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รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (5 ป)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
คณะครุศาสตร สาขาวิชาภาษาไทย

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (5 ป)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in ThaiTeaching
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาไทย)
ชื่อยอ (ไทย) : ค.บ. (การสอนภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (ThaiTeaching)
ชื่อยอ (อังกฤษ) : B.Ed. (ThaiTeaching)
3. วิชาเอก (ถามี)
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 167 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยในการสื่อสารไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาไทย)
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6. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
6.1 ครูสอนวิชาภาษาไทย
6.2 บุคลากรทางการศึกษา
6.3 นักประชาสัมพันธ
6.4 ผูประกาศขาว
6.5 พิธีกร
6.6 นักจัดรายการ
6.7 มัคคุเทศก
6.8 นักเขียน
โครงสรางหลักสูตร
30 หนวยกิต
9 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
9 หนวยกิต
131 หนวยกิต
50 หนวยกิต
44 หนวยกิต
6 หนวยกิต
81 หนวยกิต
69 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2) หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1) กลุมวิชาชีพครู
2.1.1) กลุมวิชาชีพครูบังคับ
2.1.2) กลุมวิชาชีพครูเลือก
2.2) กลุมวิชาเอก
2.2.1) กลุมวิชาเอกบังคับ
2.2.2) กลุมวิชาการสอนวิชาเอก
2.2.3) กลุมวิชาเอกเลือก
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร โดยไมซ้ํากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียน โดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้
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รายวิชา
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1 กลุมวิชาชีพครู
2.1.1 กลุมวิชาชีพครูบังคับ
ECI201 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
ECI301 หลักการจัดการเรียนรู
EED101 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู
EED301 การศึกษาสังเกตและมีสวนรวม
EED401 การทดลองสอน
EED501 การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 1
EED502 การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 2
EET201 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
EFA101 การศึกษาและความเปนครู
EFA401 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
EPG201 จิตวิทยาการศึกษา
EPG301 การแนะแนวและการใหคําปรึกษา
ERE301 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
ERE401 การวิจัยทางการศึกษา
2.1.2 กลุมวิชาชีพครูเลือก
EEN101 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
EET216 อินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู
EET316 การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
EET317 การผลิตและการนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
EFA201 การสือ่ ความหมายสําหรับครู
EFA302 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
EFA303 ประวัติการศึกษาไทย
EPE401 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญ ขั้นความรูเ บื้องตน
EPG307 มนุษยสัมพันธสําหรับครู
EPG308 ความคิดสรางสรรค
ESC201 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ESC301 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน
ETH101 ภาษาไทยสําหรับครู
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หนวยกิต
131
50
44
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
6(300)
6(300)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
6
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รายวิชา

หนวยกิต
2.2 กลุมวิชาเอก
81
2.2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ
69
ETH102 วรรณกรรมสําหรับเด็ก
3(3-0-6)
ETH201 หลักภาษาไทย
3(3-0-6)
ETH202 การพัฒนาทักษะการพูด
3(3-0-6)
ETH203 วิวัฒนาการภาษาไทย
3(3-0-6)
ETH204 การแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
3(3-0-6)
ETH205 วรรณกรรมบทละคร
3(3-0-6)
ETH206 ภาษาศาสตรสําหรับครูภาษาไทย
3(3-0-6)
ETH207 การพัฒนาทักษะการอาน
3(3-0-6)
ETH208 การเขียนหนังสือราชการและการเขียนเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
ETH209 แบบเรียนภาษาไทย
3(3-0-6)
ETH210 วรรณกรรมแปล
3(3-0-6)
ETH301 วิวัฒนาการวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
ETH302 การพัฒนาทักษะการเขียน
3(3-0-6)
ETH303 วรรณกรรมทองถิ่น
3(3-0-6)
ETH305 วรรณกรรมปจจุบัน
3(3-0-6)
ETH306 คติชนวิทยา
3(3-0-6)
ETH307 วรรณกรรมวิจารณ
3(3-0-6)
ETH401 อิทธิพลภาษาตางประเทศที่มีตอภาษาไทย
3(3-0-6)
ETH402 ภาษากับวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
ETH403 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
3(3-0-6)
ETH405 ปญหาการใชภาษาไทย
3(3-0-6)
ETH406 การเขียนและอานรอยกรองไทย
3(3-0-6)
ETH407 สัมมนาการสอนภาษาไทย
3(3-0-6)
2.2.2 กลุมวิชาการสอนวิชาเอก
6
ETH404 การออกแบบการจัดการเรียนรูภาษาไทย 1
3(2-2-5)
ETH408 การออกแบบการจัดการเรียนรูภาษาไทย 2
3(2-2-5)
2.2.3 กลุมวิชาเอกเลือก
6
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชาเอกหรือกลุม วิชาการสอนวิชาเอก ไมนอยกวา 4 หนวยกิต
ETH304 กระบวนการเรียนรูท ักษะการคิดสรางสรรคเพื่อการพูดและการเขียน
3(2-2-5)
ETH308 กระบวนการเรียนรูท ักษะการคิดวิเคราะหจากสารที่ไดรบั
3(2-2-5)
ETH409 กระบวนการเรียนรูวรรณคดีและวรรณกรรม
3(2-2-5)
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รายวิชา

หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
6
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร โดยไมซ้ํากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียน โดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้
คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
AGE111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคน
3(3-0-6)
Thai for Communication and Information Retrieval
ศึกษาใหเห็นความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครือ่ งมือสื่อสาร สามารถจับใจความ
สําคัญ วิเคราะห ตีความ และประเมินคุณคาได ทําใหเห็นถึงความสําคัญของสารสนเทศ ประเภทของ
ทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือและวิธีการสืบคนสารสนเทศ การนําเสนอสารสนเทศทางวิชาการ และให
ตระหนักในคุณคาคุณธรรมจริยธรรม
AGE112 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ฝกใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันโดยใชบทสนทนา การถาม-ตอบ และการแสดงบทบาท
สมมุติในชั้นเรียนตลอดจนศึกษาโครงสรางไวยากรณ
AGE113 ภาษาอังกฤษสําหรับทักษะการเรียน
3(3-0-6)
English for Study Skills
พัฒนาผูเ รียนใหมเี ทคนิคในการอานภาษาอังกฤษ เชน การอานเพื่อระบุใจความสําคัญและ
ระบุรายละเอียด ตลอดจนการสรุปความ และใหมีทกั ษะการสืบคนขอมูล
AGE121 ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
Meaning of life
ศึกษาสาระสําคัญแหงความจริงของชีวิต ความหมาย ความมุงหมาย พัฒนาการและคุณคา
ศีลธรรมของชีวิต คุณธรรม จริยธรรม สภาพปญหาของสังคมไทย ปญหาที่เกี่ยวกับการดําเนินชีวิต และ
แนวทางการแกไข การมองความจริงของชีวิตตามหลักหลักศาสนาธรรม การคิดวิเคราะหเพือ่ นอมนํามา
เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตตามหลักศาสนธรรมใหเหมาะสมกับสติปญญาและความเชื่อ นําชีวิตไปสู
สันติสุขและสันติภาพแหงสังคม
AGE122 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ศึกษาและจําแนกขอแตกตางในศาสตรทางความงาม ความหมายของสุนทรียศาสตรเชิง
ความคิดกับสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรมโดยสังเขป ความสําคัญของการรับรูกบั ความเปนมาของศาสตร
ทางการเห็น ศาสตรทางการไดยิน และศาสตรทางดานการเคลื่อนไหว สูทัศนศิลป ศิลปะดนตรี และ
ศิลปะการแสดง ผานขั้นตอนการเรียนรูเ ชิงคุณคา จาก 1. ระดับการรําลึก 2. ผานขัน้ ตอนความคุนเคย
และ 3. นําเขาสูความซาบซึ้ง เพือ่ ใหไดมาซึง่ ประสบการณของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ
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AGE123 จิตวิทยากับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Psychology and Self Development
ศึกษาความเปนมาของจิตวิทยา หลักการและแนวคิดทางจิตวิทยา การนํากระบวนการทาง
จิตวิทยามาประยุกตใชในการพัฒนาตน การสรางมนุษยสัมพันธ เพื่อการทํางาน การอยูร วมกันอยางมี
คุณภาพและมีความสุข
AGE131 เหตุการณโลกปจจุบัน
3(3-0-6)
Contemporary World Affairs
ศึกษาความขัดแยงและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมโลกหลังเกิดสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ทั้ง
ทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมทัง้ ศึกษาวิกฤตการณและการแกไขปญหาตางๆ ความรวมมือ
ระหวางประเทศ การแสวงหาสันติภาพ การจัดระเบียบโลกใหม ทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ในโลกปจจุบัน ตลอดจนการปรับตัวของไทย ทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพื่อใหสอดคลองกับ
การจัดระเบียบโลกใหม และแนวโนมของสังคมโลกปจจุบัน
AGE132 วิถีไทย
3(3-0-6)
Thai Living
ศึกษา ธรรมชาติของมนุษย หนาที่ของสังคมมนุษย โครงสรางสังคม ความเปนมาของ
สังคมไทย ความรูเ กี่ยวกับสังคมโลก วิวัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สภาพปญหาสังคม แนวทางการแกไขปญหา
สังคมไทย ศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภูมิปญ
 ญาทองถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง วิสัยทัศนการ
พัฒนาประเทศ
AGE141 วิทยาศาสตรพัฒนาชีวิต
3(2-2-5)
Science and Life Development
ศึกษาความสําคัญของการพัฒนาและความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร ไดแก กระบวนการ
แสวงหาความรูท างวิทยาศาสตร การแกปญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร แนวคิดทางดานสุขภาพ ยาที่ใช
ในชีวิตประจําวัน การคุมครองผูบริโภค อาหารและโภชนาการ การสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต
และอนามัยการเจริญพันธุ โดยตระหนักถึงผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรทมี่ ีผลตอมนุษย
สภาพแวดลอม สังคม การเมืองและวัฒนธรรม
AGE142 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Mathematics and Statistics for Daily Life
กระบวนการแกปญหาโดยใชคณิตศาสตรและสถิติ การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ความนาจะ
เปน การใหเหตุผลและการตัดสินใจ กําหนดการเชิงเสน ดอกเบี้ย และการประยุกตใชในกิจกรรมทางธุรกิจ
และในชีวิตประจําวัน
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AGE143 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Information Technology for Life
ศึกษาระบบคอมพิวเตอร ระบบโทรคมนาคม ระบบการจัดการสารสนเทศ การประมวล ผล
ขอมูล การใชงานโปรแกรมระบบ โปรแกรมสําเร็จรูป การบริการตางๆ บนระบบเครือขายคอมพิวเตอร
และอินเทอรเน็ต เพื่อการศึกษาคนควา การทํารายงาน การนําเสนอผลงาน และประยุกตใชงานใน
ชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ โดยเคารพในสิทธิทางปญญาจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน และอนาคตได
AGE214 ภาษาอังกฤษเพื่อการอานและเขียนทั่วไป
3(3-0-6)
English for General Reading and Writing
พัฒนาผูเ รียนใหมีทกั ษะในการอานสื่อในรูปแบบตางๆ เชน หนังสือพิมพ ปายประกาศ ฉลาก
สัญลักษณ แผนภูมิ และโฆษณา รวมทั้งเว็บไซต ตลอดจนการเขียนโตตอบจดหมาย และอีเมล กรอก
ขอมูล เชน ใบสมัครงาน
AGE215 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคทางวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
ศึกษาภาษาอังกฤษในบริบททางวิชาการ โดยเนนความเขาใจ การเขียนสรุป และการนําเสนอ
จากสิง่ ที่อาน
AGE216 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
สําหรับผูเรียนที่ไมมพี ื้นฐานความรูภาษาญี่ปุนมากอน
ฝกทักษะทั้ง 4 อยาง บูรณาการโดยฝกทักษะการฟง การออกเสียง และการพูดขั้นพื้นฐานที่ใช
ในชีวิตประจําวัน ฝกทักษะการเขียนประโยคงายๆ ฝกทักษะการอานขอความสั้นๆ และศัพทที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน รวมทัง้ ศึกษาและฝกฝนตัวอักษรฮิรางานะ คาตะคานะ และตัวอักษรคันจิเบื้องตน
ประมาณ 80 ตัว
AGE233 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Human and Environment
ศึกษา ความหมาย ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลักษณะทาง
ภูมิศาสตรทมี่ ีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตของมนุษย และการใชทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาที่เกิดจากการใช
ทรัพยากร โดยใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ปญหาทีเ่ กิดจากสภาวะโลกรอน
รวมทั้งแนวทางแกไขปญหาโดยเนนสิ่งแวดลอมในประเทศไทย
AGE234 บางปะกงศึกษา
3(3-0-6)
Bangpakong Studies
ศึกษาสภาพภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ประชากร การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม
ศาสนา การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สภาพปญหาในอดีตและปจจุบัน แนวทางการพัฒนาและแกปญหาใน
พื้นที่ลุมน้ําบางปะกง
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AGE235 เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และวิวัฒนาการของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดและหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ การนําเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันและในการทํางาน
AGE244 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย
3(2-2-5)
Sport and Exercise Sciences
ศึกษาหลักการทางวิทยาศาสตรเชิงประยุกตที่เกี่ยวของกับกายวิภาค สรีรวิทยาการออกกําลัง
กาย เวชศาสตรการกีฬา โภชนาศาสตร วิธีการเลือกและหลักการออกกําลังกายที่ถกู ตองเหมาะสม การ
ปองกันการปฐมพยาบาล การรักษาการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายและทางการกีฬาเพือ่ ใหมี
ประสิทธิภาพ ความปลอดภัยตอสุขภาพ การประเมินผลทางสมรรถภาพทางกายโดยหลักการทาง
วิทยาศาสตร มีความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องมือทดสอบสมรรถภาพที่ทันสมัยโดยการนําขบวนการวิจัยมา
ประเมินผล และวิธีการเขียนโครงการพัฒนาสุขภาพของบุคลากรในองคกรและทองถิ่น แลวนําเสนอดวย
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันและอนาคตใหเกิดประโยชนสงู สุดไดอยาง
ถูกตองและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาชีพครู
กลุมวิชาชีพครูบังคับ
ECI201 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum and Curriculum Development
ทฤษฎีหลักสูตร องคประกอบหลักสูตร รูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร การประเมิน
หลักสูตร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ฝกปฏิบัตกิ ระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทีส่ อดคลองกับบริบทของทองถิ่น
ECI301 หลักการจัดการเรียนรู
3(2-2-5)
Principles of Learning Management
ความหมายและความสําคัญของการเรียนรู ระบบการเรียนการสอน รูปแบบเทคนิคและ
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู การออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู และการฝกปฏิบัตกิ ารจัดการเรียนรู
EED101 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู
3(3-0-6)
Languages and Culture for Teachers
การใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษสําหรับสื่อสารในชั้นเรียน การใชภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อการคนควาและพัฒนาองคความรู การศึกษารากฐานทางวัฒนธรรมที่อยูในภาษา
วัฒนธรรมในการใชภาษา ความแตกตางระหวางวัฒนธรรมของทั้งสองภาษา การสื่อสารดวยภาษาโดย
คํานึงถึงวัฒนธรรมเพือ่ นําไปใชในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาสูการเขาสูป ระชาคมอาเซียน
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EED301 การศึกษาสังเกตและมีสวนรวม
1(0-2-1)
Teaching Observation and Participation
การศึกษาทั้งในชั้นเรียนและในสถานศึกษา เกี่ยวกับพฤติกรรมการสอน งานในหนาที่ครูผสู อน
หนาที่ครูประจําชั้น การบริหารงานของสถานศึกษา มีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้ง
การนําหลักสูตรไปใช การวางแผนการศึกษาผูเรียนโดยการสังเกต สัมภาษณ รวบรวมขอมูล นําเสนอผล
การศึกษา
EED401 การทดลองสอน
1(0-2-1)
Trial Teaching
การฝกปฏิบัตเิ ขียนแผนการเรียนรู วิชาเฉพาะสําหรับการจัดการเรียนรูแตละระดับการศึกษา
และวิชาเอก การผลิตสื่อการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และการปกครองนักเรียน ทดลองการจัดการ
เรียนรูเฉพาะสาขาวิชาในสถานศึกษา การจัดทําโครงงานทางวิชาการ
EED501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(300)
Professional Teaching Practice in School 1
การปฏิบัตกิ ารสอนวิชาชีพในสถานศึกษา ไดแก การจัดทําแผนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปน
สําคัญ การใชเทคนิคและวิธีการในการจัดการเรียนรูร ูปแบบตางๆ สอดคลองตามสาขาวิชา การจัด
กระบวนการเรียนรู การผลิตและการใชสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู การจัดโครงการและการจัดกิจกรรมที่สง เสริมการเรียนรูของผูเรียน การทําวิจัยในชั้นเรียน การนํา
ผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพผูเรียน การจัดทําบันทึกและรายงานผลการ
เรียนรู การสัมมนาการศึกษา
EED502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(300)
Professional Teaching Practice in School 2
การปฏิบัตกิ ารสอนวิชาชีพในสถานศึกษา ไดแก การจัดทําแผนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปน
สําคัญ การใชเทคนิคและวิธีการในการจัดการเรียนรูร ูปแบบตางๆ สอดคลองตามสาขาวิชา การจัด
กระบวนการเรียนรู การผลิตและการใชสอื่ และนวัตกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู การจัดโครงการและการจัดกิจกรรมที่สง เสริมการเรียนรูของผูเรียน การทําวิจัยในชั้นเรียน การนํา
ผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพผูเรียน การจัดทําบันทึกและรายงานผลการ
เรียนรู การสัมมนาการศึกษา
EET201 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Technology and Innovation
ความหมาย ขอบขายและความสําคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา วิธีระบบ การ
สื่อความหมาย ประเภทสื่อการเรียนการสอน การเลือก การจัดหา การใช การผลิต การเก็บรักษา การ
ออกแบบ และการประเมินผลสือ่ การเรียนการสอน ความหมาย ความสําคัญ และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา การผลิตงานเอกสาร การคํานวณเพื่อประเมินผลการเรียนการสอน การผลิต
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มัลติมเี ดียประกอบการเรียนการสอน เชน สื่อนําเสนอ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เปนตน และการสืบคน
สารสนเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ฝกปฏิบัตผิ ลิตสื่อพื้นฐานและสื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อการเรียนการสอน
EFA101 การศึกษาและความเปนครู
3(3-0-6)
Education and Teacher Characteristics
ปรัชญาการศึกษา วิวัฒนาการศึกษาไทยและการศึกษาโลก รูปแบบการจัดการศึกษา
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน พัฒนาการของวิชาชีพครูและองคกรวิชาชีพครู บทบาทหนาที่ของครู
คุณลักษณะของครูที่ดี บุคลิกภาพของครู มาตรฐานวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู องคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายที่
เกี่ยวของกับการศึกษา
EFA401 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
Administrative and Educational Quality Assurance
ทฤษฎี รูปแบบ ระบบบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา การออกแบบระบบ
การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา การวางแผนการบริหารการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา การนําแผนการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาสูการปฏิบัติ การ
ประเมินและปรับปรุงแผนการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา กฎหมายทีเ่ กี่ยวของกับการ
บริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
EPG201 จิตวิทยาการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Psychology
ธรรมชาติและพัฒนาการของผูเรียน วิธีการศึกษาพัฒนาการ การศึกษาเด็กพิเศษ ความหมาย
ของการเรียนรู ปจจัยทีส่ งผลตอการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรู การประเมินผลการเรียนรู และการ
ประยุกตใชหลักการเรียนรูในการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
EPG301 การแนะแนวและการใหคําปรึกษา
3(3-0-6)
Guidance and Counseling
ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญาและหลักการแนะแนว ประเภทของการแนะแนว บริการและ
การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา ทักษะ กระบวนการ และเทคนิคการใหคําปรึกษา บทบาทหนาที่
ของผูใหคําปรึกษา คุณสมบัติและจรรยาบรรณของครูแนะแนวและผูใหคําปรึกษา
ERE301 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Measurement and Evaluation
หลักการ บทบาท ของการวัดและการประเมินผลการศึกษา จุดมุงหมายทางการศึกษากับการ
ประเมินผล ระเบียบการประเมินผลการเรียนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน เทคนิคที่ใชในการวัดพฤติกรรม
ดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย สรางและใชเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา สถิติเบื้องตนใน
การวัดและประเมินผลการศึกษา วิเคราะหคุณภาพแบบทดสอบ ประเมินผลจากแฟมสะสมงาน
ประเมินผลตามสภาพจริง ประเมินผลภาคปฏิบัติ ประเมินผลแบบยอยและแบบรวม และแปลความหมาย
ของคะแนนจากการสอบ
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ERE401 การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Research
ความหมาย ลักษณะ ประเภท ความสําคัญของการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย ขั้นตอน
เทคนิคการวิจัยสถาบันและวิจัยในชั้นเรียน ออกแบบและวางแผนการวิจัย สถิติเพือ่ การวิจัย การเสนอ
โครงการเพือ่ ทําวิจัย สรางเครื่องมือ ฝกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การนําเสนอ
ผลงานวิจัย การใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหา และการวิพากยผลงานวิจัย
กลุมวิชาชีพครูเลือก
EEN101 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
3(3-0-6)
English for Teachers
การเสริมสรางทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาอังกฤษ ฝกฝนการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อสือ่ ความหมายไดอยางเหมาะสม สามารถใชทักษะภาษาอังกฤษในการคนควาหาความรู
และพัฒนาวิชาชีพครู
EET216 อินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู
3(2-2-5)
Internet for Learning
ความหมาย ความสําคัญ ขอดี ขอจํากัด มารยาทในการใชระบบอินเทอรเน็ต กฎหมายการ
กระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร บริการตางๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือในการจัดการเรียนรูผ า น
ระบบอินเทอรเน็ต ฝกปฏิบัติการใชอินเทอรเน็ต เพื่อการศึกษาคนควา การนําเสนอ และผลิตสื่อเพือ่ การ
เรียนรู
EET316 การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Utilization of Mass Media for Education
ความสําคัญของสื่อมวลชนทีม่ ีตอการจัดการศึกษา หลักการ การใชวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน สิง่ พิมพ หนังสือพิมพ ภาพยนตร อินเทอรเน็ต เครือขายขอมูลสากล และสื่อสารสารสนเทศเพือ่
การศึกษาในรูปแบบอื่น การใชและเลือกรับขอมูล ขาวสารทีเ่ ปนประโยชนตอการเรียนรู การวิเคราะห
ขาวสารเพื่อการเรียนรู ฝกปฏิบัติการใชสอื่ มวลชนเพื่อการจัดการศึกษา
EET317 การผลิตและการนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Production and Presentation of Multimedia for Education
ความหมาย ความสําคัญ ขอดี ขอจํากัด และประโยชนของการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อ
การเรียนรู ศึกษากระบวนการออกแบบ และการประเมินสื่อมัลติมเี ดียเพือ่ การศึกษา ฝกปฏิบัติการ
ออกแบบ และสรางงานมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
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EFA201 การสื่อความหมายสําหรับครู
3(3-0-6)
Communication for Teachers
หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการสื่อความหมายของมนุษย ทักษะการสือ่ ความหมายของ
ธรรมชาติของการสือ่ ความหมายของบุคคลหรือหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาและการเรียนการ
สอน การสื่อความหมายของประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน
EFA302 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Education for Community Development
ความหมายของการพัฒนา ความหมายของชุมชน ลักษณะของชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน
การศึกษาและสํารวจปญหาชุมชน การวางแผนพัฒนาชุมชน กิจกรรมการพัฒนาชุมชน การประเมินผล
การพัฒนาชุมชน ความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชน การจัดโรงเรียนเพื่อเปนศูนยกลางในการพัฒนา
ชุมชน
EFA303 ประวัติการศึกษาไทย
3(3-0-6)
Thai Education History
ประวัติความเปนมาของการศึกษาไทยแตละสมัย เริ่มตัง้ แตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน
โครงสรางการเปลี่ยนแปลงทีส่ ําคัญ วิวัฒนาการการศึกษาของประเทศไทยและกลุมประชาคมอาเซียน
วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง และศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบ แผนการศึกษาไทยในสมัยตางๆ
EPE401 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญ ขั้นความรูเบื้องตน
3(2-2-5)
Senior Scout Basic Unit Leader Training Course
จุดประสงคของการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญ ขั้นความรูเบื้องตน
การเปดแกรนดฮาวลและแนวปฏิบัติหนาเสาธง การสาธิตวิชาชาวคาย คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ การ
แสดงความเคารพ การแตงกาย การบันเทิงของกองลูกเสือสามัญรุนใหญ บทบาทของผูกํากับลูกเสือ แนว
การฝกอบรมเพื่อความกาวหนาของลูกเสือ-เนตรนารีและผูบ งั คับบัญชาลูกเสือ หมูลกู เสือภาคปฏิบัติ การ
ฝกอบรมอยางมีความหมาย การพักแรมคางคืนโดยมีอปุ กรณขนาดเบา การฝกทักษะทางลูกเสือ การ
ฝกอบรมนายหมู การสํารวจ การบริการเยาวชน การลูกเสือนานาชาติ การวางแผนกําหนดการฝกอบรม
กิจกรรมเกี่ยวกับการผจญภัย การเดินทางไกลและการพักแรม การทําโครงการเสนอ แผนปฏิบัตงิ าน
สวนตัว แนวการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญ ขั้นความรูเบือ้ งตน การมีจิตอาสา
นอมนําเศรษฐกิจพอเพียงใชในชีวิตประจําวันของลูกเสือและผูกํากับลูกเสือ
EPG307 มนุษยสัมพันธสําหรับครู
3(3-0-6)
Human Relations for Teachers
ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธสําหรับครู หลักการ องคประกอบ กระบวนการ
เทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธ ความขัดแยงและวิธีการลดความขัดแยง วิธีการสรางสัมพันธภาพระหวาง
บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน และบทบาทของครูในการเสริมสรางมนุษยสัมพันธในโรงเรียนและชุมชน
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EPG308 ความคิดสรางสรรค
3(3-0-6)
Creative Thinking
ความหมาย ขอบขาย ประเภท ประโยชนของความคิดสรางสรรค หลักจิตวิทยากับความคิด
สรางสรรค ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค สภาพแวดลอมที่กอใหเกิดความคิดสรางสรรค
อุปสรรคของการเกิดความคิดสรางสรรค เทคนิคและทักษะสําหรับครูในการพัฒนาและสงเสริมความคิด
สรางสรรค วิธีการประเมินความคิดสรางสรรค กลวิธีในการใชความคิดสรางสรรคในชีวิตประจําวัน การจัด
กิจกรรมการเรียนรูเพือ่ พัฒนาความคิดสรางสรรค
ESC201 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Education for Sustainable Development
แนวคิดและวิธีการการจัดการกระบวนการเรียนรูแบบยัง่ ยืน เสริมสรางแนวคิดแบบองครวม
และความสมดุลแหงสุขภาวะ เพื่อการพัฒนาทางสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมและขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อสัมพันธกับสังคมโลก ปลูกฝงคานิยม เหตุผลเชิงจริยธรรมและการตัดสินใจ เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคม
ESC301 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Laws for Daily Life
หลักเบือ้ งตนเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายไทยและการบังคับใชกฎหมาย การจัดทํากฎหมาย
ไทย และกฎหมายพื้นฐานในการปกครองประเทศ และศึกษา วิเคราะห และปฏิบัติตามกฎหมายแพงและ
พาณิชยที่สําคัญ กฎหมายแพงและพาณิชยในชีวิตประจําวัน กฎหมายอาญา กฎหมายอื่นๆ ที่ควรรูและ
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เชน กฎหมายครอบครัว สัญญาซื้อขาย พ.ร.บ. เปนตน ปญหาการใชกฎหมายใน
สังคมไทย และแนวทางการแกไข เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และตระหนักในความสําคัญของการ
ปฏิบัติตนตามกฎหมาย และดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย อยางสันติ
ETH101 ภาษาไทยสําหรับครู
3(3-0-6)
Thai for Teachers
ลักษณะสําคัญและลักษณะยอยของภาษาไทย ระบบเสียง คํา การจําแนกคํา การสรางคํา
ความหมายของคํา การสรางประโยค ลักษณะประโยค การเรียงลําดับคํา การใชถอยคํา ภาษาสุภาพ ราชา
ศัพท อักขรวิธี การอานและการเขียนสะกดการันต และความรูหลักภาษาไทยทีเ่ ปนพื้นฐานสําหรับครู
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คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเอก
กลุมวิชาเอกบังคับ
ETH102 วรรณกรรมสําหรับเด็ก
3(3-0-6)
ChildrenLiterature
รูปแบบและลักษณะของวรรณกรรมสําหรับเด็ก จิตวิทยาเด็ก เกณฑการพิจารณา การสราง
การใชหนังสือเพื่อพัฒนาเด็ก เพื่อนําความรูไปวิเคราะห ปรับปรุง และสรางวรรณกรรมสําหรับเด็ก
ETH201 หลักภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Grammar
หลักและลักษณะสําคัญของภาษาไทย ระบบเสียง อักษรแทนเสียง ระบบคํา หมวดคํา การ
สรางคํา วลี ระบบประโยค ชนิดของประโยค และระบบความหมาย วิเคราะหหลักภาษาไทยเพือ่ นําไปใช
ในการเรียนการสอน
ETH202 การพัฒนาทักษะการพูด
3(3-0-6)
Speaking Skills Development
การพูดใหมีประสิทธิภาพ กระบวนการและกลวิธีพัฒนาทักษะการพูด การพูดในสถานการณ
ตางๆ ฝกการเปนโฆษก การเปนพิธีกร การอภิปราย การสัมมนา การกลาวสุนทรพจน การพูดทาง
วิทยุกระจายเสียง การพูดทางโทรทัศน โดยเตรียมการพูด วิธีนําเสนอ ฝกพูด และประเมินการพูด มีศิลปะ
การใชภาษาในการพูด มารยาทในสังคมและการสรางบุคลิกภาพ ฝกการพูดโดยเนนการนําไปใชในวิชาชีพ
ครู
ETH203 วิวัฒนาการภาษาไทย
3(3-0-6)
Evolution of Thai Language
ประวัติความเปนมาและลักษณะของภาษาไทยสมัยตางๆ การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยใน
ดานเสียง คํา การใชคํา การประกอบรูปคํา ความหมายของคําและศัพทเฉพาะสมัย ประโยค การผูก
ประโยค การสัมพันธประโยค ตัวอักษร อักขรวิธี การรับอิทธิพลภาษาตางประเทศ และสํานวนภาษาตั้งแต
สมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบัน
ETH204 การแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
3(3-0-6)
Translation from English into Thai
การวิเคราะหขอความภาษาอังกฤษในดานศัพท สํานวน การตีความ แลวเขียนเรียบเรียงเปน
ภาษาไทยที่สละสลวยใหเปนที่เขาใจไดโดยถูกตอง
ETH205 วรรณกรรมบทละคร
3(3-0-6)
Dramatic Literature
ประวัติความเปนมาและลักษณะสําคัญของวรรณกรรมบทละครประเภทตางๆ ความสัมพันธ
ของวรรณกรรมบทละครกับศิลปะแขนงอื่นๆ โดยเนนศึกษาวรรณกรรมบทละครเรื่องทีเ่ กี่ยวของกับ
หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

15

ETH206 ภาษาศาสตรสําหรับครูภาษาไทย
3(3-0-6)
Linguistics for Thai Teachers
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับวิชาภาษาศาสตร แนวคิดและทฤษฎีทางภาษาศาสตร ลักษณะและ
โครงสรางของภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร วิเคราะหภาษาไทยโดยใชแนวคิดทางภาษาศาสตร เพื่อนํา
ความรูท างภาษาศาสตรไปใชในการสอนภาษาไทย
ETH207 การพัฒนาทักษะการอาน
3(3-0-6)
Reading Skills Development
การอานใหมีประสิทธิภาพ กระบวนการและกลวิธีพัฒนาทักษะการอาน การอานงานรูปแบบ
ตางๆ ฝกการอานจับใจความ การอานแบบวิจักษณ การอานแบบวิเคราะห การอานพินิจสารและประเมิน
คา การอานตีความ โดยมีวิจารณญาณในการอาน
ETH208 การเขียนหนังสือราชการและการเขียนเชิงวิชาการ
Official Work and Academic Writing
ชนิด รูปแบบ หลักการเขียนหนังสือราชการและการเขียนเชิงวิชาการ

3(3-0-6)

ETH209 แบบเรียนภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Textbooks
ประวัติความเปนมาของแบบเรียนภาษาไทย วิเคราะหแบบเรียนภาษาไทยที่ใชในโรงเรียน
หลักการสรางและพัฒนาแบบเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตรและการปฏิรปู การเรียนรูในปจจุบัน
ETH210 วรรณกรรมแปล
3(3-0-6)
Translated Literature
วรรณกรรมจากตางประเทศที่แปลเปนภาษาไทย เนนศึกษาแนวคิดและทวงทํานองการเขียน
รวมถึงวรรณกรรมไทยทีม่ ีที่มาจากวรรณกรรมตางประเทศ เนนการปรับเปลี่ยนเนื้อหา รูปแบบ และศิลปะ
การแตง
ETH301 วิวัฒนาการวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Evolution of Thai Literature
ประวัติความเปนมาและลักษณะของวรรณคดีไทยตัง้ แตสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และ
รัตนโกสินทร พัฒนาการในดานรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด อารมณ จินตนาการ กลวิธีการประพันธ และ
อิทธิพลจากตางประเทศ
ETH302 การพัฒนาทักษะการเขียน
3(3-0-6)
Writing Skills Development
การเขียนใหมีประสิทธิภาพ กระบวนการและกลวิธีพฒ
ั นาทักษะการเขียน การเขียนงาน
รูปแบบตางๆ ฝกการเขียนเรียงความ บทความ ยอความ เขียนคํารอง คําชี้แจง อนุทิน เลาเรือ่ ง แสดง
ความยินดี แสดงความเสียใจ มีศลิ ปะการใชภาษาในการเขียน มารยาทในการสื่อสาร
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ETH303 วรรณกรรมทองถิ่น
3(3-0-6)
Local Literature
ประเภท แหลง และความสําคัญของวรรณกรรมทองถิ่น อนุภาคในวรรณกรรมทองถิ่นของไทย
บทบาทของวรรณกรรมตอสังคม ความสัมพันธกับคติชนประเภทอื่นๆ แนวการศึกษา หลักการวิเคราะห
และแปลความขอมูลวรรณกรรมทองถิ่น โดยใชตัวอยางจากวรรณกรรมทองถิ่นภาคตางๆ
ETH305 วรรณกรรมปจจุบัน
3(3-0-6)
Contemporary Literature
ประวัติความเปนมา ประเภท และองคประกอบของวรรณกรรมปจจุบัน พัฒนาการในดาน
รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด อารมณ จินตนาการ กลวิธีการประพันธ และอิทธิพลจากตางประเทศ ฝก
วิเคราะหวิจารณวรรณกรรม
ETH306 คติชนวิทยา
3(3-0-6)
Folklore
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคติชนวิทยา การจําแนกประเภท คุณคา บทบาท และอิทธิพลของคติชน
ความสัมพันธระหวางคติชนวิทยากับศาสตรแขนงอื่น ระเบียบวิธีศึกษาทางคติชนวิทยา ฝกศึกษาคนควา
ตามระเบียบวิธีโดยเนนวิถีชีวิตไทย คุณธรรม จริยธรรม ความเชื่อ ภูมิปญญาไทย วัฒนธรรมเกี่ยวกับภาษา
และวรรณคดี
ETH307 วรรณกรรมวิจารณ
3(3-0-6)
Literary Criticism
ประวัติความเปนมาของการวิจารณวรรณกรรม ทฤษฎีและแนวการวิจารณแบบตางๆ
คุณสมบัติของนักวิจารณที่ดี ตลอดจนศึกษาบทวิจารณ แนวคิดนักวิจารณ และฝกวิจารณวรรณกรรมไทย
ETH401 อิทธิพลภาษาตางประเทศที่มีตอภาษาไทย
3(3-0-6)
Foreign Language Influence on Thai Language
ภาษาตางประเทศที่เกี่ยวของกับภาษาไทย เชน ภาษาบาลี สันสกฤต เขมร ในดานที่มาของ
ศัพทและสํานวน การดัดแปลงศัพทและสํานวนใหเขากับภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยทีเ่ ปน
ผลกระทบจากอิทธิพลของภาษาตางประเทศในดานการกลายเสียง การกลายรูปคํา การกลายรูปประโยค
การกลายความหมาย ศึกษาลักษณะโครงสรางของภาษานั้นๆ โดยสังเขป
ETH402 ภาษากับวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
Language and Thai Culture
ลักษณะของภาษา ความสัมพันธระหวางภาษา วัฒนธรรม กับความนึกคิด บทบาทของครูใน
การสงเสริมใหเห็นความสําคัญของภาษาในการสืบทอดวัฒนธรรมไทย การใชภาษาที่สะทอนใหเห็นระบบ
วัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ และปฏิสัมพันธ อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีตอภาษา ฝกและพัฒนาทักษะ
การใชภาษาในการฟง ดู พูด อาน เขียน ดวยเนื้อหาความรูวัฒนธรรมไทยดานตางๆ โดยเนนศิลปะและ
วัฒนธรรมการใชภาษาอันเปนพื้นฐานการดําเนินชีวิตในระบบคานิยมไทย การพิจารณาคุณคาดานภาษา
ของสิ่งอันเปนมรดกทางวัฒนธรรมตางๆ ทีม่ ีอยูในชาติ การรณรงคเพื่อธํารงรักษาวัฒนธรรมทางภาษาและ
สรางเสริมความสํานึกตอคุณคามรดกทางวัฒนธรรม
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ETH403 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
3(3-0-6)
Research for Learning and Teaching Thai Language Development
หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางการสอนภาษาไทย การกําหนดปญหา การออกแบบงานวิจัย การ
ตั้งวัตถุประสงคและสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม การวิเคราะหและตีความ
ขอมูล การใชสถิตสิ ําหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจัย ศึกษารูปแบบการสอน สราง
และปรับรูปแบบการสอนใหมปี ระสิทธิภาพ เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยดวยวิธี
วิจัย
ETH405 ปญหาการใชภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai UsageProblems
หลักเกณฑและลักษณะการใชภาษาไทย คนควาและรวบรวมขอมูลการใชภาษาไทยจากแหลง
ตางๆ วิเคราะหปญหาทีเ่ กิดขึ้นและผลกระทบตอการใชภาษาไทยในชีวิตประจําวัน ตลอดจนหาแนว
ทางแกไขปญหา
ETH406 การเขียนและอานรอยกรองไทย
3(3-0-6)
Thai PoetryWriting and Reading
ลักษณะของบทรอยกรองประเภทตางๆ พัฒนาการของรอยกรองไทย หลักและศิลปะการ
เขียนรอยกรอง ฝกแตงคําประพันธประเภทตางๆ การอานออกเสียงบทรอยกรองเปนทํานองเสนาะ ฝก
อานออกเสียงรอยกรองประเภทตางๆ
ETH407 สัมมนาการสอนภาษาไทย
3(3-0-6)
Seminar in Thai LanguageTeaching
จุดมุงหมาย รูปแบบ และกระบวนการการสัมมนา วางแผนการสัมมนา วิเคราะหปญ
 หาและ
กรณีศึกษาทางการสอนภาษาไทย โดยเนนการสํารวจและวิเคราะหปญ
 หาดวยกระบวนการกลุม การ
อภิปราย ระดมสมอง แสดงความคิดเห็น สรุป และนําเสนอผล ปฏิบัตกิ ารสัมมนาปญหาทางการสอน
ภาษาไทย ตลอดจนการศึกษาดูงานการสัมมนาตางๆ
กลุมวิชาการสอนวิชาเอก
ETH404 การออกแบบการจัดการเรียนรูภาษาไทย 1
3(2-2-5)
Learning Management Design for Thai Language 1
การศึกษาและฝกปฏิบัติ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการจัดการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู การจัด
สิ่งแวดลอมเพือ่ การเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผลวิชาภาษาไทยโดยเนนผูเ รียนเปนสําคัญ
ETH408 การออกแบบการจัดการเรียนรูภาษาไทย 2
3(2-2-5)
Learning ManagementDesign for Thai Language 2
การบูรณาการระหวางองคความรูวิชาชีพครูและวิชาภาษาไทยตามหลักสูตรการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยศึกษาและฝกปฏิบัติ การเขียนโครงสรางรายวิชา การเขียนคําอธิบายรายวิชา การเขียน
จุดประสงครายวิชา การออกแบบหนวยการเรียนรู การเขียนแผนการจัดการเรียนรู การประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู และปฏิบัติการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู
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กลุมวิชาเอกเลือก
ETH304 กระบวนการเรียนรูทักษะการคิดสรางสรรคเพื่อการพูดและการเขียน
3(2-2-5)
Learning Process for Creative Thinking Skills for Speaking and Writing
กระบวนการคิดสรางสรรค ความหมาย ความสําคัญของการพูดและการเขียนเชิงสรางสรรค
ความพรอมในการสงสาร ระดับ รูปแบบ การใชสอื่ และกิจกรรม การฝก พัฒนา ตรวจสอบ แกไขการพูด
และการเขียนเชิงสรางสรรค
ETH308 กระบวนการเรียนรูทักษะการคิดวิเคราะหจากสารที่ไดรับ
3(2-2-5)
Learning Process for Analytical Thinking Skills from Information
กระบวนการคิดวิเคราะห ความหมาย ความสําคัญของการฟง การดู และการอานเชิง
วิเคราะห ความพรอมในการรับสาร ประเภท ระดับ พฤติกรรมการรับสาร การจับสาระสําคัญ วิเคราะห
สรุปความ การตรวจสอบ แกไข และใชความรูจากการการฟง การดู และการอานอยางมีวิจารณญาณ
ETH409 กระบวนการเรียนรูวรรณคดีและวรรณกรรม
3(2-2-5)
Learning Process for Thai Literatures
กระบวนการเรียนรู แนวคิดทฤษฎีการสอน การศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรม เพื่อออกแบบ
และจัดการเรียนรูวรรณคดีและวรรณกรรมไดอยางเหมาะสม
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