หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ป)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หมวดที่ 1
ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
25471471101669
ภาษาไทย
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Education Program in English
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อยอ (ไทย)
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Education (English)
ชื่อยอ (อังกฤษ) B.Ed. (English)
3. วิชาเอกของหลักสูตร
วิชาภาษาอังกฤษ
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวน 176 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5.3 การรับเขาศึกษา
รับนั กศึกษาสัญชาติไทยหรือนักศึกษาตางประเทศที่ มีความสามารถในการใชภ าษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
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 คณะกรรมการประจําคณะมนุ ษยศาสตรและสังคมศาสตรในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วัน ที่
8 เมษายน 2559 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ
6.3 คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองหลั กสู ตรของสภาวิช าการ ในการประชุม ครั้งที่ 10/2559 วั น ที่
9 กันยายน 2559 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ
6.4 คณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุ มครั้งที่ 9/2559 วัน ที 23 กันยายน 2559 ให ความ
เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ
6.5 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 1 ตุลาคม 2559
ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย
6.6 สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2559 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ไดอนุมัติหลักสูตร
ครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั งกฤษ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2559) ให เป ด สอนภาคเรี ย นที่ 1
ปการศึกษา 2560
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา
ครุศาสตรและศึกษาศาสตรในปการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ครูสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา
8.2 บุคคลกรทางการศึกษา
8.3 นักวิชาการในสํานักพิมพ
8.4 บุคคลากรในสถานประกอบการที่ใชภาษาอังกฤษ
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3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 176 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา
เฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ดังนี้
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
176 หนวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 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
(1) กลุมวิชาชีพครู
1) วิชาชีพครูบังคับ จํานวน
2) วิชาวิชาชีพครูเลือกเรียน จํานวนไมนอยกวา
3) วิชาฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน
4) วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
(2) กลุมวิชาเฉพาะดาน
1) วิชาเฉพาะดานบังคับ จํานวน
2) วิชาเฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา
3) วิชาการสอนวิชาเอก ไมนอยกวา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา

140
59
37
7
3
12
81
69
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

6 หนวยกิต

ขอกําหนดเฉพาะ
1. การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1554803 วิธีวิทยาการสอนภาษาอังกฤษ 1 จะตองสอบผานรายวิชา
เฉพาะดานบังคับ (วิชาเอก) ทุกรายวิชา
2. การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ตองเรียนมากอนตองผานการเรียนในรายวิชาที่ระบุไวกอน
3. การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1105801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะตองมีคุณสมบัติดังนี้
3.1 สอบผานรายวิชาครูบังคับและรายวิชาเฉพาะดานบังคับ (วิชาเอก) ทุกรายวิชา
3.2 สอบผานรายวิชา 1102301 การสังเกตและการมี สวนรวมปฏิบั ติงานในสถานศึกษา และ
รายวิชา 1102303 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู ไมต่ํากวาระดับ C
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4. ผลการศึกษาในกลุมรายวิชาการปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาตองไมต่ํากวาระดับ C จึงถือวาผาน
รายวิชานั้น หากไดต่ํากวาระดับ C 2 ครั้ง ถือวาพนสภาพการเปนนักศึกษา
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา
(1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร จํานวนไมนอยกวา
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
1500133
1500134
1500135

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
English at Work

30 หนวยกิต
9 หนวยกิต
9 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
1500136
1500137
1500138
1500139
1500140
1500141
1500142

ชื่อวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
Chinese Conversation for Work
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
Japanese for Communication 1
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
Japanese for Communication 2
ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
Basic Tagalog
สนทนาภาษาตากาล็อก
Conversation in Tagalog
ภาษามาเลยเบื้องตน
Basic Malay
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
1500143
1500144
1500145
1500146
1500147
1500148
1500149

รหัสวิชา
2000112
2000113
2000114

รหัสวิชา
2000115
2000116

ชื่อวิชา
สนทนาภาษามาเลย
Conversation in Malay
ภาษาลาวเบื้องตน
Basic Lao
สนทนาภาษาลาว
Conversation in Lao
ภาษาพมาเบื้องตน
Basic Burmese
สนทนาภาษาพมา
Conversation in Burmese
ภาษาเวียดนามเบื้องตน
Basic Vietnamese
สนทนาภาษาเวียดนาม
Conversation in Vietnamese

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(2) กลุมวิชาสังคมศาสตร จํานวนไมนอยกวา
รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)
ชื่อวิชา
การเมืองการปกครองไทย
Thai Government and Politics
อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
สังคมไทยในบริบทโลก
Thai Society Global Context
รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
Human and Environment
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
2500114
2500115

รายวิชาบังคับ
ชื่อวิชา
จริยธรรมและทักษะชีวิต
Ethics and Life Skills
จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
Volunteer Mindedness for Local Development

6 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
25001116
2500117
2500118
2500119

รหัสวิชา
4000124
4000125
4000126

ชื่อวิชา
สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
Psychology in Daily Life
สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
Information for Study Skills
ทวารวดีศึกษา
Dvaravati Studies

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร จํานวนไมนอยกวา
รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)
ชื่อวิชา
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ
Sport Science for Health
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Technology
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6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
4000127

4000128
4000129
4000130
4000131

รหัสวิชา
1112101
1112102
1112103
1113201
1114704
1121205

รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Science and Technology Development in
Changing World
การสรางเสริมสุขภาวะ
Well-being Promotion
นันทนาการเพื่อสุขภาพ
Recreation for Life
ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
Health Insurance System in Thailand
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา
(1) กลุมวิชาชีพครูจํานวน จํานวนไมนอยกวา
1) วิชาชีพครูบังคับ จํานวน
ชื่อวิชา
พื้นฐานการศึกษา
Foundation of Education
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
English Communication for Teacher
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
Thai Communication for Teacher
หลักวิชาชีพครู
Principle of Professional Teacher
การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance
การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

140 หนวยกิต
59 หนวยกิต
37 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)

รหัสวิชา
1122301
1124501
1131103
1142104
1143408
1151101
1152204
1153503
1154101

รหัสวิชา
1113701
1114701
1123103
1123402
1123403

ชื่อวิชา
หลักการสอนและการจัดการเรียนรู
Principle of Teaching and Learning Management
การบริหารจัดการชั้นเรียน
Classroom Management
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Information Technology for Education
การวัดและประเมินผลการเรียนรู
Learning outcome Measurement and Evaluation
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
Research for Learning Development
พื้นฐานทางจิตวิทยาสําหรับครู
Foundation of Psychology for Teacher
จิตวิทยาการเรียนการสอน
Psychology of Learning and Instruction
จิตวิทยาการแนะแนวและการใหการปรึกษา
Guidance and Counseling Psychology
การศึกษาพิเศษ
Special Education
2) วิชาครูเลือกเรียน จํานวนไมนอยกวา
ชื่อวิชา
กฎหมายการศึกษา
Educational Law
การบริหารจัดการสถานศึกษา
School Management
สิ่งแวดลอมศึกษาและภูมิปญญาชุมชน
Environmental Education and Community Wisdom
ทักษะและเทคนิคการสอน
Teaching Skills and Techniques of Teaching
วาทการสําหรับครู
Speech for Teachers
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น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
7 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)

รหัสวิชา
1132102
1133502
1132503
1142201
1142501
1152301
1153102
1153504

รหัสวิชา
1102301
1102303

รหัสวิชา
1105801
1105802

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
นวัตกรรมการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Innovation
การสรางสรรคและประดิษฐสื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Creativity and Invention of Educational Media
การผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Production and Presentation of Educational Multimedia
การสรางแบบทดสอบเบื้องตน
2(2-0-4)
Introduction to Test Construction
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวัดผลและวิจัยการศึกษา
3(2-2-5)
Computer Software Package for Educational Measurement and Research
มนุษยสัมพันธสําหรับครู
2(2-0-4)
Human Relations for Teacher
บุคลิกภาพและการปรับตัว
2(2-0-4)
Personality and Adjustment
จิตวิทยาการแนะแนววัยรุน
2(1-2-3)
Guidance Psychology for Adolescence
3) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน
ชื่อวิชา
การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานในสถานศึกษา
Observation and Participation in School Practices
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู
Pre–practicum in Teaching Profession

3 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
1(90)

4) กลุมวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ชื่อวิชา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Teaching Internship 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Teaching Internship 2

12 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
6(540)
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2(180)

6(540)

รหัสวิชา
1531102
1532201
1533102
1551101
1551102
1551108
1551109
1551110
1551503
1552107
1552202
1552302
1553108
1552504

(2) กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา
1) วิชาเฉพาะดานบังคับ จํานวน
ชื่อวิชา
ภาษาศาสตรเบื้องตน
Introduction to Linguistics
สัทศาสตรภาษาอังกฤษ
Practical English Phonetics
วากยสัมพันธอังกฤษ
English Syntax
การฟงและพูด 1
Listening and Speaking 1
การฟงและพูด 2
Listening and Speaking 2
กลวิธีการอานภาษาอังกฤษ
English Reading Strategies
การเชื่อมโยงองคประกอบการอาน
Discourse Approach in Reading
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
Writing for Communication
ไวยากรณเพื่อการสื่อสาร 1
Grammar for Communication 1
การเขียนอนุเฉท
Paragraph Writing
การแปลทั่วไป 1
General Translation 1
วรรณคดีเบื้องตน
Introduction to Literature
วาทการในสถานการณที่หลากหลาย
Speech in Various Situations
ไวยากรณเพื่อการสื่อสาร 2
Grammar for Communication 2
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54 หนวยกิต
69 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
1553114
1553303
1553404
1553702
1553704
1554812
1554815
1554903
1554904

ชื่อวิชา
การอานเชิงวิเคราะหวิจารณ
Analytical and Critical Reading
รอยแกวภาษาอังกฤษ
English Prose
วัฒนธรรมของผูพูดภาษาอังกฤษ
Cultures of Speakers of English
การนําเสนอภาษาอังกฤษ
Presentation in English
การเรียนรูภาษาอังกฤษผานกิจกรรมนันทนาการ
Learning English through Recreation Activities
การวัดและการประเมินผลภาษาอังกฤษ
English Language Assessment and Evaluation
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการสอนภาษาอังกฤษ
Information and Communication Technology for English
การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
Seminar on English Language Teaching
การวิจัยดานการสอนภาษาอังกฤษ
English Language Teaching Research
2) วิชาเฉพาะดานเลือก จํานวน

รหัสวิชา
1552106
1552109
1552305
1552601

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษดวยการแสดง
English through Drama
การพูดในที่ชุมชน
Public Speaking
วรรณกรรมสําหรับเด็ก
Children’s Literature
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวในทองถิ่น
English for Local Tourism
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

6 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

รหัสวิชา
1553204
1553304
1553703
1553906

ชื่อวิชา
การแปลทั่วไป 2
General Translation 2
รอยกรองภาษาอังกฤษ
English Poetry
การอานและการเขียนเพื่อจุดมุงหมายเชิงวิชาการ
Reading and Writing for Academic Purposes
โครงงานภาษาอังกฤษ
English Project Work
3) วิชาการสอนวิชาเอก จํานวน

รหัสวิชา
1554803
1554804

ชื่อวิชา
วิธีวิทยาการสอนภาษาอังกฤษ 1
English Teaching Methodology 1
วิธีวิทยาการสอนภาษาอังกฤษ 2
English Teaching Methodology 2

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

6 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปดสอนโดยไมซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวม ในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับกอนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากงาย หรือชั้นป
หมวดวิชาและหมูวิชา

เลขตัวที่ 1 – 3 บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา
เลขตัวที่ 4
บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
เลขตัวที่ 5
บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6,7 บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา
หมายเหตุ เลขตัวที่ 1- 3 บงบอกหมวดหมูวิชา ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
150 หมายถึง กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
200 หมายถึง กลุมวิชาสังคมศาสตร
250 หมายถึง กลุมวิชามนุษยศาสตร
400 หมายถึง กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน เลขตัวที่ 5 บงบอกลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้
1
หมายถึง กลุมวิชาที่เปนพื้นฐาน
2
หมายถึง กลุมวิชาการแปล
3
หมายถึง กลุมวิชาวรรณคดี
4
หมายถึง กลุมวิชาภาษาและวัฒนธรรม
5
หมายถึง กลุมวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
6
หมายถึง กลุมวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
7
หมายถึง กลุมวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
8
หมายถึง กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
9
หมายถึง กลุมวิชาสัมมนาและโครงการวิจัย
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รายวิชาที่ตองเรียนมากอน หมายความวา นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชาที่ตองเรียนมากอน
จะตองผานการเรียนในรายวิชาที่ระบุไวกอนเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น โดยนักศึกษา
จะผานการเรียนและการประเมินผลรายวิชาที่ตองเรียนมากอน โดยไดระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+,
D, PD หรือ P
3.1.4 แผนการศึกษา
รหัสวิชา
1500133
1500134
1112101
1531102
1551503
1551101
1551108

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
พื้นฐานการศึกษา
3(3-0-6)
ภาษาศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
ไวยากรณเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
การฟงและพูด 1
3(2-2-5)
กลวิธีการอานภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
รวม
21
หนวยกิต

หมวดวิชา
วิชาการศึกษาทั่วไป
วิชาการศึกษาทั่วไป
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาเฉพาะดานบังคับ
วิชาเฉพาะดานบังคับ
วิชาเฉพาะดานบังคับ
วิชาเฉพาะดานบังคับ

รหัสวิชา
2000114
2500114
1151101
1131103
1532201
1551110
1552504

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
สังคมไทยในบริบทโลก
3(3-0-6)
จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(3-0-6)
พื้นฐานทางจิตวิทยาสําหรับครู
2(2-0-4)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
สัทศาสตรภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
ไวยากรณเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
รวม
20
หนวยกิต

หมวดวิชา
วิชาการศึกษาทั่วไป
วิชาการศึกษาทั่วไป
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาเฉพาะดานบังคับ
วิชาเฉพาะดานบังคับ
วิชาเฉพาะดานบังคับ
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รหัสวิชา
4000124
4000125
XXXXXXX
1121205
1142104
1551102
1551109

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
3(- - - -)
การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
การวัดและประเมินผลการเรียนรู
3(2-2-5)
การฟงและพูด 2
3(2-2-5)
การเชื่อมโยงองคประกอบการอาน
3(3-0-6)
รวม
21
หนวยกิต

หมวดวิชา
วิชาการศึกษาทั่วไป
วิชาการศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาเฉพาะดานบังคับ
วิชาเฉพาะดานบังคับ

รหัสวิชา
1500135
2500115
1112102
1112103
1152204
1552202
1552107
1552302

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
2(1-2-3)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
2(1-2-3)
จิตวิทยาการเรียนการสอน
2(1-2-3)
การแปลทั่วไป 1
3(3-0-6)
การเขียนอนุเฉท
3(2-2-5)
วรรณคดีเบื้องตน
3(3-0-6)
รวม
21
หนวยกิต

หมวดวิชา
วิชาการศึกษาทั่วไป
วิชาการศึกษาทั่วไป
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาเฉพาะดานบังคับ
วิชาเฉพาะดานบังคับ
วิชาเฉพาะดานบังคับ
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รหัสวิชา
2000113
1102301
1113201
1122301
1533102
1553114
1553704
XXXXXX

รหัสวิชา
1143408
1153503
1113701
1553303
1553702
1553404
XXXXXX
XXXXXX

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงาน
1(90)
ในสถานศึกษา
หลักวิชาชีพครู
3(2-2-5)
หลักการสอนและการจัดการเรียนรู
3(2-2-5)
วากยสัมพันธอังกฤษ
3(3-0-6)
การอานเชิงวิเคราะหวิจารณ
3(3-0-6)
การเรียนรูภ าษาอังกฤษผานกิจกรรมนันทนาการ 3(3-0-6)
วิชาเลือกเสรี
3( - - )
รวม
22
หนวยกิต
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
3(2-2-5)
จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา
2(1-2-3)
กฎหมายการศึกษา
2(2-0-4)
รอยแกวภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
การนําเสนอภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
วัฒนธรรมของผูพูดภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
วิชาเฉพาะดาน (เลือก)
3( - - )
วิชาเฉพาะดาน (เลือก)
3( - - )
รวม
22
หนวยกิต
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หมวดวิชา
วิชาการศึกษาทั่วไป
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาเฉพาะดานบังคับ
วิชาเฉพาะดานบังคับ
วิชาเฉพาะดานบังคับ
วิชาเลือกเสรี

หมวดวิชา
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาเฉพาะดานบังคับ
วิชาเฉพาะดานบังคับ
วิชาเฉพาะดานบังคับ
วิชาเฉพาะดานเลือก
วิชาเฉพาะดานเลือก

รหัสวิชา
1102303
1114704
1124501
1554803
1553108
1554815
XXXXXX

รหัสวิชา
1154101
XXXXXX
XXXXXX
1554804
1554812
1554903
1554904

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู
2(1-2-3)
การประกันคุณภาพการศึกษา
2(2-0-4)
การบริหารจัดการชั้นเรียน
2(2-0-4)
วิธีวิทยาการสอนภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
วาทการในสถานการณที่หลากหลาย
3(2-2-5)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ 3(3-0-6)
การสอนภาษาอังกฤษ
วิชาเลือกเสรี
3( - - )
รวม
18
หนวยกิต
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
การศึกษาพิเศษ
2(2-0-4)
รายวิชาชีพครูเลือก
2( - - )
รายวิชาชีพครูเลือก
3( - - )
วิธีวิทยาการสอนภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
การวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
การวิจัยดานการสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
รวม
19
หนวยกิต
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หมวดวิชา
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาการสอนวิชาเอก
วิชาเฉพาะดานบังคับ
วิชาเฉพาะดานบังคับ
วิชาเลือกเสรี

หมวดวิชา
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาชีพครูเลือก
วิชาชีพครูเลือก
วิชาการสอนวิชาเอก
วิชาเฉพาะดานบังคับ
วิชาเฉพาะดานบังคับ
วิชาเฉพาะดานบังคับ

รหัสวิชา
1105801

ปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(540)
รวม

รหัสวิชา
1105802

6

หนวยกิต

ปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(540)
รวม

6

หมวดวิชา
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา

หมวดวิชา
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา

หนวยกิต

สรุป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะดาน
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

30
140
6
176

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500133
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาไทย การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน
Skills in listening, speaking, reading and writing and Thai usage for
communication in daily life
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รหัสวิชา
1500134

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน การฟงเพื่อ
จับใจความสําคัญและตอบคําถาม การพูดบรรยายและแสดงความคิดเห็น การอานจับใจความสําคัญและ
สรุปความ 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

ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
English at Work
ทักษะการฟ ง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการทํ างาน การแนะนํ า
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

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
ทั ก ษะการใช ภ าษาจี น เพื่ อ การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจํ า วั น การทั ก ทายและการลา
การแนะนําตนเอง และผูอื่น การกลาวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหารและเครื่องดื่ม การซื้อสินคา
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
1500137

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
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

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Japanese for Communication 1
อักษรและระบบเสียงในภาษาญี่ปุน คําศัพทและอักษรคันจิพื้นฐาน โครงสรางประโยคขั้น
พื้นฐาน คําทักทายในชีวิตประจําวันและการสื่อสารดวยภาษาญี่ปุนเบื้องตน
Japanese characters and sound system, vocabularies, basic Kanji letters,
basic sentence structure, daily conversations and basic Japanese communication
1500139

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Japanese for Communication 2
*รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500138 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
Pre-requisite: 1500138 Japanese for Communication 1
ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาญี่ปุน การใชภาษาญี่ปุนในการสื่อสาร

ในชีวิตประจําวัน
Skills in Japanese listening, speaking, reading and writing and Japanese in
daily life communication
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รหัสวิชา
1500140

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Tagalog
ภาษาตากาล็ อ กเบื้ อ งต น ตั ว อั ก ษร พยั ญ ชนะและสระ การเน น เสี ย งและพยางค
รูปประโยคพื้นฐาน การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน 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
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500140 ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
Pre-requisite: 1500140 Basic Tagalog
ทั ก ษะการฟ ง เพื่ อ ความเข า ใจและการพู ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพู ด คุ ย เรื่ อ งทั่ ว ไป
งานอดิเรก และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง การ
ซื้ อ ของ การสนทนาของนั ก ท อ งเที่ ย ว กี ฬ า การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น การใช ภ าษาตากาล็ อ กใน
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
1500142

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษามาเลยเบื้องตน
(3-0-6)
Basic Malay
ภาษามาเลยเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะและสระ การเนนเสียงและพยางค รูปประโยค
พื้นฐาน การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน 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
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500142 ภาษามาเลยเบื้องตน
Pre-requisite: 1500142 Basic Malay
ทั ก ษะการฟ ง เพื่ อ ความเข า ใจและการพู ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพู ด คุ ย เรื่ อ งทั่ ว ไป
งานอดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง การ
ซื้อของ การสนทนาของนักทองเที่ยว 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
1500144

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาลาวเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Lao
ภาษาลาวเบื้ อ งต น ตั ว อั ก ษร พยั ญ ชนะ สระ และวรรณยุ ก ต รู ป ประโยคพื้ น ฐาน
การทั ก ทายและการสนทนาในชี วิ ต ประจํ า วั น การพู ด เกี่ ย วกั บ ตั ว เอง เพื่ อ น ครอบครั ว กิ จ กรรมใน
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
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500144 ภาษาลาวเบื้องตน
Pre-requisite: 1500144 Basic Lao
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงานอดิเรก
และกิ จ กรรมในชี วิ ต ประจํ า วั น การรั บ ประทานอาหารนอกบ า น การท อ งเที่ ย ว การเดิ น ทาง
การซื้อของ การสนทนาของนักทองเที่ยว 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
1500146

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาพมาเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Burmese
ภาษาพม า เบื้ อ งต น ตั ว อั ก ษร พยั ญ ชนะ สระ และวรรณยุ ก ต รู ป ประโยคพื้ น ฐาน
การทั ก ทายและการสนทนาในชี วิ ต ประจํ า วั น การพู ด เกี่ ย วกั บ ตั ว เอง เพื่ อ น ครอบครั ว กิ จ กรรมใน
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
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500146 ภาษาพมาเบื้องตน
Pre-requisite: 1500146 Basic Burmese
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงานอดิเรก
และกิ จ กรรมในชี วิ ต ประจํ า วั น , การรั บ ประทานอาหารนอกบ า น การท อ งเที่ ย ว การเดิ น ทาง
การซื้ อ ของ การสนทนาของนั ก ท อ งเที่ ย ว กี ฬ า การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น การใช ภ าษาพม า ใน
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
1500148

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาเวียดนามเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Vietnamese
ภาษาเวียดนามเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต รูปประโยคพื้นฐาน การ
ทักทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน 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
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500148 ภาษาเวียดนามเบื้องตน
Pre-requisite: 1500148 Basic Vietnamese
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงานอดิเรก
และกิ จ กรรมในชี วิ ต ประจํ า วั น , การรั บ ประทานอาหารนอกบ า น การท อ งเที่ ย ว การเดิ น ทาง
การซื้อของ การสนทนาของนั กท องเที่ ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็น การใช ภาษาเวียดนามใน
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
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000112
การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Government and Politics
ความรู พื้ น ฐานทางการเมื อ งและการปกครอง การทํ า ความเข า ใจ การวิ เ คราะห
การแสดงทั ศ นะที่ เป น ประโยชน ต อ การเมื อ งและการปกครองของไทย เหตุ ก ารณ ท างประวั ติ ศ าสตร
การเปลี่ย นแปลงทางการเมืองการปกครองของไทยตั้ งแตสมั ย สุโขทั ยจนถึงปจจุบัน โดยเชื่อมโยงกับ มิติ
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมรวมทั้งอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน
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 ประชาคมการเมืองและมั่นคงอาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ขอมูลพื้นฐานและบทบาทของประเทศสมาชิก
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
2000114

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
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

มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Human and Environment
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและความ
มั่น คงทางอาหาร ภั ยธรรมชาติ และวิกฤตการณ ทางสิ่งแวดลอม โดยกระบวนการพัฒ นามนุษยเพื่ อการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
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
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายแพงและ
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
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500114
จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
แน วคิ ด เกี่ ยวกั บ ชี วิ ต แ ล ะจริ ย ธรรม ป ญ ห าท างจริ ย ธรรม ใน สั ง ค ม ป จจุ บั น
หลักจริยธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 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 วิธีการเกี่ยวกับจิตอาสาเพื่อการ
พัฒนาตนเอง ชุมชน ทองถิ่น รูปแบบ แนวทาง กระบวนการ สรางงานจิตอาสาเพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน
ทองถิ่น กรณีศึกษาบทบาท หนาที่ของบุคคล กลุม องคกร หนวยงานที่ทํางานดานจิตอาสา การบําเพ็ ญ
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
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500116
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ความหมายและคุณ คาของสุน ทรียภาพดานทั ศนศิ ลป ดุริยางคศิ ลป นาฏศิลปและการ
แสดง การเสริมสรางการรับรูและความซาบซึ้งทางดานสุนทรียภาพ
Definitions and value of aesthetics, visual art, musical art, Thai classical
drama, performance art, aesthetic perceptions and appreciation
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รหัสวิชา
2500117

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Psychology in Daily Life
ความสําคัญของจิตวิทยาตอการดําเนินชีวิต องคประกอบและปจจัยของพฤติกรรมมนุษย
ธรรมชาติพัฒนาการของมนุษย การรูจักตนเองและผูอื่น การปรับตัวที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาตน มนุษย
สัมพันธ และการทํางานเปนทีม การประยุกตจิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
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

สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information for Study Skills
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและการรูสารสนเทศ แหลงสารสนเทศและการ
ให บ ริ การการจั ด ระบบทรัพ ยากรสารสนเทศ กลยุท ธและทั กษะการสื บ ค น ทรัพ ยากรสารสนเทศแบบ
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
ประวั ติ ค วามเป น มาของอาณาจั ก รทวารวดี ลั ก ษณะทางสั งคม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง
การปกครอง ความเจริญรุงเรืองของศิลปวัฒนธรรม รองรอยของทวารวดีในภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย
ตลอดจนความสําคัญของวัฒนธรรมทวารวดีที่มีตอจังหวัดนครปฐม
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
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4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000124
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
หลั ก การและกระบวนการคิ ด ของมนุ ษ ย การพั ฒ นาลั ก ษณะการคิ ด และกระบวน
การคิ ด ความคิ ดสร างสรรค การคิ ดเชิ งระบบ การแสวงหาความรูทางวิท ยาศาสตร 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

วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Sport Science for Health
ความหมาย และจุดมุงหมายของวิทยาศาสตรการกีฬา หลักการ ประเภทและประโยชน
ของการออกกําลังกาย การออกกําลังกายดวยกิจกรรมทางกาย การเลนกีฬา มารยาทของการเปนผูเลนและ
ผูดูกีฬาที่ดี การสรางเสริมสมรรถภาพทางกายและการสรางเสริมสุขนิสัย การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บที่
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
4000126

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information and Communication Technology
ความหมายและองค ป ระกอบของระบบคอมพิ ว เตอร เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการสืบคนขอมูล โปรแกรมประยุกตดาน
การประมวลผลคํา ดานตารางคํานวณ ดานการนําเสนอ ดานการสื่อสารผานเครือขาย ระบบความปลอดภัย
ของเครือขายคอมพิวเตอร กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับการใชงานคอมพิวเตอร 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
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000127
โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Science and Technology Development in the Changing World
ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน 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
4000128

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การสรางเสริมสุขภาวะ
3(3-0-6)
Well-being Promotion
ความสําคัญของสุขภาพ ดานรางกายและอารมณ อาหาร ยาและสมุนไพร อนามัยสวน
บุคคล และสิ่งแวดลอมในชุมชน โรคและวิธีการปองกันโรค การสรางเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะสวนบุคคล
และทักษะการเชื่อมโยงระหวางตนเองและผูอื่นใหดํารงชีวิตอยูอยางเปนสุข หลักการสงเสริมสุขภาพแบบ
องครวม หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ตระหนักและเห็นคุณคาของการออกกําลังกาย สมรรถภาพ
ทางกายและการตรวจสอบสุขภาพ หลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
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

นันทนาการเพื่อสุขภาพ
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
ปรั ช ญา แนวคิ ด หลั ก การและพั ฒ นาการของระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพไทยและ
ต างประเทศ การเข า ถึ งสิ ท ธิ ป ระโยชน การบริ ห ารจั ด การกองทุ น และสิ ท ธิ ข องประชาชนตามระบบ
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
4000131

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
คณิตศาสตรพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน สัดสวน รอยละ การคํานวณอัตรากาวหนาที่ใช
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
1112101

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
พื้นฐานการศึกษา
3(3-0-6)
Foundation of Education
บทบาทของการศึ กษาในการพั ฒ นาประเทศ ปรั ชญา แนวคิ ด และทฤษฎี ทางการศึ กษา
จิตวิทยา สังคม เศรษฐกิจ ศาสนา และวัฒนธรรม แผนการศึกษาและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
การจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการทองถิ่น โครงสรางการบริหารสถานศึกษา แนวคิดและกลวิธีการ
จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน การวิเคราะหเกี่ยวกับบริบท แนวโนม และปญหาการศึกษาสู
การประยุกตใชเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน
1112102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
2(1-2-3)
English Communication for Teacher
การพั ฒ นาทั กษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ การฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษาอังกฤษเพื่อการคนควาและ
พัฒนาวิชาชีพครู การเรียนรูมารยาท วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตของตางชาติ
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รหัสวิชา
1112103

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
2(1-2-3)
Thai Communication for Teacher
การใชภาษาไทยสําหรับครูอยางมีป ระสิทธิภ าพ การฝกทักษะการฟ ง การพู ด การอาน
และการเขียน การใชภาษาไทยเพื่อการปฏิบัติงานและการพัฒนาวิชาชีพครู การจัดทําหนังสือราชการ การ
ใชภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตอยูรวมกันไดอยางสันติสุขภายใตความหลากหลายทางวัฒนธรรม
1113201

หลักวิชาชีพครู
3(2-2-5)
Principle of Professional Teacher
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพครู บทบาทหนาที่ สภาพงานครู องคกรวิชาชีพครูกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับ ครูและวิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครูและจรรยาบรรณวิชาชีพครู แนวทางการเสริมสราง
ความกาวหนาเพื่อพัฒนาตนและวิชาชีพอยางตอเนื่อง การเปนบุคคลแหงการเรียนรู การจัดการความรูที่เกี่ยวของ
กับวิชาชีพครูเพื่อการแสวงหาและการเลือกใชขอมูลขาวสารความรู รอบรูในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ
การสอนเพื่อใหผูเรียนคิดวิเคราะห สังเคราะห และสรางสรรคสิ่งใหมๆ ลักษณะของครูที่ดี การเสริมสราง
เจตคติและจิตวิญญาณความเปนครู คุณธรรมจริยธรรมที่จําเปนตอวิชาชีพครู หลักธรรมาภิบาลและความ
ซื่อสัตยสุจริต จิตสาธารณะและเสียสละเพื่อสังคม การเสริมสรางความสัมพันธเชิงสรางสรรคระหวางครูกับ
ผูเรียนเพื่อสงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียน การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อเปนแบบอยางที่ดี
แกผูเรียนและสังคม
1114704

การประกันคุณภาพการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Quality Assurance
ความหมาย ความสํ าคั ญ หลั กการ แนวคิ ด และแนวปฏิ บั ติเกี่ ยวกั บการจัดการคุ ณภาพ
การศึกษาและการประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ การจัดการความรูเกี่ยวกับ
วิชาชีพครูเพื่อการจัดการเชิงคุณภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยาง
ต อ เนื่ อง บทบาทหน า ที่ ของผู มี ส ว นเกี่ ย วข องกับ การประกัน คุ ณ ภาพการศึ กษา มาตรฐานและตัว บ งชี้
คุณภาพการศึกษา การดําเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู และการเขียน
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
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รหัสวิชา
1121205

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Development
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร องคประกอบของหลักสูตร ความหมาย ความสําคัญของ
การพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร แนวคิด หลักการ และกระบวนการพัฒนาหลักสูตร การนํา
หลั ก สู ต รไปใช ใ นสถานศึ ก ษา สาระสํ า คั ญ และความสํ า คั ญ ของหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้น ฐาน กระบวนการพัฒ นาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดประสบการณและกิจกรรมใหสอดคลองกับ
หลั กสูต ร และการใชแหล งวิทยาการเสริมหลักสูตร การฝกปฏิ บัติ การวิเคราะหและการจัดทําหลักสูต ร
สถานศึกษา การฝกปฏิบัติการประเมินหลักสูตร และการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร
1122301

หลักการสอนและการจัดการเรียนรู
3(2-2-5)
Principle of Teaching and Learning Management
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ แนวคิดของการสอน และหลักการจัดการเรียนรู
ทฤษฎี แ ละรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ที่ ห ลากหลายโดยเน น การคิ ด วิ เ คราะห คิ ด สร างสรรค และ
คิดแกปญหา การออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เทคนิคและทักษะการจัดการเรียนรู การ
วั ด และประเมิ น ผลตามจุ ด ประสงค ก ารเรี ย นรู การใช ส่ื อ และการจั ด สิ่ ง แวดล อ มเพื่ อ การเรี ย นรู
การพั ฒ นาศู น ย การเรี ย นรู ในสถานศึ กษา ความสํ า คั ญ หลั ก การ และกระบวนการจั ด ทํ า แผนการจั ด
การเรียนรู และการทดลองใชแผนการจัดการเรียนรู การฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรูใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ
1124501

การบริหารจัดการชั้นเรียน
2(2-0-4)
Classroom Management
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ และหลักการจัดการชั้นเรียน ลักษณะชั้นเรียนที่พึง
ประสงค การจัดชั้นเรียนเฉพาะวิชา การสรางบรรยากาศในชั้นเรียนที่สงเสริมการเรียนรูและเจตคติที่ดีตอการ
เรียนรู การสรางวินัยในชั้นเรียน การสรางแรงจูงในการเรียน หลักการและกระบวนการแกปญหาในชั้นเรียน
การจั ดการพฤติ กรรมและการปรั บพฤติ กรรมผูเรี ยน การใช กระบวนการกลุ มเพื่ อการจั ดการชั้นเรียนที่ มี
ประสิทธิภาพ

45

รหัสวิชา
1131103

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Innovation and Information Technology for Education
ความสําคัญ ประเภท หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน แหลงการเรียนรูและเครือขายการ
เรี ย นรู หลั ก การเลื อ ก การออกแบบ การผลิ ต การประยุ ก ต ใช การประเมิ น และการบํ ารุ งรั ก ษาสื่ อ
เทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา การฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบ การผลิ ต การใช และการปรั บ ปรุ งเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียน
1142104

การวัดและประเมินผลการเรียนรู
3(2-2-5)
Learning outcome Measurement and Evaluation
หลักการ แนวคิ ด และแนวปฏิบัติของการวัดและการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
จุ ด มุ งหมายทางการศึ กษากั บ การวั ด และการประเมิน ผล วิธีก ารประเมิ น ผลการเรีย นรูต ามสภาพจริง
การสราง การเลือกใช และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับเกณฑการใหคะแนน สถิติเบื้องตนสําหรับการวัดและประเมินผลการศึกษา การแปลความหมาย
ของคะแนน การฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ข องผู เรี ย น การนํ า ผลจากการวั ด และ
การประเมินผลไปใชในการจัดการเรียนรูและการพัฒนาผูเรียน
1143408

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
3(2-2-5)
Research for Learning Development
หลั กการ แนวคิ ด และแนวปฏิ บั ติ ของการวิจัย เพื่ อพั ฒ นาการเรีย นรู การใช และผลิ ต
งานวิจัยเพื่ อพัฒ นาการเรียนรู ระเบี ยบวิธีการวิจัย การกํ าหนดป ญ หา การออกแบบการวิจั ย การเลือก
ตัวอยาง การสรางและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล
การตีความและการแปลผลขอมูล การเขียนรายงานและการนําเสนอผลงานวิจัย การนําผลการวิจัยไปใชใน
การจัดการเรียนการสอน ฝกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน
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รหัสวิชา
1151101

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
พื้นฐานทางจิตวิทยาสําหรับครู
2(2-0-4)
Foundation of Psychology for Teacher
พื้นฐานทางจิตวิทยาตอการประกอบวิชาชีพครู แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการความ
หลากหลายของผู เรีย น การเรี ย นรู กระบวนการคิด และเชาวน ป ญ ญา การรับ รู แรงจูงใจ บุ คลิ ก ภาพ
พฤติกรรมทางสังคม สุขภาพจิตและจิตวิทยาสุขภาพ การประยุกตหลักการและแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อ
ความเขาใจและสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ การปฏิบัติวิชาชีพครู และการสราง
คุณภาพชีวิต
1152204

จิตวิทยาการเรียนการสอน
2(1-2-3)
Psychology of Learning and Instruction
การประยุกตหลักการ แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรูเพื่อการ
สอนและการพั ฒ นาผู เ รี ย น ระบบประสาทการรู สึ ก จิ ต ประสาทการเคลื่ อ นไหว และสมองกั บ
การเรียนการสอน พัฒนาการตามวัยกับการเรียนการสอน แรงจูงใจ อารมณ วินัยการเรียนรู พลวัตกลุมกับ
การเรียนการสอน การวางแผนการจัดการเรียนรู การจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู
แนวคิดจิตวิทยาการประเมินสัมฤทธิผลการเรียนและการสอน
1153503

จิตวิทยาการแนะแนวและการใหการปรึกษา
2(1-2-3)
Guidance and Counseling Psychology
ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญา และหลักการแนะแนว ลักษณะ ประเภท และบริการ
แนะแนวในสถานศึ กษา หลักการ ทฤษฎี และทักษะการใหการปรึกษาเบื้องต น การจั ดกิจ กรรมพั ฒ นา
ผูเรียนและการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระบบดูแลชวยเหลือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียน
การฝกปฏิบัติการศึกษารายกรณี
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รหัสวิชา
รหัสวิชา
1154101

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การศึกษาพิเศษ
2(2-0-4)
Special Education
การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษทางการศึกษา พระราชบัญญัติและ
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การศึ ก ษาพิ เ ศษ รู ป แบบการบริ ห ารการศึ ก ษาพิ เ ศษในประเทศไทย
การจําแนกประเภท ลักษณะทางจิตวิทยาและการเรียนรูของผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ แนวปฏิบัติเพื่อ
การพั ฒ นาผู เรี ย นที่ มีความต องการพิ เศษ เทคโนโลยี นวัตกรรมการสอน และสิ่งอํานวยความสะดวก
การบู ร ณาการ การจั ด การเรี ย นรู และจั ด การพฤติ ก รรมผู เ รี ย นในชั้ น เรี ย นรวม การจั ด ทํ า และ
การใชแผนการจัดการศึกษารายบุคคล
2) กลุมวิชาชีพครู รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
1113701

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
กฎหมายการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Law
กฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่ เกี่ยวของกั บการศึกษา แนวทางการนํากฎหมายมา
ประยุกตใชเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการจัดการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
1114701

การบริหารจัดการสถานศึกษา
2(2-0-4)
School Management
ความรูพื้นฐานทางการบริหาร ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผูนําทางการศึกษาการ
คิดอยางเปนระบบ วัฒนธรรมองคกร การเชื่อมโยงการประกันคุณภาพทางการศึกษา มนุษยสัมพันธและ
การสื่อสารในองคกร การทํางานเปนที ม การจัดระบบสารสนเทศเพื่ อการบริห ารจัดการ การศึกษาเพื่ อ
พัฒนาชุมชน การจัดทําโครงการทางวิชาการ โครงการฝกอาชีพและโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาใน
สถานศึกษา
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รหัสวิชา
1123103

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สิ่งแวดลอมศึกษาและภูมิปญญาชุมชน
2(2-0-4)
Environmental Education and Community Wisdom
ความหมาย ความสํ า คั ญ และประเภทของสิ่ ง แวดล อ มศึ ก ษาและภู มิ ป ญ ญาชุ ม ชน
กระบวนการสิ่ งแวดล อ มศึ ก ษา การวิ เคราะห ป ญ หาและผลกระทบของสิ่ งแวดล อ ม การศึ ก ษาแหล ง
การเรียนรูและภูมิปญญาชุมชนในฐานะทรัพยากรการเรียนรู การนําสิ่งแวดลอมศึกษาและภูมิปญญาชุมชน
มาใชในการจัดการเรียนรูและการดําเนินชีวิต
1123402

ทักษะและเทคนิคการสอน
2(1-2-3)
Teaching Skills and Techniques of Teaching
ความหมายและความสําคัญของทักษะและเทคนิคการสอน ทักษะการนําเขาสูบทเรียน
ทักษะการนําเสนอสาระการเรียนรู ทักษะการสรุปบทเรียน ทักษะการเลาเกร็ดความรูเพื่อสรางบรรยากาศ
ในชั้นเรียน การเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนรู ทักษะการตั้งคําถาม ทักษะการเสริมแรง ทักษะการใชกระดาน
และสื่อพื้นฐานประจําชั้นเรียน ทักษะการสรางปฏิสัมพันธในชั้นเรียน ทักษะการสรุปใจความจากการฟงการ
อธิบาย การขยายความ การสอนกลุมใหญ การสอนกลุมยอย การสอนรายบุคคล การใชกิจกรรมเกมและ
เพลงประกอบการเรียนการสอน บทบาทสมมติ เทคนิ คการสอนแบบมีสวนรวมเทคนิ คการสอนโดยใช
กระบวนการคิดและเทคนิคการสอนรวมสมัย
1123403

วาทการสําหรับครู
2(2-0-4)
Speech for Teacher
ความสําคัญและความมุงหมายของวาทการสําหรับครู หลักการและวิธีการพูดรูปแบบตาง ๆ เพื่อ
การปฏิบัติงานครูอยางมีประสิทธิภาพ การวางโครงเรื่อง การประเมินผลการพูดตามศักยภาพ
1132102

นวัตกรรมการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Innovation
ความหมาย ความสํ าคั ญ หลั ก การและประเภทของนวั ต กรรมการศึ ก ษา การสร า ง
การเลือก การใชนวัตกรรมเพื่ อพัฒ นาการเรียน การสอน ฝกวิเคราะห สภาพปญหาการจัดการเรียนรูใน
สถานศึกษาเพื่อออกแบบ สรางและนําเสนอรูปแบบนวัตกรรมที่เหมาะสม การนําไปทดลองใชเพื่อปรับปรุง
และพัฒนา
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รหัสวิชา
1132502

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การสรางสรรคและประดิษฐสื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Creativity and Invention of Educational Media
ความหมายของงานสร างสรรคและงานประดิ ษฐ การออกแบบและผลิต สื่ อการศึ กษา
ประเภทตาง ๆ เนนความคิดสรางสรรคโดยใหสัมพันธกับรูปแบบและเนื้อหา การนําสื่อสรางสรรคหรืองาน
ประดิษฐไปใชประโยชนทางการศึกษา ฝกการออกแบบและผลิตสื่อการศึกษา
1133503

การผลิตและการนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Production and Presentation of Educational Multimedia
ความหมาย ความสํ า คั ญ ของคอมพิ ว เตอร มั ล ติ มี เ ดี ย และโปรแกรมคอมพิ ว เตอร
เพื่อการนําเสนอ วิธีการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียและโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอ ปฏิบัติการ
ออกแบบ สร า ง และนํ า เสนอผลงานด ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร เพื่ อ การนํ า เสนอสํ า หรั บ การเรี ย น
การสอนและการเผยแพร
1142201

การสรางแบบทดสอบเบื้องตน
2(2-0-4)
Introduction to Test Construction
ความรูเบื้ องตน เกี่ยวกับ แบบทดสอบ 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
ความรูพื้ นฐานเกี่ ยวกั บการใช คอมพิ วเตอร ประเภท และลั กษณะของโปรแกรมสํ าเร็ จรู ป
กระบวนการทํางานของโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวัดผลและวิจัย การสรางแฟมขอมูล และแฟมคําสั่ง ฝก
ปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลลักษณะตาง ๆ ทั้งทางดานการวัดผลและวิจัย
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รหัสวิชา
1152301

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
มนุษยสัมพันธสําหรับครู
2(2-0-4)
Human Relations for Teacher
ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพัน ธสําหรับครู ธรรมชาติความตองการของ
มนุษ ย ห ลัก การแล ะเท คนิค การส รา งม นุษ ยสัม พัน ธ การสื ่อ ส ารใน องคก ร การป ระยุก ต
มนุษยสัมพันธเพื่อใชในการสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดี การสงเสริมติดตามดูแลชวยเหลือผูเรียน
1153102

บุคลิกภาพและการปรับตัว
2(2-0-4)
Personality and Adjustment
ความหมายและความสําคัญของบุคลิกภาพและการปรับตัว ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปจจัยที่มี
ผลต อ บุ ค ลิ ก ภาพ การวั ด บุ ค ลิ ก ภาพ ความสั ม พั น ธร ะหวางบุ ค ลิก ภาพและการปรับ ตั ว การวิเคราะห
พฤติกรรมที่เปนปญหา การฝกทักษะการแกปญหาและการปรับตัวในลักษณะตางๆ เพื่อการดํารงชีวิตอยาง
มีคุณภาพ
1153504

จิตวิทยาการแนะแนววัยรุน
2(1-2-3)
Guidance Psychology for Adolescence
วัยรุนและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุน พัฒนาการดานตางๆ ของวัยรุน ปจจัยที่สงผลตอ
พัฒ นาการ ปญหาเฉพาะวัย บทบาทของครูกับการแนะแนวและการใหการปรึกษาวัยรุน ในสถานศึกษา
การจัดบริการแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือเพื่อปองกัน แกไขและพัฒ นาผูเรียนวัยรุน แนวทางการ
พัฒนาความสามารถและศักยภาพของวัยรุนดวยกระบวนการแนะแนว
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3) กลุมฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1102301
การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานในสถานศึกษา
1(90)
Observation and Participation in School Practices
วิชาที่ตองเรียนมากอน
1. 1112101 พื้นฐานการศึกษา
2. 1121205 การพัฒนาหลักสูตร
3. 1131103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
การศึกษาสังเกตการจัดการเรียนรู และสภาพทั่วไปของสถานศึกษา บทบาทหนาที่ ภาระ
งานของครูผูส อน ครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพและการสรางเสริมเจตคติที่ดีและจิต
วิญญาณความเปนครูเพื่อการเปนครูมืออาชีพ การสรางมนุษยสัมพันธอันดีระหวางผูเรียนและบุคลากรใน
สถานศึกษาการศึกษาพฤติกรรมผูเรียน การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมโฮมรูม การ
สรางมนุษยสัมพันธอันดีระหวางผูเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา ความรวมมือระหวางสถานศึกษาและ
ชุมชนเพื่อสนับ สนุนการจัดการศึกษา การฝกเปนผูชวยครูดานงานธุรการชั้นเรียน การเขียนรายงานผล
การศึกษาผูเรียนรายกรณี การจัดทํารายงานการศึกษาสังเกตและการปฏิบัติงานผูชวยครูจากสภาพจริง การ
นําเสนอและอภิปรายผลการสังเกตและการมีสวนรวม
1102303

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู
2(180)
Pre–practicum in Teaching Profession
วิชาที่ตองเรียนมากอน
1102301 การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ขอบขาย บทบาทของผูที่เกี่ย วของ และแนวทางการปฏิบั ติตนในการฝกประสบการณ
วิชาชีพครู การบริหารงานวิชาการและการจัดการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูในวิชาเฉพาะดานของ
นักศึกษา การฝกจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดประสงคการสอนที่หลากหลายโดยเนนให
ผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง การทดลองจัดการเรียนรูในสถานการณจําลองและสถานการณจริง การ
ออกแบบทดสอบ ขอสอบเครื่องมือวัดผล การตรวจขอสอบ การใหคะแนน และการตัดสินผลการเรียน การ
สอบภาคปฏิบัติและการใหคะแนน การใชและการผลิตสื่อ การวิจัยแกปญหาผูเรียน การจัดทําโครงงาน
วิชาการในสถานศึกษา

52

4) กลุมวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1105801
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6 (540)
Teaching Internship 1
การลงทะเบี ยนรายวิ ชานี้ ต องผ านการเรี ยนรายวิ ชาชี พครู ในกลุ มวิ ชาชี พครู และกลุ ม วิ ช า
ฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียนครบตามโครงสรางของหลักสูตร
การบูรณาการและการประยุกตใชองคความรูในกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครูใน
สถานศึ ก ษาตลอดภาคเรี ย น การปฏิ บั ติ ก ารสอนในวิ ช าเอก การจั ด การชั้ น เรี ย น การวั ด และ
การประเมินผลและนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การจัดทําโครงการเพื่อพัฒนา
งานตาง ๆ รวมกับสถานศึกษา การศึกษาผูเรียนเปนรายกรณี และการวิเคราะหผลการจัดการเรียนรูสูการ
วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาผู เรี ย นภายใต ก ระบวนการนิ เทศติ ด ตามช ว ยเหลื อ และพั ฒ นา ปฏิ บั ติ งานอื่ น ที่ ได รั บ
มอบหมาย การสร า งมนุ ษ ยสั ม พั น ธ แ ละเรี ย นรู ก ารปรั บ ตนให เข า กั บ วั ฒ นธรรมองค ก ร การสั ม มนา
แลกเปลี่ยนเรียนรูในการฝกประสบการณวิชาชีพครู
1105802

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6 (540)
Teaching Internship 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน
1105801การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
การบูรณาการและการประยุกตใชองคความรูในกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครู ใน
สถานศึกษาตลอดภาคเรียนในทุกดานเพื่อการพัฒนาตนสูความเปนครูมืออาชีพ การออกแบบการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญจนสามารถปฏิบัติใหเกิดผลไดจริงในการปฏิบัติการสอนวิชาเอก การวัดและ
การประเมินผลและนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน การพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาและแกปญหาการเรียนรู
ของผูเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคลเพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนเต็มตามศักยภาพ สามารถประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนาผูเรียน การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษา และปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูในการฝกประสบการณวิชาชีพครู
หมายเหตุ
รายวิชาในกลุมวิชาฝกประสบการณ วิชาชีพครูระหวางเรียนและกลุมวิชาการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาไดผลการเรียนระดับขั้นต่ํากวา C ถือวาไมผานเกณฑตองลงทะเบียนฝกประสบการณในรายวิชา
นั้นใหม
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(1) กลุมวิชาเฉพาะดาน
1) วิชาเฉพาะดานบังคับ จํานวน
69
หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1531102
ภาษาศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Linguistics
คุณลักษณะเบื้องตนของภาษา การเรียนรูภาษา การแปรและเปลี่ยนแปลงในภาษา ระบบ
เสี ย ง การสร างคํ า โครงสร างประโยค และการแสดงความหมาย โดยเน น ระบบภาษาอั งกฤษ 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
แนวคิดพื้นฐานทางสัทศาสตร อวัยวะในการออกเสียง กระบวนการทําใหเกิดเสียงพูด ฐาน
กรณที่ใชในการออกเสียง การถายเสียงและสัทอักษรสากล ระบบเสียงภาษาอังกฤษ องคประกอบของการ
พู ด ภาษาอั งกฤษ อาทิ การเชื่ อมเสี ย ง จั งหวะ การลงเสี ย งหนั กเบาและทํ านองเสี ย ง การฝ กออกเสี ย ง
ภาษาอังกฤษ และเสียงภาษาอังกฤษที่เปนปญหาสําหรับคน
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
1533102

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
วากยสัมพันธอังกฤษ
3(3-0-6)
English Syntax
ความรูเบื้ องต นทางวากยสั มพั น ธ การประยุกตใชทฤษฎี วากยสัมพั น ธในการวิเคราะห
ประเภทของคํา โครงสรางประโยคพื้นฐานภาษาอังกฤษ การวิเคราะหรูปแบบและหนาที่ของสวนประชิด
รวมทั้งอนุประโยคอิสระ 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 การสื่อสารทั้งในเรื่องเกี่ ยวกับ กิจวัตรและเรื่องอื่น 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
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1551101 การฟงและพูด 1
Pre-requisite: 1551101 Listening and Speaking 1
การทําความเขาใจใจความสําคัญของการพูดที่มีความซับซอนมากขึ้น รวมถึงการอภิปราย
ในเรื่องที่เปนวิชาการ และปฏิสัมพันธโดยมีความคลองแคลวและความถูกตองมากขึ้น
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
1551108

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
กลวิธีการอานภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Reading Strategies
ทักษะที่หลากหลายในการอานบทอานโดยใชกลยุทธการอานที่หลากหลาย 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

การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Writing for Communication
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การแนะนําตนเอง บัตรอวยพร
บล็ อก บัต รเชิ ญ แบบฟอรม กํ าหนดการเดิน ทาง ประวัติยอ จดหมายสมัครงาน บัน ทึ ก 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
1551503

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ไวยากรณเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Grammar for Communication 1
โครงสรางคําภาษาอังกฤษ กฎไวยากรณและรูปแบบโครงสรางภาษา เกี่ยวกับการฟง การ
พูด การอาน การเขียน โดยผานสถานการณการสื่อสารทางภาษาอังกฤษที่หลากหลาย
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
ลักษณะการเขียนระดับยอหนาที่มีประสิทธิภาพ 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

การแปลทั่วไป 1
3(3-0-6)
General Translation 1
หลั ก การพื้ น ฐานและเทคนิ ค การแปลจากอั ง กฤษเป น ไทยและไทยเป น อั ง กฤษ
การวิเคราะหขอความภาษาอังกฤษหลากหลายประเภท ดานโครงสรางทางภาษา คําศัพท สํานวนตาง ๆ
วัฒนธรรมทางสังคมที่แฝงอยูเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทย 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
1552302

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
วรรณคดีเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Literature
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณกรรมประเภทตาง ๆ องคประกอบวรรณกรรมภาษาอังกฤษ
และคําศัพทเบื้องตนเพื่อความเขาใจ การวิเคราะหรอยแกว รอยกรอง และบทละครที่คัดสรร
Introduction to the literary forms, the literary elements of English literature,
basic vocabulary for understanding and analysis of selected prose, poetry, and drama
1552504

ไวยากรณเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Grammar for Communication 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 1551503 ไวยากรณเพื่อการสื่อสาร 1
Pre-requisite: 1551503 Grammar for Communication 1
โครงสรางไวยากรณภ าษาอังกฤษที่ซับซอน การสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชโครงสราง
ภาษาที่ หลากหลาย ทั กษะการฟ ง พู ด อ าน และเขียน การสรุป ความ การอภิ ป ราย และการเล าเรื่อง
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

วาทการในสถานการณที่หลากหลาย
3(2-2-5)
Speech in Various Situations
การพัฒนากลวิธีในการพูดสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูดในที่ชุมชนในโอกาสตาง ๆ
การสั มภาษณ การนําเสนอ การใช ภาษาท าทางในการสื่ อความหมาย และการใช สื่ออุปกรณ ประกอบการ
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
1553114

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การอานเชิงวิเคราะหวิจารณ
3(3-0-6)
Analytical and Critical Reading
หลักการวิเคราะหวิจารณขอคิดเห็นและทัศนคติในบทอานตาง ๆ การวิเคราะหบทอานเพื่อ
หาขอสรุปและการตีความความหมายโดยนัย การอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นตาง 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
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1552302 วรรณคดีเบื้องตน
Pre-requisite: 1552302 Introduction to Literature
องคประกอบและรูปแบบงานเขียนประเภทรอยแกวภาษาอังกฤษ และวิเคราะหงานเขียน

ที่คัดสรร
Elements and forms of English prose, and analysis of selected prose
1553404

วัฒนธรรมของผูพูดภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Cultures of Speakers of English
วัฒนธรรมของเจาของภาษา และวัฒนธรรมของชนชาติอื่นที่พูดภาษาอังกฤษ ผูพูดที่ใช
ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง และผูพูดที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
เพื่อการสอนวัฒนธรรม และเปรียบเทียบวัฒนธรรมของผูเ รียนกับวัฒนธรรมของชนชาติอื่น 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
1553702

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การนําเสนอภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Presentation in English
องคป ระกอบและเทคนิค การนํา เสนอที่มีป ระสิท ธิภ าพ โดยใชก ารประสานสายตา
ทาทาง สัญญาณ การเคลื่อนไหว และน้ําเสียง โดยใชหัวขอที่ผูสอนกําหนดให และผูเรียนเลือกเองตามความ
สนใจ จากสื่อที่หลากหลาย เพื่อนําเสนอและใชสอนในชั้นเรียน
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
การสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษผ า นกิ จ กรรมนั น ทนาการ และการเขี ย นโครงการค า ย
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
การวั ด และประเมิ น ผลการสอนภาษาอั งกฤษ การทดสอบและประเมิ น ทั ก ษะภาษา
การแสดงออกและผลงานของผูเรียนที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา
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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1554815

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Information and Communication Technology for English
Language Teaching
การประยุกตใชอินเทอรเน็ตสําหรับการสอนและการเรียนรูภาษาอังกฤษ การติดตอสื่อสาร
หรือการโตตอบปฏิสัมพันธผานคอมพิวเตอร และเว็บไซต และการประยุกตใชสื่อในชั้นเรียน การออกแบบ
ชิ้ น งาน การสํ ารวจและการประเมิ น นวั ต กรรมแบบเรีย นและเว็บ ไซตที่ เกี่ย วขอ งกับ การเรี ย นการสอน
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
การค น คว า ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การสอนและป ญ หาการสอนภาษาอั งกฤษในป จ จุ บั น จาก
แหลงขอมูลที่หลากหลาย งานวิจัย วารสาร บทความหนังสื อพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส การอภิปราย
รวมกันในชั้นเรียน และการวิเคราะหประเด็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
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
หลักการวิจัยในชั้นเรียนที่เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ 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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1552106

2) วิชาเฉพาะดานเลือก จํานวนไมนอยกวา
6
หนวยกิต
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาอังกฤษดวยการแสดง
3(2-2-5)
English through Drama
การศึกษาและวิเคราะหองคประกอบของบทละคร ภาษาที่ใชในการแสดง และการวิจารณ

บทละครที่คัดสรร
Study and analysis of selected drama; elements of drama and language
learning through acting out and critics
1552109

การพูดในที่ชุมชน
3(3-0-6)
Public Speaking
การฝกพูดในที่สาธารณะในสถานการณและโอกาสตาง ๆ ทั้งในที่เปนทางการและไมเปน
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
สมัยอื่น ๆ โดยเนนการวิเคราะหองคประกอบพื้นฐานของงานวรรณกรรมที่คัดสรร
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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1552601

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวในทองถิ่น
3(2-2-5)
English for Local Tourism
การสํ ารวจแหล งท องเที่ ย วท อ งถิ่ น เฉพาะจั งหวั ด ข อมู ล ของจั งหวั ด ในด านภู มิ ศาสตร
ประวั ติ ศาสตร โบราณคดี สถาป ตยกรรม ศาสนา วั ฒ นธรรม ประเพณี วิ ถี ชี วิ ต ผลิ ตภั ณ ฑ ท องถิ่ น ที่ พั ก
การเดินทาง รานอาหาร บริษัททัวร กฎกติกามารยาท การเขียนกําหนดการเดินทาง และการฝกจัดทองเที่ยว
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

การแปลทั่วไป 2
3(3-0-6)
General Translation 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 1552202 การแปลทั่วไป 1
Pre-requisite: 1552202 General Translation 1
หลักการพื้ น ฐานและเทคนิ คการแปลเอกสารทางวิช าการ 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
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1552302 วรรณคดีเบื้องตน
Pre-requisite: 1552302 Introduction to Literature
องคประกอบและรูปแบบงานเขียนประเภทรอยกรองภาษาอังกฤษ และวิเคราะหกวีนิพนธ

ที่คัดสรร
Elements and forms of English poetry, and analysis of selected poems
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1553703

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การอานและการเขียนเพื่อจุดมุงหมายเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
Reading and Writing for Academic Purposes
การอ า นบทความทางวิ ช าการเพื่อ ฝก ทัก ษะการตีค วาม การอา งอิง และการสรุป
ความ การฝ กการเขี ย นเชิ งวิ ช าการเพื่ อ แสดงความคิดเห็น ในสถานการณต างๆ
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 การฝกใชเทคนิคที่หลากหลายในการ
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
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1554803
วิธีวิทยาการสอนภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
English Teaching Methodology 1
ภาพรวมของภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลและ กรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถ
ทางภาษาจากประเทศในกลุมสหภาพยุโรป วิธีการสอนภาษาอังกฤษที่หลากหลาย กิจกรรมและสิ่งแวดลอม
ในการสอน วิธีการสอนที่หลากหลายที่เหมาะสมกับบริบทการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยและเทคนิค
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
51

51
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1554804

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
วิธีวิทยาการสอนภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
English Teaching Methodology 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน: 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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