หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
( หลักสูตรปรับปรุง) ฉบับป พ.ศ. 2547
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
1. ชื่อหลักสูตร
1.1 ภาษาไทย
1.2 ภาษาอังกฤษ

:
:

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
Bachelor of Education program in Thai

2. ชื่อปริญญา
2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย
: ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (Thai)
2.2 ชื่อยอภาษาไทย
: ศษ.บ. (ภาษาไทย)
ชื่อยอภาษาอังกฤษ : B.Ed. (Thai)
3. หนวยงานรับผิดชอบ
3.1 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธสี อน
3.2 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. ปณิธาน ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 ปณิธานของคณะศึกษาศาสตร
คณะศึกษาศาสตรมุงผลิตบัณฑิตใหเปนผูร อบรูและลึกซึ้งในศิลปวิทยาการ มีทกั ษะและสามารถ
ประยุกตศิลปวิทยาการสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จรรยา และศรัทธาในอาชีพ ในฐานะผูทจี่ ะเปน
บุคลากรทางการศึกษาและสมาชิกที่ดีของสังคมไทย
4.2 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความมุงมั่นที่จะจัด
การศึกษาดานภาษาไทยที่มีคณ
ุ ภาพ เปนแหลงคนควาและวิจัย และถายทอดความรูตามหลักแหงเสรีภาพทาง
วิชาการ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดและวิเคราะหอยางเปนระบบ ยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม
รับผิดชอบตอสังคม ใสใจฝกฝนตน ใหเปนผูรูจริง คิดเปน ปฏิบัติได สามารถครองตน ครองคน และครองงานดวย
มโนธรรม
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4.3 วัตถุประสงค
4.3.1 ผลิตบัณฑิตเพือ่ เปนครูที่มีความรู ความสามารถทางการสอนภาษาไทยเพื่อใหผูสําเร็จการศึกษา
มีคุณสมบัติที่จะไดรับใบประกอบวิชาชีพครูตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช
2542 และตามแนวทางของมติสภาคณบดีคณะครุศาสตร / ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทยในเรื่องการพัฒนา
ยกระดับฐานะวิชาชีพครูใหสูงขน
4.3.2 ผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูที่มีความรูทางภาษาไทยและสามารถนําความรูเหลานั้นไปใชประโยชน
เพื่ออนุรักษและพัฒนาภาษาไทยใหดํารงบทบาทและความสําคัญตอสังคมอยางทัดเทียมกับวิทยาการอื่นตอไปอยาง
ตอเนื่อง
4.3.3 ผลิตบัณฑิตที่สามารถใชความรูภาษาไทยเปนเครื่องมือในการสื่อสารและคนควาวิทยาการตาง
ๆตลอดจนเพือ่ การศึกษาตอในระดับสูง
4.3.4 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ศรัทธาในวิชาชีพครู มีจรรยาบรรณและเปนครูที่มีคุณภาพ
ของสังคม
5. กําหนดการเปดสอน
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2547
6. คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
6.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
6.2 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
7.1 จากผูสมัครผานระบบการสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
7.2 จากผูสมัครสอบโควตาพิเศษของมหาวิทยาลัยศิลปากร และ/หรือ
7.3 จากผูสมัครสอบคัดเลือกดวยวิธีพเิ ศษของสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
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 ชั่วโมงบรรยายหรืออภิปราย ตอสัปดาห
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ในแตละรายวิชากําหนดเกณฑในการคํานวณหนวยกิตจากจํานวนคาบบรรยาย (บ) คาบปฏิบัติ
(ป) และคาบที่นักศึกษาตองศึกษาดวยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ตอสัปดาห แลวหารดวย 3 ซึ่งมีวิธีคิด ดังนี้
จํานวนหนวยกิต = บ + ป + น
3
การเขียนหนวยกิตในรายวิชาตาง ๆ ประกอบดวยตัวเลขสี่ตัวคือ
1. เลขตัวแรกอยูน อกวงเล็บ เปนจํานวนหนวยกิตของรายวิชานัน้
2. เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยูในวงเล็บโดยบอก
2.1 ตัวที่สองบอกจํานวนคาบบรรยายตอสัปดาห
2.2 ตัวที่สามบอกจํานวนคาบปฏิบัติ ตอสัปดาห
2.3 ตัวที่สี่บอกจํานวนคาบศึกษานอกเวลา ตอสัปดาห
เชน 2(2-0-4) เลข 2 นอกวงเล็บหมายถึง จํานวนหนวยกิต ตัวเลขในวงเล็บ เลข 2 หมายถึง
จํานวนคาบบรรยาย เลข 0 หมายถึง จํานวนคาบปฏิบัติ และ เลข 4 หมายถึง จํานวนคาบที่ นักศึกษา
ตองศึกษาดวยตนเองนอกเวลาเรียน
9. ระยะเวลาการศึกษา
9.1 ระยะเวลาการศึกษาตามปกติหลักสูตร 5 ปการศึกษา
9.2 ระยะเวลาที่ใหศึกษาไดอยางมากไมเกิน 10 ปการศึกษา
10. การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนเรียนใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
พ.ศ. 2537 และ / หรือ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง โดยนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา 12
หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต ในภาคการศึกษาปกติ สวนในภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอนลงทะเบียนเรียนได
ไมเกิน 9 หนวยกิต ยกเวนกรณีทนี่ กั ศึกษาเหลือจํานวนหนวยกิตตามหลักสูตรนอยกวา 12 หนวยกิต ให
ลงทะเบียนเรียนไดตามจํานวนหนวยกิต ที่เหลือ
11. การวัดผลการศึกษา การเทียบโอน และการสําเร็จการศึกษา
11.1 การวัดผลการศึกษา
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2537
และ / หรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง
11.2 การเทียบโอน
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2537 และ/
หรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง
11.3 การสําเร็จการศึกษา
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ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ป สาขาวิชาภาษาไทย ตองสอบไดหนวยกิต
สะสมไมนอยกวา 170 หนวยกิต และไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00 และเปนไปตาม ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2537 และ/หรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ภายหลัง
12.

อาจารยผูสอน
12.1 อาจารยประจํา
ชื่อ – ชื่อสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
1. อาจารยบัญญัติ เรืองศรี

คุณวุฒิการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

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.

ภาระงานสอนเฉลีย่
(ชั่วโมง / สัปดาห / ป
การศึกษา )
ปจจุบัน หลักสูตร
ใหม
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ชื่อ – ชื่อสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอนเฉลีย่ (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)
16

2. อาจารยบํารุง ชํานาญเรือ

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

งานวิจัย
การประเมินผลโครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตนักศึกษา
กรุงเทพฯ ทบวงมหาวิทยาลัย
2545.

3. อาจารยบุษบา เรืองศรี

อ.บ.( ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อ.ม. (วรรณคดี
เปรียบเทียบ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

(ลาศึกษา
บทวิจารณ
ตอ)
- “ฝงแสงจันทร…ฟากฝงแสน
ไกล” วารสารทับแกว, คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร นครปฐม,2540.
- “บทเพลงแหงนกกางเขน”
วารสารทับแกว,
คณะ
ศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร นครปฐม, 2540.
- “บางเราในนคร : เสียงปาด
แผวและตึงตังของปงตอ…เลม
นั้น” วารสารทับแกว, คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร นครปฐม, 2541.
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ชื่อ – ชื่อสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ

4. อาจารยมณฑนา วัฒนถนอม

คุณวุฒิการศึกษา

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

ผลงานทางวิชาการ

บทความ
- “แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ทองถิ่นวิชาภาษาไทยตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
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.

ภาระงานสอนเฉลีย่ (ชั่วโมง
/ สัปดาห / ปการศึกษา )
ปจจุบัน
หลักสูตร
ใหม
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ชื่อ – ชื่อสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ

5. อาจารยมีชัย เอี่ยมจินดา

คุณวุฒิการศึกษา

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

ผลงานทางวิชาการ

บทความ
- “บุรุษสรรพนาม:ภาพสะทอน
ระหวางภาษากับการ
เปลี่ยนแปลงในสังคม” สาร
สถาบันภาษาไทย, กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ,
กรุงเทพฯ 2539.
- “แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู
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 LearnerCentredness
กับบริบท
สังคมไทย” วารสารวิชาการ,
กรมวิชาการ
กระทรวง
ศึกษาธิการ,กรุงเทพฯ,2544.

ภาระงานสอนเฉลีย่ (ชั่วโมง
/ สัปดาห / ปการศึกษา )
ปจจุบัน
หลักสูตร
ใหม

15.5

17.5
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ชื่อ – ชื่อสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ

6.ผูชวยศาสตราจารยสมพร
รวมสุข

คุณวุฒิการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

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)

ภาระงานสอนเฉลีย่ (ชั่วโมง
/ สัปดาห / ปการศึกษา )
ปจจุบัน
หลักสูตร
ใหม

17

17.5
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ชื่อ – ชื่อสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอนเฉลีย่ (ชั่วโมง
/ สัปดาห / ปการศึกษา )
ปจจุบัน
หลักสูตร
ใหม

7. อาจารยอธิกมาส มากจุย

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

ตํารา
- หนังสือชุดปฏิรูปการเรียนรู
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2544 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ชวงชั้นที่ 1 ป.1-3
(กรุงเทพฯ : ประสานมิตร,
2545)
- หนังสือชุดปฏิรูปการเรียนรู
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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
- “อันเนื่องมาแต “โพล”
บานเขายี่สาร” วารสารทองถิ่น
ไทย, การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย, 2545
- “ภูมิปญญาทองถิ่นจาก
วรรณกรรมเรื่องนิราศยี่สาร”
วารสารศาลกรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดสมุทรสงคราม,
มูลนิธิศาลกรมหลวงชุมพรเขต
อุดมศักดิ์สมุทรสงคราม, 2545.
- “ภาพของยี่สารในสมัยตน
รัชกาลที่ 5” วารสารสังคมและ
วัฒนธรรมชุมชนคนยี่สาร,
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร,
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545.

16

17.5
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ชื่อ – ชื่อสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอนเฉลีย่ (ชั่วโมง
/ สัปดาห / ปการศึกษา )
ปจจุบัน
หลักสูตร
ใหม

- “พิพิธภัณฑบานเขายี่สาร :
การจัดการศึกษาสําหรับ
ชุมชน” เอกสารประกอบการ
สัมมนา เรื่ององคการบริหาร
สวนทองถิ่นและการจัด
การศึกษาโดยคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2545.- - “ประวัติวัด
เขายี่สาร”
ที่ระลึกในงานฉลองอายุพระครู
สมุทรวิสุทธิคุณวัดเขายี่สาร,
2541.
9. ผูชวยศาสตราจารยอัมพร กศ.บ. (ภาษาไทย)
แกวสุวรรณ
วิทยาลัยวิชาการศึกษา (ปทุม
วัน)
ค.ม. (การสอนภาษาไทย)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

งานวิจัย
- เพลงกลอมเด็กและเพลง
ประกอบการเลนของเด็กภาค
กลาง16 (วิจัยรวม) กรุงเทพฯ
สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ, 2521.
- บทบาท 4 กระทรวงหลักและ
ภาคเอกชนกับการพัฒนา
ชนบทเพื่อการพึ่งตนเอง
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

ภาระงานสอนเฉลีย่ (ชั่วโมง
/ สัปดาห / ปการศึกษา )
ปจจุบัน
หลักสูตร
ใหม

ผลงานทางวิชาการ

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

12.2 อาจารยพิเศษ
ชื่อ – ชื่อสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
1. รองศาสตราจารยประพนธ
เรืองณรงค

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

ผลงานทางวิชาการ
ตํารา
- วรรณกรรมภาคใต (พิมพครั้งที่ 3)
กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2545.
- นิทานพื้นบาน 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.

12
ชื่อ – ชื่อสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
2. อาจารยสุพจน สุทธิศักดิ์

3. อาจารยสิริมา เจริญศรี

คุณวุฒิและสาขาวิชา

ผลงานทางวิชาการ

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 ชวงชั้น ม. 1-3 กรุงเทพฯ:
ประสานมิตร, 2546.
- หนังสือภาษาไทย ชุดปฏิรูปการ
เรียนรู ม. 4-6 สํานักพิมพประสาน
มิตร, 2546.
- คูมือการอานหนังสือนอกเวลา
เรื่อง สุภาษิตพระรวงคํากลอน
กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัย
ประสานมิตร, 2546.

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

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

13
ชื่อ – ชื่อสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ

คุณวุฒิและสาขาวิชา

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

13. จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 5
รวม
จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

จํานวนนักศึกษา ( คน )
ป 2547
30
30
-

ป 2548
30
30
60
-

ป 2549
30
30
30
90
-

ป 2550
30
30
30
30
120
-

ป 2551
30
30
30
30
0
150
30

14. สถานที่และอุปกรณการสอน
สถานที่
ใชอาคารคณะศึกษาศาสตร อาคาร 50 ป และอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศิลปากร
อุปกรณการสอน
ครุภัณฑของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
15. หองสมุด
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร มีหนังสือดานการสอนภาษาไทย
จํานวนประมาณ 294 เลม (ภาษาไทย 198 เลม และภาษาอังกฤษ 96 เลม) และมีวารสารทางดานการสอนภาษาไทย
จํานวน 1 รายการ
นอกจากนี้มีฐานขอมูลที่สามารถสืบคนได 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 หนวยกิต
17.2 โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวนไมนอยกวา
33
1.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร
จํานวน
6
จํานวน
6
1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตรกับวิทยาศาสตร จํานวน
6
1.4 กลุมวิชาภาษา
จํานวน
15
2. หมวดวิชาเฉพาะ
จํานวนไมนอยกวา
127
2.1 วิชาชีพครู
จํานวนไมนอยกวา
53
วิชาวิชาชีพครูบังคับ จํานวน
45
วิชาวิชาชีพครูเลือก
จํานวนไมนอยกวา
8
2.2 วิชาเอก
จํานวนไมนอยกวา
74
วิชาเอกบังคับ
จํานวน
54
วิชาเอกเลือก
จํานวนไมนอยกวา
20
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนไมนอยกวา
10

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

17.3 รายวิชา
รหัสวิชากําหนดไวเปนเลข 6 หลัก โดยแบงเลขออกเปนสองกลุม กลุมละสามหลัก
1. เลขสามหลักแรกเปนเลขประจําหนวยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ
080 มหาวิทยาลัยศิลปากร
451 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร 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 เปนเลขบอกรหัสรายวิชาของสาขาวิชาภาษาไทย ดังนี้
เลขตัวแรก หมายถึง ระดับชั้นปที่นักศึกษาปกติควรเรียนได คือ
1 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปที่ 1
2 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปที่ 2
3 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปที่ 3
4 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปที่ 4
5 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปที่ 5 หรือระดับบัณฑิตศึกษา
ตัวที่สอง หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาหรือกลุมวิชา ดังนี้
0 = กลุมวิชาการสอน
1 = กลุมวิชาภาษา
2, 3 = กลุมวิชาวรรณคดี วรรณกรรม
4, 5 = กลุมวิชาการใชภาษา
ตัวที่สาม หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชา
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รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 33 หนวยกิต
กลุมวิชามนุษยศาสตร จํานวน 6 หนวยกิต
080 103 ตรรกวิทยาเบื้องตน
(Introduction to Logic)
467 261 จริยธรรมสําหรับครู
(Ethics for Teachers)
ใหเลือก 1 รายวิชาจากรายวิชาตอไปนี้
080 101 มนุษยกับการสรางสรรค
(Man and Creativity)
080 102 ปญหาทางปรัชญา
(Problems in Philosophy)
080 105 ปรัชญาพุทธศาสนา
(Buddhis in Philosophy)
080 106 พุทธศาสนาในสังคมไทยในปจจุบัน
(Buddhism in the Present Thai Society)
080 107 ดนตรีวิจักษ
(Music Appreciation)
080 114 ศิลปวิจักษ
(Art Appreciation)
080 115 ศิลปะตะวันออก
(Eastern Art)
080 116 ศิลปะตะวันตก
(Western Art)
080 117 วรรณคดีวิจักษ
(Literary Appeciation)
080 118 วรรณกรรมไทยรวมสมัย
(Contemporary Thai Literature)
080 119 อารยธรรมตะวันออก
(Eastern Civilization)
080 121 อารยธรรมตะวันตก
(Western Civilization)

2(2-0-4)
2(2-0-4)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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080 124 ไทยศึกษา
(Thai Studies)
080 125 สุนทรียศาสตร
(Aesthetics)
กลุมวิชาสังคมศาสตร จํานวน 6 หนวยกิต
080 127 จิตวิทยาเบื้องตน
(Introduction to Psychology)
ใหเลือกจากรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 4 หนวยกิต
080 126 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
(Man and His Environment)
080 128 จิตวิทยาพัฒนาการ
(Developmental Psychology)
080 129 สังคมวิทยาเบือ้ งตน
(Introduction to Sociology)
080 130 มานุษยวิทยาเบื้องตน
(Introduction to Anthropology)
080 133 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
(Economics in Everyday Life)
080 134 โครงสรางทางเศรษฐกิจของไทย
(Structure of Thai Economy)
080 135 กฏหมายกับสังคม
(Law and Society)
080 138 ภูมิศาสตรประเทศไทย
(Geography of Thailand)
080 139 พลศึกษา
(Physical Education)
080 140 กีฬาศึกษา
(Sport Education)
080 141 หลักนันทนาการ
(Principles of Recreation)
080 142 การอยูคายพักแรม
(Camping)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

2(2-0-4)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
2(1-2-3)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
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กลุมวิชาคณิตศาสตรกับวิทยาศาสตร จํานวน 6 หนวยกิต
451 106 คณิตศาสตรในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
(Mathematics in Everyday Life)
ใหเลือก 1 รายวิชาจากรายวิชาตอไปนี้
080 151 มนุษยกับวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
(Man and Science)
080 152 คณิตศาสตรทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
080 153 วิทยาศาสตรกบั ชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Science and Everyday Life)
080 156 มลพิษสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Environmental Pollution)
516 272 การอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม 3(3-0-6)
(Natural Environment and Cultural Heritage Conservation)
554 101 สมุนไพรพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Herbal Medicines)
554 102 ความรูเรื่องยา
3(3-0-6)
(Drug Education)
554 104 อาหารเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
(Food for Health)
กลุมวิชาภาษา จํานวน 15 หนวยกิต
080 176 ภาษากับการสื่อสาร
(Language and Communication)
080 177 ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
080 178 ภาษาอังกฤษ 2
(English II)
466 221 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1
(English for Academic Purposes I)
466 222 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2
(English for Academic Purposes II)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาชีพครู จํานวนไมนอยกวา 53 หนวยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ จํานวน 45 หนวยกิต
1) วิชาพื้นฐานการศึกษา หลักการศึกษา และปรัชญาการศึกษา (5 หนวยกิต)
461 101 หลักและระบบการจัดการศึกษา
(Principles and Systems of Educational Management)
464 211 ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา
(Philosophy and Concepts in Education)
2) วิชาหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร (3 หนวยกิต)
462 201 การพัฒนาหลักสูตร
(Curriculum Development)
3) วิชาวิธีสอน ศาสตรการสอน และการฝกประสบการณวิชาชีพ (18 หนวยกิต)
462 200 การฝกประสบการณวิชาชีพครู
(Experience for Teachers)
462 202 วิธีสอนทั่วไป
(Methods of Teaching)
465 251 วาทการสําหรับครู
(Speech for Teachers)
465 501 การฝกปฏิบัติการสอนภาษาไทย 1
(Thai Teaching Practice I)
465 502 การฝกปฏิบัติการสอนภาษาไทย 2
(Thai Teaching Practice II)
4) วิชาจิตวิทยา (7 หนวยกิต)
463 101 จิตวิทยาการศึกษา
(Educational Psychology)
463 201 การแนะแนวเบื้องตน
(Introduction to Guidance)
463 202 การศึกษาพิเศษเบื้องตน
(Introduction to Special Education)

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

3(2-2-5)

2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
6(0-12-6)
6(0-12-6)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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5) วิชาเทคโนโลยีการศึกษา (5 หนวยกิต)
468 101 สื่อการศึกษาเบื้องตน
(Introduction to Educational Media)
468 102 คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
(Computer in Education)
6) วิชาการวัดและประเมินผล (3 หนวยกิต)
464 230 การวัดและประเมินผลการศึกษา
(Educational Measurement and Evaluation)
7) วิชาการวิจัย (4 หนวยกิต)
464 340 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
(Statistics for Research in Education)
464 350 การวิจัยในชั้นเรียน
(Classroom Research)
2.1.2 วิชาชีพครูเลือก ไมนอ ยกวา 8 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
461 201 โครงสรางการบริหารการศึกษาไทย
(Thai Educational Administrative Structure)
461 202 ระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ
(Official Regulations and Practice)
461 207 มนุษยสัมพันธในการบริหาร
(Human Relations in Administration)
461 301 การนิเทศการศึกษา
(Educational Supervision)
461 304 กฎหมายและระเบียบในการบริหารโรงเรียน
(Laws and Regulations for School Administration)
462 104 การมัธยมศึกษา
(Secondary Education)
462 303 ฝกปฏิบัติการสอนในหองทดลอง
(Laboratory Experience Teaching Practice)
463 218 ความบกพรองในการเรียนรู
(Learning Disabilities)

3(2-2-5)
2(1-2-3)

3(3-0-6)

2(2-0-4)
2(2-0-4)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
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464 111 การศึกษาเบื้องตน
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 การวิจัยเบื้องตนทางการศึกษา
2(1-2-3)
(Introduction to Educational Research)
467 216 การศึกษากับสิ่งแวดลอม
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 ภูมปิ ญญาทองถิ่นเพื่อการศึกษา
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 ดังนี้
2.2.1 วิชาเอกบังคับ จํานวน 54 หนวยกิต
465 112 ภาษาศาสตรเบื้องตนสําหรับครู
(Introduction to Linguistics for Teachers)
465 120 แนวทางการศึกษาวรรณคดี
(Literary Approaches)
465 210 แนวคิดทางหลักภาษาไทย
(Concepts in Thai Grammar)
465 211 พัฒนาการของภาษาไทย
(Development of the Thai Language)
465 221 พัฒนาการของวรรณคดีไทย
(Development of Thai Literature)
465 233 คติชนวิทยา
(Thai Folklore)
465 241 ศิลปะการอาน
(The Art of Reading)
465 243 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
(Thai for Official Purposes)
465 300 การพัฒนาหนังสือเรียนภาษาไทย
(Thai Language Textbook Development)
465 315 ภาษาตางประเทศในภาษาไทย
(Foreign Languages in the Thai Language)
465 318 หลักภาษาสําหรับครู
(Thai Grammar for Teachers)
465 326 การวิจารณวรรณคดีไทย
(Thai Literary Criticism)
465 401 วิธีสอนภาษาไทย
(Methods of Teaching Thai )
465 402 การพัฒนาเครือ่ งมือวัดและประเมินผลการเรียนรูภาษาไทย
(Development of Assessment and Evaluation in Teaching
Thai)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
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465 447 การเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค
2(2-0-4)
(Creative Writing in Thai Prose)
465 448 การเขียนรอยกรองเชิงสรางสรรค
2(2-0-4)
(Creative Writing in Thai Poetry)
465 452 การพัฒนาทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยเชิงวิชาการ 3(2-2-5)
(Development of Thai Academic Reading and Writing Skills)
465 453 การวิจยั เพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย
3(3-0-6)
(Research Studies in Thai Language Learning and Teaching)
465 454 สัมมนาการใชภาษาไทย
3(2-2-5)
(Seminar in Thai Language Usage)
2.2.2 วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 20 หนวยกิต
465 122 โลกทัศนจากวรรณกรรมไทย
(World views in Thai Literary Works)
465 123 วรรณกรรมพระไตรปฎก
(Tripitaka Literature)
465 125 วรรณกรรมบทละคร
(Thai Dramatic Literature)
465 140 ศิลปะการใชภาษา
(The Art of Thai Usage)
465 213 การอนุรักษและพัฒนาภาษาไทย
(Preservation and Development of the Thai Language)
465 216 การศึกษาภาษาไทยเชิงจิตวิทยา
(Psychological Aspects of the Thai Language)
465 217 การศึกษาภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา
(Sociological Aspects of the Thai Language)
465 224 เพลงจากวรรณกรรมไทย
(Thai Songs in Literary Works)
465 228 วรรณกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 1-4
(Thai Literature in the Reigns of King Rama I-King
Rama IV)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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465 229 วรรณกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 5-7
(Thai Literature in the Reigns of King Rama V - King
Rama VII)
465 232 วรรณกรรมนิทานพื้นบานไทย
(Thai Folktale Literature)
465 244 ภาษาเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ
(Language for Advertising and Public Relations)
465 245 ภาษากับวัฒนธรรมไทย
(Language and Thai Culture)
465 246 พัฒนาการของสารคดีไทย
(Development of Thai Non-Fiction)
465 249 ภาษาไทยธุรกิจ
(Thai for Business)
465 250 ภาษาไทยเพื่อการแสดง
(Thai for Performances)
465 303 เหตุการณปจจุบันในการสอนภาษาไทย
(Current Events in Teaching Thai)
465 314 ตรรกวิทยาทางภาษา
(Logic in Language)
465 319 แนวคิดการเรียนรูภาษาที่สอง
(Concepts in Second Language Acquisition)
465 327 วรรณกรรมเอกของไทย
(Masterpieces of Thai Literature)
465 330 อิทธิพลวรรณกรรมตะวันออกตอวรรณคดีไทย
(Influence of Oriental Literature on Thai Literature)
465 331 อิทธิพลวรรณกรรมตะวันตกตอวรรณคดีไทย
(Influence of Western Literature on Thai Literature)
465 342 ศิลปะการอานทํานองเสนาะ
(The Art of Reading Thai Poetry)
465 355 สัมมนางานเขียนรอยแกว
(Seminar in Thai Prose )
465 356 สัมมนางานเขียนรอยกรอง
(Seminar in Thai Poetry )

2(2-0-4)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

2(2-0-4)
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 ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากรไดตามความสนใจ
ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
คณะศึกษาศาสตรไดเปดรายวิชาสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรเลือกเรียนตามความสนใจ ดังตอไปนี้
463 110 การพัฒนาตน
(Self Development)
463 220 ขอสนเทศทางการศึกษาและอาชีพ
(Educational and Occupational Information)
463 221 การศึกษาเฉพาะกรณี
(Case Study)
463 222 อาชีพศึกษาเบื้องตน
(Introduction to Career Education)
464 102 โภชนาการ
(Nutrition)
464 103 ศิลปะประดิษฐ
(Utilitarian Arts)
464 104 อัตลักษณศกึ ษา
(Identity Studies)
464 201 ประเด็นและแนวโนมทางการศึกษา
(Issues and Trends in Education)
464 216 การฝกจิตเพื่อพัฒนาปญญา
(Meditation for Wisdom)
465 257 การพูดในโอกาสตาง ๆ
(Speech for Specific Purposes)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2 (2-0-4)
2(1-3-2)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2 (2-0-4)
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465 258 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
(Writing for Communication)
466 100 ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ
(English for Recreation)
466 205 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน
(English in Mass Media)
466 231 การอานภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
(English Reading for Academic Purposes)
466 320 การเสนอผลงานภาษาอังกฤษ
(English Presentation)
466 386 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบและการสมัครงาน
(English for Examination Preparation and Job Applications)
467 253 ชุมชนศึกษา
(Community Studies)
467 264 ธรรมปฏิบัติ
(Dhama Practice)

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

27

17.4 แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
080 103
080 127
080 176
080 177
468 102
465 120
……
……

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

ชื่อรายวิชา
ตรรกวิทยาเบือ้ งตน
จิตวิทยาเบื้องตน
ภาษากับการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 1
คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
แนวทางการศึกษาวรรณคดี
เลือกจากกลุมวิชามนุษยศาสตร
เลือกจากกลุมวิชาสังคมศาสตร
รวม
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 2
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
จิตวิทยาการศึกษา
ภาษาศาสตรเบื้องตนสําหรับครู
เลือกจากกลุมวิชาชีพครูเลือก
เลือกจากกลุมวิชาคณิตศาสตรกับวิทยาศาสตร
เลือกจากกลุมวิชาสังคมศาสตร
รวม

จํานวนหนวยกิต
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
19

จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2
3
2
19
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
461 101
463 201
465 210
465 221
465 241
466 221
468 101
……

ชื่อรายวิชา
หลักและระบบการจัดการศึกษา
การแนะแนวเบื้องตน
แนวคิดทางหลักภาษาไทย
พัฒนาการของวรรณคดีไทย
ศิลปะการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1
สื่อการศึกษาเบื้องตน
เลือกจากกลุมวิชาชีพครูเลือก
รวม

จํานวนหนวยกิต
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
21

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
462 202
463 202
465 211
465 233
465 243
466 222
467 261
……

ชื่อรายวิชา
วิธีสอนทั่วไป
การศึกษาพิเศษเบื้องตน
พัฒนาการของภาษาไทย
คติชนวิทยา
ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2
จริยธรรมสําหรับครู
เลือกจากกลุมวิชาชีพครูเลือก
รวม

จํานวนหนวยกิต
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
20
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
462 200
462 201
464 230
464 340
465 251
465 318
……
……

ชื่อรายวิชา
การฝกประสบการณวิชาชีพครู
การพัฒนาหลักสูตร
การวัดและประเมินผลการศึกษา
สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
วาทการสําหรับครู
หลักภาษาสําหรับครู
เลือกจากกลุมวิชาชีพครูเลือก
เลือกจากกลุมรายวิชาเอกเลือก
เลือกจากกลุมวิชาเลือกเสรี
รวม

จํานวนหนวยกิต
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
21

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
464 211
464 350
465 300
465 315
465 326
……
……

ชื่อรายวิชา
ปรัชญาและแนวคิดเชิงการศึกษา
การวิจยั ในชัน้ เรียน
การพัฒนาการหนังสือเรียนภาษาไทย
ภาษาตางประเทศในภาษาไทย
การวิจารณวรรณคดีไทย
เลือกจากกลุมรายวิชาเอกเลือก
เลือกจากกลุมวิชาเลือกเสรี
รวม

จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4
2
20
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รหัสวิชา
465 402
465 447
465 452
……
……

รหัสวิชา
465 401
465 448
465 453
465 454
……
……

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
การพัฒนาเครือ่ งมือวัดและประเมินผลการเรียนรูภาษาไทย
การเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค
การพัฒนาทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยเชิงวิชาการ
เลือกจากกลุมรายวิชาวิชาเอกเลือก
เลือกจากกลุมวิชาเลือกเสรี
รวม
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
วิธีสอนภาษาไทย
การเขียนรอยกรองเชิงสรางสรรค
การวิจยั เพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย
สัมมนาการใชภาษาไทย
เลือกจากกลุมรายวิชาวิชาเอกเลือก
เลือกจากกลุมวิชาเลือกเสรี
รวม

จํานวนหนวยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
8
4
19

จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
6
2
19
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ปที่ 5 ภาคการศึกษาตน
รหัสวิชา
465 501

ชื่อรายวิชา
การฝกปฏิบัติการสอนภาษาไทย 1

รวม

จํานวนหนวยกิต
6(0-12-6)

6

ปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
465 502

ชื่อรายวิชา
การฝกปฏิบัติการสอนภาษาไทย 2

รวม

จํานวนหนวยกิต
6(0-12-6)

6
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
080 101 มนุษยกับการสรางสรรค
3(3-0-6)
(Man and Creativity)
ศึกษาหลักความคิดเกี่ยวกับความสํานึกในตน อันเกิดจากการพิจารณาเอกภาพของโลก ความสัมพันธ
ระหวางปจเจกบุคคลกับเพื่อนมนุษย ระหวางปจเจกบุคคลกับสิ่งแวดลอม การดํารงอยูของจักรวาล โลก
และมวลมนุษยอันเปนปจจัยกอใหเกิดแรงสรางสรรคตอบุคคล และพลังรวมในการจรรโลงความเปน
มนุษยทั้งที่เปนในรูปของปรัชญา ศาสนา และความเชื่อ สภาวะทางจิต สภาวะทางธรรมชาติและสังคม
ที่เอื้อตอการสรางสรรคทางศิลปะ ตลอดจนการประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทั้งนี้
ใหศึกษาตัวอยางที่สําคัญจากกิจกรรมสรางสรรคของมนุษยทั้งในอดีตและปจจุบัน รวมทั้งขอขัดของ
และอุปสรรคที่มีตอการสรางสรรค
080 102 ปญหาทางปรัชญา
2(2-0-4)
(Problems in Philosophy)
ศึกษาปญหาทางปรัชญาที่นักปรัชญาทั้งตะวันตกและตะวันออกแตละสมัยสนใจ เชน ปญหาเรื่อง
ตัวตน จิต สสาร ปญหาเกีย่ วกับเสรีภาพ ความสัมพันธระหวางความจริงกับความรู บทบาทของ
ประสบการณและเหตุผลในการหาความรู ปญหาความหมายและจุดหมายของชีวติ ปญหาการตัดสิน
ความดี ความงาม ความยุติธรรม เปนตน
080 103 ตรรกวิทยาเบือ้ งตน
2(2-0-4)
(Introduction to Logic)
ศึกษาความหมายและขอบขายของตรรกวิทยา หลักการและวิธีการทางตรรกวิทยา ทั้งนิรนัยและอุปนัย
รวมถึงวิธีการกึ่งอุปนัยประเภทตาง ๆ ลักษณะของขอความผิดพลาดแบบตาง ๆ ในการใชเหตุผลใน
ชีวิตประจําวัน
080 105 ปรัชญาพุทธศาสนา
2(2-0-4)
(Buddhist Philosophy)
ศึกษาเปรียบเทียบทัศนะเรื่องโลก ชีวิต ความสัมพันธระหวางโลกกับมนุษย และทัศนะทางจริยศาสตร
ของพุทธศาสนานิกายเถรวาทและอาจาริยวาท
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080 106 พุทธศาสนาในสังคมไทยปจจุบัน
2(2-0-4)
(Buddhism in the Present Thai Society)
ศึกษาพุทธศาสนาในสังคมไทยปจจุบัน โดยเนนถึงแนวคิดและการสอนพุทธศาสนาในสํานักตาง ๆ
ตลอดถึงอิทธิพลที่มีตอสังคมไทย
080 107 ดนตรีวจิ ักษ
2(2-0-4)
(Music Appreciation)
ศึกษาองคประกอบของดนตรี เครื่องดนตรีไทยและตางชาติ ผลงานของคีตกวีไทยและตางประเทศที่
สําคัญ เปรียบเทียบลักษณะของดนตรีชาติตา ง ๆ รวมทั้งดนตรีพื้นบาน ลักษณะเฉพาะของดนตรีประจํา
ชาติไทย ความสัมพันธระหวางคีตศิลปกับศิลปะแขนงอืน่ ทั้งนี้โดยใหนักศึกษาไดฟงดนตรีไทย และ
ตางชาติใหมากที่สุดเทาที่จะมากได
080 114 ศิลปวิจักษ
2(2-0-4)
(Art Appreciation)
ศึกษาลักษณะและความสําคัญของทัศนศิลป โดยมุงสรางรสนิยม ความชื่นชม และความสํานึกใน
คุณคาของงานสรางสรรคทางศิลปะ จากตัวอยางศิลปกรรมทั้งในอดีตและปจจุบนั บทบาท ของ
ทัศนศิลปในวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ทั้งตะวันออกและตะวันตก โดยเฉพาะอยางยิง่ ในการแสดงออก
ทั้งนี้ใหเห็นอิทธิพลโดยตรงของทัศนศิลปที่มีตอการดํารงชีวิตของคนไทย
080 115 ศิลปะตะวันออก
2(2-0-4)
(Eastern Art)
ศึกษาแนวความคิดหลักของศิลปะตะวันออกโดยเนนความสัมพันธระหวางการแสดงออกทางศิลปะกับ
พื้นฐานทางวัฒนธรรมของคนตะวันออก วิเคราะหศิลปกรรมที่สําคัญ ๆ ทั้งที่เปนศิลปกรรมบริสุทธิ์
และศิลปกรรมประยุกต ทัง้ ในสวนที่สะทอนใหเห็นเอกลักษณของคนตะวันออกและลักษณะรวมของ
มนุษยชาติ ศึกษาบทบาท และวิวัฒนาการของศิลปะไทยในฐานะทีเ่ ปนสวนหนึ่งของศิลปะตะวันออก
080 116 ศิลปะตะวันตก
2(2-0-4)
(Western Art)
ศึกษาแนวความคิดหลักของศิลปะตะวันตก โดยเนนความสัมพันธระหวางการแสดงออก
ทางศิลปะกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมของคนตะวันตก บทบาทของเทคโนโลยีในวิวัฒนาการของศิลปะ
ตะวันตก วิเคราะหศิลปกรรมที่สําคัญ ๆ ทั้งที่เปนแนวบริสุทธิ์และแนวประยุกต ทั้งในสวนที่สะทอน
ใหเห็นเอกลักษณของคนตะวันตกและลักษณะรวมของมนุษยชาติ ศึกษาแรงกระตุนของศิลปะตะวันตก
ที่มีตอศิลปะไทยยุคใหม และลักษณะอันเปนสากลของศิลปกรรมไทยในปจจุบัน
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080 117 วรรณคดีจกั ษ
2(2-0-4)
(Literary Appreciation)
ฝกการอานวรรณคดี โดยศึกษาวรรณกรรมที่ดีเดน ทั้งที่เปนวรรณกรรมไทยและ
วรรณกรรมแปล โดยมุงสรางรสนิยม ความชื่นชม และความสํานึกในคุณคาของงานสรางสรรคทาง
วรรณศิลปโดยทั่วไป ศึกษาคุณลักษณะของวรรณคดีทั้งในสวนทีเ่ ปนสากล และในสวนที่เปน
เอกลักษณของชาติ
ทั้งนี้ใหสามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณเกีย่ วกับวรรณกรรมที่อานและ
สามารถวิเคราะหวรรณกรรมเหลานั้น ทั้งในฐานะที่เปนการแสดงออกซึ่งอัจฉริยภาพสวนบุคคล และที่
เปนปรากฏการณทางวัฒนธรรม
080 118 วรรณกรรมไทยรวมสมัย
2(2-0-4)
(Contemporary Thai Literature)
ศึกษาวรรณกรรมบางเรื่อง ที่แสดงออกถึงเอกลักษณของสังคมไทยปจจุบัน โดยเนน
ลักษณะที่เปนการสืบทอด และลักษณะทีเ่ ปนนวกรรมในทางวรรณศิลป ศึกษาความสัมพันธระหวาง
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับวิวัฒนาการของวรรณคดีความสํานึกรวมของคนรวมสมัยที่แสดงออก
ดวยวรรณศิลปโดยเทียบเคียงกับศิลปะแขนงอื่นและบทบาทของวรรณกรรมในการเสริมสรางความ
เจริญงอกงามทางปญญาของบุคคลในสังคมรวมสมัย
080 119 อารยธรรมตะวันออก
2(2-0-4)
(Eastern Civilization)
ศึกษาพัฒนาการของอายรธรรมจีน อินเดีย และอิสลามซึ่งมีสวนสําคัญในการหลอหลอมอารยธรรมใน
เอเชียตะวันออก เอเชียใต และเอเชียตะวันออกเฉียงใต การถายทอดและการผสมผสานระหวางอารย
ธรรมจีน อินเดีย อิสลามกับวัฒนธรรมทองถิ่น อันกอใหเกิดลักษณะรวมกันและแตกตางกันไปตาม
สภาวะแหงพัฒนาการทางประวัติศาสตรของแตละภูมภิ าค
เนนศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางดานภูมิ
ปญญา ลัทธิความเชื่อทางศาสนา วิทยาการ การสรางสรรคทางศิลปะ การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ
และสังคมจนถึงปจจุบัน
080 121 อารยธรรมตะวันตก
2(2-0-4)
(Western Civilization)
ศึกษารากฐานอารยธรรมตะวันตกทีน่ ําไปสูสมัยฟนฟูศิลปวิทยาการ
การเปลี่ยนแปลงระบบสังคม
ศรษฐกิจและการเมืองการปกครองจากสมัยกลางจนถึงสมัยใหม การขยายอิทธิพลของชาติตะวันตก
ไปสูดินแดนตาง ๆ ทั่วโลกการปฏิบัติทางวิทยาศาสตรและการปฏิบัติทางภูมิปญญา ยุคเครื่องจักร และ
ความกาวหนาทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ความขัดแยงทางความคิดและการเปลี่ยนแปลงของ
อารยธรรมตะวันตกในสังคมรวมสมัย ตลอดจนอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกตอปจจุบัน
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080 124 ไทยศึกษา
3(3-0-6)
(Thai Studies)
ศึกษาวิวัฒนาการของสังคมไทยดานการตัง้ ถิ่นฐาน การปกครอง เศรษฐกิจ ระบบความเชื่อ คานิยม
แบบแผนการดําเนินชีวิต การสรางสรรคทั้งทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและศิลปะ ตลอดจนศึกษาดาน
ภูมิศาสตรและทรัพยากรของประเทศ ใหนกั ศึกษาเห็นภาพรวมของสังคมไทยตั้งแตอดีตจนกระทัง่
ปจจุบันใหเขาใจปจจัยและเงือ่ นไขตาง ๆ ที่มีผลตอชีวิตและสังคมไทย
080 125 สุนทรียศาสตร
3(3-0-6)
(Aesthetics)
ศึกษาขอบเขตและความหมายของสุนทรียศาสตร ทฤษฏีวาดวยความงาม ประวัตแิ นวคิดและทัศนคติ
ของมนุษยตอความงามแตละยุคสมัย เพื่อเปนพื้นฐานความคิด และความเขาใจของนักศึกษาในดาน
ความงาม อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนารสนิยม และวิจารณญาณในการประเมินคุณคาทาง
สุนทรียศาสตร
080 126 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Man and His Environment)
ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ซึ่งอาจจําแนกเปนสิง่ แวดลอมที่เปนตัว
มนุษย
สิ่งแวดลอมที่เปนผลงานของมนุษย และสิ่งแวดลอมธรรมชาติ โดยพิจารณาอิทธิพลของ
สิ่งแวดลอมทัง้ สามประเภทที่มีตอการปรับตัว วิวัฒนาการ และวัฒนธรรมของมนุษยอิทธิพลที่มนุษยมี
ตอสิ่งแวดลอม ซึ่งกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งในทางสรางสรรคและทําลาย ทั้งที่ตั้งใจ และไมตั้งใจ
หรือรูเทาไมถึงการณ
ตลอดจนพิจารณาหาแนวปฏิบัติที่จะชวยยกระดับคุณภาพของชีวิตมนุษยให
สามารถดํารงอยูในสภาพแวดลอม ทั้งในปจจุบนั และอนาคตไดอยางเหมาะสม ทั้งนี้ใหเนนการ
ยกตัวอยางจากสังคมไทย การประยุกตความรูตาง ๆ ไปใชกับสังคมไทย การไปศึกษาจากของจริงและ
การอภิปรายกลุมยอย
080 127 จิตวิทยาเบื้องตน
2(2-0-4)
(Introduction to Psychology)
ศึกษาพื้นฐานของวิชาจิตวิทยา ความหมาย ประวัติ และขอบขายของวิชาจิตวิทยาพฤติ
กรรมและ การกอใหเกิดพฤติกรรมของมนุษยในสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ การจูงใจการรับรู
บุคลิกภาพ ความขัดแยง การปรับตัว สุขภาพจิต และการนําวิชาจิตวิทยาไปใชใหเปนประโยชนในดาน
ตาง ๆ
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080 128 จิตวิทยาพัฒนาการ
2(2-0-4)
(Developmental Psychology)
ศึกษาพัฒนาการของมนุษย ลักษณะพัฒนาการโดยทั่วไป ตั้งแตระยะกอนเกิดจนถึงวัย
สูงอายุ เนนความสําคัญของพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีผลตอพัฒนาการของมนุษย ศึกษาปญหาที่
เกิดขึ้นในทุกขั้นพัฒนาการตลอดจนแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาเหลานั้นและการสงเสริม
ใหบรรลุผลพัฒนาการที่สมบูรณในทุก ๆ ดาน
080 129 สังคมวิทยาเบือ้ งตน
2(2-0-4)
(Introduction to Sociology)
ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานของสังคมวิทยา ไดแก โครงสรางเบื้องตนของสังคม การ
จัดกลุมสถาบัน การแบงชนชั้น อิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่มีตอบุคคลและกลุม กลไกและการจัดระเบียบ
ทางสังคมบรรทัดฐานทางสังคม ความสัมพันธทางสังคม การเสียระเบียบทางสังคมและความเฉื่อย
ทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงและปญหาทางสังคม ทั้งนี้ใหเนนตัวอยางจากสังคมปจจุบัน
080 130 มานุษยวิทยาเบื้องตน
2(2-0-4)
(Introduction to Anthropology)
ศึกษาความรูเบื้องตนทางมานุษยวิทยาโดยเนนวิวัฒนาการของมนุษยชาติ ลักษณะพื้น
ฐานทางสังคมวัฒนธรรมและเชื้อชาติของมนุษย และศึกษาถึงผลที่เกิดจากความแตกตางและความ
คลายคลึงกันใน ทางวัฒนธรรมของมนุษย โดยใชขอมูลทางชาติพันธุวิทยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ที่เกี่ยวกับการ เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
080 133 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
2(2-0-4)
(Economics in Everyday Life)
ศึกษาภาพรวมของเศรษฐกิจในสังคมสมัยใหม โดยเฉพาะการทํางานของกลไกราคา
ในระบบตลาด และบทบาทของภาครัฐ ชุมชนและเอกชน เพื่อเปนพื้นฐานในการวิเคราะหปรากฏการณ
ทางเศรษฐกิจในชีวิตประจําวันภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง และ
พัฒนาการรวมสมัยอื่น ๆ
080 134 โครงสรางทางเศรษฐกิจของไทย
2(2-0-4)
(Structure of Thai Economy)
ศึกษาลักษณะและโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในลักษณะทางดานภูมิศาสตร ที่มี
ความสัมพันธกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เชน ลักษณะทรัพยากร ประชากร ที่ดิน และการใชที่ดินและ
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ดานประวัติศาสตรเศรษฐกิจเพื่อใหเขาใจวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งการนําขอมูลที่ไดจาก
ทั้ง 2 ดาน มาประกอบการพิจารณาลักษณะโครงสรางและปญหาของระบบเศรษฐกิจในปจจุบนั
080 135 กฎหมายกับสังคม
2(2-0-4)
(Law and Society)
ศึกษาปญหาของการรักษาระเบียบในสังคมมนุษย ความสัมพันธระหวางกฎหมายกับ
สังคม กลไก จุดประสงคและที่มาของกฎหมาย กระบวนการในการออกกฎหมายและการบังคับใช
ขอบเขตและประเภทของกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและระบบศาล
080 138 ภูมิศาสตรประเทศไทย
3(3-0-6)
(Geography of Thailand)
ศึกษาแนวคิดและวิธีการศึกษาภูมิศาสตรเชิงภูมิภาค วิเคราะหลักษณะพื้นที่ ขนาด รูป
ราง โครงสรางทางกายภาพ ประชากร กิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทย ตลอดจนความสัมพันธและการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ดังกลาว โดยศึกษาวิเคราะหในเชิงภูมิศาสตรเปนสวนรวมทั้งประเทศ และเปนราย
ภูมิภาค
080 139 พลศึกษา
1(0-2-1)
(Physical Education)
ศึกษาประวัตพิ ลศึกษาและวิวัฒนาการของแนวคิดทางพลศึกษาโดยสังเขป
ความมุงหมายและ
ขอบขายของกิจกรรมพลศึกษา หลักของการออกกําลังกาย จรรยาบรรณของผูดูและผูเลนกีฬาการ
ศึกษากลยุทธในการเลนกีฬาจากการแขงขัน ทักษะเบื้องตนของกีฬา
080 140 กีฬาศึกษา
2(1-2-3)
(Sport Education)
ศึกษาความเปนมาของกีฬาแตละประเภท เทคนิคและทักษะของการเลน ระเบียบและกติกา
การแขงขัน การปองกันอุบัติเหตุทางกีฬา เลือกศึกษากีฬาหนึง่ ประเภท เชน บาสเกตบอล
วอลเลยบอล แบดมินตัน ยูโด ตะกรอ กิจกรรมเขาจังหวะ และกีฬาอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
080 141 หลักนันทนาการ
1(1-0-2)
(Principles of Recreation)
ศึกษาความหมาย ประโยชน และขอบขายกิจกรรมนันทนาการ รวมทั้งแหลงนันทนาการ
หลักในการเลือก การจัด และการบริหารกิจกรรมนันทนาการ

38

080 142

การอยูคายพักแรม
1(1-0-2)
(Camping)
ศึกษาประวัติ ความมุงหมาย ประเภท กฎ ขอบังคับ และมรรยาทของการอยูคายพักแรมหลักการจัดคาย
พักแรม ขั้นตอนการอยูคายพักแรม และมีการฝกปฏิบัติการอยูคายพักแรมแบบนันทนาการ

080 151

มนุษยกับวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
(Man and Science)
ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานทางปรัชญา และเชิงประยุกตของวิทยาศาสตรทั้งในอดีตปจจุบันและอนาคต
อิทธิพลของวิทยาศาสตรตอศาสตรอื่น ประโยชนและโทษของการนําวิทยาศาสตรทางกายภาพและ
ชีวภาพ มาประยุกตใชใหสัมพันธกับชีวิตประจําวันและสิ่งแวดลอม

080 152

คณิตศาสตรทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
เมทริกซ และระบบสมการเชิงเสน บทประยุกตของเมทริกซ การโปรแกรมเชิงเสนเบื้องตน
คณิตศาสตรทางการเงิน ระเบียบและวิธีการทางสถิติเบื้องตน ตัวแปร การวัดตัวแปร การวัดแนวโนม
เขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย ความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปน การสุมตัวอยาง การ
ประมาณคาและการทดสอบสมมติฐานของประชากร การถดถอยและสหสัมพันธอยางงาย

080 153 วิทยาศาสตรกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Science and Everyday Life)
ศึกษาความสัมพันธของมนุษยกับสิ่งแวดลอมในแงการแปรรูปพลังงาน การปรับตัว การ
อยูรวมกันของสิ่งมีชีวิต ปญหาที่เกิดขึ้นในสภาวะแวดลอมเนื่องจากการเพิ่มของประชากร การขาด
แคลนทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งที่ใหพลังงานและไมใหพลังงาน อัตรา
การใชทรัพยากรประเภทตาง ๆ การอนุรักษและเพิ่มผลผลิต สาเหตุและการแกไขปญหาความเสื่อม
โทรมของสภาวะแวดลอม ประโยชนและโทษของการใชสารเคมีและสารกัมมันตรังสีตาง ๆ ที่มีตอ
มนุษยและวิธีปองกัน หลักการและประโยชนของการใชสิ่งมีชีวิตในการควบคุมการแพรกระจายของ
สัตวและพืชทีเ่ ปนภัยตอเศรษฐกิจ
080 156 มลพิษสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Environmental Pollution)
สวนประกอบ ความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติ สาเหตุและลักษณะของมลพิษ
ตาง ๆ เชน มลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน ของเสียที่มีอันตราย แสง เสียง ความรอน
รังสีและ มลพิษทางอาหาร การปองกันแกไขมลพิษตาง ๆ กรณีตวั อยางของปญหามลภาวะที่เกิดขึ้น
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080 176 ภาษากับการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Language and Communication)
ศึกษาหลักเกณฑและแนวความคิดที่เปนพื้นฐานของการสื่อสาร และการใชภาษาเพื่อ
การสื่อความหมายไปยังผูรับใหสัมฤทธิ์ผล ใหรูจักคิดและลําดับความคิดอยางมีเหตุผล ฝกการใช
ถอยคํา ประโยค สํานวน โวหาร ฝกการเตรียมและรวบรวมขอมูลในการเขียนตามจุดประสงค การใช
ภาษาในเชิงบรรยาย พรรณนา อธิบาย อภิปราย
080 177 ภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
(English I)
ทบทวนทักษะและฝกการใชภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟง การพูด การอาน
การเขียน ซึ่ง นักศึกษาไดเรียนมาแลวในชั้นมัธยมศึกษา ฝกการฟงการพูดในเรื่องทั่วไป เนนทักษะ
การอานซึ่งจํา เปนในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและฝกเขียนใหสัมพันธกับเอกสารที่อาน
080 178 ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
(English II)
วิชาบังคับกอน : 080 177 ภาษาอังกฤษ 1
ฝกการใชทักษะทั้ง 4 ในระดับที่สูงขึ้น และเนนทักษะการอาน โดยฝกอานเอกสารที่ยากขึ้น
451 106

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Mathematics in Everyday Life)
มาตรการวัด พื้นที่และปริมาตร การจัดเรียง การจัดหมวดหมู และความนาจะเปน
การทําบัญชีรายวัน รายรับ-รายจาย การคํานวณภาษีเงินได กําไร การคํานวณอัตราดอกเบี้ย
การผอนชําระรายเดือน ที่เกีย่ วของกับชีวิตประจําวัน

466 221 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1
3(3-0-6)
(English for Academic Purposes I)
อานบทความ ตํารา ภาษาอังกฤษ ตีความและสรุปความงานวิชาการในแตละสาขาวิชาเอก
นําขอมูลที่ไดจากการอานมาอภิปราย นําเสนอขอมูลปากเปลาอยางเปนวิชาการ
466 222 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2
3(3-0-6)
(English for Academic Purposes II)
วิชาบังคับกอน: 466 221 ภาษาอังกฤษเพือ่ วิชาการ 1
อานบทความ ตํารา ภาษาอังกฤษ ตีความและสรุปความงานวิชาการในแตละสาขาวิชาเอก
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นําขอมูลที่ไดจากการอานมาเขียนโครงรางและเขียนรายงาน นําเสนองานเขียนอยางเปน
ทางการ
516 272 การอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Natural Environment and Cultural Heritage Conservation)
ศึกษาความหมายและความสําคัญของการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม
ขอบเขต วัตถุประสงคและประโยชนของการอนุรักษ สถานการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต
ปญหา การแกไข มาตรการปองกัน นโยบายและการวางแผนเพื่อการอนุรักษ
554 101 สมุนไพรพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Herbal Medicines)
พืชและผลิตภัณฑธรรมชาติอื่น ๆ ที่มีความสําคัญตอชีวิตประจําวัน และปจจัย 4 ของมนุษย
554 102 ความรูเรื่องยา
3(3-0-6)
(Drug Education)
ยาบําบัดโรคโดยทั่วไป โดยจะเรียนรูเกีย่ วกับคุณสมบัติทั่วไปของยาบําบัดโรค แหลงที่มา
ของยา การแพรกระจายของยา ขนาดใช ความแรง พิษ การแบงประเภทของยา การใชยา
ในทางที่ถูกตอง การปองกันการใชยาผิด ยาสามัญประจําบาน ยาที่รับจากรานขายยาโดยไม
ตองใชใบสั่งยา สารเสพติด กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของกับยาที่บคุ คลทั่วไปควรทราบ
ลักษณะการใชยาในสังคมไทย
3(3-0-6)
554 104 อาหารเพื่อสุขภาพ
(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
กฎหมายการศึกษาที่ควรทราบ

461 201

โครงสรางการบริหารการศึกษาไทย
2(2-0-4)
(Thai Educational Administrative Structure)
ศึกษาแผนการบริหารการศึกษาของไทยในอดีตและปจจุบัน ระบบการศึกษาระดับตาง ๆ
สวนราชการทีบ่ ริหารงานดานการศึกษา แนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีขึ้นเกีย่ วกับการ
บริหารการศึกษาของไทย รวมทั้งปญหาการศึกษาในอดีตและปจจุบนั

461 202

ระเบียบวิธีปฎิบัติราชการ
2(2-0-4)
(Official Regulations and Practice)
ศึกษาการจัดระบบบริหารราชการแผนดิน อํานาจและหนาที่ในการบริหารราชการ หนาที่
สิทธิ และประโยชนตอบแทนของขาราชการพลเรือน ตลอดจนการควบคุมการปฏิบัติงาน
ของขาราชการ

461 207

มนุษยสัมพันธในการบริหาร
2(2-0-4)
(Human Relations in Administration)
ศึกษาความหมายของมนุษยสัมพันธ ความตองการพื้นฐานของมนุษย การปรับตัว เจตคติ
ของบุคคล เทคนิคและหลักการของมนุษยสัมพันธ ซึ่งผูบริหารจะไดนาํ ไปใชในการ
บริหาร ตลอดจน สรางความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา
และชุมชน

461 301

การนิเทศการศึกษา
2(2-0-4)
(Educational Supervision)
ศึกษาความหมาย ทฤษฎี และหลักการนิเทศการศึกษา พัฒนาในการจัดการนิเทศการ
ศึกษา ภารกิจและคุณสมบัตขิ องผูนิเทศ ศึกษานิเทศก การบริหารและการจัดการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา สังกัดตาง ๆ ในปจจุบนั และแนวโนม
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461 304

กฎหมายและระเบียบในการบริหารโรงเรียน
2(2-0-4)
(Laws and Regulations for School Administration)
ศึกษาและวิเคราะหกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน การบริหาร
งานบุคคล และการปฏิบัติงานของครูและผูบริหาร รวมทัง้ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับอื่น
ที่เกี่ยวของ

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 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง
โรงเรียนมัธยม นวัตกรรมและเทคโนโลยีโรงเรียนมัธยมกับชุมชน บทบาทของโรงเรียน
มัธยมในการพัฒนาประเทศ การมัธยมศึกษาในอนาคต เกณฑมาตรฐานโรงเรียนมัธยม
ศึกษา
462 200 การฝกประสบการณวิชาชีพครู
2(1-2-3)
(Experience for Teachers)
รวมสังเกตและรวมปฏิบัติงานกับบุคลากรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณวิชาชีพครูในการจัดการเรียนรู งานสงเสริมการเรียนรู งานธุรการใน
โรงเรียน และงานปกครองและกิจกรรมนักเรียน โดยเนนการฝกประสบการณตามสาขา
วิชาเอกเปนสําคัญ
462 201 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
(Curriculum Development)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และองคประกอบของหลักสูตร พื้นฐานการพัฒนา ผูม ีสวนรวมในการ
พัฒนาหลักสูตร ทฤษฎีและการปฏิบัติในการพัฒนา หลักสูตร หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาใหตรงกับความตองการของทองถิ่น การใชหลักสูตร การวิเคราะหและประเมิน
ประสิทธิภาพของหลักสูตร
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462 202 วิธีสอนทั่วไป
2(2-0-4)
(Methods of Teaching)
ศึกษาความหมายและกระบวนการของการสอน ความสัมพันธระหวางปรัชญาการศึกษา
กับวิธีสอนหลักและวิธีสอนแบบตาง ๆ วิธีสอนทักษะการคิดและการพัฒนาทักษะการคิด
ระดับตาง ๆเทคนิคการสอนใหม ๆ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การสรางบรรยากาศการเรียนรู
การปกครองชั้นเรียน วินยั และการเสริมแรง การวิเคราะหสาระและมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดทําหนวยการเรียนรู การจัดทําแผนการเรียนรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การสอน การใชสื่อและอุปกรณการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู การนิเทศการ
เรียนการสอน ตลอดจนการนิเทศโครงงาน และลักษณะครูที่ดี
462 303 ฝกปฏิบัติการสอนในหองทดลอง
2(1-2-3)
(Laboratory Experience Teaching Practice)
วิชาบังคับกอน: 462 202 วิธีสอนทั่วไป
ฝกปฏิบัติดานเทคนิควิธีการสอนแบบตาง ๆ ฝกปฏิบัติดานทักษะการสอน ฝกวิเคราะห
สอนในสถานการณจําลอง และสถานการณจริง และฝกทดลองใชรูปแบบการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ
463 101 จิตวิทยาการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Psychology)
ศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยาทีม่ ีผลตอการศึกษา ทฤษฎีทางจิตวิทยากับการเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมการเรียน การสอนที่สัมพันธกับวัยและพัฒนาการของผูเรียน ความแตกตาง
ระหวางบุคคล นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ และอยูในภาวะเสี่ยง ทฤษฎีการเรียนรูและ
การประยุกต การจูงใจ การวางแผนการสอน การจัดการชั้นเรียน แนวคิดทางจิตวิทยาใน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู การวิจยั เกี่ยวกับการเรียนการสอน
463 110 การพัฒนาตน
2(2-0-4)
(Self Development)
ศึกษาหลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน การรับรูและการตระหนักในตน
การฝกความไวการรูสึกในตน การสรางศักยภาพทางกาย สมองและสุขภาพ การพัฒนา
กระบวนการคิดและเสริมสรางเชาว การแสดงออกทางอารมณและเชาวอารมณ การแสดง
ออกทางบุคลิก การพัฒนาทักษะทางสังคม การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ
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463 201 การแนะแนวเบื้องตน
2(2-0-4)
(Introduction to Guidance)
ศึกษาหลักเบื้องตนและการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน การจัดบริการที่จําเปน ซึ่งควร
จัดขึ้นในสถานศึกษา โดยจัดใหสอดคลองกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เนนการ
นําความรูเพื่อเปนพื้นฐานในการนําไปจัดกระบวนการแนะแนวและการใหคําปรึกษาใน
โรงเรียน
463 202 การศึกษาพิเศษเบื้องตน
2(2-0-4)
(Introduction to Special Education)
ศึกษาแนวคิด ประวัตแิ ละขอบขายของการศึกษาพิเศษ เหตุผลและความจําเปนในการจัด
การศึกษาพิเศษในสถานการณปจจุบนั รูปแบบและลักษณะการจัดการศึกษาพิเศษ การจัด
การศึกษาพิเศษ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการพัฒนาเด็กพิเศษกลุมตาง ๆ
อุปกรณการสอน และนวัตกรรมสําหรับเด็กพิเศษ การใหการศึกษาแกผปู กครองและ
ชุมชน แนวทางการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเด็กพิเศษ
463 218

ความบกพรองในการเรียนรู
3(3-0-6)
(Learning Disabilities)
ศึกษาถึงลักษณะและสาเหตุความบกพรองในการเรียนรู แนวความคิดทางจิตวิทยาทีน่ ํามา
ประยุกตใช หลักการเรียนรูแ ละการฝกหัดพฤติกรรมที่จะชวยพัฒนาเด็ดเหลานี้ ลักษณะ
การเรียนการสอนที่ควรนํามาใช แนวทางในการชวยเหลือเด็กที่มีความบกพรองในการ
เรียนรูอันเนื่องมาจากความบกพรองของอวัยวะบางชนิด ตลอดจนบทบาทของครูและผู
ปกครองที่มีตอเด็กซึ่งมีความบกพรองในการเรียนรู

463 220

ขอสนเทศทางการศึกษาและอาชีพ
2(2-0-4)
(Educational and Occupational Information)
ศึกษาความสําคัญของขอมูลและลักษณะขอมูลที่ดี วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การนําเสนอ
ขอมูลทั้งดานการศึกษาและอาชีพใหสัมพันธกับพัฒนาการและความตองการของนักเรียน
ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมถึงศึกษาทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของ
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463 221

การศึกษาเฉพาะกรณี
2(1-2-3)
(Case Study)
ศึกษาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการศึกษาเฉพาะกรณี กระบวนการศึกษาเฉพาะกรณี การ
ใชเทคนิคและเครื่องมือการแนะแนว การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและแปลความ
หมายขอมูลและการเขียนรายงานการศึกษาเฉพาะกรณี

463 222

อาชีพศึกษาเบือ้ งตน
2(2-0-4)
(Introduction to Career Education)
ศึกษาพัฒนาการอาชีพในสังคม ความสําคัญของอาชีพตอบุคคลและสังคม แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ การวางแผนและตัดสินใจเลือกอาชีพใหเหมาะสมกับตนเองและตลาด
แรงงาน รวมถึงการปรับตัวในดานตาง ๆ

464 102

โภชนาการ
2(2-0-4)
(Nutrition)
ศึกษาความรูเบื้องตนเกีย่ วกับอาหาร ความสําคัญของโภชนาการที่มตี อสุขภาพและสังคม
หนาที่ของโภชนาการ กระบวนการยอย การดูดซึม การขับถาย วิธีกนิ อาหารที่ถูกตอง
อาหารสําหรับบุคคลตาง ๆ ปญหาโภชนาการ การจัดอาหารสําหรับตนเองและครอบครัว
การกําหนดรายการอาหารและการเลือกซื้อ การประกอบอาหาร การถนอมอาหาร การจัด
ครัวและระเบียบการบริโภคอาหาร ตลอดจนวิธีการจัดโภชนาการในโรงเรียน

464 103

ศิลปประดิษฐ
2(1-3-2)
(Utilitarian Arts)
ศึกษาความหมายและขอบขายของศิลปะประดิษฐ วิธีการประดิษฐโดยใชวัสดุพนื้ บาน
เชนงานกระดาษ งานดอกไม งานปน แกะสลัก งานเครือ่ งสาน ซึ่งใชเปนอุปกรณการสอน
เครื่องตกแตงหองเรียน เครื่องประดับและเครื่องใชตาง ๆ ใหผูเรียนสามารถนําความรูทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติไปใชประกอบการสอนวิชาหัตถศึกษาหรือประกอบอาชีพได

464 104

อัตลักษณศกึ ษา
3(3-0-6)
(Identity Studies)
ศาสตรที่วาดวยชีวิตมนุษย สังคม สิ่งแวดลอม และจักรวาลเพื่อศึกษาอัตลักษณของบุคคล
ศึกษาสังคม สิ่งแวดลอมและจักรวาล และศึกษาความสัมพันธเชิงปฏิสัมพันธของบุคคล
สังคม และจักรวาลโดยศึกษาผลึกความรูทั้งอดีตและปจจุบนั เพื่อนําไปสูการเขาใจตนเอง
สังคมและจักรวาลอันเปนแนวทางในการดําเนินชีวติ ที่เหมาะสมอันกอใหเกิดผลในทาง
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ปองกันและสรางสรรคในการดํารงชีวติ ของมนุษย
464 111

การศึกษาเบื้องตน
2(2-0-4)
(Introduction to Education)
ศึกษาพื้นฐานทางการศึกษา ไดแก พื้นฐานทางสังคม จิตวิทยา ปรัชญา และประวัติศาสตร
ซึ่งเปนรากฐานของวิชาชีพครู ลักษณะของวิชาชีพครูในฐานะวิชาชีพชั้นสูง คุณธรรม
และจรรยาบรรณของครู ฐานะของครูในสังคมไทย ความกาวหนาในอาชีพ แนวโนม
ของอาชีพครูในอนาคต ตลอดจนบทบาทของครูในการพัฒนาประเทศ

464 112 การศึกษาไทย
2(2-0-4)
(Thai Education)
ศึกษาวิวฒ
ั นาการของการจัดการศึกษาไทย และการจัดโรงเรียนในสมัยตาง ๆ จนถึง
ปจจุบันการขยายการศึกษา โครงการที่เกี่ยวกับการศึกษา การเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่สอดคลองกับแผนการศึกษา การระดมสรรพกําลังเพื่อการศึกษา ปญหาทางการ
จัดการศึกษาและทางการแกปญหารวมทั้งแนวความคิดในการปฏิรูปการศึกษาในอนาคต
464 113 การศึกษาเปรียบเทียบ
2(2-0-4)
(Comparative Education)
วิชาบังคับกอน : 464 111 การศึกษาเบื้องตน
ศึกษาการจัดการศึกษาในประเทศตาง ๆ เชน มาเลเซีย เกาหลี ญี่ปุน เยอรมัน และสหรัฐ
อเมริกา เปนตน เพื่อใหทราบถึงจุดมุงหมาย แนวนโยบายในการจัดการศึกษา ระบบโรงเรียน
หลักสูตรระดับตาง ๆ การลงทุนการศึกษา ผลผลิตทางการศึกษา และอิทธิพล
ของสังคมที่มีตอการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
464 201

ประเด็นและแนวโนมทางการศึกษา
2(2-0-4)
(Issues and Trends in Education )
ศึกษาคนควาและสัมมนาประเด็นตาง ๆ ที่เปนสาระ ปญหา และแนวโนมทางการศึกษา

464 211 ปรัชญา และแนวคิดทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Philosophy and Concepts in Education)
ศึกษาความหมายของปรัชญา และความคิดทางการศึกษา ความคิดสําคัญของปรัชญาที่มี
ตอการบริหารการศึกษา การจัดหลักสูตร วิธีสอน และการแนะแนว ศึกษาปรัชญาบริสุทธิ์
ตามแนวอภิปรัชญา ญาณวิทยา คุณวิทยา และตรรกวิทยาเพื่อนํามาประยุกตใชกับแนวคิด
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ทางการศึกษา ใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบนั ของการศึกษา และแนวทางการดํารงชีวิตที่
ถูกตอง
464 216 การฝกจิตเพื่อพัฒนาปญญา
2(1-2-3)
(Meditation for Wisdom)
ศึกษาหลักการและประเภทของการฝกจิต เนนการฝกจิตเพื่อกอใหเกิดปญญาตามแนวสติ
ปฎฐานสี่หรือวิปสสนากรรมฐาน กระบวนการฝกปฏิบัติและปจจัยที่เกื้อหนุนการปฏิบัติ
ปฎิจจสมุปบาทและกฎแหงกรรม การนําหลักการฝกปฏิบัติมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
มีการศึกษานอกสถานที่
464 230 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Measurement and Evaluation)
ศึกษาปรัชญา ทฤษฎี หลักการและเทคนิคของการวัดและประเมินผลการศึกษา โดยเนนที่
การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนในโรงเรียน การสรางและพัฒนาเครื่องมือวัด
ผลสมฤทธิ์ทางการเรียน การแปลความหมายคะแนน การตัดสินประเมินผลการเรียนระบบ
ตาง ๆ ตลอดจนการประยุกตหลักการ เทคนิควิธีใหสอดคลองกับการปฏิบัติตามสภาพ
แวดลอมของระบบ การจัดการศึกษาของโรงเรียนและหลักสูตรของสถานศึกษา การ
ประเมินผลตามสภาพจริง การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวัดและประเมินผล
การศึกษา
464 236 การประเมินตามสภาพจริง
3(3-0-6)
(Authentic Assessment)
ศึกษาแนวคิด และหลักการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การกําหนดจุดประสงคของการ
เรียนรูที่สัมพันธกับระดับคุณภาพ ผลการเรียน รูปแบบการประเมินผล การเรียนตามสภาพ
จริง การสรางเครื่องมือที่ใชในการประเมินคะแนน และการแปลความหมาย การนําผลการ
ประเมินไปใชในการปรับปรุงจัดการเรียนการสอน
464 237 การประเมินคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Quality Assessment)
ศึกษาแนวคิด หลักการของการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณของพระราช
บัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 การกําหนดตัวบงชี้ในการประเมิน การประเมินคุณภาพภาย
ในของสถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายนอก และการรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา
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464 240 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในการรายงานผลการศึกษา
2(1-2-3)
(Microcomputer Applications in Educational Reports)
ศึกษาพื้นฐานการใชโปรแกรมสําเร็จรูปของไมโครซอฟคอมพิวเตอรที่สามารถนํามา
ประยุกตใชในการรายงานผลการศึกษาของสถานศึกษา อันไดแก การจัดทําขอมูล คาสถิติ
การศึกษาของสถานศึกษา ระเบียนแสดงผลการศึกษาของผูเรียนรายบุคคล การหาคาระดับ
เฉลี่ยสะสม การหาคะแนน อันดับที่รอยละ (Percentile rank) การจัดลําดับที่ การคัดเลือก
บุคคลตามที่เงื่อนไขกําหนด
464 241 ฐานขอมูลทางการศึกษา
3(2-2-5)
(Educational Data Base)
ศึกษาขอมูลทางการศึกษา 5 ดาน ประกอบดวยขอมูลดานบุคลากร ผูเรียน หลักสูตรงบ
ประมาณ และอาคารสถานที่ การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปของไมโครคอมพิวเตอร
ในการจัดทําระบบฐานขอมูล และดัชนีทางการศึกษาของสถานศึกษา
464 340 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
2(2-0-4)
(Statistics for Research in Education)
ธรรมชาติของสถิติ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอ มูลและการนําเสนอขอมูลดวย
สถิติเชิงพรรณนา การทดสอบสมมุติฐานเกีย่ วกับความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยและควา
แตกตางระหวางคาสัดสวนของประชากร การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว
ความสัมพันธและการถดถอย การทดสอบดวยสถิติที่ไมอิงพารามิเตอร
464 350 การวิจยั ในชัน้ เรียน
2(2-0-4)
(Classroom Research)
แนวคิดและหลักการ รูปแบบของการวิจยั ในชั้นเรียน ขัน้ ตอนการวิจัยในชั้นเรียน อันได
แกการวางแผน การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและการเสนอผลการวิเคราะหขอ มูล
การเขียนรายงาน รวมถึงการเขียนโครงการวิจัยในชัน้ เรียน แนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การวิจยั ในชัน้ เรียน
464 351 การวิจัยเบื้องตนทางการศึกษา
2(1-2-3)
(Introduction to Educational Research)
ศึกษาหลักการ การใชวิธีทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรู ระเบียบและประเภทของ
การวิจัย การออกแบบงานวิจัย การเขียนโครงการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บ
รวบรวมขอมูลการวิเคราะห การสรุปและนําเสนอผลการวิจัย
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465 112

ภาษาศาสตรเบื้องตนสําหรับครู
3(3-0-6)
(Introduction to Linguistics for Teachers)
ศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับวิชาภาษาศาสตร 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
รูหลักภาษาไทยที่เปนพื้นฐานสําหรับผูสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา
* เปนวิชาเฉพาะสาขาวิชาการสอนประถมศึกษา

465 120

แนวทางการศึกษาวรรณคดี
3(3-0-6)
(Literary Approaches)
ศึกษาลักษณะของวรรณกรรมประเภทตาง ๆ ทั้งรอยแกวและรอยกรอง ศัพททาง
วรรณคดี เทพนิยายที่เปนพื้นฐานทางวรรณคดี ปกิณกะที่เกี่ยวกับวรรณคดีและ
วิเคราะหวรรณคดี สําคัญประเภทตาง ๆ เนนเฉพาะวรรณคดีไทย

465 122

โลกทัศนจากวรรณกรรมไทย
2(2-0-4)
(World views in Thai Literary Works)
ศึกษาวิเคราะหโลกทัศนของคนไทยที่ปรากฏในวรรณกรรมไทยทั้งกอนรับอิทธิพล
ตะวันตกและหลังรับอิทธิพลตะวันตก

465 123

วรรณกรรมพระไตรปฎก
2(2-0-4)
(Tripitaka Literature)
ศึกษาพระสูตรตาง ๆ ที่สําคัญในพระไตรปฎก อิทธิพลดานแนวคิด เนื้อหา ตลอดจนคติ
ต า ง ๆ ทางพุ ท ธศาสนาที่ มี ต อ วรรณกรรมไทยโดยเน น วรรณกรรมที่ ป รากฏในหนั ง สื อ เรี ย นวิ ช า
ภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษา

465 125

วรรณกรรมบทละคร
2(2-0-4)
(Thai Dramatic Literature)
ศึกษาประวัติความเปนมา ลักษณะสําคัญของวรรณกรรมบทละครประเภทตาง ๆ ความ
สัมพันธของวรรณกรรมบทละครกับศิลปะแขนงอื่น ๆ โดยเนนศึกษาวรรณกรรมบทละคร
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เรื่องที่เกี่ยวของกับหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
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 ทฤษฎีที่มีอิทธิพลตอการวิเคราะหหลักภาษาไทย

465 211

พัฒนาการของภาษาไทย
3(3-0-6)
(Development of the Thai Language)
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยดานเสียง 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 ที่นํามาใชใน
ระบบการศึกษา

465 216

การศึกษาภาษาไทยเชิงจิตวิทยา
2(2-0-4)
(Psychological Aspects of the Thai Language)
ศึกษาการใชภาษาสื่อสารของผูเรียนแตละวัยเชิงจิตวิทยา การรับรูองคประกอบของการ
รับรู สิ่งเราที่เกี่ยวของกับการสงสาร สื่อและสภาพของบุคคลเกี่ยวกับการรับสาร มโนภาพ
เกี่ยวกับการใชภาษาสื่อสาร ปจจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะของภาษา
ที่สําคัญ ไดแก ความแตกตางระหวางบุคคล ความพรอม ความตองการ เจตคติ อิทธิพล
ของตัวแบบ การเสริมแรง อิทธิพลของกลุมหรือมวลชน อุปสรรคของการพัฒนา กิจนิสัย
ที่ดีทางภาษา และแนวทางแกไขอุปสรรคตาง ๆ เชิงจิตวิทยาในการเรียนรูทางภาษา
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465 217

การศึกษาภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา
2(2-0-4)
(Sociological Aspects of the Thai Language)
ศึกษาความสัมพันธระหวางภาษาไทยกับสังคมไทย วิเคราะหการใชภาษาซึ่งสัมพันธกับ
กาลเทศะตาง ๆ การใชภาษาในระดับสังคมในวงอาชีพที่แตกตางกัน ตลอดจนศึกษาและ
สังเกตการเปลี่ยนแปลงจากภาษาถิ่นหนึ่งไปสูภาษาถิ่นหนึ่งในสถานการณตาง ๆ
ที่มีอิทธิพลตอภาษาและการเรียนการสอนภาษาในโรงเรียน

465 221

พัฒนาการของวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
(Development of Thai Literature)
ศึกษาพัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยปจจุบันในดานรูปแบบ
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 รวมทั้งเลือกศึกษาเพลงลูกทุง เพลงลูกกรุง และเพลงไทยสมัยใหมที่
สําคัญ เพื่อประยุกตใชในการเรียนการสอน

465 228

วรรณกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 1-4
2(2-0-4)
(Thai Literature in the Reigns of King Rama I-King Rama IV)
ศึกษาวรรณกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 1-4 ในดานแนวคิด เนื้อหา และรูปแบบทาง
วรรณกรรม ตลอดจนวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อที่ปรากฏอยูในวรรณกรรมนั้น ๆ

465 229

วรรณกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 5-7
2(2-0-4)
(Thai Literature in the Reigns of King Rama V-King Rama VII)
ศึกษาวรรณกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 5-7 โดยเนนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวรรณกรรมและ
แนวคิดตาง ๆ ในสมัยนั้น ที่มีผลสืบเนื่องมาถึงวรรณกรรมสมัยปจจุบัน

465 232

วรรณกรรมนิทานพื้นบานไทย
2(2-0-4)
(Thai Folktale Literature)
ศึกษาความหมาย ประเภท แหลง และความสําคัญของนิทานพื้นบาน อนุภาคในนิทาน
พื้นบานไทย บทบาทของนิทานตอสังคม ความสัมพันธกับคติชนประเภทอื่น ๆ หลักการ
วิเคราะหนิทานพื้นบาน โดยใชตัวอยางจากภาคตาง ๆ เลือกศึกษานิทานในภูมิภาค
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ตะวันตกสวนหนึ่งและของภาคอื่น ๆ อีกสวนหนึ่ง
465 233

คติชนวิทยา
3(3-0-6)
(Thai Folklore)
ศึกษาความรูพื้นฐานทั่วไปและระเบียบวิธีศึกษาของคติชนวิทยา รูปแบบ ประเภทบทบาท
อิทธิพลของคติชน เนนภาษา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นในภูมิภาค
ตะวันตก
มีการศึกษานอกสถานที่

465 241

ศิลปะการอาน
3(2-2-5)
(The Art of Reading)
ศึกษาหลักการอานรอยแกวโดยทั่วไป และหลักการอานตามจุดมุงหมายตาง ๆ ฝกฝนการ
อานรอยแกวเพื่อพัฒนาตนเอง ทั้งดานการอานจับใจความ การอานแบบวิจักษณ การ
อานแบบวิเคราะห การอานพินิจสารและประเมินคา การอานตีความ ฝกฝนการอานออก
เสียง

465 243

ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3(3-0-6)
(Thai for Official Purposes)
ศึกษาลักษณะและความสําคัญของภาษากิจธุระ การแกไขขอบกพรองและพัฒนาทักษะ
การใชภาษาเพื่อกิจธุระเพื่อการติดตอในชีวิตประจําวัน กิจธุระเพื่อการปฏิบัติหนาที่พล
เมือง มารยาทในการใชภาษา การติดตอสวนราชการและองคกรตางๆ ความเขาใจเกี่ยว
กับเอกสารสิทธิ์และสัญญาตางๆ ที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย การสื่อสารทางไปรษณียโทร
เลข ตลอดจนการสื่อความที่เปนพิธีการ

465 244

ภาษาเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ
2(2-0-4)
(Language for Advertising and Public Relations)
ศึกษาลักษณะของภาษาที่ใชในการโฆษณาและประชาสัมพันธ ความสัมพันธระหวาง
ภาษาโฆษณากับสื่อตาง ๆ สิ่งที่มีอิทธิพลตอการใชภาษาโฆษณาและประชาสัมพันธ
หลักการโนมนาวในการโฆษณาและประชาสัมพันธ ตลอดจนหลักวาทศาสตรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของกับการสื่อสารทางธุรกิจ โดยเนนศึกษาหลักการใชภาษาพูดและภาษาเขียนเพื่อ
การโฆษณาและประชาสัมพันธองคกร กิจการตาง ๆ และศึกษาวิเคราะห วิจารณภาษา
โฆษณาและประชาสัมพันธในปจจุบัน
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465 245

ภาษากับวัฒนธรรมไทย
2(2-0-4)
(Language and Thai Culture)
ศึกษาลักษณะของภาษา ความสัมพันธระหวางภาษา วัฒนธรรมกับความนึกคิด บทบาท
ของครูในการสงเสริมใหเห็นความสําคัญของภาษาในการสืบทอดวัฒนธรรมไทย ตลอด
จนอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีตอภาษา ฝกและพัฒนาทักษะการใชภาษาดวยเนื้อหา
ความรูวัฒนธรรมไทยดานตาง ๆ เนนวัฒนธรรมในการใชภาษาอันเปนพื้นฐานการ
ดําเนินชีวิตในระบบคานิยมไทย การพิจารณาคุณคาดานภาษาของสิ่งอันเปนมรดกวัฒน
ธรรมตาง ๆ ที่มอี ยูในชาติ การรณรงคเพื่อธํารงรักษาวัฒนธรรมทางภาษาและสรางเสริม
ความสํานึกตอคุณคามรดกทางวัฒนธรรม

465 246

พัฒนาการของสารคดีไทย
2(2-0-4)
(Development of Thai Non-Fiction)
ศึกษาพัฒนาการของสารคดีไทยตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงสมัยปจจุบันในดานรูปแบบ
เนื้อหาแนวคิด กลวิธีการเขียน รวมทั้งฝกวิเคราะหสารคดีไทยบางเรื่อง

465 249

ภาษาไทยธุรกิจ
2(2-0-4)
(Thai for Business)
ศึกษาความหมายของธุรกิจ ฝกฝนทักษะทางภาษา มรรยาทการใชภาษา
และการสื่อสารทางธุรกิจ ฝกฝนการเขียนเชิงธุรกิจแบบตาง ๆ การเก็บบทความและการ
เสนอขาวธุรกิจ การจัดระเบียบวาระการประชุม การพิสูจนอักษร ความเขาใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีระดับสูง เพื่อนํามาใชสื่อสารภาษาไทย ตลอดจนการใชสื่อมวลชนใหเปน
ประโยชนทางธุรกิจ

465 250

ภาษาไทยเพื่อการแสดง
2(2-0-4)
(Thai for Performances)
ศึกษาและพัฒนาศักยภาพ สมรรถภาพในการแสดงออกดวยวิธีการตาง ๆ ฝกฝนทักษะ
การใชภาษาประกอบการแสดงแตละรูปแบบ

465 251

วาทการสําหรับครู
2(1-2-3)
(Speech for Teachers)
ศึกษาหลักและกลวิธีการพูดแบบตาง ๆ โดยเนนหนักการฝกพูดที่จะนําไปใชในวิชาชีพครู
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465 257

การพูดในโอกาสตาง ๆ
2(2-0-4)
(Speech for Specific Purposes)
ศึกษาหลักการพูดในโอกาสตาง ๆ เพื่อมารยาทในสังคม ฝกการสรางบุคลิกภาพและกล
วิธีการพูดแบบตาง ๆ ตามจุดมุงหมาย โดยเนนหนักการพูดที่จะตองนําไปใชในโอกาส
ทั่ว ๆ ไปในสังคม เชน การพูดในฐานะโฆษก พิธีกร

465 258

การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2(2-0-4)
(Writing for Communication)
ศึกษาหลักการใชถอยคํา สํานวน โวหารและมารยาทในการใชภาษาเพื่อสื่อสารในชีวิต
ประจําวัน ฝกฝนการเขียนแบบตาง ๆ การเขียนคํารอง คําชี้แจง อนุทิน เลาเรื่อง
แสดงความยินดี แสดงความเสียใจ ฯลฯ และพัฒนาทักษะการใชภาษาเพื่อสื่อสารในชีวิต
ประจําวัน

465 300

การพัฒนาหนังสือเรียนภาษาไทย
3(3-0-6)
(Thai Language Textbook Development)
ศึกษาความเปนมาของแบบเรียนภาษาไทย วิเคราะหหนังสือเรียนภาษาไทยที่ใชใน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ศึกษาหลักการสรางและพัฒนาหนังสือเรียนใหสอดคลอง
กับหลักสูตรและการปฏิรูปการเรียนรูในปจจุบัน

465 303

เหตุการณปจจุบันในการสอนภาษาไทย
2(2-0-4)
(Current Events in Teaching Thai)
ศึกษาติดตามความเคลื่อนไหวของวงการภาษาและวรรณกรรมไทย โดยเนนแนวโนม
ความเปลี่ยนแปลงและอิทธิพลของผลการศึกษาคนควาใหม ๆ ที่เกี่ยวของกับการสอน
ภาษาและวรรณกรรมไทยทั้งในและนอกประเทศไทย

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 ที่เขามาอยูในภาษาไทยในเรื่องที่มา รากศัพท การกลายรูปคํา การ
กลายเสียง การกลายความหมายและศึกษาโครงสรางของภาษานั้น ๆ โดยสังเขป

465 318

หลักภาษาสําหรับครู
3(3-0-6)
(Thai Grammar for Teachers)
ศึกษาหลักและลักษณะสําคัญของภาษาไทย ระบบเสียง อักษรแทนเสียง ระบบคํา
ระบบประโยค และระบบความหมายของภาษาไทย วิเคราะหหลักภาษาไทยเพื่อนําไปใชในการเรียน
การสอน

465 319

แนวคิดการเรียนรูภาษาที่สอง
2(2-0-4)
(Understanding of Second Language Acquisition)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเรียนรูภาษาที่สองในแงของแนวทาง วิธีการและ
ปจจัยที่เกี่ยวของที่ผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะ เพื่อเปนประโยชนในการเรียนรูภาษา
ที่สองไดอยางมีประสิทธิภาพ

465 326

การวิจารณวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
(Thai Literary Criticism)
ศึกษาประวัติความเปนมาของการวิจารณวรรณคดีในประเทศไทย หลักเบื้องตนในการ
วิจารณวรรณคดี คุณสมบัติของนักวิจารณที่ดี ตลอดจนฝกการวิจารณวรรณคดีไทย
ประเภทตาง ๆ

465 327

วรรณกรรมเอกของไทย
2(2-0-4)
(Masterpieces of Thai Literature)
ศึกษาลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร
(กอน พ.ศ. 2475) และเลือกศึกษาวรรณกรรมบางเรื่องในชวงระยะเวลาดังกลาว
โดยเนนคุณคาวรรณศิลปแนวความคิด การแสดงออกซึ่งเอกลักษณของไทย

465 330

อิทธิพลวรรณกรรมตะวันออกตอวรรณกรรมไทย
2(2-0-4)
(Influence of Oriental Literature on Thai Literature)
ศึกษาวรรณกรรมเรื่องสําคัญ ๆ ของตะวันออกที่ไทยรับอิทธิพลเขามา ตลอดจนวิเคราะห
และเปรียบเทียบวรรณกรรมตะวันออกที่มีอิทธิพลตอวรรณกรรมไทยในดานปรัชญา
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แนวคิดภาษา และรูปแบบของวรรณกรรม
465 331

อิทธิพลวรรณกรรมตะวันตกตอวรรณกรรมไทย
2(2-0-4)
(Influence of Western Literature on Thai Literature)
ศึกษาวรรณกรรมเรื่องสําคัญ ๆ ของตะวันตกที่ไทยรับอิทธิพลเขามา ตลอดจนวิเคราะห
และเปรียบเทียบวรรณกรรมตะวันตกที่มีอิทธิพลตอวรรณกรรมไทยในดานปรัชญา
แนวคิดภาษา และรูปแบบของวรรณกรรม

465 342

ศิลปะการอานทํานองเสนาะ
2(2-0-4)
(The Art of Reading Thai Poetry)
ศึกษาลักษณะของบทรอยกรองประเภทตาง ๆ ทั้งในอดีตและปจจุบัน การอานออกเสียง
บทรอยกรองเปนทํานอง ฝกฝนการอานออกเสียงรอยกรองเพื่อพัฒนาตนเองและการนํา
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 ทฤษฎีการสอนที่นํามาใชในการสอนภาษาไทย เนนเทคนิคการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู การ
วัดผล และการประเมินผลตามสภาพจริง ศึกษานวัตกรรมและผลงานวิจัยใหม ๆ ที่เกี่ยว
ของกับการสอนภาษาไทย รวมทั้งทดลองสอนและสังเกตการสอน
มีการศึกษานอกสถานที่
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465 402

การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรูภาษาไทย
2(2-0-4)
(Development of Assessment and Evaluation in Teaching Thai)
ศึกษาการสรางและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรูวิชาภาษาไทยเพื่อ
ใหสอดคลองกับหลักสูตรในสถานศึกษา

465 404

การศึกษารายบุคคลสาขาการสอนภาษาไทย
2(0-4-2)
(Independent Study in Teaching Thai)
ศึกษาหัวขอเรื่องทางภาษาและวรรณกรรมไทย โดยกําหนดขอบเขตประเด็นที่จะศึกษา
รวบรวมและจัดระเบียบขอมูล สรุปเปนหลักเสนอรายงานผล ภายใตการแนะนําของ
อาจารยผูสอน

465 447

การเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค
2(2-0-4)
(Creative Writing in Thai Prose)
ศึกษาหลักและศิลปะการเขียนรอยแกวในระดับสูง ฝกเขียนรอยแกวแบบตาง ๆ โดยคํานึง
ถึงความคิดริเริ่มสรางสรรค และความถนัดของผูเรียนเปนสําคัญ

465 448

การเขียนรอยกรองเชิงสรางสรรค
2(2-0-4)
(Creative Writing in Thai Poetry)
ศึกษาหลักและศิลปะการเขียนรอยกรอง ฝกเขียนรอยกรองชนิดตาง ๆ โดยคํานึงถึงความคิดริเริ่ม
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 การออกแบบงานวิจัยที่
เหมาะสมในการศึกษาคนควา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โดยใชระเบียบวิธี
วิจัยและหลักการทางสถิติเบื้องตนไดอยางเหมาะสม
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465 454

สัมมนาการใชภาษาไทย
3(2-2-5)
(Seminar in Thai Language Usage)
ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการในการศึกษาคนควา วิธีการจัดสัมมนา สังเกต
และวิเคราะหปรากฏการณ และปญหาการใชภาษาไทยจากแหลงตาง ๆ พรอมทั้งหา
แนวทางการแกปญหาที่คนพบ
มีการศึกษานอกสถานที่

465 501

การฝกปฎิบัติการสอนภาษาไทย 1
6(0-12-6)
(Thai Teaching Practice I)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของสาขาวิชาภาษาไทย
ฝกปฏิบัติการสอนวิชาภาษาไทยในสถานศึกษาเปนระยะเวลา 1 ภาคเรียน
ภายใตการแนะนําและการควบคุมของอาจารยพี่เลี้ยง อาจารยนิเทศกและบุคลากรที่
เกี่ยวของในการนิเทศ พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานสอน งานธุรการ งานกิจการ
นักเรียน งานพัฒนาตนเองและสังคม จัดทําโครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพครู
และทําวิจัยในชั้นเรียน

465 502

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

466 100 ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ
2(2-0-4)
(English for Recreation)
ฝกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยการจัดนันทนาการ ฝกการเขียนโครงการคายภาษา
อังกฤษ เนนการฝกพูด เรียนรูกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ ฝกการใชภาษาในคายภาษาอังกฤษรวมทั้งฝก
การจัดการคายภาษาอังกฤษ
466 205 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน
2(2-0-4)
(English in Mass Media)
ศึกษาภาษาอังกฤษทั้งในดานเสียง คําศัพท โครงสราง สํานวน และคําศัพทเฉพาะสาขาที่ปรากฏใน
สื่อสารมวลชนตาง ๆ หนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน โทรทัศนดาวเทียม ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชนในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ดาน ไดแก ฟง พูด อาน และเขียน
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466 231 การอานภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
2(2-0-4)
(English Reading for Academic Purposes)
ศึกษาและฝกทักษะการอานโดยใชกลวิธีการอานแบบตาง ๆ ในการอานแบบเรียน บท
ความ และเอกสารทางวิชาการ พัฒนาความรูดานคําศัพท ตลอดจนการหาใจความสําคัญ
จากยอหนาซึ่งมีโครงสรางแบบตาง ๆ เพื่อใหสามารถอานบทความและบทอานทางวิชา
การได
466 320 การเสนอผลงานภาษาอังกฤษ
2(2-0-4)
(English Presentation)
มุงพัฒนาผูเรียนใหมีทกั ษะในการนําเสนอผลงานภาษาอังกฤษ เนื้อหาประกอบดวย การ
อภิปรายการระดมสมองในหัวเรื่องที่นาสนใจในปจจุบนั การเลือกหัวขอที่เหมาะสม การ
คนขอมูล การเขียนโครงการและขอมูล การเตรียมการนําเสนอโดยใชคอมพิวเตอรและการ
นําเสนออยางเปนทางการ รวมถึงบุคลิกภาพ ผูฟง บริบทที่เกี่ยวของกับการนําเสนอ
466 386 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบและการสมัครงาน
2(2-0-4)
(English for Examination Preparation and Job Applications)
ฝกทักษะพื้นฐานเพื่อการเตรียมสอบวัดความสามารถทางภาษา เชน TOEFL, TOEIC,
IELTS, FCE และเตรียมภาษาเพื่อการสมัครงาน ฝกการทําขอสอบ เรียนรูทักษะและองค
ประกอบทางภาษาในขอสอบวัดความสามารถตาง ๆ ศึกษากลยุทธในการทําขอสอบภาษา
อังกฤษ ฝกอานเขียนขอมูลที่มีประโยชนตอการสมัครงาน อันไดแก การอานโฆษณารับ
สมัครงาน เขียนจดหมายสมัครงาน การโทรศัพทนัดหมาย ตลอดจนการฝกกลยุทธในการ
สอบ
467 216 การศึกษากับสิง่ แวดลอม
2(2-0-4)
(Education and Environment)
ศึกษาบทบาทและความสัมพันธของการศึกษากับสิ่งแวดลอม อิทธิพลสิ่งแวดลอมที่มีตอ
การศึกษา และการศึกษาที่มีอทิ ธิพลตอการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม
มีการศึกษานอกสถานที่
467 253 ชุมชนศึกษา
3(2-3-4)
(Community Studies)
ศึกษาชุมชนในดานกายภาพ ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
ปกครอง บุคคลสําคัญ ประชากรและสิ่งแวดลอม ตลอดจนปญหาและการวางแผนเพือ่
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พัฒนาชุมชน มีการศึกษานอกสถานที่
467 261 จริยธรรมสําหรับครู
2(2-0-4)
(Ethics for Teachers)
ศึกษาความหมายของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณครู และการศึกษาในฐานะที่พัฒนาความรูคู
คุณธรรม วิชาชีพครู บทบาทหนาที่และความสําคัญของครู คุณสมบัติของครูที่พึงประสงค การปลูกฝง
ความศรัทธาในวิชาชีพครู การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม อันกอใหเกิดวิญญาณครูความสําเร็จและ
ความสุขในวิชาชีพ รวมทั้งจรรยาบรรณครู
467 264 ธรรมปฏิบัติ
2(1-2-3)
(Dharma Practice)
ศึกษาหลักการและวิธีการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา คือ หลักศักยภาพและแนว
คิดในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย การพัฒนาตนตามแนวไตรสิกขา วิธีคิดตามหลัก
พระพุทธศาสนา ตลอดจนกระบวนการฝกและประโยชน การบริหารจิตและเจริญปญญา
คือ ฝกสมาธิ และวิปสสนาตามหลักอานาปานสติ และสติปฏิฐานสี่ ที่สามารถประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน
มีการศึกษานอกสถานที่
468 101 สื่อการศึกษาเบื้องตน
3(2-2-5)
(Introduction to Educational Media)
ศึกษาความหมาย พัฒนา บทบาทและคุณคาของสื่อการศึกษา หลักการเบื้องตนในการ
เลือกการผลิต การใชและการบํารุงรักษาสื่อการศึกษา ตลอดจนใชแหลงสนับสนุนและ
บริการเสริมการสอนและการประเมินผลสื่อการศึกษา
468 102 คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
(Computer in Education)
ศึกษาหลักการนําคอมพิวเตอรมาใชเพื่อการศึกษา บทบาทของคอมพิวเตอรที่มตี อการ
ศึกษาในรูปแบบตาง ๆ และบทบาทของบุคลากรทางการศึกษาในการใชคอมพิวเตอรการ
ประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกีย่ วของกับการศึกษา เชน โปรแกรมระบบ
โปรแกรมประมวลผลคํา การประมวลผล ขอมูล การจัดการฐานขอมูล การนําเสนอเพื่อ
การเรียนการสอน การใชอินเทอรเน็ต และการพัฒนาเว็บไซคเพื่อการศึกษา
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469 101 การศึกษานอกระบบ
2(2-2-4)
(Nonformal Education)
ศึกษาเกีย่ วกับความหมายลักษณะเฉพาะ ความสําคัญของการศึกษานอกระบบ และการ
ศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนาการของการศึกษานอกระบบในประเทศไทย ประเภทวิธกี าร
จัดและองคกรที่จัดการศึกษานอกระบบ และการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบ
และการเทียบโอนประสบการณการเรียนรูระหวางการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
469 106 การศึกษาตามอัธยาศัย
2(2-0-4)
(Informal Education)
ศึกษาเปาหมายและวัตถุประสงคของการศึกษาตามอัธยาศัยในฐานะทีเ่ ปนการศึกษา
รูปแบบหนึ่ง ศึกษารูปแบบ ลักษณะและวิธีการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ที่จัดโดยองคกร
ตาง ๆ ทั้งของ รัฐ เอกชน บุคคล ชุมชน สื่อมวลชน และแหลงการเรียนรูตาง ๆ การ
เชื่อมโยงการศึกษาตามอัธยาศัยกับการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ รวมทั้งการ
วิเคราะหโครงสรางในภาพรวมตามแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต
469 107 ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการศึกษา
2(2-0-4)
(Local Wisdom for Education)
ศึกษาลักษณะและความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่นของไทย ขุมทรัพยภูมิปญญาทองถิ่น
ไทยแขนงตาง ๆ การสํารวจภูมิปญญาทองถิ่น กระบวนการเรียนรู และการถายทอดภูมิ
ปญญาทองถิ่น แนวความคิดในการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาเปนเครือขายและมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
มีการศึกษานอกสถานที่
470 101 การปฐมวัยศึกษา
2(2-0-4)
(Early Chilhood Education)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ หลักการ และความมุงหมายของการศึกษาปฐมวัย ความ
สําคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย แนวคิดและทฤษฎีของนักการศึกษาที่มีอิทธิพลตอการจัด
การศึกษาปฐมวัย ประวัติความเปนมาของการศึกษาปฐมวัย ลักษณะเฉพาะของการจัดการ
เรียนรูระดับปฐมวัย หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาหรือดูแลเด็กปฐมวัย สภาพ
ปจจุบัน ปญหา และแนวทางแกปญ
 หา และแนวโนมของการปฐมวัยศึกษา
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471 101 การประถมศึกษา
2(2-0-4)
(Elementary Education)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ หลักการ และความมุงหมายของการประถมศึกษา
วิวัฒนาการของการประถมศึกษาของไทย พระราชบัญญัติประถมศึกษา หลักสูตรประถม
ศึกษาทั้งในอดีตและปจจุบนั ลักษณะเฉพาะของการจัดการเรียนรูระดับประถมศึกษา การ
จัดการโรงเรียน หนวยงานทีเ่ กี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา เกณฑมาตร
ฐานโรงเรียนประถมศึกษา องคประกอบที่เกี่ยวของกับความสําเร็จของการประถม
ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และแนวทางแกปญหาของการประถมศึกษาของไทย
18. เหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีคณ
ุ สมบัติที่จะไดรับใบประกอบวิชาชีพครู ตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และตามแนวทางของมติสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศ
ไทยในเรื่องการพัฒนายกระดับฐานะวิชาชีพครูใหสูงขึ้น
19. ปการศึกษาที่เริ่มใชหลักสูตรเดิมและปการศึกษาที่กําหนดใชหลักสูตรปรับปรุงใหม
19.1 หลักสูตรเดิมใชภาคการศึกษา 1 ปการศึกษา 2535
19.2 หลักสูตรปรับปรุงเริ่มใช ภาคการศึกษา 1 ปการศึกษา 2547
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20. การเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
20.1 การเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
(สาขาวิชาภาษาไทย)
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชามนุษยศาสตร
กลุมวิชาสังคมศาสตร
กลุมวิชาคณิตศาสตรกับวิทยาศาสตร
กลุมวิชาภาษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพครู
วิชาเอก
วิชาโท
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหนวยกิตรวม

จํานวนหนวยกิต
เกณฑทบวง
เดิม
30
30
84
103
38
50
15
6
6
120
139

ปรับปรุง
33

จํานวนหนวยกิต
ที่แตกตาง
+3

127
53
74
10
170

+24
+15
+24
-15
+4
+31

