสบการณวิชาชีพครูในการจัดการเรียนรู  งานสงเสริมการเรียนรู  งานธุรการใน 
 โรงเรียน และงานปกครองและกิจกรรมนกัเรียน  โดยเนนการฝกประสบการณตามสาขา 
 วิชาเอกเปนสําคัญ 
 
462  201 การพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5) 
 (Curriculum Development) 

 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และองคประกอบของหลักสูตร พื้นฐานการพัฒนา  ผูมีสวนรวมในการ
พัฒนาหลักสูตร ทฤษฎีและการปฏิบัติในการพัฒนา หลักสูตร หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน การจดัทํา
หลักสูตรสถานศึกษาใหตรงกับความตองการของทองถ่ิน การใชหลักสูตร  การวิเคราะหและประเมิน
ประสิทธิภาพของหลักสูตร 
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462  202   วิธีสอนท่ัวไป       2(2-0-4) 
 (Methods of Teaching) 

 ศึกษาความหมายและกระบวนการของการสอน ความสัมพันธระหวางปรัชญาการศึกษา  
     กับวิธีสอนหลักและวิธีสอนแบบตาง ๆ วิธีสอนทักษะการคิดและการพัฒนาทักษะการคิด  
     ระดับตาง ๆเทคนิคการสอนใหม ๆ ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การสรางบรรยากาศการเรียนรู  

การปกครองช้ันเรียน วินยัและการเสริมแรง การวิเคราะหสาระและมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน การจดัทําหนวยการเรียนรู การจดัทําแผนการเรียนรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การสอน การใชส่ือและอุปกรณการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผลการเรียนรู การนิเทศการ
เรียนการสอน ตลอดจนการนิเทศโครงงาน และลักษณะครูท่ีด ี

 
462  303     ฝกปฏิบัติการสอนในหองทดลอง     2(1-2-3) 
                  (Laboratory Experience Teaching Practice) 
 วิชาบังคับกอน: 462 202 วิธีสอนท่ัวไป 
 ฝกปฏิบัติดานเทคนิควิธีการสอนแบบตาง ๆ  ฝกปฏิบัติดานทักษะการสอน ฝกวิเคราะห 
 สอนในสถานการณจําลอง และสถานการณจริง และฝกทดลองใชรูปแบบการสอนท่ีมี 
 ประสิทธิภาพ 
 
463  101    จิตวิทยาการศึกษา                                                                               3(3-0-6) 
                  (Educational  Psychology) 
 ศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยาท่ีมีผลตอการศึกษา  ทฤษฎีทางจิตวิทยากับการเรียนการสอน 
   การจัดกจิกรรมการเรียน การสอนท่ีสัมพันธกับวยัและพัฒนาการของผูเรียน ความแตกตาง 
 ระหวางบุคคล  นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ และอยูในภาวะเส่ียง  ทฤษฎีการเรียนรูและ 
 การประยกุต  การจูงใจ  การวางแผนการสอน  การจัดการช้ันเรียน  แนวคิดทางจิตวิทยาใน 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู  การวิจยัเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
 
463  110 การพัฒนาตน             2(2-0-4) 
 (Self Development)   
 ศึกษาหลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน  การรับรูและการตระหนกัในตน 
 การฝกความไวการรูสึกในตน  การสรางศักยภาพทางกาย สมองและสุขภาพ  การพฒันา 
 กระบวนการคิดและเสริมสรางเชาว  การแสดงออกทางอารมณและเชาวอารมณ การแสดง 
 ออกทางบุคลิก  การพัฒนาทักษะทางสังคม  การส่ือสารและมนุษยสัมพันธ 
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463  201   การแนะแนวเบ้ืองตน                                                                                2(2-0-4) 
                 (Introduction to Guidance) 
  ศึกษาหลักเบ้ืองตนและการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน การจัดบริการท่ีจําเปน ซ่ึงควร 
  จัดข้ึนในสถานศึกษา โดยจัดใหสอดคลองกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เนนการ 
  นําความรูเพื่อเปนพื้นฐานในการนําไปจดักระบวนการแนะแนวและการใหคําปรึกษาใน 
  โรงเรียน 
 
463  202    การศึกษาพเิศษเบ้ืองตน                                                                        2(2-0-4) 
                 (Introduction to Special Education) 
  ศึกษาแนวคิด ประวัติและขอบขายของการศึกษาพิเศษ เหตุผลและความจําเปนในการจัด 
     การศึกษาพเิศษในสถานการณปจจุบัน รูปแบบและลักษณะการจัดการศึกษาพิเศษ การจัด 
  การศึกษาพเิศษ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการพัฒนาเด็กพเิศษกลุมตาง ๆ 
   อุปกรณการสอน และนวัตกรรมสําหรับเด็กพิเศษ การใหการศึกษาแกผูปกครองและ 
  ชุมชน แนวทางการวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเด็กพิเศษ 
 
463 218 ความบกพรองในการเรียนรู      3(3-0-6) 
  (Learning Disabilities) 
  ศึกษาถึงลักษณะและสาเหตุความบกพรองในการเรียนรู  แนวความคิดทางจิตวิทยาท่ีนํามา 
  ประยุกตใช  หลักการเรียนรูและการฝกหัดพฤติกรรมท่ีจะชวยพัฒนาเดด็เหลานี้  ลักษณะ 
  การเรียนการสอนท่ีควรนํามาใช  แนวทางในการชวยเหลือเด็กท่ีมีความบกพรองในการ 
  เรียนรูอันเนื่องมาจากความบกพรองของอวัยวะบางชนดิ  ตลอดจนบทบาทของครูและผู 
  ปกครองท่ีมีตอเด็กซ่ึงมีความบกพรองในการเรียนรู 
 
463 220 ขอสนเทศทางการศึกษาและอาชีพ          2(2-0-4) 
 (Educational and Occupational Information) 
 ศึกษาความสําคัญของขอมูลและลักษณะขอมูลท่ีดี  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  การนําเสนอ 
 ขอมูลท้ังดานการศึกษาและอาชีพใหสัมพนัธกับพัฒนาการและความตองการของนักเรียน 
 ท้ังในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  รวมถึงศึกษาทฤษฎีตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
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463 221 การศึกษาเฉพาะกรณ ี            2(1-2-3) 
 (Case Study) 
 ศึกษาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการศึกษาเฉพาะกรณี  กระบวนการศึกษาเฉพาะกรณ ี การ 
 ใชเทคนิคและเคร่ืองมือการแนะแนว  การรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหและแปลความ 
 หมายขอมูลและการเขียนรายงานการศึกษาเฉพาะกรณ ี
 
463 222 อาชีพศึกษาเบ้ืองตน                                                  2(2-0-4) 
 (Introduction to Career Education) 
 ศึกษาพัฒนาการอาชีพในสังคม  ความสําคัญของอาชีพตอบุคคลและสังคม  แนวคิดและ 
 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ การวางแผนและตัดสินใจเลือกอาชีพใหเหมาะสมกบัตนเองและตลาด 
 แรงงาน รวมถึงการปรับตัวในดานตาง ๆ 
 
464 102     โภชนาการ        2(2-0-4) 
 (Nutrition) 
 ศึกษาความรูเบ้ืองตนเกีย่วกบัอาหาร ความสําคัญของโภชนาการท่ีมีตอสุขภาพและสังคม 
 หนาท่ีของโภชนาการ  กระบวนการยอย  การดูดซึม  การขับถาย  วิธีกนิอาหารท่ีถูกตอง 
   อาหารสําหรับบุคคลตาง ๆ  ปญหาโภชนาการ การจัดอาหารสําหรับตนเองและครอบครัว 
  การกําหนดรายการอาหารและการเลือกซ้ือ  การประกอบอาหาร  การถนอมอาหาร  การจัด 
 ครัวและระเบียบการบริโภคอาหาร ตลอดจนวิธีการจัดโภชนาการในโรงเรียน 
 
464 103     ศิลปประดิษฐ       2(1-3-2) 
 (Utilitarian Arts)  
 ศึกษาความหมายและขอบขายของศิลปะประดิษฐ วิธีการประดิษฐโดยใชวัสดุพืน้บาน 
  เชนงานกระดาษ งานดอกไม งานปน แกะสลัก งานเคร่ืองสาน ซ่ึงใชเปนอุปกรณการสอน 
  เคร่ืองตกแตงหองเรียน เคร่ืองประดับและเคร่ืองใชตาง ๆ ใหผูเรียนสามารถนําความรูท้ัง 
             ทฤษฎีและปฏิบัติไปใชประกอบการสอนวิชาหัตถศึกษาหรือประกอบอาชีพได 
 
464 104    อัตลักษณศึกษา       3(3-0-6)  
                 (Identity Studies)  

 ศาสตรท่ีวาดวยชีวิตมนุษย  สังคม ส่ิงแวดลอม และจักรวาลเพ่ือศึกษาอัตลักษณของบุคคล    
      ศึกษาสังคม ส่ิงแวดลอมและจักรวาล และศึกษาความสัมพันธเชิงปฏิสัมพันธของบุคคล   
      สังคม และจักรวาลโดยศึกษาผลึกความรูท้ังอดีตและปจจุบันเพื่อนําไปสูการเขาใจตนเอง  
      สังคมและจักรวาลอันเปนแนวทางในการดําเนินชีวติท่ีเหมาะสมอันกอใหเกดิผลในทาง 
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      ปองกันและสรางสรรคในการดํารงชีวติของมนุษย 
 
464 111 การศึกษาเบ้ืองตน          2(2-0-4) 
 (Introduction to Education)              
 ศึกษาพื้นฐานทางการศึกษา  ไดแก พื้นฐานทางสังคม  จิตวิทยา ปรัชญา และประวัติศาสตร 
 ซ่ึงเปนรากฐานของวิชาชีพครู   ลักษณะของวิชาชีพครูในฐานะวิชาชีพช้ันสูง   คุณธรรม 
 และจรรยาบรรณของครู  ฐานะของครูในสังคมไทย  ความกาวหนาในอาชีพ   แนวโนม 
 ของอาชีพครูในอนาคต   ตลอดจนบทบาทของครูในการพัฒนาประเทศ 
 
464  112    การศึกษาไทย       2(2-0-4) 
 (Thai Education) 
 ศึกษาววิฒันาการของการจดัการศึกษาไทย และการจัดโรงเรียนในสมยัตาง ๆ จนถึง 
 ปจจุบันการขยายการศึกษา  โครงการที่เกี่ยวกับการศึกษา  การเมือง  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 และสังคมท่ีสอดคลองกับแผนการศึกษา การระดมสรรพกําลังเพื่อการศึกษา ปญหาทางการ 
 จัดการศึกษาและทางการแกปญหารวมท้ังแนวความคิดในการปฏิรูปการศึกษาในอนาคต 
 
464  113    การศึกษาเปรียบเทียบ       2(2-0-4) 
 (Comparative Education) 
 วิชาบังคับกอน :  464 111  การศึกษาเบ้ืองตน 
 ศึกษาการจดัการศึกษาในประเทศตาง ๆ  เชน  มาเลเซีย  เกาหลี  ญ่ีปุน  เยอรมัน และสหรัฐ 
 อเมริกา  เปนตน  เพื่อใหทราบถึงจุดมุงหมาย แนวนโยบายในการจัดการศึกษา ระบบโรงเรียน 

หลักสูตรระดบัตาง ๆ การลงทุนการศึกษา ผลผลิตทางการศึกษา และอิทธิพล 
 ของสังคมท่ีมีตอการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา 
 
464 201   ประเด็นและแนวโนมทางการศึกษา     2(2-0-4) 
   (Issues and Trends in Education ) 
   ศึกษาคนควาและสัมมนาประเด็นตาง ๆ ท่ีเปนสาระ ปญหา และแนวโนมทางการศึกษา 

 
464  211    ปรัชญา และแนวคิดทางการศึกษา     3(3-0-6) 
                 (Philosophy and Concepts in Education) 
 ศึกษาความหมายของปรัชญา และความคิดทางการศึกษา ความคิดสําคัญของปรัชญาท่ีมี 
 ตอการบริหารการศึกษา การจัดหลักสูตร วธีิสอน และการแนะแนว ศึกษาปรัชญาบริสุทธ์ิ 
 ตามแนวอภิปรัชญา ญาณวทิยา คุณวิทยา และตรรกวิทยาเพื่อนํามาประยุกตใชกับแนวคิด 
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 ทางการศึกษา ใหเหมาะสมกบัสภาพปจจุบันของการศึกษา และแนวทางการดํารงชีวิตท่ี 
 ถูกตอง 
 
464  216    การฝกจิตเพื่อพัฒนาปญญา      2(1-2-3) 
                 (Meditation for Wisdom) 
 ศึกษาหลักการและประเภทของการฝกจิต เนนการฝกจิตเพื่อกอใหเกิดปญญาตามแนวสติ 
 ปฎฐานส่ีหรือวิปสสนากรรมฐาน กระบวนการฝกปฏิบัติและปจจยัท่ีเกื้อหนุนการปฏิบัติ  
 ปฎิจจสมุปบาทและกฎแหงกรรม การนําหลักการฝกปฏิบัติมาประยกุตใชในชีวิตประจําวนั 
 มีการศกึษานอกสถานท่ี 
 
464  230    การวัดและประเมินผลการศึกษา     3(3-0-6) 
                 (Educational Measurement and Evaluation) 
   ศึกษาปรัชญา ทฤษฎี หลักการและเทคนิคของการวัดและประเมินผลการศึกษา โดยเนนท่ี 
  การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนในโรงเรียน การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือวัด    
                   ผลสมฤทธ์ิทางการเรียน การแปลความหมายคะแนน การตัดสินประเมินผลการเรียนระบบ    
                   ตาง ๆ ตลอดจนการประยกุตหลักการ เทคนคิวิธีใหสอดคลองกับการปฏิบัติตามสภาพ 
                   แวดลอมของระบบ การจัดการศึกษาของโรงเรียนและหลักสูตรของสถานศึกษา การ   
                   ประเมินผลตามสภาพจริง  การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวัดและประเมินผล 
                   การศึกษา 
 
464  236    การประเมินตามสภาพจริง      3(3-0-6) 
 (Authentic Assessment) 
 ศึกษาแนวคิด และหลักการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การกําหนดจุดประสงคของการ 
 เรียนรูท่ีสัมพันธกับระดับคุณภาพ ผลการเรียน รูปแบบการประเมินผล การเรียนตามสภาพ 
 จริง การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินคะแนน และการแปลความหมาย การนําผลการ 
 ประเมินไปใชในการปรับปรุงจัดการเรียนการสอน 
 
464  237    การประเมินคุณภาพการศึกษา      3(3-0-6) 
 (Educational Quality Assessment) 
 ศึกษาแนวคิด หลักการของการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณของพระราช 
 บัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542  การกําหนดตัวบงช้ีในการประเมิน การประเมินคุณภาพภาย 
 ในของสถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายนอก และการรายงานผลการประเมินคุณภาพ 
 การศึกษา 
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464  240    การประยุกตใชคอมพิวเตอรในการรายงานผลการศึกษา  2(1-2-3) 
 (Microcomputer Applications in Educational Reports) 
 ศึกษาพื้นฐานการใชโปรแกรมสําเร็จรูปของไมโครซอฟคอมพิวเตอรท่ีสามารถนํามา 
 ประยุกตใชในการรายงานผลการศึกษาของสถานศึกษา อันไดแก การจัดทําขอมูล คาสถิติ 
 การศึกษาของสถานศึกษา ระเบียนแสดงผลการศึกษาของผูเรียนรายบุคคล การหาคาระดับ  
                   เฉล่ียสะสม การหาคะแนน  อันดับท่ีรอยละ (Percentile rank)  การจัดลําดับท่ี  การคัดเลือก        
                   บุคคลตามท่ีเง่ือนไขกําหนด 
 
464  241   ฐานขอมูลทางการศึกษา      3(2-2-5) 
 (Educational Data Base) 
 ศึกษาขอมูลทางการศึกษา  5  ดาน  ประกอบดวยขอมูลดานบุคลากร  ผูเรียน  หลักสูตรงบ 
 ประมาณ และอาคารสถานท่ี การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปของไมโครคอมพิวเตอร 
 ในการจัดทําระบบฐานขอมูล และดัชนีทางการศึกษาของสถานศึกษา 
 
464  340    สถิติเพื่อการวจิัยทางการศึกษา      2(2-0-4) 
       (Statistics for Research in Education) 
  ธรรมชาติของสถิติ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการนาํเสนอขอมูลดวย 
  สถิติเชิงพรรณนา  การทดสอบสมมุติฐานเกีย่วกับความแตกตางระหวางคาเฉล่ียและควา 
                    แตกตางระหวางคาสัดสวนของประชากร การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 
                    ความสัมพันธและการถดถอย  การทดสอบดวยสถิติท่ีไมอิงพารามิเตอร 
 

464  350    การวิจยัในช้ันเรียน       2(2-0-4) 
       (Classroom Research) 
  แนวคิดและหลักการ รูปแบบของการวิจยัในช้ันเรียน  ข้ันตอนการวิจัยในช้ันเรียน อันได 
  แกการวางแผน การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
  การเขียนรายงาน รวมถึงการเขียนโครงการวิจัยในช้ันเรียน แนวทางในการพัฒนาคุณภาพ 
  การวิจยัในช้ันเรียน 
 

464  351    การวิจัยเบ้ืองตนทางการศึกษา      2(1-2-3) 
 (Introduction to Educational Research) 
 ศึกษาหลักการ การใชวิธีทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรู ระเบียบและประเภทของ 
 การวิจัย การออกแบบงานวิจัย การเขียนโครงการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย การเก็บ 
 รวบรวมขอมูลการวิเคราะห การสรุปและนําเสนอผลการวิจัย 
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465 112 ภาษาศาสตรเบ้ืองตนสําหรับครู     3(3-0-6) 
 (Introduction to Linguistics for Teachers) 
 ศึกษาความรูท่ัวไปเกี่ยวกับวิชาภาษาศาสตร ทฤษฎีทางภาษาศาสตรและการนําความรู 
 ทางภาษาศาสตรไปใชในการสอนภาษาไทย 
 

465 118 ลักษณะภาษาไทย*                   3(3-0-6) 
 (Characteristics of the Thai Language) 
 ศึกษาลักษณะสําคัญและลักษณะยอยของภาษาไทย  ระบบเสียง คํา การจําแนกคํา การ 
 สรางคํา ความหมายของคํา การสรางประโยค ลักษณะประโยค การเรียงลําดับคํา การใช 
 ถอยคํา ภาษาสุภาพ ราชาศัพท อักขรวิธี การอานและการเขียนสะกดการันต  และความ 
 รูหลักภาษาไทยท่ีเปนพื้นฐานสําหรับผูสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา 

* เปนวิชาเฉพาะสาขาวิชาการสอนประถมศึกษา 
 
465 120 แนวทางการศึกษาวรรณคดี      3(3-0-6) 
 (Literary Approaches) 
 ศึกษาลักษณะของวรรณกรรมประเภทตาง ๆ  ท้ังรอยแกวและรอยกรอง  ศัพททาง 
 วรรณคดี เทพนิยายท่ีเปนพื้นฐานทางวรรณคดี ปกิณกะท่ีเกี่ยวกับวรรณคดีและ 
 วิเคราะหวรรณคดี สําคัญประเภทตาง ๆ เนนเฉพาะวรรณคดีไทย 
 
465 122 โลกทัศนจากวรรณกรรมไทย      2(2-0-4) 
 (World views in Thai Literary Works) 
 ศึกษาวิเคราะหโลกทัศนของคนไทยท่ีปรากฏในวรรณกรรมไทยท้ังกอนรับอิทธิพล 
 ตะวันตกและหลังรับอิทธิพลตะวันตก 
 

465 123  วรรณกรรมพระไตรปฎก      2(2-0-4) 
 (Tripitaka Literature) 
 ศึกษาพระสูตรตาง ๆ ท่ีสําคัญในพระไตรปฎก อิทธิพลดานแนวคิด เนื้อหา ตลอดจนคติ 

 ตาง ๆ ทางพุทธศาสนาท่ีมีตอวรรณกรรมไทยโดยเนนวรรณกรรมท่ีปรากฏในหนังสือเรียนวิชา
ภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษา 

 

465 125 วรรณกรรมบทละคร       2(2-0-4) 
 (Thai Dramatic Literature) 
 ศึกษาประวัติความเปนมา ลักษณะสําคัญของวรรณกรรมบทละครประเภทตาง ๆ ความ 
 สัมพันธของวรรณกรรมบทละครกับศิลปะแขนงอ่ืน ๆ โดยเนนศึกษาวรรณกรรมบทละคร 
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 เร่ืองท่ีเกี่ยวของกับหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 
 
465 140 ศิลปะการใชภาษา       2(2-0-4) 
 (The Art of Thai Usage) 
 ศึกษาและฝกปฏิบัติทักษะการใชภาษาอยางมีศิลปะ เนนการแกไขขอบกพรองการใช 
 ทักษะทางภาษาของผูเรียน 
 
465 210  แนวคิดทางหลักภาษาไทย      3(3-0-6) 
 (Concepts in Thai Grammar) 
 ศึกษาผลงาน แนวคิด ทฤษฎีท่ีมีอิทธิพลตอการวิเคราะหหลักภาษาไทย 

 

465 211 พัฒนาการของภาษาไทย      3(3-0-6) 
 (Development of the Thai Language) 
 ศึกษาการเปล่ียนแปลงของภาษาไทยดานเสียง  คํา การใชคํา การประกอบรูปคํา ความ 
 หมายของคําและศัพทเฉพาะสมัย การผูกประโยค การสัมพันธประโยค การรับอิทธิพล 
 ภาษาตางประเทศ 
 
465 213  การอนุรักษและพัฒนาภาษาไทย     2(2-0-4) 
 (Preservation and Development of the Thai Language) 
 ศึกษาพัฒนาการของนโยบายรัฐเกี่ยวกับภาษา ความสัมพันธของพัฒนาการทางสังคม 
 กับพัฒนาการของภาษา การทํานุบํารุงภาษา ภาษามาตรฐาน หลักการและวิธีการ 
 บัญญัติศัพทและการสรางมาตรฐานทางภาษาของหนวยงานตาง ๆ ปญหาและแนวทาง 
 แกไขในการอนุรักษ  และพัฒนาภาษาไทย ศัพทบัญญัติในแขนงวิชาตาง ๆ ท่ีนํามาใชใน 
 ระบบการศึกษา 

 
465 216 การศึกษาภาษาไทยเชิงจิตวิทยา     2(2-0-4) 
 (Psychological Aspects of the Thai Language) 
 ศึกษาการใชภาษาส่ือสารของผูเรียนแตละวัยเชิงจิตวิทยา การรับรูองคประกอบของการ 
 รับรู ส่ิงเราท่ีเกี่ยวของกับการสงสาร ส่ือและสภาพของบุคคลเก่ียวกับการรับสาร มโนภาพ 
 เกี่ยวกับการใชภาษาส่ือสาร ปจจัยทางจิตวิทยาท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะของภาษา 
 ท่ีสําคัญ  ไดแก ความแตกตางระหวางบุคคล ความพรอม ความตองการ เจตคติ อิทธิพล 
 ของตัวแบบ การเสริมแรง อิทธิพลของกลุมหรือมวลชน อุปสรรคของการพัฒนา กิจนิสัย 
 ท่ีดีทางภาษา และแนวทางแกไขอุปสรรคตาง ๆ เชิงจิตวิทยาในการเรียนรูทางภาษา 
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465 217 การศึกษาภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา     2(2-0-4) 
 (Sociological Aspects of the Thai Language) 
 ศึกษาความสัมพันธระหวางภาษาไทยกับสังคมไทย วิเคราะหการใชภาษาซ่ึงสัมพันธกับ 
 กาลเทศะตาง ๆ การใชภาษาในระดับสังคมในวงอาชีพท่ีแตกตางกัน ตลอดจนศึกษาและ 
 สังเกตการเปล่ียนแปลงจากภาษาถ่ินหนึ่งไปสูภาษาถ่ินหนึ่งในสถานการณตาง ๆ  
 ท่ีมีอิทธิพลตอภาษาและการเรียนการสอนภาษาในโรงเรียน 
 
465 221 พัฒนาการของวรรณคดีไทย      3(3-0-6) 
 (Development of Thai Literature) 
 ศึกษาพัฒนาการของวรรณคดีไทยต้ังแตสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยปจจุบันในดานรูปแบบ 
   เนื้อหา แนวคิด อารมณ จินตนาการ กลวิธีการประพันธ อิทธิพลตางประเทศ 
 
465 224  เพลงจากวรรณกรรมไทย      2(2-0-4) 
 (Thai Songs in Literary Works) 
 ศึกษาลักษณะ แบบแผน ทํานอง และทฤษฎีการขับรองเพลงไทยสมัยตาง ๆ เนนเนื้อ 

เพลงไทยเดิมจากวรรณกรรมไทย รวมท้ังเลือกศึกษาเพลงลูกทุง เพลงลูกกรุง และเพลงไทยสมัยใหมท่ี
สําคัญ เพื่อประยุกตใชในการเรียนการสอน 

 
465 228 วรรณกรรมไทยสมัยรัชกาลท่ี 1-4     2(2-0-4) 
 (Thai Literature in the Reigns of King Rama I-King Rama IV) 
 ศึกษาวรรณกรรมไทยสมัยรัชกาลท่ี 1-4 ในดานแนวคิด เนื้อหา และรูปแบบทาง 
 วรรณกรรม ตลอดจนวัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือท่ีปรากฏอยูในวรรณกรรมนั้น ๆ 
 
465 229 วรรณกรรมไทยสมัยรัชกาลท่ี 5-7     2(2-0-4) 
 (Thai Literature in the Reigns of King Rama V-King Rama VII) 
 ศึกษาวรรณกรรมไทยสมัยรัชกาลท่ี 5-7 โดยเนนการเปล่ียนแปลงรูปแบบวรรณกรรมและ 
 แนวคิดตาง ๆ ในสมัยนั้น ท่ีมีผลสืบเนื่องมาถึงวรรณกรรมสมัยปจจุบัน 
 
465 232 วรรณกรรมนิทานพ้ืนบานไทย      2(2-0-4) 
 (Thai Folktale Literature) 
 ศึกษาความหมาย ประเภท แหลง และความสําคัญของนิทานพ้ืนบาน อนุภาคในนิทาน 
 พื้นบานไทย บทบาทของนิทานตอสังคม ความสัมพันธกับคติชนประเภทอ่ืน ๆ หลักการ 
 วิเคราะหนิทานพ้ืนบาน โดยใชตัวอยางจากภาคตาง ๆ  เลือกศึกษานิทานในภูมิภาค 
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 ตะวันตกสวนหนึ่งและของภาคอ่ืน ๆ อีกสวนหนึ่ง 
 
465 233 คติชนวิทยา        3(3-0-6) 
 (Thai  Folklore) 
 ศึกษาความรูพื้นฐานท่ัวไปและระเบียบวิธีศึกษาของคติชนวิทยา รูปแบบ ประเภทบทบาท  
 อิทธิพลของคติชน เนนภาษา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินในภูมิภาค 
 ตะวันตก  
 มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 
465 241 ศิลปะการอาน       3(2-2-5) 
 (The Art of Reading) 
 ศึกษาหลักการอานรอยแกวโดยท่ัวไป และหลักการอานตามจุดมุงหมายตาง ๆ ฝกฝนการ 
 อานรอยแกวเพื่อพัฒนาตนเอง ท้ังดานการอานจับใจความ การอานแบบวิจักษณ การ 
 อานแบบวิเคราะห การอานพินิจสารและประเมินคา การอานตีความ ฝกฝนการอานออก 
 เสียง 
 

465 243 ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ       3(3-0-6) 
 (Thai for Official Purposes) 
 ศึกษาลักษณะและความสําคัญของภาษากิจธุระ การแกไขขอบกพรองและพัฒนาทักษะ 
 การใชภาษาเพ่ือกิจธุระเพื่อการติดตอในชีวิตประจําวัน กิจธุระเพื่อการปฏิบัติหนาท่ีพล 
 เมือง มารยาทในการใชภาษา การติดตอสวนราชการและองคกรตางๆ ความเขาใจเกี่ยว 
 กับเอกสารสิทธ์ิและสัญญาตางๆ ท่ีมีผลผูกพันทางกฎหมาย การส่ือสารทางไปรษณียโทร 
 เลข ตลอดจนการส่ือความท่ีเปนพิธีการ 
 

465 244 ภาษาเพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธ    2(2-0-4) 
 (Language for Advertising and Public Relations) 
 ศึกษาลักษณะของภาษาท่ีใชในการโฆษณาและประชาสัมพันธ ความสัมพันธระหวาง 
 ภาษาโฆษณากับส่ือตาง ๆ ส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอการใชภาษาโฆษณาและประชาสัมพันธ  
 หลักการโนมนาวในการโฆษณาและประชาสัมพันธ ตลอดจนหลักวาทศาสตรอ่ืน ๆ ท่ี 
 เกี่ยวของกับการส่ือสารทางธุรกิจ โดยเนนศึกษาหลักการใชภาษาพูดและภาษาเขียนเพื่อ 
 การโฆษณาและประชาสัมพันธองคกร กิจการตาง ๆ และศึกษาวิเคราะห วิจารณภาษา 
 โฆษณาและประชาสัมพนัธในปจจุบัน 
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465 245 ภาษากับวัฒนธรรมไทย      2(2-0-4) 
 (Language and Thai Culture) 
 ศึกษาลักษณะของภาษา ความสัมพันธระหวางภาษา วัฒนธรรมกับความนึกคิด บทบาท 
 ของครูในการสงเสริมใหเห็นความสําคัญของภาษาในการสืบทอดวัฒนธรรมไทย    ตลอด 
 จนอิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีตอภาษา ฝกและพัฒนาทักษะการใชภาษาดวยเนื้อหา  
 ความรูวัฒนธรรมไทยดานตาง ๆ  เนนวัฒนธรรมในการใชภาษาอันเปนพื้นฐานการ 
 ดําเนินชีวิตในระบบคานิยมไทย การพิจารณาคุณคาดานภาษาของส่ิงอันเปนมรดกวัฒน 
 ธรรมตาง ๆ ท่ีมีอยูในชาติ การรณรงคเพื่อธํารงรักษาวัฒนธรรมทางภาษาและสรางเสริม 
 ความสํานึกตอคุณคามรดกทางวัฒนธรรม 
 
465 246 พัฒนาการของสารคดีไทย      2(2-0-4) 
 (Development of Thai Non-Fiction) 
 ศึกษาพัฒนาการของสารคดีไทยต้ังแตสมัยรัชกาลท่ี 5 จนถึงสมัยปจจุบันในดานรูปแบบ 
  เนื้อหาแนวคิด กลวิธีการเขียน รวมท้ังฝกวิเคราะหสารคดีไทยบางเร่ือง 
 
465 249 ภาษาไทยธุรกิจ       2(2-0-4) 
 (Thai for Business) 
 ศึกษาความหมายของธุรกิจ ฝกฝนทักษะทางภาษา มรรยาทการใชภาษา  
 และการส่ือสารทางธุรกิจ ฝกฝนการเขียนเชิงธุรกิจแบบตาง ๆ การเก็บบทความและการ 
 เสนอขาวธุรกิจ การจัดระเบียบวาระการประชุม การพิสูจนอักษร ความเขาใจเกี่ยวกับ 
 เทคโนโลยีระดับสูง เพื่อนํามาใชส่ือสารภาษาไทย ตลอดจนการใชส่ือมวลชนใหเปน 
 ประโยชนทางธุรกิจ 
 
465 250 ภาษาไทยเพ่ือการแสดง      2(2-0-4) 
 (Thai for Performances) 
 ศึกษาและพัฒนาศักยภาพ สมรรถภาพในการแสดงออกดวยวิธีการตาง ๆ ฝกฝนทักษะ 
 การใชภาษาประกอบการแสดงแตละรูปแบบ 
 
465 251 วาทการสําหรับครู       2(1-2-3) 
 (Speech for Teachers) 
 ศึกษาหลักและกลวิธีการพูดแบบตาง ๆ โดยเนนหนักการฝกพูดท่ีจะนาํไปใชในวิชาชีพครู 
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465 257 การพูดในโอกาสตาง ๆ      2(2-0-4) 
 (Speech for Specific Purposes) 
 ศึกษาหลักการพูดในโอกาสตาง ๆ  เพื่อมารยาทในสังคม ฝกการสรางบุคลิกภาพและกล 
 วิธีการพูดแบบตาง ๆ ตามจุดมุงหมาย โดยเนนหนักการพูดท่ีจะตองนําไปใชในโอกาส 
 ท่ัว ๆ ไปในสังคม เชน การพูดในฐานะโฆษก พิธีกร  
 

465 258 การเขียนเพื่อการส่ือสาร      2(2-0-4) 
 (Writing for Communication) 
 ศึกษาหลักการใชถอยคํา สํานวน โวหารและมารยาทในการใชภาษาเพ่ือส่ือสารในชีวิต 
 ประจําวัน ฝกฝนการเขียนแบบตาง ๆ  การเขียนคํารอง คําช้ีแจง อนุทิน เลาเร่ือง  
 แสดงความยินดี แสดงความเสียใจ ฯลฯ และพัฒนาทักษะการใชภาษาเพ่ือส่ือสารในชีวิต 
 ประจําวัน 
 

465 300 การพัฒนาหนังสือเรียนภาษาไทย     3(3-0-6) 
 (Thai Language Textbook Development) 
 ศึกษาความเปนมาของแบบเรียนภาษาไทย   วิเคราะหหนังสือเรียนภาษาไทยท่ีใชใน 
 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  ศึกษาหลักการสรางและพัฒนาหนังสือเรียนใหสอดคลอง 
 กับหลักสูตรและการปฏิรูปการเรียนรูในปจจุบัน 
 
465 303 เหตุการณปจจุบันในการสอนภาษาไทย                    2(2-0-4) 
 (Current Events in Teaching Thai) 
 ศึกษาติดตามความเคล่ือนไหวของวงการภาษาและวรรณกรรมไทย โดยเนนแนวโนม 
 ความเปล่ียนแปลงและอิทธิพลของผลการศึกษาคนควาใหม ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการสอน 
 ภาษาและวรรณกรรมไทยท้ังในและนอกประเทศไทย 
 
465 314 ตรรกวิทยาทางภาษา       2(2-0-4) 
 (Logic in Language) 
 ศึกษาความหมายของการคิดและความคิด  ภาษากับการแสดงความคิด   ทิศทางในการ 
 คิด ระเบียบวิธีคิด การนิยาม การคิดเพื่อแกปญหา การเกิดของเหตุผลในความคิด การ 
 แสดงเหตุผลตามระเบียบตรรกวิทยา ลักษณะของการพิสูจนแบบอุปนัยและนิรนัย เหตุ 
 ผลวิบัติ คุณคาของการพิสูจนในการคนหาความจริง    มุงฝกฝนความสามารถในการคิด 
 อยางมีเหตุผล     โดยเนนบทบาทของภาษาในการพัฒนาความคิด อุปสรรคและการขจัด 
 อุปสรรคของการคิด 
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465 315  ภาษาตางประเทศในประเทศไทย     3(3-0-6) 
 (Foreign Language in the Thai Language) 
 ศึกษาภาษาตาง ๆ  ท่ีเขามาอยูในภาษาไทยในเร่ืองท่ีมา  รากศัพท  การกลายรูปคํา การ 
 กลายเสียง การกลายความหมายและศึกษาโครงสรางของภาษานั้น ๆ โดยสังเขป 
 
465 318 หลักภาษาสําหรับครู       3(3-0-6) 
 (Thai Grammar for Teachers) 
 ศึกษาหลักและลักษณะสําคัญของภาษาไทย ระบบเสียง อักษรแทนเสียง ระบบคํา 

ระบบประโยค และระบบความหมายของภาษาไทย วิเคราะหหลักภาษาไทยเพ่ือนําไปใชในการเรียน
การสอน 

 
465 319 แนวคิดการเรียนรูภาษาท่ีสอง      2(2-0-4) 
 (Understanding of Second Language Acquisition) 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการเรียนรูภาษาท่ีสองในแงของแนวทาง วิธีการและ 
 ปจจัยท่ีเกี่ยวของท่ีผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะ เพื่อเปนประโยชนในการเรียนรูภาษา 
 ท่ีสองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
465 326 การวิจารณวรรณคดีไทย      3(3-0-6) 
 (Thai Literary Criticism) 
 ศึกษาประวัติความเปนมาของการวิจารณวรรณคดีในประเทศไทย หลักเบ้ืองตนในการ 
 วิจารณวรรณคดี  คุณสมบัติของนักวิจารณท่ีดี   ตลอดจนฝกการวิจารณวรรณคดีไทย 
 ประเภทตาง ๆ  
 
465 327 วรรณกรรมเอกของไทย      2(2-0-4) 
 (Masterpieces of Thai Literature) 
 ศึกษาลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมไทยต้ังแตสมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร 
  (กอน พ.ศ. 2475) และเลือกศึกษาวรรณกรรมบางเร่ืองในชวงระยะเวลาดังกลาว   
 โดยเนนคุณคาวรรณศิลปแนวความคิด การแสดงออกซ่ึงเอกลักษณของไทย 
 
465 330 อิทธิพลวรรณกรรมตะวันออกตอวรรณกรรมไทย   2(2-0-4) 
 (Influence of Oriental Literature on Thai Literature) 
 ศึกษาวรรณกรรมเร่ืองสําคัญ ๆ ของตะวันออกท่ีไทยรับอิทธิพลเขามา ตลอดจนวิเคราะห 
 และเปรียบเทียบวรรณกรรมตะวันออกท่ีมีอิทธิพลตอวรรณกรรมไทยในดานปรัชญา  
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 แนวคิดภาษา และรูปแบบของวรรณกรรม 
 
465 331 อิทธิพลวรรณกรรมตะวันตกตอวรรณกรรมไทย    2(2-0-4) 
 (Influence of Western Literature on Thai Literature) 
 ศึกษาวรรณกรรมเร่ืองสําคัญ ๆ ของตะวันตกท่ีไทยรับอิทธิพลเขามา ตลอดจนวิเคราะห 
 และเปรียบเทียบวรรณกรรมตะวันตกท่ีมีอิทธิพลตอวรรณกรรมไทยในดานปรัชญา  
 แนวคิดภาษา และรูปแบบของวรรณกรรม 
 
465 342 ศิลปะการอานทํานองเสนาะ      2(2-0-4) 
 (The Art of Reading Thai Poetry) 
 ศึกษาลักษณะของบทรอยกรองประเภทตาง ๆ ท้ังในอดีตและปจจุบัน การอานออกเสียง 
 บทรอยกรองเปนทํานอง ฝกฝนการอานออกเสียงรอยกรองเพ่ือพัฒนาตนเองและการนํา 
 ไปใชในการสอน 
 
465 355 สัมมนางานเขียนรอยแกว      3(3-0-6) 
 (Seminar in Thai Prose) 

 เลือกศึกษาคนควางานเขียนรอยแกวของกวีและนักเขียนไทยสมัยตางๆ ในดานสุนทรียภาพ วิวัฒนาการ
ของแนวคิดและวิธีการเขียน 

 
465 356 สัมมนางานเขียนรอยกรอง      3(3-0-6) 
 (Seminar in Thai Poetry) 
 เลือกศึกษาคนควางานเขียนรอยกรองของกวีไทยสมัยตางๆในดานสุนทรียภาพ 
 วิวัฒนาการของแนวคิดและวิธีการเขียน 
 
465 401 วิธีสอนภาษาไทย       3(3-0-6) 
 (Methods of Teaching Thai) 
 ศึกษาหลักสูตรภาษาไทย ทฤษฎีการสอนท่ีนํามาใชในการสอนภาษาไทย เนนเทคนิคการ 
 จัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู ส่ือการเรียนรู การ 
 วัดผล และการประเมินผลตามสภาพจริง ศึกษานวัตกรรมและผลงานวิจัยใหม ๆ ท่ีเกี่ยว 
 ของกับการสอนภาษาไทย รวมท้ังทดลองสอนและสังเกตการสอน  
 มีการศึกษานอกสถานท่ี 
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465 402 การพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนรูภาษาไทย  2(2-0-4) 
 (Development of Assessment and Evaluation in Teaching Thai) 

 ศึกษาการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนรูวิชาภาษาไทยเพ่ือ  
     ใหสอดคลองกับหลักสูตรในสถานศึกษา 

 
465 404 การศึกษารายบุคคลสาขาการสอนภาษาไทย    2(0-4-2) 
 (Independent  Study in Teaching Thai) 
 ศึกษาหัวขอเร่ืองทางภาษาและวรรณกรรมไทย โดยกําหนดขอบเขตประเด็นท่ีจะศึกษา 
 รวบรวมและจัดระเบียบขอมูล สรุปเปนหลักเสนอรายงานผล   ภายใตการแนะนําของ 
 อาจารยผูสอน 
 
465 447 การเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค     2(2-0-4) 
 (Creative Writing in Thai Prose) 
 ศึกษาหลักและศิลปะการเขียนรอยแกวในระดับสูง ฝกเขียนรอยแกวแบบตาง ๆ โดยคํานึง 
 ถึงความคิดริเร่ิมสรางสรรค และความถนัดของผูเรียนเปนสําคัญ 
 
465 448 การเขียนรอยกรองเชิงสรางสรรค     2(2-0-4) 
 (Creative Writing in Thai Poetry) 

ศึกษาหลักและศิลปะการเขียนรอยกรอง ฝกเขียนรอยกรองชนิดตาง ๆ โดยคํานึงถึงความคิดริเร่ิม 
สรางสรรค และความถนัดของผูเรียนเปนสําคัญ 

 
465 452 การพัฒนาทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยเชิงวิชาการ  3(2-2-5) 
 (Development of Thai Academic Reading and Writing Skills) 
 ศึกษาเทคนิคการอานเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการควบคูไปกับศึกษาหลักการเขียน 
 ทางวิชาการรูปแบบตาง ๆ ศึกษาปญหาและแกปญหาการเขียนงานทางวิชาการของ 
                   นักศึกษาเปนรายบุคคล 
 
465 453 การวิจัยเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย     3(3-0-6) 
 (Research  Studies in Thai Language Learning and Teaching) 
 ศึกษาแนวทาง วิธีการ การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาไทย การออกแบบงานวิจัยท่ี 
 เหมาะสมในการศึกษาคนควา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โดยใชระเบียบวิธี 
 วิจัยและหลักการทางสถิติเบ้ืองตนไดอยางเหมาะสม 
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465 454  สัมมนาการใชภาษาไทย      3(2-2-5) 
 (Seminar in Thai Language Usage) 
 ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการในการศึกษาคนควา วิธีการจัดสัมมนา สังเกต 
 และวิเคราะหปรากฏการณ และปญหาการใชภาษาไทยจากแหลงตาง ๆ  พรอมท้ังหา 
 แนวทางการแกปญหาท่ีคนพบ  
 มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 
465 501 การฝกปฎิบัติการสอนภาษาไทย 1     6(0-12-6) 
 (Thai Teaching Practice I) 
 เง่ือนไข : โดยความยินยอมของสาขาวิชาภาษาไทย 
 ฝกปฏิบัติการสอนวิชาภาษาไทยในสถานศึกษาเปนระยะเวลา 1 ภาคเรียน 
 ภายใตการแนะนําและการควบคุมของอาจารยพี่เล้ียง  อาจารยนิเทศกและบุคลากรท่ี 
 เกี่ยวของในการนิเทศ  พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานสอน งานธุรการ งานกิจการ 
 นักเรียน งานพัฒนาตนเองและสังคม  จัดทําโครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพครู 
 และทําวิจัยในช้ันเรียน 
 

465 502 การฝกปฏิบัติการสอนภาษาไทย 2     6(0-12-6) 
 (Thai Teaching Practice II) 
 วิชาบังคับกอน: 465 501 การฝกปฏิบัติการสอนภาษาไทย 1 
 เปนรายวิชาท่ีตอเนื่องจาก 465 501 โดยใหฝกปฏิบัติงานสอน ในสถานศึกษาตอเนื่องอีก  
 1 ภาคเรียนโดยใหมีการปฏิบัติงานสอนและปฏิบัติภารกิจตางๆ ท่ีตอเนื่องจาก 
 รายวิชา 465 501 
 

466  100    ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ      2(2-0-4) 
                  (English for Recreation) 
 ฝกทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษโดยการจัดนันทนาการ ฝกการเขียนโครงการคายภาษา 

 อังกฤษ เนนการฝกพูด เรียนรูกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ ฝกการใชภาษาในคายภาษาอังกฤษรวมท้ังฝก
การจัดการคายภาษาอังกฤษ 

 

466  205    ภาษาอังกฤษในส่ือมวลชน      2(2-0-4) 
 (English in Mass Media) 
 ศึกษาภาษาอังกฤษท้ังในดานเสียง คําศัพท โครงสราง สํานวน และคําศัพทเฉพาะสาขาท่ีปรากฏใน 
 ส่ือสารมวลชนตาง ๆ  หนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ  โทรทัศน โทรทัศนดาวเทียม ฯลฯ ท้ังนี้เพื่อ 
 ประโยชนในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท้ัง 4 ดาน  ไดแก  ฟง  พูด  อาน และเขียน 
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466  231     การอานภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ     2(2-0-4) 
                  (English Reading for Academic Purposes) 
 ศึกษาและฝกทักษะการอานโดยใชกลวิธีการอานแบบตาง ๆ ในการอานแบบเรียน บท 
 ความ และเอกสารทางวิชาการ พัฒนาความรูดานคําศัพท ตลอดจนการหาใจความสําคัญ 
 จากยอหนาซ่ึงมีโครงสรางแบบตาง ๆ  เพื่อใหสามารถอานบทความและบทอานทางวิชา 
 การได 
 

466  320     การเสนอผลงานภาษาอังกฤษ      2(2-0-4) 
                  (English Presentation) 
 มุงพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการนําเสนอผลงานภาษาอังกฤษ เนื้อหาประกอบดวย การ 
 อภิปรายการระดมสมองในหัวเร่ืองท่ีนาสนใจในปจจุบัน การเลือกหวัขอท่ีเหมาะสม การ 

 คนขอมูล การเขียนโครงการและขอมูล การเตรียมการนําเสนอโดยใชคอมพิวเตอรและการ   
     นําเสนออยางเปนทางการ รวมถึงบุคลิกภาพ ผูฟง บริบทท่ีเกี่ยวของกับการนําเสนอ  

 
466  386    ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบและการสมัครงาน   2(2-0-4) 
 (English for Examination Preparation and Job Applications) 
 ฝกทักษะพ้ืนฐานเพ่ือการเตรียมสอบวัดความสามารถทางภาษา  เชน  TOEFL, TOEIC, 
 IELTS, FCE  และเตรียมภาษาเพ่ือการสมคัรงาน ฝกการทําขอสอบ เรียนรูทักษะและองค 
 ประกอบทางภาษาในขอสอบวัดความสามารถตาง ๆ  ศึกษากลยุทธในการทําขอสอบภาษา 
 อังกฤษ ฝกอานเขียนขอมูลท่ีมีประโยชนตอการสมัครงาน  อันไดแก การอานโฆษณารับ 
 สมัครงาน เขียนจดหมายสมัครงาน การโทรศัพทนัดหมาย  ตลอดจนการฝกกลยุทธในการ 
 สอบ 
 
467  216    การศึกษากับส่ิงแวดลอม      2(2-0-4) 
                 (Education and Environment) 
  ศึกษาบทบาทและความสัมพันธของการศึกษากับส่ิงแวดลอม อิทธิพลส่ิงแวดลอมท่ีมีตอ 
  การศึกษา และการศึกษาท่ีมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอม 
         มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 
467  253    ชุมชนศึกษา        3(2-3-4) 
                  (Community Studies) 
 ศึกษาชุมชนในดานกายภาพ ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ 
 ปกครอง บุคคลสําคัญ  ประชากรและส่ิงแวดลอม ตลอดจนปญหาและการวางแผนเพ่ือ 
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 พัฒนาชุมชน  มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 
467  261    จริยธรรมสําหรับครู       2(2-0-4) 
                   (Ethics for Teachers) 

ศึกษาความหมายของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณครู และการศึกษาในฐานะท่ีพัฒนาความรูคู
คุณธรรม วิชาชีพครู บทบาทหนาท่ีและความสําคัญของครู คุณสมบัติของครูท่ีพึงประสงค การปลูกฝง
ความศรัทธาในวิชาชีพครู การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม อันกอใหเกิดวิญญาณครูความสําเร็จและ
ความสุขในวิชาชีพ รวมท้ังจรรยาบรรณครู 

 
467  264   ธรรมปฏิบัติ        2(1-2-3) 
 (Dharma Practice) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการพฒันาตนตามหลักพระพุทธศาสนา คือ หลักศักยภาพและแนว 
 คิดในการพฒันาศักยภาพของมนุษย  การพฒันาตนตามแนวไตรสิกขา  วิธีคิดตามหลัก 
 พระพุทธศาสนา ตลอดจนกระบวนการฝกและประโยชน การบริหารจิตและเจริญปญญา 
 คือ ฝกสมาธิ และวิปสสนาตามหลักอานาปานสติ และสติปฏิฐานส่ี ท่ีสามารถประยุกตใช 
 ในชีวิตประจําวัน 

 มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 
468  101    ส่ือการศึกษาเบื้องตน       3(2-2-5) 
 (Introduction to Educational Media)  
 ศึกษาความหมาย   พัฒนา  บทบาทและคุณคาของส่ือการศึกษา  หลักการเบ้ืองตนในการ 
 เลือกการผลิต การใชและการบํารุงรักษาส่ือการศึกษา ตลอดจนใชแหลงสนับสนุนและ 
 บริการเสริมการสอนและการประเมินผลส่ือการศึกษา 
 
468  102  คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา      2(1-2-3) 
 (Computer in Education) 
 ศึกษาหลักการนําคอมพิวเตอรมาใชเพื่อการศึกษา บทบาทของคอมพิวเตอรท่ีมีตอการ 
 ศึกษาในรูปแบบตาง ๆ และบทบาทของบุคลากรทางการศึกษาในการใชคอมพิวเตอรการ 
 ประยุกตใชโปรแกรมคอมพวิเตอรท่ีเกีย่วของกับการศึกษา  เชน  โปรแกรมระบบ  
 โปรแกรมประมวลผลคํา  การประมวลผล   ขอมูล การจัดการฐานขอมูล การนําเสนอเพื่อ 
 การเรียนการสอน การใชอินเทอรเน็ต และการพัฒนาเว็บไซคเพื่อการศึกษา 
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469  101 การศึกษานอกระบบ       2(2-2-4)  
 (Nonformal  Education) 
  ศึกษาเกีย่วกับความหมายลักษณะเฉพาะ ความสําคัญของการศึกษานอกระบบ และการ 
  ศึกษาตามอัธยาศัย   พัฒนาการของการศึกษานอกระบบในประเทศไทย  ประเภทวิธีการ 
  จัดและองคกรท่ีจัดการศึกษานอกระบบ และการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบ 
  และการเทียบโอนประสบการณการเรียนรูระหวางการศึกษาในระบบ การศึกษานอก 
                   ระบบและการจดัการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
469  106 การศึกษาตามอัธยาศัย       2(2-0-4) 
  (Informal Education) 
  ศึกษาเปาหมายและวัตถุประสงคของการศึกษาตามอัธยาศัยในฐานะท่ีเปนการศึกษา  
  รูปแบบหนึ่ง ศึกษารูปแบบ ลักษณะและวธีิการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ท่ีจัดโดยองคกร 
  ตาง ๆ ท้ังของ  รัฐ  เอกชน บุคคล  ชุมชน  ส่ือมวลชน  และแหลงการเรียนรูตาง ๆ การ 
  เช่ือมโยงการศึกษาตามอัธยาศัยกับการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ รวมท้ังการ 
  วิเคราะหโครงสรางในภาพรวมตามแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต 
 
469  107 ภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการศึกษา     2(2-0-4) 
         (Local Wisdom for Education) 
  ศึกษาลักษณะและความสําคัญของภูมิปญญาทองถ่ินของไทย ขุมทรัพยภูมิปญญาทองถ่ิน 
  ไทยแขนงตาง  ๆ  การสํารวจภูมิปญญาทองถ่ิน  กระบวนการเรียนรู และการถายทอดภูมิ 
  ปญญาทองถ่ิน     แนวความคิดในการนําภมิูปญญาทองถ่ินมาเปนเครือขายและมีสวนรวม 
  ในการจดัการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ   

 มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 

470  101 การปฐมวัยศึกษา       2(2-0-4) 
 (Early Chilhood Education) 
  ศึกษาความหมาย ความสําคัญ หลักการ และความมุงหมายของการศึกษาปฐมวยั   ความ 
  สําคัญของการพัฒนาเดก็ปฐมวัย  แนวคิดและทฤษฎีของนักการศึกษาที่มีอิทธิพลตอการจัด 
  การศึกษาปฐมวัย ประวัติความเปนมาของการศึกษาปฐมวยั ลักษณะเฉพาะของการจัดการ 
  เรียนรูระดับปฐมวัย  หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาหรือดแูลเด็กปฐมวยั สภาพ 
  ปจจุบัน ปญหา และแนวทางแกปญหา และแนวโนมของการปฐมวยัศึกษา  
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471  101 การประถมศึกษา       2(2-0-4) 
  (Elementary Education) 
  ศึกษาความหมาย ความสําคัญ หลักการ และความมุงหมายของการประถมศึกษา 
  วิวัฒนาการของการประถมศึกษาของไทย พระราชบัญญัติประถมศึกษา หลักสูตรประถม 
  ศึกษาท้ังในอดตีและปจจุบัน ลักษณะเฉพาะของการจัดการเรียนรูระดับประถมศึกษา การ 
  จัดการโรงเรียน หนวยงานทีเ่กี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา เกณฑมาตร 
  ฐานโรงเรียนประถมศึกษา องคประกอบท่ีเกี่ยวของกับความสําเร็จของการประถม 
  ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และแนวทางแกปญหาของการประถมศึกษาของไทย  
 

18.  เหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร 
  เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณสมบัติท่ีจะไดรับใบประกอบวิชาชีพครู ตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และตามแนวทางของมติสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศ
ไทยในเร่ืองการพัฒนายกระดับฐานะวิชาชีพครูใหสูงข้ึน 
 
19.  ปการศึกษาท่ีเร่ิมใชหลักสูตรเดิมและปการศึกษาท่ีกําหนดใชหลักสูตรปรับปรุงใหม 

 19.1 หลักสูตรเดิมใชภาคการศึกษา 1 ปการศึกษา 2535   
 19.2 หลักสูตรปรับปรุงเร่ิมใช ภาคการศึกษา 1 ปการศึกษา 2547  
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20. การเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
  20.1 การเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
 
(สาขาวิชาภาษาไทย) 

หมวดวิชา จํานวนหนวยกิต จํานวนหนวยกิต 
 เกณฑทบวง เดิม ปรับปรุง ท่ีแตกตาง 
 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 30 33 +3 
 กลุมวิชามนุษยศาสตร - -   
 กลุมวิชาสังคมศาสตร - -   
 กลุมวิชาคณิตศาสตรกับวิทยาศาสตร - -   
 กลุมวิชาภาษา - -   
2. หมวดวิชาเฉพาะ 84 103 127 +24 
 วิชาชีพครู - 38 53 +15 
 วิชาเอก - 50 74 +24 
 วิชาโท - 15 -             -15 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 10 +4 
 จํานวนหนวยกิตรวม 120 139 170 +31 
 
 


