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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
Bachelor of Education Program in Thai Language
ค.บ. (ภาษาไทย) B.Ed. (Thai Language)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

ผลิตบัณฑิตใหรอบรูภาษาและวัฒนธรรมไทย เชี่ยวชาญการสอนที่ทันสมัย เปนครูภาษาไทยมือ
อาชีพ ที่อนุรกั ษและเผยแพรมรดกทางภาษาและวัฒนธรรมไทยสูสากล
วัต ถุ ประสงค ของหลั ก สูต ร หลักสู ต รครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าภาษาไทย มุงผลิตครูภ าษาไทยใหมี
คุณลักษณะ ดังตอไปนี้
1) มีความรูความเขาใจหลักภาษา การใชภาษาและวรรณกรรมไทยอยางถองแท มีทักษะในการ
ใชภาษาไทยและเทคโนโลยีทันสมัย ในการแสวงหาและสื่อสารถายทอดขอมูลความคิดสรางสรรค
2) สามารถจัดการเรียนรูใหเยาวชนไทย คนไทย และชาวตางประเทศเขาใจ ใชภาษาไทยได
ถูกตองและตระหนักในคุณคาและสุนทรียภาพของภาษา และวรรณกรรมไทย
3) มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู ใฝเรีย นรูตลอดชีวิต และเปนตนแบบของ
ผูเรียนและครูทั่วไป
หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 170 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา
9 หนวยกิต
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12 หนวยกิต
1.3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9 หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ

134

หนวยกิต

2.1) วิชาชีพครู

56

หนวยกิต

2.1.1) วิชาแกน

6

หนวยกิต

2.1.2) วิชาบังคับ

34

หนวยกิต

2.1.3) ฝกประสบการณวิชาชีพ

16

หนวยกิต

78

หนวยกิต

2.2.1) วิชาเอกบังคับ
53
2.2.2) วิชาเอกเลือก
15
2.2.3) วิชาการสอนวิชาเอก
6
2.2.4) วิชาเลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก 4

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

2.2) วิชาเอก
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หนา 1

3) หมวดวิชาเลือกเสรี

การจัดการเรียนการสอน
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุมภาษา
1500110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
Thai Language for Communication
1500111
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills
1500112
ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2500113
ความจริงกับการพัฒนาชีวิต

6 หนวยกิต

30 หนวยกิต
9 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
12 หนวยกิต
3(3-0)

Truth and Development of Life
2500114

สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0)
Aesthetics for Self Development
2500115
วิถีไทยสูสังคมโลก
3(3-0)
Thai Living to Global Society
2500116
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Laws in Daily Life
1.3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9 หนวยกิต
4000115
วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
3(3-0)
Sciences and Equilibrium of Life
4000116
การแกปญหาเชิงบูรณาการ
3(3-0)
Integrated Problem Solving
4000117
เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(2-2)
Technology and Development
2) หมวดวิชาเฉพาะ
134 หนวยกิต
มีจํานวน 134 หนวยกิต ประกอบดวย วิชาชีพครู และวิชาเอก
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หนา 2

2.1) วิชาชีพครู
2.1.1) วิชาแกน

56 หนวยกิต
6 หนวยกิต

1541503

ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู
3(2-2)
Thai Language and Culture for Teachers
1553513 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
3(2-2)
English for Teachers
2.1.2 วิชาบังคับ
34 หนวยกิต
1011504 ปรัชญาการศึกษา
3(3-0)
Philosophy of Education
1011101 ความเปนครู
3(3-0)
Teachers Characterization
1023102 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2)
Curriculum Development
1051104 จิตวิทยาสําหรับครู
2(1-2)
Psychology for Teachers
1051107 จิตวิทยาใหคําปรึกษาและแนะแนว
2(1-2)
Counseling Psychology and Guidance
1023401 การจัดการเรียนรู
3(2-2)
Learning Management
1061104 การจัดการชั้นเรียน
2(2-0)
Classroom Management
1032105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2)
Innovation and Information Technology in Education
1042105 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(2-2)
Educational Measurement and Evaluation
1043423 การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2)
Educational Research
1063305 การประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2)
Educational Quality Assurance
1051106 การเสริมสรางจิตสาธารณะ
2(1-2)
Public Spirit Formulation
4081410 ผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรูเบื้องตน
2(1-2)
Basic Unit Leader Training Course (B.T.C)
2.1.3 ฝกประสบการณวิชาชีพ
16 หนวยกิต
1002501 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1
2(90)
Practicum 1
1002502 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2
2(90)
Practicum 2
1004502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(550)
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หนา 3

School Internship 1
1005502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
School Internship 2
2.2) วิชาเอก
2.2.1) วิชาเอก
2.2.1.1 วิชาเอกบังคับ
1531107 ภาษาศาสตรเบื้องตนสําหรับภาษาไทย
Introduction to Linguistics for Thai Language
1541107 ลักษณะภาษาไทย
Characteristics of Thai Language
1541212
1541213
1541214
1541401
1541407
1541502
1541701
1542214
1543204
1543223
1543407

การอานและการเขียนใหเกิดผลสัมฤทธิ์
Reading and Writing for Achievement
วรรณกรรมเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม
Socio-Cultural Literary Works
การอานและการเขียนรอยกรองไทย
Thai Verse Reading and Writing
วรรณกรรมศึกษา
Literary Works Study
พัฒนาการของวรรณคดีไทย
Thai Literature Development
ภาษาอังกฤษสําหรับครูภาษาไทย
English for Thai Language Teachers
ภูมิปญญาไทยกับวิถีชีวิตไทย
Thai Wisdoms and Ways of Life
การเขียนเชิงวิชาการ
Academic Writing
การพูดและการฟงใหเกิดผลสัมฤทธิ์
Speaking and Listening for Achievement
ความคิดสรางสรรคในภาษาไทยและวัฒนธรรม
Creative Thinking in Thai Language and Culture
วรรณกรรมทองถิ่น
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6(550)
78
53

หนวยกิต
หนวยกิต
3(2-2)
3(3-0)

3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
หนา 4

1543408
1543434
1543441
1543508

1544201

1541103
1542204
1542402
1543103
1543201
1543413
1543435
1543436

Thai Folk Literary Works
คติชนในภาษาและวรรณกรรมไทย
Folklores in Thai Language and Literary Works
วรรณคดีเอกของไทย
Thai Literature Masterpieces
วรรณกรรมกับศิลปะการแสดง
Literary Works and the Performance Arts
หนังสือเรียนภาษาไทย
Thai Textbooks

ภาษาตางประเทศในภาษาไทย
Foreign Words in Thai Language
(2.2.1.2) เอกเลือก
15
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 15 หนวยกิต
ภาษาเขมรในภาษาไทย
Khmer Language in Thai Language
ศิลปะการอานออกเสียง
Reading Techniques
วรรณกรรมนิราศ
Niras Literary Works
ภาษาถิ่นไทย
Thai Dialects
ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
Pali and Sanskrit Languages in Thai Language
วรรณคดีสุนทรภู
Literatures of Sunthon Phu
วรรณกรรมไทยรวมสมัย
Contemporary Thai Literary Works
วรรณคดีรัชกาลที่ 5-6
Thai Literatures in Royal Period of King Rama V- VI
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3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
2(1-2)

3(3-0)
หนวยกิต
3(3-0)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

หนา 5

1543437
1543439
1543440
1543446
1543505
1544103
1544210
1544401
1544501
1544611

1544908

1541001

1531601
1531602

วรรณกรรมรัชกาลที่ 9
Thai Literary Works in Royal Period of King Rama IX
วรรณกรรมกับศิลปะแขนงตางๆ
Literary Works and Other Arts
วรรณกรรมรางวัลสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน
The S.E.A. Write Award Literary Works of ASEAN
เพลงไทยประกอบบทเรียน
Thai Songs for Lessons
ผลงานการคนควาดานการจัดการเรียนรูภาษาไทย
Research Works in Thai Language Learning Management
ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ
Thai Language for Foreigners
การใชภาษาไทยจากพระไตรปฎก
Usage of Thai Language from Tipitaka
วรรณกรรมขนบประเพณีและศาสนา
Literary Works of Thai Customs and Religions
การพัฒนาหนังสือสําหรับเยาวชน
Learning Material Development for Youth
การนําเสนอและจัดการฐานขอมูลภาษาไทยเพื่อการเรียนรู
Thai Language Presentation and Database Management
for Learning
สัมมนาภาษาไทย
Seminar on Thai Language
(2) วิชาการสอนวิชาเอก
6
บังคับ
2
การจัดการเรียนรูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
Thai Language Learning Management in Secondary
Education Level
เลือก
4
การจัดการเรียนรูภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ
Thai Language Learning Management for Foreigners
การจัดการเรียนรูภาษาไทยโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส
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3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(1-2)
2(1-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
2(1-2)
2(1-2)

2(1-2)
หนวยกิต
หนวยกิต
2(1-2)

หนวยกิต
2(1-2)
2(1-2)
หนา 6

1531603

1531604
1531605

1531606
1541002

Thai Language Learning Management by Using Electronic
Media
การจัดการเรียนรูภาษาไทยโดยใชสื่อมวลชน
Thai Language Learning Management by Using Mass
Media
การสอนซอมเสริมภาษาไทย
Remedial Teaching for Thai Language
เทคนิคการจัดการเรียนรูหลักภาษาไทยและการใชภาษา
Learning Management Techniques on Thai Grammar and
Usage
เทคนิคการจัดการเรียนรูวรรณคดีและวรรณกรรม
Learning Management Technigues on Thai Literatures
การจัดการเรียนรูภาษาไทยระดับประถมศึกษา
Thai Language Learning Management in Elementary
Education Level

2(1-2)

2(1-2)
2(1-2)

2(1-2)
2(1-2)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

หนา 7

คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
กลุมภาษา
9 หนวยกิต
1500110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language for Communication
ความสํ าคัญของภาษาไทย การใชภาษาไทยในการสื่อความหมายอยางถูกตองและ
เหมาะสม การใชทักษะทางภาษาที่สัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ การ
สรุปความ การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน การพูด และ
การเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทางวิชาการดวยลายลักษณอักษร
วาจา และสื่อประสม
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หนา 8

1500111

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
3(3-0)
English for Communication and Study Skills
Oral communication skills and listening comprehension skills to gain
confidence and fluency in interpersonal and presentational communication. Basic study
skills: reading, writing and those required for vocabulary development and information
retrieval used for undertaking basic research.
1500112

ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0)
Language and Culture
ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพ การ
กระทบทางวั ฒ นธรรมกั บ ภาษาที่ มี ต อ กั น อิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรมที่ มี ต อ วิ วั ฒ นาการของภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน ภาษาถิ่น เพื่อ
การการอยูรวมกันอยางสันติ ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยางมีศิลปะ
2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12 หนวยกิต
2500113
ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3(3-0)
Truth and Development of Life
ทฤษฎีตางๆ เกี่ยวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร ดานศาสนา ดานสังคม
จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิต การใหคุณคาของ
ชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมีจิตสํานึก
หรือความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม
2500114

สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0)
Aesthetics for Self evelopment
การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย
ด า นความเชื่ อ ศาสนา สั ง คม บนพื้ น ฐานแห ง การมองเห็ น การได ยิ น การเคลื่ อ นไหวที่ แ สดงถึ ง
ความสามารถในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะที่
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

หนา 9

นําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
2500115

วิถีไทยสูสังคมโลก
3(3-0)
Thai Living to Global Society
ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิ จ การเมื อง การปกครอง ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวม
กิจ กรรมสื บสานวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถิ่น การวิเคราะหประเด็น เกี่ยวกับ
วิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับ ชุมชน
ระดับประเทศและระหวางประเทศ
2500116

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Laws in Daily Life
กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญที่ เกี่ย วกับ สิทธิ และหน าที่ข องพลเมื อง ประมวลกฎหมายแพ ง
และพาณิ ช ย กฎหมายทรั พ ยสิ น ทางป ญ ญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ชีวิตประจําวัน เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติ
ทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน
3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9 หนวยกิต
4000115
วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
3(2-2)
Sciences and Equilibrium of Life
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสิ่ ง มี ชี วิ ต ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม การเปลี่ ย น แปลงที่ มี
ผลกระทบตอภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค
พฤติกรรมสุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและ
ผลิตภัณฑทางธรรมชาติที่มีผลกระทบตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ แบบแผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวันที่มีความพอดี และการฝกปฏิบัติออก
กําลังกาย เพื่อพัฒนาดุลยภาพของชีวิต
4000116

การแกปญหาเชิงบูรณาการ
3(3-0)
Integrated Problem Solving
การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบตาง ๆ
ของมนุ ษย ตรรกวิ ทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

หนา 10

คณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพื่อแกปญหาในโลก
สมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข

4000117

เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(3-0)
Technology and Development
ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม การนํา
เทคโนโลยี มาประยุ กต ใช ในด า นต าง ๆ ไดแ ก การศึ กษา ศาสนา วัฒ นธรรม อาชีพ และการสื่ อสาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีที่มีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
2) หมวดวิชาเฉพาะ
134 หนวยกิต
2.1) วิชาชีพครู 56 หนวยกิต มีรายวิชาดังตอไปนี้
2.1.1) วิชาแกน
6 หนวยกิต
1553513
ภาษาอังกฤษสําหรับครู 1
3(2-2)
English for Teachers I
English language used in teaching and learning school subjects and the
essential functional classroom English language with particular attention to starting
lessons in English, organizing the classroom, giving instructions, introducing new
vocabulary, explaining and demonstrating, using classroom language, eliciting questions
and answers, and giving compliments. Developing communicative competence with
emphasis on interpersonal and presentational communication aiming at becoming
effective communicators in teaching profession.
1553514
ภาษาอังกฤษสําหรับครู 2
3(2-2)
English for Teachers II
Effective use of integrated skills using academic reading resources including
of newsletter, abstracts, journals, magazines including on-line resources to enhance
students’ knowledge of the latest instructional development that is aimed to guide their
practices in the teaching profession. Practices on improving students’ reading and oral
presentation strategies through various meaningful activities.

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

หนา 11

2. วิชาบังคับ
34 หนวยกิต
1011503
หลักการศึกษา ปรัชญา และความเปนครู
3(3-0)
Educational Principles, Philosophy and Teachers
Characterization
ปรั ช ญา แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารศึ ก ษา ศาสนา เศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม และ
การประยุกตใชเพื่อพัฒนาสถานศึกษา แนวคิด กลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
กฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวของกับครูและวิชาชีพครู ความรอบรูในเนื้อหาวิชาที่สอนและ
กลยุ ท ธ ก ารสอน สภาพงานครู คุ ณ ลั ก ษณะและมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู การจั ด การความรู การสร า ง
ความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง การแสวงหาความรูและเลือกใชขอมูลขาวสารเพื่อทัน
ตอการเปลี่ยนแปลง ความตระหนักในคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
และหลักธรรมาภิบาลเพื่อเปนแบบอยางที่ดี การปฏิสัมพันธ ระหวางครูกับผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผูเรียน
1023102

การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2)
Curriculum Development
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ ประเภทของหลักสูตร หลักการ แนวคิดในการจัดทํา
หลักสูตร รูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร ปจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการพัฒนา
หลักสูตร หลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับทองถิ่น
การนําหลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาหลักสูตร ปญหาและแนวโนมใน
การพัฒนาหลักสูตร
1023401
การจัดการเรียนรู
3(2-2)
Learning Management
ความหมาย ความสํ าคัญ องคประกอบการจัดการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรูและการ
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผูเรียน รูปแบบการจัดการเรียนรู และการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู เทคนิควิทยาการจัดการเรียนรู การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การออกแบบและจัด
ประสบการณการเรียนรูโดยบูรณาการเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรู การใชและการผลิตสื่อ การพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู การประเมินผลการเรียนรู ฝกปฏิบัติเขียนแผนการจัดการเรียนรู และทดลองจัดการ
เรียนรู
1032105
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2)
Innovation and Information Technology in Education
แนวคิด ทฤษฎี ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหเหมาะสมกับ วัยและ
ระดับชั้นของผูเรียน การวิเคราะหปญหาที่เกิดจากการใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
บูรณาการทรัพยากรแหลงเรียนรู และเครือขายการเรียนรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน การจัดระบบ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

หนา 12

สารสนเทศเพื่อการเรียนรูและการบริหารจัดการ ฝกปฏิบัติการออกแบบ ผลิต พัฒนา นําไปใช ประเมิน
ปรับปรุงสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
1042105
การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(2-2)
Educational Measurement and Evaluation
ความสัมพันธขององคประกอบของหลักสูตร พฤติกรรมทางการศึกษา ความหมาย
ความสําคัญ ประเภท และธรรมชาติของการวัดและประเมินผลการศึกษาที่เหมาะสมกับวัยและระดับชั้น
ของผูเรียน หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การสรางและการใชเครื่องมือวัด
และประเมินผลการศึกษา การประเมินผลแบบยอยและแบบรวม การประเมินผลตามสภาพจริง การ
ประเมินผลภาคปฏิบัติ การประเมินผลจากแฟมสะสมงาน ฝกปฏิบัติประเมินผลการเรียน สถิติที่ใชใน
การวัดและประเมินผลการศึกษา การวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือ การแปลความหมายของคะแนน
แนวทางการประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะหปญหาการวัดและ
ประเมินผลในโรงเรียน แนวโนมการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
1043423
การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2)
Educational Research
แนวคิ ด ทฤษฎี และหลักการวิจัย ระเบีย บวิธี และกระบวนการวิจัย ประเภทและ
รูปแบบของการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน การวิเคราะหปญหาการเรียนรู การคนควา ศึกษางานวิจัยใน
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู การใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหาและพัฒนาการเรียนรู
การออกแบบการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ฝกปฏิบัติจัดทํา และเสนอโครงการเพื่อทําวิจัย
ฝกปฏิ บัติ การวิจั ย การสรางและหาคุ ณภาพเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมขอ มูล สถิติเพื่อการวิจัย
การวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานการวิจัย การนําเสนอผลการวิจัยและการประเมินงานวิจัย
1051104
จิตวิทยาสําหรับครู
2(1-2)
Psychology for Teachers
จิ ต วิ ท ยาพั ฒ นาการผู เ รี ย นในแต ล ะระดั บ ชั้ น และวั ย ของผู เ รี ย น การประยุ ก ต ใ ช
จิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวของกับพัฒนาการมนุษยในการจัดการเรียนการสอน จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยา
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนนความเขาใจความแตกตางของผูเรียนทั้งดานบุคลิกภาพและ
รูปแบบการเรียนรูของผูเรียน การพัฒนาผูเรียนโดยใชสมองเปนฐาน การจัดปจจัยและสภาพแวดลอมที่
สงเสริมการเรียนรู การพัฒนาสติปญญา การพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
การเสริมสรางมนุษยสัมพันธสําหรับครู บทบาทของครูในการสรางมนุษยสัมพันธในโรงเรียนและชุมชน
ฝกปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและการสรางมนุษยสัมพันธ
1051107
จิตวิทยาใหคําปรึกษาและแนะแนว
2(1-2)
Counseling Psychology and Guidance
ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญา หลักการแนะแนว การบริหารจัดการบริการและแนะ
แนวในสถานศึ กษา เทคนิคในการใหบ ริการแนะแนว เครื่องมือและแบบทดสอบเบื้องตน เพื่อ การให
คําปรึกษา การใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาความถนัด ความสามารถและศักยภาพของผูเรียน เทคนิคการให
คําปรึกษาดานการศึกษาและสวนตัวของผูเรียน หลักและจรรยาบรรณของผูใหคําปรึกษา กรณีศึกษา
ฝกปฏิบัติการจัดบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษา
1051106
การเสริมสรางจิตสาธารณะ
2(1-2)
Public Spirit Formulation
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
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ความสํ า คั ญ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งจิ ต สาธารณะกั บ จิ ต อาสา คุ ณ ธรรมพื้ น ฐานที่ ส ง เสริ ม การมี จิ ต
สาธารณะ จิตลักษณะ และทักษะสําคัญในการปฏิบัติงาน คุณลักษณะของผูมีจิตสาธารณะที่เหมาะสม
กับวัยและวุฒิภาวะของผูเรียน การวัดและการประเมินจิตลักษณะและทักษะการปฏิบัติงาน การศึกษาดู
งานในหนวยงานที่เกี่ยวของ ฝกปฏิบัติดําเนินโครงการจิตสาธารณะ หรืออาสาเขารวมงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของกับจิตสาธารณะ
1061107
การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู
2(2-0)
Management of Classroom and Learning Environment
สภาพและปญหาที่เกี่ยวของกับการจัดการชั้นเรียนที่เอื้อตอการเรียนรูใหเหมาะสมกับ
วัยและระดับชั้นของผูเรียน แนวคิดหลักการและเทคนิคการบริหารจัดการชั้นเรียน บทบาทหนาที่ของครู
ในการจัดการชั้นเรียน การปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน การพัฒนาวินัยในชั้นเรียน ภาวะผูนําและการทํางาน
เปนทีม การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู การจัดทําโครงการทางวิชาการ โครงการและ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม การใช
ภูมิปญญาทองถิ่นในการพัฒนาผูเรียน การพัฒนาศูนยการเรียนรูในสถานศึกษา กลยุทธการสรางความ
รวมมือกับบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนเพื่อพัฒนาผูเรียน

1063305

การบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
2(2-0)
School Administration and Educational Quality
Assurance
แนวคิ ด หลั กการบริ ห ารการศึ ก ษา แนวทางปฏิ บั ติที่ เ กี่ย วกั บ การบริ ห ารสถานศึก ษา
การนิเทศการบริหารสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา หลักการประกันคุณภาพการศึกษา
องคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการประเมินคุณภาพการศึกษา บทบาทของครูและผูเกี่ยวของกั บการ
ประกันคุณภาพการศึกษา การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การสรางและพัฒนา
ตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดระบบสารสนเทศที่จําเปนใน
การประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินตนเอง และจัดทํารายงานเพื่อเตรียมการประเมินคุณภาพ
ภายนอก การนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใชในการพัฒนาการเรียนรู
1081104
การศึกษาพิเศษ
2(2-0)
Special Education
แนวคิ ด หลั ก การ เกี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษาพิ เ ศษ ความเป น มาเกี่ ย วกั บ การจั ด
การศึกษาพิเศษ กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ ระบบการดูแลชวยเหลือทางการศึกษาสําหรับผูที่มี
ความต อ งการพิ เ ศษในสถานศึ กษา บทบาทหน า ที่ข องหน ว ยงานและบุ คลากรที่ เกี่ ย วข อ งในการจั ด
การศึกษาพิเศษ การดําเนินงานของรัฐเกี่ยวกับระบบการดูแลชวยเหลือผูมีความตองการพิเศษ
1541501
ภาษาไทยสําหรับครู
3(2-2)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
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T ai Language for Teachers
หลักการและฝกทักษะในการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาไทย การคิดอยาง
เปนระบบเพื่อพัฒนาการสอนและการสื่อความหมาย ทักษะการจับใจความสําคัญ สรุปความ ยอความ
วิ เ คราะห แ ละวิ นิ จ สาร หลั ก การพู ด ในโอกาสต า ง ๆ การสื่ อ สารในองค ก ร การสื่ อ สารเพื่ อ สร า ง
ความสัมพันธกับนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน การเขียนรายงานและนําเสนองานทางวิชาการ
4081410
1(0-2)
ผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรูเบื้องตน
Basic Unit Leader Training Course (B.T.C.)
หลักการ สาระสําคัญของกิจการลูกเสือและเนตรนารี กิจกรรมขององคการลูกเสือโลก
ประวัติโครงสรางลูกเสือโลกและลูกเสือไทย ประเภทของลูกเสือและเนตรนารี หลักสูตรและแนวการ
ฝกอบรมลูกเสือและเนตรนารี ฝกปฏิบัติการฝกอบรมหลักสูตรผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรู
เบื้องตน
2.1.3) ฝกประสบการณวิชาชีพ
16 หนวยกิต
1002501 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1
2(90)
Practicum 1
การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพระหวางเรียน โดยศึกษาสภาพทั่วไปของสถานศึกษา งานใน
หนาที่ครู การเปนผูชวยครูในงานตางๆ การฝกปฏิบัติวางแผนศึกษาผูเรียน โดยการสังเกต สัมภาษณ เก็บ
รวบรวมขอมูล และนําเสนอผลการศึกษาโดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา ภายใตการนิเทศโดยอาจารย
นิเทศกของมหาวิทยาลัย
1002502 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2
2(90)
Practicum 2
การฝ กปฏิ บั ติ งานวิ ช าชีพระหวางเรีย น โดยบูร ณาการความรูตางๆ มาใชในการฝก
ประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษา การทําหนาที่ครูผูชวย ฝกจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผูเรียน การทดลองสอน การประเมินผล และปรับปรุง นําเสนอผล
การศึกษาโดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา ภายใตการนิเทศโดยอาจารยนิเทศกของมหาวิทยาลัย
1004502

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(550)
School Internship 1
การปฏิบั ติ การสอนในสถานศึกษาที่เปน เครือขายฝกประสบการณวิชาชีพ การ
ปฏิบัติงานครูในดานตางๆ เนนการบูรณาการความรูมาใชปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมกับวัยและระดับชั้น
ของผูเรียน การเลือกใชและผลิตสื่อนวัตกรรมที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรู การใชเทคนิคยุทธวิธีใน
การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู การจัดทําโครงงานวิชาการ การกําหนดป ญหาการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู การสัมมนาทางการศึกษา ภายใตการนิเทศโดยอาจารยนิเทศของมหาวิทยาลัย
1005502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(550)
School Internship 2
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่เปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพ ตอจากการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผูเรียน การ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู และการนําเสนอผลการวิจัยพัฒนา โดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา ภายใตการนิเทศ
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โดยอาจารยนิเทศกของมหาวิทยาลัย
2.2) กลุมวิชาเอก
(1.1) วิชาเอกบังคับ
53 หนวยกิต
1531107 ภาษาศาสตรเบื้องตนสําหรับภาษาไทย
3(2-2)
Introduction to Linguistics for Thai Language
ความหมายของวิ ชาภาษาศาสตร สาขาต างๆ ของภาษาศาสตร ลั กษณะของภาษา
สัญลักษณของเสียงตามระบบสากล ระบบเสียง ระบบคําและระบบกลุมคํา การวิเคราะหภาษาตามวิธีการ
ทางภาษาศาสตร การประยุกตใชความรูและวิธีการทางภาษาศาสตรในการเรียนการสอนภาษาไทย
1541107

3(3-0)
ลักษณะภาษาไทย
Characteristics of Thai Language
วิ วั ฒ นาการภาษาไทย ลั ก ษณะสํ า คั ญ ของภาษาไทย เสี ย ง การแจกรู ป คํ า และ
การสร า งคํ า การจํ า แนกหมวดคํ า ชนิ ด และโครงสร า งของวลี และประโยค ความหมาย รวมทั้ ง
การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย
การอานและการเขียนใหเกิดผลสัมฤทธิ์
3(2-2)
Reading and Writing for Achievement
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการอานและการเขียน ฝกการอานและการเขียนคําไทยที่ถูกตอง
การอานออกเสียงรอยแกว รอยกรอง การอานในใจเพื่อรับสาร ระดับความเขาใจและระดับการใช
วิจารณญาณ รวมทั้งฝกการเขียนเพื่อจุดประสงคเฉพาะ และการประเมินผลสัมฤทธิ์การอานและการ
เขียนเพื่อปรับปรุงพัฒนา
1541212

1541213

วรรณกรรมเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0)
Socio – Cultural Literary Works
ความสั ม พั น ธ ร ะหว างวรรณกรรมกั บสั งคมและวั ฒ นธรรม โดยศึ กษาครอบคลุ มด า น
อิ ทธิ พลของสั งคมและวั ฒ นธรรมที่ มี ตอ วรรณกรรม ดา นวรรณกรรมในฐานะภาพสะท อนของชีวิ ต
วัฒนธรรม และสังคม รวมทั้งอิทธิพลของวรรณกรรมที่มีตอสังคมและวัฒนธรรม ภาษาในวรรณกรรมที่
สัมพันธกับสังคมและวัฒนธรรม
1541214 การอานและการเขียนรอยกรองไทย
3(2-2)
Thai Verse Reading and Writing
ประวัติความเปนมา ประเภท รูปแบบของรอยกรองไทย ศึกษาวิเคราะหตัวอยางรอย
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
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กรองที่มีคุณคาหรือไดรับรางวัลเกี่ยวกับฉันทลักษณ ภาษาวรรณศิลป ฝกอานทํานองเสนาะและแตงคํา
ประพันธ รอยกรองสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคของแตละบุคคล
1541401 วรรณกรรมศึกษา
3(3-0)
Literary Works Study
หลั ก การอ า นวรรณคดี เ บื้ อ งต น การวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบต า ง ๆ ของวรรณกรรม
วิเคราะหคุณคาของวรรณกรรมประเภทตาง ๆ ในดานวรรณศิลป ดานอารมณ และดานสังคม และฝก
อานวรรณกรรมประเภทตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวรรณกรรมและหรือวรรณคดีที่ลึกซึ้งตอไป
1541407 พัฒนาการของวรรณคดีไทย
3 (3-0)
Thai Literature Development
ความเคลื่ อ นไหวและความคลี่ ค ลายของวรรณคดี ไ ทยตั้ ง แต ส มั ย สุ โ ขทั ย จนถึ ง สมั ย
รัตนโกสินทรตอนตน ลักษณะเดนของวรรณคดีไทยแตละยุคสมัย รวมทั้งอิทธิพลที่มีตอกันระหวาง
วรรณคดีกับวรรณคดีแตละยุคสมัย วรรณคดีกับสังคมและวิถีชีวิตคนไทยในอดีต
1541502 ภาษาอังกฤษสําหรับครูภาษาไทย
3 (3-0)
English for Thai Language Teachers
English through Thai Language field to improve students’ knowledge in Thai
Language field as well as their ability to learn English through their own motivation to
use the language. Discussions of ideas from texts and highlights of presentation
techniques included.
1541701

ภูมิปญญาไทยกับวิถีชีวิตไทย
3 (3-0)
Thai Wisdoms and Ways of Life
ภาษาและวรรณกรรมในฐานะอัตลักษณและมรดกทางวัฒนธรรมของไทย ภูมิปญญาไทย
ในดานชีวิตความเปนอยูทั้งวัตถุธรรม และคุณธรรมที่ปรากฏในภาษาและวรรณกรรมไทย ความคิดและ
งานสรางสรรคทางสุนทรียะในศิลปกรรมไทย
1542214 การเขียนเชิงวิชาการ
3 (2-2)
Academic Writing
ความรูเกี่ยวกับการเขียนภาคนิพนธ สารนิพนธ โครงการ รายงานการวิจัย การฝกเขียน
และนําเสนอผลงาน ประเมินผลงานเพื่อปรับปรุงพัฒนา
1543204 การพูดและการฟงใหเกิดผลสัมฤทธิ์
3 (2-2)
Speaking and Listening for Achievement
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการพูดและการฟง ฝกการพูดเพื่อใหความรู การพูดโนมนาวใจ
การพูดในโอกาสตาง ๆ รวมทั้งฝกการฟงเพื่อจับใจความและการฟงอยางใชวิจารณญาณ การประเมินผล
ทักษะการพูดและการฟงเพื่อปรับปรุงและพัฒนาใหสามารถพูดและฟงเพื่อสื่อสารไดสัมฤทธิผล
1543223 ความคิดสรางสรรคในภาษาไทยและวัฒนธรรม
3 (3-0)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
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Creative Thinking in Thai Language and Culture
ความหมาย กระบวนการคิดเชิงสรางสรรค ศิลปะการใชถอยคํา สํานวนโวหาร เรื่องราว
และรูปแบบที่แสดงความคิดสรางสรรคทั้งในการพูดและการเขียน ผลงานและกิจกรรมดานภาษาและ
วัฒนธรรม ฝกทักษะและปฏิบัติการการสรางสรรคผลงานสารคดี บันเทิงคดี กวีนิพนธ กิจกรรมบูรณา
การภาษาและวัฒนธรรม โดยใชกระบวนการกลุม
1543407 วรรณกรรมทองถิ่น
3 (3-0)
Thai Folk Literary Works
วรรณกรรมทองถิ่นดานความหมาย กําเนิด ที่มา ลักษณะ ประเภท รูปแบบ เอกลักษณ
และคุณคาในดานตาง ๆ วิเคราะหความสัมพันธระหวางวรรณกรรมทองถิ่นที่ศึกษากับ วรรณกรรม
ทองถิ่นอื่ นเพื่อหาลักษณะรว มและลั กษณะตาง รวมทั้งการอนุรักษ สืบสาน และการนําคุณคาไป
ประยุกตใชใหสมสมัย
1543408 คติชนในภาษาและวรรณกรรมไทย
3 (3-0)
Folklores in Thai Language and Literary Works
ความรูเบื้องตนคติชนเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ ความเปนมา รูปแบบ และบทบาท
หนาที่คติชนประเภทตางๆ รวมทั้งการศึกษาระเบียบวิธีการทางคติชนวิทยา การเก็บขอมูลภาคสนาม
และการวิเคราะหขอมูลเพื่อสืบทอดพัฒนาและประยุกตใชในวิชาชีพ
1543434 วรรณคดีเอกของไทย
3 (2-2)
Thai Literature Masterpieces
ลักษณะเดนอันแสดงถึงความเปนเลิศของวรรณคดีไทยประเภทตางๆ ที่ไดรับยกยอง ในดาน
รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด และศิลปะการประพันธ ตลอดจนคุณคาที่ปรากฏในวรรณคดีเอกของไทย ศึกษา
วรรณคดีที่ไดรับยกยองในรูปตางๆ จากอดีตถึงปจจุบัน เชน ศิลาจารึกพอขุนรามคําแหง พระอภัยมณี ลิลิต
พระลอ กาพยเหเรือ อิเหนา ขุนชางขุนแผน รามเกียรติ์ พระราชพิธีสิบสองเดือน ฯลฯ
1543441
วรรณกรรมกับศิลปะการแสดง
3(3-0)
Literary Works and the Performance Arts
วรรณคดี ป ระเภทบทละครของไทย ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งวรรณคดี ไ ทยกั บ
ศิลปะการแสดงของไทย ไดแก โขน ละคร หนัง หุน ระบํา รํา เซิ้ง ฟอน และการแสดงดานดนตรี ฯลฯ
1543508 หนังสือเรียนภาษาไทย
2(1-2)
Thai Textbooks
พัฒนาการของหนังสือเรียนภาษาไทย ศึกษาหนังสือเรียนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาในปจจุบัน รวมทั้งหนังสืออานประกอบและหนังสืออานเพิ่มเติม ในรายชื่อหนังสือที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว ทั้งดานเนื้อหา กิจกรรมและแบบฝกหัด รวมทั้งศึกษาคูมือภาษาไทย
ควบคูกัน เพื่อวิเคราะหความคิดหลัก และความคิดเสริมสําหรับแนวทางการวางแผนในการจัดการเรียน
การสอนและแสวงหากลวิธีการสอนตามความเหมาะสม
1544201 ภาษาตางประเทศในภาษาไทย
3(2-2)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
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Foreign Words in Thai Language
ประวัติการติดตอกับชนชาติตาง ๆ ไดแก เขมร ลาว พม า เวียดนาม จีน อินเดีย ชวา
มลายู อังกฤษ ฯลฯ สาเหตุที่ไทยรับคําภาษาตางประเทศมาใช ลักษณะของภาษาตางประเทศที่เขามา
ปะปนในภาษาไทย หลักแหงการยืมคํา การสรางคํา การเปลี่ยนแปลงคํายืมในดานเสียงและความหมาย
การนําคํายืมมาใชในวรรณคดี ราชาศัพทและภาษาไทยในชีวิตประจํา วัน ประมวลคําภาษาตางประเทศ
ในภาษาไทย และหลักการสังเกตคําภาษาตางประเทศในภาษาไทย
(1.2) วิชาเอกเลือก
15
หนวยกิต
1541103
ภาษาเขมรในภาษาไทย
3(3-0)
Khmer Language in Thai Language
ประวัติของภาษาเขมร อักขรวิธีและการประกอบศัพท เปรียบเทียบหนวยเสียง หนวยคํา
และประโยคของภาษาเขมรกับภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงรูปคํา เสียง และความหมายของภาษาเขมรที่
ปรากฏในภาษาและวรรณคดีไทย
1542204
ศิลปะการอานออกเสียง
2(1-2)
Reading Technique
การอ า นออกเสี ย งบทอ า นทุ ก ชนิ ด ที่ ป รากฏในหนั ง สื อ เรี ย นภาษาไทย ทั้ ง ในระดั บ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การอานรอยแกวโดยวิเคราะหเนื้อหา ลีลา อารมณจากเรื่องที่อาน การ
อานตี บทรอยแกว การอานร อยกรอง โดยออกเสียงใหถูกตองตามกฎขอบังคับของคําประพันธ และ
ถูกตองตามทว งทํานองลี ลา อัน เปน ลักษณะเฉพาะของคําประพัน ธแตล ะชนิด รวมทั้งสอดคลองกับ
ลักษณะของเนื้อหา เพื่อใหผูฟงเกิดความซาบซึ้งและอารมณคลอยตาม
1542402
วรรณกรรมนิราศ
3(3-0)
Niras Literary Works
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการพูดและการฟง ฝกการพูดเพื่อใหความรู การพูดโนมนาวใจ การ
พูดในโอกาสตาง ๆ รวมทั้งฝกการฟงเพื่อจับใจความและการฟงอยางใชวิจารณญาณ การประเมินผล ทักษะการ
พูดและการฟงเพื่อปรับปรุงและพัฒนาใหสามารถพูดและฟงเพื่อสื่อสารไดสัมฤทธิผล
1543103
ภาษาถิ่นไทย
3(3-0)
Thai Dialects
หลักเกณฑการแบงภาษาถิ่น ระบบเสียง คํา ประโยคและความหมายของภาษาถิ่นเหนือ
อี ส าน กลางและใต โดยเที ย บกั บ ภาษาไทยมาตรฐาน ทั ศ นคติ ข องคนไทยที่ มี ต อ ภาษาถิ่ น และ
ความสัมพันธของภาษาถิ่นกับวิชาการแขนงอื่น
1543201 ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
3(3-0)
Pali and Sanskrit Languages in Thai Language
ประวัติของภาษาบาลีและสันสกฤต อักขรวิธีและการประกอบศัพท เปรียบเทียบหนวย
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
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เสียง หนวยคํา และประโยคของภาษาบาลีและสันสกฤตกับภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงรูปคํา เสียง และ
ความหมายของภาษาบาลีและสันสกฤตที่ปรากฏในภาษาและวรรณคดีไทย
1543413
วรรณคดีสุนทรภู
3(3-0)
Literatures of Sunthon Phu
วรรณคดีของสุนทรภู ลักษณะเดนดานรูปแบบ เนื้อหา วรรณศิลป แนวคิด คุณคา และ
อิทธิพลตอสังคม
1543435
วรรณกรรมไทยรวมสมัย
3(3-0)
Contemporary Thai Literary Works
ลักษณะของวรรณกรรมไทยตั้งแต พ.ศ. 2490 เปนตนมาจนถึงเวลาที่ศึกษาในดานเนื้อหา
แนวคิด รูปแบบ กลวิธีการประพันธและสํานวนภาษาตลอดจนอิทธิพลที่มีตอกันระหวางวรรณกรรมกับ
สังคมและวิถีชีวิตของคนไทยรวมสมัย
1543436 วรรณคดีรัชกาลที่ 5-6
3(3-0)
Thai Literature in Royal Period of King Rama V-VI
วรรณคดีในสมัยรัชกาลที่ 5-6 ลักษณะเดนดานรูปแบบ วรรณศิลป แนวคิด คุณคา ปจจัยที่ทําให
เกิดความเจริญและความเปลี่ยนแปลงของวรรณคดีสมัยดังกลาว รวมทั้งอิทธิพลที่มีตอวรรณคดีในสมัยตอมา
1543437
วรรณกรรมรัชกาลที่ 9
3(3-0)
Thai Literary Works in Royal Period of King Rama IX
วรรณกรรมที่สําคัญในสมัยรัชกาลที่ 9 ลักษณะเดนดานรูปแบบวรรณศิลป แนวคิด
คุณคา นําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตการประกอบอาชีพ และการศึกษาขั้นสูงตอไป
1543439
วรรณกรรมกับศิลปะแขนงตางๆ
3(3-0)
Literary Works and Other Arts
ความสัมพันธระหวางวรรณคดีไทยกับศิลปะแขนงตาง ๆ ไดแก จิตรกรรม ประติมากรรม
สถาปตยกรรม นาฏกรรม และวรรณคดีกับการแปรรูปวรรณคดีไปสูศิลปะแขนงอื่น ๆ เชน โขน หนัง หุน
ละคร ภาพยนตร ฯลฯ รวมถึงการฝกปฏิบัติสรางสรรคตอยอดผลงานดานวรรณกรรมกับศิลปะ
1543440 วรรณกรรมรางวัลสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน
3(3-0)
The S.E.A. Write Award Literary Works
ศึกษาวรรณกรรมสรางสรรคแหงอาเซียนเกี่ยวกับ รูปแบบ โครงเรื่อง กลวิธีการนําเสนอ
ทวงทํานองการเขี ยน แก นเรื่อง คุณคาขอคิดที่ได เพื่อเปนแนวทางสรางสรรคงานเขียนรวมทั้งการฝก
ปฏิบัติการเขียนสารคดีบันเทิงคดี กวีนิพนธ เพื่อนําเขารวมการประกวดผลงานในโอกาสตอไป
1543446
เพลงไทยประกอบบทเรียน
2(1-2)
Thai Songs for Lessons
ลักษณะ แบบแผน ทํานอง ทฤษฎีการขับรองเพลงไทยสมัยตางๆ การใชภาษาสื่อ
ความคิดและอารมณ เนนเนื้อเพลงไทยเดิมที่มีในหนังสือเรียนภาษาไทย รวมทั้งเลือกศึกษา เพลงไทย
ลูกทุง และเพลงไทยสากล และฝกขับรอง เพื่อประยุกตใชประกอบบทเรียน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
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1543505

ผลงานการคนควาดานการจัดการเรียนรูภาษาไทย
2(1-2)
Research Works in Thai Language Learning Management
ระเบียบวิธีวิจัยโดยสังเขป ประเภทของงานวิจัย ฝกอานผลงานคนควา วิจัยและวิธีการ
วิจัยดานหลักภาษา การใชภาษา ภาษาศาสตร วรรณกรรม คติชนวิทยา การจัดการเรียนรู การพัฒนา
หลั กสูต รและการพั ฒ นานวั ตกรรมการจัดการเรีย นรู การนําผลและขอเสนอแนะจากงานวิจัย ไป
พัฒนาการจัดการเรียนรูภาษาไทย และพัฒนาองคความรูใหมแบบตางๆ
1544103
ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ
3(3-0)
Thai Language for Foreigners
หลักการทางภาษาศาสตรประยุกตเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับพื้นฐาน ที่
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ความรูเกี่ยวกับทฤษฎีรูปแบบและกระบวนการเรียนการสอนภาษาไทยดาน
การฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาไทย รวมทั้งการถายทอดวัฒนธรรมประเพณีไทย
1544210
การใชภาษาไทยจากพระไตรปฎก
3(2-2)
Usage of Thai Language from Tipitaka
ประวัติการสังคายนาพระไตรปฎกโดยสังเขป ลักษณะไวยากรณบาลีเบื้องตน ศัพทบาลี
วิเคราะหถอยคํา วลี ประโยค สํานวน โวหาร ในพระไตรปฎกโดยศึกษาความหมายของคําศัพท
พระพุทธศาสนาจากหนังสือธรรมวิภาค พุทธศาสนสุภาษิต และพระปฐมสมโพธิกถาเปนหลัก เพื่อนํามา
ประยุกตใชในการพูด และการเขียน
1544401
วรรณกรรมขนบประเพณีและศาสนา
3 (3-0)
Literary Works of Thai Customs and Religions
ลักษณะทั่วไปของวรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา วรรณศิลป ปรัชญาความเชื่อที่
ปรากฏในวรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา ความสัมพันธระหวางความเชื่อ ศาสนา พิธีกรรมกับ
วรรณคดี ศึกษาทั้งวรรณคดีและวรรณกรรม
1544501 การพัฒนาหนังสือสําหรับเยาวชน
2(1-2)
Learning Material Development for Youth
ความหมาย จุดมุงหมาย ประเภท และพัฒนาการของหนังสือสําหรับเยาวชน การ
ปลูกฝงนิสัยรักการอาน ศึกษาหนังสือสําหรับเยาวชนของตางประเทศ หลักการสรางหนังสือสําหรับ
เยาวชน สํารวจหนังสือและนิตยสารสําหรับเยาวชน ฝกวิเคราะหและประเมินคาหนังสือสําหรับเยาวชน
ฝกสรางหนังสือและนิตยสารสําหรับเยาวชน เพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนรู
1544610 การนําเสนอและจัดการฐานขอมูลภาษาไทยเพื่อการเรียนรู
2(1-2)
Thai Language Presentation and Database Management for Learning
โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการนําเสนอภาษาไทย วิธีการนําเสนอดวยอุปกรณคอมพิวเตอร การ
ออกแบบ พั ฒนาข อมูลเพื่ อการเรี ยนรู ภาษาไทย ทั้งที่เปนตัวอักษร ภาพ เสียง และภาคเคลื่อนไหว การ
ออกแบบ พัฒนาและบริหารจัดการขัอมูลภาษาไทยเพื่อการเรียนรู ผานเครือขายคอมพิวเตอร
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1544908

สัมมนาภาษาไทย
2(1-2)
Seminar on Thai Language
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการศึกษาคนควา วิธีการจัดสัมมนา ศึกษาวิ เคราะหปญหา
และปรากฏการณในการใชภาษาไทยที่เกิดจากการจัดการเรียนรูภาษาไทย แหลงขอมูลตาง ๆ ตลอดจน
รวบรวมคํา สํานวนภาษา และประโยคที่ใชในปจจุบันทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน อภิปรายผลดีและ
ผลเสียของการใชคํา สํานวน และประโยค สรุปเปนกฎเกณฑ เพื่อนําไปพัฒนาการจั ดการเรียนรูให
ไดผลดี รวมทั้งการศึกษาหาความรูจากเอกสารตําราภาษาไทย ภาษาตางประเทศ ตลอดจนวิทยากรและ
ผูเชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใชภาษาไทย และนําไปใชในการจัดการเรียนรู
2.2.2) การสอนวิชาเอก
1531601 การจัดการเรียนรูภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ
2(1-2)
Thai Language Learning Management for Foreigners
จิ ต วิ ท ยาการเรี ย นรู เทคนิ ค วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู การจั ด กิ จ กรรม การสร า งสื่ อ
นวั ตกรรมและเทคโนโลยี ชว ยการเรีย นรู การจัดทําขอสอบวัดผลประเมินผล รวมทั้ งประยุกตห ลัก
ภาษาศาสตรเพื่อการเรียนรูภาษาไทยระดับพื้นฐานสําหรับชาวตางประเทศ
1531602 การจัดการเรียนรูภาษาไทยโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส
2(1-2)
Thai Language Learning Management by Using Electronic Media
ความหมาย ประเภท ประโยชน ข องสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส การประยุ ก ต ใ ช สื่ อ
อิเล็กทรอนิกสใหเปนประโยชนในการจัดการเรียนรูภาษาไทย การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อใชในการ
จัดการเรียนรูภาษาไทย ฝกปฏิบัติและนําเสนอตัวอยางสื่ออิเล็กทรอนิกสในการจัดการเรียนรูภาษาไทย
1531603

การจัดการเรียนรูภาษาไทยโดยใชสื่อมวลชน
2(1-2)
Thai Language Learning Management by Using Mass Media
ความหมาย ประเภท ประโยชนของสื่อมวลชน การประยุกตใชสื่อมวลชนใหเปนประโยชนใน
การจัดการเรียนรูภาษาไทย วางแผนจัดการเรียนรู ฝกปฏิบัติและนําเสนอตัวอยางการจัดการเรียนรูภาษาไทย
โดยใชสื่อมวลชน
1531604 การสอนซอมเสริมภาษาไทย
2(1-2)
Remedial Teaching for Thai Language
ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของการสอนซอมเสริม เทคนิควิธีการสอนซอม
เสริมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย วางแผนและดําเนินการจัดโครงการสอนซอมเสริมภาษาไทย
1531605 เทคนิคการจัดการเรียนรูหลักภาษาไทยและการใชภาษา
2(1-2)
Learning Management Techniques on Thai Grammar and Usage
ขอบขายเนื้อหาหลักภาษาและการใชภาษาไทย จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
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มัธยมศึกษา เทคนิคการจัดการเรียนรู การวางแผนจัดการเรียนรู การใชสื่อ กิจกรรม และนวัตกรรมการ
วัดและประเมินผล ศึกษาสังเกตและฝกปฏิบัติจัดการเรียนรูหลักภาษาและการใชภาษาไทย
1531606 เทคนิคการจัดการเรียนรูวรรณคดีและวรรณกรรม
2(1-2)
Learning Management Techniques on Thai Literature
ขอบข ายเนื้ อหาวรรณคดี และวรรณกรรม จากหลักสูตรการศึกษาขั้น พื้น ฐานระดั บ
มัธยมศึกษา เทคนิคการจัดการเรียนรู การวางแผนจัดการเรียนรู การใชสื่อ กิจกรรม และนวัตกรรม
การวัดและประเมินผล ศึกษาสังเกตและฝกปฏิบัติจดั การเรียนรูวรรณคดีและวรรณกรรม
1541001 การจัดการเรียนรูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
2(1-2)
Thai Language Learning Management in Secondary Education Level
ขอบขายเนื้ อหาวิชา จากหลักสูตรหรือภาระงานการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
เทคนิคการจัดการเรียนรู การวางแผนจัดการเรียนรู การใชสื่อนวัตกรรม การประเมินผล ฝกปฏิบัติ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู และทดลองจัดการเรียนรูภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษา
1541002
การจัดการเรียนรูภาษาไทยระดับประถมศึกษา
2(1-2)
Thai Language Learning Management in Elementary Education Level
ขอบขายเนื้อหาวิชา จากหลักสูตรหรือภาระงานการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา
เทคนิคการจัดการเรียนรู การวางแผนจัดการเรียนรู การใชสื่อนวัตกรรม การประเมินผล ฝกปฏิบัติ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู และทดลองจัดการเรียนรูภาษาไทยในระดับประถมศึกษา

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
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