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ชื่อหลักสูตร          ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  
ชื่อปริญญา  
    ภาษาไทย        ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาไทย)  
                  ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)  
    ภาษาอังกฤษ     Master of Education (Teaching Thai Language)  
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สถานที่             คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร                                          
  

วัตถุประสงค  
         การเปดสอนระดับปริญญาโทสาขาวิชาการสอนภาษาไทยนั้น มุงสนองปณิธานและนโยบายของ 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  ในอันที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคคลใหเปนครูที่มีคุณธรรม มีความรอบรู
และมีศรัทธาตอวิชาชีพ ทั้งยังมุงสงเสริมความกาวหนาของวิชาชีพครูและการบริการชุมชน  ตลอดจนทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือยังประโยชนแกสังคมและประเทศชาติ จึงมีวัตถุประสงคในการเปดสอนระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  ดังนี้  
 1. เพ่ือผลิตบุคลากรทางการศึกษาระดับมหาบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในการถายทอดความรูวิชา
ภาษาไทยอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับมัธยมศึกษาและในระดับอุดมศึกษา  
         2. เพ่ือผลิตบุคลากรใหมีความรูความชํานาญในการนิเทศ และอบรมวิชาภาษาไทย   
 3. เพ่ือสงเสริมการคนควาวิจัยและพัฒนาการสอนภาษาและวรรณคดีไทย  โดยเฉพาะในภูมิภาค
ตะวันตก  
         4. เพ่ือผลิตบุคลากรใหมีความสามารถในการเปนผูนําดานวิชาชีพการสอนภาษาไทย  
         5. เพ่ือสงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพดานการสอนภาษาไทยแกบุคลากรประจําการ  
          

คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษา  
 1. มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากร  วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2550 
         2. จบปริญญาบัณฑิตทางการศึกษา วิชาเอกภาษาไทย หรือจบปริญญาบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย  
 3. จะตองมีคะแนนคาระดับเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรปริญญาบัณฑิต หรือคะแนน/คาระดับเฉล่ีย 
เฉพาะภาษาไทยตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา 70% หรือ 2.50 หรือมีประสบการณการสอนภาษาไทยหลังจากจบ
ปริญญาบัณฑิตไมนอยกวา 3 ป  
         4. ผานกระบวนการคัดเลือกจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 

โครงสรางของหลักสูตร  
 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  แบงเปน 2 แผนการศึกษา  คือ  แผน 
ก แบบ ก 2  และแผน ข 
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         แผน ก แบบ ก 2 
 วิชาบังคับทั่วไป                                   10  หนวยกิต  
               วิชาเฉพาะสาขา                                   26  หนวยกิต                      
                   วิชาบังคับ                20  หนวยกิต  
                    วิชาเลือก                      6  หนวยกิต  
                 วิทยานิพนธ  (มีคาเทียบเทา)                         12  หนวยกิต  
 

         แผน ข   
 วิชาบังคับทั่วไป                                   10  หนวยกิต  
                 วิชาเฉพาะสาขา                                  38  หนวยกิต   
                    วิชาบังคับ               26  หนวยกิต  
                    วิชาเลือก             12  หนวยกิต  
 

         สําหรับผูที่จบปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาอื่น นอกจากสาขาการศึกษาจะตองศึกษารายวิชาตอไปนี้   
ในปแรกที่เขาเรียนระดับบัณฑิตศึกษา โดยไมคิดคาระดับและไดรับผลการศึกษาเปน S คือ  
462  202     วิธีสอนทั่วไป                                          2(2-0-4)  
             (General Methods of Teaching)  
463  101     จิตวิทยาการศึกษา                                      3(3-0-6)  
             (Educational Psychology)  
464  230     การวัดและประเมินผลการศึกษา                            3(3-0-6)  
             (Educational Measurement and Evaluation)  
465  409     การปฏิบัติงานสอนภาษาไทย                              2(0-6-0)  
             (Practicum in Teaching Thai)  
 

 การแบงสายวิชาในการสอบประมวลความรอบรู  
 นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2  และท่ีเลือกเรียนแผน ข มีสิทธิเขาสอบประมวลความรอบรู 
ภายหลังจากที่ไดเรียนและสอบผานรายวิชาบังคับครบทุกรายวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตร (แผน ก แบบ ก 2  
จํานวน 30 หนวยกิต  แผน ข จํานวน 36 หนวยกิต) และในการสอบประมวลความรอบรูกําหนดใหสอบเฉพาะใน 
สายวิชาหลัก คือ สายวิชาการสอนภาษาไทย  
  

รายวิชาและหนวยกิต  
         วิชาบังคับท่ัวไป  สําหรับแผน ก แบบ ก 2  และแผน ข จํานวน 10 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้  
463  461     พ้ืนฐานทางจิตวิทยาเพื่อการศึกษา                           2(2-0-4)  
             (Psychological Foundations of Education)  
464  411      พ้ืนฐานทางปรัชญาเพ่ือการศึกษา                            2(2-0-4)  
             (Philosophical Foundations of Education)  
467  391      พ้ืนฐานทางสังคมเพื่อการศึกษา                             2(2-0-4)  
             (Social Foundations of Education)  
  

        รายวิชานี้ยกเวนสําหรับผูที่มีประสบการณการสอนภาษาไทยไมนอยกวา 3 ป  
 เลือกเรียนวิชา  464 411  หรือ  467 391 
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464  451     สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา                             3(3-0-6)  
             (Statistics for Educational Research)  
464  460     วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร                   3(3-0-6)  
             (Research Methodology in Behavioral and Social Sciences)  
                    

       วิชาเฉพาะสาขา  
             วิชาบังคับ  สําหรับแผน ก แบบ ก 2  จํานวน 20 หนวยกิต  และสําหรับแผน ข  จํานวน 26 
หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี้  
465  401     ภาษาศาสตรกับการสอนภาษา                              2(2-0-4)  
             (Linguistics and Its application to Language Teaching)  
465  402     ภาษาตะวันออกที่มีความสัมพันธกับภาษาไทย                    3(3-0-6)  
             (Oriental Languages Related to Thai Language)  
465  403     สัมมนาการใชภาษาไทยปจจุบัน                             3(3-0-6)  
             (Seminar in the Use of Contemporary Thai Language)  
465  404     ทฤษฎีการวิจารณวรรณคดี                                 2(2-0-4)  
             (Theories of Literature Criticism)  
465  405     วรรณคดีเปรียบเทียบขั้นสูง                                2(2-0-4)  
             (Advanced Comparative Literature)  
465  406     สัมมนาคติชนวิทยา                                      3(3-0-6)  
             (Seminar in Folklores)  
465  407     การพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย                               3(3-0-6)  
             (Development of Thai Language Curriculum)  
465  408     พัฒนาการสอนภาษาไทย                                  2(2-0-4)  
             (Development of Thai Language Instruction)  
  

         สําหรับนักศึกษาแผน ข ใหศึกษารายวิชาบังคับเฉพาะสาขาอีกจํานวน  6 หนวยกิต ตอไปนี้  
465  410     การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนภาษาไทย        2(2-0-4)  
             (Research Works in Thai Language Instruction)  
465  421     การศึกษารายบุคคล                                     4(1-0-11)  
             (Individual Study)  
 

             วิชาเลือก   สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2  จํานวน 6 หนวยกิต  และสําหรับนักศึกษา 
แผน ข  จํานวน 12 หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี้  
464  452     สถิติวิเคราะหสําหรับการวิจัย ทดลอง และกึ่งทดลอง             3(3-0-6)  
             (Statistics for Experimental and Quasi Experimental Research)  
465  411     ศิลปะการอานขั้นสูง                                     2(1-2-3)  
             (Advanced Art of Reading)  
465  412     ศิลปะการเขียนขั้นสูง                                    2(1-2-3)  
             (Advanced Art of Writing)  
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465  413     ศิลปะการพูดขั้นสูง                                      2(1-2-3)  
             (Advanced Art of Speech)  
465  414     วรรณกรรมไทยปจจุบันสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา           2(2-0-4)              
             (Contemporary Thai Literary Works for Elementary School Students)  
465  415     วรรณกรรมไทยปจจุบันสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา            2(2-0-4)  
             (Contemporary Thai Literary Works for Secondary School Students)  
465  416     การศึกษาเอกลักษณไทย                                  2(2-0-4)  
             (Studies in Thai Identity)  
465  417     การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทย               2(2-0-4)  
             (Evaluation of Thai Language Instruction)  
465  418     การนิเทศการสอนภาษาไทย                               3(1-4-4)  
             (Supervision of Thai Language Instruction)  
465  419    หนังสือเรียนภาษาไทยและหนังสืออานประกอบ                 3(3-0-6)  
             (Analytical Studies of Thai Textbooks and Supplementary Readings)  
465  420     การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ                   2(2-0-4)  
             (Teaching Thai as a Foreign Language)  
          

         นอกจากวิชาเลือกดังกลาวขางตน นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ ที่เปดสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษาของภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารย
ที่ปรึกษา  
 

 วิทยานิพนธ   สําหรับแผน ก แบบ ก 2 
465  422     วิทยานิพนธ   (มีคาเทียบเทา)  12 หนวยกิต  
             (Thesis)  
 

      วิชาภาษาตางประเทศประจําสาขาวิชา  
466  422     ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (มีคาเทียบเทา)  2 หนวยกิต 
             (English for Graduate Students in Education)     
 ทั้งนี้ผูที่ลงเรียนวิชานี้นั้น ไมนับหนวยกิตใหและมีสิทธิไดรับการยกเวนไมตองสอบ
ภาษาตางประเทศ  
    

คําอธิบายรายวิชา  
เลขประจํารายวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหนวยกิต 
462  202     วิธีสอนทั่วไป                                          2(2-0-4)  
             (General Methods of Teaching)  
 ศึกษาความหมายและกระบวนการของการสอน  ความสัมพันธระหวางปรัชญาการศึกษากับวิธี
สอน  หลักและวิธีสอนแบบตางๆ  วิธีสอนทักษะการคิดและการพัฒนาทักษะการคิดระดับตางๆ  เทคนิคการสอน
ใหมๆ  ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  การสรางบรรยากาศการเรียนรู  การปกครองชั้นเรียน  วินัยและการเสริมแรง  การ
วิเคราะหสาระและมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การจัดทําหนวยการเรียนรู  การจัดทํา
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แผนการเรียนรู  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอน  การใชส่ือและอุปกรณการเรียนการสอน  การวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู  การนิเทศการเรียนการสอน  ตลอดจนการนิเทศโครงงาน 
 
463  101    จิตวิทยาการศึกษา                                      3(3-0-6)  
             (Educational Psychology)  
 ศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยาที่มีผลตอการศึกษา  ทฤษฎีทางจิตวิทยากับการเรียนการสอน  การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่สัมพันธกับวัยและพัฒนาการของผูเรียน  ความแตกตางระหวางบุคคล  นักเรียนที่มี
ความตองการพิเศษ  และอยูในภาวะเสี่ยง  ทฤษฎีการเรียนรูและการประยุกต  การจูงใจ  การวางแผนการสอน การ
จัดการชั้นเรียน  แนวคิดทางจิตวิทยาในการวัดและประเมินผลการเรียนรู  การวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
 
 463  461     พ้ืนฐานทางจิตวิทยาเพื่อการศึกษา                           2(2-0-4)  
             (Psychological Foundations of Education)  
 ศึกษาทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู  กระบวนการสอน และการฝกอบรม 
โดยเนนถึงความคิด ความเขาใจลักษณะธรรมชาติการเรียนรูของมนุษย ตามแนวความคิดของนักจิตวิทยากลุม
ตางๆ  รวมทั้งความรูความเขาใจในองคประกอบของการเรียนรูและการสอนทุกดาน การประยุกตหลักการและ
ทฤษฎีทางจิตวิทยา ในการจัดการใหเกิดพฤติกรรมการเรียนรูตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษา 
 
464  230     การวัดและประเมินผลการศึกษา                            3(3-0-6)  
             (Educational Measurement and Evaluation) 
 ศึกษาปรัชญา  ทฤษฎี  หลักการและเทคนิคของการวัดและประเมินผลการศึกษา  โดยเนนที่การ
วัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนในโรงเรียน  การสรางและพัฒนาเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การ
แปลความหมายคะแนน  การตัดสินประเมินผลการเรียนระบบตางๆ  ตลอดจนการประยุกตหลักการ  เทคนิควิธีให
สอดคลองกับการปฏิบัติตามสภาพแวดลอมของระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียน  และหลักสูตรของสถานศึกษา  
การประเมินผลตามสภาพจริง  การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 
464  411     พ้ืนฐานทางปรัชญาเพ่ือการศึกษา                            2(2-0-4)  
             (Philosophical Foundations of Education)  
 ศึกษาปรัชญาตะวันตกที่เปนพ้ืนฐานของการศึกษา ไดแก อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณวิทยา 
ปรัชญาตะวันออก  โดยเฉพาะพุทธธรรมที่เปนแกนสําคัญ คือ อริยสัจ  ปฏิจจสมุปบาท หลักขันธหา และหลัก 
ไตรลักษณ ตลอดจนวัฒนธรรมของไทย เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายการศึกษา จุดหมายของหลักสูตร
และการปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
 
464  451     สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา                             3(3-0-6)  
             (Statistics for Educational Research)  
 ศึกษาสถิติพ้ืนฐาน ทฤษฎีความนาจะเปน  การสุมกลุมตัวอยาง การประมาณคาประชากร การ
ทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความแตกตาง  คาเฉล่ียประชากร การวิเคราะหความถดถอย และสหสัมพันธ การ
วิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหความแปรปรวนรวม การทดสอบดวยสถิติแบบนอนพาราเมตริก 
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464  452     สถิติวิเคราะหสําหรับการวิจัยทดลองและกึ่งทดลอง              3(3-0-6)  
             (Statistics for Experimental and Quasi Experimental research)  
 ศึกษาวิธีการออกแบบการวิจัยทดลองและกึ่งทดลองแบบตางๆ และแบบของการวิเคราะหทาง
สถิติที่สอดคลอง ทั้งสถิติพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก ไดแก การวิเคราะหความแปรปรวนตามแบบแผนการ
วิจัย แบบสุมสมบูรณ แบบสุมกลุมลาตินสแควร แมนวิทนี-ยู ครัสคอลวอลลีส ฟรีดแมน และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ การ
ทดสอบภายหลัง ตลอดจนเงื่อนไขของการใชสถิติเพ่ือควบคุมความคลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจากตัวแปรแทรกซอนใน
งานวิจัยทางการศึกษา 
 
464  460     วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร                   3(3-0-6)  
             (Research Methodology in Behavioral and Social Sciences)  
 ศึกษามโนทัศนของการวิจัยในฐานะที่เปนกระบวนการในการแสวงหาองคความรูของสาขาวิชา
และในฐานะกระบวนการเชิงระบบแนวการวิจัยแบบตางๆ ที่ใชในสาขาวิชาทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร 
ทั้งในระบบการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณการเขียนโครงการวิจัย การกําหนดปญหา  การวิจัย สมมติฐานการ
วิจัย ตัวแปรและลักษณะขอมูล ตัวอยาง และการกําหนดกลุมตัวอยาง เครื่องมือสําหรับการวิจัย การรวบรวมและจัด
กระทําขอมูล การวิเคราะหและการนําเสนอผลการวิเคราะห การแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล การสรุป
ผลการวิจัย  การเขียนรายงานการวิจัยลักษณะตางๆ  ตลอดจนการประเมินผลงานการวิจัย 
  
465  401     ภาษาศาสตรกับการสอนภาษา                              2(2-0-4)  
             (Linguistics and Its Application to Language Teaching)  
 ศึกษาลักษณะสําคัญของภาษา และกลวิธีในการวิเคราะห  ระบบโครงสรางของภาษาตามทฤษฎี
ทางภาษาศาสตร  ตลอดจนการนําภาษาศาสตรเชิงสังคมและจิตวิทยามาใชในการเรียนการสอนภาษาไทย 
 
465  402     ภาษาตะวันออกที่มีความสัมพันธกับภาษาไทย                    3(3-0-6)  
             (Oriental Languages Related to Thai Language)  
 ศึกษาลักษณะภาษาตะวันออก ไดแก ภาษาบาลี สันสกฤต  เขมร  เฉพาะที่มีความสัมพันธตอ
ภาษาไทย 
 
465  403     สัมมนาการใชภาษาไทยปจจุบัน                             3(3-0-6)  
             (Seminar in the Use of Contemporary Thai Language)  
 ศึกษาและวิเคราะหปญหาการใชภาษาไทยในชีวิตประจําวัน   พรอมทั้งเสนอแนวทางการ
แกปญหา 
 
465  404     ทฤษฎีการวิจารณวรรณคดี                                 2(2-0-4)  
             (Theories of Literary Criticism)  
 ศึกษาทฤษฎีการวิจารณวรรณคดีของไทยและตางประเทศ  แนวโนมสําคัญของทฤษฎีนั้นๆ 
ศึกษางานวิจารณวรรณคดีตามทฤษฎีตางๆ และฝกการวิจารณวรรณคดี 
 
465  405     วรรณคดีเปรียบเทียบขั้นสูง                                2(2-0-4)                               
             (Advanced Comparative Literature)  
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 ศึกษาหลักสําคัญในการพิจารณาความสัมพันธระหวางวรรณคดีของชาติตางๆ เปรียบเทียบ
รูปแบบ การเสนอเรื่อง  คุณคาทางวรรณศิลป แนวคิดและปรัชญาจากวรรณคดี  วิวัฒนาการและอิทธิพลที่วรรณคดี
มีตอกัน 
 
465  406     สัมมนาคติชนวิทยา                                      3(3-0-6)  
             (Seminar in Folklores)  
 ศึกษาทฤษฎีทางคติชนวิทยา วิเคราะห อภิปรายขอมูล  หรือผลงานวิจัยทางดานนี้กอนออก
ปฏิบัติงานภาคสนาม โดยเนนเขตปฏิบัติงานในภูมิภาคตะวันตก รายงานผลงานภาคสนาม วิเคราะหและอภิปราย
เพ่ือนําผลที่ไดไปประยุกตใชในการเรียนการสอนภาษาไทย 
 
465  407     การพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย                               3(3-0-6)  
             (Development of Thai Language Curriculum)  
 ศึกษาวิวัฒนาการหลักสูตรภาษาไทย หลักการสรางหลักสูตร  โดยพิจารณาจากจุดประสงค 
โครงสราง การนําไปใช การประเมินผลหลักสูตร วิเคราะหอภิปรายปญหาในการใชหลักสูตรภาษาไทย   โดยเนน
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยใหทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 
465  408     พัฒนาการสอนภาษาไทย                                  2(2-0-4)  
             (Development of Thai Language Instruction)  
 ศึกษาวิเคราะหการสอนภาษาไทยในดานระเบียบวิธีสอน  กลวิธีการสอนการประดิษฐและการ
เลือกใชส่ือการสอน การวัดและประเมินผล ศึกษาแนวทางการนิเทศในโรงเรียนโดยมุงในการพัฒนาการสอน
ภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพ 
      
465  409     การปฏิบัติงานสอนภาษาไทย                               2(0-6-0)  
             (Practicum in Teaching Thai)  
                 วิชาบังคับกอน: 462 202 วิธีสอนทั่วไป  
 ฝกการสอนแบบจุลภาค และฝกสอนวิชาภาษาไทย โดยมีอาจารยนิเทศกเปนผูควบคุม 
 
465 410     การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนภาษาไทย        2(2-0-4)  
             (Research Works in Thai Language Instruction)  
 ศึกษาและวิเคราะหงานวิจัยสําคัญๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนภาษาไทย โดยเนนการ
กําหนดปญหา การออกแบบการวิจัย การสรุปและอภิปรายผล การประเมนิรายงานการวิจัย 
 
465  411     ศิลปะการอานขั้นสูง                                     2(1-2-3)  
             (Advanced Art of Reading)  
 ศึกษาหลักและฝกทักษะศิลปะการอานในใจตามจุดมุงหมายตางๆ จากงานเขียนประเภทบันเทิง
คดี สารคดี และกวีนิพนธ  เนนหนักดานการพินิจสารและการประเมินคา 
 
465  412     ศิลปะการเขียนขั้นสูง                                    2(1-2-3)  
             (Advanced Art of Writing)  
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 การพัฒนาทักษะในการเขียนเชิงสรางสรรค โดยเนนกระบวนการคิดที่สัมพันธกับการเขียน 
ประพันธบทรอยแกวในทวงทํานองและโวหารที่เหมาะสมกับโอกาสตางๆ พัฒนาทักษะในการรอยกรองคําประพันธ
โดยเนนการถายทอดอารมณและจินตนาการ ฝกประพันธและพัฒนาบทรอยกรองรูปแบบตางๆ   โดยใชทวงทํานอง
ลีลาโวหารที่เหมาะสมกับเนื้อหาตางๆ กัน 
  
465  413     ศิลปะการพูดขั้นสูง                                      2(1-2-3)  
             (Advanced Art of Speech)  
 ศึกษาหลักวาทศิลป ฝกและพัฒนาทักษะการพูดใหความรู การพูดเพ่ือความบันเทิง การพูดโนม
นาวใจ และการพูดแบบอื่นๆ  โดยยึดหลักตรรกศาสตรและหลักวาทศิลปประกอบกัน พัฒนาวิจารณญาณในการฟง 
เนนการฟงเพ่ือวินิจสารและประเมินคา 
 
465  414     วรรณกรรมไทยปจจุบันสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา           2(2-0-4)  
             (Contemporary Thai Literary Works for Elementary School Students)  
 ศึกษาลักษณะและแนวโนมของวรรณกรรมไทยปจจุบัน   อิทธิพลของวรรณกรรมไทยปจจุบันที่มี
ตอนักเรียนประถมศึกษา  วิเคราะห ประเมินคุณคาและพิจารณาเกณฑการเลือกวรรณกรรมไทยปจจุบันที่มีคานิยม
อันพึงประสงคสําหรับนักเรียนในวัยนี้ 
 
465  415     วรรณกรรมไทยปจจุบันสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา            2(2-0-4)  
             (Contemporary Thai Literary Works for Secondary School Students)  
 ศึกษาลักษณะและแนวโนมของวรรณกรรมไทยปจจุบัน   อิทธิพลของวรรณกรรมไทยปจจุบันที่มี
ตอนักเรียนมัธยมศึกษา  วิเคราะห ประเมินคุณคาและพิจารณาเกณฑการเลือกวรรณกรรมไทยปจจุบันที่มีคานิยม
อันพึงประสงคสําหรับนักเรียนในวัยนี้ 
 
465  416     การศึกษาเอกลักษณไทย                                  2(2-0-4)  
             (Studies in Thai Identity)   
 ศึกษาความหมาย ลักษณะและขอบขายของเอกลักษณไทย   วิเคราะหและประเมินคาของ
เอกลักษณ โดยเนนเอกลักษณที่ปรากฏในภาษาและวรรณกรรมไทย 
 
465  417     การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทย               2(2-0-4)  
             (Evaluation of Thai Language Instruction)  
 ศึกษาหลักการและวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทย เทคนิคการสราง
เครื่องมือเพ่ือใชในการประเมินผล ฝกสรางวิเคราะหและปรับปรุงขอสอบ 
 
465  418     การนิเทศการสอนภาษาไทย                                3(1-4-4)  
             (Supervision of Thai Language Instruction)  
 ศึกษาหลักการนิเทศการสอน เทคนิคและทักษะการนิเทศที่จําเปนตอการนิเทศ เพ่ือชวย
พัฒนาการสอนของครูภาษาไทย   ฝกนิเทศการสอนการจัดทําคูมือครู การทําโครงการอบรมครู   และวิธีจัดการ
อบรมครูแบบตางๆ 
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465  419     หนังสือเรียนภาษาไทยและหนังสืออานประกอบ                  3(3-0-6)                
             (Analytical Studies of Thai Textbooks and Supplementary Readings)  
 ศึกษาเชิงวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาไทย ทั้งที่เปนหนังสือบังคับใชและไมบังคับใช ตามเกณฑ 
ที่เหมาะสม  เพ่ือเปนแนวทางเลือกและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนประเภทสิ่งพิมพ 
 
465  420     การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ                   2(2-0-4)  
             (Teaching Thai as a Foreign Language)  
 ศึกษาหลักการและวิธีการตางๆ ในการสอนภาษาไทยแกชาวตางประเทศ การวิเคราะห คนหา
แนวทางและปญหาการศึกษาภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศโดยใชหลักวิชาภาษาศาสตรประยุกตและจิตวิทยา
การศึกษาการทดลอง ปฏิบัติงานและการศึกษาเฉพาะกรณีเกี่ยวกับการแกไขขอบกพรองในการเรียนภาษาไทย การ
ทดสอบและเทคนิคการประเมินผล ตลอดถึงการประเมินประสิทธิภาพแผนการสอนภาษาไทยแกชาวตางประเทศ 
 
465  421     การศึกษารายบุคคล                                     4(1-0-11)  
             (Individual Study)       
                      วิจัยหรือศึกษาคนควาหัวขอเรื่องเกี่ยวกับการสอนภาษาไทยใหลึกซึ้งกวางขวางเหมาะสมกับ
ระดับบัณฑิตศึกษา แลวรายงานผลการศึกษาคนควาเปนลายลักษณอักษรโดยมีอาจารยเปนผูควบคุม 
      
465  422     วิทยานิพนธ    (มีคาเทียบเทา)    12  หนวยกิต  
             (Thesis)  
 เปนโครงการเฉพาะบุคคลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนภาษาไทยในหัวขอเรื่องที่นักศึกษามี 
ความสนใจและมีความรอบรู 
 
466  422     ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   (มีคาเทียบเทา)  2(2-0-4) 
             (English for Graduate Students in Education)  
 จุดมุงหมายของวิชานี้เนนการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการอานเอกสารทางวิชาการที่
เปนภาษาอังกฤษ  นักศึกษาจะไดฝกและทําความคุนเคยกับการอานเอกสารประเภทตางๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา
ที่ศึกษา   
 
467  391     พ้ืนฐานทางสังคมเพื่อการศึกษา                              2(2-0-4)  
             (Social Foundations of Education)  
 ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานทางสังคมศาสตรสาขารัฐศาสตร  เศรษฐศาสตร ประชากรศาสตร  
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่มีความสัมพันธกับระบบการศึกษา วิเคราะหกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มี
ผลกระทบตอการจัดการศึกษา 
 


