
 
รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
คณะ    คณะครุศาสตร 

 
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร ไมม ี

ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  
 ภาษาอังกฤษ Master of Education Program in Thai Language 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ช่ือเต็ม   ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) 
   ช่ือยอ   ค.ม. (ภาษาไทย) 
 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม   Master of Education (Thai Language) 
   ช่ือยอ   M.Ed. (Thai Language) 
 
3.  วิชาเอก  
          ไมม ี
 
4.  จํานวนหนวยกิต  

ไมนอยกวา   36  หนวยกิต  
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ     

หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ป 
5.2 ภาษาที่ใช     

จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย  
 5.3 การรับเขาศึกษา    

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี   
           5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  
                 เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา    
 5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาสาขาวิชาเดียว 



 
 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนมัุติ/เห็นชอบหลักสูตร  
6.1 เปนหลักสูตร ใหม พ.ศ. 2562 
6.2 เริ่มใชในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 เปนตนไป 
6.3 คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร พิจารณาหลักสูตรน้ีในการประชุมครั้งที่  2/ 2560  

เมื่อวันที่  17  กุมภาพันธ  2560  
          6.4 คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยใหความเห็นชอบ   หลักสูตรในการประชุมครั้งที่  4/ 2561 เมื่อ
วันที่ 20  พฤศจิกายน  2561 

6.5 สภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่  8  มีนาคม  2562  
6.6 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที.่...................................................... 
6.7 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา รับรองหลักสูตร ตามบันทึกที่..............เมื่อวันที่ .............. 

 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสตูรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  

ป พ.ศ. 2563  (หลังเปดสอน 1  ป) 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา  
 ผูสําเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพได ดังน้ี  

8.1 ครูสอนภาษาไทยระดับปฐมวัยศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และครูการศึกษา 
นอกโรงเรียน  เปนตน  

8.2 นักวิจัยทางดานการศึกษาภาษาและการสอนภาษาไทย 
8.3 นักวิชาการทางดานภาษาไทยและวิธีสอนภาษาไทย 
8.4 นักวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา 
8.5 นักพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษาภาษา 
8.6 ผูจัดโครงการสงเสริม พัฒนาและบริการทางการศึกษา 
8.7 นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย บุคลากรและฝกอบรม 
8.8 ผูจัดการเรียนรูศูนยสําหรับเด็กตามชวงวัยตาง ๆ 
8.9 อาชีพอ่ืน ๆ ในหนวยงาน/องคกรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับภาษาไทย 

 
9.  ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนงทางวิชาการ และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

9.1 จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

คุณวุฒิ
ปริญญา 

ตําแหนงทางวิชาการ 

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
ผูชวย

ศาสตราจารย 
อาจารย รวม 

ปริญญาเอก - - - 3 3 
ปริญญาโท - - - - - 

รวม - - - 3 3 
 
 



 
 
 

9.2 ขอมูลอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ที่ ชื่อ–สกุล 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 
ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) 
สถาบันการศึกษา 

 (ปที่สําเร็จการศึกษา) 

ผลงานทางวิชาการ 
ชื่อตํารา งานวิจัย 

1 นางสาวจิรัฐิพร ไทยงูเหลือม 
3 3006 0017x-xxx 
อาจารย 
 

ปร.ด. (ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
(2557) 
 
กศ.ม. (ภาษาไทย)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
(2548) 
 
การจัดการประเมินโครงการ  
 (ป.บัณฑิต)   
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา (2546) 
 
ค.บ. (ภาษาไทย) 
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา 
(2539) 

รายงานการวิจัย 
-จิรัฐิพร ไทยงูเหลือม. (2561) .รายงาน
วิจัย เรื่อง การศึกษาภาษาและ
วัฒนธรรมที่ปรากฏในเพลงพื้นบาน
อําเภอเฉลิมพระเกียรต ิจังหวดั
นครราชสีมา. นครราชสีมา : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.  
257 หนา. (เผยแพร 2 กรกฎาคม 
2561)  

- บรรจบ บุญจันทร,สรรดี ดีปู,จตุรงค  

ธนะสีลังกูร, กาญจนา ทอแกว และ

จิรัฐิพร ไทยงูเหลือม  “รายงานผล

การดําเนินงานโครงการขยายผลการ

ยกระดับคุณภาพครูสูการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21. คณะครุศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา”,  

(ผูรวมวิจัย) นครราชสีมา :            

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา. (เผยแพร ป 2559) 

ตํารา 
- จิรัฐิพร ไทยงูเหลือม. (2558).      
ศิลปะการอาน. นครราชสีมา : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.     
160 หนา.  
     (เผยแพร พฤศจิกายน 2558) 
 - จิรัฐิพร ไทยงูเหลือม.  (2561).        
กวีนิพนธไทย. นครราชสีมา : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 257 
หนา.  (เผยแพร พฤศจิกายน 2561) 
             
บทความวิจัย 
-จิรัฐิพร ไทยงูเหลือมและนนทิยา จันทร



 
ที่ ชื่อ–สกุล 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 
ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) 
สถาบันการศึกษา 

 (ปที่สําเร็จการศึกษา) 

ผลงานทางวิชาการ 
ชื่อตํารา งานวิจัย 

เนตร. (2559). การศึกษาภาษาและ
วัฒนธรรมที่ปรากฏในเพลงพื้นบาน 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัด
นครราชสีมา. วารสารรมยสาร. ปที่ 14 
ฉบับที่ 3. บุรีรัมย: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย. หนา 79-85.              
(เผยแพร 1  กันยายน 2559) 
- วรเดช มีแสงรุทรกุล, จิรัฐิพร  ไทยงู
เหลือม,   นนทิยา จันทรเนตร,  กุลวดี 
พุทธมงคล และวนิดา  ตรีสินธุรส. 
(2560). มหานิพพานในวรรณกรรม 
พุทธศาสนา. วารสารวิวิธวรรณสาร. 
บุรีรัมย: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย. 
หนา 99-111.  
(เผยแพร  1 มกราคม – เมษายน 2560) 
 
- วรเดช มีแสงรุทรกุล จิรัฐิพร  ไทย      
งูเหลือม, นนทิยา จันทรเนตร, กุลวดี 
พุทธมงคล และวนิดา  ตรีสินธุรส. 
(2560). วรรณกรรมโหราศาสตรของ
ไทยจีนและอินเดีย :กรณีศึกษา
เปรียบเทียบกับ 12 ราศี 12 นักษัตร 
และดาวนักษัตรทั้ง 28 กลุมดาว.  
การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
ครั้งที่ 8. 16 มีนาคม 2560. 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
สวนสุนันทา. หนาที่ 2105-2113. 
-จิรัฐิพร   ไทยงูเหลือม, วิมาน     
วรรณคํา, อารีย  ศรีอํานวย และ 
พิมพพจี  บรรจงปรุ. ทักษะการใช
ภาษาและวัฒนธรรมกับการทุจริต
คอรรัปชันในบริบทสังคมไทย.      
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
1 พหุวิทยากับการศึกษาภาษา-
วรรณกรรม คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ



 
ที่ ชื่อ–สกุล 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 
ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) 
สถาบันการศึกษา 

 (ปที่สําเร็จการศึกษา) 

ผลงานทางวิชาการ 
ชื่อตํารา งานวิจัย 

สารคาม. 19 ตุลาคม 2561. หนาที่ 
11-12.  
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวนนทิยา จันทรเนตร 
3 1407 0021x-xxx 
อาจารย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปร.ด. (ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
(2558) 
ศศ.ม. (ภาษาตะวันออก)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
(2549) 
กศ.บ. (ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
(2546) 

รายงานการวิจัย 
  -นนทิยา จันทรเนตร. (2560). 
รายงานการวิจัยเรื่อง คําคุณศัพทบอก
ลักษณะที่รับรูทางอายตนะ ทั้ง 6  ใน
ภาษาไทยต้ังแตสมัยสุโขทัยจนถึง
ปจจุบัน. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา. 229  หนา. 
(เผยแพร 2 กรกฎาคม 2561) 
     
 บทความวิจัย 
-จิรัฐิพร ไทยงูเหลือม และนนทิยา 
จันทรเนตร. (2559). การศึกษาภาษา
และวัฒนธรรมที่ปรากฏในเพลงพื้นบาน 
อําเภอเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัด
นครราชสีมา. วารสารรมยสาร. ปที่ 14 
ฉบับที่ 3. บุรีรัมย: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย. หนาที่ 79-85.  
(เผยแพร 1  กันยายน 2559) 
-นนทิยา จันทรเนตร. (2560).  
คําคุณศัพทบอกลักษณะที่รับรูทาง
อายตนะทั้ง 6 ในสมัยสุโขทัย.วารสาร
รมยสาร. บุรีรัมย: มหาวิทยาลัยราช-
ภัฏบุรีรัมย. หนาที่ 401-415. 
(เผยแพร 1 มกราคม 2561) 
- วรเดช มีแสงรุทรกุล, จิรัฐิพร          
ไทยงูเหลือม, นนทิยา จันทรเนตร,   
กุลวดี พุทธมงคล และวนิดา   

 ตรีสินธุรส. (2560). ในวรรณกรรม
พุทธศาสนา. วารสารวิวิธวรรณสาร.

บุรีรัมย: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย.  
(เผยแพร  1 มกราคม – เมษายน 2560) 
- วรเดช มีแสงรุทรกุล, จิรัฐิพร         
ไทยงูเหลือม, นนทิยา จันทรเนตร,    



 
ที่ ชื่อ–สกุล 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 
ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) 
สถาบันการศึกษา 

 (ปที่สําเร็จการศึกษา) 

ผลงานทางวิชาการ 
ชื่อตํารา งานวิจัย 

กุลวดี พุทธมงคล และวนิดา ตรีสินธุ-
รส. (2560). วรรณกรรมโหราศาสตร
ของไทยจีนและอินเดีย : กรณีศึกษา
เปรียบเทียบกับ 12 ราศี 12 นักษัตร 
และดาวนักษัตรทั้ง 28 กลุมดาว.    
การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  
ครั้งที่ 8. 16 มีนาคม 2560. 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา. หนาที่ 2105-2113. 
      

3 นายวรเดช มีแสงรุทรกุล 
3 7599 0008x-xxx 
อาจารย 
 

Ph.D. (Sanskrit) 
University of Madras, India 
(2011) 
ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
(2547) 
ค.บ. (ภาษาไทย) 
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
(2543) 

รายงานการวิจัย 
- วรเดช มีแสงรุทรกุล. (2559). 
รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษา
รูปแบบและความหมายของภาษา
บาลีสันสกฤตและทมิฬในสมัย
รัตนโกสินทรที่เขียนดวยอักษรไทย
คฤนถจากตนฉบับตัวเขียนของ
หอสมุดแหงชาติ. นครราชสีมา:  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.  
75 หนา.  (เผยแพร 2-3 กรกฎาคม 
2558) ที่งานประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ SIBR-RDINRRU 2015 
(Osaka) Conference on 
Interdisciplinary Business and 
Economics Research, 2-3 July 
2015  ประเทศญี่ปุน สงวิจัยปดเลม 
15 ธันวาคม 2559.  
(เผยแพร 2-3 กรกฏาคม 2558) 

 
บทความวิจัย 
- วรเดช มีแสงรุทรกุล. (2561). สัตว
ปาหิมพานตจากรากเหงาพุทธศาสนา
ในวัฒนธรรมอุษาคเนย. การประชุม
วิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย



 
ที่ ชื่อ–สกุล 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 
ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) 
สถาบันการศึกษา 

 (ปที่สําเร็จการศึกษา) 

ผลงานทางวิชาการ 
ชื่อตํารา งานวิจัย 

ระดับชาติ ครั้งที่ 1 “สันสกฤตและ
ภารตวิทยาในอาเซียน”.  28 
มกราคม 2561 ณ ศูนยสันสกฤต
ศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร. หนาที่ 74-86.  
 (เผยแพร 28 มกราคม 2561) 
-วรเดช มีแสงรุทรกุล. (2561).       
นาคและบาดาลโลก : พัฒนาการทาง
ความเช่ือในโลกทัศนของชาวพุทธ.         
การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2      
“การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือ
การพัฒนาทองถิ่นที่ย่ังยืน”.         
20 มีนาคม 2561. บุรีรัมย: วิทยาลัย
สงฆบุรีรัมย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย. หนาที่ 658-666. 
 -วรเดช มีแสงรุทรกุล. (2561). ดนตรี
กัรนาฏิกและฮินดูสตานีของอินเดียใน
โลกทัศนใหมของชาวไทย.การประชุม
วิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 1 “การวิจัยทาง
พระพุทธศาสนาเพ่ือ   การพัฒนา
ทองถิ่นที่ย่ังยืน”. 20 มีนาคม 2561. 
บุรีรัมย:  วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. หนาที่ 423-429. 
 (เผยแพร 20 มีนาคม 2561) 
- วรเดช มีแสงรุทรกุล, จิรัฐิพร        
ไทยงูเหลือม, นนทิยา จันทรเนตร,      
กุลวดี พุทธมงคล และวนิดา ตรีสินธุ-
รส. (2560). มหานิพพานใน
วรรณกรรมพุทธศาสนา.วารสารวิวิธ-

วรรณสาร. บุรีรัมย: มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏบุรีรัมย. หนาที่ 99 – 111.  
(เผยแพร  1 มกราคม – เมษายน 2560) 
- วรเดช มีแสงรุทรกุล, จิรัฐิพร        



 
ที่ ชื่อ–สกุล 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 
ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) 
สถาบันการศึกษา 

 (ปที่สําเร็จการศึกษา) 

ผลงานทางวิชาการ 
ชื่อตํารา งานวิจัย 

ไทยงูเหลือม, นนทิยา จันทรเนตร,     
กุลวดี พุทธมงคล และวนิดา ตรีสินธุ-
รส. (2560). วรรณกรรมโหราศาสตร
ของไทยจีนและอินเดีย : กรณีศึกษา
เปรียบเทียบกับ 12 ราศี 12 นักษัตร 
และดาวนักษัตรทั้ง 28 กลุมดาว.    
การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
ครั้งที่ 8. 16 มีนาคม 2560. 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ     
สวนสุนันทา. หนาที่ 2105 – 2113. 
(เผยแพร 16 มีนาคม 2560) 
  - วรเดช มีแสงรุทรกุล, จามจุรี     
นิสยันต, กุลวดี พุทธมงคล, รุงเพชร 
วรพงศาทิตย, หทัยวรรณ มณีวงษ. 
(2560). การวิเคราะหผลการคิด
วิเคราะหและสัมฤทธ์ิผลทางการเรียน
สํานวนไทยโดยอาศัยหลักการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ: กรณีศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา      
ครุศาสตรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา. การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 
1 “การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือ
พัฒนาความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในอีสานใต”.  20 มีนาคม 
2560. บุรีรัมย:  วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช-
วิทยาลัย. หนาที่ 199-205.  
(เผยแพร 20 มีนาคม 2560) 
 
-  Waradet Mesangrutdharakul. 
(2014). A Comparative study of 
Thai and Indian cultures 
influenced by the Phra Rama 
stories. in the: SIBR Hong Kong 



 
ที่ ชื่อ–สกุล 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 
ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) 
สถาบันการศึกษา 

 (ปที่สําเร็จการศึกษา) 

ผลงานทางวิชาการ 
ชื่อตํารา งานวิจัย 

2014 Conference on  
Interdisciplinary Business and 
Economics Research, 27-28 
September 2014. Hong Kong. 
pp.  101 – 106.  
-  Waradet Mesangrutdharakul. 
(2015). Pali Sanskrit and Tamil 
words in South East Asia: A 
case study of the Thai , Lao , 
Malaysia Language. in the: 
SIBR-RDINRRU 2015 (Osaka) 
Conference on Interdisciplinary 
Business and Economics 
Research, 2-3 July 2015, Osaka, 
Japan. pp.  158 – 165.  
-  Waradet Mesangrutdharakul. 
(2016). The Tamil's Ramayana 
at Batu Cave, Malaysia. A 
Comparative Case Study of Thai 
Ramayana and Valmiki's 
Ramayana. in the: SIBR-RDINRRU 
2016 (Osaka) Conference on 
Interdisciplinary Business and 
Economics Research, 7-8 July 
2016, Osaka, Japan. pp. 100 – 
106.  
- Waradet Mesangrutdharakul. 
(2016). Atta or Anatta in Thai 
Traditional Legacy. In the 
conference of  Humanities : 
Realities and Power of Dreams. 
14-15  November 2016, Chiang 
Mai University, Chiang Mai, 
Thailand. pp. 424 – 438.  

 



 
 

 
 
 
 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) เปนการพัฒนาที่จําเปนตองยึดกรอบแนวคิด และหลักการในการวางแผน ดังน้ี               
(1) การนอมนําและการประยุกต ใชหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง (2) การยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา
อยางมีสวนรวม (3) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ (4) การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 
สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ    
โดยชวงวัยเด็กแรกเกิดใหมีพัฒนาการในทุกดาน วัยเรียน วัยรุนใหมีทักษะการเรียนรู ทักษะชีวิต สามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนไดในบริบททางสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานใหมีการทํางานที่เหมาะสมตามศักยภาพ และ
ประสบการณ มีรายไดในการดํารงชีวิต มีการสรางเสริมและฟนฟูสุขภาพเพ่ือปองกันหรือชะลอความทุพพลภาพ 
และโรคเรื้อรังตาง ๆ ที่จะกอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคล ครอบครัว รวมทั้งการดูแลระบบบริการสุขภาพ 
นอกจากน้ี การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง ไมวาจะเปนการปฏิรูป
ระบบจัดการศึกษาโดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมเพ่ือสรางความรับผิดชอบตอผลลัพธ 
(Accountability) การปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา การพัฒนา
คุณภาพครูทั้งระบบ ต้ังแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกใหไดคนดีคนเกง รวมทั้งระบบการ ประเมิน
และรับรองคุณภาพที่เนนผลลัพธจากตัวผูเรียน และการปฏิรูประบบการเรียนรู โดยมุงจัดการเรียนรูเพ่ือสราง
สมรรถนะ กําลังคนทั้งระบบการศึกษาต้ังแตระดับประถมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือ         
การเรียนรู ปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัย 
การใชเทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู ดังน้ันจึงตองมีการเตรียมพรอมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะ
เกิดขึ้น ฐานความรู ตลอดจน กระบวนการจัดการเรียนรู และกรอบแนวคิดที่เคยใชกันอยูในระบบการศึกษา 
จะตองไดรับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และสรางสรรคขึ้นมาใหมเพ่ือใหสามารถพัฒนาคนเขาสูสังคมที่มี          
การแขงขัน เนนความหลากหลายทางความคิดและการบูรณาการ จัดการความรูที่หลากหลายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงเปนสิ่งจําเปนที่ครูและอาจารยที่สอนวิชาภาษาไทย ตองสามารถพัฒนาหลักสูตร และออกแบบ
การเรียนรู ตามกรอบแนวคิดใหม เพ่ือยกระดับคุณภาพของคนใหบรรลุเปาหมายไดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับน้ี 

 
 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 



 
การเรียนการสอนภาษาไทย จําเปนตองคํานึงถึงพ้ืนฐานในการพัฒนาการเรียนการสอน ตามตนทุน

ทางสังคมและวัฒนธรรม จากทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ไดกลาวถึงสถานการณดานสังคมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางประชากรเขาสูการเปนสังคมผูสูงวัย ขนาด
ของครัวเรือนโดยเฉลี่ยมีขนาดเล็กลง และรูปแบบของครอบครัวมีหลายรูปแบบ คนไทยยังคงมีปญหาดานสุขภาพ 
การเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม สถานการณความยากจนมีแนวโนมลดลง แตยังคงมีความเหลื่อมล้ําของ       
การกระจายรายไดระหวางกลุมคน แตสภาพความมั่นคงทางสังคมเพ่ิมขึ้น วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยเริ่ม
เสื่อมถอยและสังคมมีแนวโนมเปนสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น ความเขมแข็งของชุมชนมีแนวโนมที่ดีขึ้น ชุมชน
สามารถแกปญหาและสนองความตองการของชุมชนดวยตนเองไดดีขึ้น และความไมยอมรับในความคิดเห็น         
ที่แตกตางสงผลใหเกิดความขัดแยงในสังคม  

นอกจากน้ียังจําเปนตองคํานึงถึงแนวคิด Thailand 4.0 ที่เปนแนวคิดของการเขาสูระบบ
เศรษฐกิจใหมที่พ่ึงพิงขอมูลขาวสาร เอกสาร สิ่งพิมพแบบ อิเล็กทรอนิกส  (electronics document) ทุกสิ่งเปน
ขาวสารกําลังแปรเปลี่ยนเปน อิเล็กทรอนิกส  จึงจําเปนตองมีการสรางครู ภาษาไทยใหมีสมรรถนะในการออกแบบ
จัดกระบวนการเรียนการสอน  และการพัฒนาการจัดการเรียนรู เพ่ือสรางคนรุนใหมใหมีทักษะการใชภาษา และ
การวิจัย มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรูที่สามารถเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน ลดความขัดแยงในสังคม 
และความสามารถในการแขงขัน ในขณะที่สามารถอยูรวมกับคนแบบพหุวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม 

 

12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

ผลกระทบดานสถานการณภายนอกทําใหตองมีการพัฒนาหลักสูตรใหสามารถผลิตนักวิชาการ ครู 
หรืออาจารยผูสอนภาษาไทยที่มีศักยภาพในการพัฒนา ออกแบบการสอน การจัดการเรียนรู ตามกรอบแนวคิด
ของสถานการณดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนสามารถดําเนินการวิจัยเพ่ือสราง
องคความรูดานการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย สําหรับนําไปพัฒนาคนใหมีคุณภาพทั้งในดานจริยธรรมอันดี 
เจตคติที่ดีกับการเรียนวิชาภาษาไทย โดยการประยุกตใชตนทุนทางภาษาและวัฒนธรรมในชุมชนทองถิ่น         
เพ่ือสงเสริมการเรียนรูวิชาภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ  ใหสอดคลองกับการศักยภาพและความตองการของ
ชุมชน รวมทั้งพัฒนาครูอาจารยผูสอนภาษาไทยที่มีคุณธรรม จริยธรรม เขาใจและปฏิบัติตนในการนําความรู
ความสามารถไปพัฒนาตนเองและชุมชนของตนเองแบบย่ังยืน เปนผูมีจิตสาธารณะ และเปนตนแบบใหกับคน     
ในสังคมได 
 12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

การผลิตนักวิชาการ ครู หรืออาจารยผูสอนภาษาไทยที่มีศักยภาพในการพัฒนา ออกแบบการสอน 
การจัดการเรียนรู และมีทั้งความรูความสามารถในการออกแบบพัฒนาและสรางองคความรูโดยใช
กระบวนการวิจัยดานหลักสูตรและการสอน มีคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ เปนนักวิชาการที่มีคุณภาพ
ทั้งในระดับทองถิ่น ภูมิภาคและสากล ตลอดจนคํานึงถึงความเขมแข็งทางวัฒนธรรม ซึ่งสามารถกลาวโดยสรุป     
ไดวาเปนหลักสูตรที่มีเปาหมายในการสรางความเปนผูนําทางวิชาการที่มีความรูคูคุณธรรมเพ่ือพัฒนาทองถิ่น      
มีความรักความผูกพันตอทองถิ่น มีจิตอาสาและเปนที่พ่ึงทางปญญาของสังคม ตลอดจนการสรางองคความรูวิจัย
เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหทองถิ่น เปนการดําเนินการที่สอดคลองกับพันธกิจหลักของคณะครุศาสตรและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 
 



 
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  

13.1 รายวิชาที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/สาขาวิชาอ่ืน หรือตองเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอ่ืน)  
13.1.1 หลักสูตรนี้มีรายวิชาทีเ่ปดสอนเพื่อใหบรกิารคณะ/สาขาอ่ืน ไดแก 

          ไมม ี
13.1.2 หลักสูตรนี้มีรายวิชาทีต่องเรียนจากคณะ/สาขาอ่ืน ไดแก 

หมวดวิชาสัมพันธ  จํานวน  1  รายวิชา  
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  จํานวน   1  รายวิชา  
หลักสูตรน้ีมีรายวิชาที่นักศึกษาตองเรียนเชนเดียวกับหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขา   

อ่ืน ๆ  คือรายวิชา 104501  สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา  นอกจากน้ียังมีรายวิชาสําหรับนักศึกษาทดสอบ
ภาษาอักฤษไมผาน คือรายวิชา 700501  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา  

 
 

13.2 การบริหารจัดการ  
        มีการบริหารจัดการในรูปคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการทํางานรวมกับคณะครุศาสตรและ 

บัณฑิตวิทยาลัย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานงานกับอาจารยผูแทนจากสาขาวิชาหรือคณะอ่ืนที่
เกี่ยวของดานเน้ือหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 
 
 

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา  

สรางความเปนผูนําทางวิชาการ มีความรูคูคุณธรรมเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 
การศึกษาตามหลักสูตรน้ี เปนการเตรียมครู นักวิจัย นักวิชาการ นักวิชาชีพหรือบุคลากรอาชีพอ่ืนๆ 

ที่เกี่ยวของกับภาษาไทยสูสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลง เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเปนผูนําทางวิชาการ สรางนวัตกรรมทาง
การศึกษา จัดการศึกษาเปนฐานพัฒนาความรูทางสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม และสรางการเรียนรูเพ่ือ            
การเปลี่ยนแปลงผูเรียน  
 

         1.2  ความสําคัญ  
     หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เปนหลักสูตรที่ขยายโอกาสทางการศึกษาใน

ระดับบัณฑิตศึกษาใหกับบุคลากรในทองถิ่นใหมีโอกาสพัฒนาตนเองและงานอาชีพใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น เปนแผนการผลิตบุคลากรทางดานภาษาไทยในระดับสูงที่มีความรูความเช่ียวชาญ การพัฒนาการศึกษาให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม กาวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอบสนองตอความตองการของผูเรียนใน
การพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ สรางและผลิตบัณฑิตใหมีความรูทางวิชาการ มีความกลาหาญทางจริยธรรม
  
        1.3 วัตถุประสงค  

 เพ่ือผลิตบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
ดังน้ี 



 
 1.3.1 มีความรอบรูในศาสตรดานภาษาไทย เปนผูนําทางการศึกษา จัดการเรียนการสอนให

สอดคลองกับภาวะความเปนจริง 
 1.3.2 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยที่ตอบสนองตอความตองการ และสภาพสังคม มี

ความสามารถและศรัทธาในวิชาชีพ มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอน พัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวกับการ
สอนภาษาไทย ควบคูไปกับการประยุกตองคความรู และสรางนวัตกรรมทางการศึกษา 

 1.3.3 มีศักยภาพทางการวิจัย สรางสรรคการจัดการเรียนรูภาษาไทยในรูปแบบใหม ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษา สามารถศึกษาตอระดับปริญญาเอก 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

หลักสูตรน้ีจะดําเนินการแลวเสร็จครบถวนในรอบการศึกษา 2  ป 
2.1 แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ 2.3 หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 

1. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง 
ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพที่
คุรุสภากําหนด 

1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตร 
อยางสม่ําเสมอ 
2. ประชุม/สัมมนา ผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผูสอน 
3. ติดตามความกาวหนาขององค 
ความรูในวิชาชีพ 
4. ติดตามความคาดหวังของ 
สังคมตอผูประกอบวิชาชีพ 

1. รายงานการประเมินหลักสูตร 
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร  
ผลสรุปและผลการประเมินการ
ประชุมสัมมนารายวิชาในหลักสูตร
ที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ของวิชาชีพ 

2. แผนการประเมินผลการจัดการเรียนรู
ตามหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารยประจําหลักสูตร) กํากับ
ติดตามการจัดการเรียนรูของ
อาจารยผูสอนและดําเนินการ
สะทอนผลการดําเนินการของ
หลักสูตรจากผูเกี่ยวของ ตลอด
ระยะเวลาการใชหลักสูตร  

1. ผลการประเมินการสอนของ 
อาจารย 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษา    
ตอทรัพยากรการเรียนรูและสิ่ง
สนับสนุน 
3. ความคิดเห็นของนักศึกษา
บัณฑิตและผูใชบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูของ
หลักสูตร (TQF) 

3. แผนการปรับปรุงหลักสูตรให 
สอดคลองกับนโยบายในการผลิตและ
พัฒนาครู /บุคลาการทางการศึกษาและ
การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมทางดาน
ภาษาไทย  

ติดตามความเคลื่อนไหวทาง
การศึกษาและการเปลี่ยนแปลง
นวัตกรรมทางดานภาษาไทย 

รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาไทย 

 
 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศกึษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลกัสูตร 
 



 
1. ระบบการจัดการศกึษา 
 1.1 ระบบการจัดการศกึษาในหลักสูตร  

ระบบทวิภาคโดย 1 ปการศึกษามี 2 ภาคการศึกษา หน่ึงภาคการศึกษาไมนอยกวา  15  สัปดาห  
ไดแก  

- ภาคการศึกษาที่ 1 ต้ังแต เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม 
- ภาคการศึกษาที่ 2 ต้ังแต เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมีนาคม 
- ภาคฤดูรอน  ต้ังแต  เดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม 
 
 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2560     
 

 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2560 
3. การดําเนินการหลักสูตร 

 
 2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

ภาคปกติ วันจันทร-วันศุกร เวลาราชการปกติ 
ภาคพิเศษ วันเสาร –วันอาทิตย  
 

 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
ผูเขาศึกษาเปนนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่มีคุณสมบัติ ดังน้ี  
1) จบปริญญาบัณฑิตสาขาภาษาไทย หรือสาขาที่เกี่ยวของ  ไดแก การสอนภาษาไทย วรรณคดีไทย

ไทยศึกษา จารึกภาษาไทย ภาษาศาสตร  ภาษาบาลีสันสกฤต ฯลฯ 
2) มีคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีไมตํ่ากวา 2.50  จากระบบ 4  ระดับคะแนน   
3) ผูเรียนที่ไมมีคุณวุฒิทางดานการศึกษา หรือไมมีประสบการณทางดานการศึกษา ใหลงทะเบียน

เรียนวิชาที่เปนพ้ืนทางดานการศึกษา  ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด 
4) มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากําหนด และเปนไปตามขอบังคับของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560  
 

 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
นักศึกษาสวนหน่ึงอาจไมมีความรูพ้ืนฐานภาษาและวรรณคดีไทย ทักษะการสืบคนและใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนภาษาอังกฤษ  
 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
1)  จัดกิจกรรมปรับพ้ืนฐานภาษาและวรรณคดีไทย กอนการศึกษาตามหลักสูตร 



 
2) กําหนดใหแตละรายวิชาสอดแทรกการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลและการสื่อสาร

ระหวางอาจารยและนักศึกษา 
3) ในกรณีที่ผูเรียนไมมีคุณวุฒิทางดานการศึกษา หรือไมมีประสบการณทางดานการศึกษา ให

ลงทะเบียนเรียนวิชาที่เปนพ้ืนทางดานการศึกษา  นอกเหนือจากที่โครงสรางหลักสูตรกําหนดเพ่ิมเติม  โดยไมนับ
เวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตหรือฝกปฏิบัติการทางดานการศึกษา  ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด 

4) จัดทดสอบความรูทางภาษาอังกฤษ และกําหนดใหนักศึกษาที่เขาสอบไมผานตองเรียนเพ่ิมเติมใน
รายวิชา 700501 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  
 

- ภาคปกติ ปละ 10 คน (แผน ก แบบ ก 2) 
ระดับชั้นป 

 
จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

ช้ันปที่ 1 
ช้ันปที่ 2 

10 
- 

10 
10 

10 
10 

10 
10 

10 
10 

รวมจํานวนนักศึกษา 10 20 20 20 20 
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะ

สําเร็จการศึกษา 
- - 10 10 10 

  
     - ภาคพิเศษ ปละ 10 คน (แผน ก แบบ ก 2) 
ระดับชั้นป 

 
จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

ช้ันปที่ 1 
ช้ันปที่ 2 

20 
- 

20 
20 

20 
20 

20 
20 

20 
20 

รวมจํานวนนักศึกษา        20 40 40 40 40 
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะ

สําเร็จการศึกษา 
- - 20 20 20 

 
2.6 ระบบการศึกษา   

ใชระบบในช้ันเรียน  
 

2.7 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย 
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 



 
3.1 หลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ใชระยะเวลาในการสําเร็จการศึกษาไมเกิน 5 ป  
 3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
 แผน ก แบบ ก 2  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  36  หนวยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

โครงสรางหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ใชหลักสูตร ดังน้ี  
  แผน ก แบบ ก 2  
 

ที่ รายการ 

เกณฑ 
สกอ. 

หลักสูตรใหม  
พ.ศ. 2562 

แผน ก 
แบบ ก2 

แผน ก 
แบบ ก 2 

1.  
รายวิชา (Coursework)  
ไมนอยกวา 

24 24 

2.  
หมวดวิชาสัมพันธ  
(พ้ืนฐานทางการศึกษา) 

 
2 

3.  หมวดวิชาเฉพาะ  22 
 3.1 วิชาเอกบังคับ  ไมนอยกวา  16 
 3.2 วิชาเอกเลือก    ไมนอยกวา  6 

4.  วิทยานิพนธ         ไมนอยกวา 12 12 

5.  
หมวดวิชาเสริม
พ้ืนฐาน  

(ไมนับหนวยกิต)  
2 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 36 
 
นักศึกษาที่ทดสอบไมผานตามเกณฑที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ตองเรียนเพ่ิมเติมในรายวิชา 700501 

ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา  
 

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร   
1) ความหมายของเลขประจําวิชา 

เลขประจําวิชาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ประกอบดวยเลข  
6 หลัก มีความหมายดังน้ี 



 
 

ลําดับเลขตําแหนงที่ 1-3   คือ  
104 หมายถึง  สาขาวิชาสัมพันธ 
228 หมายถึง  สาขาวิชาเฉพาะภาษาไทย  
700 หมายถึง สาขาวิชา บัณฑิตวิทยาลัย 

ลําดับเลขตําแหนงที่ 4  หมายถึง ช้ันปหรือความยาก 
เลข 5 หมายถึง ช้ันปที่ 1 (ตอเน่ืองจากระดับปริญญาตรี)  
เลข 6 หมายถึง ช้ันปที่ 2 (ตอเน่ืองจากระดับปริญญาตรี)  

ลําดับเลขตําแหนงที่ 5  หมายถึง กลุมยอยของสาขาวิชา 
 เลข 0 หมายถึง กลุมวิชาเสริมอ่ืน ๆ 

เลข 1 หมายถึง กลุมการสอน 
เลข 2 หมายถึง กลุมสัมมนา 
เลข 3 หมายถึง กลุมวิจัย 
เลข 4 หมายถึง กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เลข 5 หมายถึง กลุมการศึกษาคนควาอิสระ 
เลข 6 หมายถึง กลุมวิทยานิพนธและภาคนิพนธ 
 

 ลําดับเลขตําแหนงที่ 6 หมายถึง ลําดับของวิชาในกลุมยอย 
 

2) รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร  
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2  มีรายวิชาตามโครงสราง

หลักสูตร ดังน้ี  
ก. หมวดวิชาสัมพันธ             ไมนอยกวา           2   หนวยกิต 
        
104501 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 2(1-2-3) 

 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ   
    
     1) วิชาบังคับ                  ไมนอยกวา 16      หนวยกิต 

  
228510 การสอนวรรณคดีและวรรณกรรม 3(2-2-5) 
228511 การสอนภาษาไทยในแนวภาษาศาสตร 2(1-2-3) 
228520 การประพันธรอยแกวและรอยกรอง 3(2-2-5) 
228521 สัมมนาการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 2(1-2-3) 

 
228530 การวิจัยและการประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู

สําหรับครูภาษาไทย 
3(2-2-5) 

228540 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
สําหรับครูภาษาไทย 

3(2-2-5) 



 
 

                                   2) วิชาเลือก        ไมนอยกวา     6            หนวยกิต 
  
228512 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับการสอนภาษาไทย 3(2-2-5) 
228513 วรรณคดีเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
228514 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
228515 การพัฒนาทักษะการพูดและเขียน 3(2-2-5) 
228516 การพัฒนาทักษะการอานและการฟง 3(2-2-5) 
228517 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 3(2-2-5) 
228522 สัมมนาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 3(2-2-5) 
228523    ภาษาตะวันออกที่มีความสัมพันธกับภาษาไทย 3(3-0-6) 
228550 วรรณกรรมปริทัศน 3(3-0-6) 
228551 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 3(3-0-6) 
228552 ภูมิปญญาในวรรณกรรมทองถิ่น 3(2-2-5) 
228553 วิวัฒนาการของภาษาไทย 3(3-0-6) 
228554 การอานผลงานทางวิชาการภาษาไทย 3(2-2-5) 

 
                            ค. วิทยานิพนธ   
              ใหเลือกวิทยานิพนธ ไมนอยกวา      12            หนวยกิต 

228660 วิทยานิพนธ  12 
   

ง. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2  ที่สอบภาษาอังกฤษไมผานตามเกณฑ ที่บัณฑิตวิทยาลัย

กําหนดตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน     -                    หนวยกิต 
700501  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา     2(1-2-3)  

 
 3.1.4 แผนการศึกษา 

 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ  
 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
สัมพันธ 104501 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 2(1-2-3) 
เฉพาะ 228510 การสอนวรรณคดีและวรรณกรรม 3(2-2-5) 

228511 การสอนภาษาไทยในแนวภาษาศาสตร 2(1-2-3) 
228520 การประพันธรอยแกวและรอยกรอง   3(2-2-5) 

เลือก xxxxxx ………………………………วิชาที่ 1 3(x-x-x) 

รวม 13(x-x-x) 



 
 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
เฉพาะ 228521 สัมมนาการเรียนการสอนภาษาไทยใน

ศตวรรษที่ 21 
2(1-2-3) 

228530  การวิจัยและการประเมินผลเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูสําหรับครูภาษาไทย 

3(2-2-5) 

228540 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาสําหรับครูภาษาไทย 

3(2-2-5) 

เลือก xxxxxx ………………………………วิชาที่ 2 3(x-x-x) 

เสริมพ้ืนฐาน 700501 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา  
(ไมนับหนวยกิต) 

2(1-2-3) 

รวม 13(x-x-x) 
 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
วิทยานิพนธ 228660 วิทยานิพนธ  6 

รวม 6 
 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
วิทยานิพนธ 228660 วิทยานิพนธ  6 

รวม 6 
 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ภาคพิเศษ 
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
สัมพันธ 104501 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 2(1-2-3) 
เฉพาะ 228510 การสอนวรรณคดีและวรรณกรรม 3(2-2-5) 

228511 การสอนภาษาไทยในแนวภาษาศาสตร 2(1-2-3) 
228520 การประพันธรอยแกวและรอยกรอง   3(2-2-5) 

รวม 10(6-8-16) 
 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 



 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
เฉพาะ 228530  การวิจัยและการประเมินผลเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรูสําหรับครูภาษาไทย 
3(2-2-5) 

228540 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาสําหรับครูภาษาไทย 

3(2-2-5) 

เลือก xxxxxx ………………………………วิชาที่ 1  3(x-x-x) 

รวม 9(x-x-x) 
 

ปที่ 1 ภาคฤดูรอน 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เฉพาะ (บังคับ) 228521 สัมมนาการเรียนการสอนภาษาไทยใน
ศตวรรษที่ 21 

2(1-2-3) 

เสริมพ้ืนฐาน 700501 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา  
(ไมนับหนวยกิต) 

2(1-2-3)  

เลือก xxxxxx ………………………………วิชาที่ 2 3(x-x-x) 
รวม 5(x-x-x) 

 
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
วิทยานิพนธ 228660 วิทยานิพนธ  6 

รวม 6 
 
 
 
 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
วิทยานิพนธ 228660 วิทยานิพนธ  6 

รวม 6 
 
 

 
 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
ก. หมวดวิชาสัมพันธ 
  

รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป-ศ) 
104501            สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา                         2(1-2-3) 
            (Educational  Research Statistics) 



 
            ธรรมชาติของสถิติ ตัวแปร ประเภทของขอมูล ระดับการวัด สถิติพ้ืนฐาน สถิติอางอิง สถิติ
ที่ใชในการวิจัยและการเลือกใชสถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัย ปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป        
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมาย 
 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ   
- วิชาบังคับ     

รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป-ศ) 
228510  การสอนวรรณคดีและวรรณกรรม                            3(2-2-5) 

(Teaching Literary) 
ทฤษฎีวรรณกรรมและวรรณคดี พัฒนาการของวรรณกรรมปจจุบัน การนําทฤษฎีตาง ๆ 

มาประยุกตใชในการเรียนการสอนภาษาไทย  วิเคราะหปญหาการจัดการเรียนการสอนวรรณ คดีและวรรณกรรม
ปจจุบัน  เสนอแนวทางแกไขปญหา การออกแบบกิจกรรม การใชสื่อการสอน การวัดผลประเมินผลการเรียน
วรรณคดีโบราณและวรรณกรรมปจจุบัน  ปฏิบัติการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมไทย 
 

 
228511   การสอนภาษาไทยในแนวภาษาศาสตร                                      2(1-2-3) 

(Linguistics for Thai Language Teaching) 
                      ศึกษาแนวคิดทฤษฎีภาษาศาสตรในภาษาไทย การเกิดเสียงในภาษา ระบบเสียงและ     
การถายถอดเสียง ระบบคํา ระบบประโยค การศึกษาความหมาย นําภาษาศาสตรมาใชในการเรียนการสอน
ภาษาไทย 
 
 
228520          การประพันธรอยแกวและรอยกรอง                    3(2-2-5) 

(Thai Prose and Poetry Writings) 
                  ลักษณะฉันทลักษณ  ประเภทของคําประพันธทุกชนิด ไดแก โคลง ฉันท กาพย กลอน 

ราย ศึกษาที่มา รูปแบบและเน้ือหาของกวีนิพนธไทย ภาษาวรรณศิลปและวิธีการใชถอยคํา  การใชโวหาร       

การวิเคราะหเปรียบเทียบและประเมินคุณคาของกวีนิพนธ ฝกแตงคําประพันธสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค

ของแตละบุคคลอันจะนําไปสูการอนุรักษและพัฒนาการแตงคําประพันธได  เพ่ือการพัฒนาเทคนิคการสอนและ

นวัตกรรมสําหรับครู 

 

 228521               สัมมนาการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21         2(1-2-3) 
(Teaching Thai Language  Seminar to Promote for The 21st Century  
Skills) 

 ศึกษาวิเคราะหปญหาการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 แลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณเกี่ยวกับภาษาไทย   การอภิปรายหัวขอที่คัดสรร  การรวบรวมความรูเกี่ยวกับเทคนิคการเรียน
การสอน อภิปรายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การใชสื่อการสอน การวัดและประเมินผล แนวโนมการสอน
ภาษาไทยในปจจุบันและอนาคต 



 
 

228530          การวิจัยและการประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรูสําหรับครูภาษาไทย        3(2-2-5) 
                           (Research and Evaluation for Learning Development  

                           of Thai Language Teachers) 

          หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การใชและผลิตงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู  
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  
 
 
228540       นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสําหรับครูภาษาไทย          3(2-2-5) 

                  (Education Information Technology and  Innovation  
                  for Thai Language Teachers) 

              หลักการ แนวคิด การออกแบบการประยุกตใช และการประเมินสื่อนวัตกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร   
 
 

- วิชาเลือก      
รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                   น(ท-ป-ศ) 
228512       ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับการสอนภาษาไทย                                     3(2-2-5) 
                         (Language and Culture for Teaching  Thai Language) 
 ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเปนครู และภาษาตางประเทศเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู   สามารถใชทักษะ
การฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาไทย และภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสารอยางถูกตอง ใชภาษาและ
วัฒนธรรมเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ 
 

228513         วรรณคดีเปรียบเทียบ                3(3-0-6) 
(Comparative Literature) 

 ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ  ลักษณะ ทวงทํานองการแตงและคุณคาของวรรณศิลป  
แนวความคิดและปรัชญาในวรรณคดี  วิวัฒนาการของวรรณคดีตะวันตกและตะวันออก  การมีปฏิสัมพันธและ
อิทธิพลที่วรรณคดีตะวันตกและตะวันออกมีตอกัน 
 
228514  ไทยศึกษา                        3(3-0-6) 

(Thai Studies) 
 ความรูเกี่ยว กับไทยศึกษาในมิติตาง  ๆ ทั้งประวัติศาสตร สังคม ภาษา ศิลปะ คติชน และ

การใชตนทุนทางภาษา ภาษาโคราช และวัฒนธรรมไทยในทองถิ่นของตนเองเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 

228515          การพัฒนาทักษะการพูดและเขียน                            3(2-2-5) 
(Speaking and Writing Skills Development) 

                   ศึกษาความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการแสดงออกความคิดทางวิชาการ ดวยการพูดและ        
การเขียน ปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการพูดและการเขียน   การสรางบุคลิกภาพ การใชภาษาและเทคนิคการพูดและ



 
การเขียน การจัดเตรียมเรื่องในการพูดและการเขียน การกลาวทักทายและการเขียนแนะนําตัว การกลาวและ
เขียนรายงาน การพูดและการเขียนในโอกาสตาง ๆ เชน การเขียนและการกลาวสุนทรพจน การเขียนแสดงความ
คิดเห็นและพูดอภิปราย หลักการใชภาษา สํานวน ที่ใชในกลวิธีการพูดและการเขียน ฝกปฏิบัติการเขียนเอกสาร
เผยแพร การพูดในที่สาธารณะ รายงานการประชุม การเขียนโครงการวิจัย การนําเสนอผลงานวิจัย รูปแบบการ
เขียนอางอิง หลักการและขั้นตอนของการเขียนเชิงวิชาการ การใชภาษาเชิงวิชาการ 
 
228516   การพัฒนาทักษะการอานและการฟง                                     3(2-2-5) 
                              (Reading and Listening Skills Development) 

        กระบวนการอานและฟงอยางมีวิจารณญาณ ความรูความเขาใจสารตาง ๆ ที่เปนรอยแกว 

และรอยกรองไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการประมวลขอมูล การคิดวิเคราะห สังเคราะหและประเมินคาจากสาร   

ตาง ๆ ที่เปนขอเท็จจริงและขอคิดเห็น เขาใจฟงสุนทรียรสทางอารมณ ความลุมลึกของบทประพันธตาง ๆ วิธีการ

อานเพ่ือการถายทอดอารมณของบทกวีนิพนธ การอานออกเสียงใหชัดเจนการอานทํานองเสนาะ ถูกตองตามกฎ

ขอบังคับของคําประพันธ และถูกตองตามลีลา ทวงทํานองอันเปนลักษณะเฉพาะของคําประพันธแตละชนิด ที่มี

ความสําคัญตอการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนทักษะการอานและฟงสําหรับเด็กทุกชวงวัย 

        
228517          การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ                3(2-2-5) 

(Thai Language Teaching for Foreigners) 
                    หลักการและวิธีการตางๆ ในการสอนภาษาไทยใหกับชาวตางประเทศ การวิเคราะห      
การเรียนรูภาษา ปญหาการศึกษาภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ อิทธิพลของภาษาแม การใชภาษาไทยของชาว
ตางประเทศ การศึกษาทดลอง ปฏิบัติและแนวทางแกไขขอบกพรองในการเรียนการสอนภาษาไทย 
 
 
 
228522          การสัมมนาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน                       3(2-2-5) 

(Seminar on ASEAN Language and Cultures) 
   การสัมมนาเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียน และความหลากหลายของภาษาในกลุมประเทศ
อาเซียน ลักษณะเฉพาะและลักษณะรวมทางดานความคิด คานิยมของสังคมที่แสดงออกผานภาษาวัฒนธรรม
อาเซียนและวรรณกรรมตาง ๆ ซึ่งมีสวนเสริมสรางความเขาใจทางดานสังคมพหุนิยม  
 
 
228523   ภาษาตะวันออกที่มีความสัมพันธกับภาษาไทย                         3(3-0-6) 

(Oriental Foundation Languages of Thai Language) 
 ความเปนมาของคํายืมที่เปนภาษาตะวันออกในภาษาไทย พัฒนาการดานอักษร ลักษณะ
ไวยากรณ ชนิดของคํา หนาที่ของคําวากยสัมพันธไทย อิทธิพลของภาษาตะวันออก เชน บาลี สันสกฤต  และเขมร
ในภาษาไทย ลักษณะที่คลายคลึงกัน และความแตกตางกันในภาษาตะวันออกกับภาษาไทย ระบบของภาษาบาลี
สันสกฤตและเขมรที่นํามาใชสรางคําไทย การลากเขาความ การเทียบผิด การแปลภาษาตะวันออก เชน ภาษาบาลี 
สันสกฤต เขมรเปนภาษาไทย 
 



 
228550  วรรณกรรมปริทศัน          3(3-0-6) 

(Literary Criticism) 
 ทฤษฎีการวิจารณวรรณกรรมของไทยและตางประเทศ การศึกษาวิเคราะหวิจารณรอย
แกวและรอยกรองที่สําคัญของไทย ฝกการเขียนวิจารณวรรณกรรม วิเคราะหผลงานของนักวิจารณวรรณกรรม
รวมสมัยและปญหาในการวิจารณวรรณกรรมไทย 
 
228551  พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย         3(3-0-6) 
 (Thai Languages Teaching Development) 
       พัฒนาการเรียนการสอนไทยในอดีตถึงปจจุบันปรัชญาการสอนตาง ๆ วิเคราะหสภาพ
หลักสูตรภาษาไทยและปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาการเรียนการสอนของไทยในปจจุบัน พรอมทั้งนําเสนอแนวทาง
และวิธีการพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักทฤษฎีตาง ๆ เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง 
 
228552  ภูมิปญญาในวรรณกรรมทองถ่ิน            3(2-2-5) 

(Wisdoms  in Local Literature) 
 ภูมิปญญาไทยในวรรณกรรมทองถิ่น  บทบาทของครูภาษาไทยในการอนุรักษและสืบทอด  
สภาพปจจุบันและปญหาในการเรียนการสอน วิเคราะห ประเมินคาสาระการเรียนรูภูมิปญญาไทยและวรรณกรรม
ทองถิ่น เพ่ือการประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับภาษาและวรรณกรรมทองถิ่น  
 
228553  วิวัฒนาการของภาษาไทย           3(3-0-6) 

(Thai Language Innovation) 
   พัฒนาการของภาษาไทยสมัยสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร วิวัฒนาการของตัวอักษร 
การเปลี่ยนแปลงดานเสียง ความหมาย ไวยากรณ และคําศัพทจากเอกสารภาษาไทยแตละสมัย การประยุกตใช
แนวคิดเรื่องภาษาเกาในการสอนภาษาถิ่น และวรรณคดีโบราณ 
 
228554          การอานผลงานทางวิชาการภาษาไทย                       3(2-2-5) 

(Thai Academic Reading) 
                   ศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนภาษาไทย รวมกันอภิปราย 
สังเคราะห วิจารณ การประเมินคาองคความรูตาง ๆ ทางดานภาษาไทยอยางลึกซึ้งตามหัวของานวิจัย บทความ 
และกรณีศึกษาตางๆ แนวทางการนําขอมูลที่ไดจากการอานไปวิเคราะหเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ
ผลงานวิจัยทางภาษาไทยได 
 
  ค. วิทยานิพนธ   
รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                         น(ท-ป-ศ) 
228660  วิทยานิพนธ                                       12 

(Thesis ) 
            การสงโครงการวิจัย การสอบหัวขอการวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตรหรือการเรียนการสอนใน
หัวขอที่เกี่ยวกับการสอนภาษาไทย การนําเสนอความรูและเน้ือหาจากการเรียนในรายวิชาตาง ๆมาบูรณาการภายใต
การแนะนําและใหการปรึกษาของอาจารย ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และการรายงานความกาวหนาของการวิจัย 



 
            การนําเสนอผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตรหรือการเรียนการสอนในหัวขอที่เกี่ยวกับ
การสอนภาษาไทยโดยนําความรูและเน้ือหาจากการเรียนในรายวิชาตางๆ  มาบูรณาการภายใตการแนะนําและให
การปรึกษาของอาจารย ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 
                       ง. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 
รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ศ) 
700501          ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา                 2(1-2-3) 

        (English for Graduate Students) 
การพัฒนาทักษะการฟงการพูด  การอานการเขียนภาษาอังกฤษ  และทักษะการเรียน

สําหรับบัณฑิตศึกษา  การอานเอกสารทางวิชาการ  บทคัดยอ  รายงานการวิจัยและบทความวิจัยที่ เกี่ยวกับสาขา  
กลวิธีการอาน  การสรุปจากการอานเอกสารทางวิชาการ  การสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ  การอางอิง  การเขียน
หัวขอวิทยานิพนธที่สนใจและบทคัดยอ 
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