
 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาภาษาไทย (5 ป) 

(หลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ. 2557) 
 

                     ช่ือสถาบันอุดมศกึษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

                      คณะ     ครุศาสตร    
 

หมวดท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร  

1)  รหัสหลักสูตร   0030   /  รหัสสาขาวชิา  1707 

      

2) ช่ือหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย        :   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 

ชื่อภาษาอังกฤษ      :   Bachelor of Education Program in Thai 
 

2. ช่ือปรญิญา  

ชื่อเต็มภาษาไทย      :   ครุศาสตรบัณฑติ  (ภาษาไทย)  

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Education (Thai)  

ชื่อยอภาษาไทย       :   ค.บ. (ภาษาไทย)  

ชื่อยอภาษาอังกฤษ   :   B.Ed.  (Thai)  
 

 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1  หลักสูตร  

         3.1.1  จํานวนหนวยกติตลอดหลักสูตร  

         หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาไทย  ผูสาํเร็จการศกึษาตองเรยีน 

ไมนอยกวา  168   หนวยกติ  
 

   3.1.2   โครงสรางของหลักสูตร  

        หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย  ประกอบดวย    

      สัดสวนหนวยกติแตละหมวดวิชาและแตละกลุมวิชา ดังนี้  



 

 

หมวดวิชา 
เกณฑ สกอ. 

(หนวยกติ) 

เกณฑคุรุสภา 

(หนวยกติ) 

เกณฑมาตรฐาน 

สาขาครุศาสตร 

หลักสูตรปรับปรุง 

(หนวยกิต) 

1. หมวดวิชาการศกึษาทั่วไป 

    1.1 กลุมวชิาภาษาและ การส่ือสาร 

ไมนอยกวา  30 

- 

ไมนอยกวา 30 

- 

ไมนอยกวา  30 

- 

ไมนอยกวา  30 

12 – 15 

    1.2 กลุมวชิามนุษยศาสตร - - - 3 - 6 

    1.3 กลุมวชิาสงัคมศาสตร - - - 6 - 9 

     1.4 กลุมวชิาคณิตศาสตร   

        วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

- - 

 

- 

 

6 - 9 

 

2. หมวดวชิาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 114 ไมนอยกวา 124 ไมนอยกวา 124 ไมนอยกวา 132 

 2.1 กลุมวชิาชพีครู - ไมนอยกวา  46 ไมนอยกวา 46 ไมนอยกวา  54 

   2.1.1 วชิาชพีครูบังคับ - - - 36 

   2.1.2 วชิาชีพครูเลือก - - - ไมนอยกวา 4 

   2.1.3  วชิาฝกประสบการณวชิาชพี - -   ไมนอยกวา 12 14 

       1) การฝกปฏบัิตวิชิาชีพระหวางเรยีน - - - 2 

       2) การฝกประสบการณวชิาชพี - - - 12 

 2.2 กลุมวิชาเอก - ไมนอยกวา  78 ไมนอยกวา 78 ไมนอยกวา  78 

 2.2.1 วชิาเอกภาษาไทย - - ไมนอยกวา  68 ไมนอยกวา 68 

 2.2.2 วชิาการสอนภาษาไทย - - ไมนอยกวา    6 เรยีน   6 

 2.2.3 วชิาเลอืก - - ไมนอยกวา    4 ไมนอยกวา 4 

3. หมวดวชิาเลือกเสร ี ไมนอยกวา  6 ไมนอยกวา  6 ไมนอยกวา  6 ไมนอยกวา  6 

จํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 150 ไมนอยกวา 160 ไมนอยกวา 160 ไมนอยกวา  168 

 

     3.1.3  รายวชิา  

   1) หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไป ตองเรยีนทุกกลุมวิชาไมนอยกวา    30     หนวยกติ 

1.1  กลุมวชิาภาษาและการส่ือสาร เรยีน                     12 – 15   หนวยกติ 

           (บังคบั)  เรยีน        9    หนวยกติ 
 

1500112 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสบืคน 

(Thai for Communication and Information Retrieval) 

3(2-2-5) 

1500113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(2-2-5) 



 

 

(Foundation of English 1) 

1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 

(Foundation of English 2) 

3(2-2-5) 

  

          (เลือก)  เรยีน                 3 - 6   หนวยกติ 
 

1500115 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 

(English for Academic Purposes) 

3(2-2-5) 

1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ 

(Reading Practice of English) 

3(2-2-5) 

1500117 การเขียนขัน้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 

(Basic Writing of English) 

3(2-2-5) 

1500118 ทักษะการพูดขัน้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 

(Basic Oral Skills of English) 

3(2-2-5) 

1561110 ภาษาญีปุ่นเบ้ืองตน 

(Japanese for  Beginners) 

3(2-2-5) 

1571115 ภาษาจนีเบ้ืองตน  

(Chinese for Beginners) 

3(2-2-5) 

1581107 ภาษามาเลยเบื้องตน   

(Malay for Beginners)               

3(2-2-5) 

1661108 ภาษาเกาหลเีบื้องตน      

(Korean  for  Beginners) 

 

3(2-2-5) 

1671104 ภาษาลาวเบ้ืองตน        

(Lao for  Beginners) 

3(2-2-5) 

1681103 

 

  ภาษาเขมรเบ้ืองตน   

  (Khmer  for  Beginners ) 
3(2-2-5) 

 

1691103   ภาษาพมาเบื้องตน   

  (Myanmar for Beginners)    

3(2-2-5) 

1711108 ภาษาเวียดนามเบ้ืองตน       

(Vietnamese  for  Beginners) 

3(2-2-5) 



 

 

1741101 ภาษาอินโดนเีซยีเบื้องตน  

(Bahasa Indonesia  for Beginners)                                   

3(2-2-5) 

 

            1.2  กลุมวชิามนุษยศาสตร เรยีน                   3 - 6   หนวยกติ 

      (บังคับ) เรยีน                      3   หนวยกติ 
  

2522203 คุณธรรม นําความรู 

(Knowledge Led Morality) 

3(2-2-5) 

 

      (เลือก) เรยีน                 0 - 3  หนวยกติ 
 

1500104 ความจรงิของชวีติ 

(Meaning of Life) 

3(3-0-6) 

1500111 สุขภาวะในการดาํเนนิชวิีต         

(Well-being for Living) 

3(3-0-6) 

2000103 สุนทรยีภาพของชวีติ  

(Aesthetic Appreciation)   

3(2-2-5) 

2500101 พฤตกิรรมมนุษยกบัการพัฒนาตน 

(Human Behavior and Self Development) 

3(3-0-6) 

1.3  กลุมวชิาสังคมศาสตร    เรยีน                        6 - 9   หนวยกติ 

      (บังคับ) เรยีน            6    หนวยกติ 
 

2500102 วิถไีทย      

(Thai  Living) 

 

3(3-0-6) 

2500107 อาเซยีนศกึษา   

(ASEAN Studies) 

3(3-0-6) 

              

                            (เลือก) เรยีน      0 - 3   หนวยกติ 
 

2500103 วิถโีลก  

(Global Living) 

3(3-0-6) 

2500108 ชวีติกับสิ่งแวดลอม 

(Human Being and Environment) 

3(2-2-5) 



 

 

2500109 วิถชีวิีตเศรษฐกจิพอเพียง  

(Self-Economic Sufficiency) 

3(2-2-5) 

2541204 มนุษยกับธรรมชาต ิ

(Man and Nature) 

3(3-0-6) 

 

                1.4  กลุมวชิาคณิตศาสตร วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีเรยีน  6 - 9   หนวยกติ 

      (บังคับ) เรยีน                    3   หนวยกติ 
 

4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชวิีต 

(Information Technology for Life) 

3(2-2-5) 

  

      (เลือก) เรยีน                        3 - 6   หนวยกติ 
 

4000106 การคิดและการตัดสนิใจ 

(Thinking and Decision Making) 

3(2-2-5) 

4000114 วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชวิีต 

(Science for Quality of Life) 

3(2-2-5) 

4083202 กฬีาเพ่ือสุขภาพ 

(Sports for Health) 

3(2-2-5) 

  

                     2)  หมวดวชิาเฉพาะดาน          เรยีนไมนอยกวา     132  หนวยกติ 

           2.1  กลุมวชิาชีพครู            เรยีนไมนอยกวา     54  หนยวกติ 

                               2.1.1  วชิาชีพครบูังคบั  เรยีนไมนอยกวา     36  หนวยกติ 

1005101 ทักษะทางภาษาสําหรับครู 

(Language Skills for Teacher) 

3(2-2-5) 

1012406 กฎหมายทางการศกึษา 

(Education Law) 

3(2-2-5) 

1015106 การศกึษาและความเปนคร ู

(Education and Being a Professional Teacher) 

3(2-2-5) 

1015108 การประกันคุณภาพการศกึษา  

(Educational Quality Assurance) 

3(2-2-5) 

1025201 หลักสูตรและการจดัการการศกึษา 

(Curriculum and Educational Management) 

3(2-2-5) 



 

 

1025301 การจัดการเรยีนรู 

(Learning Management) 

3(2-2-5) 

1035101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู 

(Innovation and Information Technology for Teacher) 

3(2-2-5) 

1045101 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู 

(Learning  Assessment and Evaluation) 

3(2-2-5) 

1045411 การวิจัยทางการศกึษา 

(Educational Research) 

3(2-2-5) 

1055106 จติวิทยาประยุกตสําหรับครู 

(Applied Psychology for Teacher) 

3(2-2-5) 

1055107 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู  

(Languages and Cultures for Teachers) 

3(2-2-5) 

1065106 การบรหิารจัดการในหองเรยีน 

(Classroom Management) 

3(2-2-5) 

 

                     2.1.2  วชิาชีพครูเลอืก  เลอืกเรยีนไมนอยกวา                  4    หนวยกติ 

1001101 ผูกํากับลกูเสอื-เนตรนารสีาํรอง ข้ันความรูเบ้ืองตน 

(Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training Course)

2(1-2-3) 

1002101 ผูกํากับลกูเสอื-เนตรนารสีามัญ ข้ันความรูเบ้ืองตน 

(Scouts  and  Girl  Guides  Basic  Unit  Leader Training  Course) 

2(1-2-3) 

1003101 ผูกํากับลกูเสอื-เนตรนารสีามัญรุนใหญ ขัน้ความรูเบ้ืองตน 

(Senior  Boy Scouts  and  Girl  Guides  Basic  Unit  Leader  Training  

Course) 

2(1-2-3) 

1004101 การจัดการแหลงการเรยีนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 

(Learning Resources and Local Wisdom Studies Management) 

2(1-2-3) 

 

1004601 การพัฒนาทักษะการคิด 

(Developing Logical and Analytical Thinking Skills) 

2(1-2-3) 

1012102 กจิกรรมยามวางเพื่อการศกึษา 

(Leisure Time Activity in Education) 

2(1-2-3) 

1013204 กจิกรรมการศกึษาเพื่อทองถิ่น  

(Educational Activity for Local) 

2(1-2-3) 



 

 

1013504 การศกึษาทางเลอืก 

(Alternative Education) 

2(2-0-4) 

1015901 สัมมนาทางการศกึษา 

(Seminar in Education) 

3(2-2-5) 

1022302 การสอนซอมเสรมิ 

(Remedial Teaching) 

2(1-2-3) 

1022501 เทคนคิการปกครองชัน้เรยีน 

(Classroom Management Techniques)      

2(2-0-4) 

1023201 กจิกรรมรวมหลกัสตูร 

(Co-curriculum Activity) 

2(1-2-3) 

1023210 การพัฒนาหลักสูตรทองถิน่ 

(Curriculum Development for Local) 

2(1-2-3) 

1023301 ทักษะและเทคนคิการสอน 

(Teaching Skills and Techniques of Teaching)         

2(1-2-3) 

1023302 การนเิทศการศกึษา 

(Educational Supervision)                

2(1-2-3) 

1024604 ทักษะการสอนสําหรับครูภาษาไทย 

(Teaching Skills for Thai Language Teachers)     

3(2-2-5) 

1024605 หลักสูตรและการจดัการเรยีนรูวิชาภาษาไทย 

(Curriculum and Learning Management in Thai Language) 

2(1-2-3) 

1031204 การใชสื่อมวลชนเพ่ือการศกึษา 

(Utilization of Mass Media in Education)   

2(2-0-4) 

1032502 การสรางสื่อการเรยีนการสอน 

(Media Construction) 

2(1-2-3) 

1034101 การศกึษาโดยระบบสื่อทางไกล 

(Telecommunications and Distance Learning) 

2(2-0-4) 

1043107 การประเมินผลการเรยีนดานการปฏิบัต ิ

(Performance Evaluation) 

2(1-2-3) 

1044105 การวิเคราะหและประเมินโครงการ 

(Project Analysis and Project Evaluation) 

2(1-2-3) 



 

 

1044201 การสรางแบบทดสอบวดัความถนัด 

(Aptitude Test Construction) 

3(2-2-5) 

1051103 จติวิทยาวัยเดก็ 

(Child Psychology)                

2(2-0-4) 

1052301 มนุษยสัมพันธสาํหรับครู 

(Human Relations for Teachers) 

2(2-0-4) 

1053101 ความคิดสรางสรรค 

(Creative Thinking) 

2(2-0-4) 

1053501 จติวิทยาการแนะแนวเดก็วัยรุน 

(Adolescence Guidance Psychology) 

3(3-0-6) 

1053502 จติวิทยาการแนะแนว 

(Guidance Psychology) 

2(2-0-4) 

1053603 เครื่องมือและเทคนคิการแนะแนว 

(Tools and Techniques in Guidance) 

2(2-0-4) 

1061101 หลักการบรหิารการศกึษา 

(Principles of Educational Administration)               

3(3-0-6) 

1061103 พฤตกิรรมผูนาํทางการศกึษา 

(Education Leaders Behavior) 

2(2-0-4) 

1062104 คุณธรรมสําหรับผูบรหิาร 

(Ethics for Administrators) 

2(2-0-4) 

1085601 การศกึษาแบบเรยีนรวม 

(Inclusive Education) 

3(2-2-5) 

 

 

 

 

2.1.3  กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชพีครู   เรยีน    14    หนวยกติ/ชั่วโมงปฏิบัต ิ

              1) การฝกปฏบิัติวชิาชีพระหวางเรยีน  

1005809 การฝกปฏิบัตวิชิาชพีครูระหวางเรยีน 1 

(Professional  Experience  1) 

1(60) 

1005810 การฝกปฏิบัตวิชิาชพีครูระหวางเรยีน 2 

(Professional  Experience  2) 

1(60) 

             2)  การฝกประสบการณวชิาชีพเต็มเวลา 1 ป (2 ภาคเรยีน ตอเนื่อง)                



 

 

                  การปฏบิัตกิารสอนในสถานศกึษา  
 

1005811 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษา 1 

(Teaching Internship 1) 

6(480) 

1005812 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษา 2 

(Teaching Internship 2) 

6(480) 

 

           2)  กลุมวชิาเอก     เรยีนไมนอยกวา    78  หนวยกติ 

              2.1  วชิาเอกภาษาไทย  เรยีนไมนอยกวา  68   หนวยกติ          

1541101 คําและสํานวนไทย 

(Words and Idioms in Thai) 

3(2-2-5) 

1541107 ภาษาศาสตรสาํหรับครูภาษาไทย 

(Linguistics for Thai  Language  Teachers)  

3 (2-2-5) 

1541108 การรับสารและการสงสารอยางมีประสทิธภิาพ 

(Effective  Information  Perception and Sending) 

3 (2-2-5) 

1541109 

 

กวีนพินธไทย 

(Thai Poetry) 

3 (3-0-6) 

1541110 การวเิคราะหคําและขอความในภาษาไทย 

(Thai  Lexicon  and  Discourse  Analysis) 

3(3-0-6) 

1542110 ววัิฒนาการอักษรไทยและภาษาไทย 

(Evolution of Characters and Language) 

3 (3-0-6) 

1542111 หลักภาษาไทยสําหรับครูภาษาไทย   

(Grammar  for  Thai  Language  Teachers) 

3 (3-0-6) 

1542205 การเขียนภาคนพินธและสารนพินธ 

(writing the  term paper and independent) 

3(2-2-5) 

1542214 ศลิปะการอานออกเสยีง     

(The Art of Reading) 

3 (2–2-5) 

1542407 วรรณกรรมวจิารณ 

(Literary Criticism) 

3 (3-0-6) 



 

 

1543101 หลักการอานและการเขยีนคําไทย 

(Reading and Writing Systems in Thai ) 

3(2-2-5) 

1543102 ลักษณะคําประพันธไทย 

(Characteristics of Thai Poetry ) 

3(2-2-5) 

 

1543407 วรรณกรรมทองถิ่น 

(Thai Folklore Literature )  

3(2-2-5) 

1543408 

 

คตชินวทิยา 

(Thai Folkore) 

3(2-2-5) 

 

1543427 

 

วรรณกรรมซไีรต 

Literature(S.E.A.Write) 

3(3-0-6) 

 

1543434 วรรณคดกีารละคร 

(Dramatically  Literature) 

3 (3-0-6) 

1543437 การศกึษาวรรณกรรมไทย  

(Study of Thai Literature) 

3(3-0-6) 

 

1544106 ภาษาถิ่นศรสีะเกษ 

(Si Sa Ket dialect) 

3 (3-0-6) 

1544203 การเขียนเชงิสรางสรรค 

(Creative Writing) 

3 (2–2-5) 

1544208 ภาษาตางประเทศในภาษาไทย 

(Foreign Language in Thai) 

3 (3-0-6) 

1544409 วรรณคดเีอกของไทย 

(Masterpieces  of  Thai Literature) 

3 (3-0-6) 

1544910 การวจัิยทางภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย   

(Thai Language Literature and Culture Research) 

3 (2-2-5) 

1544911 สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย 

(Seminar  on  Thai  Language  and  Literature) 

3 (2-2-5) 

 

        3.2  วชิาการสอนภาษาไทย  เรยีน  6   หนวยกติ 

1544704 การสอนหลกัวิชาภาษาไทย 3 (3-0-6) 



 

 

(Teaching Principles in English) 

1544705 การสอนวรรณกรรมและวรรณคดไีทย 

(Thai literature and teaching literature) 

3 (3-0-6) 

 
      3.3  วชิาเลือก   เลอืกเรยีนรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา     4    หนวยกติ 
    

1531105 สัทศาสตรสาํหรับครูภาษาไทย 

(Phonetics for Thai  Language Teachers) 

3 (2–2-5) 

1542112 การใชภาษาไทยในงานธุรกจิ 

(Usage of Thai Language in Business) 

3 (2–2-5) 

1542405 โลกทัศนจากวรรณกรรมไทย 

(Worldview from Thai Literature) 

3 (3-0-6) 

1543203 ความคิดสรางสรรคทางภาษาไทย 

(Creative Thinking in Thai Language) 

3(2-2-5) 

1543431 การแปรรูปวรรณกรรม 

(Transformation of Literary Works)  

3 (3-0-6) 

1543432 วรรณกรรมเพลงไทย 

(Thai Songs Study) 

2 (1-2-3) 

1543507 นันทนาการทางภาษาไทย 

(Thai for Recreational Purposes) 

2 (1–2-3) 

1543508 การสรางบทเรยีนภาษาไทย 

(Production of Thai Teaching Materials) 

3(2-2-5) 

1544104 ภาษากับสังคม 

(Language and Society) 

3 (3-0-6) 

1544202 การอานตคีวาม 

(Reading for Interpretation) 

3 (2–2-5) 

1544606 การใชคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาไทย 

(Computer Assisted Instruction in Thai Teaching)   

3 (2–2-5) 

  
     3) หมวดวชิาเลือกเสร ี      เรยีนไมนอยกวา  6    หนวยกติ 
 



 

 

           ใหเลอืกเรยีนรายวชิาใด ๆ ในหลักสตูรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  โดยไมซ้ํากับ

รายวิชาท่ีเคยเรยีนมาแลว  และตองไมเปนรายวชิาที่กาํหนดใหเรยีนโดยไมนับหนวยกติรวม     

ในเกณฑการสาํเร็จของหลักสูตรนี้ 



 

 

 3.1.5  คําอธบิายรายวชิา  

1) หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไป 

1.1  กลุมวชิาภาษาและการส่ือสาร 
 

รหัสวชิา   ช่ือและคําอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1500112        ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและการสืบคน                              3(2-2-5)  

                (Thai for Communication and  Information  Retrieval) 

       การพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยใหเห็นความสําคัญของภาษาไทยท่ีเปนเครื่องมือ 

การสื่อสารและการสืบคนสารตาง ๆ.จากทรัพยากรสารนิเทศ..การสรุปการตีความ. 

การขยายความและการนาํเสนอผลการสืบคน...จากสารท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน    

โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา 

           Development of Thai language skills in recognition of Thai language 

for communication and information retrievals from various sources; conclusion, 

interpretation and presentation of the findings relating to daily life focusing on 

process of integrated language skills 
 

1500113        ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1                                                    3(2-2-5) 

             (Foundations of English 1) 
 

            การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (การฟง การพดู การอานและ 

การเขียน) เพื่อเพิ่มศักยภาพการใชภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในบรบิททางวิชาการและสังคม 

           Development of communicative English language skills (listening, speaking,  

reading and writing) to enable students to function effectively in a basic range of  

academic and social contexts. 
 

1500114    ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2                                                   3(2-2-5) 

             (Foundations of English 2) 

                   วชิาท่ีตองเรยีนมากอน: 1500113 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 1  

            การพัฒนาทักษะภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เพื่อเพ่ิมศักยภาพ  การใช 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานข้ันสูงในบรบิททางวิชาการและสังคม 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

           Further development of communicative English language skills to  

enable students to Function effectively in more advanced range of academic  

and social          
 

1500115    ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ                                                 3(2-2-5) 

              (English for Academic Purposes) 

           การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่หลากหลาย  เชื่อมโยงเนื้อหา 

ภาษาอังกฤษท่ัวไปและภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในสาขาท่ีเรียนกับทักษะการเรียน 

ภาษาอังกฤษ  การฝกใชภาษาอังกฤษเพ่ือเปนเครื่องมือในการศกึษาดวยตนเองและ 

งานวิจัยในสาขาเฉพาะทาง 

           Development of integrated communicative English language skills bridging  

the gap between general English and academic English needed it the learner’s field. 

Study skills for English language learning. Practice in utilizing English as a tool for  

individual study and research on a particular field of study. 
 

1500116    การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                 3(2-2-5)               

                    (Reading Practice of English) 

           เทคนคิการอาน และฝกอานบทความท่ีหลากหลาย รวมท้ังหนังสอือางอิง 

ตาง ๆ 

                                Reading techniques and practice reading passages of different types 

including external books.   
 

1500117    การเขยีนข้ันพ้ืนฐานภาษาองักฤษ                                      3(2-2-5) 

              (Basic Writing of English)  

                               ฝกเขียนประโยคตาง ๆ ที่ใชหลกัไวยากรณอยางถูกตอง 

                      Students practice writing sentence using the correct grammar.  
 

1500118    ทักษะการพูดข้ันพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ                                3(2-2-5) 

                   (Basic Oral Skills of English)  

            ฝกทักษะการพูด  การฟง  ท่ีเนนการออกเสยีงหนัก เบาของคาํและประโยค 

อยางถูกตอง  ฝกฟงและพูดบทสนทนาข้ันพ้ืนฐานตาง ๆ 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
          

              Students practice oral-aural skills with emphasis on basic stress  

patterns  of words and sentences and practice listening and speaking simple   

dialogues. 
 

1561110    ภาษาญี่ปุนเบื้องตน                                                       3(2-2-5)                                                            

                  (Japanese for Beginners) 

                       ฝกทักษะ 4 ทักษะ อยางบูรณาการ  โดยฝกทกัษะการฟง การออกเสยีงและ 

การพูดขั้นพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน  ฝกทักษะการเขียนประโยคงาย ๆ  ฝกทักษะ 

การอานขอความสัน้ ๆ และคาํศัพทท่ีใชในชวิีตประจําวัน รวมท้ังศกึษาและฝกตัวอักษร   

ฮริางานะ  คาตะคานะ และตัวอักษรคันจ ิ ระดับตน  ประมาณ 40 ตัว 

          Practice of four integrated language skills focusing on listening, pronunciation 

and basic speaking skill in daily life, practice of simple sentence writing skill, reading 

of short passages, vocabulary using in daily life, including study and practice of forty 

basic letters of Hirangana, Khatakhana and Kunji 
 

1571115    ภาษาจนีเบื้องตน                                                         3(2-2-5) 

                  (Chinese for Beginners) 

           ระบบสัทศาสตรอักษรภาษาจนีกลาง  และหลกัเบื้องตนของตัวอักษรจนีฝกอาน 

ศัพท  วล ี ประโยคและขอความอยางงาย   ศกึษาและฝกเขียนโครงสรางพ้ืนฐานของรูป 

ประโยคท่ีสัน้และงาย  ตลอดจนศกึษาและฝกการใชพจนานุกรม  จนี-ไทย และไทย-จนี 

             Mandarin Chinese phonetics and introduction to Chinese letters, practice 

of reading vocabulary, phrases, simple sentences and messages, study and practice 

of basic Chinese structure writing including study and practice of using a Chinese 

dictionary, Chinese-Thai and Thai-Chinese dictionaries 
 

1581107 ภาษามาเลยเบือ้งตน                       3(2-2-5) 

                    (Malay for Beginners)   

              ควรฝกทักษะท้ัง  4  อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน 

เนนฝกบทสนทนาที่ใชในชวีติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอก

เวลา  การซื้อของ  เปนตน การฝกอานขอความสัน้ ๆ  สามารถสรุปและตอบคําถามได   

การเขียนประโยคงาย ๆ ได  



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

      Practice of four integrated language skills, study on basic Malay 

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as 

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of reading 

short massages, making conclusion and answering questions and simple Malay 

sentence writing. 
 

1661108 ภาษาเกาหลีเบื้องตน                  3(2-2-5) 

  (Korean for Beginners) 

             ฝกทักษะทัง้  4  อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพ้ืนฐานเนน 

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชวีติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัว  การบอกเวลา    

การซื้อของ  เปนตน  การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได  การ- 

เขียนประโยคงาย ๆ  ได 

             Practice of four integrated language skills, study on basic Korean structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, 

making introductions, telling time and buying things, practice of reading short 

massages, making conclusion including answering questions and simple Korean 

sentence writing 
 

1671104 ภาษาลาวเบื้องตน         3(2-2-5) 

  (Lao for Beginners) 

                         ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ   ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน   

                    เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจาํวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตวั  การบอกเวลา   

การซื้อของเปนตน  การอานฝกอานขอความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Lao structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, 

making introductions, telling time and buying things, practice of reading short 

massages, making conclusion and answering questions and simple Lao sentence 

writing 



 

 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1681103 ภาษาเขมรเบือ้งตน        3(2-2-5) 

  (Khmer for Beginners) 

                       ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน     

                     เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวนั  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตัว  การบอกเวลา   

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

  Practice of four integrated language skills, study on basic Khmer structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion and answering questions and simple Khmer sentence writing 
 

1691103 ภาษาพมาเบือ้งตน                  3(2-2-5) 

  (Myanmar for Beginners) 

  ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐานเนนฝก 

บทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา   

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ  สามารถสรุปและตอบคาํถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Myanmar 

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as 

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of 

reading short massages, making conclusion and answering questions and simple 

Myanmar sentence writing. 
 

1711108          ภาษาเวยีดนามเบือ้งตน                                                   3(2-2-5) 

                    (Vietnamese for Beginners) 

                                 ฝกทักษะทัง้ 4  อยางบูรณาการ   ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ 

พ้ืนฐาน เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชวีติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัว     

การบอกเวลา  การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสั้น ๆ สามารถสรุป 

และตอบคําถามได  การเขยีนประโยคงาย ๆ ได 



 

 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

Practice of four integrated language skills, study on basic Vietnamese 

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as 

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of reading 

short massages, making conclusion and answering questions and simple Vietnamese 

sentence writing 
 

1741101         ภาษาอนิโดนเีซยีเบือ้งตน                                                 3(2-2-5) 

                    (Bahasa Indonesia  for Beginners)  

           ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐานเนน 

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชวีติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา   

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

             Practice of four integrated language skills, study on basic  Indonesia   

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as  

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of  

reading short massages, making conclusion and answering questions and simple  

 
 

        1.2  กลุมวชิามนุษยศาสตร 
 

2522203        คณุธรรม นําความรู                          3(2-2-5)    

                     (Knowledge Led Morality) 

                                ความคดิรวบยอดเชงิวสิัยทัศน  ทฤษฏี  หลักการ  กระบวนการและยุทธศาสตร   

การพัฒนาการเรียนรูของมนุษย  การคิดเชงิสรางสรรค  การพัฒนาสุขภาพกายและ 

จติใจ  สตปิญญา  ภาคภูมิใจในความเปนไทย  สํานกึในหนาท่ีพลเมืองด ีมีคุณธรรมนาํ 

ความรู  จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดาํรงชีวิต  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีศักดิ์ศรีของ 

ความเปนมนษุย  รับผดิชอบตอบานเมอืง  สรางสาํนกึในการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาต ิ

สิ่งแวดลอมและพลงังาน  รูจักการพึง่พาตนเอง  ใฝรูและเรยีนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง    

บูรณาการทฤษฏีสูการปฏบัิตไิด 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

Concepts of vision, theories, principles; process and strategies for learning 

development; creative thinking; intellectual, physical and mental development; being 

proud of Thai citizens; being aware of good citizenship; Thai citizens with knowledge 

leaded by morality and culture for living, good quality of life; responsibility for society; 

being aware of natural resources and energy conservation; self-sufficiency; regular self-

study; and integration of theories into practice 
 

1500104 ความจรงิของชีวติ        3(3-0-6) 

  (Meaning of Life) 

           ใหเขาใจถงึการศกึษาความจรงิของชวิีต ความหมายของชวิีต การดาํรงชวิีตใน 

สังคมปจจุบันและโลกยุควิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  การนําเอาความจรงิ 

ตามหลักศาสนธรรมและหลกัวิถพุีทธ  ไปประยุกตใชในการแกปญหาและพัฒนาปญญา  

ชวีติและสงัคม การพัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรมตามหลักศาสนธรรมชวิีตที่มีสันตสิุข  

และสังคมท่ีมสีันตภิาพ 

             Understanding a study on meaning of life, definition, living in present society 

including in science and information technology era, application of Buddhism doctrine 

and   Buddhism principles for problem solutions and development of intellect, life and 

society, development of morality and ethnics based on the Buddhism doctrine 

for peaceful society 
 

 

 

1500111         สุขภาวะในการดําเนนิชีวติ                                               3(3-0-6) 

                    (Well-being for Living) 

            ความหมายและขอบขายของเพศศกึษา  ความสําคัญและความจําเปนในการ- 

เรยีนเพศศกึษา  ความรูเรื่องเพศวถิแีละองคประกอบเรือ่งเพศ  พัฒนาการของมนษุย   

สัมพนัธภาพทางเพศ  ทักษะสวนบุคคล  พฤตกิรรมทางเพศและการแสดงออกสุขภาพ 

ทางเพศ  สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีบทบาทในการหลอหลอมวิถทีางเพศ  กระบวนการ 

สงเสรมิการเรยีนรูเรื่องเพศ 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

             Meaning and scope of wellbeing for life and the usefulness of  

studying wellbeing including sexual wellbeing such as human growth, sexual  

relations, personal skills, sexual behavior and how to reveal sexual wellbeing.    

Social and cultural sectors affecting sexual wellbeing instructional process 
 

2000103    สุนทรยีภาพของชวีติ                         3(2-2-5)       

                (Aesthetic  Appreciation) 

            จําแนกขอตางในศาสตรทางความงาม  ความหมายในสุนทรยีศาสตรเชงิการ 

คิดกับสุนทรยีศาสตรเชงิพฤตกิรรมโดยสังเขป  ความสาํคัญของการรับรูกับความเปนมา 

ของศาสตรทางการเห็น  (The Art of Imagery) ศาสตรทางการไดยนิ (The Art of Sound) 

และศาสตรทางการเคลื่อนไหว  (The Art of Movement) สูทัศนศลิป (Visual Arts) ศลิปะ   

ดนตรี (Musical Arts) และศิลปะการแสดง (Performing Arts) ผานข้ันตอนการเรียนรู 

เชงิคุณคาจาก (1) ระดับการรําลกึ (Precognitive)  (2) ผานข้ันตอนความคุนเคย (Acquainted) 

และ (3)  นําเขาสูขัน้ความซาบซึ้ง  (Appreciative)  เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณของ 

ความซาบซึ้งทางสุนทรยีภาพ  (Aesthetic  Appreciation) 

      Identification of aesthetical science, definition of thinking aesthetic and 

behavioral aesthetic in brief, importance of introductory perception of the art of 

imagery, the art of sound, the art of movement, visual  arts, musical arts,  and 

performing arts through learning processes of 1) precognitive level, 2) acquainted 

level, 3) appreciative level  for getting experience in aesthetic appreciation 
 

2500101   พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน              3(3-0-6) 

               (Human Behavior and Self  Development) 

           พฤตกิรรมมนุษยและสาเหตุปจจัยแหงพฤติกรรม  การพัฒนาตนเองของ 

มนุษย  มนุษยสัมพันธเพ่ือการทํางานรวมกันและการอยูรวมกันอยางเปนสุข 

             Human behavior and casual factors of behavior, human self development, 

human relations for teamwork and peaceful society 



 

 

รหัสวชิา         ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                        หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

           1.3  กลุมวชิาสังคมศาสตร 
 

2500102 วถิไีทย                            3(3-0-6) 

                    (Thai Living) 

ลักษณะสังคม วัฒนธรรมและประเพณไีทย  การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 

ความสาํคัญของประวัติศาสตรไทย  ประวัติศาสตรทองถิ่น  กระบวนการศึกษา

ประวัตศิาสตรทองถิ่น  การเมืองการปกครองไทยในปจจุบัน  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณา 

จักรไทยฉบับปจจุบัน   การบรหิารราชการแผนดนิและการปกครองทองถิน่  ปญหา

สังคม กระบวนทัศน อดตี ปจจุบัน อนาคต 

Types of society, culture and Thai traditions, change of Thai society, 

importance of Thai history, local history, learning process of local history, present 

Thai government and politics, constitutions of Kingdom of Thailand, national and local 

administration, social problems, past, present and future paradigm  
 

 

 

 

 
 

2500107         อาเซยีนศกึษา                                                             3(3-0-6) 

                    (ASEAN Studies) 

           ประวัตคิวามเปนมา พัฒนาการประชาคมอาเซยีน กลไกอาเซยีน ปฏิญญาวา 

ดวยความรวมมืออาเซียน  กฎบัตรอาเซียน  วิสัยทัศน  วัตถุประสงค  เปาหมาย   

โครงสรางภาพรวม  ที่มาคาํศัพทและท่ีมาของ AFTA  เขตการคาเสรแีละสภาพเศรษฐกจิ 

พ้ืนฐานประชาคมอาเซยีนและเหตผุล  องคประกอบของประเทศรวมเจรจาท่ีมีผลกระทบ 

ตอประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนและประเทศไทย การสรางสังคมไทยสูประชาคมอาเซยีน  

History, development of ASEAN Association, ASEAN mechanism, declaration 

of ASEAN cooperation, ASEAN Charter, vision, objectives, goals, structure, origin of 

vocabulary and AFTA, Free Trade Area and economic infrastructure, ASEAN 

Association and rationale, components of partner countries affecting the economy of 

ASEAN Association and Thailand, changing Thai society for ASEAN Association 
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2500109      วถิชีีวติเศรษฐกิจพอเพียง                                                 3(2-2-5)   

                    (Self-Economic Sufficiency)  

                                วิเคราะห  สังเคราะหและฝกปฏิบัตเิกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญและแนว 

ทางพัฒนาวิถชีวิีตตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  อันเนื่องมาจากพระราชดําริใน 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  เพื่อใหตระหนักในความสาํคัญ   

มีความรู  ความเขาใจในความหมายของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  ภูมิปญญาทองถิ่น    

สามารถนาํหลักการ  และแนวทางพัฒนาไปใชในการพัฒนาวิถชีวิีตของตนเอง  พัฒนา 

องคกรและชุมชนไดอยางพอด ี พอเพียงและยัง่ยืน  มีการศกึษาดงูานในระดับทองถิน่ 

ท่ีประสบความสาํเร็จเพ่ือใหเห็นแนวทางปฏิบัตทิี่แทจรงิ  หรอืปฏบัิตจิรงิในครัวเรอืน 

 (เนนเนื้อหาการปรับใชใหสอดคลองกบัโปรแกรมวิชาท่ีสอน) 

   Analysis, synthesis and practice of meaning, importance and strategies  

for living development based on the self-economic-sufficiency philosophy of His 

majesty King Bhumibol Adulyadej emphasizing on the importance, knowledge, 

understanding  of  the philosophy, local wisdom, application of the principles and 

strategies for self-living development, sufficient and sustainable development for 

organizations and communities, study visit to successful community for practical 

guidelines (Contents should be related to   the fields of students)  
 

2500103      วถิโีลก                                                                         3(3-0-6) 

                   (Global  Living) 

  สภาพเศรษฐกจิสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกปจจุบัน  ผลกระทบจาก

สภาพเศรษฐกจิสังคม   การเมือง  การปกครองของโลกตอสงัคมไทย   การปรับตัวของ

สังคมไทยตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก   เนนกลุมตาง ๆ ในโลก (ยุโรป อาเซยีน) 

วิเคราะหทิศทางอนาคตของเศรษฐกจิโลกได  

            Situations of current  economy, society, politics and government, effects of 

global economy, society, politics and government on Thai society, adaptation of Thai 

society accordance with global change focusing on countries from different parts of the 

world (European countries, Asian countries), analysis of future economic directions 
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2500108  ชีวติกับส่ิงแวดลอม                 3(2-2-5) 

  (Human Being and Environment) 

ความหมาย  ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาต ิ สิ่งแวดลอม  ความสัมพันธ

เชงิระบบระหวางมนษุยกับสิ่งแวดลอม  การพัฒนาและการใชทรัพยากรธรรมชาต ิ การ

อนุรักษความหลากหลายทางชวีภาพในทองถิ่น  การดาํเนนิกจิกรรม  โดยใชวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและพลงังาน  การสงเสรมิ  บํารุงรักษาและ

คุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ ใหตระหนักถงึการใชทรัพยากร

อยางรูคุณคา การใชพลังงานทดแทน  ภาวะโลกรอน  ความเกี่ยวของเชื่อมโยง ผลกระทบ

ท่ีเกดิขึ้นจากภาวะโลกรอน  ตามหลกัการพัฒนาที่ย่ังยนื  

 Definition, importance of natural resources, environment, systematic relations 

between human being and environment, development and use of natural resources, 

preservation of local biodiversity, activity conduction by using science and technology 

affecting environment and energy, promotion, maintenance, and preservation of 

environment and natural resources quality focusing on effective and efficient use of 

natural resources, use of alternative energy, global warming, concerns and effects of 

global warming based on the principles of sustainable development 
 

2541204   มนุษยกับธรรมชาติ        3(3-0-6) 

                    (Man and Nature) 

                    วิวัฒนาการและปฏิสัมพันธระหวางสังคมมนษุยกับธรรมชาต ิ การเปลี่ยนแปลง 

                     แนวโนมระบบธรรมชาต ิ วถิกีารเปลี่ยนแปลงของมนุษยและธรรมชาต ิ ปญหาระหวาง 

                     มนุษยกับธรรมชาต ิ ภาวะวิกฤตทางธรรมชาต ิ ผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิ การดาํรง 

                     อยูรวมกันกับธรรมชาติไดอยางยั่งยืนและสันตสิุขท่ังในระดบับุคคล  ประชาคมทองถิ่น    

                     ประชาคมโลก 

           Evolution and interaction between man and environment, change of nature 

system, ways of change of man and nature, problems of man with nature, natural 

crisis, effects of natural disasters, sustainable and peaceful living with nature at 

personal, local and global levels 
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                   1.4  กลุมวชิาคณิตศาสตร  วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

4000107    เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือชวีติ               3(2-2-5) 

           (Information Technology for Life) 

                  ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  คอมพิวเตอรท่ีมีอทิธิพลกระทบตอชวิีตและสงัคม 

การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดแก  เครื่องอุปกรณคอมพิวเตอร   การประมวลผล 

ขอมูล  การจัดการงานขอมูล  การแสวงหาความรูและการสื่อสารขอมูลบนระบบเครอืขาย 

คอมพิวเตอรจากระบบฐานขอมูล  และแหลงขอมูลตางๆ  สําหรับการศึกษาคนควา        

การทํารายงาน  การนาํเสนอผลงานและการดาํรงชีวติประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ   

รวมถงึการเคารพสทิธิทางปญญา 

         Information technology system, influence of computer on life and society,  

practical use of information technology, computer equipment/tools, information  

management, searching for knowledge and communication through computer networks  

from database and various sources of information for searching information, writing  

report, presentation and efficient living including respect of intellectual right 
 

 

4000106   การคดิและการตัดสินใจ                 3(2-2-5) 

           (Thinking and Decision Making) 

  หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย  ความคิดสรางสรรค  การวเิคราะห  

ขอมูล  ขาวสาร  ตรรกศาสตร  การใหเหตุผล  กระบวนการตัดสินใจ  กระบวนการ 

แสวงหาความรูทางวทิยาศาสตร  สมการเชงิเสน  และการประยกุตใชในการแกปญหา 

ในชวิีตประจําวัน 

 Principles and thinking process of man, creative thinking, analysis of 

information, logics, reasons, decision making process, searching processes of scientific 

knowledge, linear equation and practical application for problem solutions in daily life 
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4000114   วทิยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวติ                3(2-2-5)        

                    (Science for Quality of Life) 

                                กระบวนการพัฒนาวิทยาศาสตร   เทคโนโลยี   การนาํความรูทางวทิยาศาสตร 

 มาประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชวีติ  ใหดํารงอยูอยางมสีุขมีประสทิธิภาพโดยตระ 

หนักถึงผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรท่ีมีตอมนุษย  สภาพแวดลอม     

สังคม  การเมืองและวัฒนธรรม  นําความรูทางวิทยาศาสตรมาประยกุตใชเพื่อคุณภาพ 

ชวีติ 

         Process of scientific and technological development; application of science 

for life quality development; happy and efficient living regarding the effects of 

modern science and technology on man, environment, society, politics and culture; 

application of scientific knowledge for quality of life 

 

4083202   กีฬาเพ่ือสุขภาพ          3(2-2-5) 

            (Sports  for  Health) 

                      ความหมาย  ขอบขาย  วัตถุประสงคและคุณประโยชนของการออกกําลังกายและ 

การเลนกฬีาเพ่ือสุขภาพใหสอดคลองกับเพศและวัย  สภาพรางกาย  สภาพเจ็บปวย  การ 

วางแผน  ตลอดจนการติดตามผลการออกกําลังกายและกฬีาเพ่ือสุขภาพ  ศกึษาความสัมพันธ 

ของปจจัย   ที่มสีวนสงเสรมิสุขภาพ  เชน  อาหาร อารมณ  ส่ิงแวดลอม สุขภาพสวนบคุคล   

รวมท้ังการฝกกฬีาเพ่ือสุขภาพในสถานบรหิารรางกายและศูนยฝกกฬีา 

 Definition, scope, objectives and benefits of healthy exercises and sports 

regarding age and gender, body, sickness symptoms, planning including following  

up getting exercises and sports for health, study on relation of factors affecting 

health promotion such as food, emotion, environment, personal health including 

playing sports for health in fitness centers and sport centers 
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2) หมวดวชิาเฉพาะดาน 

1. กลุมวชิาชพีคร ู

     2.1.1 วชิาชีพครบูังคบั 
 

1005101   ทักษะทางภาษาสําหรบัคร ู       3(2-2-5) 

    (Language Skills for Teacher) 

   ความสําคัญ  ธรรมชาติของภาษา  หลักการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษหรือ 

ภาษาตางประเทศอื่นๆ  เพ่ือการสื่อสาร  การใชภาษาและเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารและ 

การสบืคน  การฝกปฏิบัตกิารใชทักษะการฟง  การพูด  การอาน  การเขียนเพ่ือนาํไปใช 

ในชวีติประจําวันเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพความเปนครู   การฝกปฏิบัตทิกัษะภาษาไทยเพื่อ 

การสือ่ความหมายกบันกัเรยีนผูเกีย่วของแบบตัวตอตวั  การบรรยายในชัน้เรยีน  การเลา 

นทิาน  การกลาวสนุทรพจน   การอานบทความวิชาการ   งานวิจยั   การเขียนบทความ 

ทางวิชาการ  ศกึษานาํเสนอแนวทางแกไขปญหาการใชภาษาไทยของนกัเรยีน  การฝก 

ปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อความหมายกับนักเรียนและผูเกี่ยวของ  เนน 

การจับใจความ  การโตตอบดวยภาษาเขียน  ภาษาพดู   ดวยสาํนวนและสาํเนยีงท่ีถกูตอง    

การอานบทความวชิาการและวิจัย  การเขียนบทความทางการศกึษา  การนาํเสนอ 

รายงานทางการศกึษาตอท่ีประชุมในชัน้เรยีน 

This course focuses on the significant and nature of the language, using of 

Thai and English or other foreign languages for communication, the use of language 

and technology for communication and investigation, practicing of listening speaking 

reading, writing in diary life for teaching development, Thai language skill for  one-by-

one communication with student, classroom description, storytelling, speech, 

academic article, research, academic writing, problem solving in using of Thai 

language, practicing of English language skills for communication emphasizing on 

reading summary, responding in writing and speaking with correct sentence and 

pronunciation, reading article and research paper, writing academic article, 

presentation in front of the class. 

 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1012406      กฎหมายทางการศกึษา     3(2-2-5) 

(Education Law) 

   ความหมาย  ความสําคัญ  ท่ีมา  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบักฎหมายรฐัธรรมนูญ

พระราชบัญญัต ิ พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ประกาศกระทรวง  กฎ  ระเบียบและ

ขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศกึษาของครู  บุคลากรทางการศกึษา  การจัดการและ 

บรหิารการศกึษา  วิเคราะหกรณตีัวอยาง  การใชกฎหมายทางการศกึษา  ปญหาและ

แนวทางแกปญหา 

This course examines the key areas of constitution, act, royal decree, ministerial 

regulation, ministerial declaration, rule, regulation, and principle of teacher education 

program, educated people, educational management and administration, case study 

analysis, education law, and problem solving. 
 

1015106    การศกึษาและความเปนคร ู     3(2-2-5) 

     (Education and Being a Professional Teacher) 

ปรัชญา  แนวคดิ  และทฤษฎีการศกึษา  ศาสนา  เศรษฐกจิ  สังคม  วัฒนธรรม

และ การประยุกตใชเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา  แนวคิดและกลวธิีการจัดการศึกษา  เพ่ือ

เสริมสรางการพัฒนา ท่ียั่งยืน  การนําปรัชญาการศึกษาไปประยุกตใชเพ่ือพัฒนา

สถานศกึษา  การวเิคราะหเกี่ยวกับการศกึษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยนื กฎหมายการศกึษา 

และกฎหมายที่เกี่ยวของกับครูและวิชาชีพครู ความรอบรู ในเนื้อหาวิชาท่ีสอนและกล

ยุทธการสอนเพ่ือใหผูเรยีนคิดวเิคราะห สังเคราะห  สรางสรรคสิ่งใหม ๆ สภาพงานครู  

คุณลักษณะท่ีดขีองครู  และมาตรฐานวชิาชพีครู  การจัดการความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครู  

การสรางความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่องการแสวงหาและเลือกใช

ขอมูลขาวสารความรูเพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลง  การปลูกฝงจติวิญญาณความเปน

ครู  หลักธรรมมาภิบาล  และความซื่อสัตยสุจริต  คุณธรรม จริยธรรมของวชิาชีพครู 

จรรยาบรรณของวชิาชพีครูท่ีคุรุสภากําหนด  การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีด ี 

มีจติสํานกึสาธารณะ  และเสยีสละใหสังคม  มีจติวิญญาณความเปนครู  การปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณของวชิาชพีท่ีคุรุสภากําหนด  ฝกปฏบัิตกิารสรางแบบประเมิน 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

คุณธรรมและความเปนครูวิชาชพี  และการนําแบบประเมินไปใชในสถานศึกษา  การมี

ปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรยีนที่สงเสรมิการพัฒนาศักยภาพผูเรยีน   

Philosophy, concepts, and theories of religion, economics society culture and 

application for educational institutional development; concept and methodology for 

educational management to empower sustainable development; application of 

educational philosophy for institutional development; analysis of education for 

sustainable development; educational laws and legislation; content knowledge and 

teaching strategies for analyzing, synthesizing, and creativity; teacher tasks, 

characteristics of teachers, professional autonomy; knowledge management on 

teaching profession; professional ascent and professional autonomy development; 

search and selection of information for changes; implementation of self-actualization 

for teachers; good governance, honesty, morality, and ethics for professional 

autonomy in accordance with regulations of The Teacher Council of Thailand; best 

practice; consciousness, devotion,  professional spirit,  designing moral assessment 

and professional ethic assessment, teacher – student interaction 
 

1015108         การประกันคุณภาพการศกึษา                       3(2-2-5) 

   (Educational Quality Assurance) 

ความหมายและความสําคัญการประกันคุณภาพการศึกษา  หลักการ  แนวคิด  

แนวปฏิบัตเิกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศกึษา  วัฒนธรรมองคกร  มนุษยสัมพันธใน

องคกร  ภาวะผูนํา  และการทํางานเปนทีม  ความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

การศกึษา  องคกรและระบบประกันคุณภาพการศึกษา  องคประกอบของการประกัน

คุณภาพการศึกษา  มาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา  ข้ันตอนการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและบทบาทของผูเกี่ยวของ การประเมินคุณภาพ

ภายนอก  การนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใชในการพัฒนา  การบริหาร

สถานศกึษากลยุทธการสรางความรวมมือกับบุคลากรทางการศึกษาและชุมชน  เพ่ือ

พัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาผูเรียนการจัดการคุณภาพ  การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

และพัฒนาคุณภาพการเรยีนรูอยางตอเนื่อง  ฝกปฏบัิตกิารประเมินกจิกรรมประกัน 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษา  และตัวชี้วัดคุณภาพ

การศกึษา  การดําเนนิการจัดกจิกรรมประเมินคุณภาพการจัดกจิกรรมการเรยีนรู 

Meaning and the importance of educational quality assurance, principle, 

concept, guideline for educational quality management, organizational culture, 

organizational human relations, leadership, teamwork, educational quality assurance 

knowledge, organizational and educational quality assurance system, components of 

educational quality assurance, educational standard and educational quality 

indicators, quality assurance process within the educational institutes and the role of 

related parties, external quality assurance, using educational quality assessment for 

development, educational institutes management, strategy for creating cooperation 

with educational personnel and community to develop the learners and educational 

institutes, quality management, learning activities management and continuous 

learning quality development, educational quality assurance and assessment 

activities practice, educational standard learning, educational quality indicators, 

quality assessment activities administration, learning act 
 

1025201       หลักสูตรและการจัดการการศกึษา       3(2-2-5) 

                  (Curriculum and Educational Management) 

          ประวัตคิวามเปนมา  ระบบการจัดการศึกษาไทยในอดีต  ปจจุบันและอนาคต

กระบวนการการจัดการศึกษายุคใหม  บริบทและแนวโนมการจัดการศึกษาความเปน

ผูนําทางการศึกษา  การระดมทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือสงเสริมการจัด

การศึกษา  ความหมายความสําคัญของหลักสูตร  หลักการ  แนวคิดในการจัดทํา

หลักสูตร  ทฤษฎหีลักสูตร  ระดับของหลักสูตร  องคประกอบและรูปแบบของหลักสูตร  

การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตร  การ

กําหนดจุดมุงหมายหลักสูตร  การคัดเลอืกเนื้อหาวิชา  การวิเคราะหหลักสูตรและการ

จัดทําหลักสูตร  การนําหลักสูตรไปใชฝกปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนําผลการ

ประเมินหลักสูตรไปใชในการพัฒนาหลักสูตร  การประกันคุณภาพของหลักส ูตร  

มาตรฐานชวงชั้นของหลักสูตร  การจัดทําเอกสารหลักสูตรสถานศกึษา  เอกสาร 



 

 

รหัสวชิา ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                  หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

ประกอบหลกัสตูร  การพัฒนาหลกัสูตรท่ีสอดคลองกับความตองการของทองถิน่ วิเคราะห

ปญหาในการพัฒนาหลักสูตร การคาดการณแนวโนมของหลักสูตรในอนาคต 

History of educational management system; educational management 

system in Thailand in the past, in the present, and in the future; processes of 

educational management in new era; contexts and trends of educational 

management; educational leadership; resource mobilization and local wisdom to 

promote education management; meaning and significance of curriculum; principles 

and concepts of creating curriculum; curriculum theory; levels of curriculum; 

components and forms of curriculum; curriculum development; processes of 

curriculum development; basis of curriculum development; defining the objectives of 

curriculum; selecting of subject context; analyzing curriculum and making curriculum; 

application of curriculum for curriculum assessment; utilizing of the results of 

curriculum assessment for curriculum development; curriculum assurance; standard 

of levels of curriculum; documenting for institution curriculum; document of 

curriculum; curriculum development in accordance with local needs; analysis of 

problems of curriculum development; prediction of the future curriculum. 
 

1025301         การจดัการเรยีนรู            3(2-2-5) 

       (Learning Management) 

  ความหมาย  องคประกอบและความสาํคัญของ  การจัดการเรยีนรู  วิเคราะห 

แนวคิดในการจัดการเรยีนรู  ทฤษฎีการเรยีนรูและการสอน  หลักการจัดการเรยีนรู    

การวางแผนการเรยีน  การสอน  การจัดกระบวนการเรยีนรู  ทฤษฎีและรูปแบบการ 

จัดการเรยีนรูเพ่ือใหผูเรยีนรูจักคิดวเิคราะห  คิดสรางสรรคและแกปญหา  การพัฒนา 

รูปแบบการเรยีนรู  การออกแบบและการจัดประสบการณการเรยีนรู  หลกัการ  แนวคิด   

แนวปฏิบัตเิกี่ยวกับการจัดทําแผนการเรยีนรู  การจัดสิง่แวดลอมเพ่ือการเรยีนรู  การ 

บูรณาการเนื้อหาสาระการเรยีนรู  การบูรณาการการเรยีนรูแบบเรยีนรวม  การจัดการ 



 

 

รหัสวชิา ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                  หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

เรยีนรูท่ีเนนเรยีนเปนสําคัญ  เทคนคิและวทิยาการจัดการเรยีนรู  การผลติสื่อและนวตักรรม

การเรียนรู  การใชสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู  การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู  ฝก

ปฏิบัตกิาร จัดทําแผนการเรยีนรูและการจัดประสบการณการเรยีนรูนาํไปสูการฝกปฏิบัตกิาร

สอนใหเกดิผลจรงิ  การปรับปรุงแกไขปญหาดานการเรียนรูของผูเรยีน  การจัดกจิกรรม

สงเสรมิและพัฒนาผูเรยีน  การประเมินผลการเรยีนรู  การบันทึกและรายงานผลการจัดการ

เรยีนรู 

Meaning, principles and significance of learning management; analyzing 

concepts of learning management; learning theory and teaching methods, principle 

of learning management; lesson plan creating; pedagogy; learning procedures; 

theory and styles of learning management to enhance critical thinking, creativity and 

problem solving; development of styles of learning management; design and 

learning experience; principles, concepts, concepts of learning management; learning 

environment; integration of subject matters; integration of inclusive education; 

student-centered learning; instructional techniques and learning management 

science; material design and innovation; developing educational innovation; operation 

, lesson plans and professional practicum; improvement and resolution of learning 

difficulties; student development and activities; learning assessment; record and 

report learning management 

1035101         นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศสําหรบัคร ู              3(2-2-5) 

          (Innovation and Information Technology for Teacher) 

    หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีการออกแบบ  การประยกุตใชและประเมินสื่อ นวัตกรรม  

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรยีนรู  วเิคราะหเกี่ยวกบันวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ทางการศกึษา  แนวคิดทฤษฎเีทคโนโลยีและนวัตกรรมการศกึษาท่ีสงเสรมิ  การพัฒนา 

คุณภาพ การเรยีนรู  สื่อการเรยีนการสอน  การใชสื่อมวลชนและเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา   

การเลอืกการผลตินวัตกรรมและเทคโนโลยีการศกึษาท่ีเหมาะสมกับการเรยีนการสอน   



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมบีทบาทตอการพัฒนาการเรยีนรู  การประยุกตใชและประเมินสื่อ

นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรยีนรู  ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การสื่อสาร  การวิเคราะหปญหาการสรางและใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศกึษา  การใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร  ฝกปฏิบัตกิารออกแบบการสราง

บทเรยีนท่ีเอื้อตอการเรยีนรูผานระบบเครอืขายเทคโนโลยสีารสนเทศ  การนาํไปใช  การ

ประเมิน  การปรับปรุงนวัตกรรม  การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการ

เรยีนรู 

     Principle, concept, theoretical design, application, and assessment of the media, 

innovation, and information technology for learning, educational innovation and information 

technology analysis, concept and theory of educational innovation and information 

technology that promotes the quality of learning and instructional media, using media 

and information technology for education, choosing educational innovation and information 

technology production that is appropriate with learning and teaching, information 

technology that plays a role in learning development, application and assessment of the 

media, innovation, and information technology for learning, knowledge about information 

technology for communication, analysis of the problem on creating and using educational 

innovation and information technology, using information technology for communication, 

lesson design practice that facilitates learning through information technology, application, 

assessment, innovation improvement, and information technology management for 

communication and learning development 
 

 



 

 

รหัสวชิา      ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                        หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1045101   การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู                3(2-2-5) 

    (Learning Assessment and Evaluation)  

         ความหมาย บทบาทของการวัดและประเมินผลการศกึษา  หลกัการ แนวคิด และ 

แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรยีน  พฤติกรรมทางการเรียนรู  

เทคนิคของการวัดและประเมินผลทางการศกึษา  การสรางและการใชเครื่องมือวัดผล 

และประเมินผลการศกึษา วัดและประเมินผลการเรยีนรู  การเรยีนรูตามสภาพจรงิ  การ 

ประเมนิจากแฟมสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติ  ลักษณะของเครื่องมือวัดผลการ 

เรียนรู  การประเมนิผลแบบยอยและแบบรวม  การนาํผลการประเมินมาพัฒนาผูเรียน   

การจัดการเรยีนรูและพัฒนาคุณภาพผูเรยีน  ประเภทและลกัษณะของเครื่องมือวัดผลการ 

เรยีนรู  การสรางและหาคุณภาพของเครือ่งมือวัดผลการเรยีนรู การประเมินผลการเรยีนรู  

ฝกปฏิบัตกิารวัดและการประเมินผล  การวิเคราะหเพ่ือนําผลการประเมินไปใชในการ 

พัฒนาผูเรยีน  สถติิเบ้ืองตนในการวัดและประเมินผลการศกึษา  การแปลความหมายของ 

คะแนนจากการสอบ  ระเบียบการประเมินผลการเรยีนทางการศกึษา 

         Meaning, role of educational assessment and evaluation, principle, concept,  

guideline for learning assessment and evaluation of the learners, learning behavior,  

educational assessment and evaluation techniques, creating and using evaluation tools  

and educational assessment, learning assessment and evaluation, realistic learning,  

portfolio-based assessment, assessment practice, characteristic of the learning evaluation 

tools, holistic and analytic assessment, using assessment result for learner development, 

managing learning and developing the quality of the learners, types and characteristics of 

the learning evaluation tools, creating and verifying the quality of the learning evaluation 

tools, learning assessment, assessment and evaluation practice, analyzing the assessment  

result for learner development, fundamental statistics for educational assessment and  

evaluation, score interpretation, learning assessment procedure 
 



 

 

รหัสวชิา ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                        หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1045411   การวจิัยทางการศกึษา      3(2-2-5) 

    (Educational Research) 

   ความหมายของการวิจัย หลักการ แนวคดิ และแนวปฏบัิตใินการวิจัย ประเภท      

ของการวิจัย  ระเบียบวธีิวิจัย รูปแบบการวิจัย  การออกแบบการวิจัย การวางแผนการ

วจิัย กระบวนการวิจัย  การปริทัศนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของประชากรและกลุม

ตัวอยาง เทคนิคและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  การสรางและตรวจสอบคุณภาพของ

เครื่องมือวิจัย  สถติเิพ่ือการวิจัย การรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล การตีความ 

การแปลผล  การสรุปผลการวิจัย  การเขียนเคาโครงการวิจัย  การเขียนรายงานการ

วจัิย  การนําเสนอผลการวิจัย การนําผลการวจัิยไปใชในการจัดการเรยีน การสอน  การ

วิจัยในชั้นเรียน  การใชและผลิตงานการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู  การวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการเรยีนการสอนและพัฒนาผูเรยีน  การฝกปฏิบัตกิารวิจัย  การใชประโยชน  จาก

ผลงานวิจัยไปประยุกตใชในการพัฒนาการเรียนรู  การคนควาศึกษางานวิจัยในการ

พัฒนา กระบวนการจัดการเรียนรู  การใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหาและการ

เสนอโครงการเพ่ือ ทําวจัิย 

  The meaning of research, principle, concept, research guideline, types of 

research, research methodology, forms of research, research design, research 

planning, research procedure, relevant research review, population, sample, data 

collection techniques, creating and assessing the quality of research tools, statistics 

for research, data collection, data analysis, data interpretation, discussion and 

conclusion of the research, writing a research outline, writing a research paper, 

presenting a research result, applying a research result in classroom teaching, 

classroom research, using and producing a research result for learning development, 

research for development, learning, teaching, and the learners, action research, 

applying a research result in learning development, studying research works for 

developing the learning management process, using a research procedure to solve a 

problem and present a research proposal 



 

 

รหัสวชิา ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 

1055106   จติวทิยาประยุกตสําหรับคร ู     3(2-2-5) 

    (Applied Psychology for Teacher) 

     ความสําคัญและธรรมชาตขิองจติวิทยา  แนวคดิพ้ืนฐานทางจติวิทยา  จติวิทยา

การเรยีนรูและจติวทิยาการศกึษา  จติวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย  

วเิคราะหเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษยทางกาย  สตปิญญา  จริยธรรม  ความแตกตาง

ของบุคคล คุณลักษณะของผูเรยีน  ทฤษฎีการเรยีนรู  ธรรมชาตแิละกระบวนการของการ 

เรยีนรูธรรมชาตขิองผูเรยีน  เหตุปจจัยทางสังคม  จติวิทยา  ทฤษฎี  การเปลี่ยนแปลงท่ี

มีผลตอการเรยีนรู การประยุกตใชพัฒนาการของเด็กในการจัดหลักสูตรและการจัดการ

เรยีนรู  การประยุกตใชทฤษฎกีารเรยีนรูในการจัดการเรยีนการสอน  จิตวิทยาการแนะ

แนวและการใหคําปรกึษา  การใหคําแนะนําชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  การ

ประยุกตใชหลักพัฒนาการ  ทฤษฎีการเรยีนรูในการแนะแนว  การใหคําปรกึษา  หลักใน

การใชจิตวิทยาสงเสริมและพัฒนาเด็กเพ่ือความเขาใจ  และสนับสนุนการเรียนรูของ

ผูเรยีนใหเต็มศักยภาพ 

Significance and natures of psychology; concepts of psychology; learning and 

educational psychology; psychology and human developmental psychology; analysis 

of human in terms of physical development, intellectual, ethics, individual 

differences, characteristics of learners, learning theory; natures and processes of 

learning, nature of learners; social factors, psychology, theory of change influencing 

learning; application of child development for curriculum management and learning 

management; guidance psychology and counseling; advisement and scaffolding 

learners to have a better life; application of growth process,  learning theory of 

guidance and counseling; principles of psychology to empower and develop children 

to be understandable and scaffold children to be potential learners.   



 

 

รหัสวชิา ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1055107         ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู    3(2-2-5) 

    (Languages and Cultures for Teacher) 

  ความสําคัญ  ธรรมชาติของภาษา  หลักการใชภาษาไทย  ภาษาอังกฤษหรือ

ภาษาตางประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือการสื่อสารภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเปนครู  การใช

ภาษาและเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารและสบืคน  การใชทักษะการฟง  การพูด  การอาน  

การเขียนภาษาไทย และภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อความหมายอยางถูกตอง  การใช

ภาษาไทยสําหรับครู  ทัง้ในดาน การการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียน  เพ่ือการ

สื่อความหมายท้ังในการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการติดตอสื่อสารภายในและ

ภายนอกองคกร การใชภาษาตางประเทศเพ่ือพัฒนาวชิาชพีครู   ท้ังในดานการฟง  การ

พูด  การอาน และการเขียนเพื่อการสื่อความหมาย  การใชภาษาอังกฤษ  ในชั้นเรียน  

การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาวิชาชพีครู  และการตดิตอสือ่สารภายในและภายนอก

องคกร  การใชภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ  ความสําคัญ  และ

คุณคาของศลิปวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนยีม  ประเพณ ี วัฒนธรรมทางภาษา  วิถชีวีติ

ไทย  ความเชื่อ คานยิม มารยาทไทยและภูมิปญญาไทยสําหรับครู  วัฒนธรรมอาเซียน  

การประยุกตใชวัฒนธรรมไทยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ฝกมารยาทไทย  และจัด

กจิกรรมสงเสรมิอนุรักษศลิปวัฒนธรรมไทย 

Significance and natures of languages; principles of using Thai language, 

English language and other foreign languages for communication; Thai language and 

cultures for teachers; using language and technology for communication and search 

of information; language skills- listening, reading, reading and writing-in Thai and 

other foreign languages to communicate accurately; Thai language skills- listening, 

speaking, reading, and writing- for teachers for learning activities and 

communication within and between organizations; foreign languages for teaching 

professional development;  practice listening, speaking, reading and writing for 

accurate communication, English language in classroom, English for teaching 

professional development and communication within and between organizations; 

using language and cultures for living together peacefully; significance and values of  
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Thai cultures, tradition, custom, language culture; Thai’s ways of living, beliefs, 

values, etiquette and wisdom of teachers; ASEAN cultures; application of cultures for 

learning activities; practice of Thai etiquette; activities to conserve Thai cultures. 
 

1065106        การบรหิารจัดการในหองเรยีน      3(2-2-5) 

                       (Classroom Management) 

         ทฤษฎี  หลักการบริหารจัดการ  ภาวะผูนําทางการศึกษา  การคิดอยางเปน

ระบบการเรียนรูวัฒนธรรมองคกร  มนุษยสัมพันธในองคกร  การติดตอสื่อสารใน

องคกร การจัดการชั้นเรียน  การบริหารจัดการชั้นเรียน  การพัฒนาศูนยการเรียน

ในสถานศึกษา  องคกรแหง  การเรียนรู  การจัดบรรยากาศเพื่อสงเสริมการเรียนรู  

การสรางบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  การจัดทําขอมูล

สารสนเทศ  เอกสารประจําชั้นและเอกสารประจําวิชา   การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือ

การบรหิารจัดการชัน้เรยีน  การจัดระบบดูแลและชวยเหลือผูเรียน  การควบคุมกํากับชั้น

เรียน  การปลูกฝงวินัย คุณธรรม  จริยธรรม  การปลูกฝงความเปนไทย  ความเปน

ประชาธิปไตย  การทํางานเปนทีม  การฝกจัดทําโครงงานทางวิชาการ  การจัด

โครงการฝกอาชพี  การศกึษาเพื่อพัฒนาชุมชน  การจัดโครงการและกจิกรรมทางวิชาการ 

Theory, principles of management, educational leadership, systematic 

system, organizational cultural learning, human relationship of organization, 

organizational communication, classroom management, institutional learning -center 

development, learning organization, classroom environmental management, information 

technology, classroom document and learning materials, information technology system 

for classroom management, students support system, classroom control, discipline, 

moral, ethics, Thinness, democracy, teamwork, academic project, professional training 

project, education for community development, academic projects and activities 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา            หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

2.1.2  วชิาชพีครูเลือก 
 

1001101   ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารสํีารอง ข้ันความรูเบือ้งตน    2(1-2-3) 

    (Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training Course) 

  วัตถุประสงคของการลูกเสอืสํารอง  ประวัตแิละกจิกรรมขององคการลูกเสอืโลก 

โครงสรางการลูกเสอืไทย  หลักสูตรการฝกอบรมผูกํากับลูกเสอื - เนตรนารสีํารองข้ัน 

ความรูเบื้องตน  หลักสูตรลกูเสอืสํารอง วชิาดาวดวงที่ 1 ดาวดวงท่ี 2  ดาวดวงท่ี 3 และ 

วชิาพิเศษ  กระบวนการจดักจิกรรมลกูเสอืสาํรอง  พิธกีารลูกเสอืสาํรอง แนวปฏิบัตกิาร 

ชุมนุมรอบกองไฟ  การอยูคายพักแรม  คําปฏิญาณและกฎของลกูเสอื  

        Objectives of cub scouting, history and activities of World Organization of  

the Scout Movement, Thai Cub Scout structure, Training curriculum for Cub Scouts   

and Girl Guides Basic Unit Leader , Cub Scout curriculum, First Star, Second Star  

and Third Star, and Proficiency Badges, method of Cub Scout activity provision, Cub  

Scout  ceremony, Bonfire ceremony,  camping, Scout Promise and Scout Laws. 
 

1002101   ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารสีามัญ  ข้ันความรูเบื้องตน   2(1-2-3) 

    (Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course) 

  สาระสาํคัญของการลกูเสอื  ภูมิหลังของการลกูเสอื  กจิการขององคการลูกเสอื 

โลก  รูจักลูกเสอืสามัญ  การรองเพลง  วิธีการท่ีใชในการฝกอบรมลกูเสอืสามัญ  วนิัย 

ความเปนระเบียบ ความวองไว   แนวการฝกอบรมลูกเสอืสามัญ  ความรูในการเลนเกม   

บทบาทของนายหมูในระบบหมู  ประวัตแิละโครงสรางของการลูกเสอืไทย  แนวปฏิบัติ 

เกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ  การอยูคายพักแรม  วิธีการบรหิารในกองลูกเสอืสามัญ   

ทักษะการลกูเสอืและการสอน  การวางแผนกาํหนดการประชมุนายหมู  หนาที่และความ 

รับผดิชอบของผูกาํกบัลกูเสอื  พิธกีารลกูเสอื-เนตรนาร ี การสงเสรมิกจิกรรมลูกเสอื 

สามัญ  การเดนิทางไกล  คําปฏญิาณและกฎของลกูเสอื 
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           Core context of scouting, background of scouting, activities of World  

Organization of the Scout Movement, Scout songs, method of training Scouts, games, 

disciplines, orderliness, agility, processes of Scout training, game directions, role of 

the unit leader in den system, history and structure of Thai scout, Bonfire ceremony, 

camping, Scout unit administration, scouting skills and teaching, agenda for unit 

leaders on duties and responsibilities, scouting and Girl Guide ceremony, supports 

of Scout activities, exploration, Scout Promise and Scout Laws. 
 

1003101    ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารสีามัญรุนใหญ ข้ันความรูเบื้องตน  2(1-2-3) 

    (Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training  Course) 

   สาระสาํคัญของกจิการลกูเสอื  จุดมุงหมาย  วธีิการรูจกัลกูเสอืสามัญรุนใหญ 

และธรรมชาติของเด็ก  ลูกเสือสามัญรุนใหญกับคําปฏิญาณ  กฎของลูกเสือ  วินัย   

ความเปนระเบียบสัญญาณ  ระบบหมู  ท่ีประชุมนายหมู  การประชุมภายในหมูและ 

กองการสวนสนาม  ขอเสนอแนะในการชุมนุมรอบกองไฟ  เกมลูกเสือสามัญรุนใหญ  

หลักสูตรพิเศษ  ลูกเสือสามัญรุนใหญ  ขอบเขตของกิจกรรมและกิจกรรมสามัญ   

บทบาท การทํางานรวมกับคนอ่ืนและชุมชน  เงื่อนลกูเสอืสามัญรุนใหญ   ภูมิหลังของ 

ลูกเสอืโลกและการลูกเสอืไทย  แผนท่ี  เข็มทิศ  สิง่แวดลอม  การอนรัุกษ  การประชุมกอง 

ลูกเสือสามัญรุนใหญครั้งที่ 1 (กิจกรรมกลางคืน) การปฐมพยาบาล  การบริหารงาน 

ในกองลูกเสอืสามัญรุนใหญ  การวางแผนจดัทํากาํหนดการฝกอบรมและการประชุม 

กองลกูเสอืสามัญรุนใหญครัง้ท่ี 2 (การทดสอบสมรรถภาพ)  

           Core context of scouting, objectives of scouting, understanding of Senior Boy  

Scouts and childhood nature, Senior Boy Scouts and the Promises, Senior Boy Scout  

Laws, disciplines, orderliness, signal, patrol system, patrol assembly, marching,  

recommendation for bonfire ceremony, Senior Boy Scout games, Proficiency Badges  

for Senior Boy Scout, scopes of activities and standard activities, roles and corporation 

with other people and communities, Knot making and their uses for Senior Boy Scout, 

background of Thai and World Organization of the Scout Movement, maps, compasses, 

environment, conservation,  1st Senior Boy Scout patrol assembly (night activity), 
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First-aid, Senior Boy Scout patrol administration, schedules for Senior Boy Scout 

training and 2nd  Senior Boy Scout patrol assembly (efficiency test) 
 

 

 

1004101   การจัดการแหลงการเรยีนรูและภูมปิญญาทองถิ่น   2(1-2-3) 

    (Learning Resources and Local Wisdom Studies Management) 

   ความหมาย  ความสําคัญ  ขอบเขตของแหลงการเรยีนรูและภูมปิญญาทองถิน่  

ประเภทของแหลงเรยีนรูท่ีสําคัญในทองถิ่น  โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการเรยีนรูองคความรู   

ทักษะในการ    ถายทอดความรูภูมิปญญาทองถิ่นในฐานะทรัพยากรการเรยีนรู  บทบาท 

ของภูมิปญญาท่ีมีตอการถายทอดความรู  จุดมุงหมายระบบเนื้อหาและกระบวน          

การเรยีนรูของภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือประยุกตใชในการศกึษา 

            Definition, significance, scopes of learning resource and local wisdom,  

categories of important learning resources in local community, basic structures for  

learning, knowledge and  skills of transferring local wisdom in terms of learning  

resources, roles of local wisdom of passing on knowledge, aims of contents and  

learning process of local wisdoms applying to education 
 

1004601   การพัฒนาทักษะการคดิ      2(1-2-3) 

    (Developing Logical and Analytical Thinking Skills) 

   ความหมาย  ความสําคัญของทักษะการคิดพื้นฐานความรูเกี่ยวกับพัฒนาการ 

ทางสตปิญญา การคิดของมนุษย  แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ 

การคิด  กระบวนการคิดแบบตาง ๆ เชน  การคิดแบบเอกนัย การคิดแบบอเนกนัย   

การคิดวิเคราะห  การคิดสังเคราะห  การคิดอยางมีวิจารณญาณ  การคิดไตรตรอง   

การคิดริเริ่มสรางสรรคและจินตนาการ   การคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร   

การนาํเสนอความคดิและแผนผังความคดิ  การสงเสรมิการพัฒนาทักษะการคิด  การ 

ออกแบบ  การวางแผนการจัดการเรยีนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด  เครื่องมือและการ 

ประเมินผลทักษะการคิด 

           Meaning, significant of logical thinking skills, basic knowledge for developing  

intellect, human thinking, concepts, theories, principles of developing logical thinking  

skills, thinking processes such as convergent thinking, divergent thinking,  analytical  
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thinking, synthetic thinking, critical thinking, creative thinking and imaginative,  

thinking in accordance with scientific process, thinking and mind mapping presentations, 

strengthening development of thinking skills, designs and lesson plans for learning 

management of thinking skill development, thinking skill criteria and assessment  
 

1012102   กิจกรรมยามวางเพ่ือการศกึษา     2(1-2-3) 

    (Leisure Time Activity in Education) 

  บทบาทของกิจกรรมยามวางในประเทศไทย  ความสาํคัญของการกีฬาและ 

กจิกรรมยามวางท่ีมีตอสังคมทองถิ่น  อิทธิพลของการกฬีาและกจิกรรมยามวางพ้ืนบาน 

ของไทยท่ีมตีอการดาํรงชวิีต  หลักเกณฑการจัดกจิกรรมยามวาง  แนวโนมของกจิกรรม 

                     ยามวางในปจจุบนั  การสงเสรมิและพัฒนาการจัดกจิกรรมยามวางในโรงเรยีน 

       Roles of leisure time activity in education in Thailand, significance of sports  

and leisure time activity on local community, influence of sports and local leisure  

activity of Thai people on ways of living, criteria for create leisure activity, trends of  

leisure activities in the present, supporting development of leisure activity in school 

  

1013204    กิจกรรมการศกึษาเพ่ือทองถิ่น     2(1-2-3) 

    (Educational Activity for Local) 

   โครงสรางระบบการศึกษาสวนทองถิ่น   บทบาทของคนและองคกรชุมชน  

ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีทองถิ่น  กจิกรรมและการจัดกจิกรรมเพ่ือพัฒนาคน   

องคกรชุมชนและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน    

         Local educational structure, roles of people and local organization, local  

customs and traditions, activities and its management for sufficient developing  

members of localities, organizations and environment  
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1013504    การศกึษาทางเลือก        2(2-0-4) 

    (Alternative Education) 

      แนวคิดของการศกึษาตลอดชีวิต  การศกึษาทางเลอืก  วิเคราะหเปรยีบเทียบ  

 การศึกษาในระบบ  นอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  การบริหารและบริการ 

 การศกึษานอกระบบ  การศกึษาตามอัธยาศัยตามพระราชบัญญัตกิารศกึษาแหงชาต ิ 

พ.ศ. 2542  วิเคราะหปญหาและอุปสรรคของการศกึษานอกระบบ  การศกึษาตาม 

อัธยาศัยและแนวโนมของการศกึษาทางเลอืกในประเทศไทย 

         Concepts of lifelong learning, alternative education, comparative analysis of  

formal and non-formal educational systems, informal education, administration and  

service of non-formal education, informal education according to National Education  

Act 1999, analysis of problems and obstacles of non-formal and informal education  

and trends of alternative education in Thailand 

 

1015901   สัมมนาทางการศกึษา      3(2-2-5) 

    (Seminar in Education) 

   กระบวนการจัดสัมมนา  วิเคราะหบริบท  ประเด็นปญหา  ความเคลื่อนไหว                    

ทางการศกึษา  การเปลี่ยนแปลงทางการศกึษาที่เกี่ยวของท่ีมีผลตอการศกึษา  ระบบ 

การศกึษา  การจัดการศกึษา  คุณภาพการศกึษา  หลักสูตร  การเรยีนการสอน  การ 

เรยีนรู  ตลอดจนการพัฒนาวิชาชพีครูท้ังอดตี  ปจจุบันและอนาคต  เพื่อจัดประชุมสัมมนา 

ในการระดมความคดิและแลกเปลี่ยน   ความคิดเห็นในวชิาชพีของตนเอง   

           Seminar process, context analysis, controversial issues, educational movement, 

educational transformation affecting on educational system, educational management, 

educational quality, curriculum, learning and teaching, development of teaching 

profession  in the past, present and future in order to arrange meeting, seminar for 

brainstorming and exchanging ideas on teaching profession  
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1022302  การสอนซอมเสรมิ                2(1-2-3) 

    (Remedial Teaching) 

     ความหมาย  ขอบเขต  ความมุงหมาย  ความสาํคัญของการสอนซอมเสริม 

หลักการ  แนวคิดทางการศกึษาอันเปนท่ีมาของการสอนซอมเสรมิ  การสอนซอมเสรมิ 

เด็กท่ีมขีอบกพรอง  นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีใชในการสอนซอมเสรมิคุณลกัษณะท่ีด ี

ของครูผูสอนซอมเสรมิการฝกปฏิบัตกิารสอนซอมเสรมิ 

            Meaning, scopes, aims and significance of remedial teaching, educational  

principles and concepts bringing about remedial teaching, remedial teaching for special 

need children, innovation and technology for remedial teaching, desired characteristics 

of remedial teachers, practice of remedial teaching 
  

1022501   เทคนคิการปกครองช้ันเรยีน             2(2-0-4) 

    (Classroom Management Techniques) 

   ปรัชญา  แนวคิดทางการศกึษาท่ีเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบตอชัน้เรยีนท่ี 

เปลี่ยนแปลงพัฒนาการเด็กวัยประถมศกึษา  แนวคิด  หลักการจดักจิกรรมการเรยีน   

การสอนท่ียึดผูเรยีนเปนศูนยกลาง  การพัฒนาประชาธิปไตยในชัน้เรยีน  เทคนคิการ 

ปรับพฤตกิรรมนกัเรยีนท่ีมีปญหาเพื่อการพัฒนาวิจัยในชัน้เรยีน  

           Philosophy, transformation of educational concepts influencing classroom  

learning causing the change of elementary student development, concepts, principles 

of teaching and learning management focusing on Child Centered, democratic 

development in classroom, techniques of behavior modification in classroom for 

developing classroom research  
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1023201   กิจกรรมรวมหลักสูตร                2(1-2-3) 

    (Co-curriculum Activity) 

    ความหมาย  ความมุงหมาย  ประเภท  ประโยชนของกจิกรรมรวมหลกัสตูร                    

ลักษณะของผูนําและผูตาม  วถิทีางแหงประชาธปิไตย  หลักการจัดและการบรหิาร   

กจิกรรมรวมหลกัสตูร  การประเมินผลกจิกรรมรวมหลกัสูตร  การเลอืกจัดโครงการ 

ตามประเภทของกจิกรรมรวมหลักสูตร 

           Meaning, aims, categories and benefits of Co-Curriculum Activity, characteristics  

of leaders and followers, democratic ways, methods of provision and administration  

of Co-Curriculum Activity, evaluation, selections of projects in accordance with Co- 

Curriculum Activity 
 

 

1023210   การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น               2(1-2-3) 

    (Curriculum Development for Local) 

    ความรูท่ัวไปเกี่ยวกบัหลักสตูร  กระบวนการสราง  การพัฒนาหลกัสตูร                            

การประเมินผลหลักสูตร  ความเปนมาและความสาํคัญของหลักสูตร  หลักการ   

จุดมุงหมาย  โครงสรางของหลักสูตร  การจัดประสบการณ  การจัดกจิกรรมท่ี 

สอดคลองกับหลักสูตร  หลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง 

กับทองถิ่น   การฝกปฏิบัตกิารพัฒนาหลกัสตูรใหสอดคลองกับทองถิ่น 

         General information of curriculum, curriculum making and developing  

processes, curriculum evaluation, background and significance of curriculum,  

principles, aims and curriculum structure, provision of experiences, activities  

corresponding with curriculum, principles, processes  and practices of curriculum  

development in accordance with locality 
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1023301   ทักษะและเทคนคิการสอน             2(1-2-3) 

    (Teaching Skills and Techniques of Teaching) 

    ความหมาย  ขอบขาย  ความสําคัญของทักษะและเทคนคิการสอน  ทักษะการ 

นําเขาสูบทเรยีน  การเราความสนใจ  การตัง้คําถาม  การใชสื่อการเรยีนการสอน  การ 

เลาเรื่องการเสริมแรง  การใชกิรยิาทาทางและวาจา  การใชกระดานดาํ  การอธิบาย   

ยกตัวอยาง  การสรุปบทเรียน  การสอนกลุมใหญ  การสอนกลุมยอย  การสอน 

รายบุคคล  การใชเพลงประกอบการเรียนการสอน  บทบาทสมมติ  เทคนคิการสอน 

แบบมีสวนรวม  เทคนิคการสอนโดยใชกระบวนการคิด  เปนตน 

         Meaning, scope, significance of teaching skills and techniques of teaching,  

lesson introductory, attention getter, posing a question, utilizing teaching media, storytelling, 

reinforced practice,  using speech and manner, blackboard using, explanation, 

exemplification, lesson summary, large-group teaching, small-group teaching, 

individual teaching, songs for teaching, role plays, teaching techniques on  

co-operative learning and thinking process  
 

1023302  การนเิทศการศกึษา         2(1-2-3) 

    (Educational Supervision) 

      ความหมาย  ความสาํคัญ  ความมุงหมาย  ขอบขายของการนิเทศการศกึษา   

บทบาทของผูบรหิารตอการนเิทศการศกึษา  หลักการและเทคนคิวธีิการนเิทศการศกึษา  

การพัฒนาการเรยีน  การสอน  การนเิทศการสอน  การนเิทศภายใน 

          Meaning, significance, objective and scopes of educational supervision, roles 

of supervisors on educational supervision, principles and techniques, learning  

development, supervising on teaching, intra-supervision  



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1024604 ทักษะการสอนสําหรับครภูาษาไทย                   3(2-2-5) 

  (Teaching Skills for Thai Language Teachers) 

           คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของครูภาษาไทย  ทักษะที่สาํคัญและจาํเปนสาํหรับ 

ครูภาษาไทย  ความสาํคัญของทักษะสาํหรับครูภาษาไทย  ฝกทักษะการจัดกิจกรรม 

โดยใชกระบวนการทางภาษาไทย  กจิกรรมทางภาษาเชงิเทคโนโลยี   โครงงานภาษาไทย 

การออกแบบและการสรางสื่อการสอนภาษาไทย  การจัดกิจกรรมคายภาษาไทย 

การสรางขอสอบและการใชขอสอบ  ทักษะการใชคอมพิวเตอรพ้ืนฐานทักษะอ่ืน ๆ ท่ี 

จําเปนการประเมนิทักษะและแนวทางพัฒนาทกัษะสาํหรับครูภาษาไทย 

           Qualification of Thai Language teachers, essential and needed skills for Thai  

Language teachers, significance of teaching skills for the teachers, practice of activity  

provision employing Thai Language processes, technological  Thai Language activities, 

Thai Language projects, design and creation of Thai Language teaching media, thai 

camps, formation and usage of tests, basic computer skills, and other important skills,  

skill assessment and method of teaching skill development for Thai Language  

teachers  
 

1024605 หลักสูตรและการจัดการเรยีนรูวชิาภาษาไทย                   2(1-2-3) 

(Curriculum and Learning Management in Thai Language) 

 วิเคราะหแนวคิด  ทฤษฎท่ีีเปนพ้ืนฐานของการจดัหลักสูตรและจดัการเรยีน 

รูวชิาภาษาไทย  ศาสนา  และวัฒนธรรม  วิเคราะหหลักสูตรวิชาภาษาไทย   ศาสนาและ 

วัฒนธรรมระดับการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน  แนวการจัดการเรยีนรูวชิาภาษาไทย   สื่อการเรยีนรู 

การประเมินผลการเรยีนรูในวชิาภาษาไทย  ศาสนา  และวัฒนธรรม  การจัดทาํหลกัสตูร 

รายวิชาและแผนการจัดการเรยีนรูวชิาภาษาไทย ศาสนา และวัฒนธรรม   

          Conceptual analysis, fundamental theories of curriculum and Thai Language,  

religion and culture subject group, curriculum analysis for Thai Language, religion  

and culture subject group, methods of provision for learning processes, learning  

media, learning assessments for Thai Language, religion, and culture subject group,  

curriculum preparation and learning management plan for the subject 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 
 

1031204 การใชส่ือมวลชนเพ่ือการศกึษา    2(2-0-4) 

         (Utilization of Mass Media in Education)  

                               ความสาํคัญของสื่อมวลชนท่ีมีตอการจัดการศึกษา  หลักการ  วิธีการใช 

วิทยุกระจายเสยีง  วิทยุ  โทรทัศน  สิง่พิมพ  หนงัสอืพิมพ  ภาพยนตร  เครอืขายขอมูล 

สากล   การสื่อสารสารสนเทศในรูปแบบอ่ืนเพ่ือการศกึษา  การใชและเลอืกรับขอมูล 

ขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการเรยีนรู  การวเิคราะหขาวสารเพ่ือการเรยีนรู  

          Importance of mass media upon education management, Principles and  

media applications through broadcasting, radio, television, printed, newspaper, movie, 

and international information network. Information and communication in various 

types concerning education, Use and selection of media beneficial to learning  

process, Information analysis for educational purposes 
 

 

1032502 การสรางส่ือการเรยีนการสอน             2(1-2-3) 

         (Media Construction)  

                               ความหมาย  ประเภท  ประโยชนของสื่อการเรียนการสอน  การวิเคราะห 

บทเรยีน  เพ่ือการสรางสื่อ  ประเภทของสือ่ท่ีเหมาะสม  การผลติสื่อ  การใชสื่อการพัฒนา 

สื่อเฉพาะตามระดับการศกึษา  การผลติสื่อการเรยีนการสอนราคาเยาและการประเมินผล 

สื่อการเรยีนการสอน 

 Definition, types, and advantages of instructional media. Lesson analysis for  

media construction. Appropriate types of media, media production, and use of media. 

Development of specific media according to student’s level. Economical media 

production. Instructional media evaluation.  
 

1034101 การศกึษาโดยระบบสือ่ทางไกล    2(2-0-4) 

        (Telecommunications and Distance Learning ) 

                                แนวคิดใหมในการจัดการศกึษาสําหรับมวลชน (Mass Education) การศกึษาตาม 

อัธยาศัยการจัดการศกึษาโดยผานระบบสื่อทางไกลในรูปแบบตาง ๆ การใชอินเทอรเนต็ 

ในการสืบคน  การติดตอสื่อสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซด 

เพ่ือการเรยีนการสอน  การสงและการดาวนโหลดขอมูลเทคโนโลยสีําหรับการศกึษา 

ทางไกล 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 
 

 New concept in Mass Education. Informal education. Education management  

through various types of telecommunications. Information search on the internet.  

Communication through IT technology. Website development for educational  

purposes. Digital data upload and download for distance learning.  
 

1043107 การประเมนิผลการเรยีนดานการปฏบิัติ   2(1-2-3) 

  (Performance Evaluation) 

 บทบาท  ความสําคัญ  ธรรมชาต ิ จุดมุงหมายของการประเมนิผลการเรยีนดาน

การปฏิบัต ิการสรางเครื่องมือวัด  การประเมินผลการเรยีนการสอนดานการปฏิบัตแิละ

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

  Roles, importance, nature, and purposes of performance evaluation. Verification  

and development of performance evaluation measuring tool.   
 

1044105 การวเิคราะหและประเมนิโครงการ    2(1-2-3) 

  (Project Analysis and Project Evaluation) 

          องคประกอบท่ีสําคัญของโครงการ  การเขียนโครงการ  วงจรการ  วางแผน

โครงการ  การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ รูปแบบและกระบวนการประเมิน

โครงการ  เทคนคิการควบคุม  การตดิตามงานและโครงการ  

 Crucial elements of project. Project plan and its cycle. Project possibility  

analysis. Patterns and process of project evaluation. Techniques in project monitoring  

and control. 
 

1044201 การสรางแบบทดสอบวัดความถนัด     3(2-2-5) 

  (Aptitude Test Construction) 

                                 ความเปนมาของแบบทดสอบวัดความถนัด  ความหมาย  ประเภท  ขอบขาย 

ประโยชนของแบบทดสอบวัดความถนัด  ทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถภาพทางสมอง 

การสรางแบบทดสอบวดั  ความถนดัทางการเรยีน 

 Background of aptitude test. Definition, types, scope, and advantages  

of aptitude test. Theories on capability of intelligence. Learning aptitude test  

construction. 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 
 

1051103 จติวทิยาวัยเด็ก       2(2-0-4) 

  (Child Psychology)   

                                ความหมาย  ความสําคัญของวัยเด็ก  พัฒนาการของวัยเด็ก  ทฤษฎี 

พัฒนาการ  การประยุกตใชเพ่ือสงเสรมิพัฒนาการ  ปจจัยท่ีมีอิทธพิลตอบุคลกิภาพ 

ของวัยเด็ก  ปญหาและวิธีการแกปญหาวัยเด็ก 

  Definition and importance of childhood. Child development. Theory of  

development and its application to promote child growth. Factors influencing child  

personality. Child problems and the solutions. 
 

1052301 มนุษยสัมพันธสาํหรบัคร ู     2(2-0-4) 

  (Human Relations for Teachers) 

                                 ความหมาย  ความสําคัญของมนุษยสัมพันธสาํหรับครู  หลักการองคประกอบ 

กระบวน  เทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธสําหรับครู บทบาทของครูในการเสริมสราง 

มนุษยสัมพันธในโรงเรียนและชุมชน  การประเมินมนุษยสัมพันธสําหรับครู  เนนการ 

ฝกปฏิบัตสิรางมนุษยสัมพันธ  เพื่อเสรมิบรรยากาศการเรยีนรูท่ีดแีละเสรมิสรางสัมพันธภาพ 

แหงการชวยเหลอืนักเรยีน 

 Definition and importance of human relations for teachers. Principles, factors,  

and techniques in building human relations. Teachers’ roles regarding human relations in  

school and community. Human relations assessment for teachers, focusing on the  

practice of human relations skills, in order to promote proper learning environment  

along with well relationship on the basis of student facilitation.   
 

1053101 ความคดิสรางสรรค                                       2(2-0-4) 

  (Creative Thinking) 

                               ความหมาย  ขอบขาย  ประเภท  ประโยชนของความคิดสรางสรรค  ลักษณะ 

เด็กท่ีมคีวามคิดสรางสรรค   เทคนคิและทักษะสําหรับครูในการพัฒนาความคิดสราง 

สรรคบทบาทของพอ  แม  ครอบครัวกับการสงเสริมความคิดสรางสรรค  การจัด 

กจิกรรมเพื่อพัฒนา  และการประเมินความคิดสรางสรรค 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 
 

 Definition, scope, types, and advantages of creative thinking. Characters of  

creative thinking child. Teachers’ skills and techniques concerning the development  

of creative thinking. Parents’ and family’s roles in shaping child’s creative thinking.  

Activity preparation to develop and evaluate creative thinking. 
 

1053501        จติวทิยาการแนะแนวเด็กวัยรุน                       3(3-0-6) 

   (Adolescence Guidance Psychology) 

                                 ทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุน  พัฒนาการดานตาง ๆ  ของวยัรุน  ปจจัยท่ีสงผลตอ 

พัฒนาการ  ปญหาเฉพาะวัย  บทบาทของครูกับการแนะแนวเด็กวัยรุนในโรงเรียน  

การจัดบรกิาร  แนะแนวเพ่ือปองกัน  แกไขปญหาและตอบสนองความตองการของวัยรุน 

ดานการศกึษา  อาชพี  สังคมสวนตัว  แนวทางการพัฒนาความสามารถและศกัยภาพ 

ของวัยรุนโดยใชกระบวนการแนะแนว 

 Theories concerning adolescence growth and developments as well as the  

relevant factors. Age-specific problems. Teachers’ roles over adolescence student  

guidance. Preparation for preventive guidance together with the solutions for  

adolescence, aiming to meet their needs including education, career, and personal  

society. Models of adolescence ability and potential development through guidance  

approaches.  
 

1053502         จติวทิยาการแนะแนว                         2(2-0-4) 

(Guidance Psychology) 

                                ความหมาย  ความสําคัญ  ปรัชญา  หลักการแนะแนว  ประเภทของการแนะแนว   

บรหิารแนะแนวทีจั่ดข้ึนในสถานศกึษา  การบรหิารงาน  การประเมินผลการจัดบรกิาร 

แนะแนว  คุณสมบัตแิละจรรยาบรรณของครูแนะแนว กลไกความสําเร็จของการแนะแนว 

การใชกระบวนการ แนะแนวเพ่ือพัฒนาความสามารถและศักยภาพของผูเรยีน 

 Definition, importance, philosophy, principles, and types of guidance. Guidance 

administration in school. Management and assessment of guidance service.  

Teachers’ qualification and ethics regarding guidance. Success mechanism in guidance. 

Utilization of guidance to facilitate learners’ ability and potential development.  
 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

 

1053603 เครื่องมอืและเทคนคิการแนะแนว                 2(2-0-4) 

  (Tools and Techniques in Guidance) 

                                   หลักการสรางและใชเครื่องมือและเทคนคิการแนะแนว  ประเภทของเครื่องมือ 

และเทคนคิการแนะแนว  การรวบรวมเครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว  ท้ังท่ีเปน 

แบบทดสอบและไมใชแบบทดสอบ  การปรับเครื่องมือท่ีเปนแบบทดสอบสําหรับนําออกใช   

การทดลองใชเครื่องมือและเทคนคิการแนะแนวกับนักเรยีน 

  Types and principles in creating and utilizing guiding tools and techniques.  

Methods of gathering guiding tools and techniques, both test and non-test types.  

Test-type guiding tools adjustments for field application. Pilot of guiding tools and  

techniques.  
 

1061101       หลักการบรหิารการศกึษา     3(3-0-6) 

        (Principles of Educational Administration) 

                               ความหมาย  การบรหิารการศึกษา  แนวคิด  ทฤษฎีเบ้ืองตนเกี่ยวกับการ 

 บรหิารการศกึษา  กระบวนการบรหิารการศกึษา  ระบบบรหิารการศกึษา  การจัดระบบ 

 ภายในหนวยงานทางการศกึษา   มนุษยสัมพันธในการบรหิาร  ภาวะผูนาํกบัการบรหิาร  

 การประชาสัมพันธหนวยงานทางการศกึษา  การนเิทศการศกึษา  การพัฒนาหลักสูตร  

 ปญหาตาง ๆ และวิธีการแกปญหาเกี่ยวกับการบรหิารการศกึษาของไทย 

  Educational administration, definition, concepts, fundamental theories,  

educational administration process, educational administration scheme, internal  

management of educational organization, and human relations in administration.  

Leadership in administration. Public relations in educational organization. Supervision.  

Curriculum development. Problems and solutions in Thailand’s educational administration.  

 

 

 

 
 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1061103  พฤติกรรมผูนําทางการศกึษา             2(2-0-4) 

  (Education Leaders Behavior) 

 หนาท่ี  ลักษณะของผูนํา  อันไดแก  แนวความคิดเกี่ยวกับบทบาทของผูนาํใน 

โรงเรยีนหรอืหนวยงานเกีย่วกับการศกึษา  พฤตกิรรมผูนําเกี่ยวกบังานบรหิารการศกึษา 

มนุษยสัมพันธของผูนํา  ความคดิรเิริ่ม  การแกปญหา  ตลอดจนแนวคิดใหม ๆ ทางการ 

ศกึษาโดยเฉพาะทางการบรหิาร 
 

 Duties and characters of leader, i.e. concepts on education leaders’ roles,  

leaders’ behaviors under educational administration, leaders’ human relation skills,  

creative thinking, problem-solving, as well as new concepts in education, especially  

educational administration. 
 

1062104 คุณธรรมสําหรบัผูบรหิาร             2(2-0-4) 

(Ethics for Administrators)  

          ความหมาย  ความสําคัญของคุณธรรมสําหรับผูบริหาร  บทบาท  หนาท่ี  

คุณธรรมความรับผดิชอบ  จรรยาบรรณสําหรับผูบรหิาร  ปญหาเกี่ยวกับคุณธรรม 

สําหรับผูบรหิาร  การสงเสรมิ  และพัฒนาคุณธรรม คานยิมในการทํางาน  ผลการศกึษา 

เกี่ยวของกับคุณธรรมสาํหรับผูบรหิาร 
 

            Definition, importance of ethics for administrators, roles, duty, responsibility,  

and  etiquette in administration. Problems involved with administrators’ ethics.  

Promotion and development for ethics and values in working. Research results  

regarding administrators’ ethics.  
 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1085601   การศกึษาแบบเรยีนรวม      3(2-2-5) 

    (Inclusive Education) 

   แนวคดิ  ทฤษฎี  ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการศกึษาแบบเรยีนรวม  วิวัฒนาการ 

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสาํหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  กฎหมาย  นโยบาย   

แผนพัฒนาที่เกี่ยวของกับการศกึษาแบบเรียนรวม  ลักษณะ  ประเภท  กิจกรรมและ 

รูปแบบการเรยีนรูของเดก็ท่ีมีความตองการพิเศษ  การปรับเปลีย่นเพ่ือการจดัการศกึษา 

แบบเรยีนรวม  เทคนิคการสอน   การวิเคราะหงาน   แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ 

บุคคล  ปญหาของเด็กที่มีความตองการพิเศษในชั้นเรียนรวม   ลักษณะและสาเหตุ    

วธิีการจัดการ  การปองกนัพฤตกิรรมที่เปนปญหา  หลกัการเสรมิแรง  การลงโทษเดก็  

ท่ีมคีวามตองการพิเศษ  การจดัการพฤตกิรรม  การบรกิารสนับสนนุบุคลากรหรอือุปกรณ 

เครื่องชวยพิเศษและสามารถนาํไปประยุกตใชได 

           Concepts  theories and basic knowledge on the intensive education, educational 

management evolution for special needs children, laws, policies and developed plans 

relating to intensive education,  features, categories, learning styles of special needs  

children, adaptation for inclusive educational management, teaching techniques, work 

analysis, educational  plans for individual, difficulties of special needs children, 

characteristics, causes and solutions  for inclusive class, problematic  behavior  prevention, 

reinforced practice, special need children punishments, behavior management, staff 

service and special applicable equipment. 



 

 

 

รหัสวิชา    ชื่อและคําอธิบายรายวชิา                                 หนวยกติ(ชั่วโมงปฏิบัต)ิ 
 

                    2.1.3  กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชพี 
 

1005809 การฝกปฏบิัติวชิาชพีครูระหวางเรยีน  1                 1(60) 

  (Professional  Experience  1) 

         การสังเกตการณจัดการเรยีนรูในสถานศกึษา  สามารถจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูใหผูเรยีน 

สรางความรูไดดวยตนเอง จัดทําแผนการจัดการเรยีนรูเพือ่จุดประสงค  การสอนท่ีหลากหลาย  การ 

วัดและการประเมินผลการเรียนรู  การออกแบบทดสอบ  ขอสอบหรือเครื่องมือวัดผล  การตรวจ 

ขอสอบ  การใหคะแนนและการตัดสินผลการเรยีน  การสอบภาคปฏิบัตแิละการใหคะแนนการวิจยั 

แกปญหาผูเรยีน  การพัฒนาความเปนครูมอือาชีพ สนับสนุนการจัดการเรยีนรูดานกจิกรรม  พัฒนา 

ผูเรยีนและดานพัฒนาสถานศึกษารวมกับชุมชน 

         Observing learning management in educational institutions, making lesson plans for  

autonomous learners, making lesson plans with various learning outcomes, learning measurement 

and assessment, constructing assessment and  tools for assessment and evaluation, test marking 

and grading, performances and evaluation, research on solving difficulties of learners, professional 

development, supporting activities for learners development and cooperate with communities to 

develop educational institutions 
 

 

 

1005810 การฝกปฏบิัติวชิาชพีครูระหวางเรยีน  2                        1(60) 

  (Professional  Experience  2) 

        ปฏิบัติการสอน  ทดลองสอนในสถานการณจําลองและสถานการณจริงในสถานศึกษา   

การจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูใหผูเรยีนสรางความรูดวยตนเอง  จัดทําแผนการจัดการเรยีนรูเพือ่ 

จุดประสงคการสอนที่หลากหลาย  การวัดและการประเมนิผลการเรียนรู  การออกแบบทดสอบ  

ขอสอบหรอืเครื่องมือวัดผล การตรวจขอสอบ  การใหคะแนนและการตัดสินผลการเรยีน การ 

สอบภาคปฏบัิติและการใหคะแนน  การวจัิยแกปญหาผูเรยีน  การพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ   

สนับสนุนการจัดการเรยีนรูดานกจิกรรมพัฒนาผูเรยีนและดานพัฒนาสถานศึกษารวมกับชุมชน  

         Professional training, teaching demonstration and teach in real situation, making lesson  

plans for autonomous learners, making of lesson plans with various learning outcomes, learning  

measurement and evaluation, constructing assessment and  tools for assessment and evaluation,  

test marking and grading, performances and grading, research on solving difficulties of learners,  

professional development, supporting activities for learners development and cooperate with  

communities to develop educational institutions 



 

 

 

รหัสวิชา      ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                                                       หนวยกิต(ช่ัวโมงปฏิบัต)ิ 

1005811      การปฏบัิติการสอนในสถานศกึษา 1                                         6(480) 

      (Teaching Internship 1) 

           ปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษาตามระดับชวงช้ันและสาระการเรยีนรูของวชิาเอก ปฏบัิติงานในหนาที่ครูดานตาง ๆ   

ไดแก  งานครูประจําช้ัน  งานธุรการชัน้เรยีน  งานบรกิาร งานแนะแนว  งานกจิกรรมนักเรยีน  งานความสัมพันธกับชุมชนใน 

ลักษณะท่ีแสดงใหเห็นถึงการแกไขปญหา  การพัฒนางานและการประเมินการเรยีนรูของตนเองอยางสมํ่าเสมอ   โดยมี 

การศกึษาสังเกต การบรหิารจัดการชัน้เรยีน  การวัดและประเมินผล และการนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรยีนสามารถจัดการ 

เรยีนรูในสาขาวิชาเอกไดอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน  และปฏิบัติงานอื่นท่ีไดรับมองหมาย  

              Teaching internship in educational organization according to students’ levels and core contents of their  

major, perform one’s duty as a homeroom teacher, dealing with general affairs, service, educational guidance, students activities,  

cooperate with communities to solve problems, self-developed and evaluated as performing professional internship, observing  

learning management, learning measurement and evaluation, integration of learners development, capable to teach according to  

the field of teaching internship, participate other assigned duties 

               รายวิชาน้ีกาํหนดใหนักศกึษาตองปฏิบัตกิารสอน  ในสถานศึกษาไมนอยกวา  8 – 10 ช่ัวโมงตอสัปดาห และ 

ปฏบัิติงานในหนาที่ครูอื่น ๆ  รวมแลวไมนอยกวา 480 ชั่วโมงตอภาคเรยีน สําหรับผูที่ปฏิบัติหนาท่ีสอนในสถานศึกษาอยูใน 

ขณะน้ัน  สามารถยกเวนการเรยีนรายวิชาน้ี โดยขอเทยีบโอนประสบการณ  โดยตองสงผลงานประกอบท่ีแสดงใหเห็นการ 

จัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ และผลงานอื่น ๆ  ในหนาท่ีคร ู

1005812      การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2                             6(480) 

      (Teaching Internship 2) 

                ปฏบัิติการสอนในสถานศึกษาตามระดับชวงช้ันและสาระการเรยีนรูของวิชาเอก  โดยจัดการเรยีนรูในกลุมสาระการ 

เรยีนรู  หรอืรายวิชาเดิม  การปฏิบัติงานในหนาท่ีครูอยางตอเน่ือง  การออกแบบการเรยีนรู  การประเมิน  การ 

ปรับปรุง  และการพัฒนาการจัดการเรยีนรูใหเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรยีน  การจัดทํารายงานผลการจัดการเรยีนรู   

ทําการวจัิยเพื่อพัฒนาผูเรยีนประเมิน ปรับปรุงและศกึษาวจัิย  เพื่อพัฒนาผูเรยีน  มีการแลกเปล่ียนเรยีนรู  หรอืแบงปน 

ความรูใน การสัมมนาการศกึษา เพื่อการพัฒนาผูเรยีนใหเต็มตามศักยภาพ และปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมองหมาย  

      Teaching internship in educational organization according to students’ level and the core content  

of their major, practicing tasks as a teacher, design contents of learning, assessing, improving and  

developing learning management according to learners’ capability, report of learning management,  

conducting studies on learners development, improving and studying on research to develop learners  

ability, exchanging experiences and knowledge in educational seminar to develop learners capability  

and participate other assigned duties 
                      รายวิชาน้ีกําหนดใหนักศกึษาตองปฏิบัตกิารสอน  ในสถานศึกษาไมนอยกวา  8 – 10 ช่ัวโมงตอสัปดาห  และ 

ปฏบัิติงานในหนาทีค่รูอื่น ๆ  รวมแลวไมนอยกวา 480 ชั่วโมงตอภาคเรยีน สําหรับผูที่ปฏิบัติหนาท่ีสอนในสถานศึกษาอยูใน 

ขณะน้ัน  สามารถยกเวนการเรยีนรายวิชาน้ี โดยขอเทยีบโอนประสบการณ  โดยตองสงผลงานประกอบท่ีแสดงใหเห็นการ 

จัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ และผลงานอืน่ ๆ  ในหนาท่ีคร ู



 

 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา   หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

               3)  กลุมวชิาเอก 
 

                     3.1 วชิาเอกภาษาไทย 
 

1541101 คําและสํานวนไทย                3(2-2-5) 

 (Language and Thinking Skills) 

       ลักษณะท่ีมาของถอยคํา  สํานวนโวหาร  คําพังเพย สุภาษิต  ความหมายและการ 

นําไปใชการเปรยีบเทียบความเหมือนและความตางของสํานวน  คําพังเพย  สุภาษิต  ฝก 

ใชสํานวน  คําพังเพย  สุภาษิตในประโยคและสถานการณตาง ๆ 

       Word origins, literary style, aphorism, proverb, meaning and applying in the  

similarity and difference comparison of idiom, aphorism, proverb, practicing to use  

the idioms, aphorism, proverb in the sentences and situations.  
 

1541107 ภาษาศาสตรสําหรับครูภาษาไทย    3 (2-2-5) 

  (Linguistics for Thai  Language  Teachers) 

      ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับภาษาศาสตร  ระบบเสียง  ระบบคาํ  ระบบกลุมคํา   

การวิเคราะหภาษาตามวิธกีารทางภาษาศาสตร  การประยุกตใชความรูทางภาษาศาสตร 

ในดานการเรยีนการสอนภาษาไทย  

      General knowledge of linguistic sound systems, the system of the language by 

means of linguistic analysis. The application of linguistic knowledge in the field of 

teaching Thai. 
 

1541108 การรบัสารและการสงสารอยางมปีระสิทธิภาพ  3 (2-2-5) 

  (Effective  Information  Perception and Sending) 

เทคนคิการฟงและการอานสารแตละประเภท  ฝกฟง  และอาน เพ่ือสรุปความ

วิเคราะห  ตคีวาม  วจิารณ  และประเมนิคาสาร และศกึษาหลกัเกณฑและกลวิธใีนการ

พูดและการเขียน  โดยมุงใหสามารถสื่อความคิดไดถูกตองตามเปาหมาย  ศกึษาการใช

คํา  การลําดับความคิด  การวางโครงเรื่อง  และฝกการนําเสนอสารท้ังดานการพูดและ

การเขียน 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

Techniques, listening and reading material for each type of listening and 

reading to summarize the analysis and interpretation of the available material and 

Learn the rules and strategies in speaking and writing. Committed to. Communicate 

ideas about the correct targets. Use of the word. The sequence of ideas. The plot. 

Training and presentation of both speech and writing 
 

1541109 กวนีพินธไทย       3 (3-0-6) 

  (Thai poetry) 

ความเปนมา รูปแบบ เนื้อหา  ศลิปะการใชภาษาของกวีนพินธไทย ท้ังกวนีพินธ

แบบฉบับ กวีนิพนธทองถิ่น  และเปนกวีนิพนธสมัยใหม วิเคราะหเปรียบเทียบและ

ประเมินคาของกวีนพินธ ฝกแตงกวนีพินธเพ่ือพัฒนาทักษะและสงเสรมิความคดิรเิริ่ม

สรางสรรคของแตละบุคคล 

The form, content, language arts and Thai poetry. The classical poetry. Local 

poetry. And modern poetry. Comparative Analysis and Evaluation of poetry. 

Customized training to develop skills in poetry. And promote the creativity of the 

individual. 

1541110 การวเิคราะหคาํและขอความในภาษาไทย            3 (3-0-6) 

  (Thai  Lexicon  and  Discourse  Analysis) 

หลักเกณฑในการอานและการเขียนคําไทย  การเขียนวล ี ประโยคและขอความ

ในภาษาไทย  ฝกวิเคราะหคํา  วล ี ประโยค  และขอความในภาษาไทยโดยใชวิธกีารทาง

ภาษาศาสตร 

Learn the rules of reading and writing Thai words and phrases in Thai 

language. Analyze words, phrases, sentences and texts in Thai language using the 

language. 

 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

1542110 ววิัฒนาการอักษรไทยและภาษาไทย    3 (3-0-6) 

  (Evolution of Characters and Language) 

วิวัฒนาการของอักษรและภาษาไทยตัง้แตสมัยอดตี  จนถงึปจจุบัน   

  ศกึษาจากจารกึ  หนังสอืผกู  และจดหมายเหตุในแตละสมัย 

The evolution of writing and Thai from the past. To the present. The 

inscriptions were written in the book-binding, and each session. 

1542111 หลักภาษาไทยสําหรบัครูภาษาไทย    3 (3-0-6) 

  (Grammar  for  Thai  Language  Teachers) 

 ความหมายและขอบขายของหลกัภาษาไทย ลักษณะภาษาไทยในดานเสยีง 

พยางค  คํา  วล ี และประโยค  ตลอดจนหลกัการอานและเขียน  คําไทย และสามารถ 

ใชภาษาใหถกูตองตามหลักเกณฑทางภาษาไทย 

Learn Meaning and scope of the Thai language. The Thai language syllable 

of the words, phrases and sentences, as well as the read and write Thai, and the 

legitimate use of Thai language. 

 
1542205 การเขยีนภาคนพินธและสารนพินธ                3(2-2-5) 

  (writing the  term paper and independent) 

  หลักการเขียนภาคนิพนธและสารนิพนธ  และการเขียนภาคนิพนธและ 

สารนิพนธ  การเลอืกเรื่อง  การวางโครงเรื่อง  การสาํรวจและการรวบรวมขอมูล   

การบันทกึขอมูล และการวเิคราะหขอมูล  การเขียนเชงิอรรถ และบรรณานุกรม 

           The principle of writing the  term paper and independent study, selecting  

the topics, laying the plot, surveying and collecting the data, noting and analyzing  

the data, writing the footnote and the reference. 

 

 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

1542214 ศลิปะการอานออกเสียง            3 (2-2-5) 

  (The Arts of Reading) 

หลักและวิธีการอานออกเสยีงรอยแกว  รอยกรอง  ตามรูแบบของฉนัทลกัษณ   

ฝกออกเสยีงใหถูกตองตามอักขรวิธ ี การแบงวรรคตอน  การเนนเสยีง หนกัเบาและ

สอดแทรกอารมณในบทอานไดอยางเหมาะสม 

The poetry and prose reading and aware of the Poetics. Vote for the correct 

orthography. Punctuation. A heavy accent. And inserting it in the proper reading. 

1542407 วรรณกรรมวจิารณ             3 (3-0-6) 

  (Literary Criticism) 

ทฤษฎี  หลักเกณฑ  และแนวการวิจารณวรรณกรรม โดยศกึษาบทวจิารณ

วรรณกรรมท้ังในอดตีและปจจุบัน ฝกบทวิจารณวรรณกรรม 
 

               principles and approaches to literary criticism. The study reviews. Literature,       

                     both past and present. For literature reviews. 

1543101 หลักการอานและการเขียนคําไทย           3 (2-2-5) 

 (Reading and Writing Systems in Thai) 

        หลักเกณฑในการอานและเขียนคําไทย  ฝกการอานและเขียน เก็บรวบรวมคํา 

ท่ีเขียนหรอือานอยางผดิเพ้ียนไปจากกฎเกณฑเทาท่ีมีอยูในปจจุบัน วเิคราะหและวิจัย 

ขอมูลท่ีทําใหเกดิการอานและการเขียน เปรยีบเทียบคําท่ีอานและ เขยีนผดิกบัคําท่ีอาน 

และเขียนตามกฎเกณฑ  อภิปรายและสรุปเพ่ือนําไปใชใหเกดิประโยชนในชวิีตประจาํวัน 

         Reading and writing systems in Thai, reading and writing practice, collecting  

the words written and read incorrectly from the rules as having in the present,  

analyzing and researching the data that have caused reading and writing, comparing 

the words incorrectly written and read and words written and read as its rules, 

discussing and concluding for applying to be useful in everyday life. 

 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

1543102 ลักษณะคําประพันธไทย               3(2-2-5) 

(Characteristics of Thai Poetry) 

       ท่ีมาและแบบแผนการแตงคําประพันธไทยในทองถิ่น  กลวิธีในการใชถอยคํา 

การใชโวหาร  วิเคราะหเปรยีบเทียบ และประเมินคุณคา  ฝกแตงคาํประพันธสงเสรมิ 

ความคิดรเิริ่มสรางสรรคของแตละบุคคล 

       Origin and techniques of composing Thai poetry in the local, tactics in the use  

of words and literary style, analyzing, comparing and appraising, practicing to  

compose Thai poetry and support the initiation of each person. 

 

1543407 วรรณกรรมทองถิน่                                 3(2-2-5) 

  (Thai Folk Literature) 

       ความหมาย  ประเภท  ลักษณะรวม  และลักษณะเฉพาะของ  วรรณกรรม 

ทองถิ่น  วรรณกรรมทองถิ่นท่ีสําคัญ  ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมทองถิ่นกับ 

วรรณกรรมแบบฉบับ  ฝกอานและวิเคราะหวรรณกรรมทองถิ่น 

       Meaning, types, joining character and the particularities of Thai folk literature,  

important Thai folk literature, relationship between Thai folk literature and reading  

practice literature and analyzing the Thai folk literature. 

1543408 คติชนวทิยา                3(2-2-5) 

  (Thai Folklore) 

ความรูท่ัวไปเกีย่วกบัคตชินวิทยา  ระเบียบวิธีการเก็บขอมูลคตชิน  การจัดระเบียบ 

  การจําแนก  และการคิดวิเคราะหขอมูลตลอดจนคุณคาของคตชิน  เพ่ือใหมีความรู   

ความเขาใจในวัฒนธรรมประเพณใีนทองถิ่นของตนเอง 

Knowledge about the folklore. Methods of data collection of folklore. 

Organization, classification and data analysis. The value of folklore. In order  

to have knowledge. Understanding of local cultural traditions of their own. 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1543427         วรรณกรรมซไีรต                                                      3 (3-0-6)     

                     (Literature  (S.E.A Write)) 

                             วิเคราะหวรรณกรรมรางวัลสรางสรรคยอดเย่ียมแหงอาเซยีนทุกเลมท่ีนักเขียน 

  ไทยไดรับ พรอมท้ังศกึษาในดานสภาสังคม  เศรษฐกจิ  การเมืองและกลวิธกีารเขยีน 

Analysis of the ASEAN Literature Award for creative writers of all time. 

Thailand has been well studied in the social, economic and political writing. 

1543434 วรรณคดกีารละคร                 3 (3-0-6) 

  (Thai Dramatic Literature) 

ความหมาย ประวัต ิพัฒนาการ และขนาบการแสดงของละครแตละประเภทฝก

วิเคราะห  วิจารณวรรณคดกีารละคร  ตลอดจนศกึษาอทิธิพลของวรรณคดกีารละครที่

มีตอละครไทยปจจุบัน 

A study of the history and development of traditional theater performances 

for each type of literary criticism and drama. Studies in the literature and the 

theater with contemporary Thai theater. 
 

1543437        การศกึษาวรรณกรรมไทย                                               3(3-0-6) 

                    (Study of Thai Literature) 

         วิวัฒนาการวรรณกรรมไทย ดานรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด  คานยิม ความเชื่อ  

และภาษาท่ีใช รวมท้ังความสัมพันธวรรณกรรมไทยกับประเพณแีละศาสนา 

         Evolution of Thai Literature in the  Form, Content, Ideas, Values, Beliefs and  

Language. The relationship between Literature and Thai Traditional, Religion. 
 

1544106 ภาษาถิ่นศรสีะเกษ        2 (1-2-3) 

  (Si Sa Ket Dialect) 

ความหมายของภาษาถิ่น วิเคราะหความแตกตางของภาษาถิน่  ในดานเสยีง คํา 

ประโยค และความหมายโดยใชวิธีการทางภาษาศาสตร  การจาํแนกภาษาไทยถิ่นใน

ประเทศไทย  เปรยีบเทียบภาษาไทยถิ่นกับภาษาไทยมาตรฐาน  ฝกรวบรวมและวิเคราะห

ขอมูลภาษาไทย 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

Dialect. Analysis of the differences of language and meaning in the sounds, 

words, sentences, using the language. Identification of a resident in the of Thailand. 

Comparison with Thai language standard dialect. For collecting and analyzing 

information Thai language. 

1544203 การเขยีนเชิงสรางสรรค              3(2-2-5) 

  (Creative Writing) 

หลักและศลิปะการเขยีนโดยใชกระบวนการในการสรางสรรค  ฝกการเขียน

ประเภทตาง ๆ ไดแก  การเขียนเชงิสาระ  การเขียนแสดงความคดิเห็น  การเขียนเรื่อง

จากจนิตนาการ  และการเขียนเพ่ือโนมนาว 

 The arts and creative writing process. Writing categories include writing  

material. To write a comment. A matter of imagination. And writing to persuade. 

1544208 ภาษาตางประเทศในภาษาไทย    3 (3-0-6) 

  (Foreign Language in Thai) 

ลักษณะและอิทธพิลของภาษาบาล ี สันสกฤต เขมร อังกฤษ  จนี มลายู และ

ภาษาอ่ืนที่นํามาใชในภาษาไทย การยืมคําและสํานวน การสรางคํา การเรียงคําใน

ประโยคการเปลี่ยนแปลงดานเสียงและความหมายของคําและสํานวนท่ีรับมาจาก 

ภาษาตางประเทศ  รวมทัง้การทับศัพท  การแปลศัพท  และการบัญญัตศิัพท 

Characterization and influence of Pali and Sanskrit and Khmer, English, 

Chinese, Malayan, the language used in Thai language. Borrowing words and 

phrases to create the sort of words in sentences. Changes in sound and meaning  

of words and expressions derived from Foreign language The transliteration and 

translation and definition 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา            หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

1544409 วรรณคดเีอกของไทย                         3 (3-0-6) 

  (Masterpieces  of  Thai  Literature) 

ลักษณะของวรรณคดสีําคัญของแตละยุคท้ังรอยแกวและรอยกรองในแงประวัต ิ

กลวิธีการแตง และอิทธพิลท่ีมตีอการสรางสรรคงานของนักเขยีนรุนหลัง  ศกึษาวรรณคดี

ท่ีไดรับยกยองจากอดตีสูปจจุบัน  

literature, both prose and poetry of the era in history. Composing strategies. 

And its influence on the creation of a new generation. Literature that has been 

praised by the former to the present. 

1544910 การวจิยัทางภาษา  วรรณกรรม  และวฒันธรรมไทย  3 (2-2-5) 

  (Thai  Language  Literature and  Culture  Research) 

รูปแบบ วิธกีาร และกระบวนการวิจัยทางภาษา  วรรณกรรมและวัฒนธรรมไทย   

  กานออกแบบงานวจัิย  เลอืกและกําหนดหัวขอเขียนเคาโครงเรื่องการวจัิย  โดยสามารถ 

เลอืกทาํงานวิจัยไดอยางนอย  1  เรื่อง 

Knowledge of research methods and processes of language. Literature and 

culture of Thailand. Shaft of the research. Choose a topic and a research plot. You 

can choose to study at least one subject. 
 

1544911 สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย      3 (2-2-5) 

  (Seminar on Thai Language and  Literature) 

องคประกอบและรูปแบบการสัมมนา  เลอืกปญหาหรอืประเด็นท่ีสาํคัญทาง

ภาษาและวรรณกรรมไทยมาศกึษา  วิเคราะห  และนาํเสนอในรูปแบบการสัมมนา  

สรุปผลการสัมมนาเพ่ือประยุกตใชในชวีติประจําวัน 

           Composition and form of seminars. Problem or issue that the Thai language 

and literature study and analysis presented in the seminar. Summary of the 

Seminar for application in daily life. 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา            หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

  

                    3.2  วชิาการสอนภาษาไทย 
 

1544704        การสอนหลักวชิาภาษาไทย          3 (3-0-6)       

(The Main Subjects Taught in English)                 

หลักสูตรและแบบเรยีนหลักการสอนวชิาภาษาไทยระดบัตาง ๆ  ทฤษฎกีาร

เรยีนรู ทฤษฎีการสอนแบบตาง ๆ การประยกุตวิธสีอนกบัเนื้อหาภาษาไทย  การสราง

สื่อการสอนภาษาไทย การจัดกจิกรรมและการประเมินผล 

Courses and classes taught in English at different levels of learning theory. 

The application of the theory of teaching and learning content in English. The 

medium of instruction in English. Activities and assessments. 
 

1544705        การสอนวรรณกรรมและวรรณคดไีทย             3 (3-0-6)              

(Thai Literature and Teaching Literature)  
 

วิเคราะหหลักสูตร  เนื้อหา วรรณกรรมและวรรณคดี ในแบบเรียนของ

กระทรวงศกึษาธกิาร วธีิสอน  การทําแผนการสอน การผลติสื่อ การกาํหนดกจิกรรม 

การวัดผลประเมินผล   ปญหาในการเรยีนการสอนและการแกปญหาในชัน้เรยีน  ฝก

ปฏิบัตกิารสอน 

Course content, literature and literary analysis. In the course of the Ministry 

of Education to teach the lesson materials and activities. Assessing. Problems in 

learning and problem solving in the classroom. Practice of teaching. 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา            หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

              3.3  วชิาเลือก 

 

1531105 สัทศาสตรสําหรบัครูภาษาไทย          3 (2-2-5) 

  (Phonetics for Thai  Language Teachers) 

กระบวนการออกเสยีงโดยพิจารณาการทํางานของอวัยวะท่ีใชในการออกเสยีง

ศกึษาลกัษณะทางกายภาพของเสยีงและการรับฟงเสยีง  ฝกฟงและออกเสยีง  ตลอดจน

ฝกถายถอดเสยีงข้ันตนโดยใชสัทอักษร 

The process of voting by the work of the organs used to pronounce. The 

physical characteristics of sound and hearing. Listening and pronunciation. The initial 

training using phonetic phonetic alphabet. 

1542112 การใชภาษาไทยในธุรกิจ             3 (2-2-5) 

  (Usage  of  Thai  Language  in  Business) 

การใชภาษา  สํานวนและคําพูดท่ีเหมาะสมในการตดิตอสื่อสารทางธรุกจิตาม

กาลเทศะ  บุคคล  และเครื่องมอืสื่อสาร 

 language. Expression and the right words in business communications, 

honesty and communication. 
 

1542405 โลกทัศนจากวรรณกรรมไทย              3 (3-0-6) 

  (Worldview  from  Thai  Literature)   

โลกทัศนจากวรรณกรรมไทยทัง้กอนและหลังไดรับอิทธิพลจากตะวันตกโดย

ศกึษาความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับสังคมในดานแนวคิด  คานยิม  ความเชื่อ และ

ภาพสะทอนท่ีมีตอสังคมในแงมุมตางๆ  

The world of Thai literature, both before and after being influenced by 

Western literature on the relationship between society and the values, beliefs, and 

reflections on the social aspects. 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา            หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1543203 ความคดิสรางสรรคทางภาษาไทย             3(2-2-5) 

  (Creative Thinking in Thai Language)  

       หลักการ  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค  ฝกวิเคราะหความคิด 

สรางสรรคดานภาษาไทยจากการพูด  การเขียนและวรรณกรรมตาง ๆ ความคิด 

สรางสรรคทางดานกลวิธแีละทวงทํานองในการนําเสนอผลงาน 

       Principle, idea, theory about creative thinking, practicing to analyze the  

creative thinking on the Thai language from speaking, writing and literatures,  

creative thinking on the tactics and tune in the presentation. 

1543431 การแปรรปูวรรณกรรม                3 (3-0-6) 

  (Transformation  of  Literary  Works) 

ฝกแปรรูปวรรณกรรมจากรูปแบบหนึ่งไปสูอีกรูปแบบหนึ่ง  จากนทิานพ้ืนบาน

เปนนทิานสาํหรับเดก็จากนวนยิายเปนบทเพลง  และบทละคร 

 training and literary transformation of one form into another form. Of folk 

tales for the children. Of novels and plays a song. 

1543432 วรรณกรรมเพลงไทย                 3 (2-2-5) 

  (Thai Songs Study) 

วรรณกรรมเพลงไทยลกูทุงและเพลงไทยสากล  ท้ังดานเนื้อหาและความคิดท่ี

สะทอนสังคมและวัฒนธรรม  วเิคราะหกลวธีิการแตง  และบรบิทของความนยิม 

Literature and music, Thai music, Thai country. Both the content and ideas 

that reflect the social and cultural. Composition analysis techniques. And context of 

the most popular. 
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1543507 นันทนาการทางภาษาไทย     2 (1-2-3) 

  (Thai  for  Recreational  Purposes) 

เพลงและกจิกรรมนันทนาการที่สงเสรมิการเรยีนการสอนภาษาไทย  รูปแบบ

และทวงทํานองที่มีลกัษณะสรางสรรค  ผลติและสรางสรรคเพลง  และกจิกรรม

นันทนาการไดอยางเหมาะสม 

Music and activities that promote learning and teaching Thai language. 

Patterns and rhythms that are created. And create music. And recreational activities 

are appropriate. 

1543508 การสรางบทเรยีนภาษาไทย     3 (2-2-5) 

  (Production  of  Thai  Teaching  Materials) 

วิธกีารและแนวคิดการสรางบทเรยีนภาษาไทยใหสอดคลองกับสาระและมาตรฐาน 

การเรยีนรูภาษาไทยตามหลกัสตูรการศกึษาข้ันพื้นฐาน  วิเคราะหและประเมินคาบทเรยีน 

ท่ีสรางข้ึนเพ่ือใหไดบทเรยีนท่ีไดมาตรฐาน 
 

Methods and concepts to construct Thai language knowledge to meet the 

standards of learning Thai language the course of basic education. Analyze and 

evaluate a lesson to learn standard. 

1544104 ภาษากับสังคม                 3 (3-0-6) 

  (Language  and  Society)  

ความสัมพันธระหวางภาษาไทยกับสงัคม  การแปรของภาษาตามปจจยัทางสงัคม  

ลักษณะการใชภาษาแตละแบบ  ทีป่รากฏในภาษาพูดและภาษาเขยีนในภาษาไทยปจจุบัน  

ภาษาเฉพาะกลุม  และภาษาในวงการอาชพี 

The relationship between language and society. Variation of language as 

social factors. Characteristics of each language. The spoken and written in English 

today. Specific language group. And industry professionals. 
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1544202 การอานตีความ              3 (2-2-5) 

  (Reading for Interpretation) 

หลักการและกระบวนการอานเพ่ือการตคีวาม การอานตคีวามกับการสราง

ความเขาใจในการสื่อสาร  ฝกอานตคีวามวรรณกรรมท้ังรอยแกวและรอยกรอง 

Read on to learn the principles and process of interpretation. Reading, 

interpretation and understanding of communication. Interpretation of literature,  

both prose and poetry reading. 

1544606 การใชคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาไทย   3 (2-2-5) 

  (Computer Assisted  Instruction  in Thai Teaching) 

การใชโปรแกรมสาํเรจ็รูปในการสอนภาษาไทย  ฝกผลติสื่อ  ทดลองใช และ

ประเมินผลเพ่ือนาํมาปรับปรุงแกไข 

Programs to teach Thai language for textile materials and assessments to try 

to improve. 

        

 


