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หลักสูตรครศุาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาภาษาไทย(5 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลัยราชภฏัธนบุร ี
คณะคณะครุศาสตร์ 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร

  ภาษาไทย   :  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
  ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of  Education Program in Thai Language 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

  ภาษาไทย  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  ครุศาสตรบัณฑิต(ภาษาไทย) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  : ค.บ. (ภาษาไทย)  

  ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :  Bachelor of  Education (Thai Language) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  :  B.Ed.(Thai Language)  

3. วิชาเอก (ถ้ามี) -

4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า 169 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลกัสูตร
 5.1 รูปแบบของหลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ข้อ 4.1 ระดับท่ี 2 ปริญญาตรี 
 5.2 ภาษาทีใ่ชจ้ัดการเรยีนการสอนใชภ้าษาไทยเปน็หลักเวน้แต่ในกรณรีายวชิาที ่   

จําเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ 
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 3.หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1  หลักสูตร 
 (1)  จํานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 169 หน่วยกิต 

 (2)  โครงสรา้งหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กําหนดไว้ใน

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ี 

(2.1)   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6   หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   9  หน่วยกิต 
(2.2)  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า     133 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชพีครู            ไม่น้อยกว่า       54    หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 36 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพครูเลือก                3 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์            15 หน่วยกิต 
วิชาชีพครู 

 กลุ่มวิชาเอก  ไม่น้อยกว่า    79 หน่วยกิต 
  วิชาเอกบังคับ                 48 หน่วยกิต 

วิชาเอกเลือก           21 หน่วยกิต 
การสอนวิชาเอก                6 หน่วยกิต 
 เลือกวิชาเอกเพ่ิมเติม  4 หน่วยกิต 

(2.3)  หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า  6       หน่วยกิต  
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 (3)  รายวิชาในหลักสูตร 
(3.1)   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   จํานวน   30     หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2559  ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ประกอบด้วย  4  กลุ่มวิชา  ได้แก่  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  กลุ่ม
วิชามนุษยศาสตร์  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
นักศึกษาต้องเรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชาตามเกณฑ์ที่กําหนด  ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9    หน่วยกิต หรือ  12  หน่วยกิต 

บังคับเรียนจํานวน  6  หน่วยกิต  ในรายวิชาต่อไปนี ้
0591001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
0591002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

และใหเ้ลือกเรยีนจํานวน  3  หน่วยกิต หรือ 6 หน่วยกิต ในรายวิชาต่อไปนี ้
0591003 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
0591004 ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐานและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
0591005 ภาษาจีนพ้ืนฐานและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

หมายเหตุ  สําหรับหลักสูตร/สาขาวิชา ที่มีเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิของหลักสูตร ( มคอ.1 ) 
ที่กําหนด ให้เรียนรายวิชาในกลุ่มภาษาและการสื่อสารมากกว่าที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ (9 หน่วย
กิต) สามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มน้ีให้ครบตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรที่กําหนดไว้ได้ 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ 6    หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนจํานวน  6  หน่วยกิต  ในรายวิชาต่อไปนี ้

0592001 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
0592002 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 
0592003 ทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
0592004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์ 6    หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนจํานวน  6  หน่วยกิต  ในรายวิชาต่อไปนี ้

0593001 จติสํานึกและความรับผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6)   
0593002 สังคมไทยและสังคมโลก 3(3-0-6) 
0593003 กฎหมายกับชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 
0593004 เศรษฐกิจเพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     9    หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนจํานวน  9  หน่วยกิต  ในรายวิชาต่อไปนี ้

0594001 วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
0594002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือชีวิต    3(2-2-5) 
0594003 กีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 
0594004 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม      3(3-0-6) 
0594005 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

(3.2)  หมวดวิชาเฉพาะ
ห ม ว ด วิ ช า เ ฉ พ า ะ ด้ า น ข อ ง ห ลั ก สู ต ร ค รุ ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  

สาขาวิชาภาษาไทย ประกอบด้วย 2 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาชีพครู และกลุ่มวิชาเอก นักศึกษาจะต้อง
เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 

กลุ่มวิชาชีพครู ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 
กลุ่มวิชาชีพครูเลือก กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาจะต้องเรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชาตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในหลักสูตร ดังน้ี 
กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า   54  หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพครู ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ได้แก่  
กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ กลุ่มวิชาชีพครูเลือก กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาจะต้องเรียนให้
ครบทุกกลุ่มวิชาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในหลักสูตร ดังน้ี 
กลุ่มรายวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า   54    หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ   36  หน่วยกิต 
1001101  ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู 3(2-2-5)

1003101 ภาษาอังกฤษสําหรับครู 3(2-2-5)

1011101         ความเป็นครู 3(2-2-5)

1014102         คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสําหรับครู 3(2-2-5)

1022202         การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน 3(2-2-5)

1023203         ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)

1033103         นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)

1041102         การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)

1044102         การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6)

1044103         การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)

1051105 จิตวิทยาพัฒนาการ 3(3-0-6) 

1052401 จิตวิทยาการเรียนรู้และการแนะแนว      3(2-2-5) 
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- กลุ่มวิชาชีพครูเลือก  
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปน้ี  ไม่น้อยกว่า            3      หน่วยกิต 

1012201 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน         2(2-0-4) 

1013203 การศึกษากับการพัฒนาประเทศ         2(2-0-4) 

1013204 กิจกรรมศึกษาเพ่ือท้องถิ่น          2(2-0-4) 

1013504 การศึกษาทางเลือก          2(2-0-4) 

1014902 สัมมนาปัญหาการศึกษา          3(2-2-5) 

1023204 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          2(1-2-3) 

1023301 ทักษะและเทคนิคการสอน         3(2-2-5) 

1031201 เทคโนโลยีการถ่ายภาพ          3(2-2-5) 

1033104         เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพ่ือการศึกษา       3(2-2-5) 

1033105 การออกแบบส่ือมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา         3(2-2-5) 

1033106 การผลิตส่ือแอนิเมช่ันเพื่อการศึกษา          3(2-2-5) 

1033107 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือการศึกษา        3(2-2-5) 

1052301 มนุษยสัมพันธ์สําหรับคร ู          2(2-0-4) 

1053101 ความคิดสร้างสรรค์          2(2-0-4) 

1053402 จิตวิทยาเด็กกลุ่มพิเศษ          2(2-0-4) 

1053603 เครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว         2(2-0-4) 

1083601 การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม           3(3-0-6) 

1003102 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ         3(2-2-5) 

1004102 กิจกรรมเข้าจังหวะ          3(2-2-5) 

1004103 ผู้นํานันทนาการและการอยู่คา่ยพักแรมสําหรับครู       3(2-2-5) 

4081108 พลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ         3(2-2-5) 

4081402 ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามญัขั้นความรู้เบ้ืองต้น       1(0-2-1) 

- กลุ่มวิชาฝึกประสบการณวิ์ชาชีพคร ู      15 หน่วยกิต 
1024824 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1         1(45) 

1024825 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2         1(45) 

1024826 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3         1(45) 

1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1          6(480) 
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1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2         6(480) 

 

กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต 
- กลุม่วิชาเอกบังคับ         48 หน่วยกิต 

1541105  ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย     3(2-2-5) 

1541104  การอ่านและการเขียนร้อยแก้ว     3(2-2-5) 

1542108  การอ่านและการเขียนร้อยกรอง     3(2-2-5) 

1531201  ภาษาศาสตร์สําหรับครูภาษาไทย     3(2-2-5) 

1541216  หลักภาษาไทยเพ่ือการประยุกต์ใช้     3(3-0-6) 

1542106  การเขียนเชิงวิชาการ      3(2-2-5) 

1542107  ภาษาในเอเซียเพ่ือการสื่อสาร     3(2-2-5) 

1542109  การพูดและการฟังเพ่ือสัมฤทธิผลสําหรับครภูาษาไทย  3(2-2-5) 

1542303  ลักษณะและพัฒนาการของวรรณกรรมไทย    3(2-2-5) 

1542305  การสร้างหนังสือสําหรับเด็ก                                          3(2-2-5) 

1543225  คําต่างประเทศในภาษาไทย     3(2-2-5) 

1543303  วรรณกรรมวินิจ       3(3-0-6) 

1543304  คติชนวิทยา       3(2-2-5) 

1543306  การวิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทย    3(2-2-5) 

1544109  การศึกษาวิจัยทางภาษาไทย     3(2-2-5) 

1544108  สัมมนาภาษาไทย       3(2-2-5) 

- กลุ่มวิชาเอกเลือก         21 หน่วยกิต 

1541205 วาทการ        3(2-2-5) 

1541206 ภาษาไทยธุรกิจ       3(3-0-6) 

1543112 หลักการพูดในที่สาธารณะ      3(2-2-5) 

1543113 ภาษาสื่อมวลชนเพ่ือการเรียนรู้และการสอน    3(2-2-5) 

1543204 การเขียนบันเทิงคดี      3(2-2-5) 

1543205 การเขียนเพ่ืองานโฆษณาและประชาสัมพันธ์   3(2-2-5) 

1543208 การแปล        3(3-0-6) 
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1544202 การเขียนเชิงสร้างสรรค์      3(2-2-5) 

1544604 การนําเสนอสารภาษาไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(2-2-5) 

- กลุม่วิชาภาษา 

1533102 ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย     3(3-0-6) 

1533103 ภาษาถิ่นตระกูลไท      3(2-2-5) 

1534101 อรรถศาสตร์เบ้ืองต้น      3(3-0-6) 

1541103 คําและสํานวนไทยร่วมสมัย     3(3-0-6) 

1543101 ภาษากับสังคม       3(2-2-5) 

1543223 พัฒนาการของภาษาไทย      3(3-0-6) 

1542301 อักษรไทย       3(3-0-6) 

1544211 ภาษาไทยเพ่ือชาวต่างประเทศ     3(2-2-5) 

- กลุม่วิชาวรรณกรรม 

1542404 วรรณกรรมสดุดี       3(3-0-6) 

1542405 วรรณกรรมเพลงของไทย      3(3-0-6) 

1543309 วรรณกรรมนิราศของไทย      3(3-0-6) 

1543403 วรรณกรรมสังคมและการเมอืง     3(3-0-6) 

1543405 กวีเอกของไทยและผลงาน      3(3-0-6) 

1543406 วรรณกรรมท้องถิ่น      3(2-2-5) 

1543411 วรรณกรรมอาเซียน      3(3-0-6) 

1543412 หสัคดีศึกษา       3(3-0-6) 

1543315 วิถีไทยและภูมปัิญญาท้องถิ่นในวรรณกรรม    3(2-2-5) 

1544316 วรรณกรรมการแสดงสําหรับครู     3(2-2-5) 

1544401 วรรณกรรมขนบประเพณีและศาสนา    3(2-2-5) 

1544318 อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศที่มีต่อวรรณกรรมไทย  3(2-2-5) 

1544903 สัมมนานักเขียนไทย      3(2-2-5) 

1544320 สัมมนาวรรณกรรมไทย      3(2-2-5) 

1544905 การศึกษาเอกเทศ      3(2-2-5) 
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รายวิชาการสอนวิชาเอก        6 หน่วยกิต 
1544119 การสอนภาษาไทย      3(2-2-5) 

1544120 การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทย    3(2-2-5) 

 

เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิม่เติม ไม่น้อยกว่า   4 หน่วยกิต 

1543302 วรรณกรรมสําคัญของไทย  3(3-0-6) 

1542203 การเขียนสารคดี  3(2-2-5) 

 
(3.3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หรือรายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่ซ้ํากับรายวิชาที่ทางหลักสูตรจัดไว้ ให้เรียนตามแผนการ
เรียน รวมถึงต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตรของสาขา 
วิชาน้ี 

(4)  คําอธิบายรายวิชา 

คาํอธบิายรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-อ) 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                  
0591001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร         3(3-0-6) 
  Thai for Communication 

 ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเคร่ืองมือสื่อสาร  และแสดงถึงความเป็น
เอกลักษณ์ของชาติ  การสืบค้นข้อมูลข่าวสารจากทรัพยากรสารสนเทศ การสรุปความ การขยาย
ความ การวิเคราะห์  และการแสดงความคิดเห็น  การตีความ  และการนําเสนอ  โดยเน้น
กระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา 

 The importance of Thai Language as a tool for communication and 
representation of national identity; information retrieval from information resources; 
drawing conclusions; making elaboration; analyses and expressions of opinions; data 
interpretation and presentation with an emphasis on integration process of language 
skills. 
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0591002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร             3(3-0-6) 
  English for Communication 

 การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ทั่วไปในชีวิตประจําวัน   
การทักทาย การบอกลา การแนะนําตัวเองและผู้อ่ืน การแสดงถึงอารมณ์  และความรู้สึกที่เหมาะสม  
การบอกลักษณะบุคคล  และสิ่งของ  โดยการพัฒนาทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน
ภาษาอังกฤษแบบผสมผสานกันทั้ง 4 ทักษะ ในลักษณะรูปประโยคพ้ืนฐานที่ใช้ไวยากรณ์เบ้ืองต้นไม่
ซับซ้อน  การออกเสียงคําภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง  การฝึกเขียนประโยคง่ายๆ  เพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน  การฝึกอ่านและทําความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษสั้นๆ การกรอกแบบฟอร์ม   
การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  

 Everyday English for general situations such as greeting, farewell, 
introducing oneself and other; expressing appropriate emotions and feeling; 
describing personal characteristics and object specification; developing four 
communication skills through practising basic grammar and simple patterns of 
sentences including practising phonetics; basic writing for everyday communication; 
practising reading and understanding short text; form filling; searching data from 
various sources.  

 
0591003 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน             3(3-0-6) 
  English for Study Skills 
     การฝึกเทคนิคในการอ่านเพ่ือหาหัวเรื่อง ใจความสําคัญ และรายละเอียดสนับสนุน
จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ฝึกการนําเสนอข้อมูลและการเขียนขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนา
ทักษะการพูดและการเขียน 
  Practicing reading skills for finding topics, main ideas and supporting 
details from printed materials and electronic media; practicing presentation and 
some basic writing for improving speaking and writing competency. 
 

 
0591004       ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวัฒนธรรม        3(3-0-6) 
           Basic Japanese Language and Culture 
        การอ่านและเขียนตัวอักษรพ้ืนฐานสําหรับ ผู้เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น  โครงสร้าง
ตัวอักษร  คําศัพท์พ้ืนฐาน  การทักทายในชีวิตประจําวัน  สํานวนภาษาที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
ประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุ่น พัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาญี่ปุ่น 
  Introduction to Japanese reading and writing system for beginners; 
basic vocabulary, greetings, daily expressions for various situations; Japanese culture 
and traditions with emphasis on developing listening, speaking, reading, and writing 
skills in Japanese. 
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0591005       ภาษาจีนพืน้ฐานและวัฒนธรรม        3(3-0-6) 
   Basic Chinese Language and Culture 
      การอ่านและเขียนตัวอักษรพ้ืนฐานสําหรับผู้เริ่มเรียนภาษาจีน โครงสร้างตัวอักษร 
คําศัพท์   พ้ืนฐาน  การทักทายในชีวิตประจําวัน  สํานวนภาษาที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ   ประเพณี
และวัฒนธรรมจีน    พัฒนาทกัษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีน   
            Introduction to Chinese reading and writing system for beginners; 
basic vocabulary, greetings, daily expressions for various situations; Chinese culture 
and traditions with emphasis on developing listening, speaking, reading, and writing 
skills in Chinese. 

 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
0592001 ความจริงของชีวิต         3(3-0-6) 
  Truth of Life 
     การเข้าถึงธรรมชาติของชีวิต สังคม และโลก ในมมุมองของปรัชญาและศาสนา 
การพัฒนาตนตามหลักศาสนธรรมในศาสนาของตน การกําหนดเป้าหมายของชีวิตด้วยหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ความสามารถดํารงชีวิตอยู่อย่างมีสติในสังคมโลกาภิวัตน์ เพ่ือสันติสุขอย่างย่ังยืนทั้งส่วนตน
และสังคม 
  Realizing the nature of life, society and the world in the view of 
philosophy and religion. Self- training in accordance with the own religious 
principles; determining the goal of life base on virtual principle; ability to lead. 
 
0592002 สุนทรียภาพของชีวิต              3(3-0-6) 
  Aesthetics for Life 

 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสุนทรียภาพ  การรับรู้  และการเรียนรู้เก่ียวกับ
คุณค่าทางวัฒนธรรม  ความงามด้านศิลปะ  ดนตรี  และศิลปะการแสดง  โดยมุ่งสร้างรสนิยมทาง
ศิลปะ  และนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินชีวิต 

 The relationships between humans and aesthetics; perception and 
learning about the values of culture, artistic beauty, music, and performing arts, 
aiming at the creation of artistic taste and its useful application to good living. 
 
0592003 ทักษะชีวิต          3(3-0-6) 
  Life Skills 
  การจัดการกับปัญหารอบๆตัวในสภาพสังคมปัจจุบัน  การเตรียมความพร้อม  
สําหรับการปรับตัวในอนาคต  ในด้านความรู้  เรื่องความคิดสร้างสรรค์  และความคิดวิเคราะห์
วิจารณ์  ในด้านเจตคติ  เรื่องความตระหนักรู้ในตน  และความเห็นใจผู้อ่ืน  และในด้านทักษะ เรื่อง
การสร้างสัมพันธภาพ  และการสื่อสาร การตัดสินใจ  และการแก้ปัญหา  การจัดการกับอารมณ์  
และความเครียด 
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  Management of surrounding problems in contemporary society; 
preparing readiness for self-adjustment in the future; including knowledge 
dimension; creative thinking and critical thinking; attitude dimension; self realization 
and empathy to other people; and skill dimension; creating human relationship and 
communication, decision making and problem solving; emotion and stress 
management.   
 
0592004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน            3(3-0-6) 
  Human Behavior and Self Development 
  พ้ืนฐานแห่งพฤติกรรมมนุษย์  การพัฒนาตนด้านมนุษยสัมพันธ์  และการดํารงชีวิต
อย่างเป็นสุข การส่ือสารที่ประสบความสําเร็จ การทํางานเป็นทีม ภาวะผู้นําและผู้ตาม  การ
เสริมสร้างแรงจูงใจ  การใฝ่เรียนรู้  และพลังแห่งชีวิตเพ่ือประสิทธิภาพแห่งตน ประสิทธิผลแห่งงาน 
และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติสุข 
  Fundamentals of human behaviors; self development in human 
relations and happy living; successful communication; team working; leadership and 
followers; empowerment of motivation, constant design for learning and life energy 
for self’s efficiency; work effectiveness and peaceful living with others. 
 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
0593001 จิตสํานึกและความรับผิดชอบต่อสังคม       3(3-0-6) 
  Consciousness and Social Responsibility 
  การปลูกฝังจิตสํานึก ความเป็นมาของชาติไทย ความเป็นมาของราชภัฏ การสร้าง
คุณลักษณะให้เป็นบัณฑิตพึงประสงค์ มีความสามัคคี ภาวะผู้นํา จิตสาธารณะ การเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม การป้องกันการทุจริต นโยบาย มาตรการในการแก้ไขปัญหา บทบาทหน้าที่ของ
ประชาชนในการป้องกันการทุจริต ผ่านกระบวนการจากกรณีศึกษา โดยจัดทําโครงการรณรงค์
เพ่ือให้เกิดการรับรู้หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่น่าสนใจ 
      Awareness cultivation; historical background of Thai nation and 
Rajabhat; characteristic development to be preferable graduates with unity, 
leadership, and public consciousness; morality enhancement, anti-corruption 
policies and practices, citizens’ roles in anti-corruption through case studies and 
campaign projects leading to awareness and changes in issue of interest.  
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0593002 สังคมไทยและสังคมโลก         3(3-0-6) 
  Thai and Global Society 
  วิวัฒนาการสังคมไทยและสังคมโลก ในมิติทางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมือง รวมทั้งแนวพระราชดําริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เพ่ือการดํารงอยู่อย่างมีจิตสํานึกแห่งความเป็นไทย ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์และ 
การเปล่ียนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสังคมโลกในช่วงก่อน
สมัยใหม่จนถึงสมัยปัจจุบัน ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต 
           Evolution of Thai and global societies in socio-cultural, economical, 
and political aspects, including sufficiency economy principle and local wisdom for 
the existence of Thainess; effects of globalization and dynamic changes of Thai and 
global societies; Thai and global societies relationship in post modern era, present 
era, and future trend.   
 
0593003 กฎหมายกับชีวิตและสังคม              3(3-0-6) 
  Law for Life and Society 
        ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับชีวิตและสังคม 
สิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคลตามกฎหมาย ความรับผิดชอบในทางแพ่งและในทาง
อาญา กระบวนการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายครอบครัวและ
มรดก รวมทั้งกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจําวัน 
        Introduction to the study of law; relation of law to an individual and 
society; basic right duties and freedom of citizen under the law; responsibility in civil 
law and criminal law; process of justice according to criminal procedure code; family 
law; succession laws; and other laws in daily life 
 
0593004 เศรษฐกิจเพื่อชีวิต              3(3-0-6) 
  Human Economics 
       ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจแต่ละ ยุคสมัย มิติใหม่ของเศรษฐกิจ หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในสังคม
ปัจจุบัน เทคนิคการบริหารการเงินส่วนบุคคลในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน  
    General Knowledge of Thai economy and the global economy; The 
transformation of economy in each period; A new dimension of economy; Sufficient 
economic and applications of social; Technical management of personal finance in the 
current economic climate.   
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       
0594001 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต             3(3-0-6) 
  Science for Quality of Life 
    กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่สรา้งเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีด้านพลังงานของโลกยุคปัจจุบัน ที่มีผลต่อสภาพแวดล้อม สังคม การเมือง และ
วัฒนธรรม 
  Scientific process; practical applications of scientific knowledge and 
technology to enhance health through the enlargement of life quality; impacts of 
scientific and technology progression in term of the energy of today’s world on 
environment , society, politics and culture. 
 
0594002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต            3(2-2-5) 
  Information and Communication Technology for Life 
  ความหมาย ความสําคัญ และองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ อิทธิพลของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีต่อการดํารงชีวิต และความเป็นอยู่ของมนุษย์ การเลือกใช้
ทรัพยากรเพ่ือการสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ การมีจริยธรรมพ้ืนฐานในสังคมยุค
สารสนเทศต่างๆและการเคารพสิทธิทางปัญญา การใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรม
ประยุกต์บนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจําวัน เพ่ือการสืบค้น การ
สร้างสังคมเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ การนําเสนอผลงานการพัฒนาวิชาชีพและการดํารงชีวิต
ประจําวันอย่างมีประสิทธิภาพ 
  Definition, importance, and components of information technology; 
the influence of information and communication technology on human living; 
choosing resources for communication and information exchange; having an ethical 
basis in information societies and respect for intellectual property rights; using 
operating systems and application programs on information technology and 
communication systems for queries in daily life; creating social network of learning; 
giving presentation; professional development and existence of efficient daily life. 
 
0594003 กีฬาเพื่อสุขภาพ                3(2-2-5) 
  Sports for Health 

   ความหมาย  และความสําคัญของการออกกําลังกายต่อสุขภาพ   ความสําคัญ 
ประเภท กิจกรรมนันทนาการ  ระบบของร่างกายท่ีเก่ียวข้องกับการออกกําลังกาย  หลักการและ
เทคนิคการออกกําลังกาย  การวิเคราะห์  และประเมินความเหมาะสมของแต่ละบุคคลในการออก
กําลังกาย  การฝึกปฏิบัติ  และทักษะ     ในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย  และการประเมินผลการออกกําลังกาย 
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  Definition and importance of physical  exercise to health; importance 
of some recreation, type of recreation some  functional  systems of human body  
related to  physical exercises;  principles and techniques of physical exercise; 
analysis and assessment of the  suitability of each person in doing  physical exercise;  
practicing and skills  in physical  exercise  for healthiness;  tests of physical ability 
and assessment  the results of exercising. 
 
0594004 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม            3(3-0-6) 
  Natural Resources and Environment 
     ความหมาย ความสําคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม วิกฤติการณ์
การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเกิดภัยธรรมชาติประเภทต่างๆ ผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  Definitions; significance; relationship between man and environment; 
crises of natural resources and environment; the occurrences of various natural 
disasters; their impacts on economy, society and environment; self-adjustment and 
preparation for confronting environmental change; people participation in 
environmental and natural resources preservation and environmental sustainable 
management. 
 
0594005 การคิดและการตัดสินใจ              3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making 
  หลักการ  กระบวนการ  และลักษณะการคิด  รูปแบบต่างๆของการคิด การ
ตัดสินใจโดยใช้เหตุผลจากตรรกศาสตร์  การวิเคราะห์ข้อมูล  และข่าวสารโดยวิธีการทางสถิติ
เบ้ืองต้น  กระบวนการตัดสินใจ  และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน 
  Principles, processes and characteristics of thinking; styles of thinking; 
decision making based on reasoning from logics; analysis of data and information by 
fundamental statistical methods; decision making process and its application in daily 
life problem solving. 
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คําอธบิายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 
(1) กลุ่มวิชาชีพคร ู

รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา        น (ท-ป-อ) 
1001101 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู       3(2-2-5) 

Language and Thai Culture for Teachers 
       ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเป็นครู ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู สามารถใช้
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย เพ่ือการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง สามารถใช้ภาษา
และวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  
       Thai Language and culture for teachers Thai language for professional 
development ability in listening speaking reading and writing Thai language for 
communicating accurate meaning ability in using language and culture for peaceful 
coexistence. 
 
1003101 ภาษาอังกฤษสําหรับครู         3(2-2-5) 

English Language for Teacher 
       ภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน  
การเขียนภาษาต่างประเทศ เพ่ือการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง สามารถใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
  Foreign Language for professional development ability in listening 
speaking reading and writing foreign language for communicating accurate meaning 
ability in using language and culture for peaceful coexistence. 
 
1011101 ความเป็นคร ู          3(2-2-5) 
  Self Actualization for Teachers 
  สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู กฎหมายที่เก่ียวข้องกับครูและ
วิชาชีพครู การจัดการความรู้เก่ียวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่าง
ต่อเน่ือง การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู  รอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนเพ่ือให้ผู้เรียน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ แสวงหาและเลือกใช้ข้อมลูข่าวสารความรู้เพ่ือให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง การปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน มีจิต
วิญญาณความเป็นครู 
  State of teacher work characteristics and professional standards of 
teachers laws concerning teachers and teaching profession management of knowledge 
for teaching profession the making of progress and continuous profession development  
instilling teachers spirit building progress and the expert of subject matters and strategies 
of teaching and strategies of teaching enabling students to master analytic thinking 
synthetic thinking and creating new things searching and selecting current information 
and knowledge updating to the clanging world interaction between teachers and 
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students promoting the development of student potentiality possessing of teacher’s 
spirit.  
 
1023203 ปรัชญาการศกึษาและการพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5) 

Philosophy of Education and Curriculum Development 
       ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แนวคิด
และกลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ย่ังยืน หลักการการวิเคราะห์เก่ียวกับการศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาที่ ย่ังยืน ตลอดจนการประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา หลักการ  แนวคิดในการจัดทํา
หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้ การวิเคราะห์หลักสูตรสามารถจัดทําหลักสูตรได้ 
การปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
       Philosophy concepts and theories of education religions economy society 
and culture concepts and strategies in education management for promotion of 
sustainable development principles of analysis concerning education for sustainable 
development as well as its application for school development. Principles, concepts in 
curriculum construction, curriculum development and application of curriculum, 
curriculum analysis confection of curriculum evaluation and applying curriculum 
evaluation outcome to develop the curriculum. 
 
1051105 จิตวิทยาพัฒนาการ         3(3-0-6) 
  Development Psychology 
  ความหมาย และความสําคัญของพัฒนาการมนุษย์ที่มีต่อการศึกษา อิทธิพลต่างๆที่มีต่อ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคล จิตวิทยาพ้ืนฐานและจิตวิยาพัฒนาการของมนุษย์ ทฤษฎี
เก่ียวกับจิตวิทยาพัฒนาการ ศึกษาพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมของมนุษย์ ต้ังแต่
ปฏิสนธิ จนถึงวัยชรา การประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาการของบุคคล ใช้
จิตวิทยาเพ่ือความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
บุคลิกภาพของวัยรุ่น ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาวัยเด็กและวัยรุ่น 
  Meaning and importance of human development in education, factors 
effecting human growth and  development, foundation psychology and human 
developmental psychology, theories concerning developmental, study the human 
physical, cognitive, emotion and social development since birth to old age, application 
of knowledge enhance human development, application of psychology for 
understanding and support learner’s learning to the full potential, factor effecting 
adolescent characteristics, problem and solution methods for children and adolescent. 
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1052401 จิตวิทยาการเรียนรู้และการแนะแนว       3(2-2-5) 
  Psychology of Learning and Guidance 
  แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู้ หลักการและทฤษฎีการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ ชนิดของการงานเรียนรู้ การถ่ายโยงการเรียนรู้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ การจูงใจ
และการปรับพฤติกรรมในการเรียนการสอน แนวคิดจิตวิทยาการแนะแนวและการให้คําปรึกษา 
กระบวนการ เทคนิคและเคร่ืองมือในการบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในสถานศึกษา รูปแบบ
บริการทางจิตวิทยา และการแนะแนวในสถานศึกษา หลักการเบื้องต้น วิธีการให้คําปรึกษาในด้านต่างๆ 
เทคนิค และฝึกทักษะการให้คําปรึกษาเบ้ืองต้น สามารถให้คําแนะนําช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
  Psychology of learning and guidance. Educational psychology concepts 
and theories, learning psychology, theories and concepts of learning, learning process, 
types of learning transfer of learning, factors effecting learning, motivation and behavior 
adjustment in teaching learning, concepts in psychology of guidance and counseling, 
process, techniques and instruments in psychology and school counseling service, 
pattern of psychology and school counseling, beginning principles of various counseling 
techniques and practicum in beginning counseling, be able to counsel the learner to 
have a better life. 
 
1044102 การประกันคณุภาพการศึกษา        3(3-0-6) 

Educational Quality Assurance 
       หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา สามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง และดําเนินการจัดกิจกรรมตลอดจนประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 

Principles concepts and practice in management of education quality and 
educational quality assurance ability in quality management for learning activities and 
learning quality continuously and conducting activities as well as evaluation of learning 
activity quality. 

 
1022202 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน       3(2-2-5) 

Learning and Classroom Management 
       หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทําแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ และ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้ บูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการช้ันเรียน การพัฒนาศูนย์การ
เรียนในสถานศึกษา สามารถจัดทําแผนการเรียนรู้และนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง สร้างบรรยากาศ
การจัดการช้ันเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
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       Principles concepts and practice in learning plan preparation management 
of learning and environments for learning theories and models of learning management 
enabling the students to master analytical thinking creative thinking and problem solving 
integration of learning in forms of multi-ages classroom management development of 
learning centers in schools ability in preparation of learning plan and implement it 
effectively creating learning atmosphere in the classroom conducive to student learning. 
 
1041102 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้        3(2-2-5) 

Learning Assessment and Evaluation 
       หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  
ฝึกปฏิบัติการวัดและประเมินผลตลอดจนสามารถวัดและประเมินผลได้ ฝึกปฏิบัติการเขียนข้อสอบ  
การประเมินตามสภาพจริง และประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน สามารถนําผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน  
       Principles concepts and practice in learning assessment practice in writing 
examination paper and evaluation of the students practice in assessment and evaluation 
as well as skill in assessment and evaluation ability in applying evaluation results for 
student development. 
 
1033103 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา      3(2-2-5) 

Innovation and Information Technology for Education 
       หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร ประยุกต์ใช้และประเมินสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร เน้น
กระบวนการเรียนการสอนที่ทันยุคสมัย 
       Principles concepts design applying and evaluating media innovation and 
information technology for learning and ability to apply information technology for 
communication and focus on update study and learning process. 
 
1044103 การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู้        3(2-2-5) 

Research for Learning Development 
       หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การใช้และผลิตงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน สามารถทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ
พัฒนาผู้เรียน 
       Principles concepts and practice in research application and contraction 
of research for learning development ability in applying research results in teaching 
learning management ability to research for teaching learning and student development. 
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1014102 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสําหรับคร ู      3(2-2-5) 
Moral Ethics and Codes of Conduct For teacher 

       หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู 
จรรยาบรรณของวิชาชีพครูที่คุรุสภา กําหนดปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสํานึกสาธารณะและเสียสละ
ให้สังคม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
       Good governance honesty moral and ethical standards of teaching 
profession promulgated by teacher council of Thailand conducting oneself as good 
model public mindedness and altruism converting oneself according to teaching 
profession moral standards. 
 
1012201 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน        2(2-0-4) 
  Education and Community Development 
  ความหมายของการพัฒนา ความหมายของชุมชนและลักษณะชุมชน หลักการพัฒนา
ชุมชน การจัดโรงเรียนเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชน การวางแผนพัฒนาชุมชน การอนามัยใน
โรงเรียน ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการแก้ปัญหาชุมชน วิธีการศึกษาและสํารวจปัญหา
ชุมชน กิจกรรมการพัฒนาชุมชน การประเมินผลการพัฒนาชุมชน 
  The meaning of development, the meaning of community and character 
of community, principles of community development, School management as a center 
of community development, community development planning. Health in community 
schools; Co – operation between school and community; to solve problems within the 
community. How to study and survey community’s problems; community development 
activities; community development evaluation. 
1013203 การศึกษากับการพัฒนาประเทศ 2(2-0-4) 
  Education and National Development  
  ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการพัฒนาประเทศ การศึกษากับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและเศรษฐกิจ แนวคิดในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมือง 
การปกครอง หลักการพัฒนาชุมชน การจัดโรงเรียนเพ่ือพัฒนาชุมชน ความเคลื่อนไหวเก่ียวกับการพัฒนา
ชุมชน 
  The relationship between education and national development; 
education and social change; concepts about educational management for economic 
development; society  and culture; politics and government; principles  of community 
development; school management for enhancing community development; movements 
in community development. 
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1013204 กิจกรรมการศกึษาเพื่อท้องถ่ิน 2(2-0-4) 
  Local Educational Activity 
  โครงส ร้าง  ระบบการศึกษาส่ วนท้องถิ่ น  บทบาทของคนและองค์กร ชุมชน 
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี กิจกรรมและการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคนและองค์กรชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
  The local education structure and system; role of people  and 
community organizations ; art, culture, local traditions; activities for human development 
and community organizations for a  nurturing environment 
 
1013504 การศึกษาทางเลือก 2(2-0-4) 
  Alternative Education 
  ความหมาย ความมุ่งหมาย ขอบข่ายของการศึกษาทางเลือก การเปรียบเทียบ 
การศึกษานอกระบบ ในระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การบริหารและการจัดการ การศึกษาทางเลือก 
หลักสูตรและการศึกษาทางเลือกในประเทศไทยและต่างประเทศ  แนวโน้มของการศึกษาทางเลือกใน
ประเทศไทย 
  The meaning, purpose and scope of alternative education; comparison 
between non-formal, formal education and informal education; alternative education 
administration and management; alternative curriculum in Thailand and oversea; trends 
in alternative in Thailand. 
 
1014902 สัมมนาปัญหาการศึกษา 3(2-2-5) 
  Seminar Problems in Education  
  การจัดสัมมนากระบวนและปฏิบัติการสัมมนาปัญหาการศึกษา 

Seminar; Management process and actions in education problem. 
 

1023204 กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 2(1-2-3) 
  Learner Development Activities 

ความหมายและความมุ่งหมายของกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ประเภทและประโยชน์
ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งพัฒนาความรู้ ความสามารถ ความถนัด และพัฒนาบุคลิกภาพของ
ผู้เรียน มีหลักการจัดการและการบริหารกิจกรรม การเลือก จัดโครงการตามประเภทของกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
       The meaning and objectives of learner development activities , types and 
benefit of learner development activities , including the development of knowledge , 
ability , aptitude and personality of learner , the principle of management and activity 
management , the selection of project according to type of learner development 
activities. 
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1023301 ทักษะและเทคนิคการสอน 3(2-2-5) 
  Teaching Skills and techniques 
  ความหมาย ขอบข่ายและความสําคัญของทักษะและเทคนิคการสอน ทักษะการนําเข้าสู่
บทเรียน การเร้าความสนใจ การต้ังคําถาม การใช้สื่อการเรียนการสอน การเล่าเรื่อง การเสริมแรง การใช้
กิริยาท่าทางและวาจา การใช้กระดานดํา การอธิบายยกตัวอย่างและสรุปบทเรียน การสอนกลุ่มใหญ่ การ
สอนกลุ่มย่อย การสอนรายบุคคล การใช้เพลงประกอบการเรียนการสอน บทบาทสมมติ เทคนิคการสอน
แบบมีส่วนร่วม เทคนิคการสอนโดยใช้กระบวนการคิด ฯลฯ 
  The importance ranges of skills and teaching. Warm up activities; 
stimulation; how to use questions; using teaching –learning aids; telling stories; positive 
reinforcement; body language, ; using the blackboard; explanations with examples and 
conclusions; teaching large group, teaching small group; teaching individual; teaching by 
songs; role play; co –teaching  techniques; thinking process teaching technique etc. 
 
1031201 เทคโนโลยีการถ่ายภาพ 3(2-2-5) 
  Technology of Photography 
  วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบภาพ พัฒนาการของการถ่ายภาพ หลัก
และเทคนิคการถ่ายภาพ การถ่ายภาพประเภทต่างๆ กล้องดิจิตัล การตกแต่งภาพด้วยระบบดิจิตัล ฝึก
ปฏิบัติการถ่ายภาพ 
  Science of photography; factors of image management; photography 
development; principle and techniques of photography; types of photography; digital; 
digital process; practicing photography.  
 
1033104 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 

Information and Communication Technology in Education 
       ความสําคัญ บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารที่มีต่อ
การศึกษา แหล่งสารสนเทศเพ่ือการศึกษา การจัดการฐานข้อมูล การใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศต่างๆ
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ ปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต การจัดเก็บ สื่อสาร และถ่ายทอด
สารสนเทศบนเครือข่าย 
                    Rationale, role and impact of information technology on education, 
sources of information technology for education, data base management usage of 
information technology network system and learning, the practice of information 
searching from internet, storage, communication and transfer of information on network. 
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1033105 การออกแบบมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
Design of Educational Multimedia 

       บทบาท ความสําคัญของการใช้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพ่ือการนาเสนอ รูปแบบและ
ลักษณะของมัลติมีเดียที่ใช้ในการศึกษาและการเรียนรู้ หลักการออกแบบ ทฤษฎีการเรียนรู้ และ
กระบวนการสื่อสาร โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการนาเสนอ ปฏิบัติการออกแบบมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา 
                   The role and rationale of computer multimedia for presentation , model 
and characteristics of multimedia use in education and learning , principle of design , 
theories of learning and communication process , ready-made program for presentation , 
the practice of multimedia for education designing. 
 
1033106 การผลิตสื่อแอนิเมชั่นเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 

Production of Animation Media for Education 
       การสร้างลายเส้นด้วยคอมพิวเตอร์ การสร้างภาพแอนนิเมช่ันด้วยคอมพิวเตอร์ 
กระบวนการจัดทําสื่อ 2 มิติและ 3 มิติ การออกแบบฉากและ ตัวแสดง กระบวนการตกแต่งภาพขั้นสูง 
ทฤษฎีและจิตวิทยาการเรียนรู้ ปฏิบัติการผลิตสื่อแอนนิเมช่ันเพ่ือการศึกษา 
                    Designing of graphic image by computer, designing animation image by 
computer, two dimension and three dimension media making process, screen and actor 
designing, advanced image decoration process, theories and learning psychology the 
practice of animation media production for education. 
 
1052301 มนุษยสัมพนัธส์ําหรบัคร ู 2(2-0-4) 
  Human Relations for Teachers 
  ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ์สําหรับครู หลักการ องค์ประกอบ 
กระบวนและเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์สําหรับครู บทบาทของครูในการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ใน
โรงเรียนและชุมชน   การประเมินมนุษยสัมพันธ์สําหรับครู เน้นการฝึกปฏิบัติ สร้างมนุษยสัมพันธ์เพ่ือ
เสริมบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี และเสริมสร้างสัมพันธภาพแห่งการช่วยเหลือนักเรียน 
  Meaning and importance of human relations for teachers; principles and 
factors; processes  and techniques  to build interpersonal relations for teachers; 
teachers’ role to support interpersonal relation in schools and the  community; 
interpersonal relations evaluation; creating  interpersonal relations to supporting learning 
and students. 
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1053101 ความคิดสรา้งสรรค ์ 2(2-0-4) 
 Creative Thinking 
 ความหมาย ขอบข่าย ประเภท ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ ลักษณะเด็กทีม่ี
ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคและทักษะสําหรับครูในการพัฒนาความคิด สร้างสรรค์ บทบาทของพ่อแม่ 
และครอบครัวกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและการประเมินความคิด
สร้างสรรค์ 
 Meaning, scope, types, of creative thinking, the characteristics  of children 
who are creative thinkers ; technique and skills for teachers to promote  creative 
thinking; parents’ role and family support for  creative thinking; Doing activities to 
develop creative thinking evaluation. 
 
1053402 จิตวิทยาเด็กกลุ่มพิเศษ 2(2-0-4) 
 Special Needs Children Psychology 
 ศึกษาความหมาย ขอบข่าย และพฤติกรรมของเด็กกลุ่มพิเศษ สาเหตุของพฤติกรรม
ผิดปกติของเด็กกลุ่มพิเศษ องค์ประกอบทางด้านกายภาพ ชีวภาพและสังคมทีม่ีผลต่อกลุม่เด็กพิเศษ 
ประเภทของเด็กกลุ่มพิเศษ การดูแลสุขภาพของเด็กพิเศษ องค์การและหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเด็ก
กลุ่มพิเศษ 
 Study meaning, scope and behavior of special needs children ; cause of 
abnormal behaviors of special need child; factors  physical, biological and social which 
are important for special needs children; kinds of special need children; care and health 
of special needs children; organizations and statues which support special nee child. 
 
1053603 เครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว 2(2-0-4) 
 Tools and Techniques in Counseling 
 หลักการสร้างและใช้เครื่องมอืและเทคนิคการแนะแนว ประเภทของเคร่ืองมือและ
เทคนิคการแนะแนว การรวบรวมเคร่ืองมือและเทคนิคการแนะแนว ทั้งที่เป็นแบบทดสอบและไม่ใช่
แบบทดสอบ การปรับเคร่ืองมือที่เป็นแบบทดสอบสําหรับนําออกใช้ การทดลองใช้เครื่องมอืและเทคนิค 
การแนะแนวกับนักเรียน 
 Creating principles and using tools and techniques for counseling; tools 
and techniques in counseling; tools and techniques for counseling both test and non-
test; experimental tools and technique use for counseling. 
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1083601 การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6) 
  Special and inclusive Education 
  ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดการศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม ปรัชญา 
กฎหมาย และนโยบายที่เก่ียวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ลักษณะและประเภทเด็กมีความต้องการ
พิเศษ การปรับเปลี่ยนเพ่ือการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอน การจัดการพฤติกรรมและ
บริการสนับสนุน 
  The principle knowledge of special education and inclusive education; 
philosophy; laws and policy which relates to special need’s children; character and kind 
of children who want special needs; adjustment for inclusive education; teaching 
technique; behavior management and supporting services. 
 
1003102 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
  English Skills Development 
  การฝึกทักษะภาษาอังกฤษทุกทักษะ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้น
การสื่อสารในช้ันเรียน 
  Practice in all language skills as listening, speaking, reading and writing 
with an emphasis on communicating in classroom. 
 
4081108 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 3(2-2-5) 
  Physical Education for Health Development 
  ศึกษาความหมายและขอบข่ายของพลศึกษา คุณค่าความสําคัญของพลศึกษาที่มีต่อการ
พัฒนาสุขภาพ ความหมายและองค์ประกอบสมรรถภาพทางกลไก การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายโดยใช้กิจกรรมพลศึกษา ตามหลักการและขั้นตอนที่ถูกต้อง การพิจารณา
การออกกําลังกายให้เหมาะสมกับเพศ วัย และสภาพร่างกาย ปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพ 
เช่น อาหารและพลังงานแวดล้อม สภาวะอารมณ์ รวมถึงการรู้จักการป้องกันการบาดเจ็บและการ
บําบัดรักษา  การบาดเจ็บเบ้ืองต้น เพ่ือปรับปรุงแก้ไขสมรรถภาพทางกาย ทรวดทรงกลไกการเคลื่อนไหว 
และสุขภาพในชีวิตประจําวันได้ดีขึ้น 
  Studies the meaning and scope of physical education; value, importance 
of physical education for healthy development; effectiveness, fitness testing; to support 
fitness by physical education activities. To determine exercises which are appropriate for 
sex, age and fitness; other factors which support health such as nutrition and 
environment; how to prevent injury and basic first aid. 
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4081402 ผู้กํากับลูกเสือ- เนตรนารสีามัญขั้นความรูเ้บื้องต้น 1(0-2-1) 
  Scout Basic Unit Training Leader Course (S.B.T.C.) 
  ปฐมนิเทศและศึกษาจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมกิจการลูกเสือ สาระสําคัญของการ
ลูกเสือ ภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการขององค์การลูกเสือโลก รู้จักลูกเสือสามัญ การร้องเพลง วิธีการ
ที่ใช้ในการอบรมลูกเสือสามัญ วินัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความว่องไวแนวการฝึกอบรมลูกเสือ
สามัญ ความรู้ในการเล่นเกม บทบาทของนายหมู่ในระบบหมู่ ประวัติและโครงสร้างของการลูกเสือไทย 
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการชุมนุมรอบกองไฟ การอยู่ค่ายพักแรม วิธีการบริหารในกองลูกเสือสามัญ ทักษะ
การลูกเสือ – การสอน การวางแผนกําหนดการประชุมนายหมู่ ประชุมกองลูกเสือสามัญ คําปฏิญาณ และ
กฎของลูกเสือ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้กํากับลูกเสือ พิธีการลูกเสือเนตรนารี การส่งเสริมกิจกรรม
ลูกเสือสามัญ การเดินทางไกล โครงการฝึกอบรมผู้กับลูกเสือ-เนตรนารี 
  Orientation and study of the aims of boy scout training; précis of boy 
scout; background of boy scout and enterprise of world boy scout organization; singing; 
method to train boy scout; discipline; regulation and alertness; boy scout training guild; 
knowledge in playing game; the role of the leader in a collective system; history and 
structure of Thai boy scout; guide to camp fire; campout; administrate of scout 
department; boy scout teaching skills; planning to appoint a leader; boy scout promise 
and rules; scoutmasters’ duty and responsibility; ceremonies of boy scout and girl guide; 
supporting boy scouts’ activities; tramp; scout master training project. 
 
1004102 กิจกรรมเข้าจังหวะ 3(2-2-5) 
  Rhythm Activities 
  หลักการเต้นรําเบ้ืองต้น กิจกรรมเข้าจังหวะ มารยาททางสังคมของลีลาศ ประโยชน์ของ
การลีลาศ การจัดงานลีลาศ การรู้จังหวะของดนตรีและเพลง การจับคู่ การนําพา เทคนิคในการเต้นรํา 
จังหวะต่างๆ 
  Beginning dance principles rhythm activities, socialetiquete of dancing, 
benefit of dancing, dancing fair management, knowing music and song rhythm, paring, 
leading and dancing techniques of various dance steps.  
 
1004103 ผู้นาํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพักแรมสาํหรับคร ู 3(2-2-5) 
  Recreation Leadership and Camping for Teachers 
  ความสําคัญของผู้นํานันทนาการ ผู้นําชนิดต่าง ๆ เปรียบเทียบคุณลักษณะผู้นํา ความ
แตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างผู้นํากับผู้ตาม คุณลักษณะของผู้นํานันทนาการ บทบาทหน้าที่ของผู้นํา
นันทนาการ การฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นําด้านกิจกรรมต่าง ๆ ทางนันทนาการ ประวัติ ความมุ่งหมาย และ
ลักษณะของค่ายพักแรม ความสัมพันธ์ของการอยู่ค่ายพักแรมกับการศึกษานอกสถานที่ ชนิดของค่ายพัก
แรม กิจกรรมที่จัดขึ้น การจัดและดําเนินการในการอยู่ค่ายพักแรม อุปกรณ์ การจัดโปรแกรม การวัดและ
ประเมินผลการอยู่ค่ายพักแรม การอยู่ค่ายภาคปฏิบัติ 
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  The importance of recreation leader, kinds of leaders, comparison of 
leader characters and administration, difference and relation of leader and follower, 
characteristics of recreational leader, role and function of recreational leader, leader 
practice in various activities in recreation, history, objective and characteristics of camp, 
the relation between camping and outdoor study, kinds of camp, activities provide, 
management and operation of camp, instruments program management, assessment 
and evaluation of camping, practical camping. 
 
1033107 คอมพิวเตอรช์ว่ยสอนเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
  Computer Assisted Instruction in Education 
  ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลักการออกแบบ กระบวนการสร้าง 
และประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทฤษฎีเก่ียวข้องในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิธีการ
นําคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การสร้างโปรแกรมหรือการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมา
พัฒนาการเรียนการสอน 
  General knowledge about computer assisted instruction media, principle 
of designing, constructing and types of computer assisted instruction, related theories 
concerning designing computer assisted instruction lessons, application of methods of 
computer in teaching-learning, program construction or application ready-made program 
in teaching-learning. 
 
1024824        การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1                                      1(45) 
                  Professional Experience 1 
                   การสังเกตการจัดการเรียนรู้ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง สามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย รวบรวมข้อมูล 
ธรรมชาติและพัฒนาการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ภูมิหลังของผู้เรียน งานในหน้าที่ครู 
                   Observation of learning management planning of learning management 
enabling the learners to create knowledge by themselves be able to produce learning 
management plan to promote various , collect data; asses the of nature and individual 
student development; students’ background; work load in teachers’ duty. 
 

1024825        การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2                                      1(45) 
                  Professional Experience 2 
                   รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน : 1024824 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ การทดลองสอนในสถานการณ์จําลองและสถานการณ์จริงในระดับช้ัน
ประถมศึกษาที่สอดคล้องกับสาขาที่เรียน  การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเคร่ืองมือวัดผล การ
ตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียน  การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนนสามารถ
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ปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผู้เรียน  การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความ
เป็นครูมืออาชีพ ในสถานศึกษาระดับช้ันประถมศึกษา 
 Prerequisite: 1024824 Professional Experience 1 
    Simulation teaching and real life teaching at elementary school according 
to learning areas,  planning of learning management, designing tests, quizzes, evaluation 
tools, test assessment, scoring and learning evaluation, practical examination and 
scoring, be able to teach designing a test, assessment and evaluation the learners, 
research to solve learner’s problem, professional teacher development at elementary 
school. 
 
 1024826    การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3                                      1(45) 
                   Professional Experience 3 
                    รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน : 1024825 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 
 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ การทดลองสอนในสถานการณ์จําลองและสถานการณ์
จริงในระดับช้ันมัธยมศึกษาที่สอดคล้องกับสาขาที่เรียน   การออกแบบทดสอบ ข้อสอบ เครื่องมือวัดผล 
การตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการตัดสินใจผลการเรียน    การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน
สามารถปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผู้เรียน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนา
ความเป็นครูมืออาชีพในสถานศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา 
                    Prerequisite : 1024825 Professional Experience 2 
                    Simulation teaching and real life teaching at secondary school according 
to learning areas,  planning of learning management, designing tests, quizzes, evaluation 
tools, test assessment, scoring and learning evaluation, practical examination and 
scoring, be able to teach designing a test, assessment and evaluation the learners, 
research to solve learner’s problem, professional teacher development at secondary 
school. 
 
1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                6(480) 
                   Internship 1 
                   รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน: 1024826 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 
                  การปฏิบัติการสอนวิชาเอก สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก การวัดและ
ประเมินผล และนําผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สามารถประเมิน ปรับปรุง 
และศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย ในสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษาระหว่างและหลังการปฏิบัติการ
สอน    
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 Prerequisite: 1024826 Professional Experience 3 
 Practice of teaching and learning management in field of study, 
assessment and evaluation for developing learners, evaluation, improvement and 
research study for developing learners, the practice of assignments in foundation 
education level, the exchange of sharing knowledge concerning educational seminar 
between learners for formative and summative seminar in internship. 
 
1005802        การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                             6(480) 
                   Internship 2 
 รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน: 1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
                 การปฏิบัติการสอนวิชาเอก สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก การวัดและ
ประเมินผล และนําผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สามารถประเมิน ปรับปรุง 
และศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย ในสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษาระหว่างและหลังการปฏิบัติการ
สอน              
 Prerequisite:  1005801 Internship 1  
                   Practice of teaching and learning management in field of study, assessment 
and evaluation for developing learners, evaluation, improvement and research study for 
developing learners, the practice of assignments in foundation education level, the 
exchange of sharing knowledge concerning educational seminar between learners for 
formative and summative seminar in internship. 
 

(2)  หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มรายวิชาเอกภาษาไทย บังคับเรียน 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1541105 ความคิดสรา้งสรรค์ทางภาษาไทย 3(2-2-5) 
  Creative Thinking in Thai 
  ความหมายและกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรม สารและ
สื่อสร้างสรรค์ในด้านวิธีการแสดงออก ศิลปะการใช้ถ้อยคํา  สํานวนโวหาร ปรัชญา และอรรถรส นําเสนอ
ด้วยการพูด การเขียน หรือวิธีการอ่ืนสําหรับครูภาษาไทย 
  Definition and process of creative thinking; literary study and analysis; 
designing a creative presentation by using effective message and media, the art of 
language usage, idiomatic and poetic expression; oral, written and other forms of 
presentationfor Thai teachers. 
 
 
 



หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย  คณะครุศาสตร์  40 
 

1541104  การอ่านและการเขียนร้อยแก้ว 3(2-2-5) 
 Prose Reading and Writing 

ประเภทของร้อยแก้ว  หลักเกณฑ์และกระบวนการอ่านออกเสียง การอ่านในใจ  
การอ่านจับใจความ  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  หลักเกณฑ์และกระบวนการเขียนร้อยแก้ว การเขียน
ร้อยแก้วประเภทต่างๆสําหรับครูภาษาไทย 

Prose varieties, creation and elocution process, inner reading, reading 
comprehension, critical reading, criterion and prose writing process, varieties prose 
writingfor Thai teachers. 

 
1542108  การอ่านและการเขียนร้อยกรอง 3(2-2-5) 
 Poetry Reading and Writing 

ประเภทของร้อยกรอง หลักเกณฑ์และกระบวนการอ่านออกเสียงร้อยกรองแบบปกติ 
และแบบทํานองเสนาะ การอ่านร้อยกรอง หลักเกณฑ์และกระบวนการเขียนร้อยกรอง การเขียนร้อย
กรองประเภทต่างๆสําหรับครูภาษาไทย 

Poetry varieties, criterion and formal poetry elocution process and rhythm 
of prose, criterion and poetry writing process, varieties poetry writingfor Thai teachers. 

 
1531201 ภาษาศาสตรส์าํหรับครูภาษาไทย           3(2-2-5) 
 Linguisticsfor Thai Teachers 

ความหมายและความรู้ทั่วไปทางภาษาศาสตร์ ลักษณะของภาษา สัญลักษณ์ของเสียง
ตามระบบสากล ทฤษฎีภาษาศาสตร์ ระบบเสียง ระบบคําและระบบกลุ่มคํา การวิเคราะห์ภาษาตาม
ทฤษฎีภาษาศาสตร์ 
 Meaning and general knowledge in linguistics; definition and scope of 
linguistics, International Phonetic Alphabet (IPA); phonology, morphology, syntax, 
semantics and linguistic analysis. 
 
1541216 หลักภาษาไทยเพ่ือการประยุกต์ใช้           3(3-0-6) 
 Thai Grammar   

ความหมายและขอบข่ายของหลกัภาษาไทย ลักษณะภาษาไทยในด้านเสียง  
พยางค์ คํา วลี ประโยค การใช้ในบริบทต่างๆ และประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และตามความนิยม
ของสังคมไทย 
 Definition, scope, significance and characteristics of Thai language; 
phonological systems; syllable, word, phrase and sentence structures; and applyeffective 
and appropriate language usage in various context. 
 
 
 



หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย  คณะครุศาสตร์  41 
 

1542106 การเขียนเชิงวิชาการ      3(2-2-5) 
 Academic Writing 
 รูปแบบและส่วนประกอบของงานเขียนทางวิชาการ การเขียนความเรียง การเขียน
รายงานวิชาการ การเขียนภาคนิพนธ์และสารนิพนธ์ การเลือกเรื่อง การกําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขต 
การต้ังช่ือเร่ืองและการตีความ การวางโครงเร่ือง การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
การเรียบเรียง การขยายความ การอ้างอิง การพิมพ์ การพิสูจน์อักษร กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการเขียน
ทางวิชาการสําหรับครูภาษาไทย 
 Styles and components of academic writing; essay, term paper and minor 
thesis writing, choosing a topic; setting objectives and scope of a piece of writing; writing 
essay titles, outlining, collecting data; data analysis and synthesis; arranging and sorting 
data; amplification, references, typing and proof reading; rules and conventions of 
academic writingfor Thai teachers. 
 
1542107  ภาษาในเอเซียเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

Communication in Asian Languages 
 คําศัพท์ สํานวน โครงสร้างไวยากรณ์ระดับพ้ืนฐาน ทักษะการฟัง การพูดการอ่านและ
การเขียนเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสาร ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่ืนในสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้ภาษาที่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมและสังคมในการสื่อสาร และนําไปใช้ในการเรียนการสอน 
 เลือกเรียน  1 ภาษาจากภาษาต่อไปนี้  คือ  จีน  ญี่ ปุ่น  เกาหลี  เ วียดนามเขมร 
ลาว พม่า มาเลย์ อินโดนีเซีย 
 Vocabulary, idioms and basic grammar; listening, speaking, reading and 
writing skills as a tool to communicate, convey and exchange opinions with others in 
different situations in daily life; social and cultural background of native speakers of the 
language; language use in relation to culture and societyand apply to learning and 
teaching. 
 Choose only one language from the following: Chinese, Japanese, Korean, 
Vietnamese, Khmer, Lao, Burmese, BahasaMelayu and Bahasa Indonesia.   
    
1542109 การพูดและการฟังเพื่อสัมฤทธิผลสําหรบัครูภาษาไทย 3(2-2-5) 
 Speaking and Listening for Achievementfor Thai Teachers 
 หลักและศิลปะการพูดและการฟัง การพูดและการฟังที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมทาง
วิชาการ และกิจกรรมบันเทิง ทักษะการพูดและการฟังในสถานการณ์ต่างๆ การพูดแสดงความคิดเห็นการ
อธิบายจากสิ่งที่ได้ฟัง การวิเคราะห์และการผลิตสื่อการพูด 
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Principles and arts of speaking and listening; speaking and listening related 
to academic and leisure activities; speaking skill and listening skills in various situations; 
expressing and describe opinions related to listening tasks; analyzing and producing 
spoken media for Thai teachers. 

 
1542303 ลักษณะและพฒันาการของวรรณกรรมไทย 3(2-2-5) 
 Development of Thai Literature  
 ลักษณะและพัฒนาการของวรรณกรรมไทย เน้ือหารูปแบบ แนวคิด  ความสัมพันธ์ของ
วรรณกรรมกับวัฒนธรรม อิทธิพลของวรรณกรรมที่มีต่อสังคม การนําเสนอผลงานการศึกษาวรรณกรรม
และการนําไปใช้ในการเรียนการสอน 
 Features and developments in Thai literature: content, forms, concepts 
and relations of literature to culture; influence of literature on the society; presentation 
based on the study of literatureand apply to learning and teaching. 
 
1542305 การสร้างหนังสือสําหรับเด็ก 3(2-2-5) 
 Principles of create children’ literature 

พัฒนาการของหนังสือสําหรับเด็ก หลักการสร้างหนังสือสําหรับเด็ก จิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการเรียนรู้ เทคนิคการเลือกสร้างเร่ือง การจัดรูปเล่ม การจัดทําหนังสือ วารสาร และนิตยสาร
สําหรับเด็กเพ่ือการเรียนและการสอน 

Children’ literature development; principles of create children’ literature; 
developmental psychology, psychology of learning, technique of topics choosing; 
packaging, creating book, journals and magazines for childrenfor learning and teaching. 

 
1543225 คําต่างประเทศในภาษาไทย 3(2-2-5) 
 Foreign Language Words in Thai  
 สังเขปประวัติการติดต่อกับชนชาติต่างๆ สาเหตุที่ไทยรับภาษาต่างประเทศ มาใช้ 
ลักษณะของภาษาต่างประเทศที่เข้ามาปะปนในภาษาไทย หลักการยืม คํายืม การเปลี่ยนแปลงคํายืม การ
นําคํายืมมาใช้ในวรรณคดี ราชาศัพท์ และในชีวิตประจําวันและการประยุกต์ใช้ในการเรียนและการสอน 
หลักการสังเกตคําภาษาต่างประเทศในภาษาไทย อิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่มีต่อภาษาไทย 
 A brief history of relationship with different nationalities; causes of 
adoption of foreign words into the Thai language; principles of borrowing words; 
borrowed words; changes in the borrowed words; usage of borrowed words in literature, 
royal language, and in daily life and apply to learning and teaching; notification 
principles of foreign words in the Thai language; influences of foreign languages on the 
Thai language. 
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1543303 วรรณกรรมวินิจ 3(3-0-6) 
 Literary Critics 

หลักการวินิจวรรณกรรมร้อยแก้วร้อยกรอง การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  
การเลือกวรรณกรรมเป็นสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย 
 The diagnostic literature; Prose and poetry, To apply for teaching, 
choosing literacy is a mediain Thai learning and teaching. 
 
1543304 คติชนวิทยา 3(2-2-5) 
 Folklore and Thai Wisdom 
 ความหมาย  ความเ ป็นมาของคติชนวิทยา  การรวบรวมข้อมูล  การ จําแนก 
การวิเคราะห์ การเผยแพร่ข้อมูล การใช้เทคโนโลยีในการจัดการความรู้ทางคติชน  การศึกษาแนวคิดภูมิ
ปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์กับศาสตร์แขนงอ่ืนๆ และการประยุกต์ใช้กับการเรียนการ
สอนภาษาไทย 
 Meaning and background of Thai folklore; data collection, data 
classification, data analyses, information dissemination and utilization of technology for 
folklore knowledge management; the studies of Thai national and Thai local wisdom; 
the relation of this field to other areas of study and the application of the knowledgein 
Thai learning and teaching. 
 
1543306 การวิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทย 3(2-2-5) 
 The Analysis of Thai Text Book 

หนังสือเรียนภาษาไทยระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหนังสือเรียน หนังสืออ่านประกอบ 
หนังสืออ่านเพ่ิมเติมตามรายช่ือที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด และหนังสือคู่มือวิชาภาษาไทย เน้ือหาและ
กิจกรรมฝึกทักษะการนํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ หลักการวิเคราะห์หนังสือแบบเรียน และหนังสืออ่าน
ประกอบ และหลักการเลือกใช้ 

Thai text book in basic education level; textbook, external reading, 
supplement reading books which followed the list of Ministry of Education’s 
specification and handbook for Thai language, content and practice activities are used in 
teaching; principles of textbook  and supplement reading books analysis and principles 
of choosing. 
1544109 การศึกษาวิจัยทางภาษาไทย 3(2-2-5) 
 Thai Language Research  
 วิธีและรูปแบบการวิจัยทางภาษาไทย การเลือกหัวข้อ การเขียนเค้าโครงการวิจัย   
การกําหนดวัตถุประสงค์และกรอบความคิด วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดกระทําข้อมูล การแปลผล
ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยการนําเสนอ การประเมินผลการวิจัยทางภาษาไทย 
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 Forms and methodology of Thai language research; selecting topics, 
writing research proposals, setting objectives and logical frameworks,  collecting data, 
interpreting data, writing up research papers, presenting and evaluating the Thai language 
research.  
 
1544108 สัมมนาภาษาไทย 3(2-2-5) 
 Seminar on Thai Language 
 การจัดสัมมนา ปัญหาและปรากฏการณ์การใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน การรวบรวมคํา 
สํานวน ประโยคในภาษาพูดและภาษาเขียน ผลดีและผลเสียของการใช้คํา สํานวน และประโยค  
การพัฒนาการใช้ภาษาให้ได้ผลดีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการใช้ภาษาไทยสําหรับครูภาษาไทย 
 Organizing a seminar on problems and phenomena of current Thai 
language use; collecting words, idioms and sentences in spoken and written language; 
advantages and disadvantages of the utilization of the words, idioms and sentences; 
improving the use of language to improve proficiencyfor Thai teachers. 
 
  - กลุ่มวิชาการใช้ภาษา 
1541205 วาทการ        3(2-2-5) 
  Speech 

 หลักการพูด การสร้างบุคลิกภาพและความม่ันใจในการพูด การใช้ภาษา กลวิธี การพูด 
การเตรียมการพูด การปฏิบัติตนขณะที่พูด การประเมินผลและการปรับปรุงการพูด การพูดใน
ชีวิตประจําวัน การพูดในที่ประชุมชน 
   The principles of making a speech; developing a pleasant personality and 
building self-confidence; language usage, speaking techniques; speech preparation; 
appropriate and inappropriate techniques in speech making; evaluation and 
improvement; public speaking and speeches in daily life. 
 
1541206 ภาษาไทยธุรกิจ       3(3-0-6) 
  Business Thai 
  การใช้คําศัพท์และสํานวนที่เหมาะสมในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจตามกาลเทศะ บุคคล
และเครื่องมือสื่อสาร การเขียนและการอ่านเอกสารเผยแพร่ทางธุรกิจ การประชุม การสัมภาษณ์ การ
เขียนข้อความโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์ภาษาไทยที่ใช้ในวงการธุรกิจ 
   Using appropriate language, expressions, vocabulary, idioms and 
communications tools in business communication for particular situations and people; 
writing and reading business documents; arranging business meetings and interviews; 
writing advertisements and public relations; analyzing the use of Thai language in a 
business context. 
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1543112 หลักการพูดในที่สาธารณะ     3(2-2-5) 
  Public Speaking 
  หลักการพูด การใช้จิตวิทยาในการพูด ศิลปะการพูดในที่สาธารณะ การสร้างบุคลิกภาพ
และความมั่นใจในการพูดสําหรับครูภาษาไทย การใช้เสียง ลีลา การดําเนินเรื่อง การใช้ภาษา การ
เตรียมการพูดและการพูดในสถานการณ์ต่างๆ 
  Principles, psychology and art of public speaking; developing  a pleasant 
personality and building self-confidencefor Thai teachers; controlling the voice and 
gestures; techniques for effective speech making; the use of language, the preparation 
and speech making in various situations. 
 
1543113 ภาษาสื่อมวลชนเพ่ือการเรียนรู้และการสอน   3(2-2-5) 
 Mass Media for Learning and Teaching 

ประเภทของสื่อมวลชน บทบาทของสื่อมวลชนต่อการใช้ภาษาและการเรียนการสอน 
Varieties of mass media, role of mass media for the use of language and 

education. 
 

1543204 การเขียนบนัเทิงคดี      3(2-2-5) 
  Fiction Writing 
  ลักษณะ รูปแบบของบันเทิงคดี การเขียนนวนิยาย เรื่องสั้น นิทาน บทละคร 
การสร้างแก่นเรื่อง การต้ังช่ือเรื่อง การวางโครงเร่ือง เน้ือหา ตัวละคร ฉาก บทสนทนา การเขียนบันเทิง
คดีและการนําเสนอผลงาน 

Characteristics and forms of fiction; novel writing; short-story writing; tale 
writing; script writing; thematic development; titles; creating plot, content, character; 
setting; dialogue; writing and presenting a piece of fiction. 

 
1543205 การเขียนเพื่องานโฆษณาและประชาสัมพันธ ์   3(2-2-5) 
  Writing for Advertising and Public Relations 
  รูปแบบของสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หลักการเขียนโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
การวิเคราะห์และผลิตงานเขียนโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การนําเสนอผลงาน 
  Forms of advertising media and public relations; principles of writing 
advertisements and public relations; analysis and production of advertisements and 
public relations materials and presentation. 
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1543208  การแปล       3(3-0-6) 
  Translation 
  หลักเกณฑ์  กลวิธีในการแปลความ และถอดความภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยทั้ง
ร้อยแก้วและร้อยกรอง กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการแปล การแปลและการนําเสนอผลงาน 
Principles, methods of translation and translation of prose and poetry from foreign 
language into Thai; laws related to translation; translation and presentation. 
 
1544202  การเขียนเชิงสร้างสรรค ์     3(2-2-5) 
  Creative Writing 
  หลักการเขียน  ศิลปะการเขียนร้อยแก้วและร้อยกรอง การวิเคราะห์งานเขียนเชิง
สร้างสรรค์ การสร้างสรรค์งานเขียนจากความคิดและจินตนาการ  
Principles of writing; the art of prose and poetry writing; analysis of creative writing; 
writing with thought and imagination. 
 
1544604 การนําเสนอสารภาษาไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) 
  The Thai Language Presentation by Information Technology    
  โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใช้ในการนําเสนอสารภาษาไทย  ภาษาที่ใช้ในการนําเสนอด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทําบทเพ่ือการนําเสนอ การสร้างสื่อประสมเพ่ือการนําเสนอสารภาษาไทย  
การประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข 
  Using software packages for presentations in the Thai language; choosing 
appropriate language for presentation by using information technology; planning and 
writing presentation scripts; designing, using and evaluating multimedia technology for 
presentations in Thai. 
 
  - กลุ่มวิชาภาษา 
1533102 ภาษาบาลสีันสกฤตในภาษาไทย     3(3-0-6) 
  Pali and Sanskrit in Thai 
  ประวัติความเป็นมาของภาษาบาลีและสันสกฤตโดยสังเขป เปรียบเทียบลักษณะของ
ภาษาบาลีและสันสกฤตกับภาษาไทย  การนําคําภาษาบาลี สันสกฤตมาใช้ในภาษาไทยในลักษณะต่างๆ  
การกลายเสียง  กลายความหมายของคําบาลี สันสกฤตที่ใช้ ในภาษาไทย  อิทธิพลของภาษาบาลีสันสกฤต
ที่มีต่อภาษาไทย 
  A brief history of Pali and Sanskrit; a comparison of Thai to Pali and 
Sanskrit, usages of the borrowed words from Pali and Sanskrit in Thai; assimilation of 
sound and meaning of Pali and Sanskrit in Thai; fluences of Pali and Sanskrit on the Thai 
language. 
 
 



หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย  คณะครุศาสตร์  47 
 

1533103 ภาษาถ่ินตระกูลไท      3(2-2-5) 
  Tai Dialects 
  ความหมายและหลักเกณฑ์การแบ่งภาษาตระกูลต่างๆ ภาษาถิ่น  ลักษณะเฉพาะของ
ภาษาถิ่นตระกูลไทที่ยังใช้ในปัจจุบัน ภาษาไทในประเทศอินเดีย จีน  เวียดนาม พม่า ลาว และไทย 
Definition and principle of classification of language families; dialects; characteristics of 
current Tai dialects; Tai in India, China, Vietnam, Burma, Lao and Thailand. 
 
1534101 อรรถศาสตรเ์บื้องต้น      3(3-0-6) 
  Introduction to Semantics 
  ทฤษฎีและการวิเคราะห์ความหมายของคํา ประโยคและข้อความต่อเน่ืองในภาษาไทย 

Theory and analysis of the meaning of words, sentence and  
discourse in the Thai language. 
 
1541103 คําและสาํนวนไทยร่วมสมัย     3(3-0-6) 
  Words and Phrases in Contemporary Thai language 
  ลักษณะและท่ีมาของคํา สํานวน โวหาร คําพังเพย ภาษิต ความหมายการนําไปใช้ การ
เปลี่ยนแปลงของคําและสํานวนไทย การวิเคราะห์ถ้อยคําและสํานวนไทย  ลักษณะของคําที่เกิดขึ้นใหม่ 
ที่มา การสะกดคํา ความหมาย การนําไปใช้ การวิเคราะห์และการนําเสนอ 
Characteristics and origins of words, idioms, eloquence, sayings, proverbs; meaning and 
application; changes and analysis of Thai words and idioms.  Features of new words and 
idioms word origin and spelling; meaning and usage; analysis and presentations. 
 
1543101 ภาษากับสังคม       3(2-2-5) 
  Language and Society 
  การศึกษาภาษาเชิงสังคมวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม และวัฒนธรรม  
อิทธิพลของสังคมที่มีต่อภาษา  การเปล่ียนแปลงของภาษา การแปรของภาษา ภาษาในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและการแปรของภาษา การนําเสนอผลการวิเคราะห์ 
  Studies of Sociolinguistics; the relationship between language, society and 
culture; the influence of the society on language; language change and variations in a 
language and its analysis and presentation; language used in electronic material. 
 
1543223 พัฒนาการของภาษาไทย      3(3-0-6) 
 Development of Thai Language 

 ความสัมพันธ์ของพัฒนาการทางสังคมกับพัฒนาการของภาษา วิธีการทํานุบํารุง
ภาษาไทยมาตรฐาน หลักการและวิธีการบัญญัติศัพท์ การสร้างมาตรฐานทางภาษาของหน่วยงานต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง ปัญหาและแนวทางแก้ไข การอนุรักษ์และพัฒนาภาษาไทย ศัพท์บัญญัติที่นํามาใช้ในการเรียน
การสอนภาษาไทย 
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Relations of social development and language development, preserving 
standard Thai language, principles and how to neologism, how to construct standard 
language in the offices, problems and resolving, conversation and Thai language 
development, terminology in Thai education. 

 
1542301 อักษรไทย        3(3-0-6) 
  Thai Script 
  วิวัฒนาการอักษรไทย อักษรขอม อักษรมอญ อักษรไทยแบบต่างๆ ที่ปรากฏในประเทศ
ไทย การศึกษาเปรียบเทียบและการปริวรรตเป็นอักษรไทยปัจจุบัน 
  The development of the Thai alphabet, the Khmer alphabet and the Mon 
alphabet; the array of characters used in Thailand; a comparative and historical study of 
the transformation of the contemporary Thai script. 
 
1544211 ภาษาไทยเพื่อชาวต่างประเทศ     3(2-2-5) 
  Thai for Foreigners 
  โครงสร้างภาษาไทยท่ีมีผลต่อความเข้าใจของชาวต่างประเทศ การออกเสียง การใช้คํา 
การใช้กลุ่มคํา การสื่อความหมาย และแนวทางการแก้ปัญหา การส่ือสารในปริบทของสังคมไทย การ
จัดการเรียนรู้ภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ 
  Thai language structure which aids in the comprehension of the language; 
pronunciation, word usage and phrase usage; meaning and guidelines for the solution of 
problems; communication in various Thai social contexts; learning activity in Thai. 
 
กลุ่มวิชาวรรณกรรม 
1542404 วรรณกรรมสดุดี       3(3-0-6) 
  Panegyric Literature 
  ความหมาย ลักษณะและพัฒนาการของวรรณกรรมสดุดี ลักษณะคําประพันธ์  การใช้
ภาษา ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในวรรณกรรมสดุดี การวิเคราะห์วรรณกรรมสดุดี  คุณค่าของ
วรรณกรรมสดุดี 
  Meaning, forms and development of Panegyric Literature; forms of poetry, 
language usage and historical background; analyze Panegyric Literature; the value of 
panegyric literature. 
 
1542405 วรรณกรรมเพลงของไทย      3(3-0-6) 
  Thai Songs Literature 
  ความหมายและประเภทของวรรณกรรมเพลงไทย เพลงไทยเดิม เพลงไทย- 
สากล เพลงไทยลูกทุ่ง พัฒนาการวรรณกรรมเพลงไทย เน้ือหา แนวคิด  การใช้ภาษา 
กลวิธีการแต่ง  ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมเพลงไทยกับสังคม คุณค่าของวรรณกรรมเพลงไทย 



หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย  คณะครุศาสตร์  49 
 

  Meaning and types of Thai songs; traditional Thai songs, Thai popular 
songs, Thai country songs; the development of Thai songs, content, concepts, language 
usage, composing; the relation of Thai songs to Thai society; values of Thai songs lyrics.   
 
1543309 วรรณกรรมนิราศของไทย     3(3-0-6) 
  Niras (A Form of Poetry) 

ความหมาย ลักษณะและพัฒนาการของวรรณกรรมนิราศเพ่ือการเรียนและสอน  
ลักษณะคําประพันธ์ การใช้ภาษาจุดประสงค์ในการแต่ง  เน้ือหา ธรรมเนียมนิยม  ลีลาการเขียนแรง
บันดาลใจของกวี คุณค่าของวรรณกรรมนิราศ 
  Meaning, forms and development of Nirasfor learning and teaching; forms 
of the composition, language usage; objectives of the composition; content, convention 
and stylistics of the composition and the inspiration of the poets; value of Niras. 
 
1543403 วรรณกรรมสังคมและการเมอืง     3(3-0-6) 
  Social and Political Literature 
  ความหมายและองค์ประกอบของสังคมและการเมือง  ลักษณะและพัฒนาการของ
วรรณกรรมสังคมและการเมือง  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมและการเมือง  
การประเมินค่าวรรณกรรมสังคมและการเมือง 
  The meaning and elements of society and politics; forms and 
development of social and political literary works; analyzing the relation of the literary 
works to society and politics; evaluating social and political literary works. 
 
1543405 กวีเอกของไทยและผลงาน     3(3-0-6) 
  Thai Top Writers and Literary Works 
  พระราชประวัติ และประวัติของกวีสําคัญของไทย ลักษณะเฉพาะ จุดเด่นและคุณค่าของ
ผลงาน การเปรียบเทียบผลงานของกวี 
  Biographies of important Thai poets including works of Thai kings; 
characters, distinctive features and value of literary works; the comparative study of 
number of poets.  
 
1543406 วรรณกรรมท้องถ่ิน      3(2-2-5) 
  Thai Folk Literature 
  ความหมาย ประเภท ลักษณะของวรรณกรรมท้องถิ่น วรรณกรรมท้องถิ่น 
ที่สําคัญ การแพร่กระจายของวรรณกรรมท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมท้องถิ่นกับสังคมและ
วรรณกรรมแบบฉบับ คุณค่าของวรรณกรรมท้องถิ่น การวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นเฉพาะเรื่องและการ
นําเสนอ 
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  Meaning, classifications and features of  Thai folk literature; important 
Thai folk literature; distribution of Thai folk literature; the relation of Thai folk literature 
to the society and Thai folk literature to Thai literature; value of Thai folk literature; 
analyzing a specific piece of Thai folk literature and presenting the piece. 
 
1543411 วรรณกรรมอาเซียน      3(3-0-6) 
  Literary Works of ASEAN 

วรรณกรรมสําคัญของอาเซียน ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับ 
ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม  การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมอาเซียนเฉพาะเรื่อง 
  Important literary works of ASEAN, the relation of the literary works to 
history, society and culture; analytical studies of specific ASEAN literary works. 
 
1543412 หัสคดีศึกษา       3(3-0-6) 
  A Study of Humouristic Literature 
  ความหมายและประเภทของหัสคดี อารมณ์ขันจากวรรณกรรมลายลักษณ์และ
วรรณกรรมมุขปาฐะ การวิเคราะห์กลวิธีการสร้างเร่ือง การใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาสื่ออารมณ์ขัน 
การเขียนหัสคดี 
  Meaning and classifications of humouristic literature; humour in the 
literature; written and oral works; analysis of  composition; utilization of verbal and non-
verbal language to convey humour; practice writing humourous composition. 
 
1543315 วิถีไทยและภูมิปัญญาท้องถ่ินในวรรณกรรม   3(2-2-5) 
 Thai Way of Life in Thai Literature 
  วิถีไทยและภูมิปัญญาในวรรณกรรม ระบบความคิด ความเช่ือ หลักธรรม จารีตประเพณี 
และวัฒนธรรมต่างๆ ในการดําเนินชีวิตที่ปรากฏในวรรณกรรมความรู้เชิงคติชนวิทยา วิธีการศึกษาข้อมูล
คติชน และนําเสนอข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  

  Thai way and wisdom in literature; ideological, belief, dharmic principles, 
custom and culture in ways of life which occurredin literature; knowledge about folklore; 
how to study folklore and local wisdom presentation. 
 

1544316 วรรณกรรมการแสดงสําหรับครู     3(2-2-5) 
 Thai Plays for Teacher 

วิวัฒนาการของวรรณกรรมการแสดงละครไทย จุดมุ่งหมาย เน้ือหา รูปแบบ กลวิธีการ
ประพันธ์ และการใช้ภาษาการเขียนบทวรรณกรรมการแสดงที่ปรากฏในวิชาภาษาไทย บทบาทของ
วรรณกรรมการแสดงกับการเรียนการสอน การใช้บทละครพัฒนาทักษะฝึกพูด อ่าน เขียน และดู 
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Evoluation of Thai plays from literally; purposes, content, pattern, literary 
production strategies and languages usage writing in literally Thai plays which appeared 
in Thai; role of Thai Plays in teaching; Using Thai Plays develop practice speaking, 
reading, writing skill and watching. 

 
1544401 วรรณกรรมขนบประเพณีและศาสนา    3(2-2-5) 
  Thai Customs and Religious Literature 
  ความหมาย ลักษณะและพัฒนาการของวรรณกรรมขนบประเพณีและศาสนา  
วรรณศิลป์ ปรัชญา ความเช่ือในวรรณกรรมขนบประเพณีและศาสนา ความสัมพันธ์ระหว่างความเช่ือและ
ศาสนากับวรรณกรรมการวิเคราะห์วรรณกรรมเฉพาะเร่ือง 
  Meaning, features and the development of Thai customs and religious 
literature; the literary arts, psychology and superstition found in Thai custom and 
religious literature; relation of superstition and religion to literature; an analysis of a 
particular piece of writing. 
 
1544318 อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศที่มีต่อวรรณกรรมไทย  3(2-2-5) 
  Influence  of  Foreign  Literature  on  Thai  Literature 
  อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศที่มีต่อวรรณกรรมไทย ด้านรูปแบบ แนวคิด เน้ือหา
และภาษาศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรมต่างประเทศการประยุกต์ใช้ใน
การเรียนและการสอน และการนําเสนอผลงาน 
  Influence of foreign literature on Thai literature in terms of features, 
concepts, content and language; analytical studies of Thai literature influenced by 
foreign literature; apply to learning and teaching and presentation of the results. 
 
1544903 สัมมนานักเขียนไทย      3(2-2-5) 
  Seminar on Thai Writers 
การจัดการสัมมนา ประวัติ ผลงานของนักเขียนไทย แนวความคิดและกลวิธีการเขียนของนักเขียน 
  Organizing a seminar on the biography and works of Thai authors; 
concepts and writing methodology of the authors. 
 
1544320 สัมมนาวรรณกรรมไทย 3(2-2-5) 
  Seminar Thai Literature 

ลักษณะวรรณกรรมประเภทต่างๆ  บทบาทและความสัมพันธ์ของวรรณกรรม 
กับสังคมไทยการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแนวคิดและกลวิธีการแต่งวรรณกรรมไทย 
   Typesof literary; role and relationship of literature with Thais’ society; 
point of view about the concepts and writing methodology of Thai literary. 
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1544905 การศึกษาเอกเทศ      3(2-2-5) 
  Independent Study 

การศึกษาเรื่องใดเรื่องหน่ึงที่สนใจในขอบข่ายของวิชาภาษาไทย และนําเสนอ 
ในรูปแบบภาคนิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
  Conducting an individual study relating to the Thai language and 
presenting the findings in the form of a paper or mini-thesis. 
 
   - รายวิชาการสอนวิชาเอก 
1544119 การสอนภาษาไทย         3(2-2-5) 
  Thai Language Teaching  
  ปรัชญาการสอน หลักการสอน และเทคนิคการสอนภาษาไทย กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
กระบวนการทางภาษาไทยการสอนแบบบูรณาการ การสอนให้เกิดทักษะการคิด และแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
  Philosophy of teaching; Thai Language teaching principles and techniques; 
learning activities on Thai Language; teaching an integrated approach; the teaching of 
thinking skills and unit plan. 
 
1544120 การพัฒนารปูแบบการสอนภาษาไทย     3(2-2-5) 
  Thai Language Teaching Models Development  
  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับรูปแบบการสอนภาษาไทยแบบต่าง ๆ  รูปแบบการสอนเพ่ือ
พัฒนาสติปัญญาและทักษะทางภาษาไทย  รูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับการสอนภาษาไทยเพ่ือพัฒนา
บุคคล  การเลือกรูปแบบการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนและช้ันเรียน การทดลองสอนตามรูปแบบการ
สอนที่พัฒนาขึ้น 
  Basic knowledge about teaching of Thai language in a various patterns to 
improve the intelligence and cognitive process; teaching model for Thai language for 
individual development; the selection of  teaching pattern to suit with students and 
classes; the teaching trial by the developed model. 
 

- เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า  4 หน่วยกิต 
1543302 วรรณกรรมสําคัญของไทย     3(3-0-6) 
  Thai Literary Masterpieces  
  วรรณกรรมที่สําคัญและได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสร และหรือองค์กรที่เก่ียวข้อง
กับวรรณกรรม คุณค่าและอิทธิพลที่มีต่อการสร้างสรรค์งานวรรณกรรมอ่ืน การศึกษาวิเคราะห์
เปรียบเทียบเพ่ือการสอน  
  The study of masterpieces of literature honored by the Literature Club 
and/or other relevant institution; a comparative study of its value and influence on the 
creation of other literaturefor teaching. 
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1542203 การเขียนสารคดี       3(2-2-5) 
  Feature Writing 
  ลักษณะและประเภทของสารคดี รูปแบบ หลักเกณฑ์ และกลวิธีเขียนสารคดี 
แหล่งข้อมูล และการรวบรวมข้อมูลเพ่ือการเขียนสารคดี การเขียนและการนําเสนอผลงาน 
  Characteristics of a feature article; types, formats, principles and writing 
techniques; data source and its collection; practicing writing and presenting projects. 
 

(5)  แผนการเรียนตลอดหลกัสูตร 
     สําหรับการจัดแผนการศึกษาหลักสูตรได้จัดให้สอดคล้องตามระบบการศึกษา

แบบทวิภาค ในหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  
ซึ่งแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ดังน้ี  

แผนการเรียนนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3 
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3 
กลุ่มวิชาชพีครูบังคบั 
1001101 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู 3(2-2-5) 

1011101 ความเป็นครู 3(2-2-5) 

1014102 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสําหรบัครู 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุม่วิชาเนื้อหาบงัคับ) 
1531201 ภาษาศาสตร์สําหรับครูภาษาไทย 3(2-2-5) 

1541216 หลักภาษาไทยเพ่ือการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6) 
 รวม 21 
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3 
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3 
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3 
กลุ่มวิชาชพีครูบังคบั 
1003101 ภาษาอังกฤษสําหรับครู 3(2-2-5) 

1023203 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

1051105 จิตวิทยาพัฒนาการ 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุม่วิชาเนื้อหาบงัคับ) 
1541105 ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย 3(2-2-5) 

 รวม 21 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3 
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3 
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3 
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3 
กลุ่มวิชาชพีครูบังคบั 
1052401 จิตวิทยาการเรียนรู้และการแนะแนว 3(2-2-5) 
1022202 การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุม่วิชาเนื้อหาบงัคับ) 
1542109 การพูดและการฟังเพ่ือสัมฤทธิผลสําหรับ 

ครูภาษาไทย 
3(2-2-5) 

 รวม 21 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3 
กลุ่มวิชาชพีครูบังคบั 
1044102 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุม่วิชาเนื้อหาบงัคับ) 
1542303 ลักษณะและพัฒนาการของวรรณกรรมไทย 3(2-2-5) 

1541104 การอ่านและการเขียนร้อยแก้ว 3(2-2-5) 

1542106 การเขียนเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 

1542305 การสร้างหนังสือสําหรับเด็ก 3(2-2-5) 

1542107 ภาษาในเอเชียเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 รวม 21 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชพีครูบังคบั 
1041102 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุม่วิชาเนื้อหาบงัคับ) 
1543303 วรรณกรรมวินิจ 3(3-0-6) 

1543304 คติชนวิทยา 3(2-2-5) 

1543325 คําต่างประเทศในภาษาไทย 3(2-2-5) 

1542108 การอ่านและการเขียนร้อยกรอง 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุม่วิชาเนื้อหาเลือก) 
1543112 หลักการพูดในที่สาธารณะ 3(2-2-5) 

1543313 ภาษาสื่อมวลชนเพ่ือการเรียนรู้และการสอน 3(2-2-5) 

 รวม 21 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชพีครูบังคบั 
1033103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 

1024824 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(45) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุม่วิชาเนื้อหาบงัคับ) 
1543306 การวิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทย 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุม่วิชาเนื้อหาเลือก) 
1541103 คําและสํานวนไทยร่วมสมัย 3(3-0-6) 

1543223 พัฒนาการของภาษาไทย 3(3-0-6) 

1543309 วรรณกรรมนิราศของไทย 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุม่วิชาเนื้อหาเอก เพิ่มเติม) 
1543302 วรรณกรรมสําคัญของไทย 3(3-0-6) 

 รวม 19 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชพีครูบังคบั 
1024825 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1(45) 
กลุ่มวิชาชพีครูเลือก 

......................... วิชาเลือก 3 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุม่วิชาเนื้อหาบงัคับ) 
1544109 การวิจัยทางภาษาไทย 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุม่วิชาเนื้อหาเลือก) 
1544316 วรรณกรรมการแสดงสําหรับครู 3(2-2-5) 
1544318 อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศที่มีต่อ 

วรรณกรรมไทย 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาการสอนวิชาเอก 
1544119 การสอนภาษาไทย 3(2-2-5) 
1544120 การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทย 3(2-2-5) 
 รวม 19 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชพีครูบังคบั 
1044103 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

1024826 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3   1(45) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุม่วิชาเนื้อหาบงัคับ) 
1544108 สัมมนาภาษาไทย 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุม่วิชาเนื้อหาเอก เพิ่มเติม) 
1542203 การเขียนสารคดี 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเลือกเสร ี(เลือก 2 รายวิชา แต่จํานวนหน่วยกิตรวมไม่เกิน 6 หน่วยกิต) 

.............................. วิชาเลือกเสรี 3 

............................. วิชาเลือกเสรี 3 

 รวม 16 
 

ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชพีครูบังคบั 
1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(480) 
 

ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชพีครูบังคบั 
1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(480) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




