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4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 จํานวน  176  หนวยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ  

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  5  ป 

 5.2 ภาษาท่ีใช  

 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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 5.3 การรับเขาศึกษา  

 รับนักศึกษาสัญชาติไทยหรือนักศึกษาตางประเทศท่ีมีความสามารถในการใชภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  

 เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  

 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 

 6.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ปรับปรุงจาก

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2555 รหัสหลักสูตร 25471471101669 

 6.2 คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในการประชุมครั้งท่ี 3/2559 วันท่ี 

8 เมษายน 2559 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ 

 6.3 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 10/2559 วันท่ี 

9 กันยายน 2559 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ 

 6.4 คณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 9/2559 วันที 23 กันยายน 2559 ใหความ

เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ  

 6.5 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 8/2559 วันท่ี 1 ตุลาคม  2559  

ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย 

 6.6 สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 11/2559 วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2559 ไดอนุมัติหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ใหเปดสอนภาคเรียนท่ี 1 

ปการศึกษา 2560 
 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา 

ครุศาสตรและศึกษาศาสตรในปการศึกษา 2562  
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

 8.1 ครูสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา 

 8.2 บุคคลกรทางการศึกษา 

 8.3 นักวิชาการในสํานักพิมพ  

 8.4 บุคคลากรในสถานประกอบการท่ีใชภาษาอังกฤษ 
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3.1 หลักสูตร 

 3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 176 หนวยกิต 

 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชา

เฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ดังนี้  

 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 176 หนวยกิต 

  ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไมนอยกวา 30  หนวยกิต 

  (1) กลุมวิชาภาษาและสื่อสาร บังคับ 9 หนวยกิต 

  (2) กลุมวิชาสังคมศาสตร บังคับ 6 หนวยกิต 

  (3) กลุมวิชามนุษยศาสตร บังคับ 6 หนวยกิต 

  (4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร บังคับ 6 หนวยกิต 

  ขอกําหนดเฉพาะ เลือกเรียนในกลุมวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา 140 หนวยกิต 

 (1) กลุมวิชาชีพครู 59 หนวยกิต 

 1) วิชาชีพครูบังคับ จํานวน 37 หนวยกิต 

 2) วิชาวิชาชีพครูเลือกเรียน จํานวนไมนอยกวา 7 หนวยกิต 

 3) วิชาฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน 3 หนวยกิต 

 4) วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12  หนวยกิต 

 (2) กลุมวิชาเฉพาะดาน 81  หนวยกิต 

`       1) วิชาเฉพาะดานบังคับ จํานวน 69  หนวยกิต 

        2) วิชาเฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

        3) วิชาการสอนวิชาเอก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

ขอกําหนดเฉพาะ 

 1. การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1554803 วิธีวิทยาการสอนภาษาอังกฤษ 1 จะตองสอบผานรายวิชา

เฉพาะดานบังคับ (วิชาเอก) ทุกรายวิชา 

 2. การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีตองเรียนมากอนตองผานการเรียนในรายวิชาท่ีระบุไวกอน 

 3. การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1105801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

 3.1 สอบผานรายวิชาครูบังคับและรายวิชาเฉพาะดานบังคับ (วิชาเอก) ทุกรายวิชา 

 3.2 สอบผานรายวิชา 1102301 การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานในสถานศึกษา และ

รายวิชา 1102303 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู ไมต่ํากวาระดับ C 
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 4. ผลการศึกษาในกลุมรายวิชาการปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษาตองไมต่ํากวาระดับ C จึงถือวาผาน

รายวิชานั้น หากไดต่ํากวาระดับ C 2 ครั้ง ถือวาพนสภาพการเปนนักศึกษา 
 

 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 

 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

 (1) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร จํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

 รายวิชาบังคับ 9 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1500133 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

   Thai for Communication 

1500134  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 

  English for Communication 

1500135  ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน   3(3-0-6) 

  English at Work 
    

   รายวิชาเลือก 

รหัสวิชา  ช่ือวิชา    น(ท-ป-ค) 

1500136  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 

  Chinese for Communication 

1500137  การสนทนาภาษาจีนเพ่ือการทํางาน   3(3-0-6) 

  Chinese Conversation for Work 

1500138  ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 1  3(3-0-6) 

  Japanese for Communication 1 

1500139  ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 2  3(3-0-6) 

  Japanese for Communication 2 

1500140  ภาษาตากาล็อกเบื้องตน  3(3-0-6) 

  Basic Tagalog 

1500141  สนทนาภาษาตากาล็อก  3(3-0-6) 

  Conversation in Tagalog 

1500142  ภาษามาเลยเบื้องตน  3(3-0-6) 

  Basic Malay 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1500143  สนทนาภาษามาเลย 3(3-0-6) 

  Conversation in Malay 

1500144  ภาษาลาวเบื้องตน  3(3-0-6) 

  Basic Lao 

1500145  สนทนาภาษาลาว  3(3-0-6) 

  Conversation in Lao 

1500146  ภาษาพมาเบื้องตน  3(3-0-6) 

  Basic Burmese 

1500147  สนทนาภาษาพมา  3(3-0-6) 

  Conversation in Burmese 

1500148  ภาษาเวียดนามเบื้องตน  3(3-0-6) 

  Basic Vietnamese  

1500149  สนทนาภาษาเวียดนาม  3(3-0-6) 

  Conversation in Vietnamese 
 

                    (2)  กลุมวิชาสังคมศาสตร จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

   รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา) 6 หนวยกิต 

รหัสวิชา  ช่ือวิชา   น(ท-ป-ค) 

2000112  การเมืองการปกครองไทย   3(3-0-6) 

  Thai Government and Politics 

2000113  อาเซียนศึกษา   3(3-0-6) 

  ASEAN Studies 

2000114  สังคมไทยในบริบทโลก   3(3-0-6) 

  Thai Society Global Context 
   

  รายวิชาเลือก   

รหัสวิชา   ช่ือวิชา   น(ท-ป-ค) 

2000115  มนุษยกับสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) 

  Human and Environment 

2000116  กฎหมายในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 

  Laws in Daily Life 
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                           รายวิชาบังคับ 6 หนวยกิต 

รหัสวิชา    ช่ือวิชา    น(ท-ป-ค) 

2500114   จริยธรรมและทักษะชีวิต  3(3-0-6) 

   Ethics and Life Skills 

2500115   จิตอาสาพัฒนาทองถ่ิน    3(3-0-6)  

   Volunteer Mindedness for Local Development 
 

   รายวิชาเลือก 

รหัสวิชา   ช่ือวิชา    น(ท-ป-ค) 

25001116 สุนทรียภาพของชีวิต  3(3-0-6) 

   Aesthetic Appreciation   

2500117  จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 

  Psychology in Daily Life 

2500118  สารสนเทศเพ่ือการศึกษาคนควา  3(3-0-6) 

  Information for Study Skills 

2500119  ทวารวดีศึกษา  3(3-0-6) 

  Dvaravati Studies 
   

  (4)  กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา) 6 หนวยกิต 

รหัสวิชา   ช่ือวิชา  น(ท-ป-ค) 

4000124  การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

  Thinking and Decision Making 

4000125  วิทยาศาสตรการกีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 

  Sport Science for Health 

4000126  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6) 

  Information and Communication Technology 
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  รายวิชาเลือก   

รหัสวิชา   ช่ือวิชา   น(ท-ป-ค) 

4000127  โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  3(3-0-6) 

  Science and Technology Development in  

  Changing World 

4000128  การสรางเสริมสุขภาวะ  3(3-0-6) 

  Well-being Promotion 

4000129  นันทนาการเพ่ือสุขภาพ  3(3-0-6) 

  Recreation for Life 

4000130  ระบบหลักประกันสุขภาพไทย  3(3-0-6) 

  Health Insurance System in Thailand 

4000131  คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 

  Mathematics in Daily Life 

 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา 140 หนวยกิต 

 (1) กลุมวิชาชีพครูจํานวน จํานวนไมนอยกวา 59 หนวยกิต 

 1) วิชาชีพครูบังคับ จํานวน 37 หนวยกิต 

รหัสวิชา  ช่ือวิชา  น(ท-ป-ค) 

1112101 พ้ืนฐานการศึกษา 3(3-0-6) 

 Foundation of Education 

1112102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู 2(1-2-3) 

 English Communication for Teacher 

1112103 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู 2(1-2-3) 

 Thai Communication for Teacher 

1113201 หลักวิชาชีพครู 3(2-2-5) 

 Principle of Professional Teacher 

1114704 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4) 

 Educational Quality Assurance 

1121205 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

 Curriculum Development 
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รหัสวิชา  ช่ือวิชา  น(ท-ป-ค) 

1122301 หลักการสอนและการจัดการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Principle of Teaching and Learning Management 

1124501 การบริหารจัดการชั้นเรียน 2(2-0-4) 

 Classroom Management 

1131103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 

 Innovation and Information Technology for Education 

1142104 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Learning outcome Measurement and Evaluation 

1143408 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Research for Learning Development 

1151101 พ้ืนฐานทางจิตวิทยาสําหรับครู 2(2-0-4) 

 Foundation of Psychology for Teacher 

1152204 จิตวิทยาการเรียนการสอน 2(1-2-3) 

 Psychology of Learning and Instruction 

1153503 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหการปรึกษา 2(1-2-3) 

 Guidance and Counseling Psychology 

1154101 การศึกษาพิเศษ 2(2-0-4) 

 Special Education 
 

 2) วิชาครูเลือกเรียน จํานวนไมนอยกวา 7 หนวยกิต 

รหัสวิชา  ช่ือวิชา  น(ท-ป-ค) 

1113701 กฎหมายการศึกษา 2(2-0-4) 

 Educational Law 

1114701 การบริหารจัดการสถานศึกษา 2(2-0-4) 

 School Management 

1123103 สิ่งแวดลอมศึกษาและภูมิปญญาชุมชน 2(2-0-4) 

 Environmental Education and Community Wisdom 

1123402 ทักษะและเทคนิคการสอน 2(1-2-3) 

 Teaching Skills and Techniques of Teaching 

1123403 วาทการสําหรับครู 2(2-0-4) 

 Speech for Teachers 
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รหัสวิชา  ช่ือวิชา  น(ท-ป-ค) 

1132102 นวัตกรรมการศึกษา 3(2-2-5) 

 Educational Innovation 

1133502 การสรางสรรคและประดิษฐสื่อการศึกษา 3(2-2-5) 

 Creativity and Invention of Educational Media 

1132503 การผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 

 Production and Presentation of Educational Multimedia 

1142201 การสรางแบบทดสอบเบื้องตน 2(2-0-4) 

 Introduction to Test Construction 

1142501 โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวัดผลและวิจัยการศึกษา 3(2-2-5) 

 Computer Software Package for Educational Measurement and Research 

1152301 มนุษยสัมพันธสําหรับครู 2(2-0-4) 

 Human Relations for Teacher 

1153102 บุคลิกภาพและการปรับตัว 2(2-0-4) 

 Personality and Adjustment 

1153504 จิตวิทยาการแนะแนววัยรุน 2(1-2-3) 

 Guidance Psychology for Adolescence 
 

 3) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน 3 หนวยกิต 

รหัสวิชา  ช่ือวิชา  น(ท-ป-ค) 

1102301 การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานในสถานศึกษา 1(90) 

 Observation and Participation in School Practices 

1102303 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู 2(180) 

 Pre–practicum in Teaching Profession 
 

 4) กลุมวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หนวยกิต 

รหัสวิชา  ช่ือวิชา  น(ท-ป-ค) 

1105801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 

 Teaching Internship 1 

1105802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 

 Teaching Internship 2 
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 (2) กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 54 หนวยกิต 

 1) วิชาเฉพาะดานบังคับ จํานวน 69 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1531102 ภาษาศาสตรเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Introduction to Linguistics 

1532201 สัทศาสตรภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 Practical English Phonetics 

1533102 วากยสัมพันธอังกฤษ 3(3-0-6)  

 English Syntax 

1551101 การฟงและพูด 1 3(2-2-5) 

 Listening and Speaking 1 

1551102 การฟงและพูด 2 3(2-2-5) 

 Listening and Speaking 2 

1551108 กลวิธีการอานภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 English Reading Strategies 

1551109 การเชื่อมโยงองคประกอบการอาน 3(3-0-6) 

 Discourse Approach in Reading 

1551110 การเขียนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Writing for Communication 

1551503 ไวยากรณเพ่ือการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 

 Grammar for Communication 1 

1552107 การเขียนอนุเฉท 3(2-2-5) 

 Paragraph Writing  

1552202 การแปลท่ัวไป 1 3(3-0-6) 

 General Translation 1 

1552302 วรรณคดีเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Introduction to Literature 

1553108 วาทการในสถานการณท่ีหลากหลาย 3(2-2-5) 

 Speech in Various Situations 

1552504 ไวยากรณเพ่ือการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 

 Grammar for Communication 2 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1553114 การอานเชิงวิเคราะหวิจารณ 3(3-0-6) 

 Analytical and Critical Reading 

1553303 รอยแกวภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 English Prose 

1553404 วัฒนธรรมของผูพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 Cultures of Speakers of English 

1553702 การนําเสนอภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 Presentation in English 

1553704 การเรียนรูภาษาอังกฤษผานกิจกรรมนันทนาการ 3(0-0-6) 

 Learning English through Recreation Activities 

1554812 การวัดและการประเมินผลภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 English Language Assessment and Evaluation 

1554815 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 Information and Communication Technology for English 

1554903 การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

 Seminar on English Language Teaching 

1554904 การวิจัยดานการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)  

English Language Teaching Research  

 

 2) วิชาเฉพาะดานเลือก จํานวน 6 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1552106 ภาษาอังกฤษดวยการแสดง 3(2-2-5) 

 English through Drama 

1552109 การพูดในท่ีชุมชน 3(3-0-6) 

 Public Speaking 

1552305 วรรณกรรมสําหรับเด็ก 3(3-0-6) 

 Children’s Literature 

1552601 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียวในทองถ่ิน 3(2-2-5) 

 English for Local Tourism 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1553204  การแปลท่ัวไป 2 3(3-0-6) 

 General Translation 2 

1553304 รอยกรองภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 English Poetry 

1553703 การอานและการเขียนเพ่ือจุดมุงหมายเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

 Reading and Writing for Academic Purposes 

1553906 โครงงานภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 English Project Work 

 

 3) วิชาการสอนวิชาเอก จํานวน 6 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1554803 วิธีวิทยาการสอนภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5) 

 English Teaching Methodology 1 

1554804  วิธีวิทยาการสอนภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5) 

 English Teaching Methodology 2  
 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปดสอนโดยไมซํ้ากับ

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวม ในเกณฑการ

สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 
 

 เลขตัวท่ี  1 – 3 บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา 

 เลขตัวท่ี  4 บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป 

 เลขตัวท่ี  5 บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 

 เลขตัวท่ี  6,7 บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา 

หมายเหตุ เลขตัวท่ี 1- 3 บงบอกหมวดหมูวิชา ดังนี้ 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 150 หมายถึง กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 

 200 หมายถึง กลุมวิชาสังคมศาสตร 

 250 หมายถึง กลุมวิชามนุษยศาสตร 

 400 หมายถึง กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 

ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน เลขตัวท่ี 5 บงบอกลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้ 

 1 หมายถึง กลุมวิชาท่ีเปนพ้ืนฐาน 

 2 หมายถึง กลุมวิชาการแปล 

 3 หมายถึง กลุมวิชาวรรณคดี 

 4 หมายถึง กลุมวิชาภาษาและวัฒนธรรม 

 5 หมายถึง กลุมวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 

 6 หมายถึง กลุมวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 

 7 หมายถึง กลุมวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 

 8 หมายถึง กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 

 9 หมายถึง กลุมวิชาสัมมนาและโครงการวิจัย 

1 2 3 4 5 6 7 

ลําดับกอนหลัง 

ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากงาย หรือชั้นป 

หมวดวิชาและหมูวิชา 
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 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน หมายความวา นักศึกษาท่ีจะลงทะเบียนวิชาท่ีตองเรียนมากอน 

จะตองผานการเรียนในรายวิชาท่ีระบุไวกอนเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น โดยนักศึกษา

จะผานการเรียนและการประเมินผลรายวิชาท่ีตองเรียนมากอน โดยไดระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, 

D, PD หรือ P 

 

 3.1.4 แผนการศึกษา 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

1500133 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) วิชาการศึกษาท่ัวไป 

1500134 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) วิชาการศึกษาท่ัวไป 

1112101 พ้ืนฐานการศึกษา 3(3-0-6) วิชาชีพครูบังคับ 

1531102  ภาษาศาสตรเบื้องตน 3(3-0-6) วิชาเฉพาะดานบังคับ 

1551503 ไวยากรณเพ่ือการสื่อสาร 1 3(3-0-6) วิชาเฉพาะดานบังคับ 

1551101 การฟงและพูด 1 3(2-2-5) วิชาเฉพาะดานบังคับ 

1551108  กลวิธีการอานภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) วิชาเฉพาะดานบังคับ 

 รวม 21 หนวยกิต 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

2000114 สังคมไทยในบริบทโลก 3(3-0-6) วิชาการศึกษาท่ัวไป 

2500114 จริยธรรมและทักษะชีวิต 3(3-0-6) วิชาการศึกษาท่ัวไป 

1151101 พ้ืนฐานทางจิตวิทยาสําหรับครู 2(2-0-4) วิชาชีพครูบังคับ 

1131103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) วิชาชีพครูบังคับ 

1532201 สัทศาสตรภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) วิชาเฉพาะดานบังคับ 

1551110 การเขียนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) วิชาเฉพาะดานบังคับ 

1552504 ไวยากรณเพ่ือการสื่อสาร 2 3(3-0-6) วิชาเฉพาะดานบังคับ 

 รวม 20 หนวยกิต 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

4000124 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) วิชาการศึกษาท่ัวไป 

4000125 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6) วิชาการศึกษาท่ัวไป 

XXXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป (เลือก) 3(- - - -) วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก 

1121205 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) วิชาชีพครูบังคับ 

1142104 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5) วิชาชีพครูบังคับ 

1551102 การฟงและพูด 2 3(2-2-5) วิชาเฉพาะดานบังคับ 

1551109 การเชื่อมโยงองคประกอบการอาน 3(3-0-6) วิชาเฉพาะดานบังคับ 

 รวม 21 หนวยกิต 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

1500135 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน 3(3-0-6) วิชาการศึกษาท่ัวไป 

2500115 จิตอาสาพัฒนาทองถ่ิน 3(3-0-6) วิชาการศึกษาท่ัวไป 

1112102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสําหรับคร ู 2(1-2-3) วิชาชีพครูบังคับ 

1112103 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู 2(1-2-3) วิชาชีพครูบังคับ 

1152204 จิตวิทยาการเรียนการสอน 2(1-2-3) วิชาชีพครูบังคับ 

1552202 การแปลท่ัวไป 1 3(3-0-6) วิชาเฉพาะดานบังคับ 

1552107 การเขียนอนุเฉท 3(2-2-5) วิชาเฉพาะดานบังคับ 

1552302 วรรณคดีเบื้องตน 3(3-0-6) วิชาเฉพาะดานบังคับ 

 รวม 21 หนวยกิต 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

2000113 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) วิชาการศึกษาท่ัวไป 

1102301  การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงาน 1(90) วิชาชีพครูบังคับ 

 ในสถานศึกษา 

1113201 หลักวิชาชีพครู 3(2-2-5) วิชาชีพครูบังคับ 

1122301 หลักการสอนและการจัดการเรียนรู 3(2-2-5) วิชาชีพครูบังคับ 

1533102  วากยสัมพันธอังกฤษ 3(3-0-6) วิชาเฉพาะดานบังคับ 

1553114 การอานเชิงวิเคราะหวิจารณ 3(3-0-6) วิชาเฉพาะดานบังคับ 

1553704 การเรียนรูภาษาอังกฤษผานกิจกรรมนันทนาการ 3(3-0-6) วิชาเฉพาะดานบังคับ 

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(  -  - ) วิชาเลือกเสรี 

 รวม 22 หนวยกิต 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

1143408 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 3(2-2-5) วิชาชีพครูบังคับ 

1153503  จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 2(1-2-3) วิชาชีพครูบังคับ 

1113701 กฎหมายการศึกษา 2(2-0-4) วิชาชีพครูบังคับ 

1553303 รอยแกวภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) วิชาเฉพาะดานบังคับ 

1553702 การนําเสนอภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) วิชาเฉพาะดานบังคับ 

1553404 วัฒนธรรมของผูพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) วิชาเฉพาะดานบังคับ 

XXXXXX วิชาเฉพาะดาน (เลือก) 3(  -  - ) วิชาเฉพาะดานเลือก 

XXXXXX วิชาเฉพาะดาน (เลือก) 3(  -  - ) วิชาเฉพาะดานเลือก 

 รวม 22 หนวยกิต 
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

1102303 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู 2(1-2-3) วิชาชีพครูบังคับ 

1114704 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4) วิชาชีพครูบังคับ 

1124501 การบริหารจัดการชั้นเรียน 2(2-0-4) วิชาชีพครูบังคับ 

1554803  วิธีวิทยาการสอนภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5) วิชาการสอนวิชาเอก 

1553108 วาทการในสถานการณท่ีหลากหลาย 3(2-2-5) วิชาเฉพาะดานบังคับ 

1554815 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ 3(3-0-6) วิชาเฉพาะดานบังคับ 

 การสอนภาษาอังกฤษ 

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(  -  - ) วิชาเลือกเสรี 

 รวม 18 หนวยกิต 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

1154101 การศึกษาพิเศษ 2(2-0-4) วิชาชีพครูบังคับ 

XXXXXX รายวิชาชีพครูเลือก 2(  -  - ) วิชาชีพครูเลือก 

XXXXXX รายวิชาชีพครูเลือก 3(  -  - ) วิชาชีพครูเลือก 

1554804  วิธีวิทยาการสอนภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5) วิชาการสอนวิชาเอก 

1554812 การวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) วิชาเฉพาะดานบังคับ 

1554903 การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) วิชาเฉพาะดานบังคับ 

1554904 การวิจัยดานการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) วิชาเฉพาะดานบังคับ 

 รวม 19 หนวยกิต 
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ปท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

1105801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) การปฏิบัติการสอนใน 

   สถานศึกษา 

 รวม 6 หนวยกิต 

 

ปท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

1105802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) การปฏิบัติการสอนใน 

   สถานศึกษา 

 รวม 6 หนวยกิต 

 

สรุป 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 

 หมวดวิชาเฉพาะดาน 140 หนวยกิต 

 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

 รวม 176 หนวยกิต 

 

 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

   ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

    1) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1500133 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 Thai for Communication 

 ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาไทย การใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน 

 Skills in listening, speaking, reading and writing and Thai usage for 

communication in daily life 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1500134 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 English for Communication 

 ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน การฟงเพ่ือ

จับใจความสําคัญและตอบคําถาม การพูดบรรยายและแสดงความคิดเห็น การอานจับใจความสําคัญและ

สรปุความ การเขียนประโยคและอนุเฉท 

 Skills in listening, speaking, reading and writing in daily life, listening for 

main ideas, answering questions, describing, giving information, expression ideas, reading 

for main ideas and details, writing  sentences and paragraphs 

 

1500135 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน 3(3-0-6) 

 English at Work 

 ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน การแนะนํา

ตนเองและองคกร การสัมภาษณ การพูดโตตอบทางโทรศัพท การนําเสนองาน การอานเอกสาร การเขียน

จดหมายสมัครงาน การเขียนบันทึกสื่อสารระหวางหนวยงาน การสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

 Skills in listening, speaking, reading and writing at work, self and 

organization introducing, interviewing, telephoning, presenting, documents reading, job 

application form writing, interoffice memo writing and e-mail communicating 

 

1500136 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6)

 Chinese for Communication 

 ทักษะการใชภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทายและการลา  

การแนะนําตนเอง และผูอ่ืน การกลาวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหารและเครื่องดื่ม การซ้ือสินคา 

 Chinese skills for communication in daily life, greeting and farewell, 

introducing oneself and others, expressing gratitude and apologizing, food and drink 

ordering and shopping 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1500137 การสนทนาภาษาจีนเพ่ือการทํางาน 3(3-0-6) 

 Chinese Conversation at Work 

 ทักษะการฟงและพูดภาษาจีนในการทํางาน การขอขอมูล การสนทนาทางโทรศัพท การ

นัดหมาย  การสัมภาษณ การรับฝากขอความ การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ 

 Chinese listening and speaking at work, asking for information, telephoning, 

making appointments, interviewing, leaving messages and job application form and 

resume writing 

 

1500138 ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการส่ือสาร 1 3(3-0-6) 

 Japanese for Communication 1 

 อักษรและระบบเสียงในภาษาญ่ีปุน คําศัพทและอักษรคันจิพ้ืนฐาน โครงสรางประโยคข้ัน

พ้ืนฐาน คําทักทายในชีวิตประจําวันและการสื่อสารดวยภาษาญี่ปุนเบื้องตน 

 Japanese characters and sound system, vocabularies, basic Kanji letters, 

basic sentence structure, daily conversations and basic Japanese communication 

 

1500139  ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการส่ือสาร 2 3(3-0-6) 

 Japanese for Communication 2 

 *รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 1500138 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 1 

 Pre-requisite: 1500138 Japanese for Communication 1 

 ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาญ่ีปุน การใชภาษาญ่ีปุนในการสื่อสาร

ในชีวิตประจําวัน 

 Skills in Japanese listening, speaking, reading and writing and Japanese in 

daily life communication 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1500140 ภาษาตากาล็อกเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

 Basic Tagalog 

 ภาษาตากาล็อกเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะและสระ การเนนเสียงและพยางค  

รูปประโยคพ้ืนฐาน การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเก่ียวกับตัวเอง เพ่ือน ครอบครัว 

กิจกรรมในชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผา อุปกรณตาง ๆ 

 Introduction to Tagalog language, alphabets, consonants and vowels, stress 

and syllables, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about 

oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, 

color, cardinal numbers, clothes, accessories 

 

1500141 สนทนาภาษาตากาล็อก 3(3-0-6) 

 Conversation in Tagalog 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 1500140 ภาษาตากาล็อกเบ้ืองตน 

 Pre-requisite: 1500140 Basic Tagalog 

 ทักษะการฟงเพ่ือความเขาใจและการพูดท่ีมีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องท่ัวไป  

งานอดิเรก และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเท่ียว การเดินทาง การ

ซ้ือของ การสนทนาของนักทองเท่ียว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษาตากาล็อกใน

สถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมในประเทศฟลิปปนส กลยุทธการสื่อสาร 

 Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies 

and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, 

sports,  transferring and exchanging of ideas, using the Tagalog language in different 

situations and contexts, Philipino cultures and communication strategies 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1500142 ภาษามาเลยเบ้ืองตน (3-0-6) 

 Basic Malay 

 ภาษามาเลยเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะและสระ การเนนเสียงและพยางค รูปประโยค

พ้ืนฐาน การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเก่ียวกับตัวเอง เพ่ือน ครอบครัวกิจกรรมใน

ชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผา อุปกรณตาง ๆ 

 Introduction to Malay language, alphabets, consonants and vowels, stress 

and syllables, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about 

oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, 

color, cardinal numbers, clothes, accessories 

 

1500143 สนทนาภาษามาเลย 3(3-0-6) 

 Conversation in Malay 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 1500142 ภาษามาเลยเบื้องตน 

 Pre-requisite: 1500142 Basic Malay 

 ทักษะการฟงเพ่ือความเขาใจและการพูดท่ีมีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องท่ัวไป  

งานอดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเท่ียว การเดินทาง การ

ซ้ือของ การสนทนาของนักทองเท่ียว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษามาเลยในสถานการณ

ตาง ๆ วัฒนธรรมในประเทศมาเลเซีย/อินโดนีเซีย กลยุทธการสื่อสาร 

 Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies 

and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, 

sports,  transferring and exchanging of ideas, using the Malay language in different 

situations and contexts, Malaysian or Indonesian cultures and communication strategies 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1500144  ภาษาลาวเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

 Basic Lao 

 ภาษาลาวเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต  รูปประโยคพ้ืนฐาน  

การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเก่ียวกับตัวเอง เพ่ือน ครอบครัว กิจกรรมใน

ชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผา อุปกรณตางๆ 

 Introduction to Lao language, alphabets, consonants, vowels and tones, 

basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself, friends, 

family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, cardinal 

numbers, clothes, accessories 

 

1500145 สนทนาภาษาลาว 3(3-0-6) 

 Conversation in Lao 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 1500144 ภาษาลาวเบื้องตน 

 Pre-requisite: 1500144 Basic Lao 

 ทักษะการฟงเพ่ือความเขาใจและการพูดท่ีมีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องท่ัวไปงานอดิเรก

และกิจกรรมในชีวิตประจํ าวัน  การรับประทานอาหารนอกบ าน  การท องเท่ี ยว การเดินทาง  

การซ้ือของ การสนทนาของนักทองเท่ียว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษาลาวในสถานการณ

ตาง ๆ วัฒนธรรมลาว กลยุทธการสื่อสาร 

 Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies 

and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, 

sports,  transferring and exchanging of ideas, using the Lao language in different situations 

and contexts, Lao cultures and communication strategies 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1500146 ภาษาพมาเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

 Basic Burmese 

 ภาษาพมาเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต รูปประโยคพ้ืนฐาน  

การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเก่ียวกับตัวเอง เพ่ือน ครอบครัว กิจกรรมใน

ชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผา อุปกรณตางๆ 

 Introduction to Burmese language, alphabets, consonants, vowels and 

tones, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself, 

friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, 

cardinal numbers, clothes, accessories 

 

1500147 สนทนาภาษาพมา  3(3-0-6) 

 Conversation in Burmese 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 1500146 ภาษาพมาเบื้องตน 

 Pre-requisite: 1500146 Basic Burmese 

 ทักษะการฟงเพ่ือความเขาใจและการพูดท่ีมีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องท่ัวไปงานอดิเรก

และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน , การรับประทานอาหารนอกบ าน  การทองเท่ียว การเดินทาง  

การซ้ือของ การสนทนาของนักทองเท่ียว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การใชภาษาพมาใน

สถานการณตางๆ  วัฒนธรรมพมา กลยุทธการสื่อสาร 

 Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies 

and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, 

sports,  transferring and exchanging of ideas, using the Burmese language in different 

situations and contexts, Burmese cultures and communication strategies 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1500148 ภาษาเวียดนามเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

 Basic Vietnamese 

 ภาษาเวียดนามเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต รูปประโยคพ้ืนฐาน การ

ทักทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเก่ียวกับตัวเอง เพ่ือน ครอบครัว กิจกรรมในชีวิตประจําวัน 

การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผา อุปกรณตาง ๆ 

 Introduction to Vietnamese language, alphabets, consonants, vowels and 

tones, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself, 

friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, 

cardinal numbers, clothes, accessories 

 

1500149 สนทนาภาษาเวียดนาม 3(3-0-6) 

 Conversation in Vietnamese 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 1500148 ภาษาเวียดนามเบื้องตน 

 Pre-requisite: 1500148 Basic Vietnamese 

 ทักษะการฟงเพ่ือความเขาใจและการพูดท่ีมีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องท่ัวไปงานอดิเรก

และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน , การรับประทานอาหารนอกบ าน  การทองเท่ียว การเดินทาง  

การซ้ือของ การสนทนาของนักทองเท่ียว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การใชภาษาเวียดนามใน

สถานการณตาง ๆ  วัฒนธรรมเวียดนาม กลยุทธการสื่อสาร 

 Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies 

and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, 

sports,  transferring and exchanging of ideas, using the Vietnamese language in different 

situations and contexts, Vietnamese cultures and communication strategies 
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 2) กลุมวิชาสังคมศาสตร 

  รายวิชาบังคับ 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

2000112 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 

 Thai Government and Politics 

 ความรู พ้ืนฐานทางการเมืองและการปกครอง การทําความเขาใจ การวิเคราะห  

การแสดงทัศนะท่ีเปนประโยชนตอการเมืองและการปกครองของไทย เหตุการณทางประวัติศาสตร   

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองของไทยต้ังแตสมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบันโดยเชื่อมโยงกับมิติ

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมรวมท้ังอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน 

 Basic knowledge of Thai government and politics, analyzing and expressing 

thoughts on Thai government and politics, crucial events of Thai history, changes of Thai 

government and politics from Sukhothai era to present in relation to economic, social, cultural 

dimensions and influence of globalization 

 

2000113 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 

 ASEAN Studies 

 การรวมตัวของกลุมประเทศตามแนวคิดภูมิภาคนิยม พัฒนาการของสมาคมประชาชาติ

แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมืองและม่ันคงอาเซียน ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ขอมูลพ้ืนฐานและบทบาทของประเทศสมาชิก

อาเซียน ประวัติศาสตรประเทศสมาชิกอาเซียนโดยสังเขป ประเทศและองคกรคูเจรจาอาเซียน และความ

เปนพลเมืองอาเซียน 

 Integration of ASEAN countries based on regionalism, evolution of Association of 

South East Asian Nations, the ASEAN charter, ASEAN Political Security Community (APSC), ASEAN 

Economic Community (AEC), ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC), fundamental  

information and roles of ASEAN countries members, ASEAN historical background, ASEAN 

dialogue partnership and ASEAN citizenship 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

2000114 สังคมไทยในบริบทโลก 3(3-0-6) 

 Thai Society in Global Context 

 วิวัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย ความสัมพันธระหวางไทย

กับสังคมโลกในชวงเวลาตาง ๆ ตั้งแตกอนสมัยใหมจนถึงปจจุบัน บทบาทของไทยในบริบทระดับสากล การ

ปรับตัวและความรวมมือของไทยในประชาคมโลก 

 Evolution of Thai politics, economy, society, and culture, relation between 

Thai and other countries in different periods from pre-modernism to postmodernism, 

roles of Thailand in international context, adaptation and cooperation of Thailand and 

global community 

 

2000115 มนุษยกับส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 

 Human and Environment 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและความ

ม่ันคงทางอาหาร ภัยธรรมชาติและวิกฤตการณทางสิ่งแวดลอม โดยกระบวนการพัฒนามนุษยเพ่ือการ

จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 

 Natural resources and environments, ecosystems, biodiversity, food 

security, natural disaster, environmental crisis, human development process for resources 

and environmental management for sustainable locality development 

 

2000116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Laws in Daily Life 

 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมายท่ีใชในชีวิตประจําวัน หลักสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานตาม

กฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายแพงและ

พาณิชย กฎหมายอาญา การดําเนินกระบวนการยุติธรรม การประยุกตและบูรณาการการใชกฎหมายใน

ชีวิตประจําวัน 

 Basic knowledge of laws used in daily life, fundamental rights and freedom 

based on constitutional law, rules of public and private laws, introduction to civil and 

commercial laws, criminal laws, administration of justice, application and integration of 

laws used in daily life 
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 3) กลุมวิชามนุษยศาสตร 

  รายวิชาบังคับ 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

2500114 จริยธรรมและทักษะชีวิต 3(3-0-6) 

 Ethics and Life Skills 

 แน ว คิ ด เก่ี ย ว กั บ ชี วิ ต และจริ ย ธรรม  ป ญ ห าท างจริ ย ธรรม ใน สั งคมป จ จุ บั น  

หลักจริยธรรมเพ่ือการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข ทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ 

 Concepts of life and ethics, ethical problems in the current society, ethical 

principles for life happiness, life skills in 21st century, life skills based on the philosophy of 

sufficiency economy, lifelong learning skills and volunteer mindedness and public 

consciousness 

 

2500115 จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น 3(3-0-6) 

 Volunteer Mindedness for Local Development 

 ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด อุดมการณ หลักการ วิธีการเก่ียวกับจิตอาสาเพ่ือการ

พัฒนาตนเอง ชุมชน ทองถ่ิน รูปแบบ แนวทาง กระบวนการ สรางงานจิตอาสาเพ่ือพัฒนาตนเอง ชุมชน 

ทองถ่ิน กรณีศึกษาบทบาท หนาท่ีของบุคคล กลุม องคกร หนวยงานท่ีทํางานดานจิตอาสา การบําเพ็ญ

ประโยชน หรือ เปนอาสาสมัคร 

 Definitions, importance, notions, ideologies, principles and methods of 

public consciousness for individual, communal and local development, roles of individual 

and non-benefit organizations, case studies and voluntary processes devoting to 

community 

 

 รายวิชาเลือก 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

2500116 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 

 Aesthetic Appreciation 

 ความหมายและคุณคาของสุนทรียภาพดานทัศนศิลป ดุริยางคศิลป นาฏศิลปและการ

แสดง การเสริมสรางการรับรูและความซาบซ้ึงทางดานสุนทรียภาพ 

 Definitions and value of aesthetics, visual art, musical art, Thai classical 

drama, performance art, aesthetic perceptions and appreciation 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

2500117 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Psychology in Daily Life 

 ความสําคัญของจิตวิทยาตอการดําเนินชีวิต องคประกอบและปจจัยของพฤติกรรมมนุษย 

ธรรมชาติพัฒนาการของมนุษย การรูจักตนเองและผูอ่ืน การปรับตัวท่ีมีประสิทธิภาพ การพัฒนาตน มนุษย

สัมพันธ และการทํางานเปนทีม การประยุกตจิตวิทยาเพ่ือการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข 

 Importance of psychology for life, components and factors of human 

behaviors, nature of human development, understanding self and others, effective 

adjustment, self–development, human relations, teamwork and application of psychology 

for happiness in life 

 

2500118 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาคนควา 3(3-0-6) 

 Information for Study Skills 

 ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและการรูสารสนเทศ แหลงสารสนเทศและการ

ใหบริการการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธและทักษะการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศแบบ

ออนไลน (OPAC) และการสืบคนฐานขอมูลออนไลน การเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียนอางอิงและ

บรรณานุกรม กฎหมายและจริยธรรมในการใชสารสนเทศ 

 Definitions and importance of information technology and information 

literacy, information resources and services, classification of information resources, 

strategies and skills in Online Public Access Catalog (OPAC), online databases searching, 

academic report writing, reference citation and laws and ethics for information use  

 

2500119 ทวารวดีศึกษา 3(3-0-6) 

 Dvaravati Studies 

 ประวัติความเปนมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 

การปกครอง ความเจริญรุงเรืองของศิลปวัฒนธรรม รองรอยของทวารวดีในภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย 

ตลอดจนความสําคัญของวัฒนธรรมทวารวดีท่ีมีตอจังหวัดนครปฐม 

 History of Dvaravati kingdom, characteristics of society, economy, politics 

and government,  art and cultural growth, historical traces of Dvaravati found in different 

regions of Thailand and importance of Dvaravati culture on Nakhon Pathom province  



40 

 4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 

  รายวิชาบังคับ 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

4000124 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

 Thinking and Decision Making 

 หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย การพัฒนาลักษณะการคิดและกระบวน 

การคิด ความคิดสรางสรรค การคิดเชิงระบบ การแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ตรรกศาสตรและ 

การใชเหตุผล การวิเคราะหขอมูลขาวสาร กระบวนการตัดสินใจ  และการประยุกตใชในการแกปญหาใน

ชีวิตประจําวัน 

 Principles and process of human thinking, development of cognitive 

attributes and process, creative and systematic thinking, pursuit of scientific knowledge 

and methodology, logic, data analysis, decision making process and application of the 

knowledge in daily life 

 

4000125 วิทยาศาสตรการกีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 

 Sport Science for Health 

 ความหมาย และจุดมุงหมายของวิทยาศาสตรการกีฬา หลักการ ประเภทและประโยชน

ของการออกกําลังกาย การออกกําลังกายดวยกิจกรรมทางกาย การเลนกีฬา มารยาทของการเปนผูเลนและ

ผูดูกีฬาท่ีดี การสรางเสริมสมรรถภาพทางกายและการสรางเสริมสุขนิสัย การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บท่ี

เกิดจากการออกกําลังกาย 

 Definitions and objectives of sport science, principles, categories and 

advantages of exercises, physical activities exercises, sporting, manners of good players 

and watchers, physical efficiency supplement, sport habits and first aid for exercising 

injuries 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

4000126 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 Information and Communication Technology 

 ความหมายและองคประกอบของระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร    การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการสืบคนขอมูล โปรแกรมประยุกตดาน

การประมวลผลคํา ดานตารางคํานวณ ดานการนําเสนอ ดานการสื่อสารผานเครือขาย ระบบความปลอดภัย

ของเครือขายคอมพิวเตอร กฎหมายและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวของกับการใชงานคอมพิวเตอร รวมถึงสุขภาวะ

ของการใชคอมพิวเตอร 

 Definitions and components of the computer system and information and 

communication technology; use of information and communication technology for data 

retrieval, software application, word processing, spreadsheet, presentation, network 

communication, network security system, computer ethics and cyber laws, and computer 

ergonomics 

 

 รายวิชาเลือก 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

4000127 โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

 Science and Technology Development in the Changing World 

 ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน ดาน

การพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ ดานพลังงาน ภาวะโลกรอน ดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ

ภัยธรรมชาติ ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 

 Effects of science and technology on global changes, development of 

community and country, energy and global warming, natural resources, environment, 

disaster, agriculture and agricultural industry 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

4000128 การสรางเสริมสุขภาวะ 3(3-0-6) 

 Well-being Promotion 

 ความสําคัญของสุขภาพ ดานรางกายและอารมณ อาหาร ยาและสมุนไพร อนามัยสวน

บุคคล และสิ่งแวดลอมในชุมชน โรคและวิธีการปองกันโรค การสรางเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะสวนบุคคล 

และทักษะการเชื่อมโยงระหวางตนเองและผูอ่ืนใหดํารงชีวิตอยูอยางเปนสุข หลักการสงเสริมสุขภาพแบบ

องครวม หลักการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  ตระหนักและเห็นคุณคาของการออกกําลังกาย สมรรถภาพ

ทางกายและการตรวจสอบสุขภาพ หลักประกันสขุภาพในประเทศไทย 

 Importance of physical and emotional health, food, medicines and herbs, 

personal hygiene, community environment, diseases prevention, life quality development, 

personal skills, interpersonal skills, principles of holistic health promotion, health fitness, 

awareness and appreciation of benefits of exercise, physical fitness, health checkup and 

health insurance system in Thailand 

 

4000129 นันทนาการเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 

 Recreation for Health 

 ความหมาย ความสําคัญและประโยชนของกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการใน

ชีวิตประจําวัน ผูนํานันทนาการ กิจกรรมนันทนาการสําหรับตนเองและครอบครัว 

 Definitions, importance and advantages of recreation activities, recreation 

activities in daily life, leaders of recreation activities, recreation activities for oneself and 

family 

 

4000130 ระบบหลักประกันสุขภาพไทย 3(3-0-6) 

 Health Insurance System in Thailand 

 ปรัชญา แนวคิด หลักการและพัฒนาการของระบบหลักประกันสุขภาพไทยและ

ตางประเทศ การเขาถึงสิทธิประโยชน การบริหารจัดการกองทุนและสิทธิของประชาชนตามระบบ

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

 Philosophy, concepts, principles and health insurance system, 

development of health insurance system of Thailand and other countries, fund 

management and citizen rights under the National Health Insurance System 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

4000131 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics in Daily Life 

 คณิตศาสตรพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน สัดสวน รอยละ การคํานวณอัตรากาวหนาท่ีใช

ใน การชําระคาไฟฟาและน้ําประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผอนชําระ และคณิตศาสตรประกันภัย 

 Basic Mathematics in daily life, proportion, percentage, calculation of 

progressive rate for electricity and water, electricity and water, interest, installment 

systems and actuarial science 

 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน 

  (1) กลุมเนื้อหาวิชาชีพครู 

   1) กลุมวิชาชีพครู   รายวิชาบังคับ 
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1112101 พ้ืนฐานการศึกษา 3(3-0-6) 

 Foundation of Education 

บทบาทของการศึกษาในการพัฒนาประเทศ ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา 

จิตวิทยา สังคม เศรษฐกิจ ศาสนา และวัฒนธรรม แผนการศึกษาและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

การจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความตองการทองถ่ิน โครงสรางการบริหารสถานศึกษา แนวคิดและกลวิธีการ

จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน การวิเคราะหเก่ียวกับบริบท แนวโนม และปญหาการศึกษาสู

การประยุกตใชเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

1112102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสําหรับครู 2(1-2-3) 

 English Communication for Teacher 

 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมี

ประสิทธิภาพ การฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการคนควาและ

พัฒนาวิชาชีพครู การเรียนรูมารยาท วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตของตางชาติ 
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1112103 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารสําหรับครู 2(1-2-3) 

 Thai Communication for Teacher 

 การใชภาษาไทยสําหรับครูอยางมีประสิทธิภาพ การฝกทักษะการฟง การพูด การอาน 

และการเขียน การใชภาษาไทยเพ่ือการปฏิบัติงานและการพัฒนาวิชาชีพครู การจัดทําหนังสือราชการ การ

ใชภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการดําเนินชีวิตอยูรวมกันไดอยางสันติสุขภายใตความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

 

1113201 หลักวิชาชีพครู 3(2-2-5) 

 Principle of Professional Teacher 

 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับวิชาชีพครู บทบาทหนาท่ี สภาพงานครู องคกรวิชาชีพครูกฎหมาย

ท่ีเก่ียวของกับครูและวิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครูและจรรยาบรรณวิชาชีพครู แนวทางการเสริมสราง

ความกาวหนาเพ่ือพัฒนาตนและวิชาชีพอยางตอเนื่อง การเปนบุคคลแหงการเรียนรู การจัดการความรูท่ีเก่ียวของ

กับวิชาชีพครูเพ่ือการแสวงหาและการเลือกใชขอมูลขาวสารความรู รอบรูในเนื้อหาวิชาท่ีสอนและกลยุทธ

การสอนเพ่ือใหผูเรียนคิดวิเคราะห สังเคราะห และสรางสรรคสิ่งใหมๆ ลักษณะของครูท่ีดี การเสริมสราง

เจตคติและจิตวิญญาณความเปนครู คุณธรรมจริยธรรมท่ีจําเปนตอวิชาชีพครู หลักธรรมาภิบาลและความ

ซ่ือสัตยสุจริต จิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือสังคม การเสริมสรางความสัมพันธเชิงสรางสรรคระหวางครูกับ

ผูเรียนเพ่ือสงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียน การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือเปนแบบอยางท่ีดี

แกผูเรียนและสังคม 

 

1114704 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4) 

 Educational Quality Assurance 

 ความหมาย ความสําคัญ หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการคุณภาพ

การศึกษาและการประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ การจัดการความรูเก่ียวกับ

วิชาชีพครูเพ่ือการจัดการเชิงคุณภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยาง

ตอเนื่อง บทบาทหนาท่ีของผูมีสวนเก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานและตัวบงชี้

คุณภาพการศึกษา การดําเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู  และการเขียน

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
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1121205 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

 Curriculum Development 

 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับหลักสูตร องคประกอบของหลักสูตร ความหมาย ความสําคัญของ

การพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร แนวคิด หลักการ และกระบวนการพัฒนาหลักสูตร การนํา

หลักสูตรไปใช ในสถานศึกษา สาระสํ าคัญและความสําคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดประสบการณและกิจกรรมใหสอดคลองกับ

หลักสูตร และการใชแหลงวิทยาการเสริมหลักสูตร การฝกปฏิบัติการวิเคราะหและการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา การฝกปฏิบัติการประเมินหลักสูตร และการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตร 

 

1122301 หลักการสอนและการจัดการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Principle of Teaching and Learning Management 

 ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ แนวคิดของการสอน และหลักการจัดการเรียนรู 

ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู ท่ีหลากหลายโดยเนนการคิดวิเคราะห  คิดสรางสรรค  และ 

คิดแกปญหา การออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เทคนิคและทักษะการจัดการเรียนรู การ

วัดและประเมินผลตามจุดประสงคการเรียนรู  การใช สื่ อและการจัดสิ่ งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู  

การพัฒนาศูนยการเรียนรูในสถานศึกษา ความสําคัญ หลักการ และกระบวนการจัดทําแผนการจัด  

การเรียนรู และการทดลองใชแผนการจัดการเรียนรู การฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรูใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

1124501 การบริหารจัดการช้ันเรียน 2(2-0-4) 

 Classroom Management 

 ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ และหลักการจัดการชั้นเรียน ลักษณะชั้นเรียนท่ีพึง

ประสงค การจัดชั้นเรียนเฉพาะวิชา การสรางบรรยากาศในชั้นเรียนท่ีสงเสริมการเรียนรูและเจตคติท่ีดีตอการ

เรียนรู การสรางวินัยในชั้นเรียน การสรางแรงจูงในการเรียน หลักการและกระบวนการแกปญหาในชั้นเรียน 

การจัดการพฤติกรรมและการปรับพฤติกรรมผูเรียน การใชกระบวนการกลุมเพ่ือการจัดการชั้นเรียนท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
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1131103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 

 Innovation and Information Technology for Education 

 ความสําคัญ ประเภท หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน แหลงการเรียนรูและเครือขายการ

เรียนรู หลักการเลือก การออกแบบ การผลิต การประยุกตใช การประเมิน และการบํารุงรักษาสื่อ

เทคโนโลยีทางการศึกษา การฝกปฏิบัติการออกแบบ การผลิต การใช และการปรับปรุงเทคโนโลยี

สารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียน 

 

1142104 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Learning outcome Measurement and Evaluation 

 หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติของการวัดและการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 

จุดมุงหมายทางการศึกษากับการวัดและการประเมินผล วิธีการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง  

การสราง การเลือกใช และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู แนวปฏิบัติ

เก่ียวกับเกณฑการใหคะแนน สถิติเบื้องตนสําหรับการวัดและประเมินผลการศึกษา การแปลความหมาย

ของคะแนน การฝกปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผู เรียน การนําผลจากการวัดและ 

การประเมินผลไปใชในการจัดการเรียนรูและการพัฒนาผูเรียน 

 

1143408 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Research for Learning Development 

 หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติของการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู การใชและผลิต

งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ระเบียบวิธีการวิจัย การกําหนดปญหา การออกแบบการวิจัย การเลือก

ตัวอยาง การสรางและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย สถิติเพ่ือการวิจัย การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล 

การตีความและการแปลผลขอมูล การเขียนรายงานและการนําเสนอผลงานวิจัย การนําผลการวิจัยไปใชใน

การจัดการเรียนการสอน ฝกปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน 
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1151101 พ้ืนฐานทางจิตวิทยาสําหรับครู 2(2-0-4) 

 Foundation of Psychology for Teacher 

 พ้ืนฐานทางจิตวิทยาตอการประกอบวิชาชีพครู  แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการความ

หลากหลายของผูเรียน การเรียนรู กระบวนการคิดและเชาวนปญญา การรับรู แรงจูงใจ บุคลิกภาพ 

พฤติกรรมทางสังคม สุขภาพจิตและจิตวิทยาสุขภาพ การประยุกตหลักการและแนวคิดทางจิตวิทยาเพ่ือ

ความเขาใจและสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ การปฏิบัติวิชาชีพครู และการสราง

คุณภาพชีวิต 

 

1152204 จิตวิทยาการเรียนการสอน 2(1-2-3) 

 Psychology of Learning and Instruction 

 การประยุกตหลักการ แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรูเพ่ือการ

สอนและการพัฒนาผู เรียน ระบบประสาทการรูสึก จิตประสาทการเคลื่อนไหว และสมองกับ 

การเรียนการสอน พัฒนาการตามวัยกับการเรียนการสอน แรงจูงใจ อารมณ วินัยการเรียนรู พลวัตกลุมกับ

การเรียนการสอน การวางแผนการจัดการเรียนรู การจัดสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู 

แนวคิดจิตวิทยาการประเมินสัมฤทธิผลการเรียนและการสอน 

 

1153503 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหการปรึกษา 2(1-2-3) 

 Guidance and Counseling Psychology 

 ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญา และหลักการแนะแนว ลักษณะ ประเภท และบริการ

แนะแนวในสถานศึกษา หลักการ ทฤษฎี และทักษะการใหการปรึกษาเบื้องตน การจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนและการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระบบดูแลชวยเหลือเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียน 

การฝกปฏิบัติการศึกษารายกรณี 
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1154101 การศึกษาพิเศษ 2(2-0-4) 

 Special  Education 

 การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษทางการศึกษา  พระราชบัญญัติและ

กฎหมายท่ี เก่ียวของกับการศึกษาพิ เศษ  รูปแบบการบริหารการศึกษาพิ เศษในประเทศไทย   

การจําแนกประเภท ลักษณะทางจิตวิทยาและการเรียนรูของผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ  แนวปฏิบัติเพ่ือ

การพัฒนาผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ  เทคโนโลยี นวัตกรรมการสอน และสิ่งอํานวยความสะดวก 

การบูรณาการ การจัดการเรียนรู  และจัดการพฤติกรรมผู เรียนในชั้น เรียนรวม การจัดทําและ 

การใชแผนการจัดการศึกษารายบุคคล 

 

 2) กลุมวิชาชีพครู รายวิชาเลือก 
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1113701 กฎหมายการศึกษา 2(2-0-4) 

 Educational Law 

                     กฎหมายการศึกษาและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการศึกษา แนวทางการนํากฎหมายมา

ประยุกตใชเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดในการจัดการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา 

 

1114701 การบริหารจัดการสถานศึกษา 2(2-0-4) 

 School Management 

 ความรูพ้ืนฐานทางการบริหาร ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผูนําทางการศึกษาการ

คิดอยางเปนระบบ วัฒนธรรมองคกร การเชื่อมโยงการประกันคุณภาพทางการศึกษา มนุษยสัมพันธและ

การสื่อสารในองคกร การทํางานเปนทีม การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ การศึกษาเพ่ือ

พัฒนาชุมชน การจัดทําโครงการทางวิชาการ โครงการฝกอาชีพและโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาใน

สถานศึกษา 
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1123103 ส่ิงแวดลอมศึกษาและภูมิปญญาชุมชน 2(2-0-4) 

 Environmental Education and Community Wisdom 

 ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของสิ่งแวดลอมศึกษาและภูมิปญญาชุมชน 

กระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษา การวิเคราะหปญหาและผลกระทบของสิ่งแวดลอม การศึกษาแหลง 

การเรียนรูและภูมิปญญาชุมชนในฐานะทรัพยากรการเรียนรู การนําสิ่งแวดลอมศึกษาและภูมิปญญาชุมชน

มาใชในการจัดการเรียนรูและการดําเนินชีวิต 

 

1123402 ทักษะและเทคนิคการสอน 2(1-2-3) 

 Teaching Skills and Techniques of Teaching 

 ความหมายและความสําคัญของทักษะและเทคนิคการสอน ทักษะการนําเขาสูบทเรียน 

ทักษะการนําเสนอสาระการเรียนรู ทักษะการสรุปบทเรียน ทักษะการเลาเกร็ดความรูเพ่ือสรางบรรยากาศ

ในชั้นเรียน การเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนรู ทักษะการตั้งคําถาม ทักษะการเสริมแรง ทักษะการใชกระดาน

และสื่อพ้ืนฐานประจําชั้นเรียน ทักษะการสรางปฏิสัมพันธในชั้นเรียน ทักษะการสรุปใจความจากการฟงการ

อธิบาย การขยายความ การสอนกลุมใหญ การสอนกลุมยอย การสอนรายบุคคล การใชกิจกรรมเกมและ

เพลงประกอบการเรียนการสอน บทบาทสมมติ เทคนิคการสอนแบบมีสวนรวมเทคนิคการสอนโดยใช

กระบวนการคิดและเทคนิคการสอนรวมสมัย 

 

1123403 วาทการสําหรับครู 2(2-0-4) 

 Speech for Teacher 

 ความสําคัญและความมุงหมายของวาทการสําหรับครู หลักการและวิธีการพูดรูปแบบตาง ๆ  เพ่ือ

การปฏิบัติงานครูอยางมีประสิทธิภาพ การวางโครงเรื่อง การประเมินผลการพูดตามศักยภาพ 

 

1132102 นวัตกรรมการศึกษา 3(2-2-5) 

 Educational Innovation 

 ความหมาย ความสําคัญ หลักการและประเภทของนวัตกรรมการศึกษา การสราง  

การเลือก การใชนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียน การสอน ฝกวิเคราะหสภาพปญหาการจัดการเรียนรูใน

สถานศึกษาเพ่ือออกแบบ สรางและนําเสนอรูปแบบนวัตกรรมท่ีเหมาะสม การนําไปทดลองใชเพ่ือปรับปรุง

และพัฒนา 
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1132502 การสรางสรรคและประดิษฐส่ือการศึกษา 3(2-2-5) 

 Creativity and Invention of Educational Media 

 ความหมายของงานสรางสรรคและงานประดิษฐ การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษา 

ประเภทตาง ๆ เนนความคิดสรางสรรคโดยใหสัมพันธกับรูปแบบและเนื้อหา การนําสื่อสรางสรรคหรืองาน

ประดิษฐไปใชประโยชนทางการศึกษา ฝกการออกแบบและผลิตสื่อการศึกษา 

 

1133503 การผลิตและการนําเสนอมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 

 Production and Presentation of Educational Multimedia 

 ความหมาย ความสําคัญของคอมพิวเตอรมัลติ มี เดียและโปรแกรมคอมพิวเตอร   

เพ่ือการนําเสนอ วิธีการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียและโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการนําเสนอ ปฏิบัติการ

ออกแบบ สราง และนําเสนอผลงานดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการนําเสนอสําหรับการเรียน 

การสอนและการเผยแพร 

 

1142201 การสรางแบบทดสอบเบ้ืองตน 2(2-0-4) 

 Introduction to Test Construction 

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับแบบทดสอบ ประเภทของแบบทดสอบ การวางแผนการสราง

แบบทดสอบชนิดตาง ๆ การสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบกอน

นําไปใช การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบหลังนําไปทดลองใช การประเมินคุณภาพของแบบทดสอบและ

ปรับปรุงแบบทดสอบ ฝกปฏิบัติการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และการนําไปทดลองใช 

 

1142501 โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวัดผลและวิจัยการศึกษา 3(2-2-5) 

 Computer Software Package for Educational Measurement and Research 

 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการใชคอมพิวเตอร ประเภท และลักษณะของโปรแกรมสําเร็จรูป 

กระบวนการทํางานของโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวัดผลและวิจัย การสรางแฟมขอมูล และแฟมคําสั่ง ฝก

ปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลลักษณะตาง ๆ ท้ังทางดานการวัดผลและวิจัย 
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1152301 มนุษยสัมพันธสําหรับครู 2(2-0-4) 

 Human Relations for Teacher 

 ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธสําหรับครู ธรรมชาติความตองการของ

มน ุษ ย  ห ล ักการและ เทคน ิคการสร า งมน ุษ ยส ัมพ ัน ธ  การสื ่อ ส าร ในองค ก ร  การป ระย ุก ต  

มนุษยสัมพันธเพ่ือใชในการสรางบรรยากาศการเรียนรูท่ีดี การสงเสริมติดตามดูแลชวยเหลือผูเรียน 

 

1153102 บุคลิกภาพและการปรับตัว 2(2-0-4) 

 Personality and Adjustment 

 ความหมายและความสําคัญของบุคลิกภาพและการปรับตัว ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปจจัยท่ีมี

ผลตอบุคลิกภาพ การวัดบุคลิกภาพ ความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพและการปรับตัว การวิเคราะห

พฤติกรรมท่ีเปนปญหา การฝกทักษะการแกปญหาและการปรับตัวในลักษณะตางๆ เพ่ือการดํารงชีวิตอยาง

มีคุณภาพ 

 

1153504 จิตวิทยาการแนะแนววัยรุน 2(1-2-3) 

 Guidance Psychology for Adolescence 

 วัยรุนและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุน พัฒนาการดานตางๆ ของวัยรุน ปจจัยท่ีสงผลตอ

พัฒนาการ ปญหาเฉพาะวัย บทบาทของครูกับการแนะแนวและการใหการปรึกษาวัยรุนในสถานศึกษา  

การจัดบริการแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือเพ่ือปองกัน แกไขและพัฒนาผูเรียนวัยรุน แนวทางการ

พัฒนาความสามารถและศักยภาพของวัยรุนดวยกระบวนการแนะแนว 
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 3) กลุมฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1102301 การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานในสถานศึกษา 1(90) 

 Observation and Participation in School Practices 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน 

 1. 1112101 พ้ืนฐานการศึกษา 

 2. 1121205 การพัฒนาหลักสูตร 

 3. 1131103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

 การศึกษาสังเกตการจัดการเรียนรู และสภาพท่ัวไปของสถานศึกษา บทบาทหนาท่ี ภาระ

งานของครูผูสอน ครูประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพและการสรางเสริมเจตคติท่ีดีและจิต

วิญญาณความเปนครูเพ่ือการเปนครูมืออาชีพ การสรางมนุษยสัมพันธอันดีระหวางผูเรียนและบุคลากรใน

สถานศึกษาการศึกษาพฤติกรรมผูเรียน การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมโฮมรูม การ

สรางมนุษยสัมพันธอันดีระหวางผูเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา ความรวมมือระหวางสถานศึกษาและ

ชุมชนเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา การฝกเปนผูชวยครูดานงานธุรการชั้นเรียน การเขียนรายงานผล

การศึกษาผูเรียนรายกรณี การจัดทํารายงานการศึกษาสังเกตและการปฏิบัติงานผูชวยครูจากสภาพจริง การ

นําเสนอและอภิปรายผลการสังเกตและการมีสวนรวม 

 

1102303 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู 2(180) 

 Pre–practicum in Teaching Profession 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน 

 1102301 การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

 ขอบขาย บทบาทของผูท่ีเก่ียวของ และแนวทางการปฏิบัติตนในการฝกประสบการณ

วิชาชีพครู การบริหารงานวิชาการและการจัดการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูในวิชาเฉพาะดานของ

นักศึกษา การฝกจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดประสงคการสอนท่ีหลากหลายโดยเนนให

ผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง การทดลองจัดการเรียนรูในสถานการณจําลองและสถานการณจริง การ

ออกแบบทดสอบ ขอสอบเครื่องมือวัดผล การตรวจขอสอบ การใหคะแนน และการตัดสินผลการเรียน การ

สอบภาคปฏิบัติและการใหคะแนน การใชและการผลิตสื่อ การวิจัยแกปญหาผูเรียน การจัดทําโครงงาน

วิชาการในสถานศึกษา 
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1105801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6 (540) 

 Teaching Internship 1 

 การลงทะเบียนรายวิชานี้ตองผานการเรียนรายวิชาชีพครูในกลุมวิชาชีพครูและกลุมวิชา 

ฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียนครบตามโครงสรางของหลักสูตร 

 การบูรณาการและการประยุกตใชองคความรูในกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครูใน

สถานศึกษาตลอดภาคเรียน  การปฏิบั ติ การสอนในวิชาเอก การจัดการชั้น เรียน  การวัดและ 

การประเมินผลและนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนา

งานตาง ๆ รวมกับสถานศึกษา การศึกษาผูเรียนเปนรายกรณี และการวิเคราะหผลการจัดการเรียนรูสูการ

วิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียนภายใตกระบวนการนิเทศติดตามชวยเหลือและพัฒนา ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับ

มอบหมาย การสรางมนุษยสัมพันธและเรียนรูการปรับตนใหเขากับวัฒนธรรมองคกร การสัมมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรูในการฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 

1105802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6 (540) 

 Teaching Internship 2 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน 

 1105801การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

 การบูรณาการและการประยุกตใชองคความรูในกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครู ใน

สถานศึกษาตลอดภาคเรียนในทุกดานเพ่ือการพัฒนาตนสูความเปนครูมืออาชีพ การออกแบบการจัดการ

เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญจนสามารถปฏิบัติใหเกิดผลไดจริงในการปฏิบัติการสอนวิชาเอก การวัดและ

การประเมินผลและนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาและแกปญหาการเรียนรู

ของผูเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง

บุคคลเพ่ือสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนเต็มตามศักยภาพ สามารถประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพ่ือ

พัฒนาผูเรียน การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษา และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูในการฝกประสบการณวิชาชีพครู 

หมายเหตุ 

 รายวิชาในกลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียนและกลุมวิชาการปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษาไดผลการเรียนระดับข้ันต่ํากวา C ถือวาไมผานเกณฑตองลงทะเบียนฝกประสบการณในรายวิชา

นั้นใหม 
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 (1) กลุมวิชาเฉพาะดาน 

  1) วิชาเฉพาะดานบังคับ จํานวน 69 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1531102 ภาษาศาสตรเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Introduction to Linguistics 

 คุณลักษณะเบื้องตนของภาษา การเรียนรูภาษา การแปรและเปลี่ยนแปลงในภาษา ระบบ

เสียง การสรางคํา โครงสรางประโยค และการแสดงความหมาย โดยเนนระบบภาษาอังกฤษ และการ

ประยุกตใชความรูทางภาษาศาสตรกับการเรียนภาษาอังกฤษ 

 Fundamental properties of languages; acquisition, variation and change; 

sound system, word formation, syntax, and expression of meaning with emphasis on the 

systems of English; and its application to English language learning 

 

1532201 สัทศาสตรภาษาอังกฤษ 3(3-0-6 

 Introduction to English Phonetics 

 แนวคิดพ้ืนฐานทางสัทศาสตร อวัยวะในการออกเสียง กระบวนการทําใหเกิดเสียงพูด ฐาน

กรณท่ีใชในการออกเสียง การถายเสียงและสัทอักษรสากล ระบบเสียงภาษาอังกฤษ องคประกอบของการ

พูดภาษาอังกฤษ อาทิ การเชื่อมเสียง จังหวะ การลงเสียงหนักเบาและทํานองเสียง การฝกออกเสียง

ภาษาอังกฤษ และเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหาสําหรบัคน 

 Fundamental concepts of phonetics, speech organs, the production of 

sounds; speech sound production mechanisms; phonetic transcription and International 

Phonetic Alphabet; sound system of English; components of spoken English including 

linking and blending, rhythm, stress and intonation; and pronunciation practice and 

difficult English sounds for Thai learners 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1533102 วากยสัมพันธอังกฤษ 3(3-0-6) 

 English Syntax 

 ความรูเบื้องตนทางวากยสัมพันธ การประยุกตใชทฤษฎีวากยสัมพันธในการวิเคราะห

ประเภทของคํา โครงสรางประโยคพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ การวิเคราะหรูปแบบและหนาท่ีของสวนประชิด 

รวมท้ังอนุประโยคอิสระ และอนุประโยคไมเปนอิสระ 

 Introduction to English syntax; application of syntactic theories to the 

analysis of word categories, English sentence structures; analysis of forms and functions of 

sentence constituents, dependent and independent clauses, identified by function and 

types 

 

1551101 การฟงและพูด 1 3(2-2-5) 

 Listening and Speaking 1 

 การทําความเขาใจประเด็นหลักของการพูดในชีวิตประจําวัน การระบุเนื้อหาของขอความ

โดยรวมและรายละเอียดเฉพาะ การสื่อสารท้ังในเรื่องเก่ียวกับกิจวัตรและเรื่องอ่ืน ๆ ได และการแสดง

ความคิดในประเด็นตาง ๆ 

 Understanding the main point of speech about everyday communication; 

identifying both general messages and specific details; communicating on familiar routine and 

non-routine matters; and expressing thought on various topics 

 

1551102 การฟงและพูด 2 3(2-2-5) 

 Listening and Speaking 2 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  1551101 การฟงและพูด 1 

 Pre-requisite: 1551101 Listening and Speaking 1 

 การทําความเขาใจใจความสําคัญของการพูดท่ีมีความซับซอนมากข้ึน รวมถึงการอภิปราย

ในเรื่องท่ีเปนวิชาการ และปฏิสัมพันธโดยมีความคลองแคลวและความถูกตองมากข้ึน 

 Understanding the main ideas of complex speech including discussions in 

more academic fields; and interacting with more degree of fluency and accuracy 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1551108  กลวิธีการอานภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)  

 English Reading Strategies 

 ทักษะท่ีหลากหลายในการอานบทอานโดยใชกลยุทธการอานท่ีหลากหลาย ทักษะในการ

ถอดรหัสบทอาน การอนุมานความหมายจากบทอานโดยใชความรูเดิม หรือประสบการณเดิม  ทักษะการ

เดาและทักษะการอภิปรายบทอาน 

 Development of various skills in reading a repertoire of texts using a variety 

of reading strategies. Skills in decoding texts; inferring meaning from texts by using 

background knowledge or schemata; developing predictive and discussion skills 

 

1551109 การเชื่อมโยงองคประกอบในการอาน 3(3-0-6) 

 Discourse Approach in Reading 

 แนวคิดการเชื่อมโยงเนื้อหาของบทอานโดยใชคําเชื่อมความตามประเภทของบทอาน การ

เลาเรื่อง การพรรณนา การเปรียบเทียบ การใหคํานิยาม การจําแนก การยกตัวอยาง การใหเหตุและผล 

และการแกปญหา 

 Concept of how continuous texts fit together and significance of discourse 

markers with attention to development of theme in types of texts, including narration, 

description, comparison, definition, classification, exemplification, cause-effect and problem 

solving 

 

1551110 การเขียนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Writing for Communication 

 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การแนะนําตนเอง บัตรอวยพร

บล็อก บัตรเชิญ แบบฟอรม กําหนดการเดินทาง ประวัติยอ จดหมายสมัครงาน บันทึก และจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส 

 English writing skills for daily-life communication including introducing 

oneself, cards, Blogs, invitations, forms, itineraries, resumes, application letters, memos, 

and E-mail 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1551503 ไวยากรณเพ่ือการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 

 Grammar for Communication 1  

 โครงสรางคําภาษาอังกฤษ กฎไวยากรณและรูปแบบโครงสรางภาษา เก่ียวกับการฟง การ

พูด การอาน การเขียน โดยผานสถานการณการสื่อสารทางภาษาอังกฤษท่ีหลากหลาย 

 English word formations, language rules and forms of listening, speaking, 

reading and writing skills through English communicative situations 

 

1552107 การเขียนอนุเฉท 3(2-2-5) 

 Paragraph Writing 

 ลักษณะการเขียนระดับยอหนาท่ีมีประสิทธิภาพ องคประกอบและรูปแบบตาง ๆ ของการ

เขียนยอหนา ฝกรวบรวม จัดระดับความคิดหรือขอมูล และเรียบเรียงถายทอดเปนขอเขียนระดับยอหนา 

เชิงวิพากษและสรางสรรค 

 Features of effective paragraph writing; paragraph components and patterns of 

paragraph development; development of skills in generating and shaping ideas or information to 

be presented in a critical and creative paragraph 

 

1552202 การแปลท่ัวไป 1 3(3-0-6) 

 General Translation 1 

 หลักการพื้นฐานและเทคนิคการแปลจากอังกฤษเปนไทยและไทยเปนอังกฤษ 

การวิเคราะหขอความภาษาอังกฤษหลากหลายประเภท ดานโครงสรางทางภาษา คําศัพท สํานวนตาง ๆ 

วัฒนธรรมทางสังคมท่ีแฝงอยูเม่ือเปรียบเทียบกับภาษาไทย ฝกฝนทักษะการแปลในระดับคํา ประโยคและ

ยอหนาจากอังกฤษเปนไทยและไทยเปนอังกฤษ  

 Principles and techniques of translation from English to Thai and from 

Thai to English; analysis of various English texts in terms of language structure, vocabulary, 

idiomatic expressions and socio-cultural aspects compared to texts in Thai; practice of 

translating at the levels of words, sentences and paragraphs in both languages 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1552302 วรรณคดีเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Introduction to Literature 

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวรรณกรรมประเภทตาง ๆ องคประกอบวรรณกรรมภาษาอังกฤษ

และคําศัพทเบื้องตนเพ่ือความเขาใจ การวิเคราะหรอยแกว รอยกรอง และบทละครท่ีคัดสรร 

 Introduction to the literary forms, the literary elements of English literature, 

basic vocabulary for understanding and analysis of selected prose, poetry, and drama 

 

1552504 ไวยากรณเพ่ือการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 

 Grammar for Communication 2 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน: 1551503 ไวยากรณเพ่ือการสื่อสาร 1 

 Pre-requisite: 1551503 Grammar for Communication 1 

 โครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษที่ซับซอน การสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชโครงสราง

ภาษาท่ีหลากหลาย ทักษะการฟง พูด อาน และเขียน  การสรุปความ  การอภิปราย และการเลาเรื่อง  

โดยใชรูปแบบและโครงสรางภาษาอังกฤษอยางถูกตอง 

 Extensive study and practice of more complex English language structures 

through various language communicative purposes and contexts emphasizing on listening, 

speaking, reading and writing skills including summarizing of discussions or stories using correct 

language rules and forms 

 

1553108 วาทการในสถานการณท่ีหลากหลาย 3(2-2-5) 

 Speech in Various Situations 

 การพัฒนากลวิธีในการพูดสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูดในท่ีชุมชนในโอกาสตาง ๆ 

การสัมภาษณ การนําเสนอ การใชภาษาทาทางในการสื่อความหมาย และการใชสื่ออุปกรณประกอบการ

นําเสนอ การพูดโนมนาว การใชเหตุผล การเจรจาตอรอง การอภิปราย การกลาวสุนทรพจน 

 Development of effective oral communication strategies; practice of oral 

public presentation in various situations; interviews, presentation, the use of body language 

and visual aids in project presentation, persuasive speaking, reasoning, negotiation, 

discussion, and short speech 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1553114 การอานเชิงวิเคราะหวิจารณ 3(3-0-6) 

 Analytical and Critical Reading 

 หลักการวิเคราะหวิจารณขอคิดเห็นและทัศนคติในบทอานตาง ๆ การวิเคราะหบทอานเพ่ือ

หาขอสรุปและการตีความความหมายโดยนัย การอภิปรายเก่ียวกับประเด็นตาง ๆ โดยการพูดและการเขียน 

 Principles of criticism-determination of opinions and attitudes from reading 

various texts; analysis of texts to determine inference and implication; oral and written 

discussion of the issues 

 

1553303 รอยแกวภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 English Prose 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 1552302 วรรณคดีเบื้องตน 

 Pre-requisite: 1552302 Introduction to Literature 

 องคประกอบและรูปแบบงานเขียนประเภทรอยแกวภาษาอังกฤษ และวิเคราะหงานเขียน

ท่ีคัดสรร 

 Elements and forms of English prose, and analysis of selected prose 

 

1553404 วัฒนธรรมของผูพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 Cultures of Speakers of English 

 วัฒนธรรมของเจาของภาษา และวัฒนธรรมของชนชาติอ่ืนท่ีพูดภาษาอังกฤษ ผูพูดท่ีใช

ภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสอง และผูพูดท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ  การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน

เพ่ือการสอนวัฒนธรรม และเปรียบเทียบวัฒนธรรมของผูเรยีนกับวัฒนธรรมของชนชาติอ่ืน ๆ  

 The cultures of other speakers of English including speakers of native 

speakers, second language speakers and foreign language speakers; focusing on classroom 

activities for cultures teaching and comparing learners’ culture with other speakers’ culture 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1553702 การนําเสนอภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 Presentation in English 

 องคประกอบและเทคนิคการนําเสนอที่มีประสิทธิภาพ โดยใชการประสานสายตา 

ทาทาง สัญญาณ การเคลื่อนไหว และน้ําเสียง โดยใชหัวขอท่ีผูสอนกําหนดให และผูเรียนเลือกเองตามความ

สนใจ จากสื่อท่ีหลากหลาย เพ่ือนําเสนอและใชสอนในชั้นเรียน 

 Elements and techniques for effective presentation in English including eye 

contact, posture, gesture, movement, and voice projections; supporting to conduct 

presentations from teacher-selected topics and self-selected topics, integrating various 

media to presentation and classroom teaching 

 

1553704 การเรียนรูภาษาอังกฤษผานกิจกรรมนันทนาการ 3(3-0-6) 

 Learning English through Recreation Activities 

 การสื่อสารภาษาอังกฤษผานกิจกรรมนันทนาการ และการเขียนโครงการคาย

ภาษาอังกฤษ โดยมุงเนนการใชทักษะภาษาอังกฤษ 

 Practice English communication through recreation activities, and write English 

camp project; emphasize on English language skills uses 

 

1554812 การวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 English Language Assessment and Evaluation 

 การวัดและประเมินผลการสอนภาษาอังกฤษ การทดสอบและประเมินทักษะภาษา 

การแสดงออกและผลงานของผูเรียนท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา

จากประเทศในกลุมสหภาพยุโรป 

 English language assessment and evaluation; focusing on skills in English 

language testing, students’ performance and assignment according to the Common European 

Framework of References 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1554815 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 Information and Communication Technology for English 

 Language Teaching 

 การประยุกตใชอินเทอรเน็ตสําหรับการสอนและการเรียนรูภาษาอังกฤษ การติดตอสื่อสาร

หรือการโตตอบปฏิสัมพันธผานคอมพิวเตอร และเว็บไซต และการประยุกตใชสื่อในชั้นเรียน การออกแบบ

ชิ้นงาน การสํารวจและการประเมินนวัตกรรมแบบเรียนและเว็บไซตท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 

 Internet application for English language teaching, computer mediated 

communication and integration; the World Wide Web and applications to English language 

classrooms; emphasizing upon designing learning tasks; exploring and evaluating innovations, 

textbooks, websites appropriate to English language teaching 

 

1554903 การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 

 Seminar on English Language Teaching 

 การคนควาขอมูลเก่ียวกับการสอนและปญหาการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบันจาก

แหลงขอมูลท่ีหลากหลาย  งานวิจัย วารสาร บทความหนังสือพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส การอภิปราย

รวมกันในชั้นเรียน และการวิเคราะหประเด็นเก่ียวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 Search of information concerning current English language pedagogy and 

problems from a variety of sources; researches, journals, newspaper articles and online 

resources; collaborative class discussion and analysis of issues in English language pedagogy 

 

1554904 การวิจัยดานการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

 English Language Teaching Research 

 หลักการวิจัยในชั้นเรียนท่ีเก่ียวกับการสอนภาษาอังกฤษ การพัฒนาโครงรางวิจัย ระเบียบ

วิธีวิจัย การสรุปผล การอภิปรายและการเขียนรายงานการวิจัย 

 Principles of classroom action research in English language teaching; developing 

research proposals, writing methodology, summarizing, discussing and writing a research report 
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  2) วิชาเฉพาะดานเลือก จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1552106 ภาษาอังกฤษดวยการแสดง 3(2-2-5) 

 English through Drama 

 การศึกษาและวิเคราะหองคประกอบของบทละคร ภาษาท่ีใชในการแสดง และการวิจารณ

บทละครท่ีคัดสรร 

 Study and analysis of selected drama; elements of drama and language 

learning through acting out and critics 

 

1552109 การพูดในท่ีชุมชน 3(3-0-6) 

 Public Speaking 

 การฝกพูดในท่ีสาธารณะในสถานการณและโอกาสตาง ๆ ท้ังในท่ีเปนทางการและไมเปน

ทางการ การพูดแนะนําตัว การกลาวขอบคุณ การพูดบรรยาย การใหขอมูล การพูดโนมนาว การพูดโตแยง 

โดยเนนความถูกตองเหมาะสมดานการใชภาษา น้ําเสียง ความหนักเบาของเสียง การสบตาผูฟง การใช

ทาทาง และสื่อประกอบ และอุปสรรคในการออกเสียงภาษาอังกฤษสําหรับคนไทย 

 Practice of public speeches in various situations and for several purposes both 

formal and informal language, including introduction, thanks, narrative, informative, persuasive 

and argumentative, by using appropriate language, tone, voice projection, eye contact, 

gestures and visual aids; problems of pronunciation among Thai speakers 

 

1552305 วรรณกรรมสําหรับเด็ก 3(3-0-6) 

 Children’s Literature 

 งานเขียนประเภทวรรณกรรมสําหรับเด็ก บทรอยกรอง นิยายแฟนตาซี และงานเขียนรวม

สมัยอ่ืน ๆ โดยเนนการวิเคราะหองคประกอบพ้ืนฐานของงานวรรณกรรมท่ีคัดสรร 

 Literature written for children, including traditional literature poetry, modern 

fantasy and contemporary realistic fictions with emphasis on the analysis of literary elements 

of selected works 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1552601 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียวในทองถ่ิน 3(2-2-5) 

 English for Local Tourism 

 การสํารวจแหลงทองเท่ียวทองถ่ินเฉพาะจังหวัด ขอมูลของจังหวัดในดานภูมิศาสตร 

ประวัติศาสตร โบราณคดี สถาปตยกรรม ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ผลิตภัณฑทองถ่ิน ท่ีพัก  

การเดินทาง รานอาหาร บริษัททัวร กฎกติกามารยาท การเขียนกําหนดการเดินทาง และการฝกจัดทองเท่ียว

ในสถานการณจริง 

 Exploring local tourist attractions in a particular province; a variety of related 

information concerning geography, history, archeology, architecture, religion, culture, traditions, 

way of life, local products, accommodations, transportation, restaurants, tour agencies, rules 

and regulations; planning an itinerary and conducting tours in real situations 

 

1553204 การแปลท่ัวไป 2 3(3-0-6) 

 General Translation 2 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  1552202 การแปลท่ัวไป 1 

 Pre-requisite: 1552202 General Translation 1 

 หลักการพ้ืนฐานและเทคนิคการแปลเอกสารทางวิชาการ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

แปลบทคัดยอ บทความ หนังสือสัญญา การวิเคราะหและอภิปรายปญหาในการแปล 

 Extended study of principles and techniques in translating complex academic 

texts, both English and Thai, including abstracts, articles, contracts; analyzing and discussing 

problems in translation 

 

1553304 รอยกรองภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 English Poetry 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  1552302 วรรณคดีเบื้องตน 

 Pre-requisite: 1552302 Introduction to Literature 

 องคประกอบและรูปแบบงานเขียนประเภทรอยกรองภาษาอังกฤษ และวิเคราะหกวีนิพนธ

ท่ีคัดสรร 

 Elements and forms of English poetry, and analysis of selected poems 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1553703 การอานและการเขียนเพ่ือจุดมุงหมายเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

 Reading and Writing for Academic Purposes  

 การอานบทความทางวิชาการเพื่อฝกทักษะการตีความ การอางอิง และการสรุป

ความ การฝกการเขียนเชิงวิชาการเพ่ือแสดงความคิดเห็นในสถานการณตางๆ 

 Reading academic texts to practice interpretation, referencing and summarizing 

skills; practicing appropriate academic writing work for expressing opinions in various situation 

 

1553906 โครงงานภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 English Project Work 

 หลักการการใชโครงงานภาษาอังกฤษในชั้นเรียน การฝกใชเทคนิคท่ีหลากหลายในการ

จัดทําโครงงาน การวางแผน การดําเนินงานและการประเมินผลชิ้นงานอยางเหมาะสม 

 Principles of using English project works in the classroom; practicing various 

kinds of project works; steps in doing project works including planning, carrying out and 

evaluating 

 

  3) กลุมวิชาการสอนวิชาเอก จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1554803 วิธีวิทยาการสอนภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5) 

 English Teaching Methodology 1 

 ภาพรวมของภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลและ51กรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถ

ทางภาษาจากประเทศในกลุมสหภาพยุโรป51 วิธีการสอนภาษาอังกฤษท่ีหลากหลาย กิจกรรมและสิ่งแวดลอม

ในการสอน วิธีการสอนท่ีหลากหลายท่ีเหมาะสมกับบริบทการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยและเทคนิค

ในการสอนทักษะทางภาษาอังกฤษ 

 Overview of English as an international language and the Common European 

Framework of References; various English language teaching approaches; activities and 

teaching environment that best facilitate English language learning in the Thai context; 

techniques of teaching language skills 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1554804 วิธีวิทยาการสอนภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5) 

 English Teaching Methodology 2 

 รายวิชาท่ีตองเรียนกอน: 1554803 วิธีวิทยาการสอนภาษาอังกฤษ 1 

 Pre-requisite: 1554803 English Teaching Methodology 1 

 การประยุกตใชวิธีการและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ  การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ การเขียนแผนกิจกรรมการเรียนรู การปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษในชั้น

เรียนแบบรายกลุม รายคู และรายบุคคล การใชภาษาอังกฤษในชั้นเรียน 

 Applying different English teaching methodologies and techniques, managing 

integrated English teaching activities, and writing learning activity plans; classroom English 

teaching in groups, pairs and individuals; using English classroom language 
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